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Ieri, în prima ºedinþã a Colegiului Prefectural Dolj , din acest an, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi s-a referit la asigurarea protecþiei unitãþilor ºcolare, pe ulti-

mul trimestru al anului trecut. Raportul a
fost prezentat de adjunctul inspectorului ºef
al Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, comisar – ºef Laurenþiu Dumitrescu.
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Conform acestuia, infracþionalitatea este
aproximativ egalã cu aceeaºi perioadã din
2017. Mai sunt , însã, semnalate ºi situaþii
care trebuie neapãrat reglementate.
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„Vestele galbene” se pregãtesc
de alegerile europarlamentare!
Ajunse la actul 11, manifestãrile „gilets jaunes”, de la sfârºitul fiecãrei sãptãmâni în Franþa, au pus pe jar guvernul
Edouard Philippe, care a ºi fãcut o serie
de concesii, de acum cunoscute, în prezent la nivelul þãrii derulându-se dezbateri pe o serie de deziderate rezultate din
doleanþele manifestanþilor. Se vorbeºte
însã de o fracturã între Franþa urbanã ºi
Franþa perifericã, una instalatã în mondializare, alta în abandon. Se vorbeºte ºi
de necesitatea revigorãrii democraþiei, dar
nimeni nu spune cum. Intelectualii de
serviciu, precum Bernard Henry Levy îi
executã pe protestatarii anti-Macron.
Numai cã aparenta aderenþã la spiritul
manifestãrilor „vestelor galbene”, încurajate inclusiv de formaþiuni politice prezente în Parlament, nu a rãmas neluatã în
seamã. ªi capitalizarea violenþei, a revoltei, sãrãciei ºi dezbinãrii a cãpãtat un sens.
Deja „vestele galbene” – ultimul act destul de anemic – se pregãtesc în vederea
alegerilor europene din luna mai, anunEDITOR:
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

MIRCEA CANÞÃR
þând printr-un contestatar din Nisa, o lisvederile legii – prevenirea violenþelor din
tã de candidaþi „apoliticã ºi asindicalã”,
timpul manifestaþiilor ºi pedepsirea autobotezatã „Uniunea galbenã”. Marþi, la
rilor acestora, fiºarea persoanelor interconferinþa de presã a prezentãrii acestezise – prezintã riscuri de neconstituþioia, accesul a fost strict vegheat. Salutatã
nalitate. Pe de altã parte se invocã realitade partide politice, dar ºi criticatã de pertea cã dreptul la manifestare a devenit sisonalitãþi politice, eclozarea acestei miºnonim cu dreptul la violenþã, incendieri
cãri civice a readus în dezbaterea Adunãde bunuri publice, injurii, ºi cã nu mai
rii Naþionale o propunere legislativã nuexistã „evenimente în stradã” fãrã gaze
mitã „legea Bruno Retailleau”, cu prilacrimogene, bastonade, gloanþe de cauciuc, tunuri cu apã, televizarea unor gruvire la prevenirea actelor de vandalism ºi
puri radicale care pun stãpânire pe spaviolenþe în timpul manifestãrilor de straþiul fizic al manifestãrii, transformându-l
dã, o lege care nu este „anti-veste galbeîn câmp de luptã. S-au propus numeroane” ºi anti-manifestanþi, cum susþine mise amendamente – perimetre stricte de
nistrul de Interne, Christophe Castaner,
securitate în funcþie de numãrul particireclamatã de sindicatele din Poliþie, dar
panþilor – dar, dupã toate aparenþele lecriticatã sub anumite aspecte de asociagea va trece prin Adunarea Naþionalã,
þiile de magistraþi. Pentru evitarea pierdeguvernul aºteptând acum textul final penrii de timp guvernul a utilizat propunerea
tru a stabili responsabilitãþile penale la trusenatorului republican Bruno Retailleau,
pele delictuale, inclusiv instituirea delicvotatã la Palatul Luxembourg (sediul Setului penal de acoperire a feþei. Un amennatului) în octombrie anul trecut. Opozidament al grupului LREM prevede ca
þia ºi inclusiv mai mulþi „marcheurs” (La
prefectul sã poatã interzice, cu douã ore
Republique en Marche) considerã cã pre-

CAO împrumutã 39 milioane de euro de la BERD
Consilierii locali sunt cei care se pronunþã, astãzi, cu
privire la împrumutul de 39 milioane de euro pe care Compania de Apã Oltenia intenþioneazã sã-l contracteze de la
BERD. Valoarea totalã a proiectului este de 434 milioane
de euro, iar aceastã sumã ar reprezenta cofinanþarea pe
care trebuie sã o asigure numai compania. În proiect intrã
ºi construcþia aducþiunii de apã de la Izvarna – firul II.
La sfârºitul lunii noiembrie a
anului trecut, Compania de Apã
Oltenia (CAO) a depus la Ministerul Fondurilor Europene cererea de finanþare pentru un proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi canalizare în
Dolj. Valoarea totalã a proiectului
este de 434 milioane de euro, fiind, de departe, cel mai mare proiect care a fost accesat vreodatã
pe o astfel de sumã. Fondurile UE
reprezintã 75,77% din totalul
cheltuielilor eligibile, adicã 276
milioane de euro. De la bugetul
de stat se acoperã 42,22 milioane
de euro, iar de la Primãria Craiova – 6,49 milioane de euro.

Al doilea împrumut al CAO

În timp ce municipalitatea participã cu o cotã de finanþare de
1,78%, companiei de apã îi revine o cotã de 10,86% din proiect,

- La mine acasã, Popescule,
parcã e la teatru; nevastã-mea
þipã toatã ziua ca o cântãreaþã
de muzicã uºoarã, iar soacrãmea îmi face numai scene.

înaintea manifestãrii ºi pânã la dispersarea acesteia, orice eveniment. „Franþa
aspirã la ordine, dar ordinea nu înseamnã mutilarea opoziþiei politice ºi utilizarea iraþionalã a forþei de puterea macronianã”, a scris pe Twitter Marine Le
Pen, lidera Adunãrii Naþionale. Au apãrut
însã ºi „vestele albastre” ºi „fularele roºii”, reþelele de socializare umplându-se
de mesaje „pro-Macron”. Cine se aflã în
spatele acestor miºcãri apolitice nu se
spune. Pe de altã parte, peste 500 de plângeri contra ministrului de Interne, Christophe Castaner, potrivit unui comunicat
al Curþii de Casaþie, au fost anulate de
procurorul general Francois Mollins. Toatã geneza „vestelor galbene” ºi manifestarea acestora în stradã capãtã de acum
alte sensuri ºi subînþelesuri. ªi o întrebare care stãruie este urmãtoarea: ce sã
caute reprezentanþii acestora în viitorul
Parlament European? Dar poate tocmai
de aºa ceva este nevoie, dupã ceea ce se
observã în nu puþine þãri din spaþiul UE.

adicã 39,57 milioane de euro.
Pentru a-i fi aprobatã cererea de
finanþare, reprezentanþii CAO trebuie sã facã mai întâi dovada
„identificãrii resurselor pentru cofinanþarea proiectului”. Dar cum
este vorba de o sumã destul de
mare pentru bugetul propriu, conducerea CAO a decis sã recurgã
la un alt împrumut – al doilea –
de la BERD (n.r. –Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare), din care sã-ºi acopere partea sa în proiect.

Pre-acordul de finanþare
va fi trimis la minister

Pe ordinea de zi a ºedinþei de
astãzi, se aflã un proiect de hotãrâre prin care se propune împuternicirea primarului Mihail Genoiu sã semneze „pentru ºi în numele municipiului Craiova” preacordul de finanþare între CAO ºi

BERD. Dupã ce proiectul de hotãrâre va primi ºi votul consilierilor locali, iar pre-acordul de finanþare va fi semnat, o copie a
acestui document va fi trimisã
cãtre Ministerul Fondurilor Europene „în vederea completãrii documentaþiei suport pentru aprobarea cererii de finanþare”. În cadrul acestui proiect, a fost aprobat, în iunie 2013, ºi un acord de
sprijin al proiectului cu BERD-ul.

Împrumutul va fi rambursat
în 15 ani

Potrivit proiectului de hotãrâre, CAO va contracta de la BERD
un împrumut de 39 milioane de
euro - pânã la 25 milioane de euro
sub forma unui împrumut angajant ºi pânã la 14 milioane de euro
sub forma unui împrumut neangajant. Împrumutul trebuie rambursat în 15 ani, cu o perioadã
de graþie de 4 ani, iar suma minimã de rambursare anticipatã este
1,5 milioane de euro. Împrumutul acestea este, de fapt, al doilea pe care compania îl semneazã cu BERD. În septembrie
2013, CAO a solicitat primul credit de la banca respectivã –în

valoare de 57 milioane de lei –
pe care trebuie sã-l ramburseze
pânã la data de 10 martie 2028.

O finanþare de 50 milioane
de euro pentru Izvarna II

Conducta Izvarna II, care presupune o aducþiune a apei dintr-o
sursã de adâncime din judeþul
Gorj, este un proiect mai vechi,
care nu a mai apucat sã fie implementat în totalitate. Prin acest
proiect cu fonduri europene, compania îºi propune sã ducã la bun
sfârºit construcþia acestei conducte de apã. Dupã ultimele estimãri, ar fi nevoie de aproximativ
50 milioane de euro pentru execuþia de lucrãri. O problemã o
reprezintã, însã, exproprierile ce
trebuie sã fie fãcute, întrucât, pe
traseul pe care este proiectatã sã
treacã firul II Izvarna, se suprapun multe proprietãþi. Conducta
ar urma sã aibã o lungime totalã
de 114 kilometri, dintre care sunt
realizaþi, încã din timpul anilor
1980, pe o lungime de 21 de kilometri - în sensul spre Craiova ºi
alþi 16 kilometri – în sensul dinspre Craiova spre sursa de apã.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Astãzi, ultima zi în care se mai depun Cererile
de platã pentru rambursarea ajutorului de motorinã
Pânã astãzi, inclusiv, se depun Cererile
de platã pentru rambursarea ajutorului de
stat pentru cantitãþile de motorinã achiziþionate ºi utilizate în agriculturã, aferente
perioadei 01 octombrie - 31 decembrie
2018 (trim. IV al anului 2018). Cererile se

„Ajutorul de stat se acordã
sub formã derambursarea diferenþeidintre rata accizei standard
ºi rata accizei reduse (stabilitã la
21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizatã la efectuarea
lucrãrilor mecanizate în agriculturã a cãrui valoare unitarã este
de 1,7385 lei/litru”, a precizat
Sorin Rãducan, directorul executiv al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
Centrul judeþean Dolj.
Pentru sectorul vegetal, cererile de platã pentru rambursare
se depun însoþite de urmãtoarele
documente : documente care
dovedesc cantitatea de ciuperci
produsã, dupã caz; situaþia cen-

depun la Centrele Judeþene ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã Centrul judeþean Dolj, de cãtre administrator
sau împuternicitul acestuia ºi este însoþitã
de copia actului de identitate al persoanei
împuternicite.

tralizatoare a cantitãþilor de motorinã utilizate la lucrãri mecanizate,
aferente perioadei
pentru care solicit
acordarea ajutorul
de stat prin rambursare, întocmitã
conform modelului
prevãzutîn anexa
nr.9; copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpãrare
a motorinei emise
de vânzãtor pe numele solicitanþilor;
copie a documentelor de identitate
ºi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care
au intervenit modificãri faþã de cererea de accord pentru finanþare;
adeverinþã în original de la Registrul agricol, cu suprafeþele
aflate în exploatare, în cazul în
care au intervenit modificãri faþã
de cererea de accord pentru finanþare; adeverinþã în original de
la Direcþia pentru agriculturã
judeþeanã, pentru suprafeþele
plantate cu vienobilã, în cazul în
care au intervenit modificãri faþã
de cererea de accord pentru finanþare.

Copie de pe cererea depusã
de cãtre apicultori

Pentru sectorul zootehnic,
cererile de platã pentru rambursare se depun însoþite de urmã-

toarele documente: situaþia centralizatoare a cantitãþilor de motorinã utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentã perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 9 din OMADR
nr.1727/2015 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; copie a
facturilor/bonurilor fiscale de
cumpãrare a motorinei emise de
vânzãtor pe numele solicitanþilor;
situaþia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmitã de beneficiar ºi
vizatã de medical împuternicit de
liberã practicã, dupã caz, întocmitã conform modelului prevãzut în anexanr. 10 din OMADR
nr.1727/2015 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; copie de
pe cererea depusã de cãtre apicultori la consiliul local în vederea asigurãriiacestora de vetre
destupinãtemporaresaupermanente ºi copie a documentelor de
identitate ºi / sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care
au intervenitmodificãrifaþã de
cererea de acordpentrufinanþare.

prin rambursare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/
2015 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpãrare
a motorinei emise de vânzãtor pe
numele solicitanþilor; situaþia centralizatoare a cantitãþilor de apã
pentru irigaþii, întocmitã conform
modelului prevãzut în anexanr. 11
din OMADR nr.1727/2015 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; copie a facturilor de apã
din care sã reiasã volumul de apã
consumat de cãtre beneficiar/

procesul-verbalde confirmare a
volumului de apã livrat pentru
irigaþii, întocmit de cãtre orice
furnizor de apã de irigaþii; situaþii asupra feþelor irigate, pestructuri de culturi, aferentã perioadei pentru care se solicit ajutorul
destat; copie a documentelor de
identitateºi/sau a documentelor
de înregistrare, în cazul în care
au intervenit modificãri faþã de
cererea de accord pentru finanþare ºi dovadã cont trezorerie
dacã au intervenit modificari ale
coordonatelor bancare faþã de
cererea iniþialã.

Situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de motorinã
utilizate pentru irigaþii

Pentru sectorul înbunãtãþiri
funciare, cererile de platã pentru
rambursare se depun însoþite de
urmãtoarele documente: situaþia
centralizatoare a cantitãþilor de
motorinã utilizate pentru irigaþii,
aferentã perioadei pentru care
solicit acordarea ajutorul de stat

Un miliard de lei garanþii pentru
Programului “Investeºte în tine”
Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Finanþelor Publice de a
acorda un plafon de 1 miliard de lei garanþii care pot fi emise în anul
2019 în cadrul Programului “Investeºte în tine”.

Programul “Investeºte în tine”
are scopul de a încuraja incluziunea socialã a tinerilor ºi are ca
obiect facilitarea accesului la finanþare pentru tinerii cu vârsta
cuprinsã între 16 ani ºi pânã la
26 de ani, precum ºi pentru persoanele cu vârsta cuprinsã între
26 ºi 55 de ani ºi care sunt cuprinºi în sistemul de învãþãmânt
sau care efectueazã cursuri de
specializare, respectiv cursuri de

reconversie ºi/sau specializare
profesionalã autorizate de cãtre
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi,
dupã caz, de cãtre Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale.

Credite fãrã dobândã,
garantate în proporþie
de 80% de cãtre stat

Tinerii, pânã la împlinirea vârstei de 26 de ani, pot apela la credite fãrã dobândã, garantate în

proporþie de 80% de cãtre stat,
de maxim 40.000 lei, pentru plata cursurilor, cãrþilor, rechizitelor, revistelor de specialitate, plata
cursurilor de specializare/calificare, de pregatire profesionalã,
taxe de studii, inclusiv master,
doctorat, MBA, plata chiriei ºi a
utilitãþilor, plata locurilor de cazare în cãminele studenþesti, a
unei pãrþi din construcþia unei
locuinþe sau achiziþia unei locuinþe, achiziþionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri
de specialitate. În cazul în care
beneficiarul se angajeazã sau este
angajat pe perioada derulãrii cre-

ditului, creditul acordat iniþial
poate fi suplimentat o singurã
datã cu o sumã cu pânã la
20.000 lei, cu respectarea scadenþei finale prevãzute în contractul de credit.

O perioadã de graþie
cel puþin egalã
cu perioada studiilor

Persoanele cu vârsta cuprinsã între 26 ºi 55 de ani pot accesa un credit de pânã la
35.000 de lei, creditul acordat
iniþial putând fi suplimentat ºi
în cazul acestei categorii de
beneficiari cu pânã la 20.000 lei

în cazul în care beneficiarul
este angajat sau se angajeazã pe
perioada derulãrii creditului.
Împrumutul se va acorda sub
forma unui credit cu una sau
mai multe tranºe, în funcþie de
facturile prezentate la decontare
sau plata directã a furnizorului
pe baza facturii proforme, pentru o perioadã maximã de 10
ani, inclusiv perioada de graþie.
Finanþatorului îi revine obligaþia de a asigura o perioadã de
graþie cel puþin egalã cu perioada studiilor, nu mai mult de 5
ani, începând de la data acordãrii creditului.
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Protecþia unitãþilor ºcolare, pe ordinea
de zi a Colegiului Prefectural Dolj
Ieri, în prima ºedinþã a Colegiului Prefectural Dolj,
din acest an, unul dintre punctele aflate pe ordinea
de zi s-a referit la asigurarea protecþiei unitãþilor ºcolare, pe ultimul trimestru al anului trecut. Raportul
a fost prezentat de adjunctul inspectorului ºef al InAnul trecut, a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acþiune (PTCO), pentru creºterea gradului de siguranþã a elevilor ºi cadrelor didactice ºi prevenirea
delincvenþei juvenile în incinta ºi în zonele adiacente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din Dolj, nr. 122.931/
03.09.2018, aprobat prin Ordinul Prefectului judeþului Dolj, nr. 9.790/14.09.2018.
Conform acestuia, din totalul unitãþilor
ºcolare, 558 au fost repartizate, pentru
menþinerea ordinii publice, structurilor
din cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj (421 în mediul rural), 23
structurilor de jandarmi ºi zece Poliþiei
locale Craiova. Au fost constituite, cu
caracter permanent, 28 de patrule, care
acþioneazã zilnic, în timpul procesului de

spectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj, comisar –
ºef Laurenþiu Dumitrescu. Conform acestuia, infracþionalitatea este aproximativ egalã cu aceeaºi perioadã din 2017. Mai sunt , însã, semnalate ºi situaþii care trebuie neapãrat reglementate.

învãþãmânt, 24 fiind în Craiova, cu sprijinul unitãþilor de jandarmi ºi ale Poliþiei locale , iar alte patru sunt constituite de IJJ
Dolj, în Calafat, Bãileºti, Filiaºi ºi Segarcea. În aceastã perioadã au fost aplicate
61 de sancþiuni contravenþionale. Nu au
lpisit întâlniri, organizate de forþele de
menþinere a ordinii publice, cu elevi,
cadre didactice, pãrinþi, în vederea prevenirii delincvenþei juvenile, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Consiliul Judeþean Dolj, Instituþia
Prefectului Dolj, etc.

Deocamdatã, mai sunt
lipuri în asigurarea pazei

Asigurarea pazei ºi securitãþii unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar nu au lipsit

Vacanþã creativã în Fabrica
de poveºti ElectroColibri!
Teatrul „Colibri” îi aºteaptã din nou
pe copii sã petreacã o vacanþã activã ºi
creativã în Fabrica de poveºti din Calea
Bucureºti nr. 56! Cei mici îºi pot petrece
vacanþa intersemestrialã (4-8 februarie
2019) participând mãcar la unul din cele
20 de ateliere de teatru interactiv, a câte
50 de minute fiecare, care se vor desfãºura zilnic, în intervalul orar 11.00-19.00,
în Sala Studio.

«Coordonatorii atelierelor vor fi partenerii copiilor în frumoasa aventurã a
descoperirii teatrului de animaþie, a desluºirii tainelor pãpuºilor ºi poveºtilor care
ocupã scena la „Colibri”», spun reprezentanþii instituþiei. Biletele se pot procura de la Agenþia teatrului, la preþul de 10
lei / persoanã. La cursuri pot participa
copii de toate vârstele ºi nu existã un
numãr limitat de locuri.

dintre obiectivele poliþiºtilor doljeni, dar mai
sunt puncte de remediat. „Din totalul instituþiilor ºcolare, aproape 79% sunt asigurate cu o formã de pazã/securitate.
Rãmân 129 de ºcoli care nu au pazã umanã sau sisteme de supraveghere video, iar
11 instituþii, nouã în mediul rural, nu au
gard împrejmuitor. De asemenea, 26 de
unitãþi (24 în comune) sunt amplasate în
zone iluminate necorespunzãtor, iar 17
(ºase în mediul urban) fac parte din zone
izolate. Sperãm ca, în aceastã primãvarã,
toate deficienþele sã fie remediate. În ceea
ce priveºte infracþionalitatea, aceasta se
menþine la aproximativ acelaºi nivel cu perioada similarã din 2017. Aici, nu au fost
sesizate fapte cu grad ridicat de pericol,
fiind vorba de lovire sau alte violenþe ºi furt,

produse , în general, între elevii din aceeaºi unitate de învãþãmânt. Se menþin, încã
riscuri generate de precaritatea ºi, uneori,
lipsa controlului accesului în ºcoli. Vom
continua acþiunile de prevenire ºi combatere a faptelor antisociale, în parteneriat
cu reprezentanþii ISJ ºi ai altor instituþii
abilitate”, a precizat comisar – ºef Laurenþiu Dumitrescu, adjunct al IPJ Dolj.
CRISTI PÃTRU

Salon de artã la Galeria „Vollard”
La Galeria de Artã „Vollard” a
Casei de Culturã „Traian Demetrescu” are loc astãzi, ora 17.30, vernisajul Salonul de iarnã al artiºtilor
Asociaþiei Seniori Art Craiova. În
cadrul expoziþiei îºi prezintã lucrãrile
artiºtii plastici craioveni Daniel Guþã
(curator), Mariana Montegaza
(preºedintele asociaþiei), Dragoº
Gorgorin (invitat), Cornelia ªendroiu,
Noni Mogoºeanu, Virginia Neacºu,
Nicolae Pârvulescu, Marian Rada,
Dan Scurtu, Olimpia Zdrenghea ºi
Smaranda Belciug. Despre expozanþi
ºi operele lor vor vorbi, cu acest
prilej, criticul de artã Magda BuceRãduþ, artistul Ovidiu Bãrbulescu ºi
prof. Nicolae Marinescu. Expoziþia
va fi deschisã pânã pe data de 14
februarie 2019, accesul publicului la
galeria din strada „Traian Demetrescu” nr. 31 fiind liber.
MAGDA BRATU

Volumul „Absurdul în opera lui I. L.
Caragiale”, lansat la Biblioteca Judeþeanã
Luni, 4 februarie
• Orele 11.00 ºi 12.00 (douã serii / 50 minute fiecare atelier): „Poveste de vacanþã”,
coord. Adriana Teodorescu ºi Andreea Melinescu
• Ora 17.00 (o serie / 50 minute): „Poveste de vacanþã”, coord. Adriana Teodorescu
• Ora 18.30 (o serie / 50 minute): „Vacanþã în culori”, coord. Laura Pumnea
Marþi, 5 februarie
• Orele 11.00, 12.00 (douã serii / 50 minute fiecare atelier): „Poveste de vacanþã”,
coord. Adriana Teodorescu ºi Andreea Melinescu
• Ora 17.00 (o serie / 50 minute): „Improvizãm ºi explorãm”, coord. Marin Fagu
• Ora 18.00 (o serie / 50 minute): „Vacanþã în culori”, coord. Laura Pumnea
Miercuri, 6 februarie
• Orele 11.00, 12.00 (douã serii / 50 minute
fiecare atelier): „Poveste de vacanþã”, coord.
Adriana Teodorescu ºi Andreea Melinescu

• Orele 17.00, 18.00 (douã serii / 50 minu-

te fiecare atelier): „Improvizãm ºi explorãm”,
coord. Marin Fagu

Joi, 7 februarie
• Orele 11.00, 12.00 (douã serii / 50 minute fiecare atelier): „Poveste de vacanþã”,
coord. Adriana Teodorescu ºi Andreea Melinescu
• Ora 17.00 (o serie / 50 minute): „Secretele pãpuºilor”, coord. Rodica Prisãcaru ºi
Mugur Prisãcaru
• Ora 18.00 (o serie / 50 minute): „Improvizãm ºi explorãm”, coord. Marin Fagu
Vineri, 8 februarie
• Orele 11.00, 12.00 (douã serii / 50 minute fiecare atelier): „Poveste de vacanþã”,
coord. Adriana Teodorescu ºi Andreea Melinescu
• Orele 17.00, 18.00 (douã serii / 50 minute fiecare atelier): „Secretele pãpuºilor”, coord. Rodica Prisãcaru ºi Mugur
Prisãcaru

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte astãzi, ora
17.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giures-

cu”, lansarea volumului „Absurdul în
opera lui I. L. Caragiale”, autor Dan
Ionescu. La evenimentul moderat de
Mircea Pospai, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România – Filiala Craiova, ºi-au anunþat participarea
prof. univ. dr. ªtefan Vlãduþescu, Ioan
Lascu, preºedintele Uniunii Scriitorilor
din România – Filiala Craiova, Mihai Firicã, Ionuþ Pãtularu, Nicolae Pârvulescu
ºi Eleanor Mircea. Cunoscut pentru contribuþiile în domeniile poeziei, prozei, istoriei ºi criticii literare, Dan Ionescu a
publicat, de-a lungul timpului, volumele
„Biblioteca într-o alocuþiune”, „Altceva de cunoscut”, „Departe de ocean”,
„Fugã în scris”, „Umbra scrisului”,
„Imposibilul extaz”, „Virtualitãþi ale
compromisului”, „Datina. Revistã tradiþionalistã interbelicã”, „Presa literarã din Oltenia” º.a., precizeazã reprezentanþii bibliotecii doljene.
MAGDA BRATU

joi, 31 ianuarie 2019

Anunþul tãu!
Societatea debitoare REDIROM SRL Craiova, judeþul
Dolj aflatã în faliment, prin lichidator judiciar organizeazã
licitaþie publicã pentru vânzarea spatiului comercial situat
în oraºul Segarcea, str. Republicii nr. 61, judeþul Dolj. Licitaþia va fi organizatã la sediul
lichidatorului judiciar ora
12:00 în data de: 07.02.2019
la pretul de pornire de
459.915 lei. Mai multe informaþii referitoare la modul de
organizare al licitaþiei se obþin la numãrul 0745524825.

publicitate
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere semidecomandat, etaj 4. Preþ 40.000
Euro. Telefon: 0773/
331.129.
Vând apartament 3 camere decomandatzona Lãpuº Argeº. Preþ
78.000 Euro negociabil.
Telefon. 0726/245.306.
CASE
Vând casã cu 4 camere, 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.
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SC SERVICII PUBLICE CÂRCEA SRL organizeazã în data de 14.02.2019, ora 10.00 concurs
pentru ocuparea a 4 posturi vacante, respectiv:
-2 POSTURI MUNCITORI
-2 POSTURI LUCRÃTORI COMERCIALI
Relaþii la telefon 0251/458.121 sau la sediul SC
SERVICII PUBLICE CÂRCEA SRL, str. Aeroportului, nr. 45, comuna Cârcea, judeþul Dolj.
Vând casã + anexe,
teren 2800 mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu, fântânã 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. Telefon:
0769/512.701.

TERENURI

Vând loc de veci lucrare + cruce. Telefon: 0351/456.907;
0770/304.207.
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, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând lãmâi în anul II de
fructificare, aloe, ºi
lendri, alb, galben, roz.
Telefon: 0770/524/172.

MATRIMONIALE

Doamnã serioasã
vârsta 65 ani caut
domn fãrã obligaþii
vârstã apropiatã. Telefon: 0729/684.222.

PIERDERI

IANYS PROTECT
SRL declarã pierderea certificatului de
înregistrare ºi certificatelor constatatoare emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
EMATAGENT DEASIGURÃRI SRL declarã
pierderea certificatului
de înregistrare ºi certificatelor constatatoare emise de ORC Dolj.
Se declarã nule.
COLÞATU MARIN I.I.
declarã pierdut certificat constatator sediu
social eliberat de ORC
Dolj. Se declarã nul.

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

Vând teren 500 mp, la
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
8 km de Craiova plantat cu pomi ºi vie,
 Cele mai înalte standarde de
între gard ºi asfalt este
canalizare ºi apã. Te- profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnealefon: 0770/175.394;
voastrã:
0745/043.152.
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

VÂNZÃRI DIVERSE

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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

Vând 2 ponei (masculi)
ºi cãþei ciobãnesc de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vând motor 9 kv 900
ture / minut 8 cp, motor T.N. motorinã, dãrac de lînã, ºabloane
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
steag Ue. Telefon:
ºi 0760/678.231.
0723/684.511.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Fotbalul iese din iarnã

Liga I se reia în acest week-end, având în faþã ultimele
cinci runde din sezonul regulat, în care Universitatea are
program infernal: Viitorul, CFR, Sibiu, FCSB ºi Astra
Dupã aproape o lunã ºi jumãtate de pauzã, Liga I se reia în
acest week-end. Majoritatea echipelor s-au pregãtit în Antalya, cu
excepþia FCSB ºi a Chiajnei, care
au mers în Spania. Douã formaþii
ºi-au modificat aproape în totalitate lotul în aceastã perioadã: Dinamo ºi Dunãrea Cãlãraºi. Aflate
în zona de influenþã a unor agente de jucãtori, Luana Rednic, respectiv Ana Maria Prodan, cele
douã cluburi care vor evolua
aproape sigur în play-out au fãcut schimbãri masive în componenþa loturilor, care aratã complet
diferit. În afara acestor douã formaþii, transferurile au vizat doar
completarea loturilor, nu s-a renunþat la scheletul de bazã, la jucãtorii importanþi, echipele pãrând, pe hârtie, mai puternice decât în prima parte a stagiunii.

Craiova a fãcut un singur trasfer

Universitatea Craiova a adus un
singur jucãtor, Andrei Cristea,
care poate intra direct în primul
11, Mangia schimbând ºi sistemul
de joc pentru a-i face loc veteranului de la Iaºi. CFR Cluj a fost
inertã în mercato, pãstrând echipa de bazã sau chiar 18-le de bazã,
cea mai importantã miºcare fiind
prelungirea contractului lui Camora. FCSB este una dintre cele 3
echipe care au schimbat antrenorul în aceastã pauzã, alãturi de
Mediaº ºi Chiajna. FCSB s-a întãrit în principal prin revenirea
jucãtorilor accidentaþi: Pintilii,
Momcilovic, Bãlaºa, ºi adus 3 jucãtori tehnici ºi cu experienþã,
precum Stoian, L. Matei ºi Hora,
capabili sã ºi scoatã adversari din
joc, dar sã ºi marcheze. Sepsi ºia completat lotul, dar noii-veniþi
nu vor atenta probabil la primul
11 al lui Neagoe, Astra nu a schimbat nici ea prea multe, dar pare
puþin slãbitã, dupã ce a pierdut doi
jucãtori importanþi. Iliev ºi Buº.
Viitorul aratã ºi mai bine la ieºirea
din iarnã. Faþã de alte întreruperi,
Hagi nu a mai vândut, în schimb
a adus jucãtori interesanþi, ca dubluri pe posturi de valoare apropiatã cu titularii, Eric fiind cireaºa de pe tort. Mediaºul are un
nou antrenor ºi un lot destul de

puternic, dacã ne gândim cã jucãtori precum Caiado, Ely Fernandes, Pleaºcã, Yazalde, Pedro

Mendes, Chamed sau Luis Aurelio ar putea rãmâne pe bancã. Pe
Botoºani ºi Chiajna le vom vedea
probabil în aceeaºi formulã de
anul trecut, chiar dacã ilfovenii au
schimbat antrenorul. Voluntari ºi
Iaºi au transferat jucãtori importanþi pe posturile deficitare sau
unde aveau nevoie de dubluri, lanterna având o echipã care aratã
mai bine decât multe altele din
play-out, în timp ce Stoican forþeazã, ca ºi anul trecut, intrarea în
play-off pe ultima sutã de metri.
Moldovenii l-au pierdut pe liderul
Cristea, dar sperã ca Burlacu sã
explodeze sub comanda socrului,
ca Gardoº sã se apropie de jucãtorul care a costat milioane de
euro, iar Kizito, revenit, sã fie cel
puþin la nivelul de anul trecut. Sibiul lui Miriuþã a fãcut câteva implanturi, dar rãmâne o echipã surprinzãtoare, fãrã nume în lot, dar
cu potenþial de play-off, în condiþiile în care va juca meciurile de
acasã tot pe un alt teren, la Piteºti.

Universitatea Craiova
A venit: A. Cristea (Poli Iaºi).
Au plecat: Calancea, Borþa, Burlacu, Gardoº.
Echipa de bazã: Pigliacelli – Martic, Donkor, Kelic, Bancu – Bãrbuþ,
Mateiu, Cicâldãu, Mitriþã – A. Cristea, Koljic. Antrenor: Devis Mangia.
CFR Cluj
Au venit: I. Rus (Lazio), H. Moldovan (Energeticianul), Dodoi (Sepsi).
Au plecat: Mailat, A. Radu, Urko Vera, Tambe.
Echipa de bazã: Arlauskis – Manea, Vinicius, Lang, Camora – Culio,
Djokovic, Hoban - Deac, Omrani, Þucudean.
FCSB
Au venit: Fl. Matei (Kalba), Stoian (Crotone), Hora (Akhisar).
Au plecat: D. Benzar, Pleaºcã.
Echipa de bazã: Bãlgrãdean – R. Benzar, Bãlaºa, Planic, Momcilovic –
Pintilii, Stoian, Fl. Matei - Man, Tãnase, Gnohere. Antrenor: Mihai Teja (nou).
Sepsi
Au venit: Carnat (Cãlãraºi), C. Popescu (ASU Poli), Rudol (Pogon Szczecin),
Abud Omar (Cercle Bruges)
Au plecat: Prosser, Ursu, Veress, Dodoi.
Echipa de bazã: Fejer – Moura, Viera, Jovanovic, Sato – Velev, Vaºvari,
Fl. ªtefan – I. Fulop, Tandia, Nouvier. Antrenor: Eugen Neagoe.
Viitorul
Au venit: Târcoveanu (Dinamo), Eric (Al Markhiya), Kuipers (Den Haag),
Rivaldinho (Levski), Calcan (Almere), Bekui (Poli Iaºi).
Au plecat: Luchin, Dima, Voduþ.
Echipa de bazã: Cojocaru – Boboc, Mladen, Þâru, de Nooijer – Vânã, T.
Bãluþã, Eric - I. Hagi, Drãguº, Mãþan. Antrenor: Gheorghe Hagi.
Astra
Au venit: Dima (Viitorul), Romario Pires (Maccabi Petach Tikva).
Au plecat: Iliev, Mengolo, Koukou, Bahamboula, L. Buº, Chipirliu.
Echipa de bazã: Lazar – Butean, Erico, Cestor, Belu – Mrzljak, Romario
– Begue, Llullaku, N. Roºu - Alibec. Antrenor: Costel Enache.
Chiajna
Au venit: Iloki (Nantes), V. Mihai (Baloteºti).
Au plecat: G. Matei, Leca, Ciobanu, Batin.
Echipa de bazã: Caparco – Albu, Marc, Fota – R. Deaconu, Ropotan, Prepeliþã, Gorobsov, Grãdinaru – Iloki - Guessan. Antrenor: Adrian Falub (nou).
Cãlãraºi
Au venit: D. Benzar (FCSB), Calancea (Craiova), ªt. Vlãdoiu (FC Snagov),
A. Radu (CFR Cluj), Mukanya (Trakai), Luchin (Viitorul), Semedo (Leixoes), C.
Nica (Atalanta), Sârghi (Flamurtari), Henderson (Pirin), Digbeu (Bourg), A. Omrani
(Virton), Ben Djemia (Lamia), Mapuku (Shiazjiang), Ammari (Spezia).
Au plecat: Lungu, Kanda, ªandru, ªeroni, Ispas, Gligorov, Mezu, Monroy, Walace, Puºcaº, Carnat, V. Alexandru, S. Panã.
Echipa de bazã: Straton – Vlãdoiu, Luchin, Sârghi, Mendy – Al. Muntean,
Bourceanu, Henderson, Ammari, Mapuku - Mediop. Antrenor: Dan Alexa.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
Poli Iaºi
Au venit: Gardoº, Burlacu (ambii Craiova), Kizito (BATE Borisov), ªt.
Popescu (Salernitana), Ruben Mino Peralta (Albacete).
Au plecat: A. Cristea, Cobrea, I. Roºu, Aguinaldo, Bekui, N’Dongala, P. Pârvulescu.
Echipa de bazã: Ruben Peralta – Mihalache, Gardoº, Frãsinescu, Panþâru
– Cioinac, Qaka, Platini - Burlacu, Kizito, Dylan Flores. Antrenor: Flavius Stoican.
FC Botoºani
Au venit: Diakite (Shirak Gyumri), Holzmann (Admira Wacker), Vajushi
(Pro Vercelli), L. Buº (Astra), Anca Trip (Metaloglobus).
Au plecat: I. Brînzã, Trujici, Brekalo, Chitoºcã, Ed. Florescu.
Echipa de bazã: Fraisl – Dumitraº, Burcã, Miron, Soiledis – L. Buº,
Oaidã, Ongenda – Golofca, Fabbrini, Roman. Antrenor: Liviu Ciubotariu.
FC Botoºani
Au venit: Diakite (Shirak Gyumri), Holzmann (Admira Wacker), Vajushi
(Pro Vercelli), L. Buº (Astra), Anca Trip (Metaloglobus).
Au plecat: I. Brînzã, Trujici, Brekalo, Chitoºcã, Ed. Florescu.
Echipa de bazã: Fraisl – Dumitraº, Burcã, Miron, Soiledis – L. Buº,
Oaidã, Ongenda – Golofca, Fabbrini, Roman. Antrenor: Liviu Ciubotariu.
Dinamo
Au venit: I. Filip (Debrecen), Aliji (Virtus Entella), Christovao (Sosnowiec), Mustoe (Seinajoki), Jaadi (Antwerp), McDermott (Kristiansund), Mamoutou N’Diaye
(Ohod), Papazoglou (Hapoel Haifa), Klimavicius (Zalghiris), Dussaut (St. Truiden).
Au plecat: Delorge, Penedo, Mezague, Cooper, Subotici, Axente, Sg.
Popovici, M. Popescu, R. Moldoveanu, Neicuþescu, Târcoveanu, Hanca,
Olteanu, Eºanu, Gomelt, Pesic.
Echipa de bazã: McDermott – Dussaut, Klimavicius, R. Grigore, Aliji –
Zenke, I. Filip, Nistor, Jaadi – Christovao, Montini. Antrenor: Mircea Rednic.
Mediaº
Au venit: Pleaºcã (FCSB), P. Mendes (Iaºi), Mailat (CFR Cluj), Rondon
(Shijazhuang).
Au plecat: Buziuc, M. Stancu.
Echipa de bazã: Pleºca – Creþu, M. Constantin, I. Cristea, Buºu – Fofana,
Antonov, Mailat – Olaru, Rondon, Fortes. Antrenor: Edward Iordãnescu (nou).
Sibiu
Au venit: Popovici (Dinamo), Lendric (Ol. Ljubljiana), Offenbacher (Suduva), Kuca (Boavista), P. Moreira (Rio Ave), Jazvic (Zeleznicar).
Au plecat: B. Rusu, R. Began, Ali, N’Kololo, Chalkiadakis, Besart, Hergheligiu,
Curtean.
Echipa de bazã: Cãbuz – Company, Mijuskovic, Dandea, Popovici – P.
Petrescu, Dâlbea, Moreira, Tãtar - Jazvic, Blãnaru. Antrenor: Vasile Miriuþã.
Voluntari
Au venit: C. Achim, Leasã, Manole (toþi Energeticianul), Popadiuc (Irtîº),
Russo (Frosinone), Signorelli (Salernitana), Krasniqi (Lugano).
Au plecat: Moldovan, A. Ionescu, G. Iancu, Kabasele, Ciucur, Zgrablic, Sesar,
Malfleury.
Echipa de bazã: Vâtcã – Krasniqi, Russo, Hodorogea, Vlad - Signorelli,
Laidouni, Belahmeur – Gadze, Ad. Bãlan, Tudorie. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Etapa XXII, 1-4 februarie
Concordia - FC Botoºani, vineri, ora 17
Gaz Metan - Astra Giurgiu, vineri, ora 20
Dunãrea Cãlãraºi - FCSB, sâmbãtã, ora 14
CFR Cluj – FC Hermannstadt, sâmbãtã, ora 20
FC Voluntari - Sepsi OSK, duminicã, ora 17
Viitorul – „U” Craiova, duminicã, ora 20
Dinamo Bucureºti - CSM Poli Iaºi, luni, ora 20

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj 21
13
7
1
35-12 46
2. FCSB
21
12
4
5
40-24 40
3. Craiova 21
11
5
5
37-19 38
4. Sepsi
21
9
6
6
29-19 33
5. Viitorul
21
10
3
8
25-23 33
6. Astra
21
8
7
6
28-20 31
........................................................................................
7. Sibiu
21
8
4
9
22-22 28
8. Mediaº
21
7
7
7
23-28 28
9. Poli Iaºi
21
8
4
9
26-32 28
10. Botoºani 21
6
8
7
26-30 26
11. Dinamo 21
5
7
9
22-34 22
12. Cãlãraºi 21
3
8
10
13-23 17
13. Chiajna 21
4
5
12
16-37 17
14. Voluntari 21
2
7
12
21-40 13

8 / cuvântul libertãþii

joi, 31 ianuarie 2019

