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- Azi, cine furã un ou, e mu-
sai, Popescule, sã meargã la
medicul psihiatru.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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care pot punecare pot punecare pot punecare pot punecare pot pune
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Târgului de CarteTârgului de CarteTârgului de CarteTârgului de CarteTârgului de Carte
GAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDEAMUS –AMUS –AMUS –AMUS –AMUS –
miercuri la prânz,miercuri la prânz,miercuri la prânz,miercuri la prânz,miercuri la prânz,
în foaierul TNCîn foaierul TNCîn foaierul TNCîn foaierul TNCîn foaierul TNC
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O polemicã deplinO polemicã deplinO polemicã deplinO polemicã deplinO polemicã deplin
argumentatã:argumentatã:argumentatã:argumentatã:argumentatã:
statutul militarstatutul militarstatutul militarstatutul militarstatutul militar
ºi misiunile deºi misiunile deºi misiunile deºi misiunile deºi misiunile de
poliþie judiciarãpoliþie judiciarãpoliþie judiciarãpoliþie judiciarãpoliþie judiciarã
ale Jandarmeriei!ale Jandarmeriei!ale Jandarmeriei!ale Jandarmeriei!ale Jandarmeriei!

Nu avem un punct de vedere
vizând discuþia de faþã. Gãzduim
însã opiniile pertinente, inspirate
din legislaþia europeanã în mate-
rie, ale unui profesionist, cu ani
de experienþã în activitatea pe care
o desfãºoarã, din convingerea cã
slujim astfel dezideratul apãrãrii
ordinii publice, în care creºterea
gradului de siguranþã al cetãþea-
nului reprezintã însuºi scopul fun-
damental al entitãþilor abilitate de
lege, implicate în gestionarea re-
laþiilor de convieþuire socialã.
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Ostroveni:Ostroveni:Ostroveni:Ostroveni:Ostroveni:
„Anul 2018„Anul 2018„Anul 2018„Anul 2018„Anul 2018
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al investiþiilor”al investiþiilor”al investiþiilor”al investiþiilor”al investiþiilor”

Peste 2,1 milioane de lei este
bugetul de investiþii al comu-
nei Ostroveni, de anul acesta,
o sumã care permite autoritã-
þilor sã demareze proiecte de
interes pentru cei peste 5.000
de locuitori. Alãturi de marile
ºantiere, care vor fi realizate
cu bani europeni sau fonduri de
la bugetul de stat, autoritãþile
pregãtesc ºi lucrãri din buge-
tul local, printre care amena-
jarea a douã pãrculeþe ºi insta-
larea unui sistem video, bine
pus la punct, care sã le ofere
mai multã siguranþã locuitori-
lor din Ostroveni.

Având în vedere atenþionãrile meteorologice cod portocaliu, fenome-
nele anunþate fiind intensificãri susþinute ale vântului, ninsori puternic
viscolite, dar ºi temperaturi foarte scãzute, Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã întrunit, ieri, în ºedinþã extraordinarã, a luat hotãrâ-
rea sã suspende cursurile ºcolare pentru unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar din tot judeþul, în perioada 26 - 27 februarie 2018. În plus, din
aceastã dimineaþã va fi activatã ºi Grupa Operativã, la sediul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, reprezentanþii tuturor insti-
tuþiilor fiind pregãtiþi sã intervinã dacã situaþia va impune acest lucru. 44444 EV
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Pedeapsa

pentru viol

ar putea deveni

similarã celei

pentru crimã
Pedeapsa pentru viol ar

putea deveni similarã celei
pentru crimã, potrivit unui
proiect de lege depus de
deputatul PSD Tudor Ciuho-
daru, la Senat, care prevede
înãsprirea pedepselor pentru
viol, în scopul scãderii numã-
rului acestor infracþiuni ºi
sporirea protecþiei victimelor.
“Raportul sexual (...) cu o
persoanã, sãvârºit prin con-
strângere, punere în imposibi-
litate de a se apãra ori de a-ºi
exprima voinþa sau profitând
de aceastã stare, se pedepseºte,
cu închisoarea de la 10 la 20
de ani ºi interzicerea unor
drepturi”, potrivit proiectului
de lege pentru modificarea
articolelor 218 ºi 219 din
Codul penal, depus de deputa-
tul PSD Tudor Ciuhodaru, la
Senat. Pedeapsa este detenþiu-
ne pe viaþã sau închisoare de
la 15 la 25 de ani ºi interzice-
rea unor drepturi atunci
când: victima se aflã în
îngrijorea, ocrotirea, educa-
rea, paza sau tratamentul
fãptuitorului; victima este
rudã în line directã, frate sau
sorã, victima nu a împlinit
vârsta de 16 ani, fapta a fost
comisã în scopul producerii
de materiale pornografice,
fapta avut ca urmare vãtãma-
rea corporalã, fapta a fost
sãvârºitã de douã sau mai
multe persoane împreunã,
potrivi sursei citate. Dacã
fapta a avut ca urmare
moartea victimei, pedeapsa
este detenþiune pe viaþã ºi
interzicerea unor drepturi, se
aratã în proiectul de lege.
Prin acest proiect legislativ
pedeapsa pentru viol devine
similarã celei pentru crimã,
susþine Tudor Ciuhodarul, în
expunerea de motive.
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MIRCEA CANÞÃR

Cotidianul israelian „Haaretz”
analizeazã cele trei scenarii, în
faþa cãrora se aflã actualul pre-
mier israelian, Benjamin  Neta-
nyahu, alintat „Bibi”, în urma
dezvãluirilor din ultima vreme.
Lucrurile s-au complicat teribil,
deºi la 13 februarie a.c., actualul
premier a menþionat cã, de-a lun-
gul anilor, nu mai puþin de 15 an-
chete ale poliþiei au fost îndrep-
tate împotriva sa. ªi acuzaþiile
care i se aduc acum, de datã re-
centã, nu sunt altceva decât ale-
gaþii. Nici unul dintre scenariile
avansate de cãtre cotidianul  „Ha-
aretz” nu pare avantajos pentru
actualul prim-ministru. Dimpotri-
vã. Oficial, ºeful guvernul israelian dispu-
ne de susþinerea partidului sãu Likud (na-
þionalist). Dar, la 18 februarie, doi foºti co-
laboratori apropiaþi, Ari Harow, ex-ºef de
cabinet, ºi Shlomo Filber, personaj-cheie în
anturajul sãu, au devenit martori în anche-
tele poliþiei, fiind reþinuþi într-un dosar de
corupþie care implicã Bezeq, cel mai mare
grup de telecomunicaþii din þarã. Afacerea
îl ameninþã, potenþial, pe Benjamin  Neta-
nyahu. În cadrul unei alte afaceri, premie-
rul israelian este acuzat cã ar fi primit ca-
douri în valoarea de 150.000 de dolari (þi-
gãri fine, ºampanie ºi bijuterii) de la doi
oameni de afaceri. În fine, într-o altã afa-
cere, poliþia îl bãnuieºte de o legãturã ne-

Netanyahu, în dificultateNetanyahu, în dificultateNetanyahu, în dificultateNetanyahu, în dificultateNetanyahu, în dificultate

loialã cu Aron Mozes, directorul cotidianu-
lui popular, Yedioth Ahronoth, premergã-
tor ultimelor alegeri legislative pentru
Knesset – parlamentul israelian – jurnalul
având, anterior, referiri critice la adresa
prim-ministrului.  Scenariile sunt în nu-
mãr de trei. Primul dintre ele prevede po-
sibilitatea ca guvernul sã cadã ºi sã fie or-
ganizate noi alegeri. Teza este posibilã, dacã
unul dintre partenerii coaliþiei actuale de-
cide sã o pãrãseascã. Deocamdatã, nu se
întrevede aºa ceva. Într-o astfel de situa-
þie, dacã nici unul dintre partidele aflate în
opoziþie, nu ajutã guvernul, atunci acesta
cade. Eventual, noile alegeri anticipate ar
putea fi organizate în varã. Pentru Avi Gab-

bay, liderul partidului sionist
„era Netanyahu” s-a terminat
ºi iminente sunt alegerile. Sce-
nariul numãrul doi presupune
ca Benjamin  Netanyahu sã se
retragã, dar guvernul sã se
menþinã. Asta numai în cazul
în care partidele aflate în coali-
þie se pun de acord. Likud ar
putea lua distanþã de premier,
dar, deocmadatã, nici unul din-
tre celelale partide aflate la
putere nu doreºte renunþarea,
subliniazã „Haaretz”. Un alt
premier din cadrul Likud ar fi
o posibilitate, dar mai mult pe
hârtie. În fine, scenariul numã-
rul trei presupune ca Benjamin

Netanyahu sã reziste, la ºocurile care i se
administreazã, sistematic, de la o vreme.
Likud a mai fost lovit de scandaluri de co-
rupþie, de-a lungul timpului. Mai existã,
însã, un factor care încurcã orice discuþie:
situaþia internaþionalã. Dacã un conflict
major izbucneºte cu Libanul ºi Siria sau în
Fâºia Gaza, atunci trebuie fãcut front co-
mun în faþa duºmanilor Israelului. Benja-
min  Netanyahu are partizani loiali în pro-
priul partid ºi îºi poate conserva ºansele de
a rãmâne în politicã. Adversarii sãi aºteap-
tã, în schimb, ca justiþia sã îi decidã soarta.
Redutabil om politic, chiar bãrbat de stat,
Benjamin  Netanyahu, chiar încolþit, este
convins cã poate ieºi din „încercuire”.

“Am primit informaþii cã Ru-
sia a ordonat lansarea unei cam-
panii subversive pentru dezinfor-
mare, sub paravanul organizãrii
unor dezbateri publice pe tema
«Respectarea drepturilor cultu-
rale ºi etnice ale maghiarilor din
regiunea ucraineanã Zakarpattia
în contextul Articolului 7 al Le-
gii ucrainene a educaþiei». În
cursul evenimentului, urmau sã
fie lansate apeluri pentru acor-
darea autonmiei maghiarilor din
regiunea Zakarpattia din cazua
presupuselor acte de persecuta-
re comise de autoritãþile ucrai-
nene. Organizatorii campaniei
plãnuiau sã difuzeze materiale de
propagandã pe aceastã temã în
presa rusã ºi sã le distribuie ac-
tiv pe reþele de socializare onli-
ne. Agenþi ai SBU au aflat cã
persoana care coordona campa-

Ucraina susþine cã serviciile ruse plãnuiau
incendierea unor ºcoli româneºti din Cernãuþi

Serviciile secrete ruse încearcã sã discredi-
teze Ucraina printr-o campanie subversivã, în

scopul alimentãrii tensiunilor interetnice,
acuzã Serviciul ucrainean de securitate

(SBU), precizând cã existau planuri de incen-
diere a unor ºcoli româneºti din Cernãuþi.

nia era un reprezentant al unei
organizaþii cunoscute, în timp ce
executantul direct era ºeful unui
fond filantropic din Kiev”, a de-
clarat Viktor Kononenko, direc-
torul adjunct al Serviciului ucrai-
nean de securitate, potrivit agen-
þiei de presã Unian.

În plus, SBU a aflat cã un ce-
tãþean rus, David Ponomarev,
care ar fi plãnuit comiterea unor
“atacuri teroriste” în Mikolaiv
în 2015, intenþiona acum sã or-
ganizeze acte de sabotaj în Mi-
kolaiv ºi Uzhgorod. ”Agenþi ai
SBU au împiedicat comiterea
unor acþiuni îndrãzneþe de pro-
vocare în regiunea Cernãuþi.
Autorii, identificaþi de SBU, pri-
miserã din Rusia plãþi în avans
pentru incendierea a douã ºcoli
româneºti din Bucovina”, pre-
cizeazã Serviciul ucrainean de

securitate, referindu-se la nor-
dul Bucovinei, parte a Ucrainei.
Serviciul ucrainean de securi-
tate (SBU) nu a dezvãluit ce do-
vezi deþine pentru susþinerea
acuzaþiilor, care intervin în con-
textul criticilor privind modul în
care drepturile minoritãþilor et-
nice din Ucraina sunt respecta-
te prin noua Lege ucraineanã a
educaþiei.

Rusia nu a avut deocamdatã
nicio reacþie la acuzaþiile Ucrai-
nei.Relaþiile dintre Rusia ºi
Ucraina sunt extrem de tensio-
nate din cauza orientãrii prooc-
cidentale a Administraþiei de la
Kiev. În estul Ucrainei are loc
un conflict militar între serviciile
de securitate ucrainene ºi sepa-
ratiºti proruºi.

MAE condamnã
ferm orice acþiune
îndreptatã împotriva
ºcolilor cu predare
în limba românã
din Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe

a declarat, ieri, pentru MEDIA-
FAX, dupã ce Ucraina a susþi-
nut cã serviciile secrete ruse plã-
nuiau incendierea unor ºcoli ro-
mâneºti din Cernãuþi, cã între-
prinde demersurile necesare pri-
vind obþinerea de elemente su-
plimentare privind producerea
acestor tentative. „Am luat notã
cu preocupare de informaþiile
prezentate public de Serviciul de
Securitate al Ucrainei privind
tentativele de incediere a unor
ºcoli cu predare în limba româ-
nã din regiunea Cernãuþi. În pre-
zent, întreprindem demersurile
necesare privind obþinerea de
elemente suplimentare referitoa-
re la circumstanþele producerii
acestor tentative, precum ºi a
modului în care au acþionat au-
toritãþile ucrainene în drept în
aceastã situaþie”, a precizat Mi-
nisterul Afacerilor Externe, la
solicitarea MEDIAFAX.

MAE condamnã ferm orice
acþiune îndreptatã împotriva
unor instituþii de învãþãmânt cu
predare în limba românã din
Ucraina, potrivit sursei citate.
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Liderului liberalilor doljeni i se
pare inadmisibil ca Viorca Dãnci-
lã, prim-ministrul României sã fie
în afara tuturor problemelor cu
care se confruntã þara. Indiferent
despre ce domeniu este vorba, to-
tul pare o necunoscutã pentru ºeful
Guvernului. “ Doamna Dãncilã a
fost la Bruxelles sã se lumineze în
legãturã cu spitalele regionale. ªi
am constatat cã acolo s-a întâlnit
cu colega domniei sale de partid,
mai exact cu doamna comisar Co-
rina Creþu, care i-a explicat cã cele
trei spitale regionale, atât de nece-
sare ºi pe care ni le dorim cu toþii,
sunt în pericol de a nu se putea
realiza. Tot de la Bruxelles, aflãm
cã în România existã birocraþie ºi

Este vorba despre criteriile care
trebuiesc îndeplinite de toate þãrile
care doresc sã adere la Uniunea
Europeanã. Acestea cuprind crite-
riile politice (instituþii stabile care
garanteazã democraþia, statul de
drept, respectarea drepturilor omu-
lui ºi ale minoritãþilor), criteriile
economice (o economie de piaþã
funcþionalã) ºi (încorporarea în
legislaþia naþionalã a acquis-ului
comunitar. “Doamna premier a
spus cã vizita de la Bruxelles  a
fost un succes. Dar, de fapt ce s-
a întâmplat… ca sã înþelegem mai
bine. Doamna premier, Viorica
Dãncilã s-a întâlnit cu reprezentan-
þii celor trei instituþii europene, iar
la toate întâlnirile, unul dintre sub-
iecte a fost situaþia din România. I
s-a spus foarte clar cã România
trebuie sã respecte toate regulile pe
care s-a obligat sã le respecte îna-
inte de a intra în marea familie eu-
ropeanã. Mã refer la criteriile de la
Copenhaga. ªi apoi, acasã, un
membru al Guvernului organizea-
zã o conferinþã de presã sau ce a

Când a fost la Bruxelles…

“Prim-ministru României a promis cã în þarã“Prim-ministru României a promis cã în þarã“Prim-ministru României a promis cã în þarã“Prim-ministru României a promis cã în þarã“Prim-ministru României a promis cã în þarã
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Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a explicat ieri, ce a însem-
nat vizita premierului României, Vio-
rica Dãncilã la Bruxelles ºi care a fost
reacþia oficialilor europeni, care, la
nici 24 de ore dupã întâlnirile cu ºeful
guvernului de la Bucureºti, au aflat cã
în þarã, ministrul Justiþiei, Tudorel

fost aia, într-un mod penibil, dupã
pãrerea mea, cu podium, fãrã po-
dium, cu tot felul de rumori ºi
anunþã cã o revocã pe ºefa DNA.
Ideea este cã în acel raport se pre-
zintã niºte analize interne, unele ne-
finalizate, unele în curs, alte finali-
zate, dar nu trebuiau fãcute publi-
ce. Ceva…foarte ciudat. Dupã re-
acþiile care au urmat, mã refer la
reacþiile celor din lumea justiþiei,
este clar cã ceea apare în raportul
cu pricina, nu este chiar la locul
lui. Asta în condiþiile în care vineri
a fost o reuniune a Consiliului Eu-
ropean. De ce subliniez aceste as-
pect. Pentru cã îmi lasã impresia
cã acest guvern nu are nicio legã-
turã cu UE, decât cred ei cã vor
primi în continuare fonduri euro-
pene ºi în rest pot face orice. Nu
poþi sã ataci statul de drept, când
ºti foarte bine, cã a doua zi, preºe-
dintele României se duce la Bru-
xelles, unde se va discuta chiar
despre condiþionalitatea fondurilor
europene de respectarea statului de
drept. Pentru cei de acolo este un

mesaj foarte clar. Iar
la toate acestea se mai
adaugã ºi vizita prim-
vicepreºedintelui Co-
misiei Europene,
Frans Timmermans.”,
a precizat deputatul
european Marian Jean
Marinescu.

România va avea
33 de locuri în PE
Vicepreºedintele Grupului EPP

a mai atras atenþia cã pentru noi,
pentru români, aceste gesturi sunt
extrem de periculoase. Nu se poa-
te merge pânã la infinit cu aceastã
atitudine. “A fost reuniunea infor-
malã a Consiliului European ºi s-a
discutat pentru prima oarã despre
buget ºi nu existã o publicare a con-
cluziilor, dar în urma conferinþe-
lor de presã care au urmat se poa-
te înþelege cã nu au avut prea mul-
te de spus împotriva introducerii
acestei condiþionalitãþi. Parlamen-
tul European nu sprijinã aceastã
abordare ceea ce înseamnã cã va

fi o dezbatere destul de agitatã. Pe
de altã pare, s-a discutat ºi despre
numãrul de europarlamentari pe
care îl va avea fiecare þarã din
2019. Asta este un lucru bun. Con-
siliul European a acceptat propu-
nerea Parlamentului, ceea ce ce în-
seamnã cã România va avea un loc
în plus, adicã vor fi 33, asta în
condiþiile în care populaþia Româ-
niei a scãzut în ultimii trei ani, con-
form ins. S-a discutat ºi despre
candidatul la preºedinþia Comisiei
Europene, iar de data aceasta Con-
siliului European nu a mai accep-
tat propunerea Parlamentului de a

se utiliza aceeaºi procedurã de
acum 4 ani. ªi anume, ca în cam-
pania electoralã, fiecare partid sã
vinã cu o propunere pentru preºe-
dintele CE. Partidul european care
are cel mai mare numãr de depu-
taþi în PE, automat sã de preºedin-
tele CE. Faptul cã au refuzat, de
aici îþi dai seama care este atitudi-
nea ºefilor de stat în acest moment
în Europa. ªi desigur, s-a discutat
ºi despre nivelul bugetului ºi aºa
cum anticipam, vor fi discuþii dure
ºi în continuare existã patru state
care susþin un buget mai mic…”, a
mai spus Marian Jean Marinescu.

ªtefan Stoica, preºedintele PNL Dolj:

“Sunt primãrii care pot pune în acest moment lacãtul pe uºã”
Liberalii doljeni au luat poziþie faþã de bâlbâielile guverna-

mentale legate de stadiul de implementare  al proiectului de
construire a celor trei spitale regionale, unul dintre acestea
trebuind sã se facã la Craiova. Se vorbeºte despre întârzieri,
aruncarea responsabilitãþii dintr-o parte într-alta, dar ºi despre
un hãþiº birocratic extraordinar. ªtefan ªtoica, preºedintele PNL
Dolj, a precizat ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, alãturi
de europarlamentarul Marian Jean Marinescu, cã premierul
României, Viorica Dãncilã, s-a luminat abia acum câteva zile,
când a fãcut un drum la Bruxelles, unde a discutat cu colega sa
de partid, Corina Creþu, comisar european pentru Politica de
Coeziune, asta în condiþiile în care Viorica Dãncilã, a fãcut timp
de 9 ani naveta la Bruxelles, fiind deputat european.

cã de asta nu se fac spitalele re-
gionale, cã sunt probleme cu po-
ziþionarea terenurilor, cã nu cores-
pund din punct de vedere al dimen-
siunilor. Ce ne-a surprins pe noi a
fost faptul cã doamna Dãncilã,
dupã ce s-a întors de la Bruxelles,
nu a convocat  niciun ministru
implicat în proiectul cu spitalele
regionale ºi mã refer la ministrul
Apãrãrii, la ministrul Sãnãtãþii, la
ministrul Fondurilor Europene, pe
cel al Dezvoltãrii Regionale, adicã
nu a discutat cu nimeni despre ce
a aflat doamna premier la Bru-
xelles. Ne aºteptam la o ºedinþã
operativã fulger, în cadrul cãreia
sã se ia niºte mãsuri, sã se iden-
tifice urgent terenurile Ministe-

rului Apãrãrii, sã se selecteze cele
mai potrivite, adicã, sã se facã
ceva”, a subliniat ªtefan Stoica.

Salarii, da… investiþii, ba
Lucrurile par complicate pentru

Viorica Dãncilã. Liberalii doljeni
constatã cã ºeful Guvernului de la
Bucureºti dã cam des din umeri ºi
nu pare sã aibã nicio soluþie, la
nicio problemã cu care se con-
fruntã þara. “Noi am constatat cã

aºa cum doamna Dãncilã nu a avut
niciun cuvânt de spus în planul
Justiþiei, nici în planul Sãnãtãþii nu
are nimic de comentat. Dar, mai
constatãm cã nici în planul fiscali-
tãþii nu are nicio viziune. Anul tre-
cut, ne-au spus cã vor veni sã spri-
jine autoritãþile locale, acolo unde
sunt probleme, acolo unde li s-au
tãiat sume considerabile de bani
comunelor ºi oraºelor din Româ-
nia. Anul acesta, Paul Stãnescu,

ministrul Dezvoltãþii Regionale  ne
spune cã primarii care au fost mai
strângãtori ºi au un excededent,
adicã bani puºi deoparte pentru co-
finanþarea proiectelor europene, nu
îi vor folosi pentru investiþii, ci pen-
tru salarii, plata curentului, pentru
orice, dar nu pentru investiþii. ªi la
nivelul judeþului Dolj sunt multe lo-
calitãþi în colaps financiar pentru
cã la momentul respectiv, când s-
au calculat sumele care se alocã

de la ministerul Dezvoltãrii
Regionale, cãtre primãrii,
Ministerul de Finanþe a con-
statat cã primãriile au bani,
dar au bani pentru investiþii
ºi atunci acesta este moti-
vul pentru care Paul Stã-
nescu vrea sã dea OUG
prin care sã impunã primã-
riilor ca acel excedent sã-l
cheltuiascã pe salarii ºi
cheltuieli de funcþionare ºi
nu pentru investiþii. Sunt
primãrii care pot pune în
acest moment lacãtul pe
uºã : Afumaþi, Catane, Ce-
renãteºti, indiferent de cu-
loarea politicã. Sunt în
aceastã situaþie prin proas-
ta calculare a cotelor care
revin autoritãþilor locale.

Toader a sol ic itat  revocarea ºefei
DNA, Laura Codruþa Kovesi. Prim-
ministru României  a promis cã în þarã
vor fi respectate cu stricteþe criterii-
le stabilite de Consiliul UE de la Co-
penhaga, din luna iunie 1993 (ºi con-
firmate de Consiliul UE de la Madrid
din luna decembrie 1995).
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Comitetul Judeþean pentru Si-
tuaþii de Urgenþã întrunit, ieri, în
ºedinþã extraordinarã, a luat hotã-
rârea sã suspende cursurile ºcola-
re pentru unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din tot judeþul, luni
ºi marþi (26 - 27 februarie). Deci-
zia vine ca urmare a avertizãrilor
meteorologice emise de
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie, Cod porto-
caliu, ce vizeazã tempe-
raturi foarte scãzute, atât
noaptea, cât ºi ziua, în
intervalul 26 februarie, ora
03.00 – 1 martie, ora
10.00, dar ºi un Cod
portocaliu de ninsori
abundente, temporar vis-
colite, depunerea unui
strat consistent de zapa-
dã, valabilã pentru jude-
þul Dolj, astãzi, de la ora
07.00 pânã la  ora 23.00.
În plus, a fost activatã
Grupa Operativã, la sediul

Lucrãtorii Inspectoratului General al Po-
liþiei de Frontierã, mai exact poliþiºtii de la
Punctul Poliþiei de Frontierã Aeroport Cra-
iova, au depistat-o, în cursul zilei de sâm-
bãtã, la controlul de frontierã, pe sensul de
intrare în România din direcþia Italia, pe-
 Angelica Simona Þiviº, de 34 de ani, din-
 municipiul Oradea, judeþul Bihor, pe nu-

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au fost solicitate sã in-
tervinã sâmbãtã, în jurul orei 12.00, la un
accident petrecute pe raza comunei doljene
Pieleºti. La faþa locului au ajuns o ambulan-
þã SMURD ºi un echipaj de Descarcerare,
care a întrerupt alimentarea ambelor auto-
vehicule, dar ºi o ambulanþã a SAJ Dolj, fi-
ind gãsite douã victime, conºtiente, care au
fost transportate la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru îngrijri ºi investi-

Gerul ºi viscolul închid ºcolile în DoljGerul ºi viscolul închid ºcolile în DoljGerul ºi viscolul închid ºcolile în DoljGerul ºi viscolul închid ºcolile în DoljGerul ºi viscolul închid ºcolile în Dolj
Având în vedere atenþionãrile meteoro-

logice de Cod portocaliu, fenomenele
anunþate fiind intensificãri susþinute ale
vântului, ninsori puternic viscolite, dar ºi
temperaturi foarte scãzute, Comitetul Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgenþã întru-
nit, ieri, în ºedinþã extraordinarã, a luat
hotãrârea sã suspende cursurile ºcolare

pentru unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar din tot judeþul, în perioada 26 - 27
februarie 2018. În plus, din aceastã dimi-
neaþã va fi activatã ºi Grupa Operativã,
la sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, reprezentanþii tutu-
ror instituþiilor fiind pregãtiþi sã intervi-
nã dacã situaþia va impune acest lucru.
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ISU Dolj, din care fac parte repre-
zentanþi ai Prefecturii Dolj, Primã-
riei Craiova, Poliþiei, Jandarmeriei,
DSP Dolj, Distrigaz Sud, Distribu-
þie Energie Electricã, dar ºi ai So-
cietãþii de Drumuri ºi Poduri. Au-
toritãþile se pregãtesc de câteva zile
de iarnã adevãratã, astfel cã au fost

dispuse ºi alte mãsuri pentru pro-
tejarea populaþiei.

Autoritãþile, în alertã
pentru urmãtoarele zile

Potrivit purtãtorului de cuvânt
al ISU Dolj, lt. col. Florin Cocoºi-
lã, a fost instituitã permanenþa la

sediul tuturor primãriilor,
în vederea primirii  pro-
gnozelor ºi avertizãrilor
meteorologice, a decizii-
lor Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgen-
þã Dolj ºi pentru trans-
miterea informaþiilor pri-
vind evoluþia fenomene-
lor periculoase; s-a dis-
pus pregãtirea spaþiilor
de evacuare ºi cazare
temporarã, în eventuali-
tatea când ar fi nevoie de
acest lucru, inclusiv asi-
gurarea unei rezerve de
combustibil pentru încãl-
zirea acestor spaþii, pre-

cum ºi asigurarea alimentelor des-
tinate persoanelor ce pot rãmâne
înzãpezite pe raza unitãþii adminis-
trativ-teritoriale; identificarea cate-
goriilor de persoane vulnerabile
(bãtrâni singuri, bolnavi, care nu
se pot deplasa sau personae cu di-
zabilitãþi etc) ºi sprijinirea acesto-
ra având în vedere temperaturile
foarte scãzute; monitorizarea, prin
reþeaua medicilor de familie, a ur-
genþelor cunoscute (femeile însãr-
cinate, persoane cu afecþiuni me-
dicale grave, în special cele depen-
dente de insulinã, persoane care
necesitã dializã, cazuri cu risc,
etc.); pregãtirea utilajelor de inter-
venþie ºi a materialelor antiderapan-
te ºi asigurarea deszãpezirii drumu-
rilor aflate în administrare; pregã-
tirea mijloacelor de transport ºi
tractare, precum ºi stabilirea locu-

rilor de acordare a primului ajutor
participanþilor la trafic imobilizaþi
din cauza condiþiilor meteo nefa-
vorabile (ceai cald, pãturi, etc.).
Autoritãþile locale vor coopera în
permanenþã cu reprezentanþii Po-
liþiei Rutiere pentru a cunoaºte con-
diþiile de trafic, precum ºi cu spe-
cialiºtii Secþiei de Drumuri Naþio-
nale ºi ai S.C. Lucrãri de Drumuri
ºi Poduri, pentru a fi la curent cu
starea de practicabilitate a drumu-
rilor (blocarea sau îngreunarea cir-
culaþiei ca urmare a depunerilor de
zãpadã).

Primarul municipiului Craiova,
Mihail Genoiu, le-a transmis tutu-
ror directorilor din subordinea Pri-
mãriei sã fie pregãtiþi cu forþe ºi
mijloace pentru a interveni în mod
operativ în eventualitatea produce-
rii unor situaþii de urgenþã.

Orãdeancã acuzatã de furturi în Germania
prinsã pe Aeroportul Craiova

O tânãrã de 34 de ani, din muni-
cipiul Oradea, judeþul Bihor, a
ajuns, sâmbãtã, în arestul IPJ
Dolj, direct de pe Aeroportul
Craiova. Femeia, care se întorcea
din Italia, a fost reþinutã de poliþiº-
tii de frontierã, întrucât era datã în
urmãrire la nivel internaþional.
Autoritãþile judiciare din Germa-
nia au emis un mandat european
de arestare pe numele ei, pentru
comiterea mai multor furturi pe
teritoriul acestui stat.

mele cãreia autoritãþile judiciare din Ger-
mania au emis o semnalare în baza unui
mandat european de arestare. Bihoreanca
este acuzatã de comiterea mai multor in-
fracþiunii de furt pe teritoriul statului ger-
man. Poliþiºtii de frontierã ºi-au anunþat
colegii din cadrul Serviciului de Investiga-
þii Criminale al IPJ Dolj, care au preluat-o
sub escortã, pe femeie, ºi au prezentat-o
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova, care a emis pe numele acesteia ordo-
nanþã de reþinere pentru o duratã de 24 ore,
fiind introdusã în arestul IPJ Dolj, dupã cum
au precizat reprezentanþii unitãþii. În ace-
eaºi zi, orãdeanca a fost prezentatã ºi Cur-
þii de Apel Craiova, care a emis pe numele
acesteia un mandat de arestare preventivã
pe o perioadã de 15 zile, valabil pânã pe 10
martie, în vederea demarãrii procedurilor
de extrãdare: „Dispune arestarea provizo-
rie în vederea predãrii a persoanei solici-
tate Þiviº Angelica Simona, pe o perioadã
de 15 zile, începând cu data de 24 februa-

rie 2018 pânã la
data de 10 martie
2018, inclusiv. Dis-
pune emiterea man-
datului de arestare.
Fixeazã termen pen-
tru prezentarea man-
datului european de
arestare tradus în
limba românã, la
data de 09 martie
2018. Cu drept de
contestaþie in ter-
men de 24 de ore de
la pronunþare. Pro-
nunþatã în ºedinþa
publicã de la 24 fe-
bruarie 2018”. 

Impact violent la Pieleºti
Douã persoane, un

tânãr de 25 de ani, ºi o
femeie de 54 de ani,
ambii conducãtori auto,
au ajuns, sâmbãtã, la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova,
dupã ce au fost rãnite, în
urma unui accident
petrecut pe DN 65, la
ieºirea din localitatea
doljeanã Pieleºti. Potrivit
poliþiºtilor doljeni,
tânãrul de 25 de ani, la
volanul unui Opel, din
cauza neadaptãrii vitezei
într-o curbã, a pierdut
controlul direcþiei, a
pãtruns pe contrasens ºi
s-a ciocnit violent cu o Toyota
condusã de femeia de 54 de ani.
Din fericire, starea victimelor este
bunã, însã autoturismele au fost
grav avariate, iar traficul în zonã
s-a desfãºurat cu dificultate mai
bine de o orã. Poliþiºtii au întocmit
în acest caz un dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã.

gaþii suplimentare. Conform reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, poliþiºtii de la Rutierã au stabi-
lit, în urma cercetãrilor, cã Ionuþ Ilieº, de
25 de ani, din localitatea Baldovineºti, jude-
þul Olt, în timp ce conducea un autoturism
Opel, înmatriculat în Bulgaria, pe DN 65,
dinspre Balº cãtre Craiova, la km 14, la ieºi-
rea din Pieleºti, pe fondul neadaptãrii vitezei
de deplasare, a pierdut controlul direcþiei într-
o curbã la dreapta ºi a pãtruns pe sensul
opus, unde s-a ciocnit cu o Toyota condusã
de o Elena Diaconu, de 54 de ani, din Vâl-
cea. ªoferii au fost rãniþi, însã, din fericire,
starea lor nu este gravã. Poliþiºtii i-au testat
cu aparatul etilotest, stabilind cã nu consu-
maserã bãuturi alcoolice, ºi au deschis un
dosar penal în acest caz, cercetãrile fiind
continuate sub aspectul comiterii infracþiu-
nii de vãtãmare corporalã din culpã. Pânã la
finalizarea cercetãrii ºi ridicarea autoturis-
melor de pe carosabil, circulaþia s-a desfã-
ºurat cu greutate în zonã.
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Complementaritatea
forþelor de ordine
Statutul militar al Jandarmeriei

Române constituie o formã de ma-
nifestare a dualismului ºi exsitenþa
sa nu poate fi justificatã numai de
anumite misiuni de ordine publicã
sau misiuni specifice instituirii stã-
rilor excepþionale de urgenþã sau
asediu, mobilizare sau rãzboi. Exis-
tã, aºadar, loc pentru douã instituþii
de ordine publicã, una cu statut
militar ºi una cu statut civil, întru-
cât misiunile lor sunt aproape iden-
tice. Pentru democraþie aceastã
dualitate nu poate reprezenta un
avantaj, decât dacã este bine regle-
mentatã juridic, ºi dacã este bine
înþeleasã de comunitate. Transpu-
nerea acestui concept în organiza-
rea ºi utilizarea structurilor de or-
dine publicã, în repartizarea com-
petenþelor materiale ºi teritoriale ºi
chiar în colaborarea internaþiona-

O polemicã deplin argumentatã: statutul militarO polemicã deplin argumentatã: statutul militarO polemicã deplin argumentatã: statutul militarO polemicã deplin argumentatã: statutul militarO polemicã deplin argumentatã: statutul militar
ºi misiunile de poliþie judiciarã ale Jandarmeriei!ºi misiunile de poliþie judiciarã ale Jandarmeriei!ºi misiunile de poliþie judiciarã ale Jandarmeriei!ºi misiunile de poliþie judiciarã ale Jandarmeriei!ºi misiunile de poliþie judiciarã ale Jandarmeriei!
Nu avem un punct de vedere vizând discu-

þia de faþã. Gãzduim însã opiniile pertinente,
inspirate din legislaþia europeanã în materie,
ale unui profesionist, cu ani de experienþã în
activitatea pe care o desfãºoarã, din convinge-
rea cã slujim astfel dezideratul apãrãrii ordinii
publice, în care creºterea gradului de siguran-
þã al cetãþeanului reprezintã însuºi scopul fun-
damental al entitãþilor abilitate de lege, impli-
cate în gestionarea relaþiilor de convieþuire
socialã. Autorul articolului, gãzduit de cotidia-
nul nostru, porneºte de la o premizã evidentã
ºi anume aceea a suprapunerii unor competen-
þe. Însuºi argumentele sale sunt pro ºi contra.
Unele dintre argumente se îndreaptã împotri-
va coexistenþei a douã structuri cu misiuni de
poliþie generalã, marcate de paralelisme în ac-
tivitãþile desfãºurate în comun de douã insti-
tuþii în zona publicã, dificultãþi în coordonarea
unicã a activitãþilor specifice, extrapolarea
competenþei materiale în rezolvarea unei si-
tuaþii de naturã penalã, precum ºi experienþa
de pionerat a Jandarmeriei în domeniu. Alte
opinii ale autorului considerã Jandarmeria mai
aproape de comunitate, ºi degrevatã de carac-
terul militar ar putea realiza o mai bunã legã-
turã cu poliþia. Argumentele existenþei a douã
structuri, în domeniul ordinii publice, þin în

special de valorificarea, dar mai ales de valori-
zarea complementaritãþii atribuþiilor acestora
în scopul garantãrii drepturilor fundamentale
ale cetãþenilor. Cu toate acestea, existenþa
dualismului forþelor de ordine, permite prefec-
tului, ca reprezentant al autoritãþii publice cen-
trale în teritoriu, sã obþinã o verificare încruci-
ºatã ºi o confirmare a informaþiilor pe care uni-
tãþile de jandarmi ºi poliþie le primesc ºi le oferã
în materie de ordine publicã. Discuþia nu e deloc
facilã, fiindcã prin punerea în valoare a douã
corpuri însãrcinate cu misiuni identice, pe li-
nie de ordine publicã, dar separate de compe-
tenþe teritoriale, se genereazã o rivalitate de
cele mai multe ori în beneficiul cetãþenilor ºi
al democraþiei. Problema de fond, care existã,
pare urmãtoarea: dacã într-o democraþie au-
tenticã misiunile de poliþie sunt compatibile cu
statutul militar. Cu alte cuvinte, se pune între-
barea dacã militarul investit cu o misiune în
serviciul public poate sã afecteze drepturile
fundamentale ale cetãþenilor. Instituþia Jandar-
meriei nu este o forþã de poliþie militarã, ci o
forþã de poliþie cu statut militar, ceea ce nu este
acelaºi lucru. În sistemul actual Jandarmeria
are o contribuþie esenþialã la realizarea scopu-
rilor acesteia, materializatã prin complemen-
taritate, continuitate ºi eficacitate.

lã, pe aceastã linie, se sprijinã, aºa-
dar, pe gãsirea celei mai bune so-
luþii de complementaritate.

Continuinatea –
locul de interfaþã
între societatea
civilã ºi sistemul

militar
În cadrul sistemului de apãrare

ºi securitate naþionalã, Jandarme-
ria nu acþioneazã singurã, dar nu-
mai ea deþine o poziþie de mijloc
ce permite realizarea unei simbio-
ze între sistemul civil ºi cel militar.
Relaþiile pe care Jandarmeria le în-
treþine, în mod curent, cu autori-
tãþile de administraþie publice, cen-
trale ºi locale, cu cele judiciare,
militare sau de informaþii, cu ser-
viciile deconcentrate ºi nu în ulti-
mul rând cu cetãþenii favorizeazã
existenþa unui dialog contructiv ºi
eficient în gãsirea celor mai bune

soluþii, în special în situaþii de cri-
zã. Practic locul Jandarmeriei în
societate, ºi în sistemul forþelor de
ordine, este bine definit, Jandar-
meria putând trece fãrã complexe
de la o perioadã de normalitate, la
una de crizã, în care sã îndepli-
neascã misiuni specifice, cu grad
de dificultate ridicat.

Jandarmeria – forþã
de intervenþie rapidã

Eficacitatea oricãrui serviciu
public este comensurabilã. Jandar-
meria este o forþã de intervenþie
rapidã, care, asemenea poliþiei, in-
trã în luptã cu factorul timp, de
îndatã ce este solicitatã intervenþia
sa într-o zonã mai micã sau mai
extinsã. Aceastã trãsãturã este co-
munã tuturor jandarmeriilor din
lume, ºi permite asigurarea sigu-
ranþei publice teritoriale a statului.
Dispusã pe întreg teritoriul, Jan-
darmeria dispune de o organizare

pe principiul unitãþilor administra-
tiv-teritoriale ºi de justiþie, fiind
capabilã sã asigure intervenþia
oportunã în sprijinul populaþiei. Se
pot spune mai multe lucruri despre
dispersarea efectivelor în cadrul
comunitãþilor locale, forþa discipli-
nei, mai puternicã ºi vizibilã. În-
suºi portul regulamentar al unifor-
mei militare constituie o garanþie a
transparenþei instituþiei. Natura ci-
vilã sau militarã a unei forþe poli-
þieneºti nu constituie un criteriu
obiectiv de apreciere, în raport cu
exigenþele democraþiei, atâta timp
cât scopul existenþei acestora este
asigurarea drepturilor ºi libertãþi-
lor fundamentale ale cetãþenilor.
Misiunile încredinþate, stabilite sub
egida ONU, NATO sau UE, la care

au fost ºi sunt angajaþi jandarmi din
numeroase þãri, atestã un înalt pro-
fesionalism al Jandarmeriei Româ-
ne. ªi exemplele sunt numeroase.

În concluzie, organizarea forþe-
lor de ordine din þara noastrã – ra-
cordate deplin exigenþelor europe-
ne – ar trebui sã corespundã ºi tra-
diþiilor politice, militare ºi sociale,
fãrã existenþa unui model ideal, pe
care sã-l importãm sau adaptãm,
fãrã a þine cont de realitãþile naþio-
nale, iar investirea structurilor Jan-
darmeriei Române, cu competen-
þe materiale ºi teritoriale specifice
poliþiei judiciare, ar avea cu certi-
tudine efecte benefice asupra or-
dinii publice ºi siguranþei cetãþeni-
lor ºi comunitãþilor.
Gl. bg. dr. CONSTANTIN FLOREA
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Cele mai importante investiþii
care vor fi demarate, începând cu
aceastã primãvarã, sunt douã lu-
crãri de consolidare ºi moderniza-
re a unor clãdiri de utilitate publi-
cã. Primul dintre acestea este Grã-
diniþa cu program normal Liºtea-
va, care va intra în ºantier în pe-
rioada urmãtoare. Conform auto-
ritãþilor, investiþia care se va face
acolo se ridicã la suma de 450.000
de lei, finanþarea fiind asiguratã
prin Programului Naþional de Dez-
voltare Localã (PNDL), bani de la
bugetul de stat. Cel de-al doilea
mare proiect este reabilitarea ºi
modernizarea dispensarului din
Ostroveni, pentru care s-a obþinut
o finanþare  de 370.000 de lei, tot
prin PNDL. ”Ambele lucrãri ur-
meazã sã fie scoase la licitaþie ºi
preconizãm cã, în luna aprilie, cel
mai târziu, sã ne apucãm de lucru”,
a precizat primarul comunei Os-
troveni, Silviu Preduº. În ambele
cazuri, se vor face lucrãri ample
de consolidare. La grãdiniþã, care
funcþioneazã chiar ºi în prezent,
autoritãþile îºi doresc sã amenaje-
ze grupuri sanitare în interior, dar
ºi o salã de festivitãþi care sã fie
pusã la dispoziþia copiilor pentru
a-ºi desfãºura acolo serbãrile pe
care le pregãtesc la clasã cu di-
verse ocazii.

Teatrul de Varã,
un proiect câºtigãtor

Cea de-a treia mare lucrare a
acestui an este refacerea Teatrului
de Varã, care se aflã în zona cen-
tralã a localitãþii, vizavi de primã-
rie. Autoritãþile se pregãtesc sã
demareze ºi aici lucrarea de inves-
tiþii, banii fiind asiguraþi din fon-
duri europene, prin Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale
(AFIR), în sumã de 80.000 de
euro. „Proiectul este eligibil ºi ur-
meazã sã se semneze, în aceastã
perioadã, contractul de finanþare.
Dupã aceea, vom scoate lucrarea
la licitaþie, astfel încât sã ne putem
apuca de lucru ºi aici, cât mai cu-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Peste 2,1 milioane de lei este bugetul
de investiþii al comunei Ostroveni, de anul
acesta, o sumã care permite autoritãþilor
sã demareze proiecte de interes pentru cei
peste 5.000 de locuitori. Alãturi de mari-
le ºantiere, care vor fi realizate cu bani

europeni sau fonduri de la bugetul de stat,
autoritãþile pregãtesc ºi lucrãri din bu-
getul local, printre care amenajarea a douã
pãrculeþe ºi instalarea unui sistem video,
bine pus la punct, care sã le ofere mai multã
siguranþã locuitorilor din Ostroveni.

rând posibil”, a declarat primarul
din Ostroveni. Clãdirea va fi rea-
bilitatã ºi modernizatã: structura de
rezistenþã va fi consolidatã, pereþii
refãcuþi, acoperiºul înlocuit, iar la
final se vor amplasa scaune pen-
tru public. Printre dotãri, se vor
numãra instalaþiile de sonorizare ºi
iluminatul clãdirii. Dupã termina-
rea lucrãrilor, Teatrul de Varã va fi
redeschis, autoritãþile având în plan
sã organizeze o inaugurare cu fast,
un eveniment special la care vor fi
invitaþi toþi locuitorii din comunã.

Vor fi amenajate
douã zone verzi

Cu bani de la bugetul local, au-
toritãþile ºi-au propus sã amenaje-
ze anul acesta douã pãrculeþe, unul
în satul Grindeni ºi altul în Liºtea-
va. În total vor fi investiþi 310.000
de lei, bani cu care cele douã spa-
þii se vor transforma în adevãrate
oaze de verdeaþã, cu bãncuþe, alei,
o ciºmea ºi chiar un foiºor, unde,
pe timpul verii, localnicii vor pu-
tea sã poposeascã la umbrã. Auto-
ritãþile au inclus în proiecte ºi ilu-
minatul acestor pãrculeþe, lucru
care va permite frecventarea lor ºi
pe timpul nopþii. „Erau niºte tere-
nuri care se aflau în proprietatea
Consiliului Local ºi pe care nu le
foloseam. Ne-am gândit sã le ame-
najãm corespunzãtor ºi sã le pu-

nem la dispoziþia cetãþenilor”, a mai
spus primarul Silviu Preduº. Tot
cu fonduri de la bugetul local, se
doreºte ºi reamenajarea, pe exte-
rior, a sediului Primãriei Ostroveni,
urmând ca, în anii viitori, sã se
realizeze ºi o amenajare a interio-
rului clãdirii.

Sistem modern de iluminat
ºi camere de supraveghere
Douã aspecte importante sunt

legate de siguranþa ºi confortul
cetãþenilor din comunã. Din acest
motiv, pe lista de investiþii pentru
anul 2018, se regãsesc un sistem
de supraveghere video ºi moder-
nizarea iluminatului public în toatã
localitatea. Primarul Silviu Preduº
a precizat cã reþeaua de suprave-
ghere video a fost bugetatã cu

200.000 de lei ºi va fi monitorizatã
atât de primãrie, cât ºi de poliþie,
fiind foarte importantã în comba-
terea furturilor. Tot de la bugetul
local, se investesc 500.000 de lei
în modernizarea ºi extinderea ilu-
minatului public. Vor fi montate
lãmpi cu led în toate satele din Os-
troveni, astfel încât sã se realizeze

o eficientizare a costurilor pe o
perioadã mai îndelungatã. „Privind
lista de proiecte, putem spune cã
2018 chiar va fi un an al investiþii-
lor la Ostroveni. Sunt proiecte care
se pornesc cu bani europeni, cu
sume de la bugetul de stat, dar ºi
lucrãri care ne aparþin, alocând
bani de la bugetul local pentru rea-
lizarea lor. O mare provocare a
acestui an va fi demararea Mas-
terplanului de deºeuri”, a declarat
primarul Silviu Preduº.

Impozit minim pentru investitori
Primãria Ostroveni ºi-a propus

sã colecteze mai mulþi bani la bu-
get, prin recuperarea creanþelor
restante de la localnici. În acest
sens, la sfârºitul anului trecut, a
fost aprobatã o hotãrâre de consi-
liu local prin care s-a stabilit ca toþi
datornicii care îºi plãtesc integral
sumele restante pânã la data de 30
iunie a acestui an sã fie scutiþi de
plata majorãrilor de întârziere în
procent de 100%. ”Având în ve-
dere dificultatea generatã de lipsa
temporarã a disponibilitãþilor bã-
neºri înregistrate de contribuabili,
am elaborat posibilitatea de recu-
perare a creanþelor bugetare restan-
te datorate de cãtre contribuabilii
persoane fizice”, ne-a precizat
Daniela Þârcomnicu, inspector în
cadrul compartimentului Taxe ºi
Impozite din Primãria Ostroveni.
De asemenea, pentru a atrage in-

vestitori, autoritãþile locale au de-
cis sã meargã pe cota minimã de
impozitare la categoria clãdiri re-
zidenþiale, persoane fizice –
0,08%, dar ºi la categoria clãdiri
nerezidenþiale, persoane juridice –
0,20%.

Cadastru gratuit pentru
cã 1.124 de hectare

Un pas important l-au fãcut au-
toritãþile ºi în ceea ce priveºte ca-
dastrarea proprietãþilor aflate în
extravilanul comunei. Încã din anul
2016, s-a început efectuarea ca-
dastrului pe fonduri europene, prin
programul naþional, Ostroveniul
fiind chiar prima comunã din ju-
deþ care a iniþiat aceste lucrãri. În
acel an, au fost mãsurate ºi înscrise
în cartea funciarã suprafeþe în
sumã de 225 de hectare. Acþiunea
a continuat ºi în 2017, când au
beneficiat de cadastru gratuit ºi alþi
proprietari, în total o suprafaþã de
630 de hectare. „Anul acesta, ne
propunem sã cadastrãm, cu spri-
jinul Oficiului de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã Dolj, încã 1.124
de hectare, la nivelul localitãþii
noastre. Este un program foarte
eficient ºi vine în ajutorul proprie-
tarilor de terenuri agricole, situate
în extravilan, prin faptul cã se
efectueazã fãrã nici un ban din
partea lor”, a precizat Viorica Ro-
xana Cãluþoiu, secretar în cadrul
Primãriei Ostroveni.
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În anul 2006, apele au devastat
comuna Rast, condiþiile de atunci
fiind ºi acum neclarificate. S-a luat,
atunci, mãsura înfiinþãrii unui nou
sat, Rastul Nou, unde s-au con-
struit case ºi s-a ridicat o nouã
comunitate, cu aproape tot ce þine
de acest fapt. ªi Rastul vechi ºi
Rastul Nou ºi-au urmat destinul,
dar au speranþe îndreptãþite, însã
despre acestea ne poate spune mai
multe primarul Iulian Siliºteanu:
„Au fost ani foarte grei, dar am
trecut peste ei ºi acum ne gândim
ce putem face. Avem un proiect
depus pentru canalizarea
Rastului Vechi, prin Pro-
gramul Naþional de Dez-
voltare Ruralã, iar prin
Consiliul Judeþean Dolj
vrem sã realizãm canali-
zarea în Rastul Nou ºi as-
faltarea în ambele sate.
Avem în lucru o salã de
sport, în satul vechi, iar
la Rastul Nou vrem sã ri-
dicãm o minibazã sporti-
vã, cu terenuri de tenis,
de fotbal, ºi multe altele,
având ºi terenul aferent.

La Grãdiniþa cu Program
Prelungit „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova au avut
loc douã evenimente desti-
nate cadrelor didactice ºi
preºcolarilor. Primul a fost
simpozionul interjudeþean
„Creaþia literarã româneas-
cã, în ochii copiilor”, iar cel
de-al doilea a fãcut parte din
cea de-a II-a ediþie a expo-
ziþiei-concurs „Creaþia lite-
rarã româneascã, în culori-
le copilãriei”. Ambele au
avut ca scop sporirea pre-
ocupãrilor cadrelor didacti-
ce din învãþãmântul preuni-
versitar pentru promovarea
standardelor europene în educaþie, prin im-
plicarea preºcolarilor în activitãþi în care
accesul se pune pe cultivarea limbii româ-
ne ºi educarea limbajului, precum ºi pe acti-

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã, în perioada 26
februarie – 1 martie 2018, în cadrul
proiectului „Cãrticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei”, manifestarea cu
tema „Mãrþiºor, drag vestitor al primãve-
rii”. Copiii vor avea la dispoziþie toate
materialele necesare confecþionãrii

La Rast, viaþa merge mai departe cu speranþe
În anul 2006, comuna Rast a fost devastatã de inundaþii,

prin revãrsarea Dunãrii, astfel cã foarte multe persoane au
fost strãmutate, aºa apãrând, într-o zonã a localitãþii, satul
Rastul Nou, unde, de atunci, s-au ridicat foarte multe
gospodãrii. Viaþa ºi-a urmat cursul, oamenii ºi-a vãzut de
rostul lor ºi privesc cu speranþã în viitor, unele proiecte
fiind  în derulare, în timp ce altele sunt în aºteptare.

La stadion, vom face reabilitare,
din fonduri proprii. Sigur, mai
avem ºi alte programe pe care
vrem sã le punem în aplicare, unul
dintre ele fiind cel referitor la re-
împãdurire, având cca. 90 ha care
se preteazã la acest proiect, dân-
du-i utilitate pãmântului, la care se
adaugã, pe acelaºi segment, reali-
zarea unei perdele de protecþie,
undeva în jur de 20 ha”.

Douã proiecte importante
Ar fi doar începutul. Douã pro-

iecte i se par de suflet primarului

Siliºteanu, unul mai bun decât al-
tul. Primul ar fi realizarea unei re-
þele electrice fotovoltaice, prin fo-
losirea energiei neconvenþionale,
ºi punerea la punct a unei baze de
agrement: „Îmi doresc sã realizez
aceste proiecte. La cel de-al doi-
lea, cea cu baza de agrement, am
ºi amintiri din copilãrie. Este o
zonã extraordinarã, la Ostrovul
Vanã, cu un nisip extraordinar de
fin. În apropiere se aflã un Prund,
un fel de prelungire a ostrovului,
unde, când eram tineri, ne du-
ceam ºi stãteam la umbra salcii-
lor ºi ne distram. Pe vremuri, se
spunea cã aici e Marea Neagrã,
datoritã calitãþii nisipului de pe
plajã. Ori, eu tocmai asta vreau,
accesând ºi fonduri europene,
dacã este cazul, sã fac o legãtu-
rã între ostrov ºi prund, deoare-
ce este o sursã de dezvoltare pen-
tru întreaga comunitate”.

Învãþãmântul
merge bine

Procesele educa-
þionale ºi sociale nu
au fost ºi nu sunt
scoase din calcule
de cãtre administra-
þia publicã localã, iar
ambele ºcoli sunt
dotate corespunzã-
tor, iar viitorul sunã
bine. „Cred cã cea
mai mare realizare a
fost ca toþi elevii sã

înveþe într-un singur schimb. ªi vã
spun acest lucru deoarece avem
posibilitatea sã dezvoltãm, cât de
curând, Programul „After school”,
unde copiii pot veni sã se pregã-

teascã, primind ºi o masã. De ase-
menea, la fostul centru al grãnice-
rilor am demarat lucrãrile în ceea
ce priveºte realizarea unui Centru
Social pentru Persoanele Vârstni-

ce, pe care, în toamnã,
sperãm sã-l punem în
funcþiune”, a mai spus
primarul din Rast. Ca o
completare, la cele afir-
mate anterior, Iulian Si-
liºteanu a mai menþionat
cã, pentru producãtorii
agricoli, se încearcã
construirea unui siloz,
unde aceºtia sã-ºi depu-
nã produsele, nefiind
exclusã ºi ridicarea unei
fabrici pentru procesa-
rea acestora.

CRISTI PÃTRU

„Creaþia literarã româneascã, în ochii copiilor”,
la Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu” din Craiova

„Mãrþiºor„Mãrþiºor„Mãrþiºor„Mãrþiºor„Mãrþiºor, drag vestitor al primãverii”, drag vestitor al primãverii”, drag vestitor al primãverii”, drag vestitor al primãverii”, drag vestitor al primãverii”
mãrþiºoarelor, obiecte cu ºnur alb ºi roºu
care reprezintã reînnoirea timpului ºi
renaºterea naturii. Vor da dovadã de
 talent, imaginaþiei ºi creativitate copiii de
la urmãtoarele grãdiniþe ºi ºcoli programa-
te astfel:

LUNI, 26 FEBRUARIE: Grãdiniþa
„Dumbrava Minunatã” (orele 10.00-

11.00); Grãdiniþa „ªtefan
Velovan” (11.00-12.00);
ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Romanescu” (12.00-13.00);
ªcoala Gimnazialã Nicolae
Romanescu” (13.00-14.00).

MARÞI, 27 FEBRUA-
RIE: Grãdiniþa „Tudor
Vladimirescu” (10.00-
11.00); Grãdiniþa „Dumbra-
va Minunatã” (11.00-
12.00); ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Bibescu”
(12.00-13.00).

MIERCURI, 28 FE-
BRUARIE: Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”
(9.00-10.00); Grãdiniþa
„Ethos” (10.00-11.00);
Grãdiniþa „Elena Farago”
(11.00-12.00); ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul”
(12.00-13.00).

JOI, 1 MARTIE:
Grãdiniþa Ethos” (10.00-
11.00); Liceul Teoretic
„Henri Coandã” (11.00-
12.00); ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Romanescu”
(12.00-13.00).

BIROUL DE PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA

AMAN”

vitãþile artistico-plastice, contribuind, ast-
fel, la dezvoltarea vorbirii ºi a creativitãþii,
a valorilor morale în viaþa copiilor. „A fost
un prilej minunat de a împãrtãºi cu ceilalþi

participanþi experienþa noas-
trã în promovarea limbii ro-
mâne literare ºi reflectarea
textelor ºi lucrãrilor plasti-
ce realizate de copii”, a pre-
cizat prof. Anda Maria Ne-
þoiu, director al Grãdiniþei
cu Program Prelungit „Tu-
dor Vladimirescu”. Alãturi
de ceilalþi parteneri în pro-
iect, Asociaþia „Dominou” a
delegat ca participanþi vo-
luntari din Grecia, Turcia,
Spania, Portugalia ºi Mace-
donia, aflaþi în Craiova prin
Programul „Intercultural
road to diversity”.

CRISTI PÃTRU
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Sãrbãtoarea cãrþii, în format de
primãvarã, va avea loc în acest an
între 28 februarie ºi 4 martie, în
spaþiul familiar ºi drag craioveni-
lor, care a gãzduit toate ediþiile pre-
cedente: foaierul Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu”. „16 ediþii,
peste 199.000 de vizitatori, sute de
evenimente culturale gãzduite pânã
acum ºi, mai ales, bucuria miilor
de cititori care îi trec pragul an de
an, recomandã GAUDEAMUS
Craiova, una dintre cele mai im-
portante componente ale Carava-
nei GAUDEAMUS, drept un real
reper al vieþii culturale din aceastã
zonã a þãrii”, menþioneazã organi-
zatorii.

Deschiderea oficialã va avea loc
în transmisiune directã la Radio
România Oltenie Craiova ºi în pre-
zenþa preºedintelui de onoare al
Târgului, conf. univ. dr. Gabriel
Coºoveanu, preºedintele Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala
Craiova, ºi a reprezentanþilor ad-
ministraþiei publice locale.

Deschiderea oficialã a Târgului de CarteDeschiderea oficialã a Târgului de CarteDeschiderea oficialã a Târgului de CarteDeschiderea oficialã a Târgului de CarteDeschiderea oficialã a Târgului de Carte
GAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDEAMUS – miercuri la prânz, în foaierul TNCAMUS – miercuri la prânz, în foaierul TNCAMUS – miercuri la prânz, în foaierul TNCAMUS – miercuri la prânz, în foaierul TNCAMUS – miercuri la prânz, în foaierul TNC

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Eveniment care inaugureazã Programul Lectura în fiecare an
de Mãrþiºor ºi care, timp de cinci zile, transformã Cetatea Bãniei
în punctul de atracþie al pieþei naþionale de carte, Târgul de Carte

GAUDEAMUS se va deschide oficial miercuri, ora 12.00, în
foaierul Teatrului Naþional din Craiova (TNC). Organizat de
Radio România, prin echipa GAUDEAMUS ºi Radio Oltenia
Craiova, programul de evenimente este unul dens ºi variat,

cuprinzând lansãri ºi prezentãri de carte, dezbateri, întâlniri cu
scriitorii ºi sesiuni de autografe ºi momente artistice. Târgul de
Carte GAUDEAMUS va putea fi vizitat de miercuri pânã sâmbã-
tã, între orele 10.00 ºi 18.00, iar duminicã, 4 martie, între 10.00

ºi 14.00, intrarea publicului fiind liberã. Cotidianul „Cuvântul
Libertãþii” va fi, ºi în acest an, partener GAUDEAMUS, urmând

sã mediatizeze evenimentele din cadrul Târgului.

Se lanseazã monografia
oraºului ºi cea a Universitãþii din
Craiova

Pe lângã importante reduceri
de preþuri, pachete ºi oferte pro-
moþionale, în oferta deja tradiþi-
onalã a Târgului GAUDEAMUS
sunt anunþate mii de volume, une-
le aflate la prima ediþie în limba
românã, pentru toate vârstele ºi
gusturile, o selecþie bogatã de ti-
tluri reprezentative pentru piaþa
româneascã – carte, audiobook,
CD/DVD, jocuri educative –
multe dintre ele extrem de potri-
vite pentru a fi oferite celor dragi
alãturi de sau chiar în locul tra-
diþionalului mãrþiºor, de 1 Martie
ºi, de ce nu, de 8 Martie.

Între lansãrile de carte anun-
þate se remarcã „Oraºul Craio-
va” / „Craiova City” – Mono-
grafie (ediþie bilingvã: românã-
englezã) – realizatã în colabora-
re de Editura Sitech ºi Editura
Beladin din Craiova, coordona-

tori prof. univ. dr. Dumitru Oto-
vescu ºi conf. univ. dr. Cristina
Otovescu (28 februarie, ora
12.30); „Aproape un secol de
dinastie. Povestea monarhiei
române de ieri, pentru tinerii de
azi ºi de mâine” de Adrian Cio-
roianu – „Scrisul Românesc”
Fundaþia-Editura (1 martie, ora
13.30); „Monografia Universi-
tãþii din Craiova” - coordona-
tori prof. univ. dr. Cezar Ionuþ
Spînu ºi prof. univ. dr. Dumitru
Otovescu (2 martie, ora 12.00).
De asemenea, sâmbãtã, 3 mar-
tie, ora 15.00, va fi lansat spec-
tacolul radiofonic „OVIDIU –
Exilatul de la Pontul Euxin”,
în interpretarea actorului Emil
Boroghinã – o biografie poeticã
dedicatã împlinirii a 2000 de ani
de la moartea poetului Publius
Ovidius Naso.

În Anul Centenarului Marii Uniri,
dezbatere pe tema lecturii de
poezie patrioticã

Publicul craiovean este invitat,
pe parcursul celor cinci zile, ºi la
mai multe dezbateri, pe diverse
teme: „Tradiþie ºi actualitate. De
la începuturile presei literare cra-
iovene pânã la peisajul revuistic
de astãzi”, organizatã de Filiala
Craiova a Uniunii Scriitorilor din
România  (28 februarie, ora
13.30); „Radio ºi sport. Perfor-
manþa sportivã – de la teorie la
practicã”, organizatã de Faculta-
tea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii din Craiova (2 mar-
tie, ora 11.00); „Cititul dãuneazã
grav inculturii” (în anul Centena-
rului Marii Uniri, despre patriotism
ºi poezia patrioticã), organizatã de
Radio România Oltenia Craiova ºi
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi

Tineret Dolj (2 martie, ora 13.00).

Proiectele de tradiþie,
reluate ºi la aceastã ediþie

În programul Târgului se mai
regãsesc finala zonalã a Concur-
sului Naþional de Lecturã „Mir-
cea Nedelciu”, adresat liceenilor
din clasele terminale, proiectul „In-
vitaþi de nota 10: Olimpicii Ro-
mâniei”, cu participarea elevilor
din zona Olteniei premiaþi la con-
cursuri internaþionale la diverse
discipline, concursul „Miss Lec-
tura” ºi Tombola Gaudeamus,
ambele cu premii extrem de atrac-
tive. De asemenea, va fi reluat
proiectul „Cãrþile se întorc acasã”,
prin intermediul cãruia volumele
donate cu prilejul evenimentelor din
seria GAUDEAMUS, începând cu
anul 2010, ajung în biblioteci pu-
blice, majoritatea din mediul rural,
subfinanþate la capitolul achiziþii.

«La fel de inedit ca ºi dubla sãr-
bãtoare din acest an, Ziua Olte-
niei ºi Centenarul Marii Uniri,
spectacolul este structurat în trei
tablouri prin care dorim sã trans-
mitem publicului spiritul oltenesc,
vesel, iubãreþ ºi isteþ, dar ºi senti-
mentul patriotic covârºitor al ol-
teanului, care prin Mihai Viteazul
a înfãptuit Prima Unire a celor trei

Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlines-
cu” vã invitã astãzi, ora 19.00, la
Galeriile de Artã ale Cercului Militar
Craiova, la vernisajul expoziþiei ce-
lei de a 43-a promoþii de absolvenþi
ai Cursului de Tehnicã ºi Artã Foto-
graficã. Cursul a fost iniþiat de fo-
toclub încã din anul 1999 ºi este
coordonat de col. (r.) Mircea An-
ghel - A.FIAP, Hon.FICS.

Cei 19 absolvenþi prezintã publi-
cului o colecþie formatã din 261 de
fotografii, alb-negru ºi color, cu-
prinzând aproape toate genurile ar-

Spectacol folcloric de Ziua Olteniei
Instituitã prin Legea nr. 65/2017, Ziua Olteniei va fi

marcatã în acest an ºi la Craiova, de Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”, prin prezentarea spectacolului folcloric „N-

auzirãþi de-un oltean?”, pe data de 21 martie, ora 19.00, la
Teatrul National „Marin Sorescu”. Urcã pe scenã orchestra
dirijatã de maestrul Nicolae Drãghia, formaþia de dansatori,
condusã de Ionel Garoafã, ºi soliºtii ansamblului. Scenariul

si regia spectacolului sunt realizate de Gabriela Rusu-
Pãsãrin, iar scenografia, de Niculina Stoican.

Principate ce formeazã astãzi
România. Din tabloul istoric
vor face parte cele patru fi-
guri marcante ale oltenilor:
Mihai Viteazul, Tudor Vladi-
mirescu, Iancu Jianu ºi Con-
stantin Brâncoveanu», se
precizeazã într-un comuni-
cat de presã al ansamblului.

Spectacolul „N-auzirãþi
de-un oltean?” este realizat în
colaborare cu Muzica Milita-
rã a Garnizoanei Craiova ºi
Corul Liceului Militar, care vor

susþine un moment artistic alãturi
de soliºtii Mariana Ionescu Cãpitã-
nescu, Niculina Stoican,  Petricã
Mîþu Stoian, Constantin Enceanu,
Marius Mãgureanu, Lavinia Bîrso-
ghe, Liliana Popa, Aneta ªiºu, Ma-
nuela Motocu, Liviu Dicã, Cristian
Bãnãþeanu, Ciri Mayer ºi de forma-
þia de dansuri a ansamblului, con-
dusã de Ionel Garoafã.

Parlamentul a adoptat pe 21 mar-
tie 2017, cu 213 voturi „pentru”,
30 de voturi „împotrivã” ºi 25 de
abþineri, proiectul de lege privind in-
stituirea zilei de 21 martie - Ziua Ol-
teniei. Potrivit textului de lege, sãr-
bãtoarea anualã urmeazã sã fie mar-
catã de autoritãþile locale ºi centra-
le, precum ºi de instituþiile publice
de culturã din strãinãtate prin orga-
nizarea unor programe ºi manifes-
tãri cu caracter cultural-artistic ºi
ºtiinþific. De asemenea, autoritãþile
administraþiei publice centrale ºi lo-
cale pot sprijini material sau logis-
tic organizarea ºi desfãºurarea pro-
gramelor ºi manifestãrilor, în limita
fondurilor disponibile. Totodatã, So-
cietatea Românã de Radiodifuziu-
ne ºi Societatea Românã de Televi-
ziune, în calitate de servicii publi-
ce, pot include în programele lor
emisiuni ori aspecte de la manifes-
tãrile dedicate acestei sãrbãtori.

Expoziþie a absolvenþilor Cursului
de Tehnicã ºi Artã Fotograficã

tei. Este vorba despre Andreescu
Laurenþiu-Ionuþ, Belean Mara-Oc-
tavia, Boiangiu Ioan-Petruþ, Buºu
Ioana-Cristina, Denicu Antonio-Ale-
xandru, Chiriþescu Alexia-Mihaela,
Constantinescu Claudiu-Alexandru,
Fotescu Dumitru-Marian, Ghiþun
Andreea-Denisa, Ilie Rãzvan Sorin,
Marinescu Florin, Obreja Cãtãlin,
Petcu Cristiana, Preda Radu-Ga-
briel, Sîrbu Andrei, ªerban Elena-
Ramona, ªerban Marius-Sorin, Voi-
nea Alexandru-Ionuþ, Zamfir Ione-
la-Mãdãlina. Potrivit artistului foto-
graf Mircea Anghel, se ridicã, ast-
fel, la 838 numãrul de absolvenþi ai
acestui curs, care au prezentat
aproape 10.500 de imagini fotogra-
fice inedite publicului din Bãnie.

«Imaginile prezentate pe simeze
au fost captate atât la interioare, cât
ºi în mediul exterior. Vom gãsi în
colecþii, portrete foarte reuºite, na-
turi statice deosebit de inspirate,
peisaje montane, urbane ºi rurale din
diferite zone, printre acestea remar-
cându-se numeroase compoziþii ºi
eseuri foarte frumoase, ceea ce de-
monstreazã capacitãþile creatoare
deosebite ale actualei serii de absol-
venþi. Le dorim în continuare suc-
ces, noroc, sãnãtate ºi „luminã
bunã”», a precizat Mircea Anghel.
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LUNI - 26 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 Întrebãri ºi rãspunderi
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
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu
01:00 România 9 (R)
02:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Visul canadian (R)
2016, Germania, Dramã
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Înapoi la populaþia changa
2016, SUA, Tanzania, Docu-

mentar
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (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 Insula sufletelor pierdute
2007, Danemarca, Acþiune,

Aventuri, Familie, Fantastic
22:10 Datorie ºi onoare
2015, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Insula sufletelor pierdute

(R)
2007, Danemarca, Acþiune,

Aventuri, Familie, Fantastic
02:00 Se zice cã... (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Gala Umorului (R)

TVR 2

08:10 De ce el?
10:00 Anna ºi Regele
12:25 Monºtri pe roþi
14:10 Britannia
15:00 O familie modernã
15:25 Pe platourile de filmare
15:55 Baywatch
17:50 Frumoasa ºi Bestia
20:00 Aici, acum
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:05 Sieranevada
00:55 Tentaþia seducþiei
02:30 Wakefield
04:20 Coliziunea
06:00 Oameni mari ºi fãrã minte

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 Mã însoarã mama
23:00 Pe bune?!
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:30 Mã însoarã mama (R)
03:15 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)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dansul dragostei: Bãtãlia

starurilor (R)
14:30 Paul, mare poliþist la mall

(R)
16:15 Sejur cu surprize
18:15 La bloc
20:30 Copacul lui Joshua
22:30 Furia nevãzutã
00:30 Copacul lui Joshua (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La bloc (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 Totul pentru dragoste (R)
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Totul pentru dragoste (R)
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 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 Big Man: Paºaport pentru

infern (R)
1989, Italia, Germania, Franþa,

Austria, Norvegia, Acþiune, Crimã
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (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 Numãrãtoare inversã
1997, SUA, Canada, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie, Comedie
01:00 Numãrãtoare inversã (R)
1997, SUA, Canada, Acþiune
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 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 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Dr. Ken
22:00 Ora exactã în sport
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

PRO X

MARÞI - 27 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
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Adevãruri despre trecut

(R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
03:10 Discover România

TVR 1

07:00 Înapoi la populaþia changa
(R)

2016, SUA, Tanzania, Docu-
mentar

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

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

(R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Comoara Templierilor
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
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
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Ferma
1984, SUA, Dramã
22:10 O fatã în parc
2007, SUA, Dramã
00:10 Datorie ºi onoare (R)
2015, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Se zice cã... (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Ferma (R)
05:25 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:40 Sieranevada
10:30 Frumoasa ºi Bestia
12:40 Jucãrii
14:40 Dupã realitate
16:10 Divorþ
16:40 Punct ºi de la capãt
17:10 ªtirile sãptãmânii cu John

Oliver
17:45 Gardienii Galaxiei Vol. 2
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:50 Logan
01:10 Coliziunea

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ferma vedetelor
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)

07:15 Unul nu aude, celãlalt nu
vede (R)

09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Frankenweenie (R)
14:30 Sejur cu surprize (R)
16:30 America în carantinã
18:15 La bloc
20:30 Misiune de Crãciun
22:15 Cavalerul de oþel
00:45 Misiune de Crãciun (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (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 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Totul pentru dragoste (R)
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 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
14:30 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 ªeful
1971, Hong Kong, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie, Comedie
01:00 ªeful (R)
1971, Hong Kong, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 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)

PRO X
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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 sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, supra-
faþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stra-
dale. 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 Pla-
iul Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, cartier 1
Mai, zona Târg -
Kaufland, 2 bãi, 2
balcoane 97 mp. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE

Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + 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.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiin-
þarea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.

Anunþul tãu!
CMR Oltenia, cu sediul în Craio-

va, str.Brestei, nr.3A, organizeazã
concurs în data de 12.03.2018, la ora
9.00, pentru ocuparea unui post de
tehnician meteorolog la SM Parâng.
Condiþii minime de ocupare: studii
medii sau postliceale de specialita-
te, uºurinþã în lucrul cu calculatorul.
Tematica: Meteorologie Generalã: In-
strucþiuni, Observaþii ºi Mãsurãtori
Meteorologice, Codul Sinoptic. Re-
laþii la telefon: 0251.411.711, persoa-
nã de contact: Mitran Rodica -BRU.

CLUBUL Sportiv ªcolar Craio-
va, cu sediul în localitatea Craiova,
strada Nicolae Titulescu, numãrul
22A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de: Administrator
financiar II. Administrator financiar
II, numãr posturi: 0,5, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 27 martie 2018, ora 09.00; -
Proba interviu în data de 28 martie
2018, ora 09.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: -
studii: studii economice de lungã
duratã/studii universitare de licen-
þã ºi masterat în domeniul econo-
mic; -vechime: vechime în exercita-
rea funcþiei de contabil de minim 3
ani; -cunoºtinþe operare programe
-EDUSAL, e-licitatie.ro, D 112, FO-
REXEBUG, MLSOFT. Candidaþii
vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþu-
lui în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Clubului
Sportiv ªcolar Craiova. Relaþii su-
plimentare la sediul: Clubul Spor-
tiv ªcolar Craiova, persoanã de con-
tact: Dumitrescu Angelica, telefon:
0251.415.717.

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând loc de veci, ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0725/ 610.239
Vând baloþi lucernã
ºi coceni, comuna
Pieleºti. 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 ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormi-
tor sau magazie vop-
site cu geamuri ºi
broascã de închide-
re, Giurgiuvele vop-
site ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Te-
lefon: 0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 26 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.

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.

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”!

Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse
Romaneºti. 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 þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 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 nefolo-
site – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2
apometre 15 lei bu-
cata. Telefon: 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”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
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.
Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã
la casã  în Craio-
va la eleve sau
studente. Telefon:
0758/131.341.

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

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirieze
apartament 2 ca-
mere sau garsoni-
erã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0767/
042.261.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiova ºi Timiºoara au înche-
iat primele sezonul regulat, pânã
la finalul campionatului urmând sã
facã parte din grupe diferite, evi-
dent, cu obiective deosebite. Man-
gia i-a primit cadou înainte de
play-off pe Gardoº ºi Andre San-
tos, dar aceºtia au fost doar pre-
zentaþi fanilor înaintea jocului. Ita-
lianul a fãcut ºi el daruri la rândul
sãu, Ovidiu Bic fiind titular în pre-
mierã, în ziua în care a împlinit
24 de ani. De partea cealaltã, Leo
Grozavu nu câºtigase încã vreun
punct de la venirea pe Bega ºi se
agãþa de meciul din Bãnie ca de o
ofertã de moral în perspectiva
play-out-ului. Antrenorul Timi-
ºoarei a rãspuns cu aceeaºi aºe-
zare precum Craiova, un 3-4-3 în
care Artean a coborât în centrul
defensivei, iar Velcotã ºi Popovici
l-au susþinut pe vârful Drãghici.
Bãnãþenii au respectat înþelegerea
cu Craiova de a nu-l folosi pe
Mihai Roman în meciul direct,
oltenii având destule experienþe
nefericite cu „ecºii”. Totuºi, un alt
fost component al Universitãþii,
portarul Straton, avea sã facã o
primã reprizã excelentã. ªtiinþa s-
a complãcut într-un joc de pose-
sie pasivã, dar a avut o perioadã
de forcing între minutele 25 ºi 30,
în care a ratat patru ocazii imen-
se. Mitriþã nu i-a gãsit punctul slab
lui Straton, Bãluþã a depãºit ob-
stacolele, dar n-a mai avut forþã
sã împingã mingea în poartã, Di-
mitrov a ºutat ca un fundaº, tare
ºi în portar, iar Bancu n-a reuºit
nici el sã-ºi învingã fostul coechi-
pier. „Ãsta n-a apãrat în toate
meciurile la noi câte mingi scoa-
se azi” fremãtau fanii olteni.
Aveau dreptate, fiindcã datoritã
portarului a ajuns Timiºoara ne-
vãtãmatã la pauzã. Trecând de
perioada complicatã, bãnãþenii au
început sã emitã pretenþii, con-
cretizate imediat dupã pauzã, cu
un ºut de la distanþã al lui Enes-
cu, la care Mitrovic n-avea cum
sã intervinã. Craiova s-a nãpustit
imediat peste adversar, dar Bãlu-
þã, gãsit de Gustavo, a ratat in-
credibil din 6 metri, trãgând pes-
te poarta goalã. În schimb, vin-
clul l-a gãsit Dimitrov, cu ºutul de
la 25 de metri care i-a adus prima

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56
2. FCSB 25 15 7 3 50-18 52
3. Craiova 26 14 9 3 41-26 51
4. Astra 26 12 8 6 38-27 44
5. Viitorul 26 13 5 8 34-21 44
6. CSMP Iaºi 26 11 6 9 34-31 39

........................................................................................
7. Botoºani 26 11 6 9 28-26 39
8. Dinamo 26 11 6 9 39-31 39
9. Voluntari 25 7 7 11 23-32 28
10. ACS Poli 26 6 9 11 22-37 27
11. Chiajna 25 7 4 14 33-36 25
12. Sepsi 25 5 4 16 15-42 19
13. Mediaº 26 2 10 14 14-39 16
14. Juventus 25 1 8 16 12-45 11
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„U” Craiova – ACS Poli 1-1
Au marcat: Dimitrov 68 / Enescu 50.

FC Botoºani – Gaz Metan 1-0
A marcat: M. Roman 37 – pen.

CSMP Iaºi – Viitorul 0-1
A marcat: Chiþu 14.
Astra – Dinamo 2-0

Au marcat: Fl. Matei 25, Balaure 57.
Meciurile Juventus - CFR Cluj ºi FCSB – Sepsi

s-au jucat asearã.
Chiajna – Voluntari, astãzi, ora 17.30

Au marcat: Dimitrov 58 / Enescu 50.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 10.000.
Universitatea Craiova: Mitrovic 5 – R. Popa 5, Kelic 5

(46 Tiago Ferreira) 5, Briceag 4 – Dimitrov 7, Bic 4, Zla-
tinski 5, Bancu 5 – Gustavo 5 (65 Burlacu) 6, Mitriþã 5,
Bãluþã 5. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Calancea –
Martic, Screciu, Bãrbuþ, Glavina.

ACS Poli: Straton 8 – Strãuþ 5, Artean 6, Melinte 6 –
Ciucur 6, Vaºvari 5, Enescu 7, Maxi Oliva 6 –Velcotã 4
(46 Haruþ) 5, Popovici 5 (90 ªeroni), Drãghici 4 (62 M.
Croitoru) 5. Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve: Curileac –
Bârnoi, Carabela, Ciaccheri.

Arbitru: George Rãdulescu (Bucureºti)  6.  Asistenþi:
Iulian Radu (Bucureºti) ,  Radu Timar (Bihor).  Rezervã:
Denis Haidiner (Hunedoara).

Observatori: Romulus Chihaia, Cristian Nica.

Universitatea Craiova – ACS Poli Timiºoara 1-1

Universitatea a remizat pe teren propriu cu Timiºoara,
echipa care nu câºtigase niciun punct în 2018

reuºitã în tricoul alb-albastru, una
cu adevãrat deosebitã. Olteni au
forþat pentru a avea un punct în
plus în play-off, dar n-au mai ob-
þinut decât o serie de faze fixe.
La cornere nu sunt specialiºti, iar
Mitriþã a avut la dispoziþie douã
lovituri libere, una trimisã din
unghi în prima barã, iar a doua n-
a prins poarta. Burlacu a avut ul-
tima ºansã de a aduce victoria, dar
Straton a mai avut un reflex rã-
mas ºi a dus practic de unul sin-
gur o jumãtate de punct pe Bega.
Universitatea Craiova confirmã cã
nu este la nivelul arãtat pe finalul
anului trecut ºi se împiedicã de
echipa aflatã în cea mai slabã for-
mã în 2018, intrând în play-off
doar cu 26 de puncte.

Mangia,
nemulþumit de

starea terenului
Devis Mangia a fost din nou

neinspirat, fãcând numai douã
schimbãri, la fel ca în preceden-
tele douã partide, sporind nemul-
þumirea celorlalþi jucãtori din lot,
dar ºi a fanilor, care aºteaptau o
noutate de pe bancã în condiþiile
în care mai mulþi jucãtori n-au
dat randament. Italianul s-a de-
clarat mulþumit de rezultat ºi a
acuzat suprafaþa de joc. „Îi feli-
cit pe jucãtorii mei, chiar dacã
unii vor spune cã nu e un rezul-
tat bun. ªtiam cã trebuia sã vinã
ºi acest moment, sã nu câºtigãm
pe noul stadion. Am jucat bine,
am avut o superioritate clarã în
teren, multe ºanse de a marca.-
 Eu cred cã e un rezultat bun,
dacã privim în ansamblu sezonul
regulat. Singurul lucru care nu
mi-a plãcut e cã am jucat prea
puþin. Cred cã au fost 40-42 de
minute efective, adversarii au
tras mult de timp. A fost o parti-
dã strânsã, închisã. Noi am con-
struit mult, aveam soluþia sã scot
un mijlocaº ºi sã bag un fotbalist
de atac, dar atunci ar fi fost un
dezechilibru ºi nu am dorit sã risc
ºi sã pierd meciul. Totuºi, sã în-
cheiem sezonul regulat cu 51 de
puncte este o realizare importan-
tã. Acum trebuie sã ne gândim la
play-off. Nu ºtiu cine s-a ocupat

de acest teren, dar a fost unul
mizerabil. Au trecut patru luni de
zile ºi aratã în continuare rãu. E
foarte greu sã evoluezi aºa. A fost
cel mai prost gazon pe care l-am
întâlnit de la startul sezonului.-
 Este foarte greu de jucat pe un
astfel de teren“.

De partea cealaltã, Leo Gro-
zavu a spus: „A fost un joc în
care am risipit multã energie, e
un punct care ne dã speranþe pen-
tru viitor, pentru play-out. Am
avut ºi ºansã, dar dacã nu ai
ºansã la fotbal e greu. Sunt pri-
mele puncte pierdute de Craiova
pe acest stadion, toate celelalte
echipe care au venit au plecat
învinse de aici, ºi îmi felicit ju-
cãtorii. Au fost douã goluri foar-
te frumoase ºi un meci antre-
nant. E o atmosferã de campio-
nat adevãrat, am vãzut o emula-
þie fantasticã la Craiova. Cu si-
guranþã cã se vor lupta la titlu:
au echipã bunã ºi un public mi-
nunat. Ãsta e fotbalul adevãrat,
nu atunci când joci cu 500 de
spectatori în tribunã“.

Craiova începe
play-off-ul
cu Astra,

pe teren propriu
Urmãtorul meci al Universitã-

þii Craiova este derby-ul din sfer-
turile de finalã ale Cupei Româ-
niei, de joi, 1 martie, ora 20.45,
cu Dinamo, pe arena „Ion Oble-
menco”. Biletele se vând deja în
cunoscutele locaþii ºi pe online,
iar preþurile sunt: 15 lei (pelu-
ze), 30 de lei (tribuna a II-a),
40 de lei (tribuna I) ºi 100 de lei
(tribuna VIP).

Doar Dinamo Bucureºti a ra-
tat play-off-ul dintre echipele
care au fost în Top 6 ºi anul tre-
cut. CFR, FCSB, Craiova ºi As-
tra erau sigure de play-off înain-
tea ultimei etape, iar Viitorul ºi
CSMP Iaºi li s-au alãturat dupã
rezultatele înregistrate în ultima

rundã. Iaºiul era egalã cu Dina-
mo la rezultate directe (2-1 ºi 1-
2), dar Dinamo avea golaveraj
mai bun, însã Botoºaniul a învins-
o cu 1-0 pe Gaz Metan ºi a ter-
minat cu 39 de puncte, la fel ca
Dinamo ºi Iaºi, ºi s-a fãcut cla-
sament în 3, care aratã astfel: 1.
Iaºi 7 puncte, 2. Botoºani 5 punc-
te, 3. Dinamo 4 puncte. Iaºiul a
beneficiat nu doar de clasamen-
tul în 3, ci ºi de golurile marcate
în prelungiri, în penultima etapã,

Dinamo fiind egalatã de Teixeira
în minutul 93, iar Viitorul a scos
Botoºaniul din calcule, victoria
fiind obþinutã in extremis, cu
golul lui Andrei Ciobanu.

În turul play-off-ului, progra-
mul alb-albaºtrilor este urmãto-
rul: Universitatea – Astra (etapa
1), Viitorul - Universitatea (eta-
pa 2), Universitatea - CFR Cluj
(etapa 3), FCSB - Universitatea
(etapa 4), Universitatea - CSMP
Iaºi (etapa 5).

Alb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la malAlb-albaºtrii s-au împiedicat singuri, la mal


