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Afacerea Skripal:Afacerea Skripal:Afacerea Skripal:Afacerea Skripal:Afacerea Skripal:
Expulzare masivãExpulzare masivãExpulzare masivãExpulzare masivãExpulzare masivã
de diplomaþi ruºi!de diplomaþi ruºi!de diplomaþi ruºi!de diplomaþi ruºi!de diplomaþi ruºi!

Mai multe þãri ale UE – 14
la numãr – dar ºi SUA, Ca-
nada ºi Australia, au anunþat
deja expulzarea de diplomaþi
ruºi, în cadrul unei acþiuni co-
ordonate, ca rãspuns la otrã-
virea fostului agent dublu
Serghei Skripal ºi  a f i icei
sale, Iulia, la 4 martie a.c.,
la Salysbury în Marea Brita-
nie. Acesta livrase Mi-6, timp
de nouã, ani identitatea a
zeci de agenþi ruºi aflaþi în
Europa,  contra unor impor-
tante sume de bani. Þãrile oc-
cidentale au acuzat, în mai
multe rânduri, Rusia de po-
sibilitatea comandãri acestei
tentative de asasinat.

- Cum dracu’, Popescu-
le, þara sãrãceºte ºi politi-
cianul se-mbogãþeºte?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Conferinþã susþinutã de studenþii
basarabeni din Craiova:

„Realizãri„Realizãri„Realizãri„Realizãri„Realizãri
ºi pierderiºi pierderiºi pierderiºi pierderiºi pierderi
în 100 de aniîn 100 de aniîn 100 de aniîn 100 de aniîn 100 de ani
de la Marea Unire”de la Marea Unire”de la Marea Unire”de la Marea Unire”de la Marea Unire”
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Pilotul AurelianPilotul AurelianPilotul AurelianPilotul AurelianPilotul Aurelian
Cojocaru a fostCojocaru a fostCojocaru a fostCojocaru a fostCojocaru a fost
înaintat în gradulînaintat în gradulînaintat în gradulînaintat în gradulînaintat în gradul
de general dede general dede general dede general dede general de
flotilã aerianã -flotilã aerianã -flotilã aerianã -flotilã aerianã -flotilã aerianã -
cu o steacu o steacu o steacu o steacu o stea

Comandorul Aurelian Cojo-
caru, pilot de încercare mort
în timpul unui zbor de antre-
nament cu IAR 99 ªoim, a
fost înaintat la gradul de ge-
neral de flotilã aerianã-cu o
stea (post mortem), printr-un
decret semnat, ieri, de preºe-
dintele Klaus Iohannis. Inci-
dentul aviatic a avut loc în
august 2012, în zona aeropor-
tului Craiova.

La sediul comun al Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupã-
rii de Jandarmi Mobile Craiova s-a
desfãºurat, ieri, o altã activitate cu-
prinsã în programul dedicat aniversã-
rii a 168 de ani de la înfiinþarea Jan-
darmeriei Române. Astfel, începând
cu ora 10.00, cele douã unitãþi de jan-
darmi au fost gazdele a peste 700 de
elevi ºi preºcolari, din mai multe in-
stituþii de învãþãmânt preuniversitar,
din municipiul Craiova ºi judeþul Dolj.

Toþi cei care au trecut pragul unitã-
þilor de jandarmi au avut posibilitatea
sã viziteze Biserica, Sala Tradiþiilor ºi
alte spaþii în care jandarmii îºi desfã-
ºoarã activitatea. De asemenea, au fost
amenajate mai multe ateliere unde au
fost expuse tehnica din dotare folosi-
tã în îndeplinirea misiunilor curente ºi
cea din dotarea structurii antiteroris-
te, trusa criminalisticã, tehnica de co-
municaþii ºi autovehiculele din înzes-
trare, ºi au fost prezentate exerciþii
demonstrative constând în dresajul
câinilor de serviciu, exerciþii de auto-
apãrare ºi spargeri de obiecte dure,
care i-au încântat pe cei mici.

 Manifestãrile aniversare continuã
pânã pe data de 3 aprilie, când la ni-
vel naþional va fi marcatã Ziua Jan-
darmeriei Române.

CARMEN ZUICAN
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Guvernatorul BNR Mugur
Isãrescu, audiat în Parlament

Guvernatorul BNR Mugur
Isãrescu a fost invitat joi, alãturi
de toþi membrii Consiliului de
Administraþie BNR, în comisia
Economicã ºi de Industrii de la
Senat. Potrivit site-ului Comisiei
Economice ºi de Industrii,
întâlnirea cu membrii Consiliului
de Administraþie ai B.N.R. este
programatã de la ora 11.00. Tema
audierii este „Evoluþia inflaþiei ºi
implicaþiile pentru economia
României”.

Liviu Dragnea: Am iniþiat
un nou proiect de lege
privind Casa Regalã

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Liviu Dragnea, a declarat, ieri,
cã va depune un nou proiect de
lege privind Casa Regalã, care va
intra în procedurã parlamentarã ºi
va fi adoptat pânã la sfârºitul
acestei sesiuni. „S-a realizat un
nou proiect de lege împreunã cu
dumnealor (Casa Regalã-n.r.) care
va intra sau urmeazã sã intre
imediat în procedurã parlamenta-
rã zilele acestea. Categoric va fi
adoptat pânã la sfârºitul acestei
sesiuni parlamentare”, a declarat
Dragnea, întrebat dacã va depune
un nou proiect de lege privind
Casa Regalã.

Se schimbã componenþa
Colegiului CNSAS

Comisiile juridice reunite au
validat, ieri, propunerile de
membri pentru Colegiul Consiliu-
lui Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii, fãrã însã a-i
audia pe cei nominalizaþi, urmând
ca raportul sã ajungã în plenul
Parlamentului. Cei propuºi pentru
a fi membri în Colegiul Consiliu-
lui Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii sunt:
Alexandra Toader, propusã de
Preºedintele României ºi Con-
stantin Buchet propus de primul
ministru Viorica Dãncilã. Grupu-
rile parlamentare ale PSD i-au
propus pe Valentin Blãnariu,
Mihai Adrian Cioflâncã, Boris
Cãtãlin Precul, Benedict Cazemir
Ionescu, Nicolae Vuvrea. USR a
propus-o pe Ana Germina Nagâþ,
UDMR pe Ladislau Antoniu
Csendes, ALDE pe Mariu Oprea,
iar PMP pe Florian Bichir.
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Preºedintele Klaus Iohannis a fost
invitat la ºedinþa solemnã din Parla-
ment, cu prilejul împlinirii a 100 de
ani de la Unirea Basarabiei cu Româ-
nia, însã nu s-a prezentat, ci a ales sã
transmitã un mesaj.

Preºedintele Klaus Iohannis a
transmis, ieri, un mesaj cu prilejul
aniversãrii unui secol de la unirea
Basarabiei cu România, susþinând cã
este unul dintre momentele care de-
finesc istoria pentru totdeauna ºi care
þine treze conºtiinþele. „Aniversãm
astãzi 100 de ani de la Declaraþia de
unire a Basarabiei cu Regatul Româ-
niei. Decizia adoptatã de Sfatul Þãrii
de la Chiºinãu a fost un gest politic ºi
patriotic care face cinste elitelor vre-
mii ºi tuturor celor care l-au visat ºi
au lucrat pentru înfãptuirea lui. Este unul dintre
acele momente care definesc pentru totdeauna
istoria, încãlzesc sufletele ºi þin treze conºtiin-
þele, generaþie dupã generaþie”, potrivit mesaju-
lui transmis de ºeful statului.

Acesta a adãugat cã România primãverii anu-
lui 1918 era marcatã de o situaþie militarã gravã
ºi se afla expusã unui context internaþional difi-
cil. „Cu toate acestea, în clipe de cumpãnã, în
faþa ameninþãrilor ºi pericolelor din imediata sa
vecinãtate, fãrã a pune condiþii ori a aºtepta vreo
compensaþie, România a asigurat protecþia Ba-
sarabiei. Prin proiectele de democratizare ºi de

Ministerul Finanþelor a publicat, ieri, un pro-
iect normativ prin care vor scãdea accizele
la motorina utilizatã în transporturile cu ca-
mioane mai grele de 7,5 tone ºi în transpor-
turile de pasageri în microbuze, autobuze ºi
autocare. „În scopul menþinerii competitivi-
tãþii transportului de mãrfuri ºi persoane, se
propune stabilirea unui nivel redus al accize-
lor pentru motorina utilizatã drept carburant:

- pentru transportul rutier de mãrfuri în
cont propriu sau pentru alte persoane, cu au-
tovehicule sau ansambluri de vehicule arti-
culate destinate exclusiv transportului rutier
de mãrfuri ºi cu o greutate brutã maximã
autorizatã de cel puþin 7,5 tone, precum ºi

- pentru transportul de persoane, regulat
sau ocazional, exclusiv transportul public lo-
cal de persoane, cu un autovehicul din cate-
goria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/
46/CE a Parlamentului European ºi a Consi-
liului din 5 septembrie 2007 de stabilire a

Preºedintele român Klaus Io-
hannis va primi premiul “Franz
Josef Strauss” din partea Funda-
þiei Hanns Seidel din Germania,
pentru lupta împotriva corupþiei,
consolidarea statului drept ºi a de-
mocraþiei, relateazã site-ul agen-
þiei DPA. Fundaþia Hanns Seidel
este afiliatã Uniunii Creºtin-Sociale
(CSU) ºi partidului frate CDU
(Uniunea Creºtin-Democratã), al
cãrui preºedinte este cancelarul
german Angela Merkel.

Klaus Iohannis va primi pre-
miul în cadrul unei ceremonii
care va fi organizatã la 2 iunie în
oraºul bavarez Munchen. Dis-
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reformã economicã promise de Guvernul Ro-
mâniei în 1917, unirea de la 27 martie 1918 a
constituit pentru Basarabia nu doar atingerea
idealului naþional al românilor de pe cele douã
maluri ale Prutului, ci ºi un atractiv proiect de
viitor, o alternativã viabilã la perspectiva sum-
brã a bolºevizãrii”, susþine Iohannis.

De asemenea, ºeful statului spune cã politi-
cienii anului 1918 au demonstrat înþelegerea
oportunitãþilor pe care istoria ºi contextul inter-
naþional le-au oferit pentru împlinirea aspiraþii-
lor românilor. „Un lucru este comun tuturor
marilor înfãptuiri ale României din ultimul se-

col ºi jumãtate: ele s-au realizat prin
asocierea proiectelor noastre cu ma-
rile procese europene, prin asimila-
rea de cãtre societate a valorilor uma-
nismului occidental. Aºa a fost ºi în
anii Marelui Rãzboi, aºa a fost ºi în
anul Marii Uniri, care a debutat cu
unirea Basarabiei cu România”, se
aratã în documentul citat.

Iohannis spune cã actul de acum
o sutã de ani este un izvor al reme-
morãrii, al recunoºtinþei pentru îna-
intaºi, dar ºi o permanentã sursã de
inspiraþie pentru necesitatea dezvol-
tãrii ºi aprofundãrii continue a Par-
teneriatului Strategic dintre Româ-
nia ºi Republica Moldova pentru in-
tegrarea europeanã a Republicii
Moldova. „În prezent, cursul nos-

tru de convergenþã se numeºte parcursul eu-
ropean al Republicii Moldova, pentru succe-
sul cãruia þara noastrã acordã un sprijin con-
sistent ºi permanent, diplomatic, financiar ºi
tehnic. România are însã ºi datoria de a fi pen-
tru Republica Moldova, pe mai departe, un
exemplu de naþiune angajatã în proiectul euro-
pean, un model de economie competitivã, de
societate care ºtie sã preþuiascã ºi sã valorifi-
ce potenþialul sãu uman. În acest proiect, sunt
convins cã putem sã ne ridicãm la înãlþimea
faptelor pe care astãzi le aniversãm!”, subli-
niazã Klaus Iohannis.

Preºedintele României va fi premiat în Germania
pentru serviciile aduse democraþiei

tincþia este însoþitã de un cec în
valoare de 10.000 de euro.
“Klaus Iohannis a luptat încã de
la începutul mandatului împotri-
va corupþiei, promovând indepen-
denþa justiþiei ºi consolidând sta-
tul de drept ºi democraþia, iar Ro-
mânia a înregistrat îmbunãtãþiri
durabile”, se aratã într-un comu-
nicat al Fundaþiei Hanss Seidel.

Cu ocazia acestui eveniment,
Barbara Stamm, preºedintele Par-
lamentului din Bavaria, va susþi-
ne un laudatio. Horst Seehofer,
preºedintele CSU ºi ministrul ger-
man al Afacerilor Interne, ºi Mar-
kus Soeder, premierul landului

Bavaria, vor susþine discursuri.
Premiul “Franz Josef Strauss”

recompenseazã realizãri remarca-
bile în politicã, afaceri ºi socie-
tate, artã ºi culturã, precum ºi
promovarea pãcii, a libertãþii, a
statului de drept ºi a democra-
þiei. Printre câºtigãtorii acestei
distincþii se aflã fostul cancelar
german Helmut Kohl, premierul
ungar Viktor Orban, fostul pre-
ºedinte american George W. Bush
ºi preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker.

Franz Josef Strauss (1915 –
1988) este recunoscut drept po-
liticianul care – din diferite pozi-

þii ocupate la nivelul landului Ba-
varia sau al statului german – a
transformat Bavaria dintr-o re-
giune preponderent agrarã într-
una puternic industrializatã, prin-
tre cele mai bogate regiuni ale
Germaniei. În România, Funda-
þia Hanns Seidel este prezentã
încã din 1992. Obiectivul cel mai
important asumat este “consoli-
darea dezvoltãrii sociale ºi demo-
cratice a României, prin sprijini-
rea procesului de reformã politi-
cã în stat ºi în societate - pe plan
naþional ºi local, în sectorul in-
stituþional ºi al societãþii civile din
România”.

Proiect: Accizele la motorinã vor scãdea pentru
transporturile profesionale de marfã ºi de pasageri

unui cadru pentru omologarea autovehicu-
lelor ºi a remorcilor acestora, precum ºi a
sistemelor, componentelor ºi unitãþilor teh-
nice separate destinate vehiculelor respecti-
ve”, se aratã în Nota de fundamentare a pro-
iectului normativ.

„Nivelul redus se stabileºte prin diminua-
rea nivelului standard al accizelor prevãzut
pentru motorinã cu 183,62 lei/1000 litri, res-
pectiv cu 217,31 lei/tonã”, menþioneazã ini-
þiatorii proiectului.  Sumele reprezentând di-
ferenþa dintre nivelul standard ºi nivelul re-
dus al accizelor se restituie operatorilor eco-
nomici licenþiaþi în Uniunea Europeanã, iar
condiþiile, procedura ºi termenele de restitui-
re se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

„Mãsura se aplicã numai pentru motorinã,
întrucât este carburantul pentru care Direc-
tiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octom-
brie 2003 privind restructurarea cadrului co-
munitar de impozitare a produselor energeti-

ce ºi a electricitãþii permite acordarea unei
reduceri de accize. Sunt de asemenea res-
pectate condiþiile impuse la art. 7 din Directi-
va 2003/96/CE, în sensul cã nivelul redus
propus al accizelor se situeazã peste nivelul
minim prevãzut în Anexa I tabel A din direc-
tivã, respectiv 330 euro/1.000 litri”, se mai
aratã în documentul citat.

De asemenea, „pentru o egalitate de tra-
tament între categoriile de operatori cu pro-
duse supuse accizelor armonizate, se pro-
pune introducerea condiþiei potrivit cãreia
persoana care solicitã autorizarea în calitate
de antrepozitar autorizat, sã nu înregistreze
obligaþii fiscale restante la bugetul general
consolidat, de natura celor administrate de
ANAF”. Totodatã, prin aceastã mãsurã se
asigurã ºi corelarea condiþiilor de autorizare
a antrepozitelor fiscale cu prevederile refe-
ritoare la revocarea autorizaþiei de antrepo-
zit fiscal.
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MIRCEA CANÞÃR

Mai multe þãri ale UE – 14 la numãr –
dar ºi SUA, Canada ºi Australia, au anun-
þat deja expulzarea de diplomaþi ruºi, în
cadrul unei acþiuni coordonate, ca rãspuns
la otrãvirea fostului agent dublu Serghei
Skripal ºi a fiicei sale, Iulia, la 4 martie
a.c., la Salisbury în Marea Britanie. Aces-
ta livrase Mi-6, timp de nouã, ani identita-
tea a zeci de agenþi ruºi aflaþi în Europa,
contra unor importante sume de bani.
Þãrile occidentale au acuzat, în mai multe
rânduri, Rusia de posibilitatea comandãri
acestei tentative de asasinat. Dar dupã ce
Londra a anunþat expulzarea a 23 de di-
plomaþi ruºi, Moscova a reacþionat iden-
tic, ca mãsurã de retorsiune, declarându-
ºi totodatã nevinovãþia. În schimb Londra
a primit o susþinere extraordinarã din par-
tea aliaþilor sãi. Aproape neaºteptatã. Luni,
surse guvernamentale au menþionat cã
Donald Trump a ordonat expulzarea a 60
de diplomaþi ruºi, închiderea consulatului
de la Seattle. Practic „48 de agenþi de in-

formaþii cunoscuþi, în diverse misiuni în
SUA ºi 12 diplomaþi aflaþi la misiunea rusã,
pe lângã ONU”, au la dispoziþie 7 zile pen-
tru a pãrãsi SUA. Printr-un comunicat la-
conic Departamentul de Stat a explicat cã
aceste mãsuri demonstreazã solidaritatea
indefectibilã cu Regatul Unit ºi constituie
o ripostã pentru violarea continuã a nor-
melor internaþionale, de cãtre Rusia. Din-
tre þãrile membre UE doar Austria, Bulga-
ria, Ungaria, Grecia, Cipru, Malta ºi Slo-
vacia, din motive diferite, în pofida deci-
ziei luate sãptãmâna trecutã de Consiliul
European, nu s-au conformat. În Ungaria
existã o conexiune între organizaþiile pa-
ramilitare naþionaliste, cluburi în care se
pot antrena, dar ºi agenþi ruºi. Europa cau-
tã unitate ºi unanimitate, dificil de obþi-
nut, din cauza rezistenþei economice ºi fi-
nanciare, de la o þarã la alta. Moscova de-
nunþã drept o „provocare” aceastã acþiu-
ne coordonatã ºi va aplica principiul reci-
procitãþii. Întreaga evoluþie a evenimente-

lor a urmat o succesiune gradualã. La o
sãptãmânã, dupã realegerea sa, preºedin-
tele Vladimir Putin se aflã, cel puþin apa-
rent, tot mai izolat pe scena internaþiona-
lã. Nu e o certitudine. Regatul Unit ºi-a
reiterat acuzaþiile, pe tonuri diferite, ajun-
gând sã vorbeascã de comandarea unei
tentative de asasinare, potrivit unui
modus operandi ce poartã amprenta Mos-
covei. Se poate spune cã Theresa May a
jucat tare, savurând la nivelul propriului
partid ºi guvern, dar ºi în Parlament, un
moment similar cu cel trãit de predece-
soarea sa, Margaret Thatcher, dupã rãz-
boiul Malvinelor, în 1982. În context, Bo-
ris Johnson, ºeful diplomaþiei engleze,
deloc un virtuos, a salutat „rãspunsul ex-
traordinar”, fãrã echivoc, al aliaþilor, prin
cea mai mare expulzare de agenþi ruºi din
istorie, ceea ce permite „apãrarea securi-
tãþii noastre”. Pe fondul „Brexit”, There-
sa May a arãtat de ce este capabilã în
materie de diplomaþie, dar anumite îndo-

ieli persistã în presa britanicã ºi „Daily
Telegraph” se întreabã care ar putea sã
fie motivele pentru care Vladimir Putin sã
fi ordonat acest atac. În orice caz, „afa-
cerea Skripal” a ajutat-o pe Theresa May
sã iasã, pentru moment, dintr-o situaþie
dificilã, atestatã inclusiv de sondajele de
opinie. Acum, în faþa unor potenþiale ame-
ninþãri, Marea Britanie nu poate juca rolul
de victimã, ci poate doar opune o rezis-
tenþã determinatã. Abil jucãtor de ºah, Vla-
dimir Putin a testat capacitatea de reacþie
a Occidentului, care doar s-a agitat dupã
intervenþia în Ucraina, anexarea Crimeei,
rolul avut în Siria, interferenþa în alegerile
prezidenþiale americane. Nimeni nu se în-
doieºte de complexitatea „jocului de ºah”,
în care sunt antrenaþi actori importanþi ai
Uniunii Europene, dar ºi ai Rusiei, cãrora
li s-a arãtat, încã o datã, „linia roºie”. Cu
toate acestea, fiecare câmp ar trebui sã
identifice cheia dezescaladãrii riscantei
crize diplomatice.

Înainte de a lansa lucrãrile în
regie proprie, autoritãþile au fãcut
o ultimã încercare de a gãsi ºi o
altã soluþie, decât cea a finanþãrii
din bugetul local, pentru locuinþe-
lor de pe strada „Caracal” ºi au
adresat o întrebare Agenþiei Naþio-
nale pentru Locuinþe. Rãspunsul a
venit la mijlocul acestei luni ºi a
fost unul favorabil, reprezentanþii
ANL precizând cã proiectul imo-
biliar de la Craiova poate fi conti-
nuat de aceºtia, dar pe programul
de locuinþe private cu credit ipote-
car. „Ca rãspuns, prin adresa înre-
gistratã la Primãria Municipiului
Craiova cu nr. 46370/16.03.2018,
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
precizeazã faptul cã ANL, ca insti-
tuþie de interes public ce funcþio-
neazã sub autoritatea Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice, poate dezvolta progra-
me de construcþii de locuinþe pro-
prietate privatã prin credit ipotecar”,
se aratã în rãspunsul agenþiei.

Transmiterea terenului,
pe ordinea de zi a CLM Craiova

ANL a transmis, totodatã, Pri-
mãriei Craiova ºi lista cu documen-
tele necesare pentru demararea
acestui proiect. Un prim pas este
predarea terenului pe care sunt ri-
dicate, în diferite stadii, cele 23 de
blocuri cu 10 etaje. Autoritãþile nu
au mai pierdut timpul ºi au iniþiat
deja proiectul de hotãrâre pentru
transmiterea cãtre ANL, în folo-
sinþã gratuitã, a terenului de
67.5111 de metri pãtraþi ºi a con-
strucþiilor existente, proiect care se
aflã depus pe ordinea de zi a ºedin-

Cartierul de locuinþe de pe strada „Cara-
cal” nu va mai fi continuat de Primãria Craio-
va, ci de ANL. Autoritãþile au cãzut la o înþe-
legere cu reprezentanþii agenþiei ºi au reuºit

Cartierul de locuinþe va fi continuat de ANL

þei de joi a Consiliului Local Muni-
cipal Craiova. Într-o anexã, este
publicat ºi modelul contractului
între Primãria Craiova, prin repre-
zentantul sãu, primarul Mihail Ge-
noiu, ºi ANL, prin directorul ge-
neral, Adrian Cosmin Turcanu,
care urmeazã sã fie încheiat ime-
diat dupã ce proiectul de hotãrâre
privind transmiterea terenului va fi
votat de consilierii municipali.

Primãria se ocupã de utilitãþi
ºi peisagisticã

Se precizeazã cã ANL trebuie sã
elaboreze documentaþia necesarã
execuþiei locuinþelor ºi sã obþinã
autorizaþia de construire ºi avizele
necesare. Primãriei Craiova îi re-
vine sarcina sã se ocupe de docu-
mentaþia de urbanism. Construc-
þia efectivã a blocurilor se va face
integral din banii ANL. Autoritãþile
locale trebuie sã asigure, din bu-
getul local, resursele necesare pen-

tru utilitãþi (apã, canalizare, ener-
gie electricã, gaze, telefonie), cãi
de acces, iluminat public, alei pie-
tonale, spaþii verzi – toate acestea
fiind obligatorii pânã la predarea
locuinþelor cãtre beneficiarii de
credit. Când vor fi terminate lu-
crãrile, ANL are obligaþia sã aducã
la cunoºtinþã, în scris, cãtre CLM
Craiova, care termenele de finali-
zare a locuinþelor, în conformitate
cu graficele de execuþie ºi care lo-
cuinþele recepþionate, la termina-
rea lucrãrilor.

Apartamentele vor fi vândute
prin credit ipotecar

Cele 1.819 locuinþe, inclusiv
cele 250 de apartamente care tre-
buie predate MApN-ului pânã în
ianuarie 2020, se vor vinde cum-
pãrãtorilor de cãtre ANL, prin cre-
dit ipotecar. În ceea ce priveºte
terenul pe care sunt construite lo-
cuinþele, situaþia a fost reglemen-

tatã în felul urmãtor: la cumpãra-
rea apartamentului, cumpãrãtoru-
lui i se transmite ºi dreptul de fo-
losinþã gratuitã, pe toatã durata
existenþei construcþiei, asupra co-
telor indivize din terenul pe care
este construit blocul de locuinþe.
În cazul în care cumpãrãtorii do-
resc sã transmitã dreptul de pro-
prietate asupra locuinþelor ce se vor
construi cu credit ipotecar, prin
orice modalitate (vânzare - cum-
pãrare, donaþie, contract de între-
þinere etc.), dreptul de folosinþã
gratuitã asupra cotei pãrþi indivize
se stinge, iar proprietarii vor soli-
cita, obligatoriu, cumpãrarea tere-
nului aferent locuinþelor. Preþul de
vânzare se va stabili prin expertizã
tehnicã, întocmitã de un expert
evaluator autorizat, ºi aprobatã ul-
terior de cãtre CLM Craiova.

Doar trei blocuri sunt ridicate
la nivel de etaj

În acest moment, este începutã
construcþia la toate cele 23 de blo-
curi, strategia dezvoltatorului chi-
nez fiind de a merge cu toate imo-
bilele în acelaºi timp. Cele mai avan-
sate sunt, totuºi, primele cinci blo-

curi, care sunt dispuse în forma li-
terei „U” ºi cu aliniamentul la stra-
da „Caracal”. Dintre acestea, blo-
curile L21 ºi L22 – chiar primele la
intrarea în ºantier – sunt ridicate
pânã la etajul cinci (din zece). Lipit
de acestea, este blocul I1, proiec-
tat la o suprafaþã de 566 de metri
pãtraþi, care este realizat la nivel de
parter ºi un etaj. Pe latura dinspre
oraº, în acelaºi cvartal, se mai aflã
douã blocuri, L11 ºi L12, care sunt
construite pânã la nivel de parter.
Tot pânã la parter mai sunt ridicate
alte patru blocuri. Cele mai multe,
11 blocuri, sunt la nivel de fundaþii.
În aceste construcþii ridicate, con-
form celor declarate de dezvoltato-
rul chinez, au fost investite 6 mili-
oane de euro. Pentru terminarea
cartierului, firma Shandong Nin-
gjiang îºi plãnuise sã investeascã 35
milioane de euro. Dupã abandonul
acesteia din lipsã de finanþare, Pri-
mãria Craiova plãnuise sã continue
construcþia, pe rând, a blocurilor,
iar pentru primele trei a alocat, la
începutul acestui an, suma de 9,36
milioane de lei (2 milioane de euro),
de la bugetul local.

LAURA MOÞÎRLICHE

sã îi convingã sã preia lucrãrile abandonate
de chinezi. Toate cele 1.819 locuinþe vor fi ri-
dicate din fondurile ANL ºi vor fi puse la vân-
zare prin credit ipotecar.
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, totul s-a petrecut luni,
26 martie a.c., seara, în jurul orei
21.30. Poliþiºtii din cadrul Secþiei
4 Poliþie Ruralã Coºoveni, în timp
ce se aflau în exercitarea atribuþii-
lor de serviciu pe un drum comu-
nal din Rojiºte, au observat, la cir-
ca 50 de metri, un autoturism Vol-
kswagen Golf înmatriculat în Bul-
garia, al cãrui ºofer, la vederea
autospecialei Poliþiei, a efectuat
brusc o manevrã cãtre dreapta,

Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, ieri, sã-l pla-
seze sub control judiciar pentru 60 de zile pe Jenicã Nicu
Velcu, craioveanul de 31 de ani care a ajuns dupã gratii
în luna ianuarie, pentru dare de mitã: „ Dispune înlo-
cuirea mãsurii arestãrii preventive dispuse faþã de in-
culpatul Velcu Jenicã Nicu prin încheierea din data de
21.01.2018 a Tribunalului Dolj cu mãsura controlului
judiciar pe o duratã de 60 de zile”, se aratã în încheie-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj au anunþat cã, dumini-
cã, 25 martie 2018, în jurul orei 15.00, în
timpul desfãºurãrii unei acþiuni pentru pre-
venirea ºi combaterea braconajului cinege-
tic, poliþiºtii din cadrul Servi-
ciului Arme, Explozivi ºi Sub-
stanþe Periculoase, împreunã
cu angajaþi ai Asociaþiei Vâ-
nãtorilor ºi Pescarilor Spor-
tivi „Lunca Dunãrii Unirea” i-
au depistat, pe fondul de vâ-
nãtoare 58 Gebleºti, în extra-
vilanul comunei Vela, pe Io-
nuþ P. (18 ani), din Craiova,
G. F. (14 ani), din Vela, ºi B.
L. (14 ani), din aceeaºi loca-
litate, care cãutau vânat fo-
losindu-se de trei câini din rasa
ogar. Dintre cei trei câini din
rasa ogar, doi au fost ridicaþi
în vederea cercetãrilor, fiind
lãsaþi în custodie gestionarul

Reprezentanþii Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã „Ol-
tenia” al judeþului Dolj au anun-
þat cã peste 200 de preºcolari
ºi elevi de la unitãþile de învã-
þãmânt din Craiova ºi din ju-
deþ, care au vrut sã afle cât mai
multe despre activitatea salva-
torilor, le-au trecut, ieri, pra-
gul, în cadrul activitãþilor des-
fãºurate prin programul „ªcoala
Altfel – Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun”. Cei mici au avut pri-
lejul sã vadã autospecialele de
intervenþie, echipamentele ºi
mijloacele folosite de pompieri
în diferite situaþii de urgenþã,
dar ºi sã stropeascã cu apã ºi sã probeze o
casca de pompier. Sunt aºteptaþi în zilele ur-
mãtoare, în cadrul aceluiaºi program, alþi

ªofer bãut ºi fãrã permis, prins deªofer bãut ºi fãrã permis, prins deªofer bãut ºi fãrã permis, prins deªofer bãut ºi fãrã permis, prins deªofer bãut ºi fãrã permis, prins de
poliþiºti dupã o urmãrire ca-n filmepoliþiºti dupã o urmãrire ca-n filmepoliþiºti dupã o urmãrire ca-n filmepoliþiºti dupã o urmãrire ca-n filmepoliþiºti dupã o urmãrire ca-n filme

Un bãrbat de 42 de ani, din comuna Rojiºte, este
cercetat penal, dupã ce a fost prins conducând maºina
deºi era bãut ºi nu are permis de conducere. Poliþiºtii
au fost nevoiþi sã-l urmãreascã pe ºofer ºi l-au prins
dupã ce acesta s-a împotmolit cu maºina pe un drum,
în câmp, ºi a încercat sã fugã pe jos.

pãtrunzând pe drumul ce strãbate
Staþiunea de Cercetare ºi Dezvol-
tare Agricolã Tîmbureºti.

Oamenii legii au trecut la urmã-
rirea autoturismului respectiv,
având în funcþiune semnalele acus-
tice ºi luminoase. Conducãtorul
auto nu s-a conformat solicitãrilor
organelor de poliþie de a opri auto-
turismul, continuându-ºi deplasarea
pe DN 55, cãtre localitatea Rojiºte.
Mai mult, acesta a mãrit conside-
rabil viteza de deplasare, virând cã-
tre dreapta pe DJ 604A, în direcþia

comunei Mârºani. La un moment
dat, în apropierea intrãrii în locali-
tatea Mârºani, conducãtorul auto-
turismului a pãtruns pe un drum de
câmp noroios ºi acoperit cu zãpa-
dã, unde a rãmas împotmolit. A
coborât în grabã din autoturism ºi
a fugit pe câmp, însã a fost prins ºi
imobilizat de cãtre poliþiºti. A fost
dus la sediul subunitãþii, unde a fost
identificat, stabilindu-se cã este
vorba despre Sandu Judeþean, de
42 ani, din Rojiºte. 

„Întrucât bãrbatul emana ha-
lenã alcoolicã, s-a procedat la tes-
tarea cu aparatul alcooltest, rezul-
tând o concentraþie de 0,60 mg/l
alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost condus la Spi-
talul Clinic de Urgenþã nr.1 Cra-
iova, unde i-au fost prelevate mos-
tre biologice în vederea stabilirii

alcoolemiei. De asemenea, în urma
verificãrilor efectuate de poliþiº-
tii doljeni în baza de date, s-a sta-
bilit cã bãrbatul nu posedã per-
mis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule. În cauzã a
fost întocmit dosar penal sub as-

pectul sãvârºirii infracþiunilor de -
conducerea unui vehicul sub influ-
enþa alcoolului ºi conducerea unui
vehicul fãrã a poseda permis de
conducere”, ne-a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Cosmin Grãdinaru.

Craioveanul vitezoman prins încercând sã mituiascã
doi poliþiºti din Filiaºi, plasat sub control judiciar

Bãrbatul de 31 de ani, din Craiova, care a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti din Filiaºi cu 150 de lei
pentru a nu i se reþine permisul de conducere
întrucât circula cu vitezã excesivã, ar putea fi pus
în libertate. Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
hotãrât, ieri, sã-l plaseze sub control judiciar
pentru 60 de zile, dupã ce, la jumãtatea acestei
luni, au decis începerea procesului în care Nicu
Jenicã Velcu va fi judecat pentru dare de mitã.

rea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, pe 7 februarie a.c., s-a înregistrat la

Tribunalul Dolj dosarul în care Velcu Jenicã Nicu a fost
trimis în judecatã pentru cã a încercat sã mituiascã doi
poliþiºti doljeni. În rechizitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor, procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au reþinut faptul cã, pe 20 ianuarie a.c., un echipaj
de poliþie rutierã format din agentul ºef adjunct de poli-
þie Balaci Alin ºi agentul principal Tapalagã Ion, ambii de
la Formaþiunea de poliþie rutierã din cadrul Poliþiei ora-

ºului Filiaºi, în timp ce efectuau activitãþi de suprave-
ghere a traficului auto în comuna Brãdeºti, pe DE 70
Craiova – Filiaºi, au oprit un autoturism care se deplasa
cu viteza de 119 km/h pe o porþiune de drum cu limita
de 50 km/h. Conducãtorul autoturismului, Jenicã Nicu
Velcu, de 31 de ani, din Craiova a încercat sã scape
oferindu-le celor doi poliþiºti suma de 150 lei ca sã nu îi
reþinã permisul de conducere ºi sã nu-l amendeze. Agenþii
de poliþie au refuzat mita oferitã de conducãtorul auto,
au informat conducerea IPJ Dolj ºi pe lucrãtorii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj, care, împreunã cu
procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, l-au prins în flagrant pe Velcu, în timp ce
încerca, din nou, sã le dea ºpagã celor doi agenþi de
poliþie. A fost ridicat ºi dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, unde a fost audiat de procurorul de caz,
care, la final, a emis ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore pe numele lui, pentru comiterea infracþiunii de dare
de mitã. Pe 21 ianuarie a.c., Tribunalul Dolj a dispus
arestarea preventivã pentru 30 de zile a lui Velcu, iar pe
15 martie a.c., aceeaºi instanþã a hotãrât cã poate înce-
pe procesul craioveanului.

Peste 200 de elevi, în vizitã la ISU Dolj,
în cadrul programului „ªcoala Altfel”

Trei tineri prinºi la braconat cu ogari
fondului de vânãtoare, iar unul a reuºit sã
scape fugind pe câmp. În cauzã se efectu-
eazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de braconaj cinegetic, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

copii dornici sã cunoascã ,,tainele interven-
þiei în situaþii de urgenþã”, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii unitãþii.
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Comandorul Cojocaru, cu o experienþã de peste 25 de
ani ºi care avea la activ 900 de ore de zbor pe aeronava
IAR 99 ªoim, a fost ºeful Secþiei piloþi încercare, naviga-
þie ºi meteorologie Centrul de Cercetãri ºi Încercãri în
Zbor Craiova. Avionul cu dublã comandã pe care îl pilota
s-a prãbuºit în timpul unui zbor de antrenament, la scurt
timp dupã decolare, în zona aeroportului Craiova. La
momentul impactului, avionul a luat foc, fiind distrus
complet. Antrenamentul se fãcea pentru un zbor demon-
strativ la un miting aviatic internaþional din Serbia.

Pilotul Aurelian CojocaruPilotul Aurelian CojocaruPilotul Aurelian CojocaruPilotul Aurelian CojocaruPilotul Aurelian Cojocaru a fost înaintat în gradul a fost înaintat în gradul a fost înaintat în gradul a fost înaintat în gradul a fost înaintat în gradul
de general de flotilã aerianã - cu o steade general de flotilã aerianã - cu o steade general de flotilã aerianã - cu o steade general de flotilã aerianã - cu o steade general de flotilã aerianã - cu o stea

Comandorul Aurelian Cojocaru,
pilot de încercare mort în timpul
unui zbor de antrenament cu
IAR 99 ªoim, a fost înaintat la
gradul de general de flotilã
aerianã-cu o stea (post mortem),
printr-un decret semnat, ieri, de
preºedintele Klaus Iohannis.
Incidentul aviatic a avut loc în
august 2012, în zona aeroportu-
lui Craiova.

“Nu ºtiu ce s-a putut întâmpla, de ce nu s-au catapul-
tat amândoi. Probabil cã cel care a rãmas a vrut sã redre-
seze avionul”, declara în ziua accidentului comandantul
Centrului. Ancheta fãcutã de Parchetul militar Timiºoara
a arãtat cã “avionul s-a lovit de un stâlp din beton, înainte
de impactul cu solul, dupã un minut de la decolare”. Ce-
lãlalt membru al echipajului, locotenentul-comandor Mi-
hai Relu Ioana s-a catapultat cu una sau doua secunde
înainte de impact ºi a fost rãnit grav.

“Aeronava a pierdut înãlþime, au fost executate mane-

vre evazive pentru protejarea ºi evita-
rea unor construcþii civile aflate pe tra-
iectoria sa descendentã, apoi a luat con-
tact cu solul. În urma coliziunii cu un

stâlp de beton ºi a incendiului care s-a produs, aeronava
a fost distrusã în totalitate. Pilotul prim, comandor Cojo-
caru Aurelian nu a catapultat ºi ºi-a pierdut viaþa”, se mai
spunea în concluziile finale ale anchetei.

IAR 99 ªoim, produs de Avioane Craiova SA, este
folosit în principal pentru antrenamente, dar poate asi-
gura ºi misiuni de atac la sol, precum ºi misiuni de re-
cunoaºtere. Versiunea sa modernizatã, IAR-99 este echi-
patã cu un sistem de avionicã foarte similar cu cel de pe
MiG-21 Lancer. (Mediafax)

În România 1.100 de persoa-
ne mor anual de TB ºi alte
16.000 sunt diagnosticate, ma-
joritatea din rândul populaþiei ti-
nere ºi active. În aceste condi-
þii, tuberculoza reprezintã una
din problemele prioritare de sã-
nãtate publicã, iar obiectivul
major al autoritãþilor sanitare îl
constituie oprirea cât mai rapi-
dã a rãspândirii infecþiei în rân-
dul populaþiei, prin diagnostica-
rea cât mai promptã a tubercu-
lozei la persoana simptomaticã
ºi tratarea ei pânã la vindecare.
România continuã Programul
Naþional de Control al Tuber-
culozei aliniindu-se obiectivelor
ºi strategiei OMS ºi Stop TB.

Peste 500 de cazuri noi de tuberculozã, într-un an
În doar un an, în judeþul Dolj s-au înregistrat 507 cazuri

noi de tuberculozã. În plus, 39 de persoane au decedat din
cauza acestei boli. În 2016, România a avut cea mai mare
incidenþã a tuberculozei din Uniunea Europeanã (de cinci
ori peste media UE), cu aproximativ 20% din cazurile de
TB raportate în UE, în condiþiile în care deþine doar 4%
din populaþia UE.

Cel mai mare numãr de decese
în 2016 s-a înregistrat în Bu-
cureºti (66), Galaþi (52), Timiº
(52), Bacãu (43), Constanþa
(39), Argeº ºi Neamþ, iar cele
mai mici valori, în Harghita,
Alba, Braºov, Gorj, Cãlãraºi,
Covasna  ºi Sãlaj. În Dolj s-au
înregistrat 39 de decese.

Tot mai mulþi pacienþi
se confruntã cu rezistenþa

la tratament

Pacienþii ºi medicii deopotri-
vã se confruntã însã cu o nouã
provocare, reprezentatã de tu-
berculoza multidrog rezistentã
(TB-MDR) ºi de tuberculoza

extrem de rezistentã la
tratament (TB-XDR),
numãrul de cazuri noi
de TB-MDR în Româ-
nia fiind estimat de Or-
ganizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii la aproximativ
1.000, în fiecare an.
Tuberculoza multirezis-
tentã la medicamente
(MDR) este una dintre
formele cele mai agresi-
ve de TBC ºi se instalea-
zã atunci când organis-
mul bolnavului nu mai
rãspunde la medicaþie.

Din analiza cazurilor
de TBC la copii, numã-
rul cazurilor noi ºi in-
cidenþa tuberculozei la
copiii sub 15 ani a în-
registrat cele mai mari
valori în judeþele din sudul þã-
rii, est ºi nord-vest.

Raportul Global pentru Tu-
berculozã din 2017 al OMS ara-
tã cã 53 milioane de vieþi au fost
salvate prin diagnostic efectiv ºi

tratament în perioada
2000-2016. În 2016,
10,4 milioane de per-
soane aveau tuberculo-
zã (6,3 milioane cazuri
noi, 90% au fost adulþi,
35% au fost femei ºi 1
milion copii). 1,7 mili-
oane au decedat prin
aceastã boalã, inclusiv
0,4 milioane la persoa-
nele cu co-infecþie
HIV. Dintre copii, 1
milion s-au îmbolnãvit
de tuberculozã ºi
250.000 au decedat
prin boalã, inclusiv cei
cu HIV. Majoritatea
cazurilor noi în 2016 s-

au înregistrat în Asia de Sud-Est
(45%), regiunea africanã OMS
(25%) ºi a Pacificului de Vest
(17%); s-au înregistrat mai pu-
þine cazuri în regiunea est-me-
diteraneanã (7%), regiunea eu-
ropeanã a OMS (3%) ºi regiu-
nea OMS din America (3%).

Aproape 12.800 de cazuri
noi ºi recãderi, în România

În România, la sfârºitul anu-
lui  2016,  erau în  evidenþã
12.790 cazuri noi ºi recãderi,
10.738 de  cazur i  noi  TB
(54,5%000 locuitori), dintre
care 591 de cazuri noi la copiii
0 – 14 ani ºi 576 cazuri au fost
înregistrate cu rezistenþã la
medicamente. S-au înregistrat
969 decese, 785 la sexul mas-
culin ºi 184 la sexul feminin.

În 2016, conform buletinu-
lui informativ al INSP, cele mai
multe cazuri noi au fost înre-

gistrate în judeþele: Tulcea 85.1/
100.000 locuitori, Giurgiu 82.7/
100.000 locuitori, Teleorman
81.7/100.000 locuitori ºi Olt
80.0/100.000 locuitori.

Rãspunsul sistemului de sãnã-
tate din România pentru reduce-
rea poverii TB se desfãºoarã
conform Strategiei Naþionale de
Control al Tuberculozei 2015 –
2020, aprobatã prin HG nr. 121/
2015 ºi este realizat prin
PNPSCT constituit în conformi-
tate cu actele normative care re-
glementeazã derularea programe-
lor naþionale de sãnãtate publicã
finanþate din bugetul Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Campania urmãreº-
te scopul Planului Global Stop
TBC ºi îndeamnã factorii de de-
cizie, în primul rând, dar ºi po-
pulaþia de pe întregul glob, sã
participe la controlul ºi eradica-
rea bolii în decursul vieþii.

RADU ILICEANU
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Conferinþã susþinutã de studenþii basarabeni din Craiova:

„Realizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea Unire”„Realizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea Unire”„Realizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea Unire”„Realizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea Unire”„Realizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea Unire”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-

tia Aman” a gãzduit, ieri, conferinþa “Rea-
lizãri ºi pierderi în 100 de ani de la Marea
Unire”. Evenimentul a fost organizat de
Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Cra-
iova, în parteneriat cu Consiliul Judeþean
Dolj ºi cotidianul regional „Cuvântul Liber-
tãþii”. Deschizãtor de drumuri ºi idealuri,
actul politic de la 27 martie 1918 a repre-
zentat prima mare realizare româneascã în
direcþia îndeplinirii obiectivului asumat la
intrarea în Marele Rãzboi. La manifesta-

rea de înaltã þinutã au onorat cu prezenþa
Sorin Manda, city-managerul municipiului
Craiova; Stelian Bãrãgan – viceprimarul
Craiovei, ºi Aniºoara Stãnculescu, consi-
lier Cancelaria prefectului judeþului Dolj.
În salã s-au aflat elevi, studenþi, profesori,
consilieri locali ºi judeþeni, simpli cetãþeni,
dar ºi un reprezentant al românilor din Ser-
bia, în persoana lui Bozidar Jankovic, care
a transmis un mesaj din partea românilor
de pe malul celãlalt al Dunãrii cãtre româ-
nii de pe malul stâng la Prutului.

Miraculoasã ºi nesperatã pen-
tru acel moment, unirea Basa-
rabiei cu Vechiul Regat s-a con-
stituit încã de la începuturi într-
un proiect atractiv pentru româ-
nii care locuiau în provinciile
aflate sub dominaþia austro-un-
garã, Transilvania ºi Bucovina.
Fãrã sã fie parte integrantã a
convenþiei politice încheiate de
România cu Aliaþii în vara anu-
lui 1916, printr-un concurs fa-
vorabil de împrejurãri, avataruri
politice ºi realitãþi militare, Ba-
sarabia este prima dintre cele
trei provincii româneºti care,
prin voinþã popularã, a ales sã
se uneascã cu  þara. Prin Uni-
rea de la 1918 se închidea pa-
ranteza deschisã în 1812 atunci
când, în mod abuziv ºi arbitrar,
Moldova de dincolo de Prut a
fost anexatã de Imperiul Rus.
Unirea de la 27 martie/9 aprilie
1918 genereazã ecouri pânã în
prezent, reamintindu-ne rolul
primordial pe care ºi l-au asu-
mat oamenii politici basarabeni
în cadrul Sfatului Þãrii.

„100 pentru 100”, un proiect
de suflet... cu rãdãcini

adânci
Studenþii basarabeni au predat

ieri, în fata publicului, o lecþie
de istorie. Anastasia Munteanu;
Ecaterina Istrati, Marian Laza-
rev, Ionuþ Gheorghiu ºi Radu
Lopotenco au trecut în revistã
profund emoþionaþi, toate mo-
mentele importante din istoria
Basarabiei, pas cu pas,  o axã
care ne leagã, atât spiritual cât
ºi prin limbã ºi tradiþii. “Cu oca-
zia împlinirii unui veac de la
unire, Asociaþia Studenþilor Ba-
sarabeni din  Craiova nu dã ui-
tãrii acestui episod istoric care
ne-a marcat. În acest context,
timp de o sãptãmânã, aproape
în fiecare zi, am iniþiat eveni-
mente tematice. Am elaborat un
proiect  pe care l-am denu-
mit „100 pentru 100”, în care
ne propunem sã arãtãm dragos-
tea noastrã pentru fraþii români,
atât prin activitãþi culturale,
cât ºi prin activitãþi gastronomi-
ce. Din start dorim sã menþio-
nãm piesa de rezistenþã a pro-
iectului nostru ºi anume sãdirea
a 100 de stejari falnici si trai-
nici ca semn de iubire ºi respect
pentru România, care se va des-
fãºura joi, 29 martie. De ase-
menea, prin acest proiect am
dorit sã demonstrãm faptul cã
noi – studenþii care primim bur-
se din partea statului român-

Aniºoara Stãnculescu, consilier la Cancelaria prefectului
judeþului Dolj: „La 27 martie 1918 a avut loc Unirea dintre Basa-
rabia ºi România. Astãzi, marcãm unirea, dar marele nostru nea-
juns constã în faptul cã nu am ºtiut sã pãstrãm aceastã unire.
Vreau sã mulþumesc Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova
cã existã. Ceea ce vreau sã subliniez este faptul cã, prin activita-
tea lor, aceºti studenþi minunaþi, care activeazã în cadrul Asocia-
þiei Studenþilor Basarabeni,  nu fac altceva, decât menþin vie ºi la
Craiova flacãra reîntregirii neamului românesc. ªi nu este puþin
lucru. Ce îmi doresc eu ºi nu numai eu... Sã fie UNIRE!”.

Sorin Manda, administratorul public al municipiului Craiova:
“100 de la Unirea Basarabiei cu România în contextul anului cente-
nar, prima dintre fiicele care a venit lângã mama România. Dar un
moment nefericit al istoriei a fãcut ca Prutul sã nu fie decât un râu, ci
sã fie ºi o graniþã. Mã uit la tema conferinþei ºi cred totuºi, cã în
aceºti 100 de ani au fost mai multe pierderi decât realizãri, din pãca-
te. ªi e un moment în care noi, România, ca patrie mamã sã se
gândeascã, de fapt noi toþi trebuie sã ne gândim ce putem sã facem
mai mult pentru Republica Moldova, pentru Basarabia. În ultimii ani
s-au acordat într-adevãr burse pentru studenþii, cetãþenie,  autobuze
ºcolare, reparaþii pe la spitale ºi totuºi nu cred cã este sufiecient. În
mod cert, am putea sã facem mai mult ºi cred cã este de datoria
noastrã sã facem mai mult…”.

Stelian Bãrãgan, viceprimarul Craiovei: “Sunt mândru cã
astãzi ASB Craiova (n.r. ieri) a marcat un eveniment important, 100
de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Am participat de-a lun-
gul anilor aproape la majoritatea evenimentelor organizate de aceastã
asociaþie. Tot astãzi, eu mai aniversez un eveniment ºi anume 125
de ani de social-democraþie. Sunt mândru cã împreunã cu cei pre-
zenþi la acest eveniment ºi în mod special cu studenþii basarabeni
putem sã facem lucruri interesante pentru România ºi nu lãsãm
ceea ce este al nostru sã se deterioreze. România este o þarã puter-
nicã, o þarã frumoasã ºi trebuie sã demonstrãm celorlalte state cã
þara noastrã conteazã în Uniunea Europeanã, trebuie sã vedem dacã
în urmãtoarea perioadã ºi Republica Moldova poate sã intre în UE,
acesta fiind cel mai important deziderat al României…”.

, ºtim sã oferim înapoi. O vor-
bã din popor spune cã în viaþã,
omul, trebuie sã ridice o casã,
sã sape o fântânã, sã facã un
copil ºi sã sãdeascã un copac,
iar noi dorim sã dãm startul

acestui maraton prin sãdirea de
viaþã pe pãmânt Oltenesc. ªi
pânã la urmã, ce poate fi mai
frumos decât faptul cã vom lãsa
ceva în urmã?!”, a declarat Liu-
ba Eremia-Preºedinte ASBC.
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 Proiectul „Erasmus+” a înce-
put în 2015, când au avut loc aten-
tatele teroriste de la Paris. „Eram
în Franþa, în acel timp, împreunã
cu doamna director Ludmila Panea
ºi cu alþi colegi, la un schimb de
experienþã pe un alt program. Când
am vãzut tragedia, ne-a dat seama
cã trebuie sã facem ceva sã imple-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

ÎntâlÎntâlÎntâlÎntâlÎntâlnire internaþionalã pe temanire internaþionalã pe temanire internaþionalã pe temanire internaþionalã pe temanire internaþionalã pe tema migraþiei, migraþiei, migraþiei, migraþiei, migraþiei,
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

Ieri, în Aula „Regele Mihai I al României”,
din cadrul Universitãþii din Craiova, s-a desfã-
ºurat un simpozion internaþional, organizat de
Liceul „Charles Laugier” din Craiova, pe tema
problemei migraþiei ºi implicaþiile pe care aces-
tea le are în lumea de acum. Evenimentul a fost
prilejuit ºi de prezentarea Programului „Eras-
mus+” („Unissons nos coeurs sans frontieres”

– „Inimi fãrã frontiere”), desfãºurat de unita-
tea de învãþãmânt, în parteneriat cu mai mulþi
colaboratori (Universitatea din Craiova, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, Direcþia Publicã
Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiu-
lui Craiova, Serviciul pentru imigrãri Dolj, Aso-
ciaþia „Global Help”), iar tema dezbaterii a fost
„Consecinþele migraþiei în þãrile europene”.

mentãm programe de educaþie, pen-
tru a nu mai avea loc astfel de tra-
gedii. Atunci am luat legãtura cu par-
tenerii noºtri din Franþa, iar în mar-
tie 2016 am aplicat proiectul, în
toamna aceluiaºi an el intrând în im-
plementare, pe o duratã de trei ani.
Proiectul este foarte mare, mai mul-
te þãri fiind implicate”, a precizat

prof.  Sorin Bîrsan, coordonator
din parte Liceului „Charles Laugier”.

La rândul sãu, prof. Ludmila
Panea, director la „Charles Lau-
gier”, a menþionat: „Interculturali-
tatea se impune în învãþãmântul
modern, prin dezvoltarea unor pro-
iecte de acest fel, prin efectul mi-
graþiei. Se pune accentpe dialogul
multicultural, iar noi facem parte din
acest proiec”. „Este nevoie de foar-
te multe activitãþi extraºcolare, ob-
servând cã atunci când elevii sunt
implicaþi au rezultate foarte bune.
Din punctul meu de vedere, în ceea
ce priveºte migraþia, sunt douã as-
pecte. Unul este cel al familiilor din
România care pleacã în strãinãtate,
pentru a gãsi un loc de muncã mai
bine plãtit, luând cu ele ºi copiii,
aceºtia învãþând în oraºele unde
ajung, iar cel de-al doilea este cel al
cetãþenilor strãini veniþi în þara noas-
trã ºi nu ºtiu cât de bine pregãtitã
este ºcoala româneascã pentru
acest fenomen. În Dolj, am fãcut
mai multe programe de instruire ºi
avem foarte mulþi voluntari veniþi

din þãrile Uniunii Europene, care ne-
au învãþat foarte multe lucruri. În-
cet-încet ajutãm integrarea celor
care sosesc în România”, a decla-
rat prof. Ani Drãghici, inspector
pentru derularea proiectelor euro-
pene, în cadrul ISJ Dolj.

„Spaþiul universitar
este unul

al toleranþei”
Universitatea din Craiova este

partener în acest proiect, ca în atâ-
tea altele, iar prof. univ.dr. Nicu
Panea, prorector pe Relaþii inter-
naþionale ºi imagine academicã al
instituþiei de învãþãmânt superior,
a spus: „Uniunea Europeanã a în-
ceput sã gândeascã altfel ºi a ac-
ceptat cã lumea se schimbã, ac-
centuând nevoia de înþelegere a
fenomenului migraþiei. La Univer-
sitatea din Craiova, avem partene-
riate cu toate instituþiile similare din
þãrile europene. Spaþiul universitar
este unul al toleranþei, unde înveþi,

pe lângã materiile predate, sã-l cu-
noºti pe celãlalt. Trebuie sã intro-
ducem conºtiinþa bilingvismului
sau al multilingvismului, pentru cã
fãrã cunoaºterea unei limbi strãine
este greu sã te dezvolþi, ceea ce
Universitatea din Craiova face de
foarte mulþi ani”.

Prezent la întâlnire, prof.univ.dr.
Dumitru Otovescu, preºedinte al
Comisiei pentru Învãþãmânt, Cul-
turã, Sãnãtate, Culte, Tineret ºi
Sport, din cadrul Consiliului Local
Municipal Craiova, a arãtat rolul
Craiovei în lumea modernã: „Ne
aflãm în acest trend al circulaþiei
libere, suntem într-un oraº în care
sunt toate instituþiile importante ale
unei metropole europene”. Se aº-
teptau mai multe de la ºeful Servi-
ciului pentru imigrãri Dolj, subco-
misar Marian Iacob Calcinoschy
, mai ales în ceea ce priveºte nu-
mãrul cetãþenilor strãini care se aflã
în Dolj, însã acesta nu a fãcut de-
cât sã prezinte legislaþia pentru cei
care solicitã intrarea în România.

 Obiectivele sunt foarte multe: creºterea
vizibilitãþii; valorizarea; asigurarea unor opor-
tunitãþi de promovare a produselor proiec-
telor finanþate din fonduri structurale; creº-
terea potenþialului de transferabilitate a pro-
duselor în alte contexte educaþionale etc.

La faza judeþeanã, care s-a desfãºurat la
Craiova, s-au înscris 16 participanþi de la
unitãþi de învãþãmânt din Dolj: Grãdiniþa cu
program prelungit „Phoenix”, ªcoala Gim-
nazialã „Gheorghe Bibescu”, ªcoala Gimna-
zialã „Ion Þuculescu”, Liceul Teoretic „Tu-
dor Arghezi”, Liceul Tehnologic Special „Be-

Trei elevi din Dolj merg la faza naþionalã
a competiþiei „Made for Europe”

 Prin proiectele de parteneriat european, ºcolile sunt veritabili ambasadori ai
României în Europa, contribuind la formarea unei imagini pozitive a ºcolii româ-

neºti. Pentru a pune în valoare aceste realizãri, Ministerul Educaþiei Naþionale
organizeazã, anual, Competiþia Naþionalã a produselor proiectelor finanþate din
fonduri comunitare – „Made for Europe”. În acest sens, la Craiova a avut loc, în

Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cea de-a XII-a ediþie a competi-
þiei, în urma cãreia au fost stabiliþi ºi finaliºtii fazei naþionale.

ethoven”, Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, Colegiul „ªtefan Odoble-
ja”, Liceul „Traian Vuia”, toate din Craiova,
precum ºi Liceul Tehnologic „Horia Vintilã”
din Segarcea, Liceul Tehnologic „Petre Ba-
niþã” din comuna Cãlãraºi, ºi ªcoala Gimna-
zialã din comuna Ghindeni.

Produsele au fost expuse în holul ISJ Dolj,
iar publicul a votat drept cel mai popular pro-
dus cel realizat de elevii Liceului „Traian Vuia”,
în urma participãrii la un stagiu de practicã în
Cipru, denumirea acestuia fiind „Grãtarul cu
rotisor”. Cei care vor reprezenta judeþul Dolj

la faza finalã, care se va des-
fãºura la Constanþa (11 – 14
iulie), sunt Bianca Andre-
ea Radu, de la ªcoala din
Ghindeni (premiul I, cu lu-
crarea „Culoarul Democra-
þiei”), ªtefan Vlad Popes-
cu(Colegiul „ªtefan Odoble-
ja” premiul al II-lea, prin bro-
ºura „Global Obesity”) ºi
Constantin Iulian Dobres-
cu (premiul al III-lea, de la
Liceul „Traian Vuia”, cu
„Grãtar cu rotisor”).

CRISTI PÃTRU

 Planul de ºcolarizare, aferent anului ºco-
lar 2018 – 2019, prevede 5.265 de locuri
alocate, iar pentru prima fazã de înscriere
au fost depuse 4.645 de cereri, 3.834 ve-
nind din circumscripþia de domiciliu, 811 din
altã parte. Având în vedere interesul educa-
þional al copilului, Consiliului de Administra-
þie al ISJ Dolj, þinând cont de legislaþie, a
aprobat ajustarea Planului de ºcolarizare, în
vederea cuprinderii tuturor copiilor în clasa
pregãtitoare, în anul ºcolar urmãtor, cu 189
de locuri la 42 de unitãþi de învãþãmânt din

S-a decis suplimentarea locurilor în învãþãmântul
preºcolar, în 42 de unitãþi de învãþãmânt din Dolj

Pe 26 martie, conform Calendarului de înscriere a copiilor în învãþãmântul primar,
pentru anul ºcolar 2018/2019, aprobat prin Ordinul ministrului Educaþiei Naþionale nr.

3242/23.02.2018, s-a încheiat prima fazã din etapa I de înscriere a copiilor în clasa
pregãtitoare. În urma analizãrii situaþiei, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a aprobat

ajustarea Planului de ºcolarizare, prin suplimentarea locurilor.

Craiova ºi judeþul Dolj. Decizia a fost luatã,
în faza I, pentru copiii cu domiciliul în cir-
cumscripþia ºcolarã, precum ºi pentru cei
înscriºi la alte unitãþi, ai cãror pãrinþi au sem-
nat pentru revenirea la ºcoala de circumscrip-
þie. În perioada 27 – 28 martie , are loc pro-
cesarea, la nivelul unitãþilor de învãþãmânt,
pe baza informaþiilor din cererile-tip de în-
scriere ºi din documentele depuse, a cereri-
lor pãrinþilor care solicitã înscrierea la altã
unitate de învãþãmânt, decât cea de circum-
scripþie, pe locurile rãmase libere.
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Pentru a sublinia importan-
þa pãdurilor în constelaþia eco-
sistemelor terestre ale planetei,
Organizaþia Naþiunilor Unite a
desemnat perioada 15 martie -
15 aprilie ca Luna Pãdurii, unul
din cele mai importante eveni-
mente în domeniul silvic ºi eco-
logic. Este o lunã în care se
desfãºoarã diferite activitãþi de
informare, menite a sensibiliza
populaþia cu privire la impor-
tanþa tezaurului verde în men-
þinerea echilibrului ecologic.

În România, evenimentul a
demarat încã din anul 1902,
fiind promovat de Spiru Haret,
sub denumirea de „Sãrbãtoa-
rea sãdirii arborelui”. Din ca-
uza tãierilor necontrolate efec-
tuate de om ºi a unor calami-
tãþi naturale cum sunt furtuni-
le puternice, dar mai ales in-
cendiile, astãzi, suprafeþe întin-
se de pãdurea sunt afectate
producând fenomene precum
eroziunea solului ºi implicit
scãderea fertilitãþii lui, inunda-
þiile ºi alunecãrile de teren, creºte-
rea concentraþiei de CO2 atmosfe-
ric ºi scãderea concentraþiei de O2,
seceta prelungitã ºi accentuarea
fenomenului de deºertificare.

Pãdurile României reprezintã
26,3% din teritoriul þãrii, situând
România pe locul 12 printre þãrile
din Europa. În ultimii 75 de ani,
suprafaþa pãdurilor noastre s-a re-

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” gãzduieºte astãzi,
începând cu ora 17.00, seminarul
„Arta Fericirii”, susþinut de traine-
rii echipei Inspire Academy: Mir-
cea Ungureanu ºi Irina Gruia.

Mircea Ungureanu - antre-
prenor, trainer ºi business con-
sultant - are certificãri Harvard
ºi MIT ºi probabil este singurul
român certificat de o universita-
te americanã (Berkeley, Califor-
nia University) în Science of Hap-
piness. Studiazã fericirea de
aproape 5 ani.

Irina Gruia - speaker, psiho-
log ºi psihoterapeut - este for-
mator autorizat în mai multe me-
tode ºi tehnici de acþiune (Psiho-
drama, Metoda ESPERE, Teatru
Playback), NLP Practitioner, fi-
ind absolventã a Facultãþii de Psi-
hologie Sibiu. Are experienþa cer-
tificatã în gestionarea grupurilor
mari, în comunicarea relaþionalã
ºi psihoterapie.

„De mici copii ne place gustul
dulce, displãcându-ne cel amar.

Conferinþã susþinutã de cercetãtorConferinþã susþinutã de cercetãtorConferinþã susþinutã de cercetãtorConferinþã susþinutã de cercetãtorConferinþã susþinutã de cercetãtor
drdrdrdrdr. Constantin Neþoiu, la Muzeul Olteniei. Constantin Neþoiu, la Muzeul Olteniei. Constantin Neþoiu, la Muzeul Olteniei. Constantin Neþoiu, la Muzeul Olteniei. Constantin Neþoiu, la Muzeul Olteniei

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei are loc astãzi, de la ora 11.00, o con-
ferinþã cu o suitã de videoproiecþii, susþinu-
tã de dr. Constantin Neþoiu, cercetãtor ºtiin-
þific în cadrul Institutului Naþional de Cer-
cetare ºi Dezvoltare Silvicã „Marin Drãcea”,
cu genericul „Starea fitosanitarã a pãdurilor
din România pe fondul schimbãrilor de me-
diu actuale”. Manifestarea se desfãºoarã în

cadrul proiectului cultural-educativ „Mediul
ºi Sãnãtatea” ºi este dedicatã Lunii Pãdurii
(15 martie - 15 aprilie). ªi-au anunþat parti-
ciparea studenþi de la Departamentul de
Geografie – Facultatea de ªtiinþe a Univer-
sitãþii din Craiova (coord. lector univ. dr.
Oana Mititelu Ionuº) ºi elevi ai Colegiului
Tehnic „Costin D. Neniþescu” (coord. prof.
Luminiþa Radu-Militaru).

dus cu aproximativ 15%, având în
vedere faptul cã se taie ilegal 3
hectare de pãdure în fiecare orã.

În acest context se desfãºoarã
ºi evenimentul de astãzi de la Sec-
þia de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei, sub coordonarea muzeo-
grafului dr. Ionelia Claudia Goga.
Tema propusã vizeazã importan-
þa stãrii de sãnãtate a pãdurilor ca

o rezultantã a multiplelor
interacþiuni dintre mediul
fizico-geografic în care se
aflã biocenozele forestie-
re ºi activitãþile umane. În
România, în condiþiile în
care pãdurile sunt locali-
zate aproape în zone cu
un grad relativ ridicat de
favorabilitate, sunt afecta-
te în principal de factori
determinanþi: biotici ºi mai
puþin de factori abiotici.
Împreunã, aceste douã ca-
tegorii de factori afectea-
zã anual suprafeþe ce va-
riazã între 30-40%  din su-
prafaþa totalã a pãdurilor
din care cca. 85% sunt su-
prafeþe afectate de factori
biotici, în principal de in-
secte ºi în mai micã mãsu-
rã microorganisme patoge-
ne, mamifere.

Tendinþele evidenþiate în
ultimele decenii de amplifi-
care a fenomenelor de se-
cetã, a atacurilor diverºilor

factori biotici, de extinderea feno-
menului de uscare anormalã la tot
mai multe specii, indicã o fragili-
tate crescândã a ecosistemelor fo-
restiere din România, unde starea
generalã de sãnãtate a pãdurilor
este satisfãcãtoare, iar dupã stan-
dardele internaþionale, Romania se
situeazã printre þãrile cu pãduri
moderat afectate.

Ne place sã ne cuibã-
rim, sã fim mângâiaþi,
iar cearta ºi zgomote-
le puternice ne sperie.
Adorãm jocurile, dis-
tracþia ºi grupurile. În
fapt, toatã viaþa cãu-
tãm ºi iubim frumosul,
atât de mult încât unii
dintre noi îl aleg îna-
intea funcþionalului.
Omenirea a cãutat fe-
ricirea încã de la înce-
putul ei, însãºi evolu-
þia ºi progresul omeni-
rii fiind doar cãutãri
ale fericirii. Practic
orice act pe care îl
face omul, este unul
cãtre fericire, pe ter-
men lung sau scurt.
Echipa Inspire Acade-
my vã invitã la un curs
intens care conþine poveºti mi-
nunate despre fericire, statistici
extrase din sute de formulare ºi
metode prin care putem depãºi
majoritatea provocãrilor care

stau în calea fericirii”, Echipa
Inspire Academy.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

La împlinirea a 85 de ani de
la naºterea lui Nichita Stãnescu,
Teatrul Naþional din Craiova
(TNC) organizeazã o nouã în-
tâlnire în cadrul proiectului
„Adunarea Poeþilor” – mâine, 29
martie, ora 17.30, la Sala „Ia te
uitã!”. Actorii Constantin Ci-
cort, Petronela Zurba ºi Nataºa
Raab vor susþine cu acest prilej
spectacolul-lecturã „Nichita
Stãnescu – la masã cu noi”, un
recital de versuri din ultima car-
te antumã a poetului, „Noduri ºi
semne” (Ed. „Cartea Româneas-
cã”, 1982). Selecþia versurilor
ºi prezentarea: Nicolae Coande.
Intrarea publicului este liberã.

MAGDA BRATU

 „Nichita Stãnescu –
la masã cu noi”, spectacol-
lecturã la TNC

În aceastã perioadã, la
Liceul Teoretic „Mihai Vi-
teazul” din municipiul Bãi-
leºti se desfãºoarã o serie
de ateliere de creaþie, ob-
iecte handmade ºi de pic-
turã, în care sunt implicaþi
elevi din cadrul unitãþii de
învãþãmânt, sub coordona-
rea profesorului de religie
Marioara Popescu. La fi-
nal vor fi organizate o ex-
poziþie cu lucrãrile realiza-
te ºi o serbare prilejuitã de
sãrbãtorile de Paºti. Potri-
vit organizatorilor, elevii au participat pânã acum la ateliere
de picturã pe sticlã, icoane ºi alte imagini reprezentative acestei
perioade, ateliere de picturã pe pânzã, picturã pe ouã ºi de
confecþionare felicitãri.

MAGDA BRATU

Bãileºti: Ateliere de picturã
ºi de creaþie obiecte
handmade

Biblioteca Judeþeanã ”Ale-
xandru ºi Aristia Aman” în co-
laborare cu Liceul Tehnologic
Special „Bethoveen” desfãºoa-
rã astãzi,  începând cu ora
9.30, în sala “Acad. Dinu C.
Giurescu”, prima acþiune edu-
cativã din seria activitãþilor lu-
nare care urmeazã sã se des-
fãºoare în cadrul proiectului
educativ „Cartea – comoarã
pentru suflet”. La activitate vor
participa elevi de la Liceul Spe-
cial Tehnologic “Bethoveen”,
însoþiþi de profesorii Octavia
ªtefan, Ionela Martie, Ileana
Negoiþã ºi Carla Tudor. Pro-
iectul educativ „Cartea – co-
moarã pentru suflet” are sco-
pul de a promova aspectele le-
gate de rolul ºi importanþa cãrþilor în dezvoltarea armonioasã
a adolescenþilor. De asemenea, se va insista asupra rolului
bibliotecii publice ºi a colecþiilor de carte pe care le deþine,
dar ºi în direcþia dezvoltãrii spiritului critic, a creativitãþii ºi
interactivitãþii.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”

„Cartea – comoarã
pentru suflet” „Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”„Arta Fericirii”
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MIERCURI - 28 martie

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
19:30 Jurnal de Centenar
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:50 Jurnal de Centenar
22:00 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Documentar
00:00 Telejurnal
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:25 Documentar (R)
02:55 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Mediterraneo
08:00 Memorialul Durerii
08:54 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Regele îndrãgostit (R)
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Cap compas (R)
11:30 Naturã ºi aventurã (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Teleshopping
14:00 Se zice cã...
15:00 Stepa
1979, Rusia, Dramã
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Regele îndrãgostit
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
20:10 Doi oameni in oras
1973, Franþa, Crimã, Dramã
22:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Se zice cã... (R)
00:45 Anatomia unei înscenãri

(R)
2014, Canada, SUA, Dramã,

Thriller
02:20 Poate nu ºtiai
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

07:30 Cum sã fii amantu' la femei
09:25 Jackie
11:05 Nãscut în China
12:25 Amelia
14:20 Gifted
16:00 Fargo
16:55 Fargo
18:00 Norman
20:00 Breaking News
21:20 Aici, acum
22:20 O dimensiune paralelã
23:25 Sã furi de la un hoþ
01:00 Perfect sãnãtos
02:35 Mesaj pentru tine

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 Ninja Asasin (R)
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
01:45 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
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 Vremea inocentei (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Iubirea ascunsã (R)
14:30 Cum m-am îndragostit
15:30 Vin iubiri neaºteptate
17:30 Vremea inocentei
19:00 Camera 309
21:00 Iubirea ascunsã
22:00 Trandafirul negru
23:00 Inimã de þigan
00:30 Vin iubiri neaºteptate (R)
02:15 Camera 309  (R)
03:45 Inimã de þigan (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 Vin iubiri neaºteptate (R)

07:00 Pãsãri libere (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Gunoierii (R)
14:15 Strãlucire (R)
16:30 Legenda lui Johnny Lingo
18:15 La bloc
20:30 Copacul lui Joshua
22:30 Peºtele ucigas
00:15 Copacul lui Joshua (R)
02:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
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 Furtunã pe Bosfor (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 Fiica Elisei (R)
2007, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Fiica Elisei
2007, Italia, Dramã, Romantic,

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

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

bine (R)
03:30 Focus (R)
04:30 Focus Magazin (R)
05:00 Camera de râs (R)
05:45 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Seinfeld
17:30 Seinfeld
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Seinfeld
21:30 Dr. Ken
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 Rãzboinicii luminii
23:30 Rãzboinicii luminii
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport

PRO X

JOI - 29 martie

08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:35 Pulsul zilei
19:30 Jurnal de Centenar
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:50 Jurnal de Centenar
22:00 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Documentar
00:00 Telejurnal
00:30 Drumul spre Rusia
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:25 Documentar (R)

TVR 1

07:00 Mediterraneo
07:30 Pirineii
08:00 Memorialul Durerii
08:54 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Regele îndrãgostit (R)
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Teleshopping
14:00 Se zice cã...
14:50 Bãieþii din strada Pal
1969, Ungaria, SUA, Dramã
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Regele îndrãgostit
2017, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
20:10 Pericol iminent
1999, SUA, Thriller
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:45 Se zice cã... (R)
00:35 Doi oameni in oras (R)
1973, Franþa, Crimã, Dramã
02:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:40 Norman
09:40 Breaking News
11:05 Oamenii focului
13:00 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
14:45 Dragoste de adolescentã
16:10 Megan Leavey
18:10 Viaþa secretã a cuplurilor
19:15 Lumea de dincolo
20:00 Florence
21:50 Pericolul atomic intern
23:30 Tentaþia seducþiei
01:10 Talentatul domn Ripley
03:30 Strangulat
05:30 Pe platourile de filmare
06:00 Scurtmetraje Disney - I

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 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
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 Iubirea ascunsã (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 Vin iubiri neaºteptate
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Iubirea ascunsã
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Vin iubiri neaºteptate (R)
01:45 Iubirea ascunsã (R)
02:30 Camera 309  (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

07:45 Frankenweenie
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Pãsãri libere (R)
14:30 Legenda lui Johnny Lingo

(R)
16:15 Trucurile pasiunii
18:15 La bloc
20:30 Oamenii Companiei
22:45 Spectacol mortal
00:45 Oamenii Companiei (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 Aici eu sunt vedeta!
22:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
23:15 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 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
22:45 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Furtunã pe Bosfor (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 Fiica Elisei (R)
2007, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Fiica Elisei
2007, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine
20:30 Vânãtorul de recompense
2017, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Vânãtorul de recompense

(R)
2017, SUA, Acþiune, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus (R)
04:30 Focus Magazin (R)
05:00 Camera de râs (R)
05:45 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
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 Seinfeld
17:30 Seinfeld
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Seinfeld
21:30 Dr. Ken
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 Razboinicii luminii
23:30 Razboinicii luminii
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport

PRO X
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea

solicitãrii de emitere a acordului de me-
diu. CONSTANTIN ALISIA LUIZA ªI CON-
STANTIN VASILE ADRIAN anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „CONSTRUIRE LO-
CUINÞÃ St+P+2E ªI ÎMPREJMUIRE
PARÞIALÃ TEREN”, propus a fi ampla-
sat în Municipiul Craiova, str. Dr. Victor
Gomoiu, nr. 26A, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului Dolj din str.
Petru Rareº, nr. 1 Municipiul Craiova, în
zilele de luni- joi, între orele 8.00- 16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00.Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului Dolj.

COMUNA Daneþi, titular al proiec-
tului “MODERNIZARE STRÃZI DE IN-
TERS LOCAL ÎN COMUNA DANEÞI, JU-
DEÞUL DOLJ”, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã, proiect propus a fi amplasat în
comuna Daneþi, satele Daneþi, Brabeþi,
Braniºte ºi Locusteni, strãzile Gheor-
ghe Doja, Ion Creangã, Nicolae Titules-
cu, Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu,
Liviu Rebreanu, Carol I, A.I. Cuza, Mi-
hai Eminescu, Vlad Þepeº, Ioan Slavici,
Victor Babeº, George Cãlinescu, 22 De-
cembrie, Judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului APM Dolj din Craiova,
str.Petru Rareº, nr.1, în zilele luni-joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresa de internet: office@apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 03.04.2018.

Anunþul tãu!
C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.,

Bucureºti  –  Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în mun. Craiova,
str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate la
concurs un post vacant de “ºef turã
statii gr. 3,4 (în pregãtire)” (duratã ne-
determinatã) în cadrul Staþiei 220 kV
Calafat, cu sediul în Calafat, Drumul
Comunal Calafat. Ciupercenii Noi
(Sos. Smârdan), jud. Dolj. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la numãrul
de telefon: 0251/307.115.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri
orice tip de tablã, dulghe-
rie, accesorii, jgheaburi,
burlane, mici reparaþii.
Telefon: 0758/134.484.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere Bãileºti, zonã
centralã, preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon:
0771/504.064.

Vând apartament 4
camere, cart ier 1
Mai, zona Târg - Kau-
fland, 2 bãi, 2 balcoa-
ne 97 mp. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã str. Pãrului nr.
33. Telefon: 0755/074.742.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în co-
muna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt – pe lângã li-
ceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme, gard
metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500
de euro, negociabil. Te-
lefon: 0769/512.701.
Vând casã cu 4 came-
re, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+ 500
mp curte. Telefon:
0752/641.487.

Vând gospodãrie în  co-
muna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

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 apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi bu-
jori, 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 5000 mp Sãliº-
te Costeºti Vâlcea,
zonã pitoreascã, turis-
ticã, asfaltatã, instala-
þie apã. Telefon: 0723/
328.336.

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. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren comuna Po-
dari – Dolj. Telefon: 0722/
943.220.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile instalate, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã sau
apartament 2 camere
- Craiova. Telefon:
0765/152.614.

AUTO
VÂND KIA SEPIA ºi
FORD MONDEO. Tele-
fon: 0769/548.003.

Vând Volkswagen Polo.
Telefon: 0723/328.336.

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

Vând viþea, vârstã 1 an,
200-250 Kg. Telefon:
0251/457.204.

Vând coceni, preþ 1 leu/
snop – comuna Mischii.
Telefon: 0744/100.000.

Vând loc de veci, cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.

Vând frigider. Telefon:
0748/ 408.819.

Vând boiler electric 100
litri bine întreþinut, bici-
cletã româneascã de
bãrbat. Telefon: 0351/
464.043.

Ocazie. Telefon AL-
LVIEW nou - 200 lei, te-
lefon EBODA nou – 100
lei. Telefon: 0773/
383.003; 0774/682.257.

Vând vin ºi þuicã. Tele-
fon: 0722/654.845.

Vând aparat auditiv
(amplificator sunete),
nou, robot de bucãtã-
rie (PLANETARIA) bol
inox 6 l, hainã lungã
piele întoarsã cãprioa-
rã îmblãnitã talia 50,
aþe de goblen toate cu-
lorile (Mouline). Tele-
fon: 0752/236.667.

Vând roþi spiþate cu cau-
ciucuri de iarnã, preþ
1300 Ron. Telefion:
0762/183.205.

Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/053.806.

Vând scaun scoicã- be-
beluº. Telefon: 0724/
065.756.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 28 martie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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, amplasata în incinta Târgului
de Sãptãmânã, str. Bulevardul de Centura nr. FN, Mun. Cala-
fat, judeþ Dolj, destinatã desfãºurãrii de activitãþi comerciale,
conform 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 prelungi-

re cu acordul pãrþilor
participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi

a taxelor ºi 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 24.04.2018, ora 1200, iar
înscrierea se va face pânã la data de 24.04.2018, ora 1100.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel/fax: 0251/231.424; 0251/232.884.

Vând loc de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.

Vând 2 canapele 2/3 lo-
curi fixe, piele ecologicã
(noi) fabricate D.K. Tele-
fon: 0766/589.695;
0770/245.610.

Vând iapã, blândã, fãrã
nãrav. Telefon: 0744/
100.000.

Vând transformator 24V
ºi 12V, calorifere fontã
aproape noi, piese Da-
cia noi, bocanci ºi ghete
negre piele noi, dami-
geanã 50 litri cu coº - 40
lei. Telefon: 0735/
445.339.

Vând uºi de dormitor sau
magazie vopsite cu gea-
muri ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele vopsi-
te ºi cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon:
0767/153.551.

Vând chituci frasân pen-
tru restaurante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic – 100
lei, televizor mare 100 lei,
maºinã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând frigider Zanussi ur-
gent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor 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, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare 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 cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/956.600.

CONDOLEANÞE
Colegii de la Centrul
Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþiona-
le Dolj, fostul Centru al
Creaþiei Populare Dolj,
regretã dispariþia dom-
nului Nicolae Petre-
Vrânceanu, scriitor,
publicist ºi director al
instituþiei. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace! Sincere condo-
leanþe familei!

COMEMORÃRI
Comemorãm miercuri,
28 martie 2018, un an
de la decesul prematur
al iubitului nostru tatã,
soþ, bunic, prof. IULIAN
DOBRE, un Om excep-
þional, vesel, altruist.
Am rãmas cu amintirea
clipelor frumoase ºi
pline de viaþã. Trãim,
zi de zi, cu dorul dupã
el. Soþia, fiica, nepotul
ºi ginerele. Eternã
pace ºi luminã.

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.

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.
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Sãrbãtoarea care trebuia sã pre-
figureze reîntoarcerea echipei na-
þionale la Craiova a fost înlocuitã
de 3 zile de doliu. Component de
bazã al Craiovei Maxima ºi inter-
naþional român, Nicolae Tilihoi a
plecat dintre noi la numai 61 de ani,
dupã ce s-a luptat cu o boalã cruntã
în ultima perioadã.

La stadionul „Ion Oblemenco”,
varianta nouã ºi modernã a arenei,
de care Nae Tilihoi a apucat sã se
bucure prea puþin, a avut loc ce-
remonia de despãrþire, cu un tur
de onoare. Sute de persoane au
venit sã-ºi ia rãmas bun. Alãturi de
familia sa a fost ºi marea familie
alb-albastrã, compusã din foºtii
coechipieri ºi prieteni, dar ºi auto-
ritãþi locale ºi suporteri. Unii fani l-
au admirat ºi l-au încurajat pe vre-
mea când construia istoria ªtiin-
þei, alþii, mai tineri, l-au cunoscut
ºi respectat ca o glorie a Craiovei
Maxima aflatã mereu în slujba echi-
pei în tricoul cãreia a jucat peste
300 de meciuri. Ceilalþi doi Nae din
apãrarea Maximei, Negrilã ºi Un-
gureanu, nu aveau cum sã lipseas-
cã la ultima incursiune a „Funda-
ºului de Fier”, care „ne apãrã acum
din Cer”, aºa cum era mesajul scris
ultraºii de la Peluza Nord pe pânza
care l-a însoþit pe Tilihoi de la bi-
serica unde a fost depus iniþial, pânã
la stadion ºi apoi la cimitirul Un-
gureni, unde ieri, la prânz, a fost
înmormântat. Colegi cu care a
scris pagini esenþiale pentru gloria
clubului alb-albastru nu au lipsit de
la ceremonia de despãrþire: Gabi
Boldici, Silviu Lung, Sorin Cârþu,
Costicã Donose, Radion Cãmãta-
ru, Auricã Beldeanu, Grigore Ciu-
pitu, Gicã Popescu, Emil Sãndoi,
Gicã Craioveanu, Silvian Cristes-
cu, Pavel Badea, Adrian Popescu,

Ambele echipe doljene din se-
ria C4 au câºtigat meciurile dis-
putate ieri, contând pentru pri-
ma etapã a returului, care a fost
amânatã din cauza condiþiilor
meteo. Echipa a doua a Univer-
sitãþii Craiova s-a impus cu 4-2
în deplasarea din Banat, contra
celor de la Centrul Naþional de

Pregãtire Timiºoara. Pentru
formaþia antrenatã de Cornel Pa-
purã au marcat. Lucian Buzan
(2), Ionuþ Frãsineanu ºi Vali
Constantin. Primul 11 al “sate-
litului” ªtiinþei a fost: Dicã –
Ion, Enache, Puþaru – Borþa,
Buzan, Constantin, Trocan –
Frãsineanu, Zbona, Trancã, iar

pe parcurs au intrat: Þoiu, Ciu-
ticã, Dinu ºi Vadasis.

CSO Filiaºi a câºtigat pe te-
ren propriu, pe stadionul Ari-
pile, scor 3-0, cu Internaþional
Bãleºti, golurile fiind marcate
de Cristi Tudor, Fabian Cruºo-
veanu ºi Cãtãlin Dinu. Silviu
Lung a început cu: Nedianu –

Calu, Lupu, Preda, Tereche –
Criºoveanu,  Stancu,  Tudor,
Chivu – Borneci, Dinu, iar pe
parcurs au intrat: Chiriþã, Ro-
man, Cãle ºi Papa.

În clasament, Universitatea
Craiova a urcat pe locul 2, cu
35 de puncte, la 8 lungimi de
lider. CSO Filiaºi ocupã poziþia

a ºasea, cu 24 de puncte ºi va
întâlni vineri, de la ora 15, pe
stadionul “Chimia”, liderul cla-
samentului, CS ªirineasa, echi-
pã preluatã recent de fostul in-
ternaþional, Cristi Dulca. Echi-
pa a doua a ªtiinþei joacã tot în
deplasare, cu Naþional Sebiº, tot
vineri, de la ora 15.

Victorii pentru echipele doljene din seria C4

Glorie a Craiovei Maxima ºi fost internaþional,
Nicolae Tilihoi a fost condus ieri pe ultimul drum

Marius Sava, Dan Racolþea.
Clubul Universitatea Craiova s-

a ocupat de funeralii ºi a emis o
eºarfã omagialã cu numele ºi chi-
pul lui Tilihoi, alãturi de mesajul „Te
vom iubi mereu”. Pe sicriu au fost

aºezate tricourile ªtiinþei ºi Naþio-
nalei României, ambele cu numã-
rul 3, cel purtat de Nae Tilihoi de-
a lungul carierei. Juniorii ªtiinþei i-
au purtat crucea, fotografia fune-
rarã, iar sute de coroane i-au trans-
mis mesaje de despãrþire „Maximu-
lui”. N-au lipsit nici autoritãþile lo-
cale, în frunte cu primarul oraºu-
lui, dar nici ministrul Muncii, Lia
Olguþa Vasilescu.

Fanii au strigat „Nae Tilihoi
este unul dintre noi”

La cimitir, fanii au aprins torþe
ºi au scandat numele marelui fot-
balist, cântând ºi imnul Universi-
tãþii Craiova, pe care Nae Tilihoi
îl ºtia ºi îl reda aºa de bine la di-

verse festivitãþi sau
petreceri. „Vei fi me-
reu cu noi”, „Nae Ti-
lihoi este unul dintre
noi”, „Te voi iubi me-
reu”, „Cu ªtiinþa ºi
dupã moarte” au fost
strigãtele al cãror ecou
a rãzbãtut pe deasupra
întregului Parc Roma-
nescu, în apropierea
cãruia se va odihni pe
veci „stânca” din de-
fensiva Craiovei Ma-
xima. Deºi nu a fost
înmormântat în ace-
laºi cimitir precum
ceilalþi doi „Maximi”
care au dispãrut, Zoli
Criºan ºi Costicã ªte-
fãnescu, Nae Tilihoi
are locul de veci în
apropierea simbolului
ªtiinþei, Ion Oble-
menco, la mormântul
cãruia fanii ºi colegi
au poposit dupã în-
mormântare, parcã
pentru a-i spune „Tu-
narului” sã aibã grijã
de „Limbã”.

Chiar dacã o statisticã rece nu
poate sã ne arate cine a fost cu
adevãrat Nicolae Tilihoi, trebuie sã
trecem în revistã cariera fostului
mare fotbalist. Nicolae Tilihoi s-a
nãscut la Brãila, pe 9 decembrie
1956. Ca mulþi alþi jucãtori ai Cra-
iovei Maxima, a fost descoperit de
Profesorul Corneliu Andrei Stroe,
care l-a adus la ªtiinþa la doi ani
dupã ce echipa câºtigase primul
titlu. Tilihoi a avut pretenþia, dar ºi
valoarea de a fi titular ºi a avut un
rol extrem de important, cel de a-
i succede în centrul defensivei Uni-
versitãþii unei alte legende, Petre
Deselnicu. S-a acoperit de glorie
în Bãnie. De bani, mai puþin, fiind-
cã era vremea “când se juca pe

cupe ºi medalii”, aºa cum spun
colegii sãi de generaþie. A cucerit
douã titluri de campion ºi patru
Cupe ale României. A strâns 291
de meciuri în primul eºalon, mar-
când 6 goluri. Are numai 9 pre-
zenþe în tricolor, fiind unul dintre
puþinii componenþi Craiovei Maxi-
ma care nu s-a putut lãuda cu prea
multe selecþii la naþionalã. Are 36
de apariþii în cupele europene, ne-
lipsind de la toate premierele sta-
bilite de Craiova Maxima în fotba-
lul românesc: calificare în sfertu-
rile de finalã ale Cupei Campioni-

lor Europeni, accederea în semifi-
nalele Cupei UEFA. A mai câºtigat
un titlu de campion, ca antrenor al
echipei de juniori a Universitãþii
Craiova. Ca antrenor, a pregãtit
echipele: Jiul IEELIF Craiova,
Electroputere, Universitatea Craio-
va, Chimia Rm. Vâlcea, Callatis
Mangalia ºi Drobeta Turnu Seve-
rin, Senaco Novaci. Nicolae Tili-
hoi a trecut printr-o tragedie în
urmã cu un deceniu, când ºi-a
pierdut fiica, Alina, în urma sa rã-
mânând fiul, Lucian, ºi el fost fot-
balist la Universitatea Craiova.

„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”„Fundaºul de Fier ne apãrã acum din Cer”


