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- Vãd, Popescule, cã la poli-

ticienii noºtri, corupþia este boa-

lã care se ia.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Petre Daea ºiPetre Daea ºiPetre Daea ºiPetre Daea ºiPetre Daea ºi
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Pe pagina sa de Facebook, minis-
trul Agriculturii, Petre Daea, a postat
o fotografie înfãþiºându-l în timp ce
analizeazã „un monolit”, extras dintr-
o culturã de orz, spune domnia sa,
undeva la Pristol, în sudul judeþului
Mehedinþi. „Culoarea galbenã este un
indiciu al atacului de boli foliare. Cu
toate acestea, plantele au vigoare,
sunt bine înfrãþite, cu vârful de creº-
tere sãnãtos. Este bine pânã acum”,
conchide ministrul Agriculturii. Cum
Petre Daea este ministrul de resort, de
la preluarea guvernãrii de actuala coa-
liþie, dupã ce a mai deþinut aceastã
funcþie, în 2004, bãnuit fiind de com-
petenþã în materie, ca „practician”, ne
aºteptam sã spunã altceva: în faþa
valului de ger, neobiºnuit pentru sfâr-
ºitul lunii februarie, pentru a rezista
nestânjenite, culturile agricole înfiin-
þate în toamnã aveau nevoie de un
strat protector de zãpadã.

Doljul a fost, pe par-
cursul zilei de ieri, sub
atenþionare Cod Portoca-
liu de viscol pânã la ora
23.00. Însã ninsoarea
care a pornit încã de du-
minicã searã le-a dat
mari bãtãi de cap autori-
tãþilor. Trei drumuri jude-
þene au fost închise, sute
de gospodãrii din mai
multe localitãþi doljene au
rãmas fãrã curent elec-
tric, iar traficul a fost infernal, mai
ales pe tronsoanele de drum în
pantã cum a fost cazul la Pieleºti
(DN 65), unde TIR-urile au fost
oprite pe marginea carosabilului de
mai multe ori pentru cã nu puteau
urca ºi exista riscul sã blocheze
total drumul. Deºi, potrivit repre-
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Craiovenii s-au luptat, ieri, la propriu cu o iar-
nã duºmãnoasã, fiind nevoiþi sã þinã piept valu-
rilor de zãpadã spulberatã ºi nãmeþilor de pe tro-
tuare. Autoritãþile s-au strãduit din rãsputeri sã
menþinã traficul la un nivel acceptabil, dar efor-
turile le-au fost zãdãrnicite de cãderile neîntre-
rupte de zãpadã, dar ºi de societãþile contracta-
te în toamnã care au refuzat sã-ºi scoatã toate
maºinile la intervenþii. Astfel cã deszãpezirea a
fost sortitã sã se bazeze pe o flotã de utilaje re-
dusã la jumãtate, care cu greu a putut sã învingã
depunerile de zãpadã de dupã viscol. 33333 AC
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zentanþilor Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, s-a
acþionat cu peste 130 de utilaje de
deszãpezire, pe drumurile naþiona-
le ºi judeþene, ºi în jur de 300 tone
de material antiderapant.
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Frans Timmermans, întâlniri
pe 1 martie cu Iohannis,
Dragnea, Tãriceanu ºi Dãncilã

Prim-vicepreºedintele Comisiei
Europene Frans Timmermans va
veni, joi, la Parlament, el urmând
sã aibã o întâlnire cu preºedintele
Camerei Deputaþilor, Liviu Drag-
nea, a anunþat, luni, secretarul Bi-
roul Permanent al Camerei Depu-
taþilor Georgian Pop. „Pe 1 martie,
dl. Timmermans (prim-vicepreºe-
dintele Comisiei Europene Frans
Timmermans, responsabil pentru o
mai bunã legiferare, relaþii interin-
stituþionale, statul de drept ºi Car-
ta drepturilor fundamentale - n.r.)
va veni la Parlament. Se va întâlni
cu preºedintele Camerei, cu dl.
Dragnea, iar dupã aceea cu mem-
brii Comisiei speciale (comune co-
munã a Camerei Deputaþilor ºi Se-
natului pentru sistematizarea, uni-
ficarea ºi asigurarea stabilitãþii le-
gislative în domeniul justiþiei - n.r.).
Programul va fi anunþat ulterior”,
a anunþat secretarul Biroul Perma-
nent al Camerei Deputaþilor Geor-
gian Pop. Potrivit paginii de inter-
net a Comisiei Europene, Frans
Timmermans va mai avea pe 1 mar-
tie, la Bucureºti, întâlniri cu preºe-
dintele Klaus Iohannis, cu preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, precum ºi cu premierul
Viorica Dãncilã.

CNCD o absolvã de vinã
pe Dãncilã, dupã declaraþiile
privind autiºtii

Colegiul director al Consiliului
Naþional pentru Combaterea Dis-
criminãrii, întrunit luni în ºedinþã
a dezbãtut declaraþia premierului
Viorica Vasilica Dãncilã, din ca-
drul interviului acordat televiziu-
nii Antena 3, pe 15 februarie 2018,
cu urmãtorul conþinut: “Aceºti oa-
meni cred cã sunt autiºti ºi nu vãd
ºi nu aud ceea ce este vizibil pen-
tru toþi cei de bunã credinþa”.
CNCD a decis, cu majoritatea ce-
lor prezenþi, respectiv cu 8 voturi
pentru ºi un vot împotrivã, cã de-
claraþia respectivã se încadreazã
în limitele libertãþii de exprimare
ºi nu constituie discriminare, po-
trivit unui comunicat de presã re-
mis MEDIAFAX. De asemenea,
lipsa intervenþiei moderatorului
Mihai Gâdea nu constituie discri-
minare, a mai votat Consiliul. De-
cizia poate fi contestatã la instan-
þa de contencios administrativ.
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O delegaþie a misiunii pentru eva-
luarea Mecanismului de Cooperare
ºi Verificare (MCV) va veni la Bu-
cureºti în perioada 14-16 martie,
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
cerând Camerei Deputaþilor infor-
maþii privind legile justiþiei. „Pe 14-
16 martie va veni o delegaþie pentru
evaluarea MCV. Rugãmintea dom-
nului ministru (Tudorel Toader -
n.r.) este ca pânã pe 1 martie Parla-
mentul sã îi punã la dispoziþie anu-
mite informaþii. Rolul Biroului Per-
manent este de a trimite Comisiei
juridice, iar comisia îi va rãspunde
ministrului Justiþiei în termenul con-
venit”, a declarat secretarul Birou-
lui Permanent al Camerei Deputaþi-
lor, Georgian Pop.

Potrivit scrisorii, ministrul Justiþiei, Tudo-
rel Toader, a cerut de la Camera Deputaþilor,
pentru ”pregãtirea corespunzãtoare a misiunii
de evaluare”, progresele înregistrate de Came-
ra Deputaþilor în perioada septembrie 2017-
februarie 2018, structurate raportat la reco-
mandãrile din Raportul MCV publicat la data
de 15 noiembrie 2017.

Procedura legalã de achiziþie a primelor trei
sisteme de rachete „HIMARS” a fost finalizatã,
ieri, prin semnarea scrisorii de ofertã ºi accep-
tare specificã Programului Foreign Military Sales
– FMS, anunþã Ministerul Apãrãrii Naþionale
(MApN). “În prezenþa secretarului de stat Mir-
cea Duºa ºi a ºefului Statului Major al Apãrãrii,
general Nicolae Ciucã, la sediul Ministerului
Apãrãrii Naþionale a fost finalizatã luni, 26 fe-
bruarie, procedura legalã de achiziþie a prime-

Consiliul Naþional a PNL ºi Bi-
roul Politic Naþional au fost con-
vocate în data de 12 martie, la
aproximativ o sãptãmânã distanþã
de data la care este aºteptatã deci-
zia definitivã a instanþei în dosaru-
lui preºedintelui PNL, Ludovic
Orban, liderul liberalilor declarân-
du-se, ieri, “optimist”.

„Fãrã sã vrei va exista o legã-
turã, dar nu din acest motiv am
convocat întrunirea Biroului Na-
þional ºi Consiliului Naþional. În
conformitate cu Statutul PNL,
Consiliul Naþional se convoacã o
datã la ºase luni ºi s-a împlinit ter-
menul, iar BPN se întâlneºte cu o
periodicitate lunarã”, a declarat
preºedintele PNL, Ludovic Or-
ban, întrebat dacã existã vreo le-
gãturã între data la care a fost
convocat Consiliul Naþional al par-
tidului ºi data la care este aºteptã
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„Având în vedere cã legile justiþiei ºi modifi-
cãrile la Codul penal ºi Codul de procedurã pe-
nalã reprezintã una din temele cele mai impor-
tante la acest moment pentru evaluarea de cã-
tre Comisie a sustenabilitãþii ºi ireversibilitãþii
progreselor înregistrate în cadrul MCV, în ve-
derea asigurãrii unei poziþii unitare a Parlamen-
tului ºi Guvernului, vã adresãm rugãmintea de
a transmite informaþii cu privire la derularea

procesului legislativ, inclusiv aspec-
te referitoare la participanþii la dez-
bateri, transparenþa dezbaterilor,
formularea ºi însuºirea amendamen-
telor de cãtre partidele politice, Con-
siliul Superior al Magistraturii ºi aso-
ciaþiile profesionale ale magistraþi-
lor, perspectivele procesului legis-
lativ privind legile justiþiei, în consi-
derarea deciziilor Curþii Constituþi-
onale ale României, precum ºi per-
spectivele modificãrilor Codului pe-
nal ºi Codului de procedurã penalã,
asigurând, pe de o parte, punerea
în acord a legislaþiei penale cu deci-
ziile CCR ºi transpunerea Directi-
velor europene, iar pe de altã parte
continuarea luptei împotriva corup-

þiei”, se aratã în scrisoarea ministrului Justiþiei.
La finele lunii ianuarie 2018, Jean-Claude

Juncker, preºedintele Comisiei Europene, de-
clara, dupã întâlnirea cu preºedintele Klaus Io-
hannis, cã statul de drept funcþioneazã, este
bine informat despre ce se întâmplã în Româ-
nia, dar dacã legile rãmân cum au fost schim-
bate în Parlament se pot schimba ºi discuþiile
despre MCV ºi Schengen.

Consiliul Naþional al PNL, convocat pe 12 martie
decizia definitivã a instanþei în
dosarul în care este anchetat.

Ludovic Orban a afirmat cã
este „optimist ºi încrezãtor”, pre-
cizând cã nu existã temei pentru
a modifica decizia instanþei de
fond care a constatat nevinovã-
þia sa. „Modul în care a decurs
cercetarea judecãtoreascã fãcu-
tã de completul de apel al ÎCCJ
mã face sã fiu extrem de optimist
ºi sã cred cã nu a apãrut nimic în
plus faþã de ceea ce a apãrut în
cursul cercetãrilor judecãtoreºti la
instanþa de fond. Dimpotrivã, au
apãrut elemente care sunt în fa-
voarea mea, ceea ce mã face sã
cred ºi sã fiu convins cã nu exis-
tã temei pentru a se modifica de-
cizia instanþei de fond, de achita-
re (...) Eu sunt optimist, încrezã-
tor (...)”, a rãspuns Orban, între-
bat ce va face dacã decizia instan-

þei nu îi va fi favorabilã.
În 31 ianuarie 2017, magistra-

þii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie l-au achitat pe Ludovic Or-
ban, fostul candidat PNL la Pri-
mãria Capitalei, în dosarul în care
este judecat pentru folosirea in-
fluenþei în scopul obþinerii unor
foloase necuvenite. Decizia nu a
fost definitivã ºi a fost contesta-
tã de procurorii anticorupþie, cu
apel. Dosarul a fost repartizat
Completului de cinci judecãtori,
al cãrui preºedinte este Iulian
Dragomir. Din complet mai fac
parte ºi judecãtorii ªtefan Pistol,
Ioana Bogdan, Leontina ªerban
ºi Cristina Geanina Arghir.

Decizia de achitare a fost luatã
în majoritate, doi judecãtori au de-
cis achitarea în timp ce al treilea
judecãtor a considerat cã fostul
candidat PNL la Primãria Capita-

lei ar trebui condamnat la un an
de închisoare cu suspendare.

Ludovic Orban, în prezent pre-
ºedinte PNL, a fost trimis în ju-
decatã de DNA în luna mai 2016,
fiind acuzat de folosirea influen-
þei în scopul obþinerii unor foloa-
se necuvenite, cauza fiind jude-
catã de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Procesul a durat mai pu-
þin de un an. Procurorii susþin cã
pe 1 martie 2016, Ludovic Orban
ar fi contactat un om de afaceri
pe care îl cunoºtea, cerându-i bani
pentru campania electoralã pen-
tru alegerile locale din vara anului
2016, în care Orban Ludovic fu-
sese nominalizat pentru a candida
la funcþia de primar al Municipiu-
lui Bucureºti. Omul de afaceri cã-
ruia Ludovic Orban i-ar fi solici-
tat ajutorul financiar este Tiberiu
Urdãreanu.

MApN: Procedura de achiziþie a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, finalizatã
lor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin sem-
narea scrisorii de ofertã ºi acceptare (Letter of
Offer and Acceptance – LOA) specificã Pro-
gramului Foreign Military Sales – FMS”, aratã
Ministerul Apãrãrii Naþionale (MApN), într-un
comunicat de presã MEDIAFAX.

Programul de achiziþie se deruleazã conform
aprobãrii Parlamentului României, în cadrul unui
contract de stat atribuit de Guvernul României,
Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Legea nr 46/2018 pentru
realizarea „Capabilitãþii de
sprijin de foc indirect” afe-
rentã programului de înzes-
trare „Sistem Lansator Mul-
tiplu de Rachete cu bãtaie
mare” a fost adoptatã, mier-
curi 21 februarie, de Camera
Deputaþilor, în calitate de for
decizional, ºi promulgatã de
Preºedintele României vineri,
23 februarie.

“Achiziþia sistemelor de
rachete „HIMARS” constitu-

ie pentru România un interes esenþial de securi-
tate, deoarece prin realizarea acestei capabili-
tãþi se asigurã întãrirea securitãþii naþionale ºi
regionale, acest demers contribuind totodatã în
mod semnificativ la consolidarea parteneriatu-
lui strategic cu Statele Unite ale Americii”, ara-
tã MApN.

Sistemul de rachete HIMARS reprezintã un
vârf de tehnologie pe plan mondial, fiind unul
dintre cele mai fiabile sisteme de acest tip testate
în luptã, fiind utilizat, printre alþii, de Forþele Te-
restre ºi de Corpul de Infanterie Marinã ale SUA,
potrivit sursei citate. România, în calitatea sa de
stat membru al NATO ºi UE, are obligaþia sã
continue ºi sã îºi intensifice eforturile naþionale
pe dimensiunea de apãrare ºi securitate.

Prin dotarea cu sistemul HIMARS, Forþele
Terestre Române vor dispune, pentru îndepli-
nirea misiunilor specifice, de un sistem cu pre-
cizie ridicatã, credibil, flexibil ºi eficient, pen-
tru a contribui la descurajarea unei agresiuni
împotriva României sau aliaþilor ºi articularea
unui rãspuns adecvat la provocãrile actuale ºi
viitoare ale mediului de securitate.
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Poliþia Localã Craiova face apel la cetã-
þeni sã îndepãrteze zãpada sau stratul de
gheaþã de pe trotuarele aflate în faþa imobi-
lelor pe care le deþin, precum ºi a þurþurilor

Un bãrbat în vârstã de 79 de ani, din ju-
deþul Dolj, a murit dupã ce a fost diagnos-
ticat cu gripã.  Institutul Naþional de Sãnã-
tate Publicã a anunþat, ieri, cã numãrul per-

Poliþia Localã: Craiovenii sã-ºi îndepãrteze
zãpada din faþa proprietãþilor!

care s-ar putea forma din cauza geru-
lui anunþat pentru aceastã perioadã.
„Precizãm cã îndepãrtarea zãpezii ºi a
þurþurilor constituie o manifestare gos-
podãreascã dar, în acelaºi timp, ºi o
obligaþie stabilitã prin act administra-
tiv, emis de autoritãþile locale”, a de-
clarat Octavian Mateescu, directorul
Poliþiei Locale Craiova. Neîndepãrta-
rea zãpezii ºi a gheþii de pe trotuare
constituie contravenþie ºi se sancþio-
neazã cu amendã între 500 lei – 1.500
lei (pentru persoane fizice) ºi 1.000
lei – 2.500 lei (pentru persoane juridi-
ce); neînlãturarea sloiurilor de gheaþã
(þurþuri) de cãtre proprietari, chiriaºi
ori deþinãtorii legali se sancþioneazã cu

amendã între 500 lei – 2.500 lei (pentru per-
soane fizice) ºi 1.000 lei – 2.500 lei (pentru
persoane juridice).

LAURA MOÞÎRLICHE

Deces cauzat de gripã,
în judeþul Dolj

soanelor care au murit din cauza gripei a
ajuns la 57, dupã ce încã trei persoane au
decedat. Acesta este primul deces cauzat
de gripã în acest sezon, în judeþul Dolj.

  Numãrul persoanelor care
au murit din cauza gripei a ajuns
la 57, potrivit Centrului Naþio-
nal de Supraveghere ºi Control
al Bolilor Transmisibile din ca-
drul INSP. Potrivit specialiºti-
lor, ultimele trei persoane care
au murit din cauza gripei aveau
condiþii medicale preexistente ºi
nu erau vaccinate antigripal.
Este vorba despre un bãrbat în
vârstã de 79 de ani, din judeþul
Dolj, o femeie în vârstã de 49
de ani, din judeþul Prahova ºi
un bãrbat în vârstã de 75 de ani,
din judeþul Vaslui.

RADU ILICEANU

Când nimeni nu se mai aºtep-
ta, iarna s-a întors în prag de mãr-
þiºor ºi a fãcut prãpãd. Cel puþin
aºa au stat lucrurile în Craiova,
unde viscolul a bãtut neîncetat
toatã ziua, spulberând zãpada ºi
acoperind rapid trotuarele, strã-
zile, peroanele staþiilor de îmbar-
care a cãlãtorilor, parcãrile ºi in-
trãrile blocurilor. Pe unele strãdu-
þe, care, de regulã, nu sunt circu-
late, peisajul era de-a dreptul se-
lenar, zãpada fiind intactã ºi de-
ranjatã pe alocuri doar de vântul
care desenase forme ciudate. La
primele ore ale dimineþii, nici mã-
car zona centralã a oraºului nu
arãta mai bine ºi era destul de di-
ficil de mers chiar ºi pe strada Uni-
rii. Pe strãzile foarte intens circu-
late, cum sunt Calea Bucureºti ºi
bulevardul „Romanescu”, maºinile
de deszãpezire îºi fãcuserã ron-
dul, dar s-a circulat la fel de ane-
voios din cauza valului de zãpadã
viscolitã care se ridica de pe ca-
rosabil. În cartiere, s-a putut cir-
cula doar pe strãzile principale,
aleile dintre blocuri fiind complet
acoperite de zãpadã, oamenii des-
curcându-se cum s-a putut.

Craiovenii s-au luptat, ieri, la propriu cu o iar-
nã duºmãnoasã, fiind nevoiþi sã þinã piept valuri-
lor de zãpadã spulberatã ºi nãmeþilor de pe tro-
tuare. Autoritãþile s-au strãduit din rãsputeri sã
menþinã traficul la un nivel acceptabil, dar efor-
turile le-au fost zãdãrnicite de cãderile neîntre-

rupte de zãpadã, dar ºi de societãþile contractate
în toamnã care au refuzat sã-ºi scoatã toate ma-
ºinile la intervenþii. Astfel cã deszãpezirea a fost
sortitã sã se bazeze pe o flotã de utilaje redusã la
jumãtate, care cu greu a putut sã învingã depu-
nerile de zãpadã de dupã viscol.

Societãþile contractate
de primãrie nu au ieºit

cu toate maºinile
Autoritãþile s-au strãduit din rãs-

puteri sã deszãpezeascã oraºul, dar
s-au lovit, la rândul lor, de viscolul
în reprize ºi ninsoarea fãrã oprire,
dar ºi de un fapt mai puþin întâlnit
pânã acum. Potrivit Salubritãþii,
care coordoneazã acþiunea de des-
zãpezire în Craiova, s-au efectuat
demersuri pentru convocarea tu-
turor utilajelor necesare, solicitân-

du-se societãþilor comerciale cu
care s-au încheiat contracte de
închiriere numãrul maxim de uti-
laje, dar, în mod surprinzãtor, fir-
mele nu au rãspuns prompt la apel.
„O parte dintre operatorii econo-
mici convocaþi de SC Salubritate
a pus la dispoziþie doar jumãtate
din numãrul minim de utilaje pre-
vãzut în contract (spre exemplu,
din numãrul maxim de 12 utilaje
contractate pe un lot au fost adu-
se 5 utilaje). De asemenea, unul
dintre operatorii economici con-
tractaþi nu a pus la dispoziþie, pânã
la aceastã orã (n.r. – ora 17.00)
nici un utilaj”, a þinut sã precizeze
purtãtorul de cuvânt al SC Salu-
britate, Cristina Ghenea.

Doar 51 de maºini, din 100,
au fost disponibile

Prin urmare, din totalul de 100
de utilaje, pe care se baza munici-
palitatea pentru aceastã iarnã, doar
51 de utilaje au fost scoase, efec-
tiv, la intervenþii. Acestea au fost
rulate toatã ziua, mai întâi pe strã-
zile centrale ºi apoi pe cele secun-
dare, în cartiere, fiind folosite la
îndepãrtarea zãpezii ºi împrãºtierea
materialului antiderapant. „S-a ac-
þionat cu prioritate pentru îndepãr-

tarea zãpezii pe strãzile principale
din Craiova ºi menþinerea acestora
în stare funcþionalã, conform pre-
vederilor Anexei 3 din Planul co-
mun de acþiune pentru deszãpezi-
rea, prevenirea ºi combaterea pole-
iului în municipiul Craiova, pentru
iarna 2017-2018, aprobat prin HCL
nr. 418/2017, ulterior acþionându-
se pe strãzile secundare, cu grad
de prioritate 2 ºi 3. Acþiunea s-a
desfãºurat ºi se desfãºoarã cu difi-
cultate, pe fondul ninsorii abunden-
te, vântului care viscoleºte zãpada
ºi a traficului intens”, a mai spus
Cristina Ghenea.

Viscolul, combãtut cu 250 de
tone de material antiderapant

Pentru a înlesni activitatea de des-
zãpezire, s-a luat decizia scoaterii din
funcþiune a semafoarelor ºi trecerea
în tandem a utilajelor, acþiunea fiind
sprijinitã de Poliþia Localã Craiova.
Concomitent, peste 500 de munci-
tori necalificaþi din cadrul SC Salu-
britate Craiova SRL, RAADPFL
Craiova, Companiei de Apã Oltenia,

Termo Craiova ºi SC RAT Craiova
SRL au acþionat pentru degajarea tro-
tuarelor de pe arterele din oraº, din
staþiile mijloacelor de transport în
comun ºi pentru a asigura accesul
cãtre spitale ºi instituþiile publice.
Pentru a împiedica stratul de zãpadã
sã se formeze din nou, fiindcã nin-
gea continuu, autoritãþile au împrãº-
tiat, în numai cinci ore, de diminea-
þã ºi pânã la ora prânzului, o cantita-
te de 250 de tone de material antide-
rapant pe strãzi ºi trotuare. Peste
1.000 tone de nisip ºi sare în ames-
tec ºi clorurã de calciu fusese utili-
zatã deja, începând din seara de sâm-
bãtã ºi pânã ieri-dimineaþã.

SC Salubritate Craiova SRL rãs-
punde tuturor sesizãrilor telefonice
venite din partea locuitorilor Craio-
vei, transmise atât la Telefonul Ce-
tãþeanului (0251/984) sau la dispe-
ceratul unitãþii (0251/422.733), cât
ºi celor scrise, transmise prin e-mail
(craiovacurata@yahoo.com), de-
puse la registratura societãþii sau la
Primãria Municipiului Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, unde este activatã Grupa
operativã, au anunþat, pe parcur-
sul zilei de ieri, mãsurile dispuse
de autoritãþi ºi starea drumurilor
din judeþ, dar ºi a alimentãrii cu
energie electricã. Reþelele de so-
cializare au „luat foc” însã, din
toate localitãþile venind semnale cã
aceastã rãbufnire târzie a iernii
este foarte greu de gestionat. Ast-
fel, la ora 8 dimineaþa, erau 1.300
de gospodãrii din Gherceºti fãrã
energie electricã. Echipele CEZ
Distribuþie au remediat defecþiu-
nea, însã au apãrut, ulterior, pro-
bleme la Cernãteºti (132 de gos-
podãrii rãmase fãrã curent elec-
tric), dar ºi în Brabova ºi Gogo-

Directoarea ANM, Elena Mate-
escu, a anunþat, ieri, în cadrul co-
mandamentului de iarnã instituit la
sediul MAI cã ar putea prelungi
pânã pe 2 martie avertizarea de cod
portocaliu de ninsori ºi viscol în
cele ºapte judeþe din þarã afectate
de ninsori ºi viscol.

“Ne aºteptãm ca mâine (astãzi
- n.r.) dimineaþã sã avem minime
cuprinse între -18 ºi -8 grade Cel-
sius, -20 în depresiunile din estul
Transilvaniei ºi în Moldova. Mier-
curi dimineaþã vor fi -21, -11 gra-
de la scala întregii þãri. De aseme-
nea, pentru zilele de 1 ºi 2 martie,
vor fi cele mai coborâte valori,
chiar mai mult, -22 de grade, in-
clusiv la Bucureºti -17 grade, chiar
-18 grade. De aceea, în analizã,
posibilitatea ca miercuri dimineaþã
sã prelungim avertizarea pentru
valul de frig persistent, incluzând
ºi ziua de 2 martie, pentru cã ºi pe
parcursul nopþii de marþi, miercuri
spre joi ºi joi spre vineri, ne aºtep-
tãm ca valul de frig sã continue sã
se manifeste, mai ales în regiunile

ANM: S-ar putea sã prelungim Codul portocaliu de ninsori ºi viscol pânã pe 2 martie
extracarpatice. Includem aici Mol-
dova, Dobrogea, Muntenia ºi Ol-
tenia”, a declarat Elena Mateescu,
director al Agenþiei Naþionale de
Meteorologie, în cadrul Comanda-
mentului de iarnã convocat la se-
diul Ministerului de Interne.

ANM va analiza, în aceastã di-
mineaþã, ºi situaþia judeþului Giur-
giu ºi a Capitalei, pentru a vedea

dacã se impune prelungirea aver-
tizãrii meteo. “Mâine (astãzi - n.r.)
dimineaþã vom lua decizia în sen-
sul restrângerii ariei judeþelor afec-
tate ºi care se aflã în momentul de
faþã sub incidenþa codului porto-
caliu. Vom analiza ºi Giurgiu ºi
Capitala mâine (astãzi - n.r.) dimi-
neaþã pentru cã pe parcursul aces-
tei zile ºi în cursul nopþii ne aºtep-

tãm sã avem în continuare strat
neuniform de zãpadã, însã grosi-
mea sã se situeze între 15-30 cm,
iar viteza maximã la rafalã 65 km/
h. Rãmân în vigoare pânã la ora
14.00 cele ºapte judeþe din partea
de sud-est, Buzãu, Brãila, Ialomi-
þa, Cãlãraºi, Constanþa ºi Tulcea,
pentru cã aici în continuare vite-
zele maxime la rafalã se vor situa
între 60-65 km pe orã, local peste
70 km/h. Pentru ziua de miercuri
este posibil ca în continuare în
aceastã parte a þãrii, pentru cele
ºapte judeþe sã se impunã menþi-
nerea, dar de aceastã datã sub in-
cidenþa unui cod galben, pentru cã
fenomenele sunt în diminuare,
comparativ cu zilele acestea, dar
viteza vântului se încadreazã în
emiterea unui astfel de cod, 60-65
km/h ºi stratul de zãpadã depus în
condiþiile menþinerii acestor mani-
festãri”, a completat directoarea
ANM. La comandamentul instituit,
ieri, la sediul MAI a participat se-
cretarul de stat al MAI, Raed Ara-
fat, ministrul de Interne, Carmen

Dan, ministrul Transporturilor,
Lucian ªova ºi ministrul Sãnãtãþii,
Sorina Pintea.

Ieri au fost în vigoare trei aten-
þionãri cod portocaliu de ger, nin-
sori ºi viscol. Este vorba de o aten-
þionare cod portocaliu de ger, care
a intrat în vigoare luni dimineaþã,
la ora 03.00, ºi este valabilã pen-
tru mai bine de jumãtate de þarã,
vizând judeþe din Moldova, estul
Transilvaniei, Oltenia, Muntenia ºi
Dobrogea. Aceastã atenþionare ex-
pirã pe 1 martie, la ora 10.00. Tot
ieri-dimineaþã, dar de la ora 7.00, a
intrat în vigoare o altã atenþionare
cod portocaliu dar de ninsori abun-
dente, temporar viscolite, strat con-
sistent de zãpadã, în judeþele Me-
hedinþi, Dolj, Olt ºi Teleorman.
Aceastã atenþionare a expirat asea-
rã, la ora 23.00. Este în vigoare ºi
o a treia atenþionare cod portoca-
liu, tot de viscol ºi ninsori, dar de
data aceasta pentru judeþele Giur-
giu, Ilfov, Cãlãraºi, Ialomiþa, Buzãu,
Brãila, Constanþa, Tulcea ºi muni-
cipiul Bucureºti. (Mediafax)

TTTTTrei drumuri judeþene închise ºi sute de gospodãriirei drumuri judeþene închise ºi sute de gospodãriirei drumuri judeþene închise ºi sute de gospodãriirei drumuri judeþene închise ºi sute de gospodãriirei drumuri judeþene închise ºi sute de gospodãrii
fãrã energie electricã din cauza viscoluluifãrã energie electricã din cauza viscoluluifãrã energie electricã din cauza viscoluluifãrã energie electricã din cauza viscoluluifãrã energie electricã din cauza viscolului

Doljul a fost, pe parcursul zilei de ieri, sub
atenþionare Cod Portocaliu de viscol pânã la
ora 23.00. Însã ninsoarea care a pornit încã
de duminicã searã le-a dat mari bãtãi de cap
autoritãþilor. Trei drumuri judeþene au fost
închise, sute de gospodãrii din mai multe lo-
calitãþi doljene au rãmas fãrã curent electric,
iar traficul a fost infernal, mai ales pe tron-
soanele de drum în pantã cum a fost cazul la

Pieleºti (DN 65), unde TIR-urile au fost
oprite pe marginea carosabilului de mai mul-
te ori pentru cã nu puteau urca ºi exista ris-
cul sã blocheze total drumul. Deºi, potrivit
reprezentanþilor Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, s-a acþionat cu
peste 130 de utilaje de deszãpezire, pe dru-
murile naþionale ºi judeþene, ºi în jur de 300
tone de material antiderapant.

ºu, unde 670 de gospodãrii au rã-
mas fãrã energie electricã din ca-
uza viscolului. Reprezentanþii ISU
Dolj au anunþat cã s-a acþionat cu
65 de utilaje, pe toate drumurile
naþionale din judeþul Dolj, alte 64
de utilaje de deszãpezire fiind an-
grenate în menþinerea viabilitãþii
drumurilor judeþene, în plus fiind
folosit ºi material antiderapant. Cu
toate acestea, în jurul orei 12.00,
din cauza viscolului puternic ºi
pentru a evita ca maºinile sã rã-
mânã înzãpezite, Grupa operativã
a luat decizia închiderii tempora-
re a douã drumuri judeþene, dupã
cum au anunþat reprezentanþii ISU
Dolj: – DJ 553 Poiana Mare –
Maglavit  – km 24 – 41 – locali-
tãþile au acces la drumuri naþi-

onale ºi DJ 561E – Bãileºti –
Seaca de Câmp – km 0 – 11 –
localitãþile au acces la drumu-
rile naþionale sau alte drumuri
judeþene, iar spre searã, în jurul
orei 18.00, a fost închis ºi al trei-
lea drum judeþean, DJ 551A  -
Gioroc – Puþuri de la km 4 –
9,5 km.

Probleme au fost pe mai multe
drumuri comunale, dar ºi pe DN
65, mai ales pe porþiunile de drum
în pantã, motiv pentru care au apã-
rut blocaje în comuna Pieleºti din
cauza TIR-urilor care urcau foar-
te greu sau deloc. Acestea au fost
trase pe dreapta de mai multe ori
de poliþiºtii de la Rutierã, pentru ca
drumarii sã intervinã, dupã cum a
precizat purtãtorul de cuvânt al
ISU Dolj, lt. col. Florin Cocoºilã.

Recomandãri ale IPJ
Dolj pentru circulaþie

în condiþii de iarnã
Poliþia Doljeanã reco-

mandã tuturor participan-
þilor la trafic sã þinã sea-
ma de condiþiile meteo-
rologice atunci când por-
nesc la drum ºi sã circu-
le cu vitezã adaptatã per-
manent condiþiilor de tra-
fic. Oamenii legii reamin-
tesc faptul cã utilizarea
anvelopelor de iarnã este
obligatorie atunci când se
circulã pe drumuri aco-
perite cu zãpadã, gheaþã

sau polei, iar autovehiculele cu
greutatea de peste 3,5 tone tre-
buie echipate cu dispozitive anti-
derapante. Nerespectarea acestor
obligaþii se sancþioneazã cu amen-
dã între 9 ºi 20 de puncte-amen-
dã, ºi se va reþine certificatul de
înmatriculare/înregistrare al auto-
turismului, eliberându-se o dova-
dã înlocuitoare fãrã drept de cir-
culaþie! În cazul rãmânerii în

panã, triunghiurile de presemna-
lizare trebuie aºezate la o distanþã
mai mare de autovehicul, decât în
condiþii normale. ªi pietonilor li se
recomandã sã-ºi sporeascã aten-
þia, sã evite pe cât posibil folosi-
rea pãrþii carosabile, mai ales dupã
lãsarea întunericului ºi în condiþii
de vizibilitate redusã, sã se asigu-
re temeinic înaintea traversãrii
drumurilor. Informaþii actualizate

despre situaþia trafi-
cului rutier sunt
postate pe siteul ofi-
cial al Poliþiei Româ-
ne, la secþiunea Info-
t r a f i c :  h t t p s : / /
www.politiaromana.-
ro/ro/info-trafic, iar-
 poliþiºtii insistã sã
verificaþi starea tra-
seului pe care urmea-
zã sã îl parcurgeþi,
înainte de a pleca la
drum, mai ales cu ur-
meazã o perioadã cu
temperaturi extrem
de scãzute.

CARMEN ZUICAN
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Petre Daea ºi vremea de afarã!Petre Daea ºi vremea de afarã!Petre Daea ºi vremea de afarã!Petre Daea ºi vremea de afarã!Petre Daea ºi vremea de afarã!
MIRCEA CANÞÃR

Pe pagina sa de Facebook, ministrul
Agriculturii, Petre Daea, a postat o foto-
grafie înfãþiºându-l în timp ce analizeazã
„un monolit”, extras dintr-o culturã de
orz, spune domnia sa, undeva la Pristol,
în sudul judeþului Mehedinþi. „Culoarea
galbenã este un indiciu al atacului de boli
foliare. Cu toate acestea, plantele au vi-
goare, sunt bine înfrãþite, cu vârful de
creºtere sãnãtos. Este bine pânã acum”,
conchide ministrul Agriculturii. Cum Pe-
tre Daea este ministrul de resort, de la
preluarea guvernãrii de actuala coaliþie,
dupã ce a mai deþinut aceastã funcþie,
în 2004, bãnuit fiind de competenþã în
materie, ca „practician”, ne aºteptam sã
spunã altceva: în faþa valului de ger, ne-
obiºnuit pentru sfârºitul lunii februarie,
pentru a rezista nestânjenite, culturile
agricole înfiinþate în toamnã aveau ne-
voie de un strat protector de zãpadã. În
imaginea postatã, stratul de zãpadã este
realmente neconcludent, „de un centi-
metru”, adicã infim. La minus 8-10 gra-
de Celsius, pentru rapiþã, sau minus 12-
14 grade Celsius pentru grâu, pierderile
de recoltã sunt consistente, în astfel de
condiþii, susþin specialiºtii din cerceta-

re. Aºadar, dacã poate fi salutatã curio-
zitatea ministrului Petre Daea, de a se
convinge personal de starea de vegetaþie
a culturilor agricole, înfiinþate în toam-
nã, într-o fertilã zonã a câmpiei mehe-
dinþene, explicaþiile însoþitoare imaginii
foto sunt mai degrabã inadecvate. Fiind-
cã inclusiv „culoarea galbenã” a firave-
lor frunze, de care pomeneºte, s-ar pu-
tea datora nu atât atacului foliar invo-
cat, cât excesului de umiditate. Consi-
derat unul dintre „miniºtrii buni”, în cele
trei guverne, care s-au succedat, motiv
pentru care a ºi fost conservat, Petre
Daea doreºte de bunã seamã reeditarea
anului agricol 2017, deziderat care de-
pinde, în bunã mãsurã, de rãspunsul la
fundamentala întrebare: cum e grâul?
Aceasta e întrebarea care mistuie sufle-
tul celor care nu sunt strãini de viaþa
acestui pãmânt. ªi judeþele din sudul þã-
rii (Mehedinþi, Olt, Dolj, Teleorman, Il-
fov), dar ºi cele din Vest (precumpãni-
tor Aradul ºi Timiºul) conteazã în ceea
ce numim balanþa cerealierã a þãrii. Cum
ºi Franþa, de pildã, o þarã cu agriculturã
competitivã la nivel european (70,7 mili-
arde euro valoarea producþiei agricole în

2016 potrivit  datelor
l’Insee Agreste; 6,1 mi-
liarde euro, excedent
comercial agroalimentar;
9 miliarde euro, fonduri
primit anual prin PAC),
este lovitã de un val de
aer rece – neobiºnuit
pentru acest  moment
calendaristic – provenind
din Rusia, - 33 departa-
mente plasate sub codul
portocaliu - publicaþia de
specialitate „La France
Agricole”, în ediþia onli-
ne, titreazã sub suprati-
tlul „Intemperies” «Les
cultures resistent enco-
re».  Aºadar,  cum se
„iese” din aceastã iarnã,
calicã pânã acum în nin-
sori, binefãcãtoare pentru marile exploa-
tãri agricole, reprezintã o problemã de se-
curitate alimentarã, deºi codul galben, in-
stituit ºi în judeþe cu potenþial agricol,
unde zãpada era doritã spre a atenua
efectele gerului, repetãm, nefast la sfâr-
ºitul lunii februarie, are în vedere visco-

lul, cu precãdere, ºi nicidecum cãderea
abundentã de zãpadã. Ca sã conchidem,
afirmaþia „este bine pânã acum”, a mi-
nistrului Petre Daea e mai degrabã politi-
cã, decât agrotehnicã. Doritã zãpada este
pe câmp, ºi mai puþin în oraºe, ceea ce
evident nu se poate.

În ultimele zile temperaturile
maxime au fost negative, în timp
ce minimele au coborât ºi pânã la
minus 11 grade. Gerul s-a resim-
þit mai tare dimineaþa ºi noaptea,
însã medicii îi avertizeazã pe cei
cu probleme medicale sã evite pe
cât posibil ieºirile, chiar ºi la amia-
zã, atunci când temperaturile sunt
negative. Probleme au fost însã
ºi pentru cei care nu acuzau vreo
afecþiune cronicã.

În zilele cu temperaturi scãzu-
te, autoritãþile sanitare recoman-
dã populaþiei sã asculte sfatul me-
dicilor, sã evite deplasãrile în spaþii
deschise ºi expunerea prelungitã

Pentru cã urmãtoarele zile se anunþã ge-
roase, fiind în vigoare chiar un cod portoca-
liu de vreme severã, autoritãþile sanitare
avertizeazã asupra riscului apariþiei unor
afecþiuni provocate de ger. Cele mai frec-

vente în aceastã perioadã sunt pneumoniile
ºi infecþiile cãilor respiratorii, dar au fost ºi
destule situaþii în care pacienþi aflaþi deja
sub supraveghere cu afecþiuni cronice au
fost diagnosticaþi cu gripã.

la frig, sã respecte regulile de igie-
nã pentru evitarea îmbolnãvirilor
prin viroze respiratorii ºi sã con-
sume alimente bogate în protei-
ne, fructe ºi legume.

Expunerea la frig, de evitat
Degerãturile ºi chiar hipoter-

miile sunt, de asemenea, în aceas-
tã perioadã cu temperaturi scãzu-
te, un real pericol. În aceste con-
diþii, medicii de la Direcþia de Sã-
nãtate Publicã (DSP) Dolj îi sfã-
tuiesc pe doljeni sã evite expune-
rea prelungitã la frig. Ar trebui sã
se fereascã mai ales persoanele
vârstnice, copiii, bolnavii cu afec-

þiuni cronice cardio-vasculare ºi
respiratorii care au fost avertizaþi
sã nu stea prea mult timp în aer
liber în perioadele cu ger. Pentru
a evita astfel de neplãceri trebuie
folosite îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte adecvatã. Spre exemplu,
îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea
strâmtã nu sunt recomandate pen-
tru cã nu pãstreazã cãldura.

Persoanele care se expun fri-
gului trebuie sã poarte cãciulã,
fular ºi mãnuºi. Mersul pe jos –
pentru distanþe mici – este de pre-
ferat unor staþionãri prelungite în
aºteptarea unui mijloc de trans-
port în comun. Trebuie evitat
efortul fizic prea  mare, care su-
prasolicitã organismul. Recoman-
datã este o alimentaþie completã
adaptatã la vârsta ºi activitatea zil-
nicã care sã fie bazatã  pe o hranã
caldã, cu multe legume ºi fructe
proaspete ce aduc un aport cres-
cut de vitamine ºi minerale.

În aceastã perioadã, trebuie sã
se acorde o atenþie specialã co-
piilor – aceºtia nu trebuie lãsaþi
sã aºtepte în interiorul autovehi-
culelor parcate sau sã fie trans-
portaþi pe distanþe lungi în vehi-
cule fãrã posibilitãþi de climati-
zare ºi neechipate corespunzãtor.

Bolnavii cronic, cei mai expuºi
riscurilor unor complicaþii

medicale
Medicii spun cã în aceastã

perioadã este de evitat consumul

de alcool ºi cafea, dar ºi fuma-
tul. O altã recomandare se adre-
seazã bolnavilor cronic, sfãtuiþi
sã nu uite de afecþiunea de care
suferã ºi sã urmeze corect trata-
mentul. Medicamentaþia nu tre-
buie întreruptã decât cu acordul
medicului. Altfel, existã riscul
decompensãrii unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apari-
þiei unor simptome de rãcealã
sau degerãturi pacientul trebu-
ie sã meargã la medic. În nici-
un caz nu este recomandatã au-
tomedicaþia. ªi în locuinþã tre-
buie pãstrat un ambient adec-
vat cu temperaturã optimã de
22-24 grade Celsius. Potrivit
specialiºtilor, sub 20 grade in-
tervine stresul asupra organis-
mului fãcându-l vulnerabil ºi
incapabil sã se concentreze sau
sã se odihneascã. Un alt sfat
este acela de a nu folosi araga-

zul pentru încãlzirea locuinþei.
Unitãþile sanitare, mai ales prin

unitãþile ºi compartimentele de
primiri urgenþe, sunt pregãtite ºi
sã acorde asistenþã medicalã pen-
tru cazurile de hipotermie. Potri-
vit autoritãþilor, Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova are sufi-
ciente paturi pentru a primi even-
tualele cazuri de urgenþã ºi me-
dicaþia necesarã pentru tratarea
pacienþilor cu degerãturi, hipo-
termie sau afecþiuni cardiace,
care ar putea ajunge în aceastã
perioadã la UPU. Ministerul Sã-
nãtãþii a solicitat direcþiilor de sã-
nãtate publicã judeþene sã moni-
torizeze mãsurile care se impun
la nivelul unitãþilor sanitare, ast-
fel încât acestea sã poatã primi,
tria ºi interna un numãr mai mare
de pacienþi, pe perioada atenþio-
nãrilor meteo.

RADU ILICEANU
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MONDO TEXTE
GEORGE POPESCU

Notã
[Dupã un interval de aproape jumãtate

de an – un interludiu datorat unei cazuis-
tici strict personale, aºadar irelevante în
perspectiva cititorului virtual! –, reiau,
acum, puþin peste pragul unei „imposibi-
le” vârste în propria-mi percepþie, rubrica
din aceastã paginã a ziarului, cu sentimen-
tul continuãrii unei cãutãri ºi, auspicabil,
al unei re-gãsiri în actul de confruntare
benignã cu celãlalt. Un celãlalt, ipotizat ºi
dorit, al meu. Inutil sã adaug cã, selectiv,
intervenþiile de aici sunt parte integrantã
a blogului cu acelaºi nume, pe care, dato-
ritã aceleiaºi cazuistici motivaþionale, cu
puþine excepþii, l-am neglijat].

Într-o epocã – ºi într-o lume, a ei – în
care actul instructiv-cultural pare demone-
tizat ºi uneori izvod de inepte controverse
a pleda, cum îndrãznesc s-o fac, în favoa-
rea re-lecturilor e cu siguranþã un mare risc.
Pe care mi-l asum cu toate consecinþele,
ºtiute ori doar bãnuite.

Cum sã re-citeºti dacã nici nu te-ai apu-

Recul al ºcolii vs recurs la trecutRecul al ºcolii vs recurs la trecutRecul al ºcolii vs recurs la trecutRecul al ºcolii vs recurs la trecutRecul al ºcolii vs recurs la trecut
cat de o îndeletnicire ajunsã atât de ingra-
tã? ªi, mai ales, ce anume sã reciteºti în
babilonia „comunicaþionalã” (sic!) în care
tehnica nou-mediaticã ne-a aruncat intem-
pestiv ºi, deci, fãrã minime prospecte tera-
peutice? Oricât de ingenuã, întrebarea e de
o actualitate egalã cu realitatea noului anal-
fabetism cultural aflat în plinã afirmare.

Ei bine, legitimitatea întrebãrii impune ºi
legitimitatea rãspunsului: re-citirea, ca act
de re-amintire ºi, id est, de re-instrucþie,
fie ºi ca minim exerciþiu terapeutic al min-
þii, a tot ceea ce ai parcurs, cândva, în alt
context intim personal ºi istoric-social. De
la anticii greco-latini la medievalii de geniu,
de la clasicii ºi modernii veacurilor post-
iluministe ºi pânã la (încã) marile glorii ale
spiritului universal din ultimele douã vea-
curi. În propria ogradã, îmi pare a nu gãsi,
cu cuvintele uitatului cronicar, o îndeletni-
cire mai mare decât întoarcerea, fie aceas-
ta ºi pasagerã, ori parþialã, consultativã, la
paginile culturii naþionale, cãrora Emines-
cu le conferea un atribut aurifer.

O experienþã trãitã zilele trecute, la Naþi-

onalul craiovean, în ambientul unui spec-
tacol al actorului ºi prietenului de-o viaþã
Emil Boroghinã (despre care voi scrie cu
altã ocazie ºi, desigur, în alt format), mi-a
revelat ceva ce nu anticipasem. ªi care ar
trebui sã devinã un subiect de reflecþie ºi
de decizie politicã la cel mai înalt nivel vi-
zând scoaterea ºcolii româneºti din saloa-
nele de terapie intensivã în care se aflã de
aproape trei decenii.

Ascultând pagini din literatura noastrã,
de la cronicari ºi pânã la autori contempo-
rani, mi-am dat seama, ºi nu doar eu, ci ºi
puþinii, din pãcate, spectatori prezenþi, nu
întâmplãtor trecuþi de o anumitã vârstã, cã
aproape toate acele texte subzistau, gata sã
prindã viaþã, în cutele memoriei. ªi acolo
se aflau, conservate, graþie ºcolii româneºti
de mai an, pe care nu puþini au aruncat-o
cu iresponsabilitate la lada de gunoi.

Cum sã nu iei aminte atunci la recursul
la ºcoala de acum o jumãtate de veac la
care s-a angajat administraþia Franþei lui Ma-
cron?

Fireºte, revoluþia tehnologicã pe ºi în

care trãim oferã facilitãþi ce-au surclasat
chiar ºi proiecþiile cele mai utopice ºi din
sfera sf. ªi am uitat, cu nesãbuinþã, aver-
tismente ale unor mari gânditori, de n-ar
fi sã-l invocãm doar pe controversatul Hei-
degger, lãsând la o parte pe alþii, nu mai
puþin faimoºi, inventariaþi, aleatoriu ºi fãrã
vreun grãunte de rigoare, în descendenþa
unei tradiþii „de stânga” deja re-proiectate
ca un fel de…staul ori bârlog al unor de-
jectaþi de la „bunul mers al lucrurilor”. Iar
avertismentul viza tocmai riscul unei ere
a Tehnicii ca alt, pe cât de ispititor în apa-
renþele sale pe atât cât de camuflatã îi este
noul tip de sclavie. Un bun mers, aºadar,
al Istoriei.

În fapt, reculul ªcolii, cu majusculã, e
ºi, ori în primul rând, unul al culturii, ªi al
culturii ca suport indispensabil al educa-
þiei, ca fundament, la fel de indispensabil,
al umanitãþii din noi. Ori, mai în limba noas-
trã, al cãrui fagure de miere zace prin bu-
ruieniºul tehnicului virtual, al omeniei: va-
loare primarã, fãrã licitaþie, a unei socie-
tãþi sãnãtoase nãzuind spre prosperitate.

Comandantul Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj din cadrul
Direcþiei Generale Anticorupþie
(DGA), comisar-ºef Ovidiu Pe-
trescu, a prezentat, ieri, o sintezã
a activitãþilor desfãºurate pe par-
cursul anului trecut, cele mai mul-
te dintre ele devenite ºtiri ºi în pa-
ginile cotidianului nostru. Ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj au insistat asupra acþiunilor de
prevenire a faptelor de corupþie, în
anul 2017, când au realizat 27 ac-
tivitãþi de instruire ºi 49 de infor-
mare a personalului din cadrul
structurilor teritoriale ale Ministe-
rului Afacerilor Interne (MAI),

Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj, Diplomã
de Merit pentru activitatea desfãºuratã în 2017

Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi-au prezen-
tat, ieri, bilanþul activitãþilor desfãºurate în 2017. Iar dacã
cifrele aratã cã activitatea lor a fost foarte bogatã – au fost
realizate 12 acþiuni în timpul cãrora s-a reuºit prinderea în

flagrant a 15 persoane ºi au fost cercetaþi, în dosarele vizând
infracþiuni de corupþie, 33 de suspecþi, între care sunt patru

poliþiºti ai IPJ Dolj ºi trei poliþiºti de frontierã – asta înseamnã
cã mita rãmâne o realitate în Dolj. Tocmai de aceea, au fost

organizate ºi activitãþi preventive, unde au fost dezbãtute de o
manierã interactivã aspecte vizând combaterea faptelor de

corupþie. Pentru rezultatele foarte bune obþinute anul trecut,
Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj a fost evidenþiat ºi pre-

miat cu Diplomã de Merit, în cadrul ºedinþei de bilanþ a Direc-
þiei Generale Anticorupþie, desfãºuratã în Bucureºti.

unde au fost dezbãtute de o mani-
erã interactivã aspectele specifice
prevenirii ºi combaterii faptelor de
corupþie. La aceste activitãþi au par-
ticipat 1.055 lucrãtori, din care -
180 cu funcþii de conducere ºi -
875 cu funcþii de execuþie.

În urma activitãþilor de infor-
mare ºi instruire desfãºurate, au
existat 7 situaþii în care funcþio-
narii ministerului au refuzat ºi au
sesizat atunci când li s-au oferit
diverse sume de bani în schimbul
unor servicii. În ceea ce priveº-
te colaborarea cu alte instituþii ºi
organizaþii, au fost desfãºurate 3
activitãþi preventive, la solicitarea

Casei Judeþene de Pensii Dolj,
Centrului de Detenþie Craiova ºi
Colegiului ªtefan Odobleja Craio-
va, la care au participat peste 300
de persoane.

Peste 30 de persoane cercetate,
7 dintre ele fiind cadre M.A.I.
Însã cea mai spectaculoasã par-

te a activitãþii ofiþerilor anticorup-
þie din Dolj rãmâne cea de com-
batere a faptelor de corupþie. În
baza delegãrilor dispuse de pro-
curorii de caz, ofiþerii de poliþie
judiciarã din cadrul S.J.A. Dolj au
participat la instrumentarea unor
dosare sub directa coordonare a
procurorilor din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, Direcþia de
Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Tero-
rism, Parchetul Curþii de Apel Cra-
iova ºi Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Astfel, în anul 2017,
s-au efectuat cercetãri în 71 de
dosare penale, iar pentru derula-
rea corespunzãtoare a cercetãri-
lor, unitãþile de parchet competen-
te au dispus efectuarea de activi-

tãþi într-un numãr de 78 ordonan-
þe de delegare, 71 fiind finalizate.
Au fost realizate 12 acþiuni prin
care s-a reuºit prinderea în flagrant
a 15 persoane, în timp ce pri-
meau diverse sume de bani drept
ºpagã, 3 dintre acestea cu cali-
tate de cadru M.A.I., faþã de -
13 inculpaþi luându-se mãsura
reþinerii ºi ulterior arestului pre-
ventiv sau la domiciliu (între
acestea fiind ºi cei trei angajaþi ai
MAI). Din totalul lucrãrilor ºi
dosarelor soluþionate ºi înaintate
unitãþilor competente de parchet,
s-au întocmit 16 rechizitorii ºi 2
acorduri de recunoaºtere, de cã-
tre Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, fiind cercetaþi 33 de
suspecþi (din care 7 sunt cadre
ale M.A.I.). Nu mai puþin de 27
dintre suspecþi au dobândit cali-
tatea de inculpaþi, fiind trimiºi în
judecatã (pentru infracþiuni de
luare de mitã, dare de mitã sau
trafic de influenþã), între aceºtia
aflându-se ºi cei 7 oameni ai le-
gii: trei poliþiºti de frontierã care
protejau o reþea de braconieri, doi

poliþiºti din judeþ care, împreunã
cu un tehnician silvic, ajunseserã
„pe mânã” cu hoþii de lemne, ºi
alþi doi poliþiºti prinºi în flagrant
în timp ce primeau ºpagã pentru
a nu-ºi face datoria. Pe de altã
parte, au fost inculpate ºi foarte
multe persoane care au încercat
sã mituiascã oameni ai legii pen-
tru a scãpa de rãspundere, însã
au fost refuzate ºi denunþate.

„Putem concluziona cã rezul-
tatele obþinute de unitatea noas-
trã în anul 2017 sunt pozitive,
iar Direcþia Generalã Anticorup-
þie ºi-a consolidat rolul de insti-
tuþie implicatã activ în preveni-
rea ºi combaterea corupþiei. Ast-
fel, Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj a fost evidenþiat ºi pre-
miat cu Diplomã de Merit pen-
tru rezultatele deosebite obþinu-
te în activitatea de prevenire ºi
combatere a corupþiei în rândul
personalului M.A.I. în anul
2017”, ne-a declarat comisar-ºef
Ovidiu Petrescu, ºeful Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj.

CARMEN ZUICAN
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În perioada 1-7 februarie 2018,
Consiliul Naþional al Cercetãrii din
Thailanda a organizat la Bangkok,
International Intellectual Property,
Invention, Innovation and Techno-
logy Exposition, IPITEx 2018.
Deschiderea oficialã a Salonului de
invenþii a avut loc în prezenþa prim-
ministrului Thailandei, a Secreta-
rului General al Consiliului Naþio-
nal al Cercetãrii, precum ºi a altor
oficialitãþi.

Au participat peste 600 de in-
ventatori – din România, Canada,
China, Coreea de Sud, Egipt, In-
donezia, Macao, Philipine, Singa-
pore, Marea Britanie, Malaezia,
Polonia, Taiwan, Iran, Japonia,
Rusia, India, Sri Lanka, Hong
Kong, Tailanda, Arabia Sauditã,
Vietnam, Liban.

Timp de douã zile, ieri ºi astãzi,
Universitatea din Craiova gãzduieºte
prima întâlnire a proiectului Imple-
mentation of Education Quality
Assurance System via Cooperation
of University - Business-Gover-
nment in HEIs (EDUQAS), proiect
de tipul Erasmus+: Higher Education
– International Capacity Building.

Universitatea din Craiova este
coordonatorul acestui proiect, care

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Implementarea politicilor europene de asigurare
a calitãþii în învãþãmântul superior

vizeazã implementarea politicilor
europene de asigurare a calitãþii în
învãþãmântul superior în þãri din
afara UE ºi are 29 de instituþii par-
tenere din Franþa, Belgia, Suedia,
Letonia, Bulgaria, Ucraina, Kazah-
stan. Proiectul se deruleazã pe pe-
rioada 2018-2020 ºi are un buget
de 815.296 de euro.

Echipa de coordonare a proiec-
tului este multidisciplinarã ºi reu-

neºte cadre didactice de la Facul-
tãþile de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor, Inginerie Electricã,
Litere ºi ªtiinþe. Managerul proiec-
tului este conf. univ. dr. Anca Bãn-
doi, directorul Departamentului de
Managementul Calitãþii al Univer-
sitãþii din Craiova.

La aceastã primã întâlnire a pro-
iectului participã 20 de reprezen-
tanþi ai instituþiilor partenere.

Cercetarea universitarã craioveanãCercetarea universitarã craioveanãCercetarea universitarã craioveanãCercetarea universitarã craioveanãCercetarea universitarã craioveanã
a primit Marele Ta primit Marele Ta primit Marele Ta primit Marele Ta primit Marele Trofeu în Bangkokrofeu în Bangkokrofeu în Bangkokrofeu în Bangkokrofeu în Bangkok

Cercetarea universitarã craioveanã (Universitatea din
Craiova ºi Universitatea de Medicinã ºi Farmacie) a primit
Marele Trofeu pentru cea mai bunã invenþie internaþionalã în
domeniul Sãnãtãþii ºi 3 medalii de aur acordate de juriul
internaþional al Salonului Internaþional de invenþii IPITEX
2018, precum ºi 6 medalii de aur ºi Premii speciale acordate
de asociaþii ºi societãþi de inventatori recunoscute la nivel
mondial din þãri diferite din Asia, Europa ºi America de Nord.

360 de invenþii internaþionale,
dintre care 11 invenþii au fost

ale României
Sub egida ºi cu sprijinul Foru-

mului Inventatorilor din România,
þara noastrã a fost reprezentatã de
o delegaþie alcãtuitã din prof. dr. ing.
Daniela Tarniþã (Universitatea din
Craiova – conducãtorul delegaþiei),
prof. dr. Dan Tarniþã (Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova) ºi prof. dr. ing. Augustin
Semenescu (Universitatea Politeh-
nica din Bucureºti). Prin brevetele
prezentate, cei trei membri ai dele-
gaþiei au reprezentat instituþiile de
care aparþin, precum ºi Universita-
tea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din
Iaºi ºi Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu.

Au fost prezentate 360 de invenþii
internaþionale, dintre care 11 invenþii
au fost ale României: trei din centrul
universitar Craiova, trei – Universita-
tea Politehnica Bucureºti, douã –
Universitatea Tehnicã „Gheorghe
Asachi” din Iaºi ºi trei – Universita-
tea „Lucian Blaga” din Sibiu.

„Proteza de cot de tip balama
sfericã”

Prima invenþie prezentatã la IPI-
TEX 2018 de cercetãtorii din cen-
trul universitar Craiova a fost: „Sis-
tem de placi modulare pentru os-
teosinteza fracturilor oaselor
lungi ºi  metoda de utilizare a aces-
tora”. Inventatori: prof. univ. dr.
ing. Daniela Tarniþã, Universitatea
din Craiova; prof. univ. dr. Dan
Tarniþã, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova ºi prof. dr. ing.
Nicu Bîzdoacã, Universitatea din
Craiova. Cea de-a doua, „Stem
modular-adaptiv pentru proteza
totalã de sold, bazat pe materiale
inteligente total hip prosthesis,
based on intelligent materials”,
inventatorii fiind prof. univ. dr. Dan
Tarniþã, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova ºi prof. univ.
dr. ing. Daniela Tarniþã, Universita-
tea din Craiova. În cazul celei de-a
treia invenþie - „Proteza de cot de
tip balama sfericã”, inventatorii
sunt prof. univ. dr. Dan Tarniþã,
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie Craiova; prof. univ. dr. ing.
Daniela Tarniþã, Universitatea din
Craiova; dr. Boborelu Cristian, Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ºi nu în ultimul rând, conf.
univ. dr. ing. Dragoº Popa, Univer-
sitatea din Craiova.

IPITEX 2018 - Rezultate remarcabile

Rezultatele obþinute de inventa-
torii din centrul universitar Craiova
sunt unele cu adevãrat remarcabi-
le. Invenþia cu titlul Stem modu-
lar-adaptiv pentru proteza totalã
de ºold, bazat pe materiale inteli-
gente total hip prosthesis, based on
intelligent materials a obþinut Tro-
feul „Cea mai bunã invenþie inter-
naþionalã în domeniul social ºi al
calitãþii vieþii”, singurul trofeu acor-
dat unei invenþii din Europa. Ace-
eaºi invenþie a primit: Medalia de aur
a Salonului International de Inven-
þii IPITEX 2018; Special Honour

of Invention – acordat de Toronto
International Society of Innovation
& Advanced Skills, Canada ºi Ge-
nius Award & Gold medal – acor-
date de Citizen Innovation Associa-
tion, Singapore.

Invenþia cu titlul Proteza de cot
de tip balama sfericã a obþinut ur-
mãtoarele medalii ºi premii: Meda-
lia de aur a Salonului Internaþional
de Invenþii IPITEX 2018; British
Innovation Award – acordat de As-
sociation of British Inventors and
Innovations, Marea Britanie ºiSpe-
cial Award and Gold Medal – acor-

date de Malaysian Research & In-
novation Society, Malaezia. Iar in-
venþia cu titlul Sistem de plãci
modulare pentru osteosinteza frac-
turilor oaselor lungi ºi metoda de
utilizare a acestora a obþinut ur-
mãtoarele medalii ºi premii: Meda-
lia de aur a Salonului internaþional
de invenþii IPITEX 2018; Honor of
Invention and Gold Medal – acor-
date de World Invention Intellec-
tual Property Associations ºi Award
for International Innovation Achie-
vements - acordat de Haller Pro
Invention Foundation, Polonia.
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Certificatul de „ªcoalã Europeanã” este
valabil trei ani, iar competiþia constã în eva-
luarea calitãþii ºi coerenþei managementului
ºcolii, reflectat în documentele manageriale
precum ºi a impactului pe care activitãþile
derulate în cadrul proiectelor europene l-au
avut asupra culturii educaþionale. Reprezen-
tanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean au
transmis în teritoriu datele referitoare la con-
curs, inclusiv cerinþele care trebuie îndepli-

Concursul interjudeþean „Info -
Oltenia” este printre cele mai vechi
din þarã, aflat la cea de-a XX-a
ediþie, prin care elevii de liceu se
pregãtesc pentru fazele judeþeanã
ºi naþionalã ale Olimpiadei de in-

Având în vedere prognoza
meteorologicã nefavorabilã emisã
pentru regiunea Olteniei, precum
ºi suspendarea cursurilor ºcolare
de cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, în zilele de 26 ºi 27
februarie, în toate unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din
judeþul Dolj, Muzeul Olteniei
anunþã amânarea expoziþiei tempo-
rare „Parada mãrþiºoarelor”.
Vernisajul ºi festivitatea de premie-
re a mãrþiºoarelor erau programate
a se desfãºura mâine, 28 februa-
rie, ora 11.00, însã în aceste
condiþii urmeazã sã aibã loc
miercuri, 7 martie, ora 11.00, la
Casa Bãniei – Secþia de Etnografie
(strada „Matei Basarab” nr. 16).

MAGDA BRATU

British Council Romania anunþã
preselecþia regionalã a celei mai mari
competiþii de comunicare a ºtiinþei din
lume, FameLab, care are loc astãzi, ora
10.00, la Universitatea din Craiova, în
Sala 444 (clãdirea centralã, etaj 2).
FameLab se adreseazã tinerilor cu
vârsta cuprinsã între 21 ºi 40 de ani,
care studiazã sau lucreazã în domeniul
ºtiinþelor naturii, ingineriei, medicinei,
matematicii sau informaticii ºi care pot
sa explice un concept ºtiinþific unui
public larg, într-un mod cât mai simplu
ºi captivant, în doar trei minute.
Înscrierea se face prin completarea
unui formular pe site-ul www.ucv.ro,
pânã pe 9 martie 2018, ora 23.59.
Informaþii suplimentare despre aceastã
competiþie pot fi gãsite la adresa
www.britishcouncil.ro/famelab.

La „Info - Oltenia”, Colegiul NaþionalLa „Info - Oltenia”, Colegiul NaþionalLa „Info - Oltenia”, Colegiul NaþionalLa „Info - Oltenia”, Colegiul NaþionalLa „Info - Oltenia”, Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” a confirmat aºteptãrile„Fraþii Buzeºti” a confirmat aºteptãrile„Fraþii Buzeºti” a confirmat aºteptãrile„Fraþii Buzeºti” a confirmat aºteptãrile„Fraþii Buzeºti” a confirmat aºteptãrile

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova a gãzduit Concursul Interjudeþean de In-
formaticã „Info - Oltenia”, la care au partici-
pat elevi din clasele liceale din cele cinci ju-
deþe ale regiunii. Elevii au participat pe douã

secþiuni - individual ºi pe echipe - într-o com-
petiþie care a fost o avanpremierã pentru fa-
zele judeþeanã ºi naþionalã ale Olimpiadei de
profil. Elevii instituþiei organizatoare au obþi-
nut premii importante la toate categoriile.

formaticã. În acest an, competiþia
a fost gãzduitã de Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” din Craiova, cu
participarea a peste 100 de elevi
din cele cinci judeþe ale Olteniei.
„A fost un concurs reuºit, în urma

cãruia elevii noºtri au obþinut re-
zultate deosebite, iar meritul îi re-
vine prof. Marius Nicoli, cel care
a fost coordonator de competiþie
ºi cel care i-a pregãtit pe elevii din
„Buzeºti”, iar el vã poate spune mai
multe”, a precizat prof. Carmen
Lucia ªtefãnescu, director al
C.N. „Fraþii Buzeºti”.

„Avem continuitate în performanþã”
La întrecerea informaticã au

participat peste 100 de elevi din
Oltenia, iar instituþia gazdã a obþi-
nut foarte multe premii. Astfel, la
„individual”, la clasa aIX-a, cel mai
bun punctaj a fost obþinut de Ru-
xandra Nanu, în timp ce la anul
urmãtor de studiu Adrian Ema-
nuel Dicu ºi Maria Alexandra
Udriºtoiu au ocupat, în aceastã
ordine, primele douã poziþii ale cla-

samentului. La clasa a XI-a, Radu
Mircea Andrei  aluat cea mai bunã
punctare.

În proba pe echipe, Emanuel
Dicu ºi Francisc Mihai Modi au
obþinut premiul I, pe podium, la
aceeaºi categorie de vârstã, urcând
Alexandra Udriºtoiu ºi Mircea
Braºoveanu (locul al III-lea), iar
Liviu Moanþã ºi Mircea Binã au
luat „menþiune”.În ceea ce priveº-
te a XI-a ºi a XII-a, grupul format
din Alexandru Oprea ºi Bogdan
Piele a obþinut locul al II-lea. „Este
încã o dovadã cã avem continui-

tate în performanþã. Acest concurs
este printre cele mai vechi din þarã
ºi este printre puþinele care au ºi
probã pe echipe, iar el se desfã-
ºoarã anual, prin rotaþie, în fiecare
judeþ. Practic, vorbim despre o
etapã premergãtoare a fazelor su-
perioare ale Olimpiadei. În acest
an, am avut lângã noi reprezentanþi
ai firmelor de soft din Craiova ºi ai
Universitãþilor din municipiu. Sunt
convins cã a fost un succes, iar
rezultatele se vor vedea în curând”,
a spus prof. Marius Nicoli.

CRISTI PÃTRU

Începe competiþia pentru „ªcoalã europeanã”
Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Direcþia Generalã de Educaþie

Timpurie, Învãþãmânt Primar ºi Gimnazial, continuã, ºi în acest an ºcolar,
competiþia pentru obþinerea certificatului de „ªcoalã Europeanã”. Aflatã la
cea de-a XV-a ediþie, aceasta se adreseazã tuturor instituþiilor de învãþã-
mânt preuniversitar care au fost ºi sunt implicate în programele europene
din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale. La nivelul judeþului Dolj,
de-a lungul anilor, 33 de unitãþi ºcolare au primit acest certificat, în 2017
ºapte instituþii din Craiova beneficiind de acest titlu.

nite pentru a obþine acest statut.
Astfel, 6 aprilie 2018 este data limitã (cea

a poºtei) a trimiterii candidaturilor, între 23
– 27 aprilie va avea loc evaluarea dosarelor,
iar în mai – iunie vor fi acordate certificate-
le. Printre activitãþile care se iau în conside-
rare pentru candidaturã se aflã proiecte eu-
ropene (Erasmus+, eTwinning, Europa-casa
noastrã, etc.), unele derulate în parteneriat
cu ambasade, ONG-uri, universitãþi ºi ºcoli

din Uniunea Europeanã º.a.m.d.
Printre obiective se regãsesc

susþinerea dezvoltãrii conceptului
de „învãþare pe tot parcursul vie-
þii”; stimularea cooperãrii între ºco-
lile din România ºi instituþii simila-
re din þãrile Uniunii Europene, în
vederea asigurãrii calitãþii în edu-
caþie; promovarea unui manage-
ment instituþional centrat pe dez-
voltarea dimensiunii europene a
educaþiei, etc. Plicurile care con-
þin candidaturile ºcolilor vor fi în-
registrate la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Botoºani, de unde vor fi preluate de cãtre
Comisia naþionalã de evaluare.

Conform datelor centralizate la ISJ Dolj,
de la începutul programului, 33 de unitãþi de
învãþãmânt au beneficiat de acest statut,
ºapte anul trecut: Liceul „Traian Vuia”, Co-

legiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”,
Liceul „Henri Coandã”, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã, Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven”, Colegiul „ªtefan Odoble-
ja”, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”, toate
din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Preselecþie la CraiovaPreselecþie la CraiovaPreselecþie la CraiovaPreselecþie la CraiovaPreselecþie la Craiova
pentru competiþia FameLabpentru competiþia FameLabpentru competiþia FameLabpentru competiþia FameLabpentru competiþia FameLab

„Parada Mãrþiºoarelor”,„Parada Mãrþiºoarelor”,„Parada Mãrþiºoarelor”,„Parada Mãrþiºoarelor”,„Parada Mãrþiºoarelor”,
amânatãamânatãamânatãamânatãamânatã
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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

MIERCURI - 28 februarie

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

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)
04:10 M.A.I. aproape de tine

(R)

TVR 1

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

(R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Imperiul Maya
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 Cabaret
1972, SUA, Muzical, Rãzboi
22:20 Red Hill
2010, Australia, Crimã, Thriller
00:10 O fatã în parc (R)
2007, SUA, Dramã
02:00 Se zice cã... (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Memorialul Durerii (R)
05:25 Cap compas (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:00 Dupã realitate
09:30 Gardienii Galaxiei Vol. 2
11:45 Alegerea regelui
14:00 Oameni ca noi
15:55 Fargo
16:45 Fargo
17:50 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
20:00 Baywatch
21:55 Aici, acum
22:55 O dimensiune paralelã
00:00 Avertizarea 3
01:45 Silence
04:25 Seiful

HBO

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

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

PRO TV

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

07:00 America în carantinã (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Sejur cu surprize (R)
14:15 Unul nu aude, celalalt nu

vede (R)
16:30 Muppets în spaþiu
18:15 La bloc
20:30 Lunetistul
22:45 Indiferenþa
00:45 Lunetistul (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Razvan si 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 Fructul oprit
2017, România, Drama
22:45 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, Drama
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lânga mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi ura
2016, Turcia, Drama
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscana (R)
2012, Italia, Drama, Mister,

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie, Comedie
16:00 Pasiune Toscana
2012, Italia, Drama, Mister,

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

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

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trasniþi 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 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gateºte mai

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

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

PRO X



10 / cuvântul libertãþii marþi, 27 februarie 2018publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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 casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere parter
sau etaj 1. Telefon:
0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii 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. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar enci-
clopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

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

Anunþul tãu!
RÃCEALÃ T. IULIA- LORENA

PFA anunþã solicitarea obþinerii
avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: Execuþie puþ fo-
rat pentru irigaþii în comuna Buco-
vãþ, satul Sãrbãtoarea, T67, P20,
Dolj. Relaþii la telefon: 0769/ 037.712.

High – Tech Industry Park Cra-
iova S.A. pentru Carbody Shop
S.R.L. prin Baboi Daniel, anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Con-
struire halã parter cu destinaþia ser-
vice auto ºi împrejmuire teren” pro-
pus a fi amplasat în jud. Dolj, Crai-
va, calea Bucureºti, nr. 325C. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul: Carbody Shop S.R.L., cu se-
diul în Craiova, ale. 2 Castanilor, nr.
2, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 15, jud. Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8,00-
16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mdiului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419. 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând loc de veci, cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pie-
leºti. Telefon: 0724/
053.806.
Vînd plãci ondulate az-
bociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/3
locuri fixe, piele ecolo-
gicã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a maga-
ziei nr. 6 cu o suprafaþã de 24 mp, amplasatã în incinta Târgului
de Sãptãmâna, str. Bulevardul de Centurã nr. FN, Mun. Calafat,
judeþ Dolj, destinaþia desfaºurãrii de activitãþi comerciale, con-
form HCL nr. 43/29.09.2016, identificatã în anexa care face
parte integrantã din hotãrâre în urmãtoarele condiþii:
preþul de pornire al licitaþiei este de 1 euro (echivalent lei)/

mp/an
perioada de închiriere - 10 ani, cu posibilitatea de pre-

lungire cu acordul partilor
participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi

a taxelor si impozitelor la bugetul local  
taxa de participare la licitaþie - 100 lei
garanþia de participare la licitaþie - 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc în data de 20.03.2018, ora 1200, iar în-
scrierea se va face pânã la data de 20.03.2018, ora 1100.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel /fax: 0251/231424; 0251/232.884.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 27 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:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor mare
100 lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.

ANUNÞ DE VÂNZARE

CEC BANK S.A. Sucursala Craiova – str.Sf.Dumitru, bl.1-3-
5, parter, jud.Dolj, organizeazã în data de 21.03.2018 ora 12:00,
licitaþie deschisã fãrã preselecþie pentru vânzarea imobilului, cu su-
prafaþa construitã desfãºuratã de 138.3 mp ºi teren în suprafaþã de
650 mp din acte ºi 774 din mãsurãtori, situat în localitatea Dãbuleni,
str.Victoriei, nr.57, jud.Dolj.

Preþul de pornire al licitaþiei este 29000 Euro (imobilul se vinde în
scutire de TVA).

Depunerea ofertelor se poate face pânã la data de 19.03.2018,
ora 16:00.

Proprietatea CEC Bank se poate vizita zilnic de luni pânã vineri
între orele 09:00 – 16:00.       

Garanþia de participare este de 1450 Euro.
Detalii la telefon nr. 0251/412957, persoanã contact – Cristina Moºoiu.
Dosarul de prezentare, în valoare de 50 lei, se poate achiziþiona de la

sediul Sucursalei CEC Bank Craiova, locul de desfãºurare a licitaþiei.

Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, al-
ternator 12V nou,
pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã cau-
tã sã închirieze apar-
tament 2 camere sau
garsonierã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0767/
042.261.

DECESE
Familia  îndureratã
anunþã trecerea la cele
veºnice a iubitoarei
noastre mamã, buni-
cã ºi strãbunicã, dr.
SIMTEA VIOLETA.
Corpul neînsufleþit
se aflã depus la Ca-
pela Catedralei Ma-
dona. Înmormânta-
rea va avea loc astãzi,
27.02.2018. ora 14.00,
la comitirul Ungu-
reni. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
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1. CFR Cluj 26 18 5 3 42-13 59
2. FCSB 26 16 7 3 52-18 55
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 26 5 4 17 15-44 19
13. Mediaº 26 2 10 14 14-39 16
14. Juventus 26 1 8 17 12-47 11

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

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

„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.
Juventus - CFR Cluj 0-2

Au marcat: Viera 51 – aut., Man 86.
FCSB – Sepsi 2-0

Au marcat: Omrani 64, Ioniþã 67.
Meciul Chiajna – Voluntari s-a jucat asearã.

Mitrovic – Nu putea interveni la
gol, ºutul a fost imparabil, deºi din
obiºnuinþã i s-a imputat ºi acesta.
În rest, nu a avut ce apãra. Va rã-
mâne în poartã pânã la prima gafã.

R. Popa – Nimic de semnalat, este
acelaºi jucãtor liniar, fãrã sã-ºi asu-
me riscuri, scapã repede de minge.

Kelic – A greºit o minge în pri-
ma reprizã, a pasat la adversar ºi a
generat un contraatac periculos,
dar ar fi ciudat sã fi fost schimbat
doar pentru atât. Dacã nu a fost
accidentat, atunci, prin schimba-
rea de la pauzã, i s-a pregãtit lui
Gardoº intrarea, probabil în me-
ciul din Cupa României.

Tiago Ferreira – Menajat în
start, nu a avut multe de fãcut în
partea secundã.

Briceag – Foarte foarte slab, cu
excepþia a douã faze, când inter-
venþiile sale au fost utile, a fost
acelaºi jucãtor haotic, care pierde
mingi uºoare. A urcat rar în tere-
nul advers ºi când a fãcut-o a cen-
trat în adversari.

Dimitrov – Ne-a demonstrat cã
suferã la clarviziune, avântul sãu
îl duce ºi cãtre pase aiurea, sur-
pinzãtoare la vârsta sa, însã deter-
minarea este fantasticã. A urcat
des, a apãrut ºi la finalizare în pri-
ma reprizã, când a tras în Straton,

Alb-albaºtrii sub lupã

Echipa femininã de handbal a
Craiovei a obþinut douã victorii în
patru zile în Liga Florilor, ambele
destul de lejer. Dupã succesul de
la Slatina, de joi, a urmat cel de
duminicã, din Sala Polivalentã, cu
U Cluj, scor 31-18 (16-10). În
ambele jocuri, Bogdan Burcea le-a
oferit ºansa de a evolua ºi jucãtoa-
relor mai tinere, odihnindu-ºi ast-
fel ºi titularele pentru importantele
meciuri ce urmeazã. Contra Clu-
jului, au evoluat pentru SCM Cra-
iova: Dumanska, Stanciu (portari)-
, Nikolic 7 goluri, Elisei 7, Popes-
cu 4, Trifunovic 3, Pricopi 3, Flo-
rianu 2, ªelaru 2, Rãdoi 1, Colac
1, Tudor 1, Vizitiu 1, Klikovac,
Þicu, Stoican.

Despre acest joc, Bogdan Bur-
cea a declarat: “Le-am spus fe-
telor cã nimeni nu vine sã se pre-
dea ºi fiecare echipã încearcã sã

obþinã puncte, indiferent de ad-
versar. Sunt bucuros cã a fost
un joc facil, cu excepþia prime-
lor 10 minute, ºi cã toate fetele
sunt sãnãtoase.”

Tânãra Teodora Popescu a reu-

ºit cel mai bun meci în tricoul Cra-
iovei, marcând de patru ori. La fi-
nal, ea a declarat: “Mã bucur cã
am reuºit sã câºtigãm ºi îi mulþu-
mesc domnului antrenor cã mi-a
dat ocazia sã joc ºi sã marchez
câteva goluri.”

ªi voleibaliºtii craioveni au ob-
þinut un succes net, tot pe teren
propriu, cu CSM Bucureºti, scor
3-0, pe seturi: 25-22, 25-20, 25-
22, în ultima etapã a sezonului re-
gulat. Victoria o apropie pe forma-
þia din Bãnie la 2 puncte de echipa
Primãriei Capitalei, aflatã pe locul
5. Echipa lui Dan Pascu va începe
play-off-ul în deplasare, cu lide-
rul, Steaua, duminicã, 4 martie, de
la ora 13-30 (în direct la Digis-
port). Obiectivul alb-albaºtrilor în
play-off este clasarea pe locul 4,
ocupat acum de Zalãu, care are 4
puncte în plus.

Victorii la scor pentru handbalistele ºi voleibaliºtii Craiovei

Universitatea a fãcut un singur meci bun în 2018, cel din
ªtefan cel Mare, cu Dinamo, chiar dacã nu a câºtigat. În rest,
alb-albaºtrii s-au chinuit, atât cu Sepsi (a fãcut-o ºi FCSB, dar
Craiova nu jucase cu Lazio cu câteva zile înainte), cât ºi cu
Timiºoara, cea mai slabã echipã din Liga I în 2018, atât ca
evoluþie, cât ºi ca rezultate, pânã la meciul din Bãnie necâºti-
gând vreun punct. La Voluntari, chiar dacã a controlat jocul,
ªtiinþa putea pierde douã puncte, dacã se menþinea decizia
arbitrului Bârsan: penalty la intervenþia lui Mitrovic, din
minutul 86. Aºadar, înaintea duelului cu Dinamo, din sferturile
de finalã ale Cupei României, cât ºi a play-off-ului, oltenii nu
par în formã, paradoxal, deºi a mai trecut peste ei o perioadã de
pregãtire cu Mangia ºi a fost întãrit lotul în iarnã, cel puþin
dacã ne gândim la numele jucãtorilor veniþi ºi la bugetul de
transferuri. În aceste condiþii, ratarea podiumului la finalul
acestui sezon ar fi un eºec rãsunãtor pentru alb-albaºtri.

dar era greu sã-i pretinzi o scãriþã,
procedeul ideal în acea fazã. Ex-
cepþional golul marcat, probabil
este reuºita carierei.

Bic – Pare un transfer ratat, s-
au aruncat pe fereastrã 200.000 de
euro cu care s-ar fi putut aduce
un portar de valoare. Un plus de
ambiþie faþã de meciul de debut,
dar prea puþin. Scouterii clubului
trebuie traºi la raspundere (sau
cine a avut ideea aducerii lui). A
greºit multe pase, nici la recupe-
rare n-a fost prea eficient. S-a vã-
zut mult de tot lipsa lui Mateiu.
Oricum, probabil cã Bic nu va mai
avea altã ºansã, mai ales cã a venit
ºi Santos. Chiar ºi Screciu este
peste fostul medieºean.

Zlatinski – A vrut, dar nu a pu-
tut, a fãcut un meci sub aºteptãri.
Deºi a încercat sã acopere o arie mare
de teren, a pãrut obosit, fãrã idei.

Bancu – Incredibil cum se poa-
te metamorfoza de la un meci la al-
tul. Nu a fãcut neapãrat un meci
slab, dar a fost departe de prestaþia
de la Voluntari. Inclusiv la faza go-
lului oaspeþilor a pasat la adversari,
în loc sã joace lung de linie. Altfel,
a mai avut apariþii bune în atac, in-
clusiv o ocazie uriaºã, la care Stra-
ton a avut reflexul vieþii, deviind
mingea care se ducea sub barã.

Gustavo – În ultimele douã me-
ciuri a pãrut stins, de aceastã datã
nici n-a mai avut ocazii, doar o
pasã spre Bãluþã, care a ratat cu
poarta goalã.

Burlacu – A avut mai multe mi-
nute ºi a intrat bine. A scos o lovi-
turã liberã la care se putea dicta
penalty, a mai tras un ºut, dupã o
acþiune personalã, dar pe direcþia
lui Straton.

Mitriþã – N-a strãlucit, dar s-a
implicat în joc, ºi-a asumat acþiuni.
A avut prima ocazie, când a tras în
stânga lui Straton, dar fãrã forþã, a
construit faza din care Bãluþã a ra-
tat cu poarta goalã, a mai executat
în barã o loviturã liberã, iar alta pe
lângã poartã. N-a marcat anul aces-
ta, la fel ca Bãluþã. N-a fost penalty

la faza din a doua reprizã.
Bãluþã – Toatã tevatura cu

transferul la FCSB l-a scos din
formã, parcã îi stã gândul la banii
lui Becali. Nu cã n-ar alerga, fiind-
cã se implicã, dar nu pare concen-

trat, nu are mintea limpede, aºa
cum s-a întâmplat ºi la ratarea in-
credibilã din repriza secundã. A mai
avut o ocazie în prima reprizã, dar
nu a reuºit sã ºuteze, mingea “a
murit” în drum spre poartã.
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Zãpada amânã meciul
cu Dinamo?

Meciul din sferturile de fi-
nalã ale Cupei României, din-
tre Universitatea Craiova – Di-
namo, ar putea fi amânat, din
cauza condiþiilor meteo, re-
sepctiv a ninsorii abundente,
care va înceta abia joi. Clubul
din Bãnie a fãcut o cerere în
acest sens la FRF, care va fi
analizatã astãzi. Altfel, jocul din
prima etapã a play-off-ului,
Craiova – Astra, se va disputa
luni, 5 martie, de la ora 20.45.


