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Grădiniţele şi şcolile trebuie să renunţe la perdele şi draperii în sălile de curs pentru că împiedică pătrunderea luminii naturale şi reţin praf şi încărcătură microbiană. De asemenea, în 
grădiniţe nu trebuie să mai existe nici mochete sau covoare în sălile de curs tot din cauza faptului că ar favoriza încărcătura microbiană, susţin reprezentanţii DSP Dolj. Unităţile care nu se 
conformează pot fi sancţionate, conducerea DSP Dolj precizând într-un răspuns scris către GdS că au fost aplicate 12 sancţiuni.
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Pagină realizată de Carmen Dumitrescu

Şcolile şi grădiniţele - obligate 
să renunţe la perdele şi covoare 

EnErgia ElEctrică pEntru firmă sE scumpEştE 
Facturile la energie pentru consumatorii industriali vor crește în curând, a confirmat ieri corina Popescu, directorul general al Electrica. 
Scumpirea energiei este o consecință a aplicării oUG 114/2018, controversatul act normativ aprobat pe neașteptate și fără dezbatere de 
guvernul Dăncilă, la sfârșitul anului trecut. Mai departe, creșterea prețului la energiei se va vedea în scumpiri la diferite produse și servicii.

Craiova are nouă uni-
tăţi de învăţământ antepre-
şcolar de stat, în care sunt 
înscrişi în acest an şcolar 
387 de copii. Potrivit Ser-
viciului Public de Mana-
gement Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din sub-
ordinea Primăriei Craiova, 
părinţii sunt taxaţi pentru 
fiecare  zi de creşă în func-
ţie de venitul mediu lunar. 
În ceea ce priveşte investi-
ţiile în aceste unităţi, anul 
trecut a fost cumpărată 
aparatură profesională spe-
cifică, iar anul acesta a fost 
prevăzută suma de 24.000 
de lei pentru a cumpăra câ-
teva hote profesionale. 

În Craiova, unităţile de 
învăţământ antepreşcolar 
funcţionează în general în 

clădiri în care sunt şi grădiniţe. 
În aceste creşe, efectivul ma-
xim este de 51 de copii. Astfel, 
în cartierul Craioviţa Nouă 
sunt trei creşe. Creşa nr. 3 este 

în aceeaşi clădire cu Grădiniţa 
„Floare Albastră“, unde sunt 
înscrişi 50 de copii. Creşa nr. 
5 situată în clădirea Grădi-
niţei „Piticot“ are 45 de copii 
înscrişi. Tot în cartierul Cra-
ioviţa Nouă este şi Creşa nr. 6, 
pe strada Aleea Gheţişoarei, 
la parterul  blocului 165 A, 
unde sunt înscrişi 44 de copii. 
Această unitate de învăţământ 
preşcolar are program săptă-
mânal de la 8.00 la 18.00. 

În cartierul Brazda lui 
Novac este Creşa nr. 2, care 
funcţionează în acelaşi corp 
de clădire cu Grădiniţa „Voini-
ceii“ şi are 42 de copii înscrişi. 

În cartierul Lăpuş este 
Creşa nr. 4, unde sunt înscrişi 
46 de copii. Această unitate 
funcţionează într-un corp de 
clădire în care este şi o grupă 
de grădiniţă a Şcolii Generale 
„Mihai Eminescu“ şi are pro-
gram săptămânal de la 8.00 la 
18.00. 

O altă creşă, respectiv 
Creşa nr. 8, este în cartierul 

Valea Roşie, în acelaşi spaţiu 
cu Grădiniţa „Elena Farago“, 
şi are 51 de copii înscrişi. 
De asemenea, în cartierul 1 
Mai este Creşa nr. 9, situată 
în acelaşi spaţiu cu Grădini-
ţa „Nicolae Romanescu“ şi 
care are 55 de copii. Creşa 
are program săptămânal în 
intervalul 8.00-18.00.

Cei mai puţini copii se 
află la Creşa nr. 1 Craiova, 
situată într-o clădire de pe 
strada Olteţ, din centrul is-
toric al Craiovei, şi Creşa nr. 
7, care este în acelaşi local cu 
Grădiniţa „Pinocchio“, situată 
pe Calea Bucureşti. La fiecare 
din cele două creşe sunt câte 
27 de copii înscrişi. 

Părinţii, taxaţi în 
funcţie de venituri 

Părinţii care aleg şi reu-
şesc să îşi înscrie copiii la una 
din cele nouă creşe de stat din 
Craiova trebuie să plătească 
o taxă pe fiecare zi frecven-

tată de copil, care variază în 
funcţie de venitul mediu lu-
nar, calculat pe perioada de 
şase luni anterioare înscrierii 
copilului. De asemenea, pen-
tru stabilirea tarifului pe care 
îl plătesc părinţii se ţine cont 
şi  de numărul de copii din 
familie, după cum precizează 
conducerea Serviciului Public 
de Management Spitale, Ca-
binete Medicale şi Creşe din 
subordinea Primăriei Craiova 
într-un răspuns scris transmis 
GdS. Astfel, părinţii pot plăti  
între 2,5 şi 10 lei pe fiecare 
zi. „Cuantumul mediu lunar 
de întreţinere pentru copiii 
ce frecventează creşa este de 
1.064 de lei pe lună, respec-
tiv 50,68 de lei/copil/pe zi, 
iar cuantumul alocaţiei zilni-
ce de hrană aprobat prin HG 
nr. 904/2014 este de 12 lei. 
Diferenţa de contribuţie este 
acoperită din fondurile ad-
ministraţiei publice locale. La 
un venit mediu lunar cumulat 
peste 700 de lei, familia plă-

teşte la creşă pentru un copil  
10 lei. În cazul în care familia 
are doi sau mai mulţi copii, 
contribuţia pentru o zi de cre-
şă va fi de 5 lei pe zi. Pentru 
venituri mai mici, între 255 şi 
699 de lei, familiile cu un copil 
plătesc 5 lei pe zi, iar pentru 
cele care au doi sau mai mulţi 
copii, contribuţia zilnică va fi 
de 2,5 lei“, precizează repre-
zentanţii  Serviciului Public 
de Management Spitale, Ca-
binete Medicale şi Creşe. 

achiziţii de 158.000 lei 
în 2018 

În ceea ce  priveşte inves-
tiţiile, în 2018 a fost cheltuită 
suma de 158.000 lei, pentru 
a cumpăra aparatură profe-
sională. „Ca investiţii în anul 
2018, la secţiunea de dez-
voltare, cheltuieli de capital, 
active nefinanciare, fondurile 
consumate au fost de 158.000 

lei. S-a avut în vedere dota-
rea bucătăriilor din cele nouă 
creşe pe care le avem în ad-
ministrare, cu echipamente 
profesionale pentru desfă-
şurarea activităţii în condiţii 
cât mai bune. Pentru realiza-
rea acestor obiective au fost 
achiziţionate următoarele 
echipamente: trei hote pro-
fesionale în valoare de 9.000 
lei, opt maşini de spălat vase 
profesionale - 38.000 de lei, 
șapte aragazuri profesiona-
le - 47.000 lei, nouă maşini 
de spălat rufe profesionale 
- 58.000 de lei, un dulap con-
gelare profesională cu capa-
citate de 400 litri - 6.000 de 
lei“, precizează reprezentan-
ţii Serviciului Public de Ma-
nagement Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe. Şi în 2019 
sunt prevăzuţi bani doar pen-
tru aparatură, respectiv suma 
de 24.000 de lei, pentru hote 
profesionale în patru creşe.

Cât mai plătesc părinţii la creşele din Craiova

Grădiniţele şi şcolile trebuie să renunţe la 
perdele şi draperii în sălile de curs pentru 
că împiedică pătrunderea luminii naturale 
şi reţin praf şi încărcătură microbiană. De 
asemenea, în grădiniţe nu trebuie să mai 
existe nici mochete sau covoare în sălile 
de curs tot din cauza faptului că ar favoriza 
încărcătura microbiană, susţin reprezen-
tanţii DSP Dolj. Unităţile care nu se confor-
mează pot fi sancţionate, conducerea DSP 
Dolj precizând într-un răspuns scris către 
GdS că au fost aplicate 12 sancţiuni.

U nităţile de învăţă-
mânt preuniversitar 
trebuie să ia măsuri 

pentru a înlătura materialele 
textile care ar pune în peri-
col sănătatea copiilor. Într-
un răspuns scris către GdS 
pe această temă, DSP Dolj 
a făcut următoarele preci-
zări: „Grădiniţele trebuie să 
renunţe la perdele, draperii, 
covoare sau mochete care re-
ţin praf, încărcătură microbi-
ană şi împiedică pătrunderea 
luminii naturale. Şi pentru 
şcoli se impune renunţarea la 
perdele şi draperii în sălile de 
curs. Termenele de confor-
mare s-au stabilit şi se stabi-
lesc de comun acord cu ma-
nagerii unităţilor“. Măsurile 
impuse sunt conform Ordi-

nului Ministerului Sănătăţii 
nr. 1955/1995, cu privire la 
normele care asigură instru-
irea, ocrotirea şi educarea 
copiilor din unităţile de învă-
ţământ, care prevede ca „par-
doselile din sălile de clasă să 
fie uşor de curăţat“. 

Managerii sPun că au 
PriMit recoMandări 

 
O parte din unităţile şco-

lare s-au conformat acestor 
măsuri. „La clase nu mai avem 
perdele. Am apelat la jaluzele 
verticale“, a spus Angela Nuţă, 
managerul Şcolii Gimnaziale 
„Decebal“ din Craiova. Şi la 
grădiniţe s-au pus în aplicare 
o parte din măsuri. Mana-
gerii spun că, de fapt, aceste 

răţă mai uşor“, a spus Claudia 
Radu, managerul Grădiniţei 
cu program prelungit „Căsu-
ţa cu poveşti“ din Craiova. 

Conform Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 
1955/1995, „în încăperile 
destinate activităţii copiilor 
şi tinerilor se va asigura un 
iluminat natural direct, cu 

un raport luminos de 1/4 - 
1/5, iar în cele pentru odihna 
acestora, de 1/6 - 1/8. Se va 
evita reducerea iluminatului 
natural prin obstacole exteri-
oare, perdele sau prin culori 
închise folosite la zugrăvirea 
interioarelor“. 

Potrivit reprezentanţilor 
DSP Dolj, unităţile şcolare 

care nu se conformează vor fi 
sancţionate. „Au fost aplica-
te 12 sancţiuni conform OG 
nr. 2/2001, art. 5, iar pentru 
nerespectarea termenelor 
de conformare se vor aplica 
sancţiuni conform HG nr. 
857/2011“, se mai arată în 
precizarea reprezentanţilor 
DSP Dolj.

măsuri au venit ca recoman-
dări ale reprezentanţilor DSP 
Dolj, la ultimul control tema-
tic. „Sunt recomandări care 
au fost cuprinse în ultimul 
proces-verbal de control al 
celor de la DSP Dolj. Cred că 
acest control a fost făcut după 
începerea anului şcolar. A fost 
un control tematic şi au avut 
mai multe dispoziţii, printre 
care şi să verifice dacă sălile 
de clasă au lumină naturală 
şi puritatea aerului, şi ne-am 
încadrat în parametri. Am 
primit un set de recomandări, 
dar nu avem un termen de 
conformare. Am început să 
le punem în aplicare. Avem 
covoare doar în zonele de 
joacă şi în loc de perdele am 
pus jaluzele verticale“, a preci-
zat Laura Uşurelu, directorul 
Grădiniţei cu program pre-
lungit „Nicolae Romanescu“ 
din Craiova. 

Fiecare grădiniţă a apli-
cat propriile soluţii. „Am luat 
deja măsurile. La unele clase 
am înlocuit perdelele cu ja-
luzele tip rulou. La alte cla-
se am pus folii cu desene la 
geam. Am căutat soluţii astfel 
încât la somn să aibă lumina 
corespunzătoare. Am renun-
ţat şi la mochete şi covoarele 
mari, am luat doar covoare 
mai mici pentru colţul de 
joacă. Aceste covoare se cu-

Unităţile de învăţământ trebuie să renunţe la materialele textile care ar putea pune în pericol 
sănătatea copiilor
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Craiova are, în sfârşit, operatori 
pentru repararea străzilor

După o licitaţie care a durat aproape un an 
şi care a trecut şi pe la instanţă, Primăria 
Craiova a atribuit, în sfârşit, megacontractul 
de 35 de milioane de euro privind repararea 
şi întreţinerea străzilor, aleilor, trotuarelor 
şi parcărilor din municipiu, în baza unui 
acord-cadru pe patru ani. De lucrări se vor 
ocupa două firme craiovene, Domarcons 
SRL şi Erpia SA, odată cu semnarea acordu-
lui urmând să înceteze prezentul contract 
de astupare a gropilor din oraş, deţinut de 
Drum Concept SRL Bucureşti, firmă care a 
cam bătut pasul pe loc la capitolul plombări. 

P rimăria Craiova a 
atribuit la sfârşitul 
lunii trecute, după 

aproape un an de la lansarea 
licitaţiei, acordul-cadru pe 
patru ani privind repararea şi 
întreţinerea străzilor, aleilor, 
trotuarelor şi parcărilor din 
municipiu. Asta după ce in-
stanţa a avut şi ea un cuvânt 
de spus, obligând municipa-
litatea să repare o greşeală 
comisă în timpul procedu-

rii de achiziţie publică şi să 
aleagă, într-un final, cei doi 
operatori economici care să 
deruleze contractul. Un con-
tract cu o valoare considera-
bilă, de peste 35 de milioane 
de euro, bani din bugetul 
local care se vor împărţi, în 
funcţie de lucrări, între două 
firme craiovene, Domarcons 
SRL şi Erpia SA. Anunţul de 
atribuire care confirmă fap-
tul că, în sfârşit, Craiova are 
operatori care să se ocupe 
de repararea străzilor a apă-
rut în Sistemul Electronic de 

Marian Apipie
marian.apipie@gds.ro

Achiziţii Publice (SEAP) în 
data de 5 martie, valoarea fi-
nală a contractului fiind ace-
eaşi cu cea estimată iniţial: 
157.139.423 lei, fără TVA. 

De ce s-a întârziat cu 
atribuirea acestui megacon-
tract? Pentru că primăria a 
fost nevoită să umble la lici-
taţie, după ce Curtea de Apel 
Craiova a decis, la sfârşitul 
lunii ianuarie, că autoritatea 
locală nu a procedat corect 
atunci când a scos din joc pe 
una dintre firmele participan-
te: Erpia SA. Municipalitatea 
a atribuit atunci contractul 
firmei Domarcons SRL, după 
ce a considerat că oferta Er-
pia este inacceptabilă. Socie-
tatea craioveană a avut apoi 
câştig de cauză atât la Consi-
liul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (în decembrie 
2018), cât şi în instanţă, aşa 
că primăria a fost obligată să 
reia licitaţia şi să ţină cont 
şi de oferta Erpia SA. Până 
la urmă, a desemnat ambe-
le firme drept câştigătoare, 
pentru că în procedura de 
achiziţie se stipula oricum că 
acordul va fi derulat de doi 

Ultima lucrare mare din Craiova făcută pe vechiul acord-cadru de reparaţii străzi  
a fost asfaltarea străzii Păltiniş, realizată în toamna anului trecut 

operatori economici. 

Marea asfaltare ar 
începe cu bulevardul 
titulescu

Odată cu semnarea 
acestui contract va înceta, 
de drept, acordul actual cu 
SC Drum Concept SRL, fir-
ma din Bucureşti desemna-
tă să se ocupe de astuparea 
gropilor din Craiova până la 
finalizarea licitaţiei pentru 
acordul-cadru de patru ani. 
Contractul a fost însă unul 
infim, de circa 380.000 de 
lei, angajaţii Drum Concept 
SRL având ca sarcină deca-
parea de mixturi asfaltice pe 
o suprafaţă de 5.000 de metri 
pătraţi şi aşternerea manuală 
de beton asfaltic de legătură 
şi de beton asfaltic de uzu-
ră. Într-o lună de muncă, 
„asfaltatorii“ de conjunctură 

au cam bătut însă pasul pe 
loc, fiind surclasaţi de gro-
pile de pe străzile Craiovei. 
Noii operatori va trebui să 
înceapă în forţă acţiunea de 
reparare a drumurilor din 
oraş, iar prima mare arteră 
programată pentru asfalta-
re ar fi bulevardul Nicolae 
Titulescu. Ultima lucrare 
mare făcută în Craiova pe 
un acord-cadru de reparaţii 
străzi a fost asfaltarea străzii 
Păltiniş, realizată în toamna 
anului trecut de SC Delta 
ACM SRL. Vechiul acord de 
patru ani deţinut de Delta 
ACM a fost atribuit în oc-
tombrie 2014 pentru suma 
de 135.000.0000 lei. 

Ar mai fi de menţionat 
că actualii operatori ai acor-
dului-cadru mai deţin şi alte 
lucrări în Craiova şi Dolj. 
Firma Erpia SA este prinsă şi 
în contractul de moderniza-

re a drumurilor din Bănie şi 
lucrează în prezent pe stra-
da Carpenului, un proiect 
complex de circa patru mili-
oane de euro care cuprinde 
nu doar asfaltarea străzii, ci 
şi casetarea canalului şi in-
troducerea unui sistem de 
canalizare. În paralel, Erpia 
a mai obţinut şi contractul 
de modernizare a drumului 
652A DN 6 (Cârcea) - DN 
65, lucrare în valoare de 3,5 
milioane de euro. La rândul 
ei, SC Domarcons SRL, în 
asociere cu Alpha Construct 
Sistem SA şi Mineralport 
SRL, a semnat recent con-
tractul de modernizare a DJ 
542 limita județului Olt - 
Amărăștii de Sus - Amărăștii 
de Jos - Dăbuleni, lucrare 
care se ridică la valoarea de 
zece milioane de euro şi care 
are o durată de execuție de 
18 luni.

Prinşi cu droguri în urma  
unei acţiuni în trafic

P oliţiştii de la Rutieră 
şi cei de la Secţia 3 
au depistat, ieri, mai 

mulţi craioveni care ar fi con-
sumat droguri. 

Astfel, în cursul zilei 
de ieri, poliţiştii din cadrul 
Biroului Rutier Craiova au 
oprit pentru control un au-
toturism, condus de un băr-
bat de 34 de ani, din Craiova. 
Asupra şoferului a fost găsit 
un plic din folie de staniol ce 
conţinea fragmente vegetale 
de culoare verde, spun oame-
nii legii.

În aceeaşi zi, un echipaj 
de poliţişti din cadrul Secţiei 
3 a observat un autoturism 
staţionat, în care se aflau doi 
tineri. Aceştia din urmă au 
fost legitimaţi de oamenii le-
gii, care au descoperit asupra 
unuia dintre ei un pacheţel ce 
conţinea o substanţă vegeta-
lă. „Ocupanţii autoturismului 
au fost legitimaţi, stabilind că 
este vorba despre doi bărbaţi 
de 28, respectiv 35 de ani, 
ambii din Craiova. Asupra 
unuia dintre ei s-a găsit o ţi-
gară confecţionată artizanal, 
un pacheţel din hârtie de cu-

loare albă cu un conţinut de 
substanţă vegetală de culoare 
verde şi, de asemenea, un fil-
tru de ţigară normală ce avea 
ataşat un pacheţel de hârtie, 
în mod artizanal“, au explicat 
poliţiştii doljeni.

Câteva ore mai târziu, 
ofiţerii Biroului Rutier Craio-
va au oprit în trafic, pe strada 
A.I. Cuza, un bărbat de 35 de 
ani, din Craiova, care condu-
cea un autoturism, deşi se afla 
sub influenţa substanţelor 
psihoactive. „Asupra aces-

tuia a fost găsit un ambalaj 
din plastic, ce conţinea frag-
mente vegetale de culoare 
verde. Bărbatul a fost condus 
la spital, unde i-au fost recol-
tate mostre biologice“, au mai 
precizat oamenii legii.

În toate cazurile, frag-
mentele vegetale au fost am-
balate şi sigilate, urmând să 
fie predate ofiţerilor de com-
batere a criminalităţii organi-
zate pentru continuarea cer-
cetărilor.

Aldezir Marin

Poliţiştii doljeni susţin că, în urma unor acţiuni în trafic, au 
depistat mai multe persoane care se aflau sub influenţa unor 
substanţe psihoactive
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Sănătate

Citește în fiecare
zi pagina de
sănătate din
Gazeta de Sud!

Informează-te
sănătos!
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Clinica on
Craiova

Strada Arieș, nr. 3, 
Craiova, Dolj.
Telefon 0251.416.641

farmacia
trei f

Calea București, bloc 
17B, Craiova, Dolj.
Telefon 0251.411.787

Centrul Social 
Sfântul andrei

Strada Bechetului, nr. 
276, Malu Mare, Dolj.
Telefon 0786.135.810

Cardio Help

Calea Bucureşti,
bl. D2, sc. 4, ap 2, 
Craiova, Dolj.
Telefon 0251.708.626

Cămin seniori
Sf. mina

Strada Bucura, nr. 85, 
Craiova, Dolj.
Telefon 0757.522.522

E-mail:
publicitate@gds.ro

alunele, bune  
pentru sănătatea oaselor
f ructele oleaginoase 

au un conţinut bogat 
de grăsimi nesaturate, 

minerale, vitamine şi protei-
ne. Sunt recomandate tuturor 
persoanelor cu un nivel ridicat 
de colesterol, consumul lor 
scăzând riscul apariţiei bolilor 
cardiovasculare. Din familia 
oleaginoaselor fac parte alu-
nele de pădure, arahidele şi 
migdalele.

Recomandate  
şi femeiloR însăRcinate

Compuşii din arahide au 
o contribuţie semnificativă 
şi la combaterea îmbătrânirii 
ţesuturilor, iar introducerea 
frecventă în meniul zilnic a 
acestor fructe are un rezultat 
bun în situaţii de surmenaj in-
telectual şi de oboseală fizică 
accentuată. Datorită conţinu-
tului de acid folic, un luptător 
tenace împotriva depresiei, 
arahidele sunt recomandate 
şi în caz de nevroze, psihoze 
sau depresii. Tot ele previn şi 
apariţia cancerului, datorită fi-
tosterolilor ce stimulează pro-
ducţia de interferon a celulelor 
imunitare şi reduc riscul dez-
voltării celulelor canceroase în 
organism. Consumul arahide-
lor este indicat şi pentru sănă-
tatea oaselor, deoarece conţin 

o mare cantitate de calciu, 
care joacă un rol important în 
dezvoltarea acestora.

Femeile însărcinate nu ar 
trebui să neglijeze arahidele, 
în mare parte datorită aportu-
lui de acid folic şi de vitamina 
E care scad riscul avortului 
spontan, dar şi pentru faptul 
că fructele ajută fătul să nu 
dezvolte diverse alergii.

Alunele de pădure 
românești sunt considerate a 
fi o adevărată sursă de energie, 
având o valoare calorică și nu-
tritivă foarte apropiată de cea a 
cărnii. Vitaminele din comple-
xul B care intră în compoziția 
alunelor au rol în menținerea 
tonusului muscular, ușurând 
activitatea tractului gastro-in-
testinal, avantajand totodată 
funcționarea ficatului, a ochi-
lor și favorizând pielea. Dia-
beticii pot consuma alune fără 
teamă, datorită conținutului 
foarte redus de hidrați de car-
bon.

ajută sistemul neRvos

Arahidele sunt o sursă 
extrem de bună în vitamina 
B1 (tiamina), dintre nuci doar 
migdalele stând mai bine la 
acest capitol. Vitamina B1 
mai este denumită și vitamina 
bunei dispoziții sau vitamina 

moralului, o vitamină care are 
un rol esențial pentru sănăta-
tea fizică și psihică a omului, 
având efecte benefice asupra 
sistemului nervos și a com-
portamentului psihic.

ajută să-ți menții  
pielea tânăRă  
şi sănătoasă

Arahidele își exercită efec-
tul de protejare a pielii datorită 
vitaminei E, care este prezentă 
sub forma de alfa-tocoferol 
(doar 28 g de arahide furni-
zează 12% din doza zilnică 

recomandată de vitamina E), 
precum și a unei concentrații 
ridicate de alți antioxidanți 
care protejează pielea de efec-
tele adverse ale îmbătrânirii. 
Vitamina E întârzie îmbătrâ-
nirea celulară cauzată de ra-
dicalii liberi, ajutându-te astfel 
să-ți menții un aspect cât mai 
tânăr cu putință.

alune cRude veRsus 
alune pRăjite

Există diferite tipuri de 
alune pentru consum, dar cele 
mai populare sunt: caju, fistic, 

migdale, nuci, arahide, alune 
de pădure. Majoritatea sunt 
bogate în substanțe nutritive, 
conținând antioxidanți, fibre, 
proteine, acizi grași Omega-3, 
vitamine și minerale. Toți 
aceștia sunt nutrienții necesari 
pentru o dietă echilibrată, care 
este nutritivă și sănătoasă.

De fapt, fructele cu coajă 
lemnoasă oferă multe beneficii 
pentru sănătate: îmbunătățesc 
rezistența fizică, cresc masa 
musculară, întăresc imunita-
tea, stimulează pierderea în 
greutate și chiar pot preveni 
cancerul.

Metode de tratament pentru varice

V aricele reprezintă 
una dintre cele mai 
întâlnite boli în lume 

şi afectează peste jumătate 
din populaţia adultă, indi-
ferent de sex sau de vârstă. 
Unu din cinci români suferă 
de varice şi, din păcate, foarte 
puţini apelează la ajutor de 
specialitate atunci când apar 
primele simptome ale bolii. 
Foarte puţini români conşti-
entizează gravitatea varice-
lor şi se adresează medicu-
lui doar atunci când devin 
foarte supărătoare sau, mai 
rău, când apar complicaţii de 

temut: ulcer varicos, trombo-
flebită superficială.

de ce apaR vaRicele?

În cele mai multe cazuri, 
îmbolnăvirea venelor superfi-
ciale este rezultatul unei boli a 
sistemului venos din profun-
zimea piciorului, afecțiune 
numită insuficiență venoasă. 
Boala varicoasă apare din ca-
uza slăbirii rezistenței pere-
telui venos și funcționării ne-
adecvate a valvelor venoase. 
Datorită gravitației, cantita-
tea de sânge din venele mem-

brelor inferioare se mărește, 
determinând creșterea în vo-
lum a venelor superficiale ale 
piciorului, ceea ce face ca, în 
timp, acestea să devină mai 
lungi, proeminente, îngroșate 
și dureroase.

Boala varicoasă poate fi 
congenitală, apărând la mai 
mulți membri ai familiei, poa-
te să apară după traumatisme 
sau răniri ale picioarelor, dar, 
principala cauză a varicelor 
este funcționarea proastă a 
valvelor de pe traiectul vene-
lor piciorului. Aceste valve au 
rolul de a permite sângelui să 

circule dinspre laba picioru-
lui spre inimă, împiedicând 
astfel reîntoarcea lui la nive-
lul piciorului. 

caRe sunt pRincipalele 
metode teRapeutice?

Compresia elastică (cio-
rapul elastic): reduce simp-
tomatologia, previne edemul 
piciorului și scade riscul 
apariției tromboflebitei vari-
coase și al altor complicații 
venoase. Terapia medicamen-
toasă (pentoxifilin, detralex) 
se adresează pacienților cu 
grade de insuficiență venoa-
să incipiente (telangiectazii, 
vene reticulate).

Scleroterapia (injectarea 
de substanțe sclerozante în 
vene) se poate aplica atât în 
cazul telangiectaziilor și al 
venelor reticulate, cât și în 
cazul venelor varicoase mai 
mari.  Procedeul este minim 
invaziv și necesită, de regulă, 
mai multe ședințe întinse pe 
o durată de săptămâni. 

metode de pReveniRe  
a vaRiceloR

Fie că nu te-ai confruntat 
cu varicele până acum, fie că 
ai deja varice într-un stadiu 
incipient, este crucial să vizezi 
prevenirea apariției, respec-
tiv complicării lor. Medicii au 
următoarele sfaturi: evită ha-
inele foarte strâmte, care în-
greunează circulația sângelui 
la nivelul picioarelor; adoptă 
o dietă sănătoasă și echilibra-
tă, fără excese, astfel încât să 
previi obezitatea; fă mișcare și 
exerciții fizice; evită tocuri în-
alte și încălțăminte incomodă, 
nepotrivită că număr; hidra-
tează-te; evită băile fierbinți.

Varicele sunt mai mult 
decât o problemă estetică. Ele 
pot afecta, în mare măsură, 
calitatea vieții de zi cu zi. Cu 
un stil de viață sănătos și prin 
vizite regulate la medic, ele 
pot fi, însă, combătute și vin-
decate.

Pagină realizată de
Ana-Maria Predilă
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ştiai că...
românca roxana roman, proprietara roxy bar din localitatea italiană romanina, care în luna aprilie 2018 a avut 
curajul să-i înfrunte pe membrii clanului casamonica, a fost decorată de președintele italian cu cea mai înaltă 
distincție acordată unui civil.

AfAcere de succes:

un business inedit, cu aromă  
de cafea proaspăt măcinată

Proporzioni este o marcă de cafea creată în Bănie 
de un antreprenor care are experienţă în domeniul 
procesării cafelei de bună calitate. Antreprenorul 
a povestit care este secretul cafelei de calitate, 
prăjită şi ambalată într-o mică făbricuţă Greenfield, 
construită lângă Craiova; de ce s-a întors în ţară să 
îşi deschidă aici o afacere şi cum a ajuns să livreze 
un business francizabil, cu o marcă de cafea care 
există efectiv doar de trei luni pe piaţă. 

a re 43 de ani, vorbeşte 
patru limbi străine şi 
are o amplă experi-

enţă de viaţă câștigată în stră-
inătate, în Italia, Spania, Ma-
rea Britanie, Statele Unite ale 
Americii, unde a lucrat în mai 
multe domenii, însă a decis să 
se întoarcă în România şi să 
înceapă o afacere în domeniul 
ambalării şi distribuţiei de ca-
fea. Prietenii apropiaţi îi spun 
„Agop“, pseudonim primit în 
adolescenţă, fără să ştie la vre-
mea respectivă că personajul 
este un nume cunoscut în in-
dustria cafelei. Cosmin Popa-
Drăghia a început afacerile în 
România în urmă cu câţiva 
ani, cu marca Hedone, despre 
care povesteşte cu mândrie 
că „a fost creaţia“ sa. Ulterior, 
s-a retras din afacerea în care 
fusese asociat cu alte persoa-
ne şi a pornit pe cont propriu 
un business inedit în acelaşi 
domeniu de activitate, care 
are o componentă de produc-
ţie şi una de vânzare. Cafeaua 
verde cumărată de la dealeri 
olandezi, care la rândul lor o 
importă de pe plantaţiile din 
Columbia şi Mexic, este pră-
jită în fabrica de la Branişte 
(Podari), construită în regim 
Greenfield (de la zero) de 
antreprenor şi un asociat al 
său. Apoi, boabele prăjite în 
amestecuri optime sunt am-
balate în pungi specifice pen-
tru două sortimente: Arabica 
şi Robusta, urmând a fi livrate 
în cafenele, cu tot cu aparate-
le de făcut cafea deţinute tot 
de firma sa. Astfel, Drăghia a 
creat marca Proporzioni, in-
spirat fiind de mixul diferite-
lor arome de cafea în propor-
ţii diferite, care se combină 
optim.

Cu o gândire antrepre-
norială sănătoasă şi mult 
entuziasm, Cosmin Popa-
Drăghia a pornit afacerea cu 
Proporzioni pe 17 noiembrie 
2018. De atunci şi până acum 

a urcat vertiginos pe piaţa din 
Craiova, ajungând să livreze 
400-500 kg de cafea (boabe) 
pe lună către mai multe ba-
ruri, cafenele şi restaurante 
din Craiova, iar dacă lucrurile 
merg la fel de bine ca acum, 
în interval de un an, firma 
estimează că va „pompa“ pe 
piaţa din Craiova aproximativ 
o tonă de cafea lunar. În doar 
trei luni de activitate, firma 
are deja 20 de clienţi din seg-
mentul HORECA şi 50 de 
clienţi din segmentul „offi-
ce“, livrând cafea către firme 
cu activitate de birouri. „Am 
început afacerea cu cafea prin 
2012, cu o prăvălie aproxima-
tiv la fel ca aceasta, dar pe 
un stil vintage. De acolo am 
pornit. Am făcut-o pe a doua, 
pe a treia, pe a patra. În cele 
din urmă, am făcut o firmă 
mai mare de cafea. Lucrurile 
nu au mers în direcţia în care 
am vrut eu, astfel că acum am 
făcut un nou brand de cafea: 
Proporzioni Ottimali. Este 
creaţia noastră 100%. Numele 
este în italiană, ca un omagiu 
adus celor care au creat aceas-
tă poveste frumoasă, care se 
cheamă espresso italian. Noi 
facem sortimente de cafea 
de specialitate, nu producem 
industrial, dar deja ne putem 
numi o microindustrie. Adi-
că, să aducem cafeaua de spe-
cialitate în mai multe ceşti, la 
mai multe persoane. La acest 
lucru se referă microindustria 
noastră şi aceasta a fost ideea 
de la început“, a povestit Cos-
min Popa-Drăghia. 

Ca orice afacere care 
vrea să evolueze de la marcă 
la brand, Drăghia şi-a prote-
jat marca „Proporzioni“, înre-
gistrând-o la OSIM.

fonduRi obţinute  
pe staRt-up nation

Afacerea cu Proporzioni 
în forma actuală a debutat 
după ce antreprenorul a apli-
cat pe Start-up Nation 2017. 
Cu finanţarea astfel obţinută 

a achiziţionat un utilaj per-
formant de prăjire a cafelei, 
care este computerizat şi cu 
reţete prestabilite de cafea. 

Procesul de atragere a 
banilor pe Start-up Nation a 
durat destul de mult, timp în 
care firma a avut nevoie de 
alte surse pentru a se finanţa, 
inclusiv pentru a plăti salariul 
persoanei pe care se angajase 
să o angajeze, prin proiect.

Afacerea nu este deloc 
uşoară. Finanţarea este „cea 
mai grea poveste“, spune Dră-
ghia, accentuând că o firmă 
la început de drum în afaceri 
nu este bancabilă. El a adău-
gat: „Avem nevoie de fonduri 
pentru a ne finanţa. Acest lu-
cru va fi cel mai greu pentru 
noi în primul an de activitate. 
Ar trebui să avem o balanţă 
pozitivă pentru a putea ac-
cesa fonduri de la bancă. Am 
avea nevoie şi de o linie de 
credit. Prin aceste aparate de 
cafea pe care le dăm în loca-
ţiile unde vindem cafea noi 
facem o investiţie pentru fi-
ecare client, investiţie care se 
amortizează poate într-un an 
sau chiar mai mult“. Concret, 
afacerea cu cafea se finanţea-
ză actualmente din fonduri 
proprii, obţinute de la o altă 
firmă din grup. 

Nu a fost uşor să acce-
seze finanţarea pe Start-up 
Nation. A aplicat pe program 
în iulie 2017, după care a luat 
creditul „punte“ abia în oc-
tombrie 2017, iar până în no-
iembrie 2018 a obţinut finan-
ţarea efectivă de la stat, pe 
program, a declarat Cosmin 
Popa-Drăghia. În intervalul 
de circa şase luni, până la ob-
ţinerea finanţării de la stat, 
a avut costuri cu dobânzile 
bancare şi cu salariul angaja-
tului - locul de muncă fiind 
asumat prin proiectul depus 
pe Start-up Nation. 

afaceRea este deja 
fRancizabilă

Piaţa de cafea de specia-
litate şi de cafea proaspăt pră-
jită a evoluat mult în ultimii 
ani în România. Şi în Craiova, 
oamenii sunt mai receptivi la 
a consuma o cafea de bună 
calitate, a spus Cosmin Popa-
Drăghia.  

Secretul cafelei de calita-
te este acela de a fi consumată 
cât mai repede după ce a fost 
măcinată, a explicat antrepre-
norul craiovean, care a adău-

gat „sper să facem din Craio-
va un fel de Napoli al cafelei 
din Italia“. Secretul Propor-
zioni constă în mixul de ca-
fele folosit în timpul prăjirii. 
Afacerea se dezvoltă în regim 
de franciză de acum înainte, 
în sensul că Proporzioni are 
deja o locaţie care funcţio-
nează în regim de franciză, 
iar reprezentantul firmei a 
precizat că are mai multe ce-
reri în acest sens. Astfel că pe 
viitor vor apărea mai multe 
firme care vor prelua franciza 
Proporzioni.

peRcepţie: autoRităţile 
publice pun piedici me-
diului pRivat de afaceRi

Ceea ce a fost deranjant 
pentru un antreprenor dor-
nic să înceapă o afacere nu a 
fost piaţa de desfacere, ca în 
alte domenii, ci blocajul în-
tâmpinat în relaţia cu autori-
tăţile statului român. Întrebat 
ce piedici a întâlnit în dema-
rarea afacerii cu cafea, Cos-
min Popa-Drăghia a răspuns: 
„Instituţiile statului, care sunt 
foarte greoaie şi care ar avea 
tot interesul ca eu să dau 
drumul la afacere mai devre-
me. OCPI, ANAF, Mediu, au 
fost multe dosare în lucru şi 
durează foarte mult anumite 
lucruri care sunt banale şi ar 
trebui să treci ca prin apă prin 
ele, dar în acelaşi timp nu este 
aşa. În alte ţări, porneşti o 
afacere mult mai uşor. În alte 
ţări poţi să îţi faci firma seara, 
prin telefon, iar dimineaţa să 
fie activă“.

planuRi de viitoR: 
distRibuţie la nivel 
naţional

Domeniul de activitate 
în care activează Proporzi-
oni Ottimali SRL este unul 
concurenţial. Totuşi, cu ex-
perienţa anterioară a antre-
prenorului în acest domeniu, 
afacerea a luat un start fru-
mos pe piaţă, în ciuda con-
curenţei. Livrează deja cafea 
şi aparatele aferente în mai 
multe locaţii din oraş, la ba-
ruri din centru, la Ramada, 
iar în viitorul apropiat se va 
găsi marca Proporzioni şi la 
un lanţ de benzinării.

Pe viitor, antreprenorul 
craiovean vrea să dezvolte 
marca Proporzioni în sistem 
distribuţie la nivel naţional. 
„Ne vedem livrând la nivel 
naţional în doi-trei ani. Avem 
o capacitate de zece tone de 
cafea pe lună, deci avem po-
sibilitatea să ne dezvoltăm“, a 
precizat antreprenorul.  Deja 
Proporzioni livrează cafea şi 
în alte localităţi, în afară de 
Craiova, respectiv în Bucu-
reşti, Caracal, Calafat.

fonduRile naţionale  
şi euRopene, puncte 
taRi pentRu economie

Antreprenorul craio-
vean consideră că fondurile 
publice şi europene pe care 
le pot accesa micile firme 
reprezintă un factor de dez-
voltare economică. „Aceste 
fonduri chiar ajută, nepă-
gubind statul de prea mulţi 

bani, pentru că în mod abso-
lut natural firmele au câţiva 
angajaţi cel puţin pe durata 
a trei-patru ani cât este pe-
rioada de monitorizare, iar 
acei bani se întorc oricum 
la stat şi se face şi producţie. 
Veniturile firmelor sunt la 
vedere, pentru că există acea 
monitorizare. Totul este «pe 
alb», cum se spune. Nimic 
«la negru». Vrem să facem 
o Românie nouă prin aceste 
fonduri guvernamentale sau 
fonduri europene“, a spus 
Cosmin Drăghia.

Ca un sfat pentru cei 
care vor să îşi înceapă o afa-
cere, Drăghia susţine că este 
foarte important să porneşti 
într-un domeniu de activita-
te în care te pricepi.

Întrebat de ce a ales să 
revină în România şi să îşi 
deschidă aici o afacere, din 
moment ce Occidentul i se 
arătase tentant de atâtea ori, 
antreprenorul craiovean a 
precizat: „Mi se pare că Ro-
mânia chiar are nevoie de 
ajutor şi de oameni care să 
muncească şi care să produ-
că şi să îi ofere acest ajutor. 
Nu văd o soluţie în a fugi de 
responsabilităţile pe care le 
avem şi, pe de altă parte, mă 
simt bine la noi acasă. Sunt 
mândru că sunt român, iar 
ceea ce am văzut şi am învă-
ţat peste graniţă a fost ca un 
fel de şcoală pentru mine. O 
experienţă de viaţă pe care 
vreau să o import acasă şi 
poate să ajung la un moment 
dat să export către străini 
produse făcute în România“.

Ramona Olaru
ramona.olaru@gds.ro

cosmin Popa-drăghia, cel care a creat marca de cafea cu nume italienesc,  
Proporzioni Ottimali
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BerBec
De dimineaţă, 
lipsa banilor 
vă determină 

să amânaţi o călătorie 
în interes personal, ceea 
ce vă afectează relaţiile 
cu partenerul de viaţă. 
Nu reușiți să îl faceți să 
înțeleagă motivele pentru 
care sunteți nevoit să nu 
mai plecați. 

Taur
Traversați o 
perioadă în care 
starea de me-

lancolie vă acaparează total. 
Acest lucru vă poate afecta 
serios relaţiile sentimentale. 
Aveţi mari şanse de reuşită 
în activităţi casnice: curăţe-
nie, reparaţii, mutat mobilă, 
așa că îndreptați-vă atenția 
asupra acestora și realizați-
le cu ajutorul familiei. 

Gemeni
Dorinţa de 
a vă întâlni 
cu prietenii 
vă face să 

lipsiţi cam mult de acasă. 
Nu este exclus să aveţi o 
discuţie cu partenerul de 
viaţă, care se simte foarte 
neglijat în ultima perioadă. 
Nu este cazul să îi faceți 
nici un fel de reproș pentru 
că are dreptate și veți ieși 
în pierdere. 
  

rac
Discuţiile cu 
persoana iu-
bită vă irită, 
iar starea de 

nervozitate vă poate afecta 
relaţiile sociale. Aveți 
impresia că toată lumea 
are de făcut reproșuri la 
adresa dumneavoastră, 
aparent, nefondate. Tre-
buie să fiți mai atent și să 
analizați în detaliu totul. 
   
 Leu

Este posibil 
să aveţi un 
conflict cu o 

persoană mai în vârstă 
din familie. Trebuie să 
aveți foarte mare grijă la 
atitudine, dar mai ales 
la cuvintele folosite. 
Riscați să o răniți sau să o 
îndepărtați. Tensiunile se 
pot aplana foarte uşor, cu 
o vorbă bună, dacă veți ști 
când anume să o folosiți. 
  
 Fecioară

Relaţiile sen-
timentale pot 
avea de suferit 
dacă refuzaţi 

să mergeţi într-o vizită la 
rude. Partenerul de viaţă 
nu este de acord ca un 
eşec în afaceri să poată fi 
un motiv pentru a rămâne 
acasă. Ascultați-l pentru că 
are foarte mare dreptate. 
Nu mai dramatizați atât 
de mult lucrurile și nu vă 
descărcați nervii pe cei din 
jurul dumneavoastră. 

BaLanţă
Prima parte a 
zilei se dovedește 
cam neplăcută. 

S-ar putea să vă pierdeţi 
răbdarea şi să vă certaţi cu 
cineva din familie, din cau-
za banilor. Mai mult calm 
din partea dumneavoastră 
ar soluționa problemele 
mai repede decât v-ați 
imagina. N-ar strica să vă 
odihniţi mai mult. 

Scorpion
Astăzi nu 
este indicat 
să circulaţi 
cu maşina, 

pentru că există pericolul 
să fiţi implicat într-un 
accident. Dacă nu aveţi 
încotro, vă sfătuim să fiţi 
foarte prudent. Nu vă aflați 
într-o stare confortabilă, 
iar acest lucru vă pro-
voacă agitație. Orice s-ar 
întâmpla, nu vă grăbiţi şi 
ascultaţi-vă intuiţia! 

 SăGeTăTor
Începeţi o 
lucrare de pe 
urma căreia 

veţi câştiga bine. Nu vă 
feriţi să cereţi ajutorul pri-
etenilor, dacă aveţi nevoie! 
În acest fel, succesul va 
fi garantat. Vă sfătuim să 
discutaţi calm cu cei din 
jur, ca să nu declanșați o 
ceartă. Nu-i mai criticați 
atât de mult pe cei din jur. 

 capricorn
Aveţi tendinţa 
de a fi impul-
siv, iar această 

atitudine poate atrage un 
val de reproșuri din partea 
persoanelor cu care intrați 
în contact. Vă sfătuim să 
vă calculaţi bine fiecare 
pas, în special în afaceri 
şi pe plan sentimental. Ar 
fi bine să nu faceţi astăzi 
investiţii şi să evitaţi călă-
toriile în interes personal. 
    
    VărSăTor

Dimineaţă 
s-ar putea să 
fiţi indispus 

şi să nu vă purtaţi corect cu 
persoana iubită. Nu este 
exclus ca de aici să înceapă 
o ceartă în toată regula. Nu 
este cazul să îi tot repetați 
partenerului care sunt lucru-
rile care vă nemulțumesc 
pentru că s-ar putea să nu îi 
placă deloc.

peşTi
Aflaţi că 
trebuie 
să plecaţi 

de urgenţă într-o delega-
ţie, spre nemulţumirea 
partenerului de viaţă. Vă 
recomandăm să vă păstraţi 
calmul, indiferent de situ-
aţie. Dacă veți fi răbdător 
și veți da celorlalți șansa 
să vorbească, puteți avea 
succes. Nu faceţi investiţii 
astăzi, pentru că nu este 
un moment favorabil!

Dezlegarea integramei 
„cinste la toată lumea“  
din numărul trecut

R, C, BATAI, TERN, SARAC, 
TATAR, T, VAS, NETOT, A, 
ADUNARE, LT, CATREN, RA, 
AE, NT, SERIF, STA, PARLIT, 
T, MIT, AVARI, DOCT, NEV, 
CAST, LANA

El: Când voi fi supărat, ce 
ai să faci?
Ea: Te voi strânge în 
braţe! 
El: Şi când voi fi bătrân?
Ea: Voi îmbătrâni alături 
de tine! 
El: Şi când o să apară un 
bărbat mai frumos ca 
mine?
Ea: Îl voi trimite la tine şi 
îi voi spune: du-te şi dă-i 
un pupic lui tati! 

***
Sfat pentru o căsătorie 
sănătoasă: 
Când soţia tună şi 
fulgeră, tu... fă-te că 
plouă! 

Bancul
zilei

telefoane utile
112 - Serviciul apeluri de Urgenţă
0251-934 - Serviciul antidrog

1951 - informaţii diverse
0251-983 - Victimele violenţei în familie

0251-928 - Distrigaz
0251-929 - CEz

0251-982 - Protecţia Civilă
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Întreruperi energie 
electrică de mâine

DoLJ
• Între orele 9:00 - 17:00 
- Băilești - PTA ICIL; 
Craiova -  PT 486 - cartier 
Sărari, străzile: Putnei, 
Mircești, blocurile: O 
7 - O 16, CN 1 - CN 5; 
Craiova - PT 374 - cartier 
1 Mai, bl. A 1, A 2, A 3, A 
4, A 5 a, A 5 b, A 6, A 7 
a, A 7 b , A 8, A 9, A 9 b, 
A 10, cantina Confecţii; 
Craiova -  PT 629 - str. 
Munteni; Craiova - PT 6 
- str. Unirii; Amărăștii de 

Jos - PTA 2 Prapor, PTA 
3 Amărăștii de Jos, PTA 
Bază Recepție Amărăștii 
de Jos.
• Între orele 9:00 - 16:00 
- Craiova - PT 513 – 
străzile: Alexandru Ioan 
Cuza, Olteţ, România 
Muncitoare, Traian 
Demetrescu, Împăratul 
Traian, Arieş, blocurile: 
A, B, C, D 1, D 2, H 1, G 
1, G 2, M 5, M 6, M 6 B, 
M 7, M 8 A, M 8 B, M 9 
A, M 9 B, M 10, M 11, M 
12, M 13, M 14 A M 14 B.
• Între orele 11:00 - 

18:00 - Craiova - PT 
262 - str. Brestei, sediu 
OMV, sediu SISE 
Oltenia, Energobit, CN 
Transelectrica, Sala de 
Sport, Centru Baterii 
Rombat, Restaurant DE 
CE NU.
GorJ
• Între orele 9:00 - 
17:00 - Crasna - PTA 
Dumbrăveni - sat 
Dumbrăveni, PTA 
Drăgoiești nr.1, PTA 
Drăgoiești nr.2 - sat 
Drăgoiești, PTA Crasna 
Deal, PTA Crasna Vale, 

PTA Crasna Gater - sat 
Crasna.
meHeDinţi
• Între orele 9:00 - 17:00 
- Butoieşti - PTA Pluta 
1, PTA Pluta 2, PTA 
Buiceşti 1.
oLT
• Între orele 8:30 - 16:30 - 
Potelu - PTA 1 Potelu.
VÂLcea
• Între orele 9:00 - 14:00 
- Drăgăşani - PTCZ 
Uzina Drăgăşani.
• Între orele 12:00 - 18:00 
-  Drăgăşani - PTCZ Gib 
Mihăescu Drăgăşani.
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07.00 Telejurnal  
 matinal
08.00 Telejurnal  
 matinal
09.00 Telejurnal  
 matinal
10.00 Perfect  
 imperfect
11.00 Perfect  
 imperfect
11.45 Teleshopping
12.30 Parlamentul  
 României
13.00 Aici, acum
13.55 Vorbeşte  
 corect!
14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping
15.00 Akzente
16.00 Akzente
17.00 Telejurnal
17.05 Europa mea
18.00 Mata Hari
19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Taras Bulba
00.20 Telejurnal
00.50 Mata Hari (r)
01.45 Discover  
 România
02.00 Taras Bulba (r)

07.00 Regatul  
 Sălbatic
07.30 Documentar 360° Geo (r)
08.30 Câştigă  
 România!
09.30 Cele şase  
 surori (r)
10.30 MotorVlog (r)
11.00 Memorialul  
 Durerii (r)
12.00 Telejurnal  
 TVR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura   
 minorităţilor
13.30 Natură  
 şi aventură (r)
14.00 Documentar 360° Geo  
 - Buenos Aires-toată  
 lumea dansează tango!
15.00 Plimbaţi  
 şi mâncaţi
15.30 Chef de vedete
16.30 Cele şase  
 surori
17.30 Primăvara   
 amintirilor
18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TVR 2
19.45 Sport
20.10 Vacanţă  
 cu surprize
21.55 Poate nu ştiai
22.10 Anatomia  
 lui Grey
23.00 Bibliotecarii
23.55 Câştigă  
 România! (r)
00.55 Vacanţă  
 cu surprize (r)

07.00 Observator
08.00 Neatza,  
 cu Răzvan şi  
 Dani
14.00 The Wall - Marele  
 Zid
17.00 Acces direct
20.00 Scena  
 misterelor
23.00 Xtra Night Show
01.00 Observator (r)
02.00 Acces direct (r)
04.00 The Wall - Marele  
 Zid (r)
06.00 Observator

07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
14.00 lecţii de viaţă
15.00 la Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
20.30 las Fierbinți
21.30 Ferma
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Vlad (r)
02.00 las Fierbinți (r)
03.00 Vorbeşte lumea (r)
05.00 Ce spun românii (r)
06.00 Ştirile Pro TV

07.30 Teleshopping
08.15 Pastila de râs
09.15 1001 de nopți
11.00 Puterea  
 dragostei
12.00 Ştirile  
 Kanal D
13.00 În căutarea   
 adevărului
14.30 Teo Show
17.00 Puterea  
 dragostei
19.00 Ştirile  
 Kanal D
20.00 Povestea  
 noastră
22.00 Bravo, ai stil!
00.00 Ştirile  
 Kanal D (r)
01.15 Puterea  
 dragostei (r)

07.30 Mama campionului (r)
08.30 Dulce-amărui (r)
09.30 Teleshopping
09.45 Petale de   
 singurătate (r)
11.15 Raze de lună (r)
13.30 Dragoste cu împrumut (r)
14.30 Dulce-amărui (r)
15.30 Petale de   
 singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului
19.00 Raze de lună -  
 (ultimele episoade)
21.00 Dulce-amărui
22.00 State de România
23.00 Dragoste cu împrumut
00.00 Raze de lună (r)
02.00 Petale de   
 singurătate (r)

07.20 Trăsniți (r)
08.00 Capri (r)
09.30 Teleshopping
10.00 Mama mea găteşte mai  
 bine (r)
11.30 Casa: construcţie şi  
 design (r)
14.00 Benny Hill Show
15.05 Focus
16.00 Capri
17.10 Trăsniți (r)
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea găteşte mai  
 bine
20.30 Răzbunarea haiducilor
22.30 Starea naţiei
23.30 Focus din inima  
 României
00.00 Trăsniți
01.00 Aventuri la Marea  
 Neagră

07.00 lumea  
 lui Banciu (r)
08.00 Ştirile B1
08.55 Meteo
10.45 Teleshopping
13.00 Talk B1
13.45 Teleshopping
15.00 Ştirile B1
16.00 Se întâmplă acum
17.45 Teleshopping
18.00 Bună,  
 România!
20.00 Ştirile B1
21.00 Dosar  
 de politician
23.00 lumea  
 lui Banciu
00.00 Un pont pe zi
00.35 Seara  
 milionarilor

07.30 Jumanji: Aventură în  
 junglă
09.30 Solo: O poveste Star  
 Wars
11.45 De neoprit
13.25 Winnie - Ursulețul  
 de Pluş şi   
 Elefănțelul
14.35 Muntele dintre noi
16.25 Cu drag, Simon
18.15 O familie modernă
18.40 Tânărul Sheldon
19.05 luther
20.00 Zoe
21.45 Comuniune
23.00 Rugină şi oase
01.00 Martorul acuzării

07.00 Masha şi Ursul
07.25 Casa minciunilor
07.55 Cenuşăreasa
09.10 Gardienii galaxiei
11.10 Patti Cake$ 
13.00 Casa minciunilor
13.30 lumea de dincolo
14.15 X-Men: Cei dintâi
16.25 O săptămână  
 nebună
18.05 Tad şi secretul  
 regelui Midas
19.30 Punct şi de la capăt
20.00 lunea neagră
20.30 Sully: Miracolul de  
 pe râul Hudson
22.05 liga Dreptății
00.05 O dimensiune  
 paralelă
01.50 Un parc de   
 distracții   
 neobişnuit

07.00 Gata!
08.40 Un puşti  
 ca Jake
10.10 Thelma
12.05 Breaking  
 News
13.25 Gaşca  
 Blondini
15.10 Raport  
 special
17.30 Un puşti  
 ca Jake
19.00 Frații Grimm
21.00 Brigada   
 sinucigaşilor
23.05 Salvați soldatul  
 Ryan
01.55 Quintă  
 Royala

07.00 O iubire ca-n  
 poveşti (r)
09.30 la bloc (r)
12.00 Marele Buck Howard (r)
14.00 Încă o dată, cu  
 dragoste! (r)
16.00 Cel mai scurt drum  
 spre fericire
18.15 la bloc
20.30 Ghost Rider:  
 Demonul   
 răzbunării 3D
22.30 Stăpânii nopţii
00.30 Ghost Rider:  
 Demonul   
 răzbunării 3D (r)

07.15 MacGyver
08.15 Hawaii 5.0
10.15 Battle Creek
11.15 Cititorii  
 de oase
12.15 MacGyver
13.15 Hawaii 5.0
15.15 Battle Creek
16.10 Cititorii  
 de oase
17.10 MacGyver
18.10 Hawaii 5.0
20.10 Cititorii de oase
22.55 Minți criminale
00.45 Cititorii  
 de oase

10.00 live Ştirile Digi  
 Sport
10.15 live Digi Sport  
 Matinal
12.15 Euro Fotbal
13.00 Ştirile Digi Sport
13.15 Digi Sport Matinal
14.00 live Ştirile Digi  
 Sport
15.15 Euro Fotbal
16.15 Rezumate UEFA  
 Champions league
17.00 live Ştirile Digi  
 Sport | Jurnal  
 virtual
17.30 live Fotbal Club
18.45 live Ştirile Digi Sport
19.00 live Euro Fotbal
20.00 live Fotbal UEFA  
 Europa league
20.45 live Ştirile Digi Sport
22.45 live Ştirile Digi  
 Sport
00.00 live Euro Fotbal

10.30 WTA Indian Wells
19.00 Ştirile  
 Digi Sport
19.15 live Baschet M:  
 Darussafaka Istanbul  
 - Panathinaikos  
 Euroliga
21.00 live Tenis: WTA  
 Indian Wells

10.00 Schi alpin:   
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
10.45 Patinaj artistic:  
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
12.30 Biatlon:   
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
13.00 Schi alpin:   
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
13.45 Patinaj artistic:  
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
15.30 Biatlon:   
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
16.00 Formula e:   
 Campionatul FIA, la  
 Hong Kong, în Hong  
 Kong
16.35 Omnisport: Watts
17.00 Biatlon: Campionatul  
 Mondial, la   
 Östersund, în Suedia
18.45 Biatlon:   
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia
19.15 Formula e:   
 Campionatul FIA, la  
 Hong Kong, în Hong  
 Kong
19.40 Ştirile Eurosport
19.45 Snooker: Campionatul  
 PlAYERS

10.30 Sărituri cu   
 schiurile:   
 Campionatul Mondial,  
 la Seefeld, în  
 Austria - Concursul  
 mixt pe echipe, DT  
 109 Inclusiv avancronica
12.00 Formula e:   
 Campionatul FIA, la  
 Hong Kong, în Hong  
 Kong - Avancronică
12.30 Schi alpin: Cupa  
 Mondială , în  
 Norvegia - Super-G:  
 Proba masculină  
 Inclusiv avancronica
13.30 Ciclism: GP Samyn
14.55 Snooker: Campionatul  
 PlAYERS - Sferturi  
 de finală
18.30 Omnisport: Watts -  
 Ediţie specială -  
 luna martie
19.15 Patinaj artistic:  
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia - Perechi  
 programul liber  
 Inclusiv avancronica
20.15 Patinaj artistic:  
 Universiada, la  
 Krasnoyarsk, în  
 Rusia - Masculin  
 programul liber
21.10 Ştirile Eurosport
21.15 Biatlon: Campionatul  
 Mondial, la   
 Östersund, în Suedia  
 - Ştafetă mixt  
 Inclusiv avancronica
22.15 Omnisport: Watts -  
 Ediţie specială -  
 luna martie
23.00 Motocros:   
 Campionatul Mondial,  
 la Neuquén, în  
 Argentina - Cursa a  
 doua clasa MX2
23.30 Motocros:   
 Campionatul Mondial,  
 la Neuquén, în  
 Argentina - Motocros GP

tVr 1

antena 1

cineMax

eurosport 1

kanal d HBo 2

tVr 2

B1

priMa tV

07.00 Matinal  
 News&Coffee
08.00 Ştiri
08.05 Matinal  
 News&Coffee
09.00 Ştiri
09.05 Matinal  
 News&Coffee
10.00 Ştiri
10.05 Happy Hours
11.00 Ştiri
11.05 Happy Hours
13.00 Teză  
 la radio
14.00 Ştiri
14.05 Siesta
15.00 Ştiri
15.05 Siesta
16.00 Ştiri
16.05 Siesta
17.00 Jurnalul  
 Radio Sud
18.00 Stare de seară

08.00 Îți joacă mintea? -  
 Un tur prin creier
09.00 Ştiința prostiei -  
 la țară
09.30 Ştiința prostiei -  
 Frumosul fotbal
10.00 Salvatori pe drumuri  
 înghețate - Ba prea  
 mult, ba prea puțin
11.00 Dezastre în aer -  
 Ucişi de furtună?
12.00 Dezastre în aer -  
 Raport special:  
 Atitudine fatală
13.00 Reparaţii de top -  
 Poduri britanice
14.00 Comori pierdute ale  
 Egiptului -   
 Mormântul-piramidă
15.00 Comorile ascunse ale  
 regilor maya
16.00 Supraviețuitorul -  
 China: Râul învolburat
17.00 Dezastre în aer -  
 Viraj fatal
18.00 Dezastre în aer -  
 Tragedie pe Potomac
19.00 Ştiința prostiei
19.30 Ştiința prostiei
20.00 Securitatea   
 aeroportului - Peru
21.00 Dezastre în aer -  
 Slam Dunk
22.00 Cea mai periculoasă  
 bandă - Puterea  
 fricii
23.00 la pescuit de ton -  
 Ploaia purpurie
00.00 Dezastre în aer -  
 Slam Dunk
01.00 Cea mai periculoasă  
 bandă - Puterea fricii
02.00 la pescuit de ton -  
 Ploaia purpurie

09.00 Veterinar în Yukon -  
 Marea cursă de sănii  
 cu câini
10.00 Sălbaticul Yellowstone -   
 Foc şi gheață
11.00 Sălbaticul Yellowstone -   
 Vara grizzly
12.00 Sălbaticul Yellowstone -  
 Frontiera de gheaţă
13.00 Sălbatica Africa de  
 Sud - Tărâmul uriaşilor
14.00 Sălbatica Africa de  
 Sud - la întâlnirea  
 curenților
15.00 Sălbatica Africa de  
 Sud - Prădătorii din  
 Kalahari
16.00 Ştrengarii naturii
17.00 Doctor Pol -   
 Dragostea e în aer
18.00 Fight Club - Grizzly,  
 guanaco şi coleoptere
19.00 Secrete de vânător -  
 Expuşi
20.00 Afganistan -   
 leopardul zăpezii
21.00 Răii Africii - Sânge  
 proaspăt
22.00 Secrete de vânător -  
 Expuşi

07.00 O zi senzaţională
07.55 În schimbare
08.55 la ora de ştiinţă
09.20 Arome
10.15 Cum funcţionează  
 lucrurile
11.20 Sport tradiţional
12.15 Magnifica Italie
13.15 Arome din Rwanda
14.10 Faţă-n faţă cu  
 natura
15.10 În laboratorul  
 naturii
16.05 Turul muzeelor
16.35 Newton
16.55 Islanda sălbatică
17.50 America, văzută de  
 sus
18.50 legătura dintre  
 Coreea şi Japonia
19.50 la ora de ştiinţă
21.00 Marea expeditie
21.55 Digi Portret
22.00 Secrete din Primul  
 Război Mondial
23.10 Vacanţa raw
23.35 Enciclopedia  
 Smithsoniana
00.20 Mintea inimii
00.25 Sport tradiţional

07.40 Ştii ce ai în   
 farfurie?
08.40 Gemenii bucătari
09.30 Secretele bucătăriei  
 nordice
10.30 Nopţi albe în Ibiza
11.55 Tunisia, speranţa  
 moare ultima
12.25 Comorile ascunse ale  
 Italiei
13.15 Marea captură
14.05 Vameşii
14.55 Bussiness din  
 pasiune
15.45 Vegan vs carnivor
16.35 Un dolar pe zi
17.30 Asia, dovezi   
 incontestabile
18.20 Mistere în sport
19.10 Ştii ce ai în farfurie?
20.10 Gemenii bucătari
21.00 l.A. Hair
22.00 Casă de un milion de  
 dolari
22.30 Sticluţe colorate
23.00 Un adolescent în Asia
23.45 Yummy, gătind cu cei  
 mici
00.00 Marea captură
00.50 Comorile ascunse ale  
 Italiei

pro 2

pro cineMa

recoMandarea zileiradio sud

Vânătorul de vampiri Derek 
Bliss (Jon Bon Jovi) este 
angajat de un misterios 
preot ca, împreună cu o 
gaşcă de băieți periculoşi, 
să găsească un grup de 
vampiri şi pe conducătoarea 
acestora, puternica prințesă 
Una. Misiunea îl conduce 
pe Derek în Mexic, acolo 
unde creaturile nopții au car-
tierul general. Vânătorul de 
vampiri trebuie să acționeze 
„cu viteza luminii“, pentru 
că Uma este pe cale să 
descopere un crucifix negru 
care va permite confraților 
ei să fie stăpânii absoluți nu 
numai ai nopții, ci şi ai zilei.

pro tV

HBo

axn

eurosport 2

nat. geo. wild

Stăpânii nopţii
PRO CINEMA - ora 20.30

digisport 1

digi life

digisport 2

digi world

nat. geo.
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Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie,
Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie, episcopul Nicomidiei

Contex, locul perfect pentru un cadou 
de 8 Martie

S e apropie Ziua Femeii 
şi cu toţii căutăm un 
cadou special pentru 

doamnele din viaţa noastră. 
O opţiune este, în această 
perioadă, Târgul Contex. 
Îmbrăcăminte şi încălţămin-
te, articole de marochinărie, 
piele şi blană, sunt doar câ-
teva dintre produsele pe care 
le găsiţi în cadrul evenimen-
tului organizat de Camera 
de Comerţ şi Industrie Dolj. 
Târgul şi-a deschis porţile 
ieri, în spaţiile disponibile 
aflate la etajele I şi II din ca-
drul Mercur CENTER. „Pen-
tru această ediţie am ocupat 
spaţiile puse la dispoziţie 
la etajele I şi II din Mercur 
Center. Toate firmele prezen-
te vin de 15 ani la Craiova, 

oferind doamnelor şi dom-
nişoarelor ţinute elegante şi 
colecţii de primăvară. Deşi 
sunt producători care vin de 
ani buni în Bănie, colecţiile 
acestora sunt noi, deci Con-
texul merită vizitat. Şi acest 
eveniment se înscrie sub 
sloganul «Contex, carava-
na preţurilor mici» întrucât 
noi pretindem, ca şi organi-
zatori, că, fiind prezent pro-
ducătorul sau reprezentantul 
lui de vânzări, preţul trebuie 
să fie pe măsura aşteptări-
lor publicului craiovean“, a 
spus George Moțățăianu, 
directorul Direcției Târguri 
și Expoziții, din cadrul Ca-
merei de Comerţ şi Industrie 
Dolj.

Craiovenii care vor trece 

pragul Casei Tineretului vor 
putea achiziţiona la preţuri 
de producător o gamă di-
versificată de articole. Ofer-
ta este generoasă, în special 
pentru doamne, iar colecţiile 
de îmbrăcăminte şi încălţă-
minte sunt aduse de produ-
cători consacraţi din Con-
stanţa, Braşov, Sighişoara, 
Făgăraş şi Arad.

Dacă doriţi să alegeţi cele 
mai potrivite cadouri pentru 
doamnele şi domnişoarele 
din viaţa dumneavoastră, vi-
zitaţi Contex – Ziua Femeii! 
Târgul este deschis în fiecare 
zi între orele 10.00 – 22.00. 
Evenimentul organizat de 
Camera de Comerţ şi Indus-
trie Dolj îşi va închide porţile 
duminică, 10 martie.
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Secretară de la Facultatea de 
Drept, condamnată cu executare

Judecătorii de la Tribu-
nalul Dolj au hotărât să o 
condamne la trei ani şi zece 
luni de închisoare pe secre-
tara Facultății de Drept din 
Craiova – Secția Frecvență 
Redusă, acuzată că a primit 
mită de la un denunțător pen-
tru a-l ajuta pe fratele acestu-
ia să promoveze examenele. 
Şi asta chiar dacă studentul 
fusese exmatriculat încă din 
primul an de facultate.

Craioveanca Cristina 
Carmen Lupescu, de 
51 de ani, secretara 

Facultății de Drept din Craio-
va – Secția Frecvență Redusă 
la data faptelor, este acuzată de 
procurorii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Dolj de comi-
terea mai multor infracțiuni: 
trafic de influenţă, înșelăciune 
sau fals intelectual.

Secretara Lupescu a fost 
prinsă în flagrant de ofițerii 

anticorupție pe 25 mai 2018, 
chiar în sediul Facultății de 
Drept din Craiova, în timp ce 
primea de la un denunțător 
suma de 1.300 de lei „cu sco-
pul de a facilita promovarea 
unor examene restante pe care 
urma să le susţină fratele său“, 
după cum au precizat procuro-
rii doljeni.

Ulterior, anchetatorii au 
stabilit că „în perioada 2014-
2018, aceasta a pretins şi pri-
mit de la un martor denunţă-
tor sume cuprinse între 1.500 
și 3.000 de lei, pentru fiecare 
semestru al anului şcolar, cu 
scopul de a facilita promovarea 
unor examene ale fratelui său. 
Cu toate că, încă din anul 2014, 
fratele denunțătorului figura 
exmatriculat, inculpata L.C.C. 
a continuat să pretindă şi să 
primească aceste sume de bani, 
în cuantum total de aproxima-
tiv 12.000 de lei“. Denunțătorul 
a aflat abia în primăvara anului 

2018 că mituia degeaba secre-
tara de la Drept în fiecare se-
mestru, pentru că fratele său 
nici măcar nu terminase anul I 
de studii. Acesta este și motivul 
pentru care bărbatul s-a hotă-
rât să o denunțe pe femeie.

Condamnată  
Cu exeCutare  
la tribunalul dolj

Secretara Lupescu a fost 
trimisă în judecată de procuro-
rii doljeni în iulie, anul trecut, 
dosarul fiind înregistrat pe ro-
lul Tribunalului Dolj. Luni, pe 
4 martie, instanţa a hotărât să o 
condamne pe inculpată pentru 
infracţiunile de trafic de influ-
enţă, înşelăciune şi fals intelec-
tual. În schimb, inculpata a fost 
achitată pentru participaţie 
improprie la infracţiunea de uz 
de fals.

Pentru trafic de influenţă, 
Cristina Carmen Lupescu a 

Procurorii doljeni susţin că femeia a primit drept mită de la denunțător suma totală  
de 12.000 de lei

primit o pedeapsă de trei ani de 
închisoare. Pentru înşelăciune 
a fost condamnată la un an şi 
șase luni de închisoare, iar pen-
tru fals intelectual a mai primit 
o pedeapsă de un an de închi-
soare. În final, inculpata a fost 
condamnată la trei ani şi zece 
luni de închisoare, cu executa-
re. „Aplică pedeapsa principală 
cea mai grea, trei ani închisoa-

re, la care se adaugă sporul de 
o treime din restul pedepselor, 
rezultând pedeapsa finală de 
trei ani şi zece luni închisoare 
în regim de detenţie“, se arată 
în hotărârea Tribunalului Dolj. 

Din această pedeapsă se 
scad cele şase luni în care in-
culpata a fost reţinută, arestată 
preventiv şi la domiciliu.

În final, judecătorii dol-

jeni au dispus ca inculpata să-i 
achite denunţătorului suma de 
9.200 de lei drept daune ma-
teriale, dar şi confiscarea de la 
secretara Lupescu a sumei de 
2.450 de lei.

Hotărârea Tribunalului 
Dolj nu este definitivă şi poate 
fi atacată cu apel de părţile din 
dosar.

Aldezir Marin

Judecaţi pentru fraudarea  
fondurilor europene

procurorii DNA din 
Craiova au anunţat, 
ieri, trimiterea în jude-

cată a patru inculpaţi acuzaţi 
de folosirea de documente ori 
declarații false pentru obține-
rea de fonduri europene. 

În primul dosar, ancheta-
torii au reţinut că „în contextul 
solicitării unui sprijin financiar 
pentru Măsura 112 - Instala-
rea Tinerilor Fermieri, incul-
patul Stan Petre Alin a folosit, 
în relația cu Agenția de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit, mai multe documen-
te false, în care a atestat mai 
multe aspecte nereale, printre 
care și îndeplinirea condițiilor 
minime de eligibilitate (să fi 
lucrat mai mult de 50% din 
timpul său de lucru în cadrul 
unei ferme cu cel puțin 12 
luni înaintea instalării pe cont 
propriu la conducerea unei 
exploatații agricole). Prin aces-
te demersuri, inculpatul Stan 
Petre Alin a obținut pe ne-
drept fonduri nerambursabile 
în cuantum de 177.780 de lei, 
sumă cu care Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 
(fostă APDRP) s-a constitu-

it parte civilă în cauză“. Acest 
dosar a fost înregistrat pe rolul 
Tribunalului Gorj. 

În al doilea dosar au fost 
puşi sub acuzare trei inculpaţi 
- Alina Surdilă, Claudia Sur-
dilă şi Doru Bivolaru, acesta 
din urmă având calitatea de 
conducător al unei asociaţii 
agricole.

În rechizitoriul întoc-
mit, procurorii au reținut că 
„inculpații Surdilă Alina și 
Surdilă Claudia au folosit în 
relația cu APDRP mai multe 
documente false din care re-
zultă că îndeplinesc condițiile 
minime de acordare a sprijinu-
lui prevăzute în fișa măsurii din 

Ghidul Solicitantului și că toa-
te informațiile din cererile de 
finanțare și din documentele 
anexate sunt corecte. În demer-
surile lor, inculpatele au benefi-
ciat și de sprijinul inculpatului 
Bivolaru Gheorghe Doru, care, 
în calitatea menționată mai 
sus, le-a pus la dispoziție o par-
te dintre documentele false din 
care reieșea apartenența celor 
două la o formă asociativă și 
numărul de familii de albine 
deținute“. Prejudiciul a fost cal-
culat la suma de 39.089 de lei. 
Cei trei inculpaţi din acest do-
sar vor fi judecaţi de magistraţii 
Tribunalului Mehedinți.

Aldezir Marin

Fo
to

: zia
r

e.co
m



sport
Joi, 7 martie 2019 • Gazeta de sud 9

Spania U21 - România U21  
se joacă la Granada

Pagină realizată de Alexandru Vîrtosu

Liga Europa

Programul meciurilor de astăzi, din prima manşă a optimilor de finală: ora 
19.55: Dinamo Zagreb - Benfica, Frankfurt - Inter Milano, Rennes - Arsenal, 
Sevilla - Slavia Praga, Zenit Petersburg - Villarreal; ora 22.00: Chelsea - 
Dynamo Kyiv, Napoli - Salzburg, Valencia - Krasnodar.

M anşa a doua a opti-
milor de finală ale 
Ligii Campionilor 

a consemnat o mare surpriză 
în disputele programate marţi 
seară. Deţinătoarea celor mai 
multe trofee ale competiţiei, 
Real Madrid, a pierdut ustu-
rător, scor 1-4, pe stadionul 
„Santiago Bernabéu“, în faţa 
a 77.013 spectatori, returul 
cu Ajax Amsterdam şi a fost 
eliminată întrucât în prima 
manşă „galacticii“ se impu-
seseră cu doar 2-1 în Olanda. 
Pentru „lăncieri“ au marcat: 
Ziyech (‘7), Neres (‘18), Tadic 
(‘62) şi Schone (‘72), în timp 
ce Realul a redus din diferen-
ţă prin Asensio (‘70). 

Cartonaşe galbene: 
Carvajal, Nacho (2) / Mazro-
ui ‘26.

Cartonaş roşu: Nacho 
‘90+3.

A arbitrat: F. Brych 
(Germania). 

Real Madrid: Courto-
is - Carvajal, Nacho, Varane, 
Reguilon - Kroos, Casemiro 
(‘87, Valverde), Modric - Lu-
cas (‘29, Bale), Benzema, Ju-
nior Vinicius (‘35, Asensio). 
Antrenor: S. Solari.

Ajax: Onana - Mazraoui 
(‘80, Veltman), de Ligt, Blind, 
Tagliafico - van de Beek, Scho-
ne (‘73, de Wit), de Jong - Zi-
yech, Tadic, Neres (‘74, Dol-
berg). Antrenor: E. Ten Hag.

Real Madrid, care a su-
ferit a patra înfrângere con-
secutivă pe teren propriu în 
toate competiţiile, va lipsi din 
semifinalele Champions Lea-
gue pentru prima oară din 

2010.
Ieri-dimineaţă, condu-

cerea Realului a susţinut o 
şedinţă în care preşedintele 
Florentino Perez şi ceilalţi 
membri au analizat posibi-
litatea despărţirii de antre-
norul Santiago Solari şi de 
vedetele echipei Bale, Kroos 
şi Modric, respectiv aduce-
rea lui Eden Hazard, starul 
lui Chelsea, Kylian Mbappe şi 
Neymar, vedetele lui PSG.

ToTTenham a TriumfaT 
şi în Germania

În celălalt meci al serii, 
Tottenham Hotspur a învins 
în deplasare formaţia germană 
Borussia Dortmund, cu scorul 
de 1-0, şi s-a calificat în sfertu-
rile de finală ale Ligii Campi-

onilor. Londonezii, care în tur 
câştigaseră cu 3-0, s-au impus 
prin golul semnat de Harry 
Kane (‘49). Omul meciului a 
fost însă portarul Hugo Lloris, 
care a avut mai multe inter-
venţii salutare în prima repri-
ză în poarta oaspeţilor. Eşecul 
a confirmat perioada slabă pe 
care o traversează Borussia, 
care a fost ajunsă în Bundesli-
ga de rivala Bayern München, 
după ce a avut un avans de 
şapte puncte.

Kane a ajuns la patru go-
luri marcate contra Borussiei 
în patru partide.

Tottenham se află pentru 
a doua oară în sferturile com-
petiţiei, după 2011.

Dortmund: Burki - Wolf 
(‘62, Bruun Larsen), Akanji, 
Weigl, Diallo - Witsel - San-

cho, Reus (‘74, Delaney), 
Gotze, Guerreiro (‘62, Puli-
sic) - Alcacer. Antrenor: L. 
Favre.

Tottenham: Lloris - Au-
rier, Alderweireld, Sanchez, 
Vertonghen, Davies - Winks 
(‘55, Dier), Eriksen (‘83, 
Rose), Sissoko - Son (‘71, La-
mela), Kane. Antrenor: M. 
Pochettino.

Ieri-seară, după închide-
rea ediţiei s-au disputat alte 
două confruntări, FC Porto 

– AS Roma (1-2) şi PSG – 
Manchester United (2-0). Ce-
lelalte patru jocuri din man-
şa a doua a optimilor sunt 
programate astfel: 12 martie, 
ora 22.00: Juventus Torino – 
Atletico Madrid (0-2), Man-
chester City – Schalke (3-2); 
13 martie, ora 22.00: Barcelo-
na – Lyon (0-0), Bayern – Li-
verpool (0-0).

Tragerea la sorţi pentru 
sferturile de finală va avea loc 
pe 15 martie.

A „apus“ Realul şi a renăscut Ajax

S -au stabilit stadioane-
le și orele de disputare 
ale partidelor pe care 

tricolorii U21 le vor dispu-
ta în stagiul de pregătire din 
Spania, desfășurat în perioa-
da 19 – 26 martie.

Partida cu Spania, pro-
gramată pe 21 martie, se va 
disputa la Granada, pe are-
na „Nuevo Estadio de Los 
Cármenes“, începând cu ora 
locală 18.45 (19.45 în Româ-
nia). De asemenea, meciul 
cu reprezentativa similară a 
Danemarcei se va desfășura 
pe 25 martie, la „Marbella 
Football Center“, la ora locală 
18.00 (19.00 în România), in-
formează FRF.

Mirel Rădoi, selecționerul 
naționalei U21 a României, a 
anunțat lista preliminară a 
jucătorilor convocați pentru 
acest stagiu de pregătire.

Lista convocărilor pre-
liminare: Andrei Ionuț Radu 
(Genoa FC/Italia), Vlad Dra-
gomir (Perugia/Italia), Mihai 
Dobre (Yeovil/Anglia), Adri-
an Petre (Esbjerg fB/Dane-
marca), Alexandru Pașcanu 
(Leicester/Anglia), Marco 
Dulca (Swansea City/Anglia), 
Andrei Rațiu (Villarreal/Spa-
nia), Claudiu Micovschi (Ge-
noa FC/Italia).

Selecționata Under 21 
este una dintre cele 12 repre-
zentative prezente la EURO 
2019, în Italia.

Adversarii tricolorilor 
din Spania sunt, de aseme-
nea, calificați la turneul final 
care va debuta pe 16 iunie.

GRUPA A: Italia, Spania, 
Polonia, Belgia;

GRUPA B: Germania, 
Danemarca, Serbia, Austria;

GRUPA C: Anglia, 
Franța, România, Croația:

Programul grupei C:
– 18 iunie 2019: Româ-

nia – Croația (San Marino, 
19:30*), Anglia – Franța (Ce-
sena, 22:00);

– 21 iunie 2019: Anglia 
– România (Cesena, 19:30), 
Franța – Croația (San Mari-
no, 22:00);

– 24 iunie 2019: Franța 
– România (Cesena, 22:00), 
Croația – Anglia (San Mari-
no, 22:00);

Campionatul European 
se va disputa în perioada 16-
30 iunie 2019, în 5 orașe din 
Italia și în San Marino: Bolo-
gna, Reggio nell’Emilia, Cese-
na, Trieste, Udine, Serravalle. 
Din cele 3 grupe se vor califi-
ca în semifinale câștigătoarele 
și cea mai bună ocupantă a 
locurilor secunde.

Danemarca, cel de-al 
doilea adversar al tricolorilor 
U21 din stagiul de pregătire 
din Spania, se află în grupa 
noastră din viitoarea campa-
nie de calificare, cea pentru 
Euro 2021.

Pentru viitoarele prelimi-
narii vor fi eligibili jucătorii 
născuți începând cu 1 ianuarie 
1998. Naționala condusă de 
Mirel Rădoi va debuta în califi-
cări în septembrie 2019, după 
participarea la EURO 2019 cu 
actuala generație U21.

Campania începe chiar 

în Danemarca și se încheie 
în octombrie 2020, pe teren 
propriu, contra Maltei. La 
turneul final se califică doar 
câștigătoarele celor 9 grupe, 
în timp ce primele două ocu-
pante ale locurilor secunde 
vor disputa un baraj în dublă 
manșă pentru ultimul loc dis-
ponibil la EURO.

Programul tricolorilor 
U21 în viitoarele prelimi-
narii este următorul:

– 6 septembrie 2019: 

Ucraina – Finlanda, Irlanda 
de Nord – Malta;

– 10 septembrie 2019: 
Ucraina – Malta, Finlanda – 
Irlanda de Nord, Danemarca 
– România;

– 10 octombrie 2019: 
Finlanda – Malta, Danemar-
ca – Irlanda de Nord, Româ-
nia – Ucraina;

– 14 octombrie 2019: 
Finlanda – Danemarca, Ro-
mânia – Irlanda de Nord;

– 14 noiembrie 2019: 

România – Finlanda;
– 15 noiembrie 2019: 

Ucraina – Danemarca;
– 19 noiembrie 2019: 

Irlanda de Nord – România, 
Danemarca – Malta;

– 27 martie 2020: Malta 
– Ucraina;

– 31 martie 2020: Ucrai-
na – Irlanda de Nord, Ro-
mânia – Danemarca, Malta 
– Finlanda;

– 4 septembrie 2020: 
Danemarca – Ucraina, Malta 

– Irlanda de Nord, Finlanda 
– România;

– 8 septembrie 2020: 
Finlanda – Ucraina, Irlanda 
de Nord – Danemarca, Malta 
– România;

– 9 octombrie 2020: Ir-
landa de Nord – Finlanda, 
Ucraina – România, Malta – 
Danemarca;

– 13 octombrie 2020: 
Irlanda de Nord – Ucraina, 
România – Malta, Danemar-
ca – Finlanda.
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„U“ Craiova are Viitorul în Cupă

Pagină realizată de Alexandru Vîrtosu

L iga Profesionistă de 
Fotbal a analizat per-
formerii celor 26 de 

etape din campionatul regu-
lar şi ieri a întocmit o echipă 
din care fac parte şi trei fot-
balişti ai Universităţii Craio-
va. Este vorba despre porta-
rul Mirko Pigliacelli, despre 
care LPF a notat: „S-a inte-
grat rapid în echipă şi a in-
trat în inimile fanilor olteni. 
Remarcabil jocul foarte bun 
de picior, el fiind şi singurul 
portar cu gol şi pasă decisi-
vă în acest sezon“. Al doilea 
„leu“ intrat în unsprezecele 
LPF este Alexandru Cicâldău. 
„Adus în vara anului trecut 
de la Viitorul, a intrat direct 
în primul unsprezece şi a ră-
mas om de bază în sistemul 
gândit de Devis Mangia. For-
mează un cuplu excelent la 
centrul terenului cu experi-
mentatul Alexandru Mateiu 
- două goluri, patru pase de-

cisive şi două penaltiuri obţi-
nute“, aşa s-a justificat LPF în 
privinţa lui Cicâldău. În fine, 
ultimul fotbalist care s-a im-
pus a fost Alexandru Mitriţă. 
„Mitriţă a fost liderul din te-
ren al oltenilor, a strâns cifre 
formidabile: 13 goluri, trei 
pase decisive şi șapte prezen-
ţe în echipa etapei. Evoluţii-
le din tricoul alb-albaştrilor 
i-au adus în pauza de iarnă 
un transfer spectaculos, de-
venind cel mai scump jucător 
vândut din istoria Universi-
tăţii Craiova“, a punctat LPF.

Iată cum arată echipa se-
zonului regulat: Mirko Pigli-
acelli (U Craiova / 25 de ani / 
26 jocuri) - Romario Benzar 
(FCSB / 26 de ani / 21 jocuri), 
Paulo Vinicius (CFR Cluj / 
34 de ani / 23 jocuri), Mike 
Cestor (Astra / 26 de ani / 19 
jocuri), Mario Camora (CFR 

Cluj / 32 de ani / 23 jocuri) 
- Ibrahima Tandia (Sepsi / 25 
de ani / 24 jocuri), Alexandru 
Cicâldău (U Craiova / 21 de 
ani / 25 jocuri), Florin Tănase 
(FCSB / 24 de ani / 24 jocuri) 
- Ianis Hagi (Viitorul / 20 de 
ani / 24 jocuri), George Ţucu-
dean (CFR Cluj / 27 de ani / 
23 jocuri), Alexandru Mitriţă 
(U Craiova / 24 de ani / 18 
jocuri). Antrenorul sezonului 
regular a fost desemnat Con-
stantin Enache (Astra / 45 de 
ani). „Instalat pe banca giur-
giuvenilor în toamnă, a reuşit 
un parcurs remarcabil, înche-
ind sezonul regulat cu o serie 
fantastică de zece meciuri 
consecutive fără înfrângere! 
În plus, şi-a pus din plin am-
prenta pe evoluţiile mai mul-
tor jucători din lot precum 
Butean, Begue sau Alibec“, a 
explicat LPF.

Trei fotbalişti ai Ştiinţei, în echipa 
campionatului regular

T ehnicianul Constan-
tin Gâlcă (46 ani) va 
antrena ultima clasată 

din campionatul Danemar-
cei, Vejle Boldklub, formaţie 
la care a fost prezentat ieri, 
având ca obiectiv salvarea de 
la retrogradare.

„Ne-am adus un antre-
nor care este cunoscut ca un 
bun motivator, care ştie să 
gestioneze presiunea şi cu-
noaşte nevoia de a avea per-
formanţă. Este cea mai bună 
opţiune pentru Vejle, în situ-
aţia actuală. Constantin Gâl-
că are un singur obiectiv im-
portant acum: Vejle Boldklub 
trebuie să rămână în prima 
ligă“, a spus Andrew Zolotko, 
directorul executiv al echipei 
din Danemarca.

„Când eram mai mic, în 
1985, am văzut-o pe Vejle 
Boldklub jucând împotriva 
echipei Steaua. Atunci Allan 
Simonsen a marcat la Bucu-

reşti, jucător care m-a im-
presionat. Cunoştinţele mele 
despre campionatul din Da-
nemarca au avut un cuvânt 
de spus în momentul în care 
am ales să vin aici. Este un 
campionat bun, în care echi-
pele sunt apropiate ca nivel, 
iar stilul de joc al formaţiilor 
este dat de calităţile tehnice 
bune ale jucătorilor. În acelaşi 
timp, Vejle Boldklub are un 
departament cu fotbalişti ta-
lentaţi, care reprezintă o par-
te importantă din ADN-ului 
clubului. Consider că dacă un 
jucător este suficient de bun, 
el trebuie să joace, iar lucrul 
acesta l-am demonstrat prin 
fapte la fostele echipe pe care 
le-am antrenat. Sper ca su-
porterii să ne susţină şi să ne 
ajute să înregistrăm rezultate 
diferite de cele obţinute în 
ultimele trei meciuri. Acum 
vom începe sezonul al doilea, 
iar munca va începe chiar de 

astăzi, la antrenamente. Eu 
pot fi analizat în funcţie de 
un singur lucru, dacă voi re-
uşi să o menţin încă un sezon 
pe Vejle Boldklub în prima 
ligă. Şi cred cu toată pute-
rea în acest lucru. Trebuie să 
câştigăm în fiecare zi“, a spus 
Gâlcă, fost tehnician la FCSB 
şi Espanyol.

Pentru Costel Gâlcă, 
semnarea contractului cu 
Vejle e echivalentă cu reve-
nirea în fotbal după un an şi 
patru luni de pauză.

La capătul primelor 24 
de etape din actualul sezon, 
Vejle este pe ultimul loc în 
Danemarca, al 14-lea, cu 
doar 19 puncte, două sub 
Vendyssel şi Hobro, echipele 
de deasupra.

De-a lungul istoriei, Vej-
le Boldklub a adunat cinci 
titluri de campioană în Da-
nemarca, dar ultimul a fost 
cucerit tocmai în 1984.

Costel Gâlcă, prezentat  
la Vejle Boldklub

C asa Fotbalului din 
Capitală a găzduit 
ieri tragerea la sorţi 

pentru meciurile din faza se-
mifinalelor Cupei României, 
ediția 2018-2019. Conform 
sorţilor, „U“ Craiova, deţină-
toarea trofeului, o va întâlni 
în drumul spre finală pe FC 
Viitorul, în timp ce CFR Cluj 
o va avea oponentă pe Astra 
Giurgiu. Jocurile vor avea loc 
în perioada 2 - 4 aprilie, turul - 
la Craiova şi Cluj, respectiv 23 
- 25 aprilie, returul - la Con-
stanţa şi Giurgiu. Dintre cele 
patru formaţii, echipa lui Gică 
Hagi e singura care încă nu 
are în palmares acest trofeu.

La jocurile disputate 
în manşă dublă, dacă după 
disputarea celor două parti-
de egalitatea se menţine (la 
puncte şi golaveraj), golurile 
marcate în deplasare contea-
ză dublu, fiind declarată câş-
tigătoare echipa care a marcat 
mai mult. Dacă şi în aceste 
condiţii egalitatea persistă, se 
vor aplica prevederile art. 30 
alin. 9 din ROAF, mai exact se 
trece la executarea loviturilor 
de departajare.

În conformitate cu arti-
colul 30, punctul 11 din edi-
ţia 2018 a ROAF, regulament 
aprobat în şedinţa Comite-
tului de urgenţă din 20 iulie 
2018, în faza naţională a Cu-
pei României, în toate jocurile 
se pot efectua maximum trei 
înlocuiri de jucători pe durata 
celor 90 de minute. În situația 
jocurilor în care se vor dispu-

ta reprize de prelungiri, con-
form art. 30 alin. 9 din ROAF 
este permisă efectuarea a pa-
tru înlocuiri de jucători, cu 
condiția ca înlocuirea a patra 
să se efectueze numai în re-
prizele de prelungiri.

În privința numărului 
maxim de jucători extraco-
munitari folosiți în jocurile 
din Cupa României, se aplică 
următoarea regulă: „dacă în-
tr-un joc se întâlnesc echipe 
din aceeaşi categorie, se apli-
că regulile stabilite pentru ca-
tegoria respectivă“.

Echipele din Liga I, par-
ticipante la jocuri din Cupa 
României, sunt obligate ca pe 
pe tot parcursul competiției 
să respecte dispoziţiile pri-
vind numărul minim de jucă-
tori sub 21 de ani stabilite de 
art. 45 din ROAF.

Finala competiţiei se va 
juca pe 2 iunie, pe un stadion 
care urmează să fie stabilit în 
perioada următoare.

Marcel PoPescu: 
Respectăm toţi colegii 
de competiţie

Preşedintele formaţiei 
Universitatea Craiova, Mar-
cel Popescu, a declarat că alb-
albaştrii lui Devis Mangia ar 
fi tratat cu maximă responsa-
bilitate duelul din semifinale, 
indiferent de adversar, consi-
derând că toate echipele au 
şanse la accederea în finală.

„În această fază a compe-
tiţiei nu se poate vorbi despre 

noroc la tragerea la sorţi sau 
de meciuri uşoare. Spun asta 
pentru că au rămas în cursă 
patru echipe participante în 
play-off-ul Ligii I, deci forma-
ţii valoroase, cu şanse egale de 
calificare în finală. Universita-
tea Craiova tratează meciurile 
cu aceeaşi seriozitate, pentru 
că respectăm toţi colegii de 
competiţie. Putem spune că 
vom întâlni o formaţie care 
este preocupată, ca şi noi, să 
construiască, să joace fotbal, 
ceea ce cred că poate fi un 
avantaj. Jucăm primul meci 
la Craiova şi în mod normal 
trebuie să ne impunem, apoi 

trebuie să gestionăm bine re-
turul. În cealaltă semifinală se 
întâlnesc două echipe grele, 
cu jucători valoroşi şi experi-
mentaţi. E greu să te pronunţi 
cine se va califica în finală. 
Va conta foarte mult şi uzura 
echipelor după meciurile sus-
ţinute în play-off“, a declarat 
Marcel Popescu, pentru GdS.

În meciurile directe din 
acest an competiţional, Uni-
versitatea Craiova s-a impus 
în Bănie cu 2-0 în faţa Vi-
itorului, în etapa a 9-a din 
campionatul regular, golurile 
fiind marcate de Elvir Koljic 
(‘5, ‘48), şi a remizat pe stadi-

În cadrul şedinţei de ieri a Comisiei de Disciplină a FRF a fost 
analizat, printre altele, şi evenimentul petrecut în minutul 88 
al meciului „U“ Craiova - Astra Giurgiu, scor 1-2. Este vorba 
despre o petardă care a explodat în apropierea jucătorului 
oaspete Zoua, la o fază fixă petrecută în careul echipei giur-
giuvene. Verdictul membrilor FRF a fost următorul: „În baza 
art. 83.1. și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.d din RD, se 
sancționează clubul U Craiova 1948 CS SA cu o penalitate 
sportivă de 22.500 lei“.

CluBul, amendaT de FRF

onul din Ovidiu, scor 0-0.
În drumul spre semifi-

nale, Universitatea Craiova a 
eliminat pe Sportul Snagov 
(2-0), Turris Turnu Măgurele 

(4-1) şi Csikszereda Miercu-
rea Ciuc (3-0), în timp ce FC 
Viitorul a învins pe Concordia 
Chiajna (3-0), Poli Iaşi (7-5) şi 
AFC Hermannstadt (3-2).

devis mangia trebuie să stingă rapid conflictul cu suporterii şi să remonteze echipa dacă mai vrea să cucerească trofee 
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PIAŢA MUNCII

OFERTE SERVICIU

CLUB Q ANGAJEAZĂ OSPĂTAR/ 
OSPĂTĂRIIŢĂ. TEL. 0723.319.690.

FIRMĂ DE DISTREIBUŢIE 
ANGAJEAZĂ AGENT VÂNZĂRI 
CU ŞI FĂRĂ EXPERIENŢĂ. TEL. 
0745.328.448.

MAGAZIN NON- STOP 
ANGAJEAZĂ VÂNZĂTOR/ 
VÂNZĂTOARE, ZONA 
CENTRALĂ. TEL. 0729.161.174, 
0770.300.467.

BUCĂTAR CU EXPERIENŢĂ 
(RESTAURANT -MELISS). TEL. 
0744.432.520; 0723.564.232.

SC ANGAJEAZĂ CU CARTE DE 
MUNCĂ: DULGHERI, FIERARI- 14 
LEI/ ORĂ; FINISORI- 12 LEI/ ORĂ; 
NECALIFICAŢI. TEL. 0754.593.150.

RESTAURANT ANGAJEAZĂ 
PERSONAL. TEL. 0762.622.030.

HOTEL EMMA EST ANGAJEAZĂ 
BUCĂTAR, AJUTOR DE BUCĂTAR. 
TEL. 0251/40.62.88.

TODOME FERO ANGAJĂM 
LĂCĂTUŞ PENTRU CONFECŢII 
METALICE, SALARIU ATRACTIV. 
TEL: 0731.017.396.

ANGAJEZ MUNCITORI FINISAJE 
INTERIOARE ŞI EXTERIOARE. TEL. 
0766.763.843.

S.C. ANGAJEAZĂ NECALIFICAŢI, 
LĂCĂTUŞI MECANICI, STRUNGARI, 
FREZORI. TEL. 0720.108.888.

ANGAJEZ VÂNZĂTOARE SECOND- 
HAND, SALARIU 1500 LEI. TEL. 
0768.321.322.

MAGAZIN ALIMENTAR ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE ZONĂ LĂPUŞ. TEL. 
0728.137.762.

ANGAJEZ VÂNZĂTOARE 
MAGAZIN UŞI. TEL. 0720.657.600.

ANGAJEZ VÂNZĂTOR SUCPI. TEL. 
0773.935.762.

RECEPŢIONER HOTEL MELISS. 
TEL. 0744.432.520.

Angajez patiser, covrigar, cofetar, 
vânzătoare. Tel. 0760.617.071.

Angajez şoferi profesionişti 
pe comunitate pentru  prelată/
frig. Salariu motivant. Tel: 
0745.008.019.

SC cu punct de lucru în Italia 
angajează şoferi categoriile C+ 
E, pe rutele România- Italia, 
retur. Tel. 0765.981.610.

Pizzerie în Mall angajează 
pizzari- 2500 net, fete pentru 
vânzare şi ajutori pizzari- 1800 
net. Tel. 0723.010.336.

SC OLTENIA GARDEN angajează 
muncitori , grădinari cu şi fără 
experienţă, salariu atractiv. Tel. 
0784.292.212.

SC ARB firmă distribuţie 
angajează şoferi, salariu 
atractiv. Tel. 0766.401.526.

Salon Vogue angajează frizer- 
frizeriţă, strada Petre Ispirescu, 
cartier Rovine, strada cu 
căminele studenţerşti, salariu 
motivant. Tel. 0762.711.994.

Angajez vânzător magazin 
sanitare, electrice. Tel. 
0761.611.463.

SC Cuptorul Cozonacilor SRL 
angajează personal pentru 
patiserie cu sau fără experienţă. 
Tel. 0723.697.746; 0720.033.442.

Angajăm croitoreasă cu 
experienţă. Salariu motivant. Tel. 
0763.682.257.  

SC Confecţii angajează 
confecţionere cu experienţă. Tel. 
0744.560.984.

Mairon angajează Asistent 
vânzări, Gestionar depozit şi Şofer 
TIR- Craiova. Descrierea posturilor 
şi cerinţele se găsesc pe: www.
mairon.ro/cariere. Aşteptăm 
CV-urile dumneavoastră până la 
15.03.2019 pe: recrutare@mairon.
ro sau direct la sediul Mairon: str. 
Calea Severinului, nr. 42. Relaţii la 
nr. tel. 0729.037.009.

Restaurant angajează barman şi 
ospătar. Tel. 0753.999.148.

Şoferi taxi Logan. Tel. 
0740.226.823.

PIZZERIE ANGAJEAZĂ AJUTOR 
PIZZAR CU ŞI FĂRĂ EXPERIENŢĂ. 
SALARIU MOTIVANT! TEL. 
0761.146.079.

Angajez vânzătoare cu 
experienţă haine bărbat, Bănie. 
Tel. 0766.358.839.

Restaurant angajează bucătar 
şi ospătar cu experienţă, salariu 
motivant. Rog seriozitate. Tel. 
0784.500.825.

VEROPAN angajează vânzătoare 
în magazinele proprii de 
panificaţie- patiserie. Tel. 
0722.203.320.

BISTRO ANGAJEAZĂ BARMAN ŞI 
OSPĂTAR. TEL. 0733.466.806.

Angajez vânzătoare magazin, 
zona Brazdă, salariu atractiv. Tel. 
0762.627.482.

ANMGAJEZ MUNCITORI 
NECALIFICAŢI PENTRU TURNAT GARD 
DIN BETON, SALARIU MOTIVANT. 
TEL. 0767.668.857.

Germania. Casa Privată, fete 
18+. Vrei să câştigi mulţi bani 
în timp scurt şi să munceşti 
într-o casă elegantă şi exclusivă? 
Atunci ai ajuns la locul potrivit. 
Câştiguri de top zilnice şi 
substanţiale, cazare gratuită. Casa 
Privată bine cunoscută. Oferim 
seriozitate. Detalii pe WhatsApp:  
0049.176.616.939.89.

S.C TDG ARGEŞ S.R.L angajează în 
Craiova, manipulanţi depozit. Tel: 
0756.607.272.

Hotel 4 *, în Craiova, angajează 
recepţioner/ ă. Tel: 0786.108.039.

Angajez gestionar manipulant, 
str. Nicolae Romanescu nr. 110. Tel. 
0784.625.105.

Angajez cofetar cu şi fără 
experienţă. Tel. 0769.499.627.

TODOME FERO,  ANGAJĂM 
OPERATOR CNC,  ABKANT,  DEPITARE 
PLASMĂ. SALARIU ATRACTIV.  TEL  
0729.219.331,  OFFICE@TODOME.RO

Firmă de transport angajează 
economist cu experienţă. Tel. 
0768.185.794.

Angajez şofer taxi Logan. Tel. 
0784.415.226.

Angajez mamipulant. Tel. 
0761.611.463.

Angajăm personal întreţinere 
munci diverse. Tel. 0761.327.808.

ANGAJEZ ŞOFERI TIR PENTRU 
INTERN ŞI TUR- RETUR EXTERN. TEL. 
0727.226.761, 0722.212.052.

Angajez patiser şi covrigar cu 
experienţă, salariu atractiv. Tel. 
0749.695.248.

ANGAJEZ ITALIA:  FEMEIE MINIM 
50 DE ANI, PENTRU ÎNGRIJIRE 
COPII. ROG SERIOZITATE. TEL. 
0039.347.222.1244.

PATISERIA ALBINA ANGAJEAZĂ 
PATISERĂ CU EXPERIENŢĂ. 
OFER ŞI CER SERIOZITATE. TEL. 
0722.582.463.

Angajăm agent de pază. Tel. 
0761.327.808.

SC FONDIPROD SRL ANGAJEAZĂ 1 
(UN) SUBINGINER REŢELE ELECTRICE, 
ANGAJEAZĂ 1 (UN)  ELECTRICIAN 
CONSTRUCTOR MONTAR APARATAJ 
ŞI CABLURI DE JOASĂ TENSIUNE; 
ACTIVITATEA SE DESFĂŞOARĂ ÎN LOC. 
ÎNSURĂŢEI, NR. 84, MOTRU, GORJ. 
TEL. 0722.231.751.

Avicola Brădeşti, angajează 
femei îngrijire păsări, preferabil 
din zonă. Tel: 0766.211.366.

SC angajează fierari, dulgheri, 
zidari, lăcătuşi, sudori, salariu bun. 
Tel.0738.334.489.

SÂNZIANA CATERING angajează 
ajutor bucătar şi şofer livrator. Tel. 
0723.522.873.

DISTRICT SUD angajează şofer 
transport marfă, categoria B.  
Categoria C+ E constituie avantaj. 
Tel. 0756.111.348.

SC Pan Group SA angajează agent de 
vânzări. CV la secretariat@pangroup.ro, 
tel. 0720.044.004.

SC ANGAJEAZĂ DISPECERĂ 
TRANSPORTURI MĂRFURI, MINIME 
CUNOŞTINŢE, BUNĂ CUNOSCĂTOARE 
LIMBA ENGLEZĂ. TEL. 0757.013.597, 
0741.230.041.

SC ROSCA'S SRL Craiova angajează şi 
califică la locul de muncă, persoane cu 
dexteritate şi simt artistic, (bărbaţi şi 
femei). Tel. 0251.592.828.

Angajez cosmeticiană. Tel. 
0725.210.030.
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Fast-food angajează fete pentru 
vânzare şi bucătăreasă cu experienţă. 
Detalii pentru CV-uri la tel. 
0756.906.667.

Spălătorie auto, personal, plata la zi. 
Asigurăm cazare. Tel. 0756.906.667.

SC Motobenz SRL, cu sediul în Târgu 
Jiu, angajează personal pentru hotel 
SHINE în staţiunea Neptun: muncitor 
necalificat (spălător vase)- 4 locuri; 
cameristă- 3 locuri; bucătar- 1 loc. 
Relaţii la tel. 0729.275.147.

SC angajează muncitori calificaţi 
în construcţii. Tel. 0742.400.179.

PRIMASERV ANGAJEAZĂ: 
SUDORI, LĂCĂTUŞI, INSTALATORI, 
ELECTRICIENI, DULGHERI, 
FIERARI, AMENAJĂRI INTERIOARE, 
CLIMATIZARE. TEL. 0729.046.134. 
EMAIL: RESURSEUMANE@
PRIMASERV.RO

PRIMASERV ANGAJEAZĂ: INGINERI 
ELECTRICE, TERMOVENTILAŢII, GAZE 
NATURALE, DEVIZIERI ŞI EXPERT 
ACHIZIŢII. TEL. 0729.046.134,  EMAIL: 
RESURSEUMANE@PRIMASERV.RO

Spălătorie auto angajează fete 
şi băieţi, ofer cazare gratuită. Tel. 
0769.666.210, 0762.742.142.

Angajez menajeră. Tel: 
0762.261.754

Caut urgent frizer şi coafeză cu 
experienţă. Ofer salariu foarte bun. Tel. 
0739.361.674.  

Angajez cosmeticiană. Tel. 
0725.210.030.

Angajez vânzătoare bar, zona 
Marlorex. Tel. 0767.698.361.

SC AlumGates angajează personal 
pentru asamblare şi montare tâmplărie 
din aluminiu; salariu brut 3.000 lei. Tel. 
0744.594.105, 0744.594.106.  

Filiaşi, angajăm tâmplar mobilă pal 
melaminat. Tel. 0768.990.634.

Angajez menajeră de preferinţă din 
zona Romaneşti sau cartier Făcăi. Tel: 
0729.984.591.

Microcomputer Service angajează 
operator pentru staţia de oxigen 
Craiova. Tel: 0751.159.300.

Fabrica de ţiglă Secui angajează 
muncitori necalificaţi. Salariu 2.200 lei+ 
CM. Tel. 0761.192.516.

Angajăm manipulant magazin 
alimentar, zona Ciupercă. Tel. 
0741.108.696.

SC angajează inginer constructor fără 
experienţă sau student în domeniu, ( 
anul 3/ 4). Permis categoria B.Salariu 
motivant. Tel: 0766.058.289.

SC angajează şofer livrator pentru 
distribuţie. Tel. 0768.332.538.

Angajez vânzătoare magazin 
alimentar, Ciupercă. Tel. 0744.173.092.

Spălătorie auto, angajez personal, 
ofer carte de muncă şi salariu 
excepţional. Tel: 0770.504.701.

S.C. ELKATEX angajează confecţioneri 
textile în condiţii avantajoase, 
program 07.00- 15.30, bonuri de masă, 
transport gratuit. Tel. 0745.761.182, 
0351/405.487.

Personal montaj rulouri gazon. Tel. 
0746.489.325.

Angajez manipulant. Tel. 
0763.449.956.

ANGAJĂM CONFECŢIONERE 
TEXTILE CU EXPERIENŢĂ, ZONA PIAŢA 
CHIRIAC, PROGRAM 8.00- 16.00. TEL. 
0722.566.107, 0772.077.106.

THE TEMPLE BAR angajează ospătăriţe- 
ospătari, salariu corespunzător. Tel. 
0730.444.422.

ARLINGTON HOTEL angajează 
recepţioneră- recepţioner. CV: slateris@
yahoo.com

Caut cioban. Tel. 0757.336.997.
RESTAURANT ORIZONT ANGAJEAZĂ 

BUNCĂTARI, AJUTOR DE BUCĂTAR ŞI 
OSPĂTAR. TEL: 0752.208.457.

S.C angajează vânzător/ vânzătoare 
pentru Plafar, Brazdă. Tel: 0751.251.843 
sau CV pitis_radu@yahoo.com.

Angajăm băieţi tineri pentru 
manipulare şi montare mobilă; venit net 
2.000 Ron. Interviu Mobila Mob Confort 
(DN65, km 9,8, dincolo de Metro), zilnic 
9.00- 18.00.

Spălătorie auto angajează personal, 
condiţii optime, cazare gratuită, 
contract întreg de muncă. Tel. 
0759.572.473.

Brutărie Craiova angajeazî personal. 
Tel. 0758.075.065, 0760.299.941.

S.C angajează muncitori necalificaţi 
în domeniul instalaţii sanitare. Tel: 
0741.416.363.

SC angajează pensionară cu 
drept de muncă. Tel. 0766.546.974, 
0747.478.179.

S.C ANGAJEAZĂ MECANIC CU 
EXPERIENŢĂ. TEL: 0760.081.210.

Angajez manipulanţi Sucpi, produse 
alimentare, salariu 1800 net. Tel. 
0760.266.778.

Muncitori construcţii, 2500- 3000 lei. 
Tel: 0769.817.777.

Firmă  de accesorii telefonie 
mobilă angajează lucrător ambalare- 
încoletare. Tel. 0251/46.76.21.

Hotel 5 Continents angajează personal 
curăţenie. Tel. 0784.341.888.

SC angajează casieră (vânzătoare), 
salariu atractiv. Tel. 0722.289.093.

Angajez frizeriţă. Tel. 0743.155.031.

Firmă producţie ambalaje 
angajează muncitori necalificaţi. Tel. 
0744.698.439.

Firmă de transport marfă 
internaţional angajează şoferi tir 
cu experienţă, salariu atractiv. Tel. 
0721.370.596.

Angajez ospătari. Tel. 0747.041.785.

Asociaţia de Proprietari nr. 7, Brazdă 
angajează femeie de serviciu, luni- 
vineri 07.00- 15.00, salariu minimum pe 
economie. Tel. 0786.749.744.

Spălătorie auto angajează personal. 
Tel: 0726.210.123.

S.C WIN IMPEX S.RL angajează 
automatist. Tel: 0753.999.150.

S.C. ANGAJEAZĂ MUNCITORI CALIFICAŢI 
ŞI NECALIFICAŢI PENTRU CONSTRUCŢII,  
SALARIU MINIM 100 RON / ZI,  CARTE 
MUNCĂ. TEL. 0745.617.745.

Caut îngrijitoare bătrăn, internă. Tel: 
0765.829.105.

S.C TDG ARGEŞ S.R.L angajează în 
Craiova, motostivuitor depozit. Tel: 
0756.607.272.

Societate de distribuţie, angajează 
manipulanţi- lucrători depozit. Tel: 
0730.339.324.

S.C. Confecţii- textile angajează 
confecţionere. Tel. 0740.272.617.

Angajez tinere vânzătoare cu/ fără 
experienţă. Tel. 0722.409.162.

SC angajează şoferi livratori. Tel. 
0749.261.389.

Tâmplari/ lăcătuşi pentru producţie 
piese mici. Tel. 0721.578.194.

Magazin general angajează 
vânzătoare, piaţa Valea Roşie. Tel. 
0761.602.513.

Familie angajează menajeră cu 
experienţă la gătit. Tel. 0761.602.513.

S.C PAN GROUP S.A angajează agent 
livrator, permis categoria B,agent 
vânzări, şofer categoriile C+ E, brutar 
cu/ fără experienţă şi  electrician Moara 
Segarcea. Tel: 0720.044.004. Cv la: 
secretariat@pangroup.ro

Angajez ajutor vânzător magazin 
sanitare, electrice, feronerie. Tel. 
0761.611.463.

Şoferi taxi. Tel. 0722.350.649.
ANGAJEZ ŞOFER TAXI. TEL. 

0765.137.867.
Manipulant magazin alimentar, 

vârstă până în 40 ani, permis auto. Tel. 
0751.301.147.

Vânzătoare magazin alimentar, piaţa 
Valea Roşie. Tel. 0751.301.147.

S.C angajează şofer pe comunitate 
cu experienţă, salariu 2400 euro. Tel: 
0762.308.954.

S.C angajează muncitori în construcţii, 
salariu bun. Tel: 0762.308.954.

Firmă caută electrician/ mecanic/ 
lăcătuş pentru angajare. Tel. 
0744.699.268.

Angajez tractorist cu experienţă la 
Podari. Tel. 0764.474.707.

Service auto angajează mecanic. Tel. 
0767.106.198.

S.C angajează frezori ( CNC sau 
universali). Limbaj FANUC. Tel: 
0741.077.007.

S.C CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI 
PODURI ANGAJEAZĂ: CONDUCĂTOR 
AUTO CATEGORIILE B, C, CE + ATESTATE, 
MECANIC UTILAJ BULDOEXCAVATOR 
CATEGORIA C, MECANIC UTILAJ. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: TEL: 
0755.055.084.

Angajăm brutar, şofer distribuţie 
panificaţie. Tel: 0723.664.569.

Societate comercială angajează 
patiser. Tel. 0722.715.002.

Angajez vânzătoare pentru Craioviţa 
Nouă şi Piaţa Gării. Ofer salariu atractiv. 
Tel. 0765.042.313.

Angajez faianţori, gletuitori şi finisori 
interioare. Tel: 0785.447.387.

SC angajează agenţi de securitate. Tel. 
0728.286.433.

Angajez şofer taxi Romnicon. Tel: 
0767.836.608.

Restaurant angajează ospătar. Tel. 
0763.719.618.

Angajăm băiat pentru dezmembrări 
auto, cunoştinţe minime de mecanică. 
Tel: 0766.333.733.

Fast- food angajează personal. Salariu 
1500 în mână. Tel. 0722.613.606.

Angajez tractorist. Ofer cazare, masă şi 
salariu. Tel. 0751.898.163.  

S.C. angajează doamne patiserie. Tel. 
0732.240.244.

Urgent! Angajez cuplu pentru curăţenie în 
Anglia. Tel. 00447480125152.

SC angajează vopsitori, tâmplari binale, 
montatori pal şi şlefuitori. Tel. 0728.094.523, 
0728.094.526.

Manpower recrutează operatori producţie 
şi stivuitorişti pentru perioada sezonului de 
vara. Este necesară experienţă. Program de 
lucru: 3 ture. Tel.  0729.800.727.

Angajez spălători auto. Tel: 0765.626.737.

Angajez bucătăreasă. Tel: 0760.737.708.

Strungar, frezor. Tel. 0746.339.340.

Angajez mecanic auto. Tel: 0755.502.222.

Angajez brutar, şofer. Tel. 0765.613.302.

Societate Instalaţii Electrice atestată 
ANRE angajează electrician cu experienţă 
în branşamente, reţele electrice, posturi de 
transformare. Tel. 0739.165.995.

Angajez operator calculator, ofer 2200 ron 
salariu. Tel: 0755.147.225.

Angajez vânzătoare, Malu Mare. Tel: 
0768.463.202.

Angajez vânzătoare Sucpi. Tel. 
0767.061.440.

Angajăm femeie de servici, bucătăreasă. 
Tel. 0744.511.448, 0753.820.119.

Angajez şofer buldoexcavator. Tel. 
0731.659.664.

Lăcătuşi mecanici şi sudori. Oferim şi 
cazare. Tel. 0742.082.513.

SC angajează muncitori în construcţii. Tel. 
0768.676.097.

Angajez vânzătoare aprozar şi femeie 
sortat legume. Tel. 0755.074.646.

Angajez vânzătoare şi part-time 
vânzătoare. Tel. 0723.609.034.

Angajez ospătăriţă. Tel. 0723.609.034.

Angajez manipulanţi. Tel: 0758.918.365.
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SC angajează inginer contructor, tineri 
absolvenţi cu sau fără experienţă, posesor 
permis categoria B. Tel. 0760.925.021.

AA TEHNIC angajează tehnician instalaţii 
electrice. Tel. 0745.625.265.

S.C angajează finisori în construcţii. Tel: 
0771.063.240.

Lucrător comercial depozit, produse 
nealimentare, cv la: ulianacom2017@gmail.
com.

Şofer distribuţie, produse nealimentare, 
categoria B, cv la: ulianacom2017@gmail.
com.

ROATA BISTRO angajează ospătăriţă. Tel. 
0762.751.007.

Angajez şoferi intern, categoria 
C,E,atestat,card tahograf. Salariu atractiv. Tel. 
0722.666.919.

Angajez fete şi băieţi spălătorie auto, 
salariu 1400. Tel.  0770.173.381.

Angajez conducător auto autobasculantă, 
transport naţional cu toate actele necesare. 
Tel: 0726.732.413.

S.C. angajează muncitori construcţii, 
finisori, dulgheri, etc. Tel. 0761.753.407.

Angajez cioban animale. Tel. 0762.362.469.

Angajez vânzătoare magazin 
îmbrăcăminte. Tel. 0788.501.115.

Angajăm spălători auto. Tel. 0749.067.487.

Urgent! Angajez manipulant marfă, 
locaţie târg Marlorex. Detalii la telefon: 
0722.619.626.

ROATA BISTRO angajează şofer livrator 
catering. Tel. 0762.751.007.

Angajez şofer taxi. Tel. 0768.979.574.

Patiseră cu şi fără experienţă. Tel. 
0785.053.056.

Angajez îngrijitoare/ asistentă azil bătrâni. 
Tel. 0774.668.536.

Angajez frizer/ iţă. Tel: 0745.639.984.

Angajez barmaniţă,  Piaţa Centrală.  Tel. 
0720.104.996.

Caut băieţi pentru construcţii case şi 
amenajări interioare. Tel. 0744.990.525.

Caut infirmieră îngrijire doamnă în vârstă, 2 
weekend-uri pe lună. Tel. 0742.007.549.

SC angajează rigipsari, faianţari, zugravi şi 
necalificaţi. Tel. 0740.697.350.

CopyShop angajează operator calculator. 
Cunoştinţe bune MS Office. CV la angajari24@
gmail.com

Complex TURIST Beharca angajează 
ospătari. Tel. 0740.915.258.

Spălătorie auto angajează personal. Tel. 
0721.680.167.

Angajez muncitor vulcanizare. Tel. 
0757.101.392.

Angajez confecţioneri. Tel. 0764.641.005.

Brutărie angajează brutar cu experinţă, 
program 12/36. Tel. 0764.575.988.

ANGAJEZ PENSIONAR- AJUTOR LA 
MAGAZIN. TEL. 0761.611.463.

Angajez vânzătoare cu experienţă. Tel. 
0741.094.854.

Angajez vânzătoare second-hand. Tel. 
0764.525.517.

ANGAJEZ VÂNZĂTOARE SUCPI, SALARIUL 
1.500 RON. TEL. 0762.140.259.

Angajez patiseră, ajutor patiseră. Tel. 
0723.609.034.

Angajez ospătăriţă şi vânzătoare pentru 
cofetărie. Tel. 0723.609.034.

Angajez bucătar, ospătar, barman, femeie 
de serviciu. Tel. 0771.279.060.

Societate angajează strungar, lăcătuş, 
necalificat. Tel. 0758.268.845.

Angajez confecţioneri treninguri. Tel. 
0751.030.846.

Producător şi distribuitor de carne şi 
preparate din carne, cu depozitul în Craiova, 
angajează manipulanţi. Tel. 0729.399.348.

Societate angajează   buldoexcavatorist,  
excavatorist, deservent încărcător frontal, 
autogreder, deservent staţie sortare şi 
concasor mobil, buldozerist, strungar, 
mecanic întreţinere şi reparaţii  utilaje, 
muncitori necalificaţi.  Tel. 0762.370.024

Pensiunea  "CARUL DIN STELE", Beharca   
angajează  barman, salariu 1500 lei+  masă 
şi transport asigurat. Tel. 0736.384.141, 
0724.360.901

Angajăm barman ospătar cu permis, femeie 
de serviciu. Tel. 0744.511.448, 0753.820.119.

Societate angajează  şoferi profesionişti 
pentru transport intern marfă. Tel. 
0722.599.014.

Angajăm personal în domeniul fast food. 
Detalii telefon 0742.214.012

Asociaţia de Proprietari nr. 2 Lăpuş 
angajează instalator sanitar, program 8 
ore sau 4 (şi pensionar). Tel. 0722.654.539, 
0745.350.313, 0351.44.24.65.

Salon Valma închiriază scaun frizerie /
coafură. Tel. 0723.038.995.

Angajez CNC-ist. Tel: 0765.971.099

Angajez muncitori în producţie. Tel. 
0765.971.099

Pensiunea  "CARUL DIN STELE", Beharca   
angajează  fochist,  salariu 1500 lei+ masă 
şi transport asigurat. Tel. 0736.384.141, 
0724.360.901

Femeie internă. Tel. 0765.789.333.

Distribuitor produse congelate angajează 
agent vânzări cu experienţă în domeniu. CV 
la: aliumcor@gmail.com

Angajăm manipulant şi şofer, firmă Malu 
Mare. Tel. 0728.309.020, 0728.307.020.

CERERI SERVICIU

Îngrijesc bătrână la domiciliul meu. Tel: 
0768.515.172.

Manager parc auto cu experienţă- şofer 
personal. Tel: 0741.603.116.

Sudor, MIG- MAG şi electrod in confecţii 
metalice. Tel: 0776.179.903.

CURSURI CALIFICARE

Curs pentru atestate agent securitate. 
Tel. 0743.169.137.

INNOTEK GROUP autorizată ISCIR, ANC, 
anunţă deschidere cursuri: stivuitorist, 
macaragiu, buldoexcavatorist, sudor 
electric, vopsitor industrial, stagiu 
prelungire autorizaţii: stivuitorist, 
macaragiu. Tel. 0735.874.777.

FEDERAL GUARD organizează cursuri 
agenţi de securitate. Tel. 0728.286.433, 
0722.631.966.

Cursuri: coafură, frizerie, manichiură. Tel. 
0728.038.129.

AUTO

VÂNZĂRI AUTO 
ROMÂNEŞTI

Logan taxi, an 2012, firmă+ loc. 
Tel. 0741.771.626.

Vând Logan, GPL, rulat taxi, 450 euro. 
Tel: 0763.677.356.

SC vinde autoutilitară Dacia Logan din 2007 
şi Fiat Stilo 2007. Tel. 0726.184.772.

VÂNZĂRI AUTO STRĂINE

Vând Ford Focus, 2005. Tel. 
0768.895.890.

Ford Focus, 2010, unic proprietar, km 
reali. Tel. 0756.032.680.

Skoda Fabia, 1.4 MPI, an 2001, 1.850 
euro. Tel. 0771.630.074.

Opel Astra G, 2006, 17 CDTI, 1900 euro, 
negociabil. Tel: 0740.583.431.

Vând Audi A4, 2010, motor 2000, 
automată. Tel: 0720.013.305.

Skoda Fabia, 2001, 159.950 km, 2000 euro, 
negociabil. Tel: 0734.457.027.

Bora, 1.6, 2002, 10.000 RON, negociabil. 
Tel. 0723.747.316.

Opel Meriva, TDI, 2005. Tel. 0760.596.183.

Renault Trafic autoutilitară, 1,9 DCI, 2003, 
stare bună, 3.000 euro negociabil. Tel. 
0733.584.473.

Peugeot 206, 2002, verificare, asigurare 
valabile, rovignetă, ofer fiscal, GPL 
neomologat, 1200 euro, negociabil. Tel: 
0763.746.734.

SC AS INTERNATIONAL CRAIOVA, unic 
proprietar, vinde Fiat Doblo, 2008, diesel 
1,3 multijet, stare perfectă, acte valabile, 
2500 euro negociabil. Tel. 0744.561.121; 
0740.035.649.

Toyota Aygo 2009, ideală pentru oraş, 
11000 lei. Tel. 0748.419.130.

CUMPĂRĂRI AUTO

CUMPĂR ORICE TIP DE MAŞINĂ 
PENTRU DEZMEMBRĂRI. PREŢ 
MAXIM. ASIGURĂM TRANSPORT. TEL. 
0760.603.998.

Cumpăr Auto! Tel. 0770.879.025.

Cumpăr autoturisme orice tip pentru 
dezmembrări. Tel. 0755.846.058.

VÂNZĂRI PIESE AUTO

Dezmembrez VW, Skoda, Audi, 
Opel, Ford, BMW, Mercedes. Tel. 
0764.838.480.

Dezmembrări Dacia- Renault, toate 
tipurile. Tel. 0767.949.448.

Dezmembrez auto gama FORD. Tel: 
0766.653.165.

Dezmembrez toată gama Opel. Tel. 
0764.372.085.

Dezmembrez auto gama Ford, 
Renault,Opel. Tel: 0768.547.734.

Dezmembrez VW, Audi, Seat, 
Skoda, Ford Trasit, 1996-2010. Tel: 
0766.333.733.

Vând instalaţie GPL, completă. Tel: 
0763.677.356.

Piese Daewoo, Vectra, Escort, Papuc, Dacia. 
Tel. 0743.349.029.

IMOBILIARE

AGENŢII IMOBILIARE

CARPE DIEM. TEL: 0733.952.070, 
0733.952.071, 0351/451.959.

MM Imobiliare. Tel. 0763.548.224.

IMOB EXPERT vinde, închiriază 
apartamente, case, terenuri, spaţii 
comerciale. Tel. 0735.002.809, 0770.244.044, 
0763.686.926.

VÂNZĂRI GARSONIERE ŞI 
CAMERE CĂMIN

SC VINDE GARSONIERE, 
APARTAMENTE 2-3 CAMERE, BLOC 
NOU, B-DUL DACIA, LÂNGĂ OMV, 
VIS-A-VIS DE HANUL CRAIOVIŢA. TEL. 
0757.013.597.

Sărari, decomandată, spaţioasă, 
39.000 Euro. Tel. 0728.124.325

Decomandata Brazdă, etajul 1.Tel. 
0760384343

Vând garsonieră în Craioviţa Nouă, 
zona Segarcea, P/10, 34.44 mp utili, bl. 
47A, sc.1, ap.3, 36.000 euro, negociabil. 
Tel: 0747.144.317.

Vând uscătorie locuibilă. Tel. 0720.115.060.

Vând garsonieră. Tel: 0769.628.886.

Garsonieră, Brazdă- G.6, etajul 10. Tel. 
0766.785.494.

Craioviţa, 3/4, îmbunătăţiri, 33.000 euro. 
Tel. 0785.216.715.

Brazdă, etaj 2, spaţioasă, 35.000 euro.  Tel. 
0785.216.715.
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VÂNZĂRI APARTAMENTE 2 
CAMERE

Vând apartament Brazdă, etaj 
4, semidecomandat, 50.000 euro 
negociabil. Tel. 0751.124.218.

2 decomandate Brazdă, 2/4,  
55.000 euro. Tel. 0766.613.192.

2 camere semidecomandate 
Brazdă- Simplon, 48.000 euro 
negociabil. Tel. 0761.701.152.

Craioviţa, semidecomandat, liber, 
33.000 Euro. Tel. 0728.124.325

Urgent! Decomandat, et. 2, 
superîmbunătăţit, mobilat, 1 Mai-
Ciupercă. Tel. 00393803879404.  

Apartament 2 camere. Tel. 
0764.773.081.

Apartament Brazdă, 47.000 euro. Tel. 
0765.244.788.

2 SEMIDECOMANDATE, COMFORT 1, 
54 MP, 4/4, ÎMBUNĂTĂŢIRI, CRAIOVIŢA 
NOUĂ. TEL: 0764.306.307.

Vând apartament 2 camere Filiaşi, 120.000 
Ron sau schimb cu garsonieră Craiova. Tel. 
0768.521.210.

Vând apartament 2 camere decomandate, 
Rotonda, 49.500 euro. Tel. 0761.551.151.    

Decomandat. Exclus agenţii. Tel. 
0720.115.060.

Piaţa Gării. Tel. 0761.923.069.

Proprietar vând apartament 2 camere,  
Brazdă,  et.2/4,  îmbunătăţiri,  geamuri 
termopan,  balcon închis,  gresie,  parchet 
laminat,  faianta,  usi,  aer conditionat,   izolat 
termic. Tel.  0730.64.38.72

Semidecomandat Craioviţa, îmbunătăţit, 
57 mp, 49.500 euro. Tel. 0748.639.453.  

Apartament, George Enescu, 55.000 euro 
negociabil. Tel. 0766.471.928.

Vând apartament 2 camere, 
decomandat,Piaţa Gării. Tel. 0722.286.787.

N.Titulescu. Tel. 0761.825.435.

Apartament 2 camere, etaj 1, Valea Roşie, 
32.000 euro, negociabil. Tel. 0767.414.930.

Vând apartament 2 camere, baie, bucătărie 
şi uscătorie, mobilat, transformat din cameră 
cămin, 36 mp, 32.000 euro. Tel: 0741.123.669.

Vând apartament 2 
camere,îmbunătăţit,Craioviţa Nouă, 
Str. George Enescu, 51.000 euro. Tel: 
0741.123.669.

Vând apartament 2 camere, etaj 3, zona 
Amaradia. Tel. 0768.954.830, 0768.108.677.

Craioviţa- Racheta, 35.000 euro. Tel: 
0723.885.983.

Vând urgent apartament 2 camere, 
semidecomandat, etajul 4, în zona liniştită, 
aproape de piaţă, centru, şcoală, părculeţ. 
Apartamentul este izolat şi deţine, centrală, 
balcon închis, termopane. Pretul este 
de 125000 lei uşor negociabil. Nr. de tel. 
0761.236.291.

Vând apartament 2 camere 
semidecomandate, Valea Roşie- Grădiniţa 
"Elena Farago", etaj 4, 37.000 euro, 
negociabil. Tel. 0773.338.775.

Calea Bucureşti, confort 1, 45.000 euro. Tel. 
0785.216.715.

George Enescu, decomandat, 2/4, 53.000 
euro. Tel. 0785.216.715.

Craioviţa, 2/4, 38.500 euro. Tel. 
0785.216.715.

VÂNZĂRI APARTAMENTE 3 
CAMERE

Rovine, decomandat, bilateral, 
58.000 Euro. Tel. 0728.124.325

SC vinde apartamente 3 camere, 
finalizare 30.09.2019, zonă rezidenţială 
(Păltiniş). Tel. 0786.261.334.

Vând apartament 3 camere, 4/4, 
bulevadrul Decebal (zona Sucpi). Tel. 
0740.281.022.

Particular, semidecomandat, etaj 2/4, 
zona Gării, 62.000 euro negociabil. Tel. 
0766.671.837.

Craioviţa- Materna, 3/4, 50 mp, 
centrală, 49.500 euro. Tel: 0723.885.983.

Decomandat, central, 3/8, stradal, 
ultraîmbunătăţit. Tel: 0723.885.983.

Proprietar vând apartament cu 3 
camere decomandate situat la parter, în 
1  Mai, Insulă. Suprafaţă 67mp, balcon, 
îmbunătăţiri medii. Accept şi vânzare 
prin credit. Preţ 69.500 euro. Tel. 
0724.374.075.

Valea Roşie, apartament 3 camere 
decomandate, etaj 4. Tel. 0766.277.035.

3 decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 78 
- 74 mp, Craioviţa Nouă, vis-a-vis de Lidl. 
Tel: 0770.418.554.

3 camere, bilateral, Ciupercă. Tel: 
0766.699.136.

Proprietar, 3 camere, Craioviţa Nouă, 
Fortuna, blocurile 200, semidecomadat, 2/4, 
60500 euro, negociabil. Tel: 0766.758.885.

Apartament 3 camere, decomandat, 
Brazdă, parter, sau închiriez. Tel. 
0764.236.932.

Brazdă, 3/4, 2 băi, îmbunătăţiri, 62.000 
euro. Tel. 0785.216.715.

VÂNZĂRI APARTAMENTE 
4-5 CAMERE

Vând apartament 4 camere 
Brazdă, p/4. Tel. 0734.084.629.

VÂNZĂRI CASE

Vând casă+ teren 2400 mp, 
strada principala, Malu Mare. Tel. 
0723.209.225.

Casă Negoieşti. Tel. 0743.019.630.  

Vând casă duplex, Catargiu. Tel. 
0721.700.034.

Casă Bresti. Tel. 0726.275.892.

Vând urgent vilă, Cernele. Tel: 
0760.797.505.

Casă superbă, Spitalul 1, 155.000 
euro. Tel. 0765.244.788.

Vând casă Rovine. Tel. 0741.987.533.

Vând casă Preajba, curte 2800 mp. Tel. 
0770.750.045.

Casă nouă, Albeşti,3 km Craiova, 
2018, la cheie, 81 mp, 45.000 euro. 
Tel:0764.262.810.

Vând casă din cărămidă, 3 camere, 
curte 800 mp. Informaţii, zilnic, tel. 
0758.747.072.

Casă 2 camere+ sală, com. Leu- zona târg. 
Tel. 0034610084143.  

Casă Cernele, 21.000 euro. Tel. 
0765.271.531.

Vând gospodărie, toate utilităţile, Gemeni- 
Mehedinţi. Tel. 0742.453.765.  

Vând casă pe România Muncitoare. Tel: 
0736.365.650- 0733.076.812 - 0736.399.394.

Vând casă în Segarcea. Tel: 0761.415.454.
Daneţi. Tel. 0724.376.337.
Vând casă, str. Dionisie Eclesiarhul, nr. 15. 

Tel. 0723.945.451
Vând casă, Polovragi, Gorj. Tel: 

0741.050.086.
Vând/ schimb casă Moţăţei cu Craiova. Tel. 

0744.245.000.
Casă bătrânească Moţăţei, negociabil. Tel. 

0767.220.560.
Vând casă+ teren în orasşul Tismana- Gorj.  

Tel. 0764.236.932.
Vând şi execut case la comandă sau schimb 

cu apartament. Tel: 0763.814.319.
Particular! Vilă nouă finisată, Bariera Vălcii,  

354 mp, utilităţi,  liberă. Tel. 0799.431.413.

PUBLICITATE
Joi, 7 martie 2019 • Gazeta de Sud4

CONVOCATOR

Consiliul de Conducere al U.N.P.I.R. FILIALA DOLJ, în temeiul art. 62 din 
O.U.G. nr. 86/2006 (r1) și al art. 57 și 58 din Statutul privind organizarea și 
exercitarea profesiei de practician în insolvență (r5),  convoacă Adunarea 
Generală a membrilor  filialei – practicieni în insolvență compatibili - la data 
de 29 Martie 2019, ora 12.00, la sediul C.E.C.C.A.R Dolj din Craiova, str. C. S. 
Nicolaescu Plopșor, nr. 4, cu următoarea ordine de zi:
     1. Raportul de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere pe anul 
2018;
     2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018;
     3. Raportul Instanței locale de disciplină - Craiova pe anul 2018;
     4. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 si a Planului de activitate 
şi a BVC pe anul 2019;
     5. Alegerea delegaţilor filialei la Congresul Naţional al Uniunii;
     6. Diverse. 
     În lipsa cvorumului legal, Adunarea Generală se va desfăşura în aceeaşi zi, 
la orele 1300, în aceleaşi condiţii.
   Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor 
compatibili, prezenți fizic sau mandatați, un membru putând să fie mandatat 
de maximum trei membri compatibili, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu 
votul majorității simple a celor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat.
      Membrii care nu pot participa la lucrări dar doresc să mandateze un 
alt membru al filialei, vor depune la sediul filialei, pentru viză, mandatul 
completat, cel târziu cu 5 zile înaintea datei AG.

(c
d.
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Titular Primăria Comunei Radovan  anunţă publicul interesat asupra elaborării primei 
versiuni a PUG - Actualizare Plan Urbanistic General,  în localitatea Comuna Radovan, 
Şoseaua Calafatului nr 29 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului se  poate realiza la sediul APM Dolj,  str. Petru 
Rareş, nr. 1, Craiova, judeţul  Dolj, site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, la sediul 
titularului Primăria Comunei Radovan.  
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj, în termen de 15 
zile calendaristice, de la data publicării celui de al doilea anunţ.

(c
d.
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S.C. OMV PETROM MARKETING SRL  titular al proiectului „Extindere spălătorie 
existenta C3 cu amenajări aferente în încinta staţiei de distribuţie carburanţi 
OMV 51 Craiova” Anunţa publicul interesat asupra Luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia de Protecţia Mediului Dolj. În cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere spălătorie 
existenta C3 cu amenajări aferente în incinta staţiei de distribuţie carburanţi 
OMV 51 Craiova ,, propus a fi amplasat în Craiova Str. Calea Severinuiui Nr. 
7, Jud Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM 
Dolj. str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri 
orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet: office@apmdj.
anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

(c
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ANUNŢ  DE  VÂNZARE
PRIN „LICITAŢIE CU STRIGARE” A MIJLOACELOR FIXE

CU DURATA DE FUNCŢIONARE EXPIRATĂ

Secţia de Drumuri Naţionale Craiova, cu sediul in Craiova, str. Pelendava 
nr. 29, scoate la licitaţie mijloace fixe cu durata de funcţionare expirată 
în condiţiile prevăzute de HG 841/1995 cu modificările şi completările 
ulterioare.

Lista cu bunurile ofertate spre vânzare şi preţul de pornire al licitaţiei pot fi 
consultate la sediul nostru şi pe site-ul www.drdpcv.ro.
Licitaţia va avea loc în data de 22.03.2019 ora 12.00 la sediul nostru din 
Craiova, str. Pelendava nr. 29. Telefon 0251.482.476.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfăşurare a licitaţiei vor fi: 
29.03.2019 ora 12.00 ( preţul iniţial va fi diminuat cu 10%) şi 05.04.2019 ora 
12.00 ( preţul iniţial va fi diminuat cu 20%).

Taxa de participare la licitaţie va fi de 150 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt:
- Chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie, achitată la casieria 
SDN Craiova.
- Copia certificatului de înmatriculare  la  Registrul  Comerţului  pentru  
persoanele juridice sau a actului de identitate pentru persoanele fizice, 
-  Împuternicire acordată persoanei care reprezintă pe achizitor la licitaţie.
Documentele de participare la licitaţie se depun la registratura Secţiei de 
Drumuri Naţionale cu 2 (două) zile înainte de data licitaţiei.

DENUMIRE MIJLOC FIX PREŢ VÂNZARE FĂRĂ TVA

Autospeciala transp.Mixt Rocar 9,064

Autospeciala transp. Mixt Lea 8,319

(c
d.
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ROMSTAL IMEX S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul:  „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIŞUL 
FILIALEI ROMSTAL IMPEX”, propus a fi amplasat la punctul de lucru 
din localitatea Pieleşti, sat Pieleşti, str. Drumul Cârcea, nr.1.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din 
Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni -joi, între orele 
8,00- 16,30 şi vineri între orele 8.00- 14.00 precum şi la următoarea 
adresă de internet  http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Dolj.
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ANUNȚ PUBLIC
S.C. AGRI  MEAT SOLUTIONS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu privind activitatea de creşterea 
porcinelor ce se desfăşoară la punctul de lucru din Municipiul Băileşti, str. Eroilor, 
nr. 163, judeţul Dolj.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul 
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj până la data de .27.03.2019.



PARTICULAR, VÂND CASĂ LA IZVOR 
(ŞIMNIC). TEL. 0787.617.427, 0720.062.244.

Vilă zona Stadionul Central. Tel: 
0766.699.136.

VÂNZĂRI SPAŢII 
COMERCIALE

Vând 2 spaţii comerciale, zona 1 Mai. Tel. 
0744.182.442, 0741.203.651.

CUMPĂRĂRI IMOBILE

APARTAMENT ZONA INSTITUT- 
ROTONDA, 52.000 EURO CASH. TEL. 
0765.040.853.

Cumpăr apartament, garsonieră. Tel. 
0722.726.619.

Cumpăr urgent garsonieră bună. Ofer 
30.000 euro. Tel. 0742.453.765.  

Cumpăr garsonieră, Craioviţa sau Brazdă. 
Tel. 0766.530.114.

Agenţie caut locuinţe. Tel. 0787.815.968.

Cumpăr casă 3 camere, zonă cu gaze şi 
canalizare. Ofer maxim 45.000 euro. Tel. 
0773.338.775.

ÎNCHIRIERI

OFERTE ÎNCHIRIERI

SPAŢIU COMERCIAL 
ULTRACENTRAL, STRADA A.I. 
CUZA, BLOC M18D, VIS-A-VIS DE 
RESTAURANT OXYGEN, CENTRALĂ, 
GRUP SANITAR, 150 MP, 12 EURO/ 
MP. TEL. 0722.239.200.

SPAŢIU COMERCIAL 
ULTRACENTRAL, UNIRII / VALEA 
VLĂICII, BLOC M1, (FOSTA 
CASIERIE RDS), 107 MP, 10 EURO 
/MP. TEL. 0722.239.200.

SPAŢIU COMERCIAL 
ULTRACENTRAL, STRADA 
UNIRII/ LIPSCANI 1-3 (ETAJUL 
RESTAURANTULUI BULEVARD) 
- 301 MP, 2000 EURO. TEL. 
0722.239.200.

Închiriez apartament 2 
camere, Lidl- Rovine, 320 euro. 
Tel. 0761.595.933.

Închiriez apartament central 
Patria. Tel. 0769.484.665.

Închiriez spaţiu comercial,10 mp, 
str. Dezrobirii. Tel. 0728.333.887.

Apartament Brazdă. Tel. 
0748.290.503.

Închiriez garsonieră zona 
MCDonalds. Tel. 0745.644.591.

Motel, camere libere,  familii, 
muncitori. Tel. 0744.769.294.

Salon frizerie, coafură, manichiură 
închiriază spaţiu amenajat, stradal, 
strada Caracal, lângă Restaurantul 
Dacia. Tel. 0756.906.667.

Închirieri auto. Tel. 0765.667.803.

Închirieri auto. Tel. 0761.354.969.

Închiriez cameră pentru cosmetică 
într-un salon de coafură. Tel. 
0745.382.696.  

Regim hotelier. Tel. 0724.236.365.
Apartament 3 camere, etaj 1, 100 

mp, zona Universitate, pretabil birouri, 
cabinete. Tel. 0744.586.154.

Casă ultracentral- strada Arieş, D+P, 
295 mp, 578 mp teren, 20 ml deschidere. 
Tel. 0767.057.055.

Spaţii comerciale, depozite, birouri, 
strada Caracal vis-a-vis de Bănie. Tel. 
0767.057.055.

Închiriez sau vând Hotel 23 
camere şi Restaurant 100 locuri. Tel: 
0722.396.881.

Cameră bloc. Tel. 0771.446.040.

Închiriez cameră casă. Tel. 
0744.120.738.

Apartament, ultracentral, 450 euro, 
garsonieră 350 euro, spaţiu comercial 
350 euro. Tel: 0767.412.555.

Spaţiu Rovine, 500 lei/ lună. Tel. 
0763.548.224.

Garsonieră, 600- 700 lei. Tel. 
0765.244.788.

Apartament, 700- 800 lei. Tel. 
0765.244.788.

Apartament modern 200- 300 euro. 
Tel. 0765.244.788.

Casă zona Selgros, 600 euro. Tel. 
0732.880.266.

2 decomandate, Universitate. Tel. 
0744.122.093.

Spaţiu comercial, str. Păltiniş, 60 
mp, pretabil birouri, 600 RON. Tel. 
0766.235.141.

Bar mobil pentru evenimente. Tel. 
0728.926.155.

Spaţiu  40 mp. Tel. 0766.521.869.

Casă, Bariera Bâlcii, toate utilităţile. Tel. 
0770.258.570.

Închiriez apartament parter, pretabil 
policlinică 5-6 cabinete, situat la stradă pe 
Bulevardul 1 Mai, între Ciupercă şi Stadion. 
Tel. 0740.929.832.

3 decomandate, central, semimobilat, TV, 
maşină spălat, 300 euro. Tel. 0728.286.868.

Apartament Brazdă. Tel. 0770.928.789.

SC închiriază hală depozitare distributie 
curierat producţie încălzită cu birouri toate 
utilităţile centrală proprie suprafaţă totală 
350 mp Tel. 0744585179

Închiriez apartament 2 camere, Brazdă. Tel. 
0743.039.425.

Închiriez apartament lângă Inspectoratul 
Poliţie Dolj. Tel. 0769.230.489.

SC închiriază spaţiu comercial 16 mp, vis-a-
vis Lidl Corniţoiu. Tel. 0726.184.772.

Magazin 60 mp, Piaţa Gării. Tel. 
0785.053.056.

Închiriez apartament 1 Mai. Tel. 
0766.765.064.

Cameră casă (băieţi). Tel. 0771.560.898.

Închiriez cameră+ bucătărie, curte. Tel. 
0767.674.205.

Spaţii, bulevardul Nicolae Romanescu 40. 
Tel. 0770.623.667.

Închiriez cameră. Tel. 0739.345.552.

Închiriez apartament 2 camere, 1 Mai- 
Sara. Tel. 0742.031.246.

2 camere, ultracentral, complet utilat. Tel. 
0722.265.727.

Închiriez cameră apartament, Craioviţa 
Nouă. Tel: 0757.152.946.

Apartament 4 camere, nemobilat, strada 
Henri Coandă. Tel. 0744.614.092.

Închiriez spaţiu comercial, zona Brestei, 
stradal. Tel: 0786.144.930.

Închiriez garsonieră vilă. Tel. 0765.242.120.

Primesc băieţi în gazdă. Tel. 0746.343.579.

Închiriez garsonieră. Tel. 0751.454.803.

Clădire ultracentral D+P+E+M, 400 mp. 
Tel. 0745.050.908.

CERERI ÎNCHIRIERI

Apatrtament, garsonieră. Rugam 
seriozitate. Tel. 0765.244.788.

Caut chirie garsonieră, ofer max. 500 ron. 
Tel: 0776.179.903.

Agenţie caut locuinţe. Tel. 0787.815.968.

TERENURI

VÂNZĂRI TERENURI

VÂND PARCELE TEREN 
INTRAVILAN DUDOVICEŞTI- 
ALEEA FLORILOR, UTILITĂŢI. TEL. 
0758.315.104.

Parcele teren 400 mp, la Branişte, cu 
utilităţi, 40 euro/ mp. Tel. 0763.558.711.  

Teren ANL parc, toate utilităţile+ 
gard bolţari. Tel. 0774.460.796, 
0728.717.714.

Loc casă de vacanţă, lac Geormane. 
Tel. 0767.829.657.

Teren, 442 mp, str. Gârleşti (Aleea 
Biserica nouă). Tel. 0745.215.928.

Teren intravilan cu casă demolabilă, 
176 mp, regim înălţime D+P+2, Craiova. 
Tel. 0755.228.469.

26 hectare teren, Podari. Tel. 
0729.218.133.

9.34 hectare teren, la şosea, 
deschidere bună, lângă Craiova. Tel. 
0729.218.133.

Parcele Izvorul Rece, 750, 950 mp, între 
case, 35 euro/ mp. Tel. 0767.131.703.

876 mp Bariera Vâlcii, 75 euro/ mp. Tel. 
0751.134.979.

Vând teren, vis-a-vis Praktiker. Tel: 
0755.502.222.

Vând teren Craiova, 655 mp, cu 2 case 
bătrâneşti, deschidere la 2 străzi: 11,8 ml, 
12,94 ml, zona Centrul Multifuncţional. Tel. 
0743.078.559.

Vând parcele teren la DN, comuna Goieşti, 
Dolj. Tel. 0726.184.772.

Teren Balta Verde- Mănăstire, toate 
utilităţile. Tel. 0735.002.809, 0763.686.926.

teren 715 mp, 12 ml deschidere, Mihail 
Kogălniceanu nr. 6, POT 50%, P+3. Tel. 
0727.638.622.

Vând teren, spate Metro, lângă 
depozitul vechi de cherestea, 702 mp. Tel: 
0748.191.852.

Teren casă, Malu Mare. Tel. 0744.838.597.

Teren intravilan 1521 mp, Şimnicul de Sus. 
Tel. 0773.943.817.

Coşoveni, 300 mp, intravilan; 2 ha 
extravilan. Tel. 0751.239.101.

Teren ( locuri de casă) Podari. Tel: 
0722.943.220.

Vând/ închiriez Calea Bucureşti. Tel. 
0773.996.446.

M,etro, 600 mp. Tel. 0773.837.704.

CUMPĂRĂRI TERENURI

Cumpăr terenuri agricole, comuna 
Podari. Ofer 8000 euro/ hectar. Tel. 
0722.763.160

Cumpăr teren agricol în comunele Seaca de 
Pădure, Brabova. Tel. 0799.318.573

AGRICULTURĂ

VÂNZĂRI UTILAJE 
INDUSTRIALE/AGRICOLE

Tractor U650; presă baloţi. Tel. 
0764.037.138.

Moară grâu, valţuri Topleţ, 5 
măcinişuri, curăţătorie în cascadă, 
capacitate 600 kg/h, putere instalată 22 
kw. Tel: 0786.437.100.

Vând tractor U650, cu plug, în stare de 
funcţionare, 140.000 Ron. Tel. 0748.036.723.  

Vând culegătoare porumb, plug reversibil, 
remorcă încărcat/ descărcat fân, disc 3,5. Tel: 
0754.436.844.

SPC6, cisternă, disc MAT. Tel. 0758.093.110.

Tractoare, combinatoare, erbicidatoare, 
orice utilaj.  www.ivagro.ro Tel. 0748.032.332.

Vând semănătoare de grâu, SUP 29, preţ 
negociabil. Tel: 0784.131.810.

Vând tractor, remorcă de aluminiu de 10 
tone cu toate utilajele agricole + moară de 
uruit industrială. Tel. 0787.456.598.

VÂNZĂRI PRODUSE 
AGRICOLE

SEMINŢE LUCERNĂ CERTIFICATĂ, 
CATEGORIA BIOLOGICĂ C1, SAC 10-
25 KG, PREŢ 18 LEI, LIVRABIL ÎN 
JUDEŢ. TEL. 0745.623.538.

S.C. vinde ingrăşăminte complexe NPK 
20.20.0, NPK 16.16.16, azotat, uree. 
Tel.0745.767.686, 0746.303.020.

Baloţi lucernă. Tel. 0764.037.138.
Vând baloţi fân, Craiova, lângă Metro. 

Tel. 0722.851.777
Sămânţă lucernă. Tel. 0764.037.138.
Baloţi lucernă, Boureni. Tel. 

0766.360.906.
Vând baloţi lucernă. Tel: 

0754.034.795.

Vând ovăz şi porumb. Tel. 
0745.788.871.

Vând baloţi fân şi lucernă. Tel. 
0763.807.564.

Baloţi lucernă. Tel. 0768.391.502.

Filiaşi. Baloţi lucernă. Tel: 0762.674.378.

Vând porumb sămânţă Olt şi Fundulea 
F376. Tel. 0784.394.494.

Vând baloţi lucernă. Tel: 0744.762.318.

Vând sămânţă lucernă, 10 lei/ kg. Tel. 
0765.908.520.

Vând grâu. Tel. 0744.565.283.

Vând ovăz. Tel. 0741.112.151.

TRANSPORTURI

TRANSPORTURI MARFĂ

DIVERSE, MUTĂRI, 
MANIPULANŢI, 1- 3- 7- 12 TONE. 
TEL. 0769.677.791.

DIVERSE, MOBILĂ, MUTĂRI, 
MANIPULANŢI, 1-3-5-8-12 TONE. 
TEL. 0766.424.077.

Dubă Mercedes, transport marfă, 
mutări mobilă+ manipulanţi. Tel. 
0722.813.189.

Tractări auto. Tel. 0769.362.222.

Nisip, balastru, sort. Tel. 
0760.569.999.

Tractări auto. Tel. 0770.864.121.

Transport mobilă, diverse 
(manipulanţi). Tel. 0722.892.616.

Ieftin!  Basculabilă  5 tone  balast,  nisip 
sortat,  piatră, moloz.  buldoexcavator. 
Tel. 0767.251.289.

Nisip, balast, sort, moluz. Tel. 
0765.126.003.

Balast, sort, moloz. Tel. 0799.795.277.
Balast, nisdip, sorturi 3,5- 5 tone.  Tel. 

0726.269.762.
Dubiţă. Tel. 0722.987.956.

Ieftin! Dubiţă. Tel. 0766.716.385.  

Transport marfă. Tel. 0728.926.155.

Nisip, balast, sort, pământ grădină, evacuez 
moloz. Tel: 0766.565.816.

6-7 TONE, NISIP, BALAST, SORTURI. TEL: 
0766.479.257.

5- 16 tone nisip, balast, sort, pământ 
grădină. Tel. 0744.787.130.

Transport marfă, mobilă, materiale de 
construcţii, diverse. Tel: 0735.730.738.

Dubă, 1 leu/ km. Tel: 0767.131.703.

Transport auto, platformă 5 m + marfă 
spaţiu închis. Tel: 0762.905.537.

Nisip, sorturi, pământ de umplutură , de 
pădure şi bălegar putred. Tel: 0763.814.319.

DRAGOSTE

ESCORTE

ŞTEFANIA TEL. 0743.410.248.

Discretă. Tel. 0732.658.609.
Matură. Tel. 0720.309.199.
Doamnă matură. Tel. 0758.880.147.

ANDA. TEL. 0751.828.832.

ALEXANDRA. TEL. 0768.759.627.

Bianca. Tel. 0763.477.278.

Ani, 28, forme de vis. Tel. 
0753.795.232.

Brunetă, corp de vis. Tel. 
0755.831.731.

Tânăr, caut doamnă, cuplu, deţin locaţie. 
Tel. 0766.879.310.

Divorţată,  sex de plăcere. Tel.  
0906.760.822.

Roşcată, sâni mari. Tel.  0760.094.457.
OANA, DOAMNĂ MATURĂ. TEL. 

0747.816.980

MATRIMONIALE

BĂRBAT 45 ANI CAUT DOAMNĂ 
PENTRU PRIETENIE- CĂSĂTORIE, 
35- 45 ANI CUNĂSCĂTOARE 
DE LIMBA ITALIANĂ. TEL. 
0731.776.982.

Domn pensionar, situaţie bună, 
maşină de lux doresc cunoştinţă 
doamnă serioasă, 60- 70 ani pentru 
convieţuire. Tel. 0787.456.598.

Divorţat, 45 ani, caut doamnă pentru 
căsătorie. Rog seriozitate. Tel. 0784.713.810.  

Drăguţ, pentru căsătorie. Tel. 0738.444.500.
Domn, doresc cunoştiinţă doamnă 60- 65 

ani. Tel. 0760.460.169.
Atrăgător, 38 ani, situaţie, caut tânără, 

prietenie/ căsătorie. Tel. 0760.092.844.
Tânăr caut fată serioasă pentru căsătorie.  

Tel. 0767.005.253.
Domn 44 ani doresc relaţie serioasă. Tel. 

0751.829.177.
Domn pasional discret serios cunoştinţă 

doamnă.  Tel. 0761.121.397.
Tânăr 36 ani caut fată de vârstă apropiată 

pentru căsătorie. Tel. 0742.062.114.

ANIMALE

OFERTE ADOPŢIE

Dăruiesc gratis pisicuţi rasă comună. Tel. 
0762.593.669, 0351/434.311.

ALTELE

PARANORMAL

Vrăjitoarea Mercedeza. Tel. 
0748.387.424.

Maria mulţumeşte făcătoarei de 
minuni Cristina că m-a împăcat cu soţul. 
Tel. 0745.802.711.  

Vrăjitoarea Elisabeta- 100%. Tel. 
0746.949.084.

VÂNZĂRI DIVERSE
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Agroland livrează pui de o zi: Carne, 
rasă mixtă, Kabir, curcani albi sau negri, 
bibilici, raţe Pekin, raţe mute şi gâşte.

Tel. 0728.016.020, 0728.330.442, 
0731.333.787, 0251.420.000.

Pui de o zi KABIR -3,2 lei, exclusiv la 
Agroland. Nu vă lăsaţi înşelaţi! Alegeţi 
originalul!

Tel. 0728.330.442, 0728.016.020, 
0251.420.000.

ANA FAC DE TOATE. TEL. 
0759.608.786.

Sexy. Tel. 0752.459.605

Blondă pe gustul tău. Tel. 0737.489.040.

Bianca.
Tel. 0785.035.941.

NU VEI REGRETA. TEL. 0762.361.737.

Sexy. Tel. 0748.590.597.

VÂND LEMN ESENŢĂ MOALE. TEL. 
0731.505.801.

Lemne foc. Tel. 0729.195.501.



Avicola Brădeşti vinde pui găină 
rasă mixtă şi rasă carne, pui curcă, 
bibilici şi boboci raţă şi gâscă. Tel: 
0766.211.366.

Lemne şi cărbuni. Tel: 0763.814.319.
Vând vitrină mezeluri. Tel: 

0729.792.148.
Vând casă d marcat fiscală nouă. Tel: 

0729.792.148.
Vând 40 familii albine. Tel: 

0747.489.374.
Vând 21 matriţe de gard, model 

cărămidă, stare perfectă, 350 RON/ 
bucată; 7 stîlpi metalici, 450 RON/ 
bucată. Tel. 0754.593.150.

Vând cazan ţuică, 6 vedre, din aramă, 
800 euro. Tel: 0741.123.669.

Lemne foc, cărbuni, lignit. Tel. 
0726.269.762.

Capre. Tel. 0766.368.949.

Ţuică. Tel. 0740.190.349.

Lemne, cărbuni, brichete. Tel. 
0766.688.907.

Vând ţuică, tărie 40 grade, preţ 8 lei. Tel. 
0787.345.793.

Vând vin alb şi roşu. Tel. 0787.345.793.

Brichetă de foc, 0,63 kilogramul, localitatea 
Popînzăleşti. Tel. 0763.237.497.

Vând porci, 140- 180 kg. Tel. 0737.771.612.

Vând vin nobil, Fetească Regală, preţ 6 lei/ 
L. Tel: 0749.340.773.

Vând ţuică de prună, 12 lei/ L. Tel: 
0749.340.773.

Vând mobilă sufragerie, bucătărie, 
canapea. Tel. 0773.806.155.

Vând loc de veci, Cimitir Sineasca, sector K, 
2200 euro. Tel: 0741.123.669.

Vând urgent 17 capre fătate; brânză. Tel. 
0768.509.662.

Canapea cu 2 fotolii. Tel. 0761.685.600.

Vând vin de ananas. Tel. 0768.882.524.

Vând purcei Mangaliţa. Tel. 0785.167.705.

Vând porc, aproximativ 400 kg. Tel. 
0744.182.442.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

CUMPĂR FIER VECHI, 
CALORIFERE FONTĂ, PREŢ 
MAXIM; ASIGUR TRANSPORT. TEL. 
0754.929.704.

CUMPĂR FIER VECHI, CALORIFERE, 
ETC. PREŢ MAXIM. ASIGURĂM 
TRANSPORT. TEL. 0760.603.998.

Cumpăr fier vechi, calorifere fontă, 
autoturisme, cupru, alamă, etc.  
Transport la domiciliu, preţ maxim. Tel.  
0763.430.487.

Cumpăr calorifere, maşini avariate, 
fier vechi. Asigur transport. Tel. 
0757.380.599.

Cumpăr puncte şi dosare. ANRP.
TEL.0773784524.

Cumpăr staţie taxi. Tel: 0763.677.356.

Cumpăr fier vechi, aluminiu, cupru, 
alamă, inox, baterii auto, sticle de sticlă 
şi maşini pentru dezmembrat. Asigurăm 
transport şi cântar la domiciliu. Tel. 
0745.874.772.

S.C achiziţionează: deşeuri carton, hârtie, 
folie, plastic. Tel: 0751.188.656.

Cumpăr fier, calorifere, frigidere, maşini 
spălat defecte, etc. Tel. 0755.846.058.

DIVERSE

Cămin bătrâni primeşte bătrâni în îngrijire. 
Tel. 0744.511.448, 0753.820.119.

Cămin bătrâni primeşte bătrâni în îngrijire 
şi persoane cu dizabilităţi. Tel. 0744.511.448, 
0753.820.119.

Consignaţie Antichităţi vinde obiecte artă, 
ceasuri, bijuterii. Superbe. Tel. 0727.304.040.

MEDITAŢII

Engleză. Profesor studii Anglia: 
Poliţie, SRI, Armată. Tel. 0744.790.897.

Română, engleză. Tel. 0771.058.673.

Profesoară, meditez matematică. Tel. 
0765.119.247.

Meditez matematică. Tel. 0769.238.337.

PRESTĂRI SERVICII

REPARAŢII FRIGIDERE. TEL. 
0742.113.492.

Execut instalaţii sanitare, 
termice, repar şi spargem 
cu picamărul, desfundăm 
canalizări. Tel: 0768.544.458.

OFERTA PRIMĂVERII! ECHIPĂ CU 
EXPERIENŢĂ MONTEAZĂ: ŢIGLĂ 
METALICĂ TIP LINDAB, DULGHERIE, 
MANSARDĂRI, SISTEME PLUVIALE, 
PLACĂRI POLISTIREN. OFERIM 
CERTIFICAT GARANŢIE. SERIOZITATE 
MAXIMĂ. TEL. 0729.667.000.

Reparaţii maşini de spălat, 
oriunde. Tel. 0767.400.717.

Instalator sanitar. Tel. 
0764.139.510.

Montăm ţiglă metalică, jgheaburi 
şi burlane, mici repraţii la acoperişuri, 
dulgherie, polistiren, interioare, 
exterioare, decorative, etc. Oferim 
certificat de garanţie şi factură fiscală. 
Discount 15%. Tel. 0745.913.529, 
0725.796.274.

Montăm toată gama completă 
ţiglă metalică sau ceramică din 
materiale proprii sau ale clientului 
(jgheburi, burlane, parazăpezi) şi 
orice reparaţii. Tel. 0734.750.900.  

EXECUTĂM ACOPERIŞURI DIN 
ŢIGLĂ METALICĂ (BILKA, LINDAB, 
RUKKI), DULGHERIE, MANSARDE ŞI 
TERASE, ŢIGLĂ CERAMICĂ. EXECUTĂM 
TOATE TIPURILE DE REPARAŢII: 
DULGHERIE, ORICE TIP DE REPARAŢII, 
IZOLAŢII TERMICE CARTON. TEL. 
0739.528.423.

Superofertă! Executăm puţuri de 
apă de mică şi mare adâncime. Tel. 
0768.740.812, 0733.633.791.

SC execută placări, 
compartimentări, tavane, gips- 
carton. Tel. 0742.400.179.

NOU! MASAJ TERAPEUTIC ÎN 
CADRUL CENTRULUI MEDICAL SALINA 
FULVIA. TEL. 0738.244.310.

Reparaţii TV orice model, TUB, 
LCD, LED. Deplasare la domiciliu. Tel. 
0733.844.688.

Efectuez cadastru. Tel. 0728.331.774.

Termopan, ieftin, rapid. Tel. 
0744.789.531.

Electrician. Tel. 0740.122.192.
Electrician. Tel. 0764.413.447.
Execut acoperişuri din ţiglă metalică, 

dulgherie, mansarde. Preţ negociabil. 
Tel. 0731.634.150. Mitică.

Electrician. Tel. 0756.774.004.
Electrician autorizat. Tel. 

0751.192.602.
Execut amenajări interioare, 

exterioare, preţuri negociabile. Tel: 
0754.708.196.

Electrician autorizat. Tel: 
0761.419.999- 0765.220.000.

Alpinişti utilitari executăm orice tip 
de lucrări. Tel. 0769.543.704.

BULDOEXCAVATOR. TEL: 0721.507.081.
Instalator. Tel. 0749.301.173.
Executăm lucrări în construcţii. Tel: 

0787.661.069.
Cs Reol construcţii, zidării, betoane, 

instalaţii. Tel. 0799.795.277.
Executăm amenajări interioare şi 

exterioare, case la roşu, acoperişuri, 
garduri şi foişoare. Tel. 0760.410.191.

Curăţenie la domiciliu. Tel. 
0742.018.664.

Executăm placări polistiren, rigips, 
glet, lavabil, parchet, decorativă,zidărie 
şi tencuială, instalaţii sanitare, 
instalaţii electrice. Tel: 0762.992.250.

Execut zugrăveli, gresie, faianţă, 
parchet laminat, rigips, termoizolaţii. 
Tel. 0747.955.952.

Execut lucrări funerare oriunde. Tel. 
0752.383.070.

Mobilă la comandă. Tel. 0771.303.618.

S.C execută copertine şi terase. Tel: 
0722.667.938 sau 0742.214.996.

Firmă construcţii.0769532432

Tapiţerii. Tel. 0770.245.676.

Instalator sanitar, termice, gaze. Tel. 
0772.042.289.

Electrician. Tel. 0753.062.152.

Instalator. Tel. 0766.718.564.

Evaluări proprietăţi imobiliare. Tel. 
0762.350.232.

Execut gresie, faianţă, parchet, tapet, glet, 
lavabil. Tel: 0763.836.273.

Executăm zidărie, rigips, gresie, faianţă, 
tencuială, acoperiş termosistem. Tel: 
0764.708.954- 0765.375.296.

Instalator baterii, calorifere, robineţi şi 
desfundări canalizări. Tel. 0786.206.575.

Execut instalaţii sanitare. Tel. 0770.467.582.

Gresie, faianţă, lavabil, reparaţii. Tel. 
0742.997.711.

Profesionist pictură: comenzi, portrete, 
reproduceri capodopere, tablouri digitale. Tel. 
0771.451.793.

Execut faianţă, gresie, parchet, zugrăveli. 
Tel: 0764.188.158.

Porţi, garduri, balustrade, grilaje fier forjat. 
Tel. 0763.158.306.

Transport nisip, balast, sort  etc. Tel. 
0765.690.701.

Execut lucrări cu buldoexcavator. Tel: 
0763.814.319.

Gresie, parchet, zugrăveli. Tel. 
0757.375.172.

HIDROIZOLAŢII. TEL. 0760.796.472.

PIERDERI

Pierdut legitimaţie de serviciu emisă de 
ANP, nr. 12788, pe numele Cioveie Petrişor- 
Constantin. Se de3clară nulă.

NECROLOG

DECESE

COMEMORĂRI

Familia îndurerată anunţă că 
azi, 07 martie 2019, se împlinesc 
2 ani de la trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost farmacist primar 
SĂNDULESCU GABRIEL, om de 
alească nobleţe sufletească, 
părinte, soţ şi bunic devotat. Milica, 
Alin, Andrei şi Sidonia te vor păstra 
veşnic în sufletele lor!

Familia aminteşte cu tristeţe că au trecut 
40 de zile de când scumpul nostru CHICHEA 
FLOREA, contabil pensionar din comuna 
Cerăt, a plecat la cele sfinte. Dumnezeu să 
te binecuvânteze, om bun cu suflet nobil şi 
caracter minunat!

CONDOLEANŢE

Regrete pentru trecerea la cele veşnice 
a colegului şi prietenului AFRENIE FLOREA. 
Sincere condoleanţe familiei îndurerate! 
Dumnezeu să-l odihnească! Familia Zisu 
Aurel.
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Se citează în calitate de pârâţi în dosarul 2368/317/2018, pentru 
termenul din 03.04.2019, numiţii Tudorache Pavel, Tudorache Ion 
şi Vladu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Cruşeţ- 
judeţul Gorj, reclamant în acest dosar fiind Cruceriu Daniel Willy, 
dosar ce are ca obiect o acţiune în constatarea nulităţii absolute 
a actelor de reconstituire emise autorilor pârâţilor.

Astăzi dragul nostru fiu, frate şi unchi, 
CARMEN- EUGEN, ar fi împlinit 54 de ani. 
Dumnezeu să te încununeze cu cele mai 
frumoase daruri, iar dragostea, stima şi 
preţuirea noastră, învăluite în cele mai calde 
gânduri, să-ţi fie sprijin în veşnicia ta. Floarea 
ce ţi-o dăruim astăzi să-ţi bucure sufletul. 

Odihneşte-te în pace, CARMEN- EUGEN!

Curcani uriaşi albi, pui de o zi -13 
lei.  Tel. 0728.016.020; 07231.333.787; 
0251.42.00.00

Hrană şi suplimente pentru porumbei 
„Versele- Laga” de la 2,5 lei/ kg (50 lei/ 
sac) la Agroland. Tel. 0731.333.787.

Înscrieri martie boboci: raţe 5 lei, raţe 
mute 8 lei, gâşte 24 lei.

Tel. 0731.333.787, 0251.420.000.

(c
d.

 1
39

51
)

(c
d.

 1
26

36
)

Familia anunţă cu durere în suflet încetarea 
din viaţă a celei care a fost mamă şi bunică 
PĂTRU FILOFTEIA, în etate de 83 ani. Corpul 
neînsufleţit se află depus la Biserica Sf. 
Andrei (Baraca). Înmormântarea are loc azi, 
07.03.2019, ora 12.30 la Cimitirul Sineasca. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Familia anunţă cu durere în suflet 
încetarea din viaţă a celui care a fost 
FRANCU CONSTANTIN în etate de 80 de ani. 
Înmormântarea are loc azi, 07.03.2019, ora 
12.00 la Cimitirul Catargiu. Cu plecare din Str. 
Bibescu, Nr. 71 ( Catargiu). Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

ASOCIAŢIE DE PROPIETARI 
CAUTĂ FIRMĂ DEZINSECŢIE + 
DERATIZARE. TEL. 0351.420.191.

Şelaru Robert Adrian PFA anunţă 
solicitarea obţinerii avizului de 
gospodărire a apelor pentru investiţia: 
"Construire solarii, împrejmuire 
parţială, puţ forat, spaţii procesare" -în 
comuna Daneţi, sat Locusteni, str. Morii 
nr. 12(T 7, P 6), judeţul Dolj. Relaţii la 
tel. 0723.963.950

Copiii şi nepoţii anunţă încetarea 
din viaţă a tatălui, respectiv 
bunicului, LOZAN ŞTEFAN, în etate 
de 85 de ani. Corpul neînsufleţit se 
află depus la capela bisericii Harşu 
Craiova. Înmormântarea va avea 
loc în data de 8 martie, ora 12:00, 
la cimitirul Nord. Dumnezeu să-l 
odihnească!
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