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- Am fost hoþ de buzunare,
Popescule, dar m-am lãsat, am
gãsit în ultimul timp, numai
buzunare goale.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Ce servicii noiCe servicii noiCe servicii noiCe servicii noiCe servicii noi

vor putea oferivor putea oferivor putea oferivor putea oferivor putea oferi
mediciimediciimediciimediciimedicii
de familiede familiede familiede familiede familie

Medicii de familie vor pu-
tea efectua o serie de servi-
cii noi potrivit contractului-
cadru din sistemul sanitar,
ce va intra în vigoare anul
acesta. Proiectul cuprinde,
de asemenea, o serie de nou-
tãþi referitoare la creºterea
accesului persoanelor asigu-
rate la servicii ºi dispozitive
medicale, la finanþarea acti-
vitãþii furnizorilor de servi-
cii medicale, dar ºi la gestio-
narea FNUASS.
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O iarnã „blândã”,O iarnã „blândã”,O iarnã „blândã”,O iarnã „blândã”,O iarnã „blândã”,
cum am mai avut!cum am mai avut!cum am mai avut!cum am mai avut!cum am mai avut!

Nu înþelegi mare lucru din
prognozele meteo enunþate,
uneori panicard, deºi dincolo de
justificatele alerte, în anumite
zone ale þãrii, nu a nins încã
abundent, cum era specific ano-
timpului de iarnã, ºi cum eram
încredinþaþi în toamnã. Tot prin
prognoze „ambalate de o rigoa-
re academicã”, emise de Admi-
nistraþia Naþionalã de Meteoro-
logie (ANM). Cum nici pentru
intervalul calendaristic urmãtor
(21 februarie – 4 martie a.c.) nu
se anunþã viraje, de la blânde-
þea anotimpului, cu care ne-am
obiºnuit, se estimeazã cã dupã o
rãcire semnificativã, pânã la
minus 4 grade Celsius, „debutul
lunii martie va aduce valori di-
urne mai apropiate de normal”.

Târgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de Carte
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ºi 4 martieºi 4 martieºi 4 martieºi 4 martieºi 4 martie

Consilierii din opoziþie cer protecþie pentru medicii ºi personalul
auxiliar de la Spitalul de Neuropsihiatrie, susþinând cã aceºtia nu
pot sã mai facã faþã, de unii singuri, pacienþilor agresivi ºi sunt
nevoiþi sã apeleze la Poliþie ºi Jandarmerie. De cealaltã parte, con-
ducerea spitalului spune cã medicii ºi pacienþii se aflã în deplinã
siguranþã, datoritã unui sistem de securitate, care a fost pus la
punct în ultimii ani. Primarul Mihail Genoiu a promis cã va coman-
da, totuºi, un studiu pentru a vedea cum stau lucrurile ºi dacã se
impune angajarea unei firme de pazã specializate.
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Data de la care
vânzarea pungilor
de plastic va fi
interzisã

Senatorii au votat, luni, cu
unanimitate de voturi, un
proiect de lege care prevede cã,
începând cu data de 1 ianuarie
2019, se interzice comercializa-
rea pungilor de transport din
plastic subþire ºi foarte subþire
cu mâner, deputaþii urmând sã
dea votul final. „Proiectul
interzice, începând cu data de 1
iulie 2018, introducerea pe
piaþa naþionalã a pungilor de
transport din plastic subþire ºi
foarte subþire cu mâner. De
asemenea, începând cu 1
ianuarie 2019, se interzice
comercializarea pungilor de
transport din plastic subþire ºi
foarte subþire cu mâner.
Pungile de transport din plastic
subþire ºi foarte subþire fãrã
mâner nu fac obiectul interzi-
cerii comercializãrii sau
introducerii pe piaþa naþiona-
lã”, se aratã în raportul
proiectului de lege. Proiectul
iniþiat de Guvern, care transpu-
ne o directivã europeanã, a fost
votat de senatori cu unanimita-
te de voturi. Senatul a fost
primã camerã sesizatã, forul
decizional fiind Camera
Deputaþilor.

Audierea premierului,
amânatã pentru
27 februarie

Audierea premierului Viorica
Dãncilã la Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminã-
rii (CNCD), dupã ce i-a calificat
“autiºti” pe cei ce “dezinfor-
meazã” la Bruxelles, a fost
reprogramatã pentru 27 februa-
rie, a declarat preºedintele
CNCD, Asztalos Csaba. Acesta a
precizat cã audierea care ar fi
trebuit sã aibã loc ieri a fost
reprogramatã dupã ce Mihai
Gâdea, moderatorul emisiunii
în care au fost fãcute afirmaþii-
le respective, a trimis o adresã
cãtre CNCD în care aratã cã nu
a putut sã se prezinte la audieri.
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Ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor, a
precizat, ieri, într-o conferinþã de
presã, cã România doreºte sã com-
pleteze escadrila de F16 cu încã pa-
tru aeronave, existând ºi o proiec-
þie pentru achiziþionarea a încã 36
de aeronave F16.

Solicitat sã precizeze în ce stadiu
sunt negocierile pentru achiziþiona-
rea F16, Fifor a rãspuns: „Deocam-
datã este o discuþie pe care o avem
cu Forþele Aeriene Române. Noi am
dori sã completãm în momentul de
faþã escadrila pe care o avem de F16
cu încã patru aeronave”.

„ªi (avem, n.r.) încã o proiecþie
de încã 36 de aeronave F16 pentru
care am solicitat în SUA sã ni se

Premierul Viorica Dãncilã are la Bruxelles, în
perioada 19-21 februarie, întâlniri cu lideri euro-
peni, printre care preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, Antonio Tajani, preºedintele Comisiei
Europene, Jean Claude Juncker, ºi cel al Consi-
liului European, Donald Tusk, ea afirmând cã va
intensifica acþiunile de politicã externã.

Preºedintele Parlamentului European, Antonio
Tajani, a declarat, ieri, dupã întâlnirea pe care a
avut-o cu premierul Viorica Dãncilã, cã a cerut
guvernului român sã continue consolidarea sta-
tului de drept ºi lupta împotriva corupþiei pentru
transparenþã ºi competitivitate.

„Am cerut guvernului român sã continue sã
consolideze statul de drept, sã continue lupta
împotriva corupþiei pentru transparenþã ºi com-
petitivitate. Doamna prim-ministru mi-a dat asi-
gurãri în legãturã cu disponibilitatea faþã de cola-
borarea cu Parlamentul European ºi în legãturã
cu disponibilitatea de a veni în plenarã în Parla-
ment pentru a vorbi despre proiectele României

Viorica Dãncilã, prima vizitã externã la Bruxelles
ºi pentru o dezbatere în legãturã cu viitorul Eu-
ropei”, a declarat preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, Antonio Tajani, dupã întâlnirea cu pre-
mierul Viorica Dãncilã.

El a mai spus cã printre temele abordate cu
premierul Viorica Dãncilã s-a mai numãrat ºi
importanþa preºedinþiei române a Consiliului UE.
”Parlamentul European insistã asupra aprobãrii
definitive a cadrului financiar multianual înainte
de alegerile europene ºi contãm pe colaborarea
cu preºedinþia românã. Am discutat ºi despre
nevoia ca bugetul european sã creascã. Nu am
dori ca banii sã vinã din buzunarul cetãþeni, ci,
aºa cu va propune parlamentul (european - n.r.),
taxând economia digitalã. Am vorbit despre un
alt element important, care va fi Brexit-ul. Votul
Parlamentului European va însemna sfârºitul
acestui proces ºi colaborarea cu preºedinþia ro-
mânã va fi extrem de importantã ºi sin acest
punct de vedere. Preºedinþia românã va avea un
rol important ºi în procesul de integrare din Bal-

cani. Va continua ceea ce vor face preºedinþia
bulgarã ºi cea austriacã ºi, având în vedere cã
România cunoaºte aprofundat realitãþile din spa-
þiul balcanic”, a mai spus preºedintele Parlamen-
tului European.

La rândul sãu, Viorica Dãncilã a afirmat cã
aceastã vizitã la Bruxelles, în noua sa calitate, este
”emoþionantã”. ”Astãzi am venit în calitate de prim-
ministru ºi cred cã împreunã cu dumneavoastrã,
împreunã cu liderii europeni, trebuie sã gãsim
soluþii la provocãrile care urmeazã. Am vorbit
despre preºedinþia României la 1 ianuarie 2018
(2019 - n.r.), despre provocãrile la care trebuie sã
rãspundã România, Brexit, cadrul financiar mul-
tianual. Am fost întrutotul de acord cu dl preºe-
dinte Antonio Tajani referitor la creºterea bugetu-
lui sau menþinerea unui buget la acelaºi nivel, dar
în acelaºi timp ºi susþinerea politicii de coeziune ºi
a politicii agricole comune. Cred cã o bunã coo-
perare este beneficã pentru Europa, este beneficã
pentru România”, a afirmat Dãncilã.
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Preºedintele Klaus Iohannis a trans-
mis, ieri, absolvenþilor Institutului Naþio-
nal al Magistraturii cã învestirea acesto-
ra are loc într-un moment în care actul
de justiþie este pus la îndoialã public toc-
mai de acele persoane care sunt chema-
te sã rãspundã în faþa legii.

“Profesia dumneavoastrã presupune
construirea de caractere morale pentru
societatea în care trãim. Prin importanþa
funcþiei sunteþi ºi trebuie sã rãmâneþi mo-
dele de comportament, arãtând cã valori-
le în care credeþi ºi în slujba cãrora aþi ales
sã vã desfãºuraþi activitatea reprezintã, de
fapt, un mod de viaþã. Conduita, integrita-
tea ºi profesionalismul de care veþi da do-
vadã constituie sursa credibilitãþii ºi legiti-
mitãþii serviciului public al justiþiei. Ca Pre-
ºedinte al României, þin sã vã spun cã v-aþi ales o
meserie care, poate mai mult ca oricare alta, este
strâns legatã de parcursul democratic al statului”,
a transmis preºedintele Klaus Iohannis absolven-
þilor Institutului Naþional al Magistraturii.

ªeful statului a acuzat ºi persoane cu probleme
penale care atacã Justiþia. “Învestirea dumnea-
voastrã în funcþie survine într-un moment în care
actul de justiþie este pus la îndoialã public tocmai
de acele persoane care sunt chemate sã rãspundã
în faþa legii. Aceastã tentativã nu trebuie sã vã
influenþeze ºi nu trebuie sã vã abatã de la principii-
le constituþionale ale legalitãþii, imparþialitãþii ºi ega-
litãþii, principii care vã guverneazã activitatea. Sun-

Fifor: Dorim sã completãm escadrila
de F16 cu încã patru avioane

comunice dacã existã posibilitatea sã
achiziþionãm de acolo. Deocamdatã
aºteptãm rãspuns pentru cã nu te
duci sã cumperi F16 de pe o zi pe
alta. Avem în intenþie achiziþionarea
acestor 36 de noi aeronave”, a adã-
ugat Fifor.

Întrebat dacã aceste negocieri sunt
în desfãºurare, Fifor a precizat: „Nu
este o negociere. Prima datã soliciþi
sã vezi dacã existã aceste aeronave
ºi, dacã existã, care e preþul. ªi dupã
aceea se intrã la o negociere, desi-
gur. Aºteptãm rãspunsul”.

Programul privind submarinele e
în analizã; ar putea începe dupã 2020
o astfel de achiziþie

Ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor, a

declarat în cadrul conferinþei cã pro-
gramul referitor la submarine este
în analizã ºi cã dupã 2020 ar putea
începe o astfel de achiziþie. „Pro-
gramul referitor la submarine este
în analizã, în momentul de faþã, la
Forþele Navale Române. Se discutã
despre tipul de submarin pe care
sã-l putem avea în dotarea forþelor
navale. Încã nu avem definitivatã
aceastã analizã tehnicã pe care ne-
o dorim”, a spus Fifor.

 „Eu când am vorbit de subma-
rine am spus cã solicitarea este de
a avea în dotare trei submarine. Este
un program pe termen mediu ºi
lung. În opinia noastrã ar putea în-
cepe dupã 2020 o astfel de achizi-

þie, dar totul se face prin dialog
competitiv, pentru cã ne dorim ca
lucrurile sã se deruleze cât mai mult
în favoarea statului român”, a adã-
ugat Fifor.

El a arãtat cã, odatã ce analiza
tehnicã va fi gata, se va proceda ca
ºi cu orice alt program major de
înzestrare, respectiv se va merge
în CSAT pentru a obþine aprobarea
ºi se va solicita, de asemenea, apro-
barea Parlamentului. „Ne interesea-
zã foarte mult off setul de la astfel
de contracte, cum este de pildã cel
de la corvete unde off setul va fi
folosit pentru modernizarea frega-
telor din dotarea forþelor navale ro-
mâne”, a subliniat Fifor.

teþi în prima linie a apãrãrii principiilor fundamen-
tale pe care se consolideazã orice stat de drept
autentic. (...) În aceste eforturi nu sunteþi singuri.
Aºa cum am transmis ºi colegilor din promoþiile
anterioare, reafirm deplina mea susþinere pentru
îndeplinirea misiunii dumneavoastrã. Alãturi de noi
sunt românii, care ºi-au arãtat susþinerea pentru o
justiþie independentã ºi dreaptã, pentru o societate
în care corupþia este combãtutã ºi în care nimeni
nu este mai presus de lege, iar drepturile ºi libertã-
þile fundamentale sunt garantate ºi protejate”, a
mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis s-a întâlnit, la Palatul Cotro-
ceni, cu ministrul Justiþiei Tudorel Toader, cu pri-

lejul ceremoniei primirii magistraþilor ab-
solvenþi ai Institutului Naþional al Magis-
traturii, aceasta fiind prima întâlnire din-
tre cei doi, dupã scandalul DNA. La eve-
niment a participat ºi procurorul general. 

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a
precizat, luni, pentru agenþia de presã
MEDIAFAX, cã va fi prezent marþi, la
ceremonia primirii magistraþilor absol-
venþi ai Institutului Naþional al Magistra-
turii (INM), organizatã la Palatul Cotro-
ceni. Sãptãmâna trecutã, ºeful statului a
afirmat cã va avea o discuþie cu minis-
trul Justiþiei. „Cu domnul ministru al Jus-
tiþiei voi avea în zilele urmãtoare o discu-
þie. Dacã va fi nevoie voi avea o discuþie
ºi cu doamna Kovesi. ªi dacã tot va mai
fi nevoie este posibil sã avem o discuþie

ºi în trei”, a spus Iohannis.
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat cã nu i

s-a pãrut cã se fac presiuni politice asupra minis-
trului Justiþiei, Tudorel Toader, în ceea ce priveº-
te analiza activitãþii DNA, afirmând cã Tudorel
Toader este “un profesionist reunit” ºi va avea o
poziþie “fundamentatã juridic”. „(...) Nu mi s-a
pãrut cã se fac presiuni asupra ministrului Justi-
þiei. (...) Este un profesionist renumit ºi cu sigu-
ranþã poziþia cu care va ieºi, atunci când va ieºi,
va fi una fundamentatã juridic”, a declarat preºe-
dintele Klaus Iohannis, solicitat sã precizeze dacã
este de pãrere cã analiza activitãþii DNA va fi fã-
cutã fãrã presiuni politice.
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Nu înþelegi mare lucru din progno-
zele meteo enunþate, uneori pani-
card, deºi dincolo de justificatele aler-
te, în anumite zone ale þãrii, nu a nins
încã abundent, cum era specific ano-
timpului de iarnã, ºi cum eram în-
credinþaþi în toamnã. Tot prin progno-
ze „ambalate de o rigoare academi-
cã”, emise de Administraþia Naþiona-
lã de Meteorologie (ANM). Cum nici
pentru intervalul calendaristic urmã-
tor (21 februarie – 4 martie a.c.) nu
se anunþã viraje, de la blândeþea ano-
timpului, cu care ne-am obiºnuit, se
estimeazã cã dupã o rãcire semnifi-
cativã, pânã la minus 4 grade Cel-
sius, „debutul lunii martie va aduce
valori diurne mai apropiate de nor-
mal”. Formulare uºor elipticã. Me-

teorologul Ion Marinicã, numãrul
unu în materie, prin pãrþile locului,
opineazã cã iarna actualã seamãnã,
prin absenþa zãpezii consistente, cu
cea a anului 2007, dar regimul de pre-
cipitaþii este apropiat de normal. În
Oltenia. Ceea ce conteazã. Dupã toa-
te estimãrile, o ninsoare abundentã,
în perioada urmãtoare, pare exclusã
ºi în aceste condiþii singura îngrijo-
rare, de care oricum nu se þine cont,
este legatã, din punctul de vedere al
fermierilor agricoli, de evoluþia tem-
peraturii pe timpul nopþii, fiindcã
geruri nãprasnice, repetãm, nepre-
vãzute, ar putea afecta, în absenþa
stratului de zãpadã, culturile agrico-
le de toamnã, în special rapiþa. ªi
pierderile ar fi imense. Pânã acum,

iarna a fost, cum spuneam, atipicã,
ºi tot meteorologul Ion Marinicã ne
asigura cã „încãlzirea globalã este o
realitate”, în temeiul propriilor ob-
servaþii îndelungate. Preferatã ar fi,
spunea domnia sa, întinderea perioa-
dei de rãcire a vremii, cât mai mult
posibil, pentru a inhiba o pornire pre-
maturã ºi riscantã a vegetaþiei. Cum
experienþa iernii, de când ne ºtim, a
fost un prilej de augmentare a bom-
bãnelii, pânã la blasfemie ºi de tes-
tare a spiritului gospodãresc la nive-
lul tuturor localitãþilor, se pare cã am
scãpat. Deºi în materie de bucurie
amãrâtã, de transfigurare a sordidu-
lui avem bune tradiþii. Odatã rezol-
vatã chestiunea eternei ierni olte-
neºti, cu drumuri troienite ºi tot coº-

marul subsecvent, anotimpul este
asezonat, în schimb, cu alte ingre-
diente pe scena politicã, de aceastã
datã, pentru ca proasta noastrã dis-
poziþie „sã-ºi menþinã tonusul”. ªi
asta, mai ales, fiindcã tabãra dorito-
rilor de consens pare blocatã în isto-
ria imediatã. Cum nici uimirea nu
mai este ce a fost, nici iarna de al
cãrei sfârºit ne apropiem nu este
ceea ce ne aºteptam. În fine, vre-
mea este cum este,  iar vremurile
sunt cum sunt. Marea problemã rã-
mâne alta: cei care administreazã
vremurile ar trebui sã conºtientize-
ze acest lucru, iar cei care ne comu-
nicã starea vremii n-ar mai trebui
sã penduleze între suficienþã ºi ama-
torism inexplicabil.

Flavius Sirop, consilier PNL, a
revenit, ºi în plenul de sãptãmâna
trecutã, când s-a votat bugetul
Spitalului de Neuropsihiatrie, cu
sesizarea cã unitatea medicalã este
neacoperitã la capitolul pazã ºi pro-
tecþie. În opinia alesului local, me-
dicii de acolo au tot mai des difi-
cultãþi cu imobilizarea unora din-
tre pacienþii care le trec pragul. De
multe ori, a afirmat consilierul,
cadrele medicale, care nu sunt în-
zestrate ºi cu forþa fizicã necesa-
rã, trebuie sã apeleze la Poliþie ºi
Jandarmerie pentru a calma spiri-
tele. „Acolo personalul medical ºi
auxiliar nu are sprijinul necesar
pentru imobilizarea pacienþilor,
care sunt agresivi. De cele mai
multe ori, sunt nevoiþi sã apeleze
la poliþie sau jandarmerie, care nu
au nici o obligaþie în acest sens.
Se nimeresc sã fie de gardã doam-
ne sau domni doctori, care nu au
forþa adecvatã pentru a imobiliza
astfel de pacienþi”, a ridicat pro-
blema securitãþii medicilor consi-
lierul liberal.

„Cine îºi asumã o tragedie?”
Acesta a mai spus cã doctorilor

ºi asistentelor le este tot mai greu

Consilierii din opoziþie cer protecþie pen-
tru medicii ºi personalul auxiliar de la Spi-
talul de Neuropsihiatrie, susþinând cã aceº-
tia nu pot sã mai facã faþã, de unii singuri,
pacienþilor agresivi ºi sunt nevoiþi sã ape-
leze la Poliþie ºi Jandarmerie. De cealaltã
parte, conducerea spitalului spune cã me-

dicii ºi pacienþii se aflã în deplinã siguran-
þã, datoritã unui sistem de securitate, care
a fost pus la punct în ultimii ani. Primarul
Mihail Genoiu a promis cã va comanda, to-
tuºi, un studiu pentru a vedea cum stau lu-
crurile ºi dacã se impune angajarea unei
firme de pazã specializate.

sã gestioneze urgenþele, îndeosebi
cele care apar în timpul turelor de
noapte. „Am solicitat întãrirea spri-
jinului dat medicilor. Nu neapãrat
sã fie angajatã o firmã de pazã, ci
sã li se dea cadrelor medicale ºi
personalului auxiliar de acolo o
mânã de ajutor. Am vãzut cã nu s-
a bugetat nimic la acest capitol, iar
ca rãspuns mi s-a explicat cã per-
sonalul are un spor pentru condiþii
periculoase. Nu înþeleg cu ce îi ajutã
acest spor în practicã. Dacã se în-
tâmplã, Doamne fereºte, o neno-
rocire, cu ce încãlzeºte pe cineva
acel spor?”, a pus problema Sirop.
„Vreau sã ºtiu cine din conducerea
Primãriei ºi a spitalului îºi asumã
aceastã stare de fapt ºi poate sã dea
asigurãri cã acolo nu se va întâm-
pla o tragedie”, a cerut, în ultimã
instanþã, alesul local PNL.

Conducerea spitalului,
surprinsã de interpelare

Personalul medical ºi pacienþii
se aflã în deplinã siguranþã, susþi-
ne, de cealaltã parte, conducerea
Spitalului de Neuropsihiatrie. Dr.
Luiza Popa, directorul unitãþii me-
dicale, spune cã nu ºtie de unde

are consilierul liberal asemenea in-
formaþii, realitatea fiind cu totul
alta. „Ne surprinde ºi pe noi de
unde are domnul consilier astfel de
informaþii, pentru cã lucrurile stau
cu totul altfel aici. Avem pazã asi-
guratã la toate cele trei secþii ale
noastre. Este adevãrat cã nu am
externalizat acest serviciu, fiindcã
nu este convenabil pentru noi acest
lucru, dar avem paznicii noºtri
vechi, care ºtiu cum sã se adrese-
ze pacienþilor ºi ne ajutã foarte
mult”, susþine doctorul Luiza Popa.
În plus, mai spune conducerea spi-
talului, unitatea medicalã dispune
ºi de un sistem de camere video,
care ajutã la monitorizarea saloa-
nelor –izolatoare, acolo unde, de
regulã, sunt aduºi pacienþii cu re-
acþii mai agresive. „Totul decurge
bine, nu avem nici un fel de pro-
bleme”, concluzioneazã directorul
de la Neuropsihiatrie.

Primarul a promis
cã studiazã problema

Luat prin surprindere, primarul
Craiovei, Mihail Genoiu, a admis
ºi el cã se prea poate ca probleme-
le ridicate de consilierul Flavius

Sirop sã fie reale ºi s-a arãtat dis-
pus sã facã mai mult pentru pro-
tecþia cadrelor medicale de la Ne-
uropsihiatrie. Acesta a explicat cã
municipalitatea nu poate angaja o
firmã de pazã, în nici o instituþie
din subordine, decât în urma unui
studiu care sã constate cã este
nevoie de astfel de servicii. „La
nivelul Primãriei, a fost fãcut un
audit de cãtre Curtea de Conturi
ºi s-a stabilit cã tot ce înseamnã
pazã în instituþiile din subordine
trebuie sã fie fãcutã numai în baza
unui studiu. Acest studiu trebuie
sã fie realizat de firme specializa-
te în acest domeniu ºi aprobat de
consiliul local. Asta înseamnã cã
nu poate sã stabileascã primarul
ce ºi cum se face paza ºi protec-
þia personalului ºi a bolnavilor din
spital. Deci este o problemã care
trebuie rezolvatã într-un mod teh-
nic ºi profesional”, a declarat pri-
marul Craiovei. Mihail Genoiu a
solicitat, totuºi, funcþionarilor de
la Direcþia Patrimoniu sã prevadã,
la prima rectificare, sumele nece-

sare pentru realizarea unui studiu
de introducere a serviciului de
pazã. „ªi nu mã refer numai la
Spitalul de Neuropsihiatrie, ci la
toate instituþiile din subordinea Pri-
mãriei, ca ºi spaþii”, a precizat edi-
lul-ºef al Craiovei.

Un buget de 69 milioane
de lei pentru spital

Consilierii municipali au apro-
bat, cu majoritate de voturi, un
buget de 69 de milioane de lei pen-
tru Spitalul de Neuropsihiatrie. Din
aceastã sumã, 2,8 milioane de lei
sunt alocaþi de la bugetul local, iar
restul de 66,2 milioane de lei, de la
bugetul de stat, fiind decontaþi de
minister pentru serviciile medicale
prestate. La capitolul cheltuieli,
conducerea spitalului a stabilit cã
o sumã de 60,3 milioane de lei va
fi folositã pentru plata salariilor in-
stituþiei medicale. O sumã de 7,5
milioane de lei este necesarã pen-
tru desfãºurarea activitãþii în con-
diþii normale. Din aceºti bani ur-
meazã sã se plãteascã utilitãþile,
hrana care trebuie asiguratã bol-
navilor – 700.000 de lei ºi medica-
mentele ºi materialele sanitare –
2,47 milioane de lei. Pentru medi-
camente – 2,19 milioane de lei,
pentru materiale sanitare – 140.000
de lei, pentru dezinfectanþi –
100.000 de lei, pentru lenjerii de
pat – 27.000 de lei. Pentru investi-
þiile din acest an, s-a pãstrat o sumã
de 830.000 de lei, bani din care se
vor face dotãri în saloane, spitalul
fiind unul dintre unitãþile medicale
care au fost reabilitate, în anii tre-
cuþi, de municipalitate.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Luni, 19 februarie a.c., Curtea
de Apel Craiova a respins conte-
staþia formulatã de Cristi Piþã, mi-
norul acuzat de ultraj ºi conduce-
re fãrã permis, împotriva hotãrârii
prin care Tribunalul Dolj i-a pre-
lungit, pe 13 februarie, arestarea
preventivã: „Respinge contestaþia
ca nefondatã. Obligã contestato-
rul inculpat la plata sumei de 70
lei cheltuieli judiciare statului.
Definitivã. Pronunþatã în camera
de consiliu”.

Reamintim cã faptele
s-au petrecut pe 21 ia-
nuarie a.c., seara, în ju-
rul orei 23.00. Depistat
în trafic, la volanul unui
Opel, Cristi Piþã, de 16
ani din Craiova, a refu-
zat sã opreascã la sem-
nalele oamenilor legii ast-
fel cã a fost urmãrit pe
mai multe strãzi din oraº.
La un moment dat, pe
strada „Nanterre”, un
echipaj de la Secþia 3
Craiova i-a ieºit în faþã

Reamintim cã pe 23 ianuarie
a.c. s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care Antonio Sãr-
daru, de 22 de ani, din Craiova, a
fost trimis în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în stare de arest pre-
ventiv, pentru sãvârºirea infracþi-
unii de dare de mitã,-
 dupã ce a oferit unui
echipaj de poliþie suma
de 500 euro pentru a
nu-i fi întocmit dosar
penal unui vãr, depistat
conducând fãrã permis
ºi sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice.

Mai exact, pe 9 ia-
nuarie a.c., Serviciul
Judeþean Anticorupþie
Dolj din cadrul DGA a
fost sesizat de Inspec-
toratul de Poliþie Jude-
þean (IPJ) Dolj cu pri-

O tânãrã în vârstã de 20 de ani,
din Craiova, a ajuns la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
asearã, în urma unui accident pe-
trecut în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, tânãra a fost lovitã de un au-
toturism marca Opel, în timp ce
traversa regulamentar Calea Bucu-
reºti, pe trecerea de pietoni din
dreptul blocului T6, lângã biserica

Începe procesul craioveanului care a vrut sã mituiascãÎncepe procesul craioveanului care a vrut sã mituiascãÎncepe procesul craioveanului care a vrut sã mituiascãÎncepe procesul craioveanului care a vrut sã mituiascãÎncepe procesul craioveanului care a vrut sã mituiascã
un echipaj de la Rutierã cu 500 de euroun echipaj de la Rutierã cu 500 de euroun echipaj de la Rutierã cu 500 de euroun echipaj de la Rutierã cu 500 de euroun echipaj de la Rutierã cu 500 de euro

Tânãrã de 20 de ani accidentatã
pe trecerea de pietoni

situatã în apropierea Electroputere
Mall. La volanul maºinii se afla Ale-
xandru Popescu, de 26 de ani, din
Craiova, care circula dinspre Ha-
nul Doctorului cãtre centrul ora-
ºului. Pe numele ºoferului a fost
deschis un dosar penal pentru vã-
tãmare corporalã din culpã, iar tâ-
nãra, care era conºtientã ºi acuza
dureri la nivelul spatelui a primit
îngrijiri ºi a fost supusã unor in-
vestigaþii suplimentare.

Magistraþii Tribunalului Dolj au dis-
pus, ieri, începerea procesului lui Anto-
nio Sãrdaru, tânãrul de 22 de ani, din
Craiova, care a fost prins încercând sã
mituiascã doi poliþiºti de la Rutierã cu

500 de euro ca sã-ºi scape o rudã de do-
sar penal. În plus, judecãtorii craioveni
au hotãrât, tot ieri, sã-l punã în libertate
pe tânãr, care a ajuns dupã gratii pe 9 ia-
nuarie, plasându-l în arest la domiciliu.

vire la faptul cã un echipaj format
din doi agenþi de la Biroul Poliþiei
Rutiere, a oprit în trafic, pe Calea
Bucureºti din Craiova, un autove-
hicul Range Rover condus de Moi-
se Sãrdaru, în vârstã de 18 ani,
care nu deþine permis de conduce-
re ºi era sub influenþa alcoolului. În

timpul întocmirii actelor de consta-
tare, la sediul Poliþiei s-a prezentat-
 Sãrdaru Antonio, care le-a oferit
agenþilor de poliþie suma de 500
euro, pentru a nu i se întocmi do-
sar penal lui Moise, însã agenþii de
poliþie au refuzat categoric oferta,
Sãrdaru fiind prins în flagrant, ime-

diat dupã ce le-a dat banii
poliþiºtilor, de ofiþerii anti-
corupþie împreunã cu pro-
curorul desemnat de la
Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Sãrdaru a fost
reþinut pentru 24 de ore,
apoi arestat preventiv.

Dosarul a fost analizat
în camera preliminarã, iar
ieri judecãtorii au hotãrât
cã poate începe procesul,
constatând legalitatea pro-
belor: „Constatã legalita-
tea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr.6/P/2018

din 23.01.2018 al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj privind
pe inculpatul Sãrdaru Antonio tri-
mis în judecatã pentru sãvârºirea
infracþiunii de dare de mitã, a ad-
ministrãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã. Dis-
pune începerea judecãþii cauzei
privind pe inculpatul Sãrdaru An-
tonio. Cu contestaþie în termen de
3 zile de la comunicare. Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi,
20.02.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. În plus,

tot ieri, judecãtorii craioveni au
hotãrât sã-l plaseze pe inculpat în
arest la domiciliu: „Dispune înlo-
cuirea mãsurii arestãrii preventi-
ve dispuse faþã de inculpatul Sãr-
daru Antonio prin încheierea nr. 4
din 09.01.2018 a Tribunalului
Dolj, cu mãsura arestului la do-
miciliu prev. de disp.art.218
C.pr.pen. pe o duratã de 30 de zile
începând cu data rãmânerii defi-
nitive a prezentei încheieri”. Am-
bele hotãrâri pot fi contestate la
Curtea de Apel Craiova. 

Minorul care a lovit intenþionatMinorul care a lovit intenþionatMinorul care a lovit intenþionatMinorul care a lovit intenþionatMinorul care a lovit intenþionat
cu maºina un poliþist rãmâne dupã gratiicu maºina un poliþist rãmâne dupã gratiicu maºina un poliþist rãmâne dupã gratiicu maºina un poliþist rãmâne dupã gratiicu maºina un poliþist rãmâne dupã gratii

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
respins, luni, 19 februarie, contestaþia
formulatã de Cristi Piþã, tânãrul în vârstã de
16 ani, din Craiova, care a vrut sã treacã
intenþionat cu maºina peste un poliþist.
Minorul a fost trimis în judecatã, de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru ultraj combinat cu tentativã de omor
ºi conducere fãrã permis. În ianuarie, la
volanul unui Opel, minorul a fost urmãrit pe
mai multe strãzi din oraº, iar la un moment
dat un echipaj de la Secþia 3 Craiova i-a ieºit
în faþã, un poliþist coborând pentru a-l opri.
N-a þinut cont de nimic, a accelerat ºi l-a
lovit cu autoturismul pe agentul de poliþie,
care a fost proiectat pe capota autoturismului de serviciu.

tânãrului, „agenþii Sîrbu Marian
ºi Lupu Dãnuþ au poziþionat auto-
speciala pe mijlocul pãrþii caro-
sabile pentru a bloca deplasarea
autoturismului Opel, condus de in-
culpat, care era urmãrit de cele-
lalte douã echipaje, iar agentul
Lupu Dãnuþ a coborât ºi i-a fãcut
semnal de oprire conducãtorului
auto. În momentul când s-a apro-
piat de echipajul de poliþie, deºi a
observat semnalul fãcut de agent,

inculpatul Piþã Cristi a accelerat
ºi l-a lovit cu autoturismul pe
agentul Lupu Dãnuþ Florea, care
a fost proiectat ulterior pe capota
autoturismului de serviciu, dupã
care inculpatul ºi-a continuat de-
plasarea pe mai multe strãzi din
mun. Craiova pânã când autotu-
rismul sãu a fost blocat ºi imobi-
lizat de echipajele care îl urmã-
reau, în parcarea din spatele blo-
cului O15, situat pe strada Spa-
niei”, au reþinut procurorii în re-
chizitoriul prin care s-a dispus tri-

miterea în judecatã a
minorului.

Cristi Piþã ºi-a
abandonat maºina, a
fugit pe jos, printre
blocuri, însã oamenii
legii l-au prins. A fost
reþinut pentru 24 de
ore, iar pe 22 ianuarie
a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu pro-
punere de arestare
preventivã, propune-
re admisã de instanþã
care i-a emis mandat
pentru 30 de zile.
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În cabinetele medicilor de fa-
milie se vor putea realiza spiro-
metrii pentru monitorizarea ast-
mului bronºic ºi bolii cronice re-
spiratorii obstructive (BPOC) la
pacienþii cu diagnostic confirmat
(numai de cãtre medicii care au
obþinut competenþã confirmatã
prin ordin al ministrului sãnãtã-
þii). De asemenea, se va putea
efectua  mãsurarea continuã a
tensiunii arteriale pentru 24 de
ore (efectuare ºi interpretare
Holter TA) pentru monitorizarea
bolilor cardiovasculare confir-

Comisia juridicã a Senatului a
dat raport favorabil, ieri, iniþiati-
vei legislative prin care se propu-
ne ca radarele sã se instaleze ex-
clusiv pe autovehiculele care pre-
zintã înscrisuri ºi însemnele dis-
tinctive ale poliþiei rutiere.

Propunerea legislativã pentru
modificarea ºi completarea
art.109 din Ordonanþa de urgen-
þã a Guvernului nr.195/2002 pri-
vind circulaþia pe drumurile pu-
blice este iniþiatã de parlamentari
PNL, printre care senatorul Ali-
na Gorghiu ºi deputaþii Raluca
Turcan ºi Florin Roman.

„Atât prin cadrul normativ (Or-
donanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice), cât ºi prin ati-
tudinea ºi comportamentul lucrã-
torilor poliþiei rutiere nu se acordã
niciun fel de atenþie prevenþiei apa-
riþiei evenimentelor rutiere nedori-
te ºi din dorinþa de a acorda lucrã-

Poliþia va scãpa de stigmatul de „stat la pândã”!

Undã verde pentru iniþiativa prin care radarele vor fi scoase „la vedere”
torului de poliþie demnitatea ºi res-
pectului cuvenit ca reprezentant al
legii, propunem urmãtoarele mo-
dificãri ale Ordonanþei de urgenþã

a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaþia pe drumurile publice:
constatarea contravenþiilor ºi apli-
care sancþiunilor sã se facã direct

de cãtre poliþistul rutier, respectiv
poliþistul de frontierã, care sunt
obligaþi sã poarte uniforme cu în-
scrisuri ºi însemne distinctive”, se
aratã în expunerea de motive.

De asemenea, potrivit docu-
mentului citat, dispozitivele fixe
sau mobile destinate mãsurii vite-
zei se vor instala exclusiv pe au-
tovehicule care prezintã înscrisuri
ºi însemnele distinctive ale poli-
þiei rutiere. Mai mult, dispozitive-
le mobile (tip pistol) destinate
mãsurãrii vitezei se vor utiliza la o
distanþã maximã de 10 metri de
autovehiculele care prezintã în-
scrisurile ºi însemnele distinctive
ale poliþiei rutiere.

„Aceste modificãri au scopul
principal de a readuce Ordonan-
þa de urgenþã a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice la scopul sãu
iniþial – prevenþia accidentelor ºi
dobândirea unui comportament

responsabil al conducãtorului
auto. În forma sa actualã ºi aºa
cum este ea interpretatã ºi apli-
catã, OUG nr. 195/2002 este o
ordonanþã orientatã doar cãtre
aplicarea de sancþiuni ºi atât. Ori,
aplicarea de sancþiuni trebuie sã
fie ultima modalitate în modela-
rea comportamentului conducã-
torului auto. O lege poate avea
obiectiv fundamental aplicarea de
sancþiuni”, explicã iniþiatorii.

Aceºtia dau ca exemplu am-
plasarea unei machete care imitã
o autospecialã cu radar, pe DN
17, în Comuna Poiana Stampei,
datoritã cãreia, dupã amplasare,
nu s-a mai înregistrat nici un ac-
cident rutier cu victime, deºi por-
þiunea de drum este cunoscutã la
nivel judeþean pentru multiple ac-
cidente soldate cu decese.

În cazul acestui proiect, Sena-
tul este prima Camerã sesizatã.
(Mediafax)

Medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii
noi potrivit contractului-cadru din sistemul sanitar, ce va
intra în vigoare anul acesta. Proiectul cuprinde, de
asemenea, o serie de noutãþi referitoare la creºterea
accesului persoanelor asigurate la servicii ºi dispozitive
medicale, la finanþarea activitãþii furnizorilor de servicii
medicale, dar ºi la gestionarea FNUASS.

mate; completare ºi eliberare a
fiºei medicale sintetice necesarã
copiilor cu dizabilitãþi pentru în-
cadrarea ºi reevaluarea în grad
de handicap; completare ºi eli-
berare a adeverinþei pentru în-
cadrarea în muncã a ºomerilor
beneficiari ai pachetului de bazã.

Totodatã, medicii de familie
vor putea recomanda efectuarea
analizelor de depistare a infec-
þiei cu viruºii hepatitelor croni-
ce B ºi C pentru toate categorii-
le de asiguraþi (în prezent pot fi
recomandate numai pentru gra-

vide ºi contracþii cazu-
rilor diagnosticate). Di-
agnosticul precoce al
tumorilor mamare ºi al
leziunilor precanceroa-
se ale colului uterin,
supravegherea sarcinii
cu risc ºi a hipertensi-
unii arteriale esenþiale
sunt servicii medicale
de spitalizare de zi ce
vor putea fi efectuate
în ambulatoriul de spe-
cialitate clinic, cu de-
contare din fondul afe-
rent asistenþei medica-
le spitaliceºti.

Pachetul de servicii de
îngrijiri paliative la domiciliu

a fost revizuit în totalitate
În ambulatoriu, în baza biletu-

lui de trimitere valabil 60 de zile,
se vor putea acorda con-
sultaþii de îngrijiri paliati-
ve de medicii cu compe-
tenþã/atestat în specialita-
te (4 consultaþii/ trimes-
tru/asigurat, dar nu mai
mult de douã pe lunã), în
cadrul cãrora se pot re-
comanda: îngrijiri paliati-
ve la domiciliu, analize ºi
investigaþii medicale, me-
dicamente ºi servicii co-
nexe actului medical (psi-
hologice, logopedice, ki-
netoterapeutice).

Pachetul de servicii de
îngrijiri paliative la domi-
ciliu a fost revizuit în to-
talitate, introducându-se
servicii noi asigurate de
echipe multidisciplinare
(medic, asistent, psiho-
log, kinetoterapeut).

Documentele pentru
obþinerea dispozitivelor

medicale se vor putea transmite
casei de asigurãri de sãnãtate prin
poºtã sau se vor putea depune/
ridica de rudele de gradul I ºi II
ale beneficiarului (nu doar de
pãrinþii sau copiii acestuia, ca
pânã acum).

Termenul de înlocuire a foto-
liilor rulante acordate pe perioa-
dã nedeterminatã a fost redus de
la cinci la trei ani, iar termenul
maxim pentru care pot fi pre-
scrise aparatele de administrare
continuã de oxigen persoanelor
cu grad de handicap accentuat
sau grav a fost extins de la 3 la
12 luni ºi pentru alte afecþiuni
respiratorii cronice obstructive
sau restrictive decât BPOC. Tot-
odatã, dispozitivele pentru pro-
tezare stomii au fost defalcate pe
tipuri, în funcþie de caracteristi-
cile ºi nevoile pacienþilor.

Creºte valoarea minimã
garantatã a punctului per

capita ºi per serviciu
În plus, autoritãþile sanitare au

precizat cã pentru medicina pri-
marã, valoarea minimã garantatã
a punctului per capita creºte la

5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar va-
loarea minimã garantatã a punc-
tului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei
în prezent). De asemenea, pen-
tru medicina de specialitate cli-
nicã din ambulatoriu, valoarea
minimã garantatã a punctului pe
serviciu creºte la 2,8 lei (2,2 lei
în prezent); pentru unele spitale
de copii tariful pe caz ponderat
în acest an poate fi majorat cu
pânã la 15% faþã de anul 2017,
în conformitate cu strategia de
finanþare a Ministerului Sãnãtã-
þii; pentru consultaþiile de urgen-
þã la domiciliu ºi activitãþile de
transport sanitar neasistat sunt
stabilite tarife unitare.

Proiectul Normelor metodo-
logice de aplicare în anul 2018 a
Contractului-cadru ce va regle-
menta condiþiile acordãrii asis-
tenþei medicale, a medicamente-
lor ºi a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate pentru anii
2018-2019 a fost postat pe site-
ul CNAS (www.cnas.ro), în
secþiunea dedicatã transparenþei
decizionale.

RADU ILICEANU
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Pe parcursul existenþei sale,
CMZ Dolj, a constituit în perma-
nenþã interfaþa dintre societatea ci-
vilã ºi Ministerul Apãrãrii Naþiona-
le, având rolul de a asigura pe timp
de pace repartizarea resurselor
umane ºi materiale în plan judeþean,
selecþia ºi încorporarea recruþilor,

Au fost prezentate rea-
lizãrile în domeniul ocupã-
rii ºi formãrii profesionale,
rezultate în urma aplicãrii
pachetului de mãsuri acti-
ve prevãzut de cadrul legal existent,
dar ºi provocãrile cu care se con-
fruntã instituþia în demersul sãu de
a asigura un grad ridicat  de inte-
grare pe piaþa muncii a persoanelor
înregistrate în evidenþã ºi de satis-
facere a nevoii angajatorilor care se
confruntã cu deficit de personal”.

 „Totodatã, au fost expuse prin-
cipalele direcþii de acþiune pe care
instituþia ºi le-a propus pentru pe-
rioada urmãtoare, fiind menþiona-
te  ºi proiectele finanþate prin Pro-
gramul Operaþional Capital Uman

„Vorbim de trimestrul III 2017,
iar plãþile se fac conform preve-
derilor H.G. nr. 1174/2014, O.-
M.A.D.R. nr.1727/2015 cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re ºi Hotãrârii nr. 37/08.02.2018
pentru modificarea art. 10 alin 5)
din H.G. nr.1174/2014. La nivelul
judeþului Dolj, suma to-
talã plãtitã va fi de
4.986.266 lei, cu sursã
de finanþare de la buge-
tul naþional, pentru un nu-
mãr de 750 beneficiari”, a
precizat Sorin Rãducan,
directorul APIA Dolj.

Valoarea nominalã a aju-
torului de stat pentru re-
ducerea accizei la motori-
nã pentru anul 2017 este
de 1,4185 lei/litru. Cantitã-
þile de motorinã ce repre-

50 de ani de la înfiinþarea 50 de ani de la înfiinþarea 50 de ani de la înfiinþarea 50 de ani de la înfiinþarea 50 de ani de la înfiinþarea CentruluiCentruluiCentruluiCentruluiCentrului
Militar Zonal DoljMilitar Zonal DoljMilitar Zonal DoljMilitar Zonal DoljMilitar Zonal Dolj

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a participat, ieri, la festivitatea ce
a marcat aniversarea o jumãtate de veac de
la înfiinþarea Centrului Militar Zonal Dolj.

În cuvântul sãu, ºeful administraþiei doljene
a vorbit despre importanþa ºi rolul Centrului
Militar în cadrul Sistemului National de Apã-
rare ºi în relaþia cu societatea civilã.

evidenta rezerviºtilor, selecþia psi-
hologicã a tinerilor în vederea an-
gajãrii ca militari profesioniºti ºi
pentru formarea cadrelor militare
în rezervã, acordarea ajutorului de
deces cuvenit cadrelor militare în
rezervã sau familiilor acestora,
acordarea drepturilor legale pentru

rezerviºtii cu domiciliul pe raza ju-
deþului Dolj ºi nu numai, gestiona-
rea arhivelor cu datele de evidentã
militarã a rezerviºtilor. “Printre atri-
buþiile ce revin Centrului Militar
Zonal Dolj se numãrã ºi consilie-
rea ºi reconversia profesionalã a
cadrelor militare în rezervã, acti-
vitate foarte importantã, dat fiind
numãrul mare de militari trecuþi în
rezervã înainte de vârsta de pensi-
onare”, a precizat col. Florin Co-
man, comandantul CMZ Dolj.

„Vorbim de o jumãtate de
secol de când contribuiþi în
mod decisiv la conturarea ºi
consolidarea rolului militar al

României”
O datã cu renunþarea la servi-

ciul militar obligatoriu (începând
cu data de 01.01.2007), Biroul In-
formare Recrutare a intrat în com-
ponenþa CMZ Bacãu, având ca
misiuni prioritare promovarea ca-
rierei militare ºi recrutarea tineri-
lor pentru a urma cursurile institu-

þiilor militare de învãþãmânt liceal,
postliceal ºi universitar precum ºi
recrutarea candidaþilor pentru pro-
fesia de soldat ºi gradat profesio-
nist. „Participãm la un eveniment
cu totul special, care marcheazã
jubileul unei instituþii cu un rol fun-
damental în buna funcþionare a sis-
temului naþional de apãrare, dar ºi
un moment important pentru acest
colectiv de veritabili profesioniºti,
oameni care construiesc, cu res-
ponsabilitate ºi discreþie, prestigiul
Armatei.  Sunt 50 de ani de când
contribuiþi în mod decisiv la con-
turarea ºi consolidarea rolului mi-
litar al României, o ascensiune la
capãtul cãreia þara noastrã se pre-
zintã drept un stat puternic, un aliat
respectat ºi un furnizor de securi-
tate ºi de stabilitate, alãturi de par-
tenerii sãi internaþionali.  Însemnã-

tatea activitãþii pe care o desfãºu-
raþi a evoluat, de asemenea, ºi vã
felicit pentru modul în care aþi rãs-
puns unor atribuþii tot mai com-
plexe, pentru faptul cã aþi ºtiut sã
acþionaþi ca un bun liant între Mi-
nisterul Apãrãrii Naþionale ºi co-
munitate, pãstrând astfel la un ni-
vel înalt încrederea de care se bu-
curã instituþia Armatei. La ceas
aniversar, în calitate de preºedin-
te al Consiliului Judeþean Dolj, vã
rog sã primiþi expresia deplinei
noastre consideraþii ºi a disponi-
bilitãþii pentru continuarea exce-
lentei relaþii de colaborare ºi de
susþinere, alãturi de sincere urãri
de sãnãtate, putere de muncã ºi
mult succes în misiunea de înaltã
rãspundere pe care o îndepliniþi.
La mulþi ani!“, a precizat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.

Delegaþia Bãncii MondialeDelegaþia Bãncii MondialeDelegaþia Bãncii MondialeDelegaþia Bãncii MondialeDelegaþia Bãncii Mondiale
s-a interesat de forþa de muncã în Dolj

Agenþia Judeþea-
nã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj
a primit, la finele
sãptãmânii trecute,
vizita unei delegaþii
a Bãncii Mondiale,
condusã de manage-
rul de þarã pentru
România ºi Ungaria,
Tatiana Proskurya-
kova, în cadrul
întâlnirii fiind
discutate o serie de
aspecte importante
referitoare la piaþa
forþei de muncã, la
nivelul judeþului
nostru.

(POCU) 2014 – 2020, aflate în faza
de implementare”, se precizeazã
într-un comunicat de presã remis
de AJOFM Dolj.

Delegaþia Bãncii Mondiale a
apreciat drept utile informaþiile ofe-
rite, în contextul în care în aceas-
tã perioadã lucreazã la elaborarea
Cadrului de parteneriat pentru Ro-
mânia aferent perioadei 2018 –
2023, iar consultãrile cu autoritã-
þile locale reprezentã o componen-
tã importantã în definirea acestui
document strategic.

APIA Dolj:

De ieri, Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) Centrul
Judeþean Dolj efectueazã
plata ajutorului de stat
pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agri-
culturã, diferenþa aferentã
cantitãþilor de motorinã
utilizate în perioada1 iulie –
30 septembrie 2017.

zintã diferenþa aferentã perioadei 1
iulie  – 30 septembrie 2017, deter-
minate la platã de cãtre Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã Centrul  Judeþean Dolj, utiliza-
te ºi nedecontate în anul 2017, ce

beneficiazã de ajutor de stat acor-
dat sub formã de rambursare ºi
aprobate prin Ordinul Ministrului nr.
35/12.02.2018 sunt cele din Secto-
rul vegetal, Sectorul zootehnic ºi nu
în ultimul rând, Sectorul îmbunãtã-

þiri funciare.
„La Sectorul vegetal,

avem 741 de beneficiari, iar
valoarea ajutorului de stat
este de 4.793.706 lei. Iar la
Sectorul zootehnic avem 107
beneficiari, valoarea ajutoru-
lui de stat fiind de 80.487 lei.
Avem de asemenea ºi 5 be-
neficiari  la Sectorul  îmbu-
nãtãþiri funciare , valoarea
ajutorului în acest caz fiind
de 112.073 lei”, a mai spus
directorul APIA Dolj.

750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
750 de beneficiari pentru reducerea
accizei la motorinã
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În perioada 28 februarie –
4 martie a.c. va avea loc cea
de a XVII-a ediþie a Cara-
vanei GAUDEAMUS în
Craiova, eveniment organi-
zat de Radio România.
GAUDEAMUS Craiova va
fi gãzduit, conform tradiþiei,
de foaierul Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu” ºi
deschide seria evenimente-
lor pe care Radio România
le organizeazã în acest an
sub sigla GAUDEAMUS.
Evenimentul readuce în
atenþia publicului ºi a expo-
zanþilor câteva proiecte
iniþiate în ultimii ani sub sigla
GAUDEAMUS, precum
„Cãrþile se întorc acasã” ºi
„Invitaþi de nota 10: Olimpi-
cii României”. Înscrierea
expozanþilor se desfãºoarã
pânã vineri, urmând ca
deschiderea oficialã a Târgu-
lui de Carte sã aibã loc
sãptãmâna viitoare.

La Galeriile „Cromatic” ale Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj (strada
„Alexandru Macedonski” nr. 28) va avea
loc luni, 26 februarie, ora 13.00, verni-
sajul expoziþiei „Dar, cu drag de Mãrþi-
ºor”, realizatã de Fundaþia „Cuvântul

Actorii care au absolvit facul-
tatea (licenþã) începând cu pro-
moþia 2014 sunt aºteptaþi sã se
înscrie la ediþia 2018 a Galei Tâ-
nãrului Actor – HOP. Data ºi lo-
cul preselecþiilor vor fi anunþate
ulterior.

La Secþiunea individual,
concurenþii vor pregãti un mo-
ment (monolog, colaj, studiu)
bazat pe texte din opera lui Luigi
Pirandello (nuvele, piese de tea-
tru, romane, scrisori). În construcþia  mo-
mentului, concurentul trebuie sã integreze
maximum 2 minute performative care sã îi
punã în valoare calitãþile, abilitãþile persona-
le (dans, cânt, capacitatea de a folosi instru-
mente muzicale, capacitatea de a mânui
marionete, acrobaþie, magie etc.). Durata
maximã: 10 minute.

La Secþiunea grup, concurenþii vor pre-
gãti un spectacol/studiu/work in progress
(multi-media, instalaþie, teatru fizic, teatru dans,
performance) având ca suport un text piran-
dellian sau un text al unui autor modern, con-
temporan ce are ca temã revizitarea operei lui
Pirandello. Durata maximã: 30 minute. Com-

„Dar, cu drag de Mãrþiºor”,
la Galeriile „Cromatic”

care zideºte”, împreunã cu Centrul
„Aripi de luminã”, în scop carita-
bil. Expoziþia cuprinde mãrþiºoare
ºi va rãmâne deschisã pânã joi, 8
martie.

„Mãrþiºoarele prezentate în ex-
poziþie sunt modelate din lut ºi
pictate manual de voluntari, sunt
foarte frumoase ºi au în ele bu-
curia fiecãrui copil care s-a vrut
parte din aceastã campanie”, pre-
cizeazã organizatorii. Propunerea
acestui parteneriat, prin care este
promovatã munca voluntarilor co-
pii în acþiuni de sprijin pentru alþi
copii aflaþi în dificultate, a venit
din partea Fundaþiei „Cuvântul care
zideºte”, organizatoarea campaniei
umanitare „Dar, cu drag de Mãrþi-

ºor” 2018, prin care urmãreºte dezvol-
tarea spiritului filantropic ºi promova-
rea valorilor creºtine, implicarea copii-
lor ºi tinerilor în diverse activitãþi cultu-
rale ºi de dezvoltare personalã, stimula-
rea creativitãþii, cultivarea respectului
pentru valorile tradiþionale autentice.

UNITER anunþã tema Galei HOP 2018 –
„Pirandello, structura ludicã. Eu ºi personajul”

ponenþa maximã a unui grup – 6 persoane.
Gala Tânãrului Actor – HOP este un pro-

gram cultural de interes naþional, cu desfã-
ºurare anualã ºi având ca scop promovarea
ºi lansarea tinerilor absolvenþi din învãþãmân-
tul superior artistic, de stat ºi particular. Pri-
ma ediþie a avut loc în anul 1998 sub direc-
þia regizorului Cornel Todea.

Gala HOP este o competiþie profesionis-
tã care pune în valoare creativitatea, origi-
nalitatea ºi aptitudinile deosebite ale tineri-
lor actori. Gala se desfãºoarã sub forma
unui concurs deschis tuturor absolvenþilor
facultãþilor de Teatru din Bucureºti ºi din
þarã (ultimele 5 promoþii).

GAUDEAMUS Craiova 2018
va avea loc în perioada 28 februa-
rie – 4 martie în foaierul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, spaþiul
deja tradiþional de întâlnire al cãrþii
ºi mãrþiºorului, la început de pri-
mãvarã. Evenimentul, ajuns în acest
an la ediþia a XVII-a, este organizat
de Radio România ºi deschide Pro-
gramul Lectura 2018. Profesioniºti

ai cãrþii, editori, tipografi, ilustra-
tori, distribuitori de carte, librari, dar
ºi autori, critici literari ºi traducã-
tori vã invitã sã descoperiþi cele mai
noi apariþii editoriale.

Cãrþi pentru toate vârstele ºi
gusturile, literaturã contemporanã
de ficþiune, memorii ºi jurnale, bi-
ografii, cãrþi de poezie, artã, gas-
tronomie, timp liber, studii acade-
mice ºi de specialitate în diferite
domenii, de la psihologie ºi psiha-
nalizã la economie ºi ºtiinþe exac-
te, dar ºi multe alte surprize edito-
riale îºi aºteaptã cititorii la sãrbã-
toarea cãrþii mãrþiºor! În plus, or-
ganizatorii anunþã un program de
evenimente bogat ºi dinamic – lan-
sãri de carte, sesiuni de autografe,
dezbateri ºi întâlniri cu scriitori,
critici literari ºi editori.

Biblioteca de acasã a devenit
neîncãpãtoare? GAUDEAMUS
Craiova vã îndeamnã sã donaþi
cãrþi în cadrul campaniei „Cãrþile
se întorc acasã” – program de an-
vergurã naþionalã, al cãrui princi-

pal obiectiv este reorientarea unui
important fond de carte obþinut din
donaþiile din partea expozanþilor ºi
a vizitatorilor cãtre biblioteci din
mediul rural. Campania se va des-
fãºura pe întreaga duratã a Târgu-
lui, iar volumele donate vor fi di-
recþionate cãtre biblioteci rurale din
Oltenia. Competiþia Lecturii conti-
nuã la GAUDEAMUS Craiova! Li-
ceenii din judeþul Dolj sunt invitaþi
sã participe la faza zonalã a Con-
cursului Naþional de Lecturã
„Mircea Nedelciu”. Câºtigãtorul
locului I va reprezenta judeþul Dolj
la finala naþionalã a concursului,
care va avea loc în cadrul Târgu-
lui Internaþional GAUDEAMUS,
Bucureºti, în luna noiembrie.

De asemena, lectura ºi frumuse-
þea vor fi premiate la GAUDEAMUS
Craiova. Dacã cititul este pasiunea
ta, participã la Concursul Miss Lec-
tura ºi poþi deveni cea mai frumoa-
sã cititoare a Târgului! ªi excelenþa
în ºtiinþã va fi premiatã, în cadrul
proiectului „Invitaþi de nota 10:

Olimpicii României”, prin interme-
diul cãruia Radio România recom-
penseazã ºi promoveazã performe-
rii din învãþãmântul românesc, din
diferite discipline. Astfel, olimpicii din
Craiova medaliaþi la concursurile in-
ternaþionale pluridisciplinare din anul
2017 vor fi invitaþii de nota 10 ai
ediþiei din acest an a Târgului.

Caravana GAUDEAMUS, iniþia-
tã în anul 2000 ca parte a Progra-
mului LECTURA ºi formatã dintr-
o serie de evenimente expoziþionale
dedicate cãrþii ºi educaþiei, organi-
zate în centre culturale ºi universi-
tare de tradiþie în care existã posturi
regionale Radio România, va conti-
nua dupã Craiova. Urmãtoarele eve-
nimente vor avea loc la Cluj-Napo-
ca – ediþia a XIX-a (18-22 aprilie,
în incinta unui pavilion expoziþional
mobil amplasat în Piaþa Unirii), Ora-
dea – ediþia a V-a (9-13 mai, în in-
cinta unui pavilion expoziþional
mobil amplasat în Piaþa Unirii) ºi pe
litoral – ediþia a X-a (11-15 august,
Piaþeta Perla, Mamaia).
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Proiectul are o perioadã de des-
fãºurare pânã în 31 august 2019
ºi are ca obiective susþinerea co-
piilor pentru protejarea mediului în
care trãiesc. Grãdiniþa „Paradisul
copiilor” are, deja, o experienþã,
fiind parte în mai multe programe
ecologice, prin care micuþii, pã-
rinþii lor ºi cadrele didactice au
învãþat cum sã aibã grijã de me-
diul înconjurãtor.

«Suntem parteneri în acest pro-
iect, unul iniþiat de o unitate din

Mai este foarte puþin timp ºi vor începe simulãrile
examenelor naþionale pentru elevii claselor terminale
(gimnaziu, respectiv liceu). Astfel, pe 5 martie va fi
proba scrisã la Limba ºi literatura românã pentru cei
din clasa a VIII-a, a doua zi fiind cea la Matematicã,
urmând ca afiºarea rezultatelor sã aibã loc pe 16 mar-
tie, fiind aºteptaþi 5.170 de candidaþi.

Simularea Bacalaureatului, la care participã ele-
vii din a XI-a ºi a XII-a, va debuta pe 19 martie
(Limba ºi literatura românã). Pe 21 martie va avea
loc proba obligatorie a profilului, iar pe 22 martie
(numai pentru cei din ultimul an) cea la alegere a

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Grãdiniþa cu Program prelungit „Paradisul
copiilor” din Craiova este parte într-un pro-
iectErasmus+(„Come on Kids, The Nature
Waits For Us!”), alãturi de patru parteneri din
Turcia (þarã iniþiatoare), Macedonia, Estonia
ºi Portugalia. Ieri, a avut loc deschiderea ofi-
cialã a programului, în România, unul care,

profilului ºi specializãrii. În anul terminal sunt în-
scriºi 4.199 de elevi, iar pentru cls. a XI-a sunt
înregistraþi 5.444 de tineri.

„Rezultatele obþinute la simulãri sunt analizate la
nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt în care s-au
desfãºurat acestea, prin discuþii individuale cu ele-
vii, dezbateri la nivelul fiecãrei clase, ºedinþe cu
pãrinþii, precum ºi în Consiliul profesoral, în vede-
rea adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãþirea per-
formanþelor ºcolare”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

fiind în context european, va avea o desfãºu-
rare în fiecare stat partener, prin schimburi
de experienþã. Unitatea de învãþãmânt preºco-
lar din Craiova, singura din România, a pri-
mit un grant european de peste 23.000 de
euro, cu sprijinul cãrora copiii sunt învãþaþi sã
aibã grijã de mediul înconjurãtor.

Turcia. În decembrie 2017, a avut
loc prima întâlnire, în þara care a
demarat programul, iar noi gãz-
duim „Sãptãmâna de mobilitate ºi
de formare pe teme ecologice”,
luni, 19 februarie, având loc întâl-
niri cu reprezentanþii Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj, Primã-
riei Craiova, unde fiecare unitate
de învãþãmânt ºi-a fãcut prezenta-
rea. Astãzi (ieri – n.r.), vor fi pre-
zentate sistemele educaþionale din
þãrile participante, iar noi vom veni

cu aspecte tradiþionale, de la îm-
brãcãminte, prezentarea unui pro-
gram artistic al copiilor, pânã la o
cinã cu specific românesc. De ase-
menea, la Facultatea de Agrono-
mie a Universitãþii din Craiova a
avut loc o întâlnire cu specialiºti
în dezvoltarea ecologicã. În zilele
urmãtoare, vor fi activitãþi demon-
strative cu preºcolarii, simpozioa-
ne pe tema proiectului, prezenta-
rea Craiovei (vizite la Muzeul de
Artã, Muzeul de ªtiinþe naturale,
parcul „Nicolae Romanescu”, Cen-
trul Vechi, Grãdina Botanicã etc.).
În toamna acestui an, vor avea loc
întâlniri ºi în celelalte þãri», a pre-
cizat prof.Aurelia Sava, director
al Grãdiniþei cu Program Prelungit
„Paradisul copiilor”.

Diferenþe între sistemele
educaþionale

La Craiova, în aceastã sãptã-
mânã, sunt prezente 16 cadre di-
dactice din cele cinci þãri parte-
nere în proiect, fiecare prezentând
specificul statului de provenien-
þã, atât în sistemul educaþional, cât
ºi în cel tradiþional. Cum diferen-
þe existã, am cerut pãreri ale par-
ticipanþilor, din care redãm câte-
va declaraþii:

„Suntem foarte bucuroºi cã am
gãsit un asemenea partener, la Cra-
iova. Le-am vãzut proiectul depus,
în faza de selecþie, ºi am rãmas
plãcut surprinºi. Aveþi un oraº mi-
nunat, cu oameni primitori. În ceea
ce priveºte sistemul educaþional, la
noi, copiii între 3 ºi 6 ani au mate-
rie obligatorie ecologia ºi nu au ore
de odihnã la grãdiniþã. Vom schim-
ba între noi impresii despre cele
observate ºi, împreunã, vom în-
cerca sã îmbunãtãþim modul de
educare al celor mici, în sprijinul
protejãrii mediului în care trãim” -
Gulperi Fatih ºi Sinem Degir-
menci – Turcia.

„Sunt plãcut impresionatã de

cele vãzute aici. La noi, educaþia
ecologicã începe încã din creºã,
chiar dacã nu este obligatorie, pen-
tru copiii cu vârsta între opt luni ºi
doi ani, iar la grupele mari de în-
vãþãmânt preºcolar devine obliga-
torie. Cu toþii avem de învãþat din
aceste proiecte europene” – Ma-
rinele Bosheva – Macedonia.

Obiectivele sunt multiple: susþi-

nerea copiilor încã din perioada
timpurie; observarea activitãþilor
din diferite þãri, legate de naturã,
ºi transferarea aplicaþiilor în ºcoli;
îmbunãtãþirea curriculum-ului pri-
vind natura ºi mediul; eliminarea
fobiei insectelor la cei mici; þine-
rea cât mai departe a copiilor de
computer, televizor ºi casã, prin
aducerea lor la naturã.

Încep emoþiile pentru
elevii din anii terminali
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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

JOI - 22 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Banii tãi (R)
01:35 România 9 (R)
02:50 Discover Romania
03:00 Telejurnal (R)

TVR 1

08:30 Cap compas
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 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)
16:10 MotorVlog (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 Pe tãrâmul fãgãduinþei
1994, SUA, Dramã
21:55 Poate nu ºtiai
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
00:00 Destine ca-n filme
01:00 D'ale lu' Miticã (R)
02:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:10 Maºini 3
09:55 Dupã realitate
11:25 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
12:55 Cidru cu Rosie
14:30 Un fenomen colosal
16:25 Perfect sãnãtos
18:05 Grãdina de bronz
19:10 Lumea de dincolo
20:00 Totul pentru a fi fericit
21:40 Revista Rolling Stone
23:45 Naºterea unei naþiuni
01:45 Bãrbatul cu o cãmaºã

portocalie
03:50 Domniºoara Sloane

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 Lazio - FCSB
22:00 Ferma vedetelor
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:30 Ferma vedetelor (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
07:00 La Dona (R)
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)

07:15 Nãzdrãvanii din pãdure 3

(R)

08:45 Ce spun românii (R)

09:45 La bloc (R)

12:15 Sejur cu surprize (R)

14:15 Mã scoþi din minþi! (R)

16:15 Trucurile pasiunii

18:15 La bloc

20:30 Regula tãcerii

23:00 22 de gloante

01:15 Regula tãcerii (R)

03:30 Cine A.M.

05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Dragoste pe note
2013, SUA, Familie, Muzical,

Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Dragoste fãrã preaviz
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:15 Xtra Night Show
01:00 Dragoste pe note (R)
2013, SUA, Familie, Muzical,

Romantic
02:45 Prietenii de la 11 (R)
04:15 Acces direct (R)
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)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, 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 Pentru patrie
2017, Acþiune, Crimã, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:30 UEFA Futsal Euro 2018,

Franta – Azerbaijan
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Romania – Ucraina
14:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Kazakhstan - Rusia
20:30 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Italia - Slovenia
23:00 “ Faceþi jocurile “ Poker

ep.14
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile Legii

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sã-
nãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare ºi ale OMS nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de organizare ºi
desfãºurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcþiilor specifice comi-
tetului director din spitalele publice, modi-
ficat de art.1 din OMS nr.954/2017, Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Craiova, cu se-
diul în Craiova, strada Nicolae Titulescu,
numãrul 40, judeþul Dolj , organizeazã con-
curs/examen pentru ocuparea funcþiei spe-
cifice comitetului director al unitãþii, dupã
cum urmeazã: 1 post de director financiar-
contabil. La concurs/examen se pot înscrie
candidaþii care îndeplinesc, cumulativ, cri-
teriile generale ºi specifice. Criteriile gene-
rale sunt urmãtoarele: a)au domiciliul sta-
bil în România; b)nu au fost condamnaþi
definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justi-
þiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau
a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de sãnãtate cores-
punzãtoare postului pentru care candidea-
zã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie sau de uni-
tãþile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice sunt urmãtoa-
rele: pentru directorul financiar-contabil:
1.sunt absolvenþi de învãþãmânt universi-
tar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în profil economic; 2.au cel
puþin 2 ani vechime în specialitatea studii-
lor. Concursul se va desfãºura astfel: Test
grilã/lucrare scrisã de verificare a cunoº-
tintelor din legislaþia specificã postului în
data de 15.03.2018, ora 10.00; susþinerea
proiectului de specialitate pe o teme din
domeniul de activitate al postului în data
de 20.03.2018, ora 10.00; interviul de se-
lecþie în data de 23.03.2018, ora 10.00. Do-
sarele de înscriere se depun la Serviciul
RUONS cu cel puþin 5 zile lucrãtoare înain-
te de data concursului. Bibliografia pen-
tru concurs/examen ºi temele- cadru pen-
tru proiectul de specialitate se afiºeazã la
sediul Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova ºi se publicã pe site-ul spitalului.
Relaþii suplimentare se pot obþine la tele-
fonul: 0251.307.500- Serv RUONS.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comer-
cialã angajeazã
electricieni pentru
reparaþii instalaþii
de ridicat. 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.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Anunþul tãu!
PFA MATEI CAMELIA anunþã publicul

interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO„ pro-
pus a fi amplasat în comuna Melineºti, sat
Melineºti, str. Principalã Nr. 169H, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1 ºi la sediul PFA MATEI CAME-
LIA, comuna Melineºti,sat  Melineºti, str.
Principalã nr. 169H, judeþul Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00- 16,30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº. Nr.1, fax: 0251/ 419.035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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 casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

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
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 21 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 teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pie-
leºti. Telefon: 0724/
053.806.
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.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

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.

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 broascã de
închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor mare
100 lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 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 plusatã grena
pt pat ºi 2 pt. fotolii nefo-
losite – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up
cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

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

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator eliberat de
ONRC Dolj pe nume-
le PFA COMBEIAª
NICUªOR COSTI-
NEL. Se declarã nul.
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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 2-1

Au marcat: Hagi 34, A. Ciobanu 90 / M. Roman 10.

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. Viitorul 25 12 5 8 33-21 41
5. Astra 25 11 8 6 36-27 41
6. CSMP Iaºi 25 11 6 8 34-30 39
7. Dinamo 25 11 6 8 39-29 39
8. Botoºani 25 10 6 9 27-26 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

Pânã la urmã, Universitatea a dat
douã salve de tun în ultima zi a
perioadei de transferuri, dar a ra-
tat poate cel mai important trans-
fer, cel al portarului portughez
Mario Felgueiras. ªtiinþa avea ne-
voie cel mai mult de un portar în
acest sezon, în care goal-keeperii
din lot sunt practic niºte gafeuri ºi
nu oferã niciun dram de încredere
coechipierilor, iar Felgueiras a de-
monstrat cã este unul dintre cei mai
buni portari care au apãrat
în Liga I în ultimele douã
decenii. Goal-keeper-ul de
31 de ani a dorit sã ajungã
în Bãnie, dar clubul de care
aparþine, Pacos Ferreira, nu
a putut fi înduplecat. „Au
fost niºte discuþii, dar din
pãcate nu am ajuns la un
acord, clubul meu nu m-a
lãsat sã plec. Mai rãmân cel
puþin pânã în varã. În ulti-
mele luni situaþia mea s-a
schimbat, nu mai apãr, dar
mai am trei ani de contract.
Trebuie sã le arãt respect
pentru cã ei au crezut în
mine când nimeni nu a cre-
zut ºi trebuie sã rãmân sã-
mi ajut echipa, pentru cã
trecem printr-o perioadã
mai delicatã. Mi-aº dori sã
vin la Craiova din varã, dar
pânã la varã se pot întâm-
pla multe. Echipa mea nu
mai putea sã mai facã trans-
feruri ºi m-au rugat sã rãmân pen-
tru cã mai aveau doar doi porta-
ri”, a declarat portughezul pentru
Telekomsport. 

E incredibil totuºi cum nu a iz-
butit Universitatea sã-ºi aducã un
portar capabil în toatã perioada de
transferuri ºi a rãmas pe mâinile
lui Mitrovic ºi Calancea, probabil
cei mai slabi goal-keeperi dintre cei
care vor participa în play-off. Dacã
în vara trecutã a fost de înþeles lip-
sa de reacþie a conducãtorilor clu-
bului, deoarece moldoveanul Ca-
lancea ne pãcãlise pe toþi cu un
sezon reuºit, modul cum s-au miº-
cat în iarnã oficialii din Bãnie este
inexplicabil.

Gardoº a jucat doar 3 meciuri
în acest sezon, la echipa

de rezerve
În schimb, Universitatea a re-

zolvat împrumutul pânã în varã al
lui Florin Gardoº, de la Southamp-
ton, ºi transferul lui Andre Santos,
de la Arouca. Ca nume, aducerea
lui Gardoº este o loviturã pentru
Universitatea. Fundaºul de 29 de
ani este cel mai titrat jucãtor din
lot, iar Craiovei îi lipsesc jucãtorii
care au experienþa unor competiþii
câºtigate, numai Zlatinski având în
palmares trofee, câºtigate cu Lu-
dogoreþ. Gardoº vine sã acopere
ºi un post care a ridicat probleme
în acest campionat. Problema este

Stoperul de 29 de ani de la Southampton a semnat
un contract pânã în varã cu Universitatea Craiova

cã nimeni nu ºtie însã în ce formã
este stoperul de 29 de ani, care în
acest sezon a disputat doar 3 me-
ciuri, ºi acelea pentru formaþia se-
cundã a lui Southampton, în cam-
pionatul rezervelor. În stagiunea
2016-2017, Gardoº a jucat numai
11 meciuri, dar niciunul în Premier
League ºi numai douã jocuri la pri-
ma echipã. Dupã operaþia de liga-
mente încruciºate, suferitã în
2015, practic Gardoº nu ºi-a mai

revenit la forma de odinioarã. În
cazul în care Gardoº confirmã la
Craiova, atât din punct de vedere
al formei fizice, cât ºi ca formã
sportivã, ºi este acel jucãtor de la
care toþi fanii aºteaptã sã ofere si-
guranþã defensivei, atunci ar tre-
bui sã existe o clauzã de prelungi-
re a înþelegerii perfectate doar
pânã în varã. Universitatea mai are
în acest sezon de disputat minim
12 meciuri ºi maxim 15. Dacã Gar-
doº redevine jucãtorul de acum 4-
5 ani, atunci ar fi o prostie sã nu i
se poatã prlungi contractul, asta
dacã nu cumva Gardoº nu va fi
cumva esenþial pentru câºtigarea
unui trofeu, iar astfel ar fi justifi-
catã ºi aducerea lui pentru doar
câteva luni.

„Am venit la echipa care
m-a dorit cel mai mult”

Dupã parafarea contractului cu
Universitatea, Florin Gardoº a scris
pe pagina sa de facebook. „A fost
un început de an stresant, cu dis-
cuþii telefonice interminabile ºi mulþi
nervi, dar în final am ales sã merg
acolo unde am fost dorit cel mai
mult. Aºa cã, atâta timp cât pasul
este spre teren, nu poate fi un pas
înapoi. ªi atâta timp cât atmosfera
e ca-n Anglia, te simþi fotbalist. Liga
1, m-am întors! Universitatea Cra-
iova, bine te-am gãsit!” Jucãtorul
are ºi un mesaj în englezã, pentru

faniidin Albion: „After a stressful be-
ginning of the year I’m happy to
announce that I’ve reached an agre-
ement with Romanian side Univer-
sitatea Craiova for a loan until the
end of the season! Best of luck to
my teammates for the rest of the
season!”, care s-ar traduce astfel:
„Dupã un început de an plin de
stres, sunt fericit sã vã anunþ cã am
ajuns la o înþelegere cu echipa din
România, Universitatea Craiova,
pentru un împrumut pânã la finalul
sezonului. Mult noroc coechipieri-
lor mei pentru restul acestui sezon!”

Ieri, Gardoº a efectuat
primul antrenament alãturi
de noii colegi, de la Uni-
versitatea Craiova, ºedin-
þa de pregãtire având loc
la cantonamentul din Lun-
ca Jiului.

Îl scoate din primul 11
pe Kelic?

Rãmâne de vãzut ce post
în defensivã îi va fi confe-
rit lui Gardoº de cãtre De-
vis Mangia. În mod normal,
la calitãþile ºi experienþa sa,
fostul internaþional ar trebui
sã fie plasat în centrul tri-
pletei de apãrãtori. Astfel,
Renato Kelic ar putea sãri
din schemã, deºi croatului i
s-a prelungit contractul re-
cent pentru încã un an ºi ju-
mãtate. Asta dacã nu cum-
va Kelic va fi mutat în
dreapta, în locul lui Rãzvan
Popa, deºi aceastã rocadã
e greu de anticipat, fiindcã

Popa este jucãtorul under 21, iar
un alt „junior” e greu de intercalat
în primul 11. Astfel, lui Burlacu îi
este greu sã spargã tripleta „ponei-
lor” din atac, în timp ce pentru
Screciu va fi ºi mai dificil sã joace
acum la mijloc, dupã venirea lui
Andre Santos.

În încercarea de a hiperboliza
transferul fãcut de ºeful lor, bãieþii
la site-ul oficial al Universitãþii pre-
cizeazã în descrierea fãcutã jucã-
torului cã „Gardoº a fost transfe-
rat la titrata echipã din Premier
League, FC Southampton”.„Sfin-
þii” au o tradiþie incontestabilã, însã
cei de la Universitatea nu au aflat
cã echipa din sudul Angliei nu are
nici mãcar un titlu câºtigat în toatã
istoria sa de peste 132 de ani, iar
unicul trofeu este o Cupã a Angliei,
adjudecatã în 1976.

Duckadam a luat-o
pe macadam

Pe de altã parte, Helmuth Du-
ckadam, marioneta lui Becali, a
dat cu bâta-n baltã încã o datã.
Încercând sã minimalizeze trans-
ferul reuºit de Universitatea, pre-
ºedintele de imagine al FCSB a
declarat cã: „Noi nu l-am dorit pe
Gardoº, fiindcã avem altã politi-
cã, de a lua jucãtori tineri, pe care
sã-i vindem apoi”. Ori, în iarna
aceasta, FCSB a adus un jucãtor
din aceeaºi generaþie ºi pe acelaºi

post cu Gardoº: Valericã Gãman,
cei doi fãcând, de altfel, cuplu de
fundaºi centrali la naþionala de ti-
neret, pe vremea când aceasta era
condusã de Emil Sãndoi. Mai
plauzibilã este explicaþia lui Meme

Stoica pentru dezinteresul FCSB:
faptul cã are deja 5 fundaºi cen-
trali de valoare, precum ºi decla-
raþia lui Gardoº din vara trecutã,
legatã de dorinþa de a câºtiga Vii-
torul titlul, în detrimentul FCSB.
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