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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E bine, Popescule, cã tele-
viziunile noastre, printre grã-
mada de reclame, încã ne mai
dau ºi câte un film.
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La Congresul PSD, Liviu Dragnea vine
cu o echipã nouã

Deja preºedinte al PSD, desemnat recent prin votul tuturor membrilor partidului, Liviu Dragnea îºi
doreºte la Congresul de mâine, potrivit propriilor declaraþii, validarea unei echipe de conducere cu cât
mai multe figuri noi, care eventual sã nu fi fãcut parte din anturajul lui Victor Ponta. Din februarie
2010, când “micul Titulescu”, cum îl alintase Adrian Nãstase, îl devansa pe Mircea Geoanã cu... 75
de voturi, în teribila confruntare de la Romexpo, pentru conducerea partidului, au trecut ani buni.

Câinii campioni pot fi admiraþiCâinii campioni pot fi admiraþiCâinii campioni pot fi admiraþiCâinii campioni pot fi admiraþiCâinii campioni pot fi admiraþi
în Parcul „Nicolae Romanescu”în Parcul „Nicolae Romanescu”în Parcul „Nicolae Romanescu”în Parcul „Nicolae Romanescu”în Parcul „Nicolae Romanescu”

Craiova gãzduieºte, în acest week-end, una dintre cele mai
mari ºi frumoase competiþii europene din lumea chinologicã.
Campionatul Mondial de Misiuni al Echipelor Canine de Salva-
re se desfãºoarã, sâmbãtã ºi duminicã, în mai multe zone ale
oraºului, aºteptându-i pe craioveni sã-i vadã la lucru pe cei mai
buni câini de salvare din Europa Centralã ºi de Est. Deschide-
rea oficialã a avut loc vineri seara, la Hipodrom, unde au fost
efectuate testele ºi controlul veterinar al câinilor participanþi în
concurs, dar probele propriu-zise au luat startul în aceastã di-
mineaþã, de la ora 7.30, în Parcul „Nicolae Romanescu”, ºi
continuã pânã la ora 19.30. Concursul va continua chiar ºi în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, participanþii în concurs fi-
ind provocaþi cu probe care se vor desfãºura în mai multe
locaþii din oraº, respectiv la Spitalul de Boli Infecþioase „Victor
Babeº“, Unitatea Militarã din vecinãtatea Aeroportului Craiova,
pãdurea din zona Hanul Doctorului. La eveniment participã 18
echipe din Cehia, Austria, Slovenia, Ungaria ºi România, cam-
pionii urmând sã fie anunþaþi în dupã-amiaza de duminicã. Cam-
pionatul Mondial de Misiuni al Echipelor Canine de Salvare este
susþinut logistic ºi financiar de Primãria Craiova ºi de Asociaþia
„Craiova  Capitalã Culturalã Europeanã 2021“. (L. Moþîrliche)

O veste bunã primitã ieri din partea conducerii
Consiliului Judeþean Dolj. În primul rând, adminis-
traþia judeþeanã nu pierde niciun euro din finanþa-
rea europeanã, iar în doilea rând Aeroportul Inter-
naþional Craiova va deveni operaþional peste zece
zile. Mai precis, cursele cãtre destinaþiile deja cu-
noscute vor fi reluate începând cu 25 octombrie.
Pânã ieri se vânduserã deja peste de 800 de bilete,
iar promisiunea fãcutã în urmã cu câteva luni va fi
onoratã de administraþia judeþeanã ºi implicit de con-
ducerea Aeroportului Internaþional Craiova.  Planu-
rile de dezvoltare ale Aeroportului sunt interesante
ºi nu se opresc aici, vor urma alte investiþii ºi tot pe
fonduri europene. Zeci de milioane de euro vor veni
de la Bruxelles la Craiova, astfel încât acest obiec-
tiv va deveni un reper, Aeroportul ocupând în cu-
rând locul al doilea, dupã „Henri Coandã”.
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GDF SUEZ: Revenim
la modelul iniþial de facturare,
dacã proiectul pilot nu este
privit ca o facilitate
Modificãrile operate de GDF SUEZ

Energy România privind facturarea res-
pectã reglementãrile legale, susþine fur-
nizorul ºi distribuitorul de gaze naturale,
anunþând totodatã cã va reveni la mo-
delul iniþial de expediere a facturilor dacã
proiectul pilot nu va fi perceput ca o fa-
cilitate pentru clienþi. “Modalitatea de a
transmite trei facturi, cu trei scadenþe de
platã, printr-o singurã expediere, a fost
implementatã în conformitate cu regle-
mentãrile legale în vigoare ºi cu informa-
rea detaliatã, în prealabil, a clienþilor. În
mãsura în care aceastã modalitate de fac-
turare, derulatã în cadrul unui proiect
pilot, nu este perceputã ca o facilitate
atractivã pentru clienþi, compania este
deschisã sã revinã asupra modelului ini-
þial de expediere a facturilor de gaze na-
turale”, spun reprezentanþii GDF SUEZ
Energy România. Potrivit acestora,
schimbarea a fost iniþiatã pentru a ajuta
clienþii sã estimeze ºi sã optimizeze chel-
tuielile cu gazele naturale ºi “în niciun
caz sã încurajeze plata în avans a factu-
rilor”. Premierul Victor Ponta a cerut
ANRE sã verifice dacã furnizorii factu-
reazã în avans consumul de gaze natu-
rale ºi dacã o astfel de practicã respectã
prevederile legislative.

Legea care permite prefecþilor
sã verifice dispoziþiile ºefilor
de CJ, contestatã
de Iohannis la CC
Preºedintele Klaus Iohannis a sesizat,

ieri, Curtea Constituþionalã cu privire la
legea prin care prefecþii vor putea verifica
legalitatea actelor preºedinþilor de Con-
silii Judeþene ºi vor sesiza organele com-
petente, ºeful statului motivând cã mã-
sura este interzisã de Legea fundamenta-
lã. Potrivit actualelor reglementãri, prefec-
tul verificã legalitatea actelor administra-
tive ale primarului, ale Consiliului Jude-
þean ºi ale Consiliului Local. Legea, iniþia-
tã de senatorul PNL Andrei Volosevici ºi
adoptatã la finalul lunii septembrie de
Senat, introduce ºi actele preºedintelui
de CJ – precum ºi cele întreprinse în baza
delegãrii atribuþiilor de cãtre ºeful Consi-
liului Judeþean sau de cãtre primar – în
aceastã listã de dispoziþii ce pot fi verifi-
cate ºi contestate de prefect.

La Congresul PSD de duminicã s-au înscris, în
total, 21 de candidaþi pentru 14 funcþii de vicepre-
ºedinte, dintre care 15 bãrbaþi ºi 6 femei, marea
majoritatea fiind nume noi în conducerea PSD, în
timp ce pentru a doua funcþie în partid s-au înscris
2 candidaþi, Valeriu Zgonea ºi Constantin Niþã.

Potrivit unor surse social-democrate, la
Congresul de duminicã se vor stabili viito-
rii 14 vicepreºedinþi, patru posturi fiind re-
zervate femeilor din PSD. Candidaþii pen-
tru cele 10 poziþie de vicepreºedinþi bãr-
baþi sunt secretarul general Andrei Doli-
neaschi, liderul senatorilor PSD, Mihai Fi-
for, ministrul Economiei, Mihai Tudose, eu-
roparlamentarul Victor Negrescu, preºedin-
tele Comisiei de cod electoral, Gabriel Vla-
se, ministrul Culturii, Ionuþ Vulpescu, pri-
marul interimar al Iaºiului, Mihai Chirica,
deputatul Viorel ªtefan, ministrul Sãnãtã-
þii, Nicolae Bãnicioiu, liderul TSD Mihai
Sturzu, secretarul de stat în Ministerul
Muncii Adrian Dobre, precum ºi deputaþii
Constantin Niþã, Cãtãlin Rãdulescu, Geor-
giana Pop ºi Gheorghe ªimon.

ªtefan Lungu, Gheorghe Nastasia, Ana Maria
Topoliceanu ºi Dragoº Botoroagã au arãtat, ieri, la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), cã recu-
nosc în totalitate faptele de care sunt acuzaþi în
dosarul “Gala Bute” ºi vor sã fie judecaþi prin pro-
cedurã simplificatã, putând beneficia de reduce-
rea cu o treime a pedepselor.

Fostul ministru al Dezvoltãrii Regionale ºi Tu-
rismului Elena Udrea a arãtat, în faþa instanþei, cã
înþelege acuzaþiile care îi sunt aduse de procurori,
alege calea procesului normal ºi vrea sã dea decla-
raþii în timpul judecãþii cauzei. ªi fostul preºedinte
al Federaþiei Române de Box Rudel Obreja, Tudor
Breazu, ºi fostul ministru Ion Ariton au arãtat în
faþa instanþei cã vor sã fie judecaþi în procedurã
normalã. La rândul lor, ajunºi în faþa instanþei, ªte-
fan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, Gheor-
ghe Nastasia, fost secretar general în MDRT, Ana
Maria Topoliceanu, fost director al Companiei
Naþionale de Investiþii, ºi Dragoº Botoroagã au
spus cã vor sã fie judecaþi prin procedurã simplifi-
catã, ceea ce le-au putea aduce reducerea cu o
treime a eventualelor pedepse cu închisoare pe
care ar putea sã le primeascã la finalul procesului.
Instanþa a stabilit apoi cã îi va audia pe inculpaþii
care vor judecatã prin procedurã simplificatã.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a spus vineri seara, întrebat în legã-
turã cu planurile sale din 2016, cã
nu îºi doreºte sã intre în Guvern sub
nicio formã ºi cã nu îºi doreºte sã fie
premier pentru cã astfel s-ar ocupa
mult mai puþin de partid. Întrebat într-
o emisiune la România TV unde se
vede în 2016, Liviu Dragnea a spus
cã sperã sã fie în continuare preºe-
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În lupta pentru cele 4 poziþii de vicepreºedinte
alocate Organizaþiei de Femei a PSD, s-au înscris
senatorul Ecaterina Andronescu, primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu, purtãtorul de cuvânt al
PSD Gabriela Firea, fostul ministru Doina Panã,
europarlamentarul Gabriela Creþu ºi preºedintele

PSD Negreºti-Oaº, Aurelia Fedorca. Dintre aceºti
21 de candidaþi, doar 5 sunt vicepreºedinþi în func-
þie. Este vorba despre Nicolae Bãnicioiu, Ecateri-
na Andronescu, Constantin Niþã, Lia Olguþa Vasi-
lescu ºi Gabriela Firea.

În ceea ce priveºte funcþia numãrul doi în PSD,
cea de preºedinte executiv, s-au înscris
oficial doi candidaþi: preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, ºi deputatul
Constantin Niþã, care candideazã ºi la o
funcþie de vicepreºedinte. În locul actua-
lului secretar general al PSD, Andrei Doli-
neaschi, care candideazã la un post de vi-
cepreºedinte, ar urma sã fie numit, dupã
Congres, liderul deputaþilor PSD, Marian
Neacºu. Vicepreºedinþii vor fi aleºi în func-
þie de ordinea numãrului de voturi. Potri-
vit noului statut, vicepreºedinþii nu vor
mai putea deþine ºi funcþia de preºedinþi
de organizaþii PSD.

La ºedinþele viitorului Birou Permanent
vor participa cu drept de vot premierul,
preºedintele Consiliului Naþional al PSD,
preºedinþii organizaþiei de tineret ºi femei. 

Dragnea: Nu vreau sã intru în Guvern în 2016
sub nicio formã, nici sub formã de premier

dintele PSD ºi cã nu vrea sã intre în
Guvern. “Sper sã fiu în continuare
preºedintele PSD-ului, nu vreau sã
intru în Guvern sub nicio formã. (...)
Nici sub formã de premier pentru cã
nu-mi bat joc de 453.000 de oameni
ºi, probabil, mulþi alþi cetãþeni cãro-
ra le-am cerut pãrerea despre multe
teme, pentru a lãsa partidul. Eu con-
sider cã dacã mergi în Guvern, de

partid te ocupi mult mai pu-
þin”, a declarat liderul social
democrat.

Dragnea: Nu s-a discutat
în partid despre
nici o remaniere,
nici oficial, nici neoficial

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat vineri sea-
ra cã nu s-a discutat despre
nicio remaniere a Guvernului,
dar a admis cã ar putea exista
nemulþumiri în partid faþã de
unii membri ai Guvernului, însã
“asta va fi o discuþie” între el

ºi Victor Ponta. “Nu s-a discutat în
partid despre nicio remaniere, nici
oficial, nici neoficial. Eu am mai spus,
în mai multe rânduri, nu existã niciun
fel de intenþie de remaniere la ora la
care vorbim noi. Am discutat ºi cu
premierul Victor Ponta pe marginea
acestor zvonuri care circulã. Nici eu
nu am în intenþie, nici dumnealui nu
are în intenþie, nici din partea colegi-
lor din coaliþie n-am auzit de vreo in-
tenþie de remaniere. Deci este un
zvon, care nu are niciun suport real”,
a declarat Dragnea, la România TV.

Preºedintele social-democrat a
spus cã în partid ar putea exista ne-
mulþumiri la adresa unor membri ai
Guvernului, dar cã acest lucru nu în-
seamnã cã aceºtia vor fi schimbaþi.
“Nu neg faptul cã în partid s-ar pu-
tea sã existe nemulþumiri despre unii
membri ai Guvernului. (...) Faptul cã
existã nemulþumiri nu este obligato-
riu sã genereze discuþia despre o re-
maniere acum. Nu se poate vorbi de-
spre faptul cã niciodatã sau pânã la
sfârºitul lui 2016 nu vor fi remanieri.

Asta va fi o discuþie între mine ºi pre-
mierul Victor Ponta, între mine, pre-
mierul Victor Ponta ºi liderii coaliþiei,
dupã care discutãm în Parlament”, a
declarat Liviu Dragnea.

Întrebat dacã ia în considerare
posibilitatea schimbãrii premierului
pentru a schimba apoi tot Guvernul,
Dragnea a spus cã Ponta are în con-
tinuare sprijinul partidului. “Premie-
rul Victor Ponta, dincolo de relaþiile
de prietenie care ne leagã de ani buni,
este un premier bun. Un premier care
a luat economia României din recesi-
une ºi a dus-o la o creºtere economi-
cã deja constantã ºi în fiecare an este
mai mare. Fondul Monetar Internaþi-
onal, o instituþie cunoscutã pentru
prudenþa ei, a ºi mãrit prognoza de
creºtere economicã ºi în 2015 ºi în
2016. Premierul a trecut cu bine moþi-
unea de cenzurã, adicã moþiunea de
cenzurã a cãzut, a fost revalidat, prac-
tic, Guvernul în Parlament. Deci nu
se pune problema ca PSD-ul sã retra-
gã sprijinul politic pentru Victor Pon-
ta”, a spus Dragnea. 

Lungu: Gãrdean pãrea cã ºtia reþeta
comisionului de 10% aplicabilã MDRT,

sub toþi miniºtrii
Primul audiat de instanþã a fost ªtefan Lungu,

fostul consilier al Elenei Udrea la MDRT, care a
arãtat cã recunoaºte acuzaþiile ºi merge pe varian-
ta unei declaraþii complete, privind cele trei infrac-
þiuni de complicitate la dare de mitã de care este
acuzat de procurori. El a precizat cã omul de afa-
ceri Adrian Gãrdean pãrea cã ºtia reþeta comisio-
nului de 10% aplicabilã ministerelor din România
ºi, în particular, Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului (MDRT), sub toate denumirile ºi sub
toþi miniºtrii.

Nastasia: I-am dus Elenei Udrea în birou
o geantã ºi i-am spus cã sunt 900.000

de euro de la Gãrdean
Gheorghe Nastasia, fost secretar general în

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, a
declarat ieri, la ICCJ, în dosarul “Gala Bute”, cã în
septembrie 2011 i-a dus Elenei Udrea în birou o
geantã ºi i-a spus cã sunt 900.000 de euro de la
omul de afaceri Adrian Gãrdean. “M-am întâlnit cu

Gãrdean ºi Udrea la pensiunea din Buºteni. A fost
o discuþie scurtã în care Udrea i-a spus lui Gãr-
dean cã este nevoie sã facã niºte sponsorizãri. Nu
a detaliat. Petrecerea era de ziua mea, la pensiunea
mea din Buºteni. La discuþie am fost doar noi trei.
I-a spus pur ºi simplu. Urma sã se desfãºoare Gala
Bute ºi cred cã pe acest fond. Atunci nu am discu-
tat alte detalii cu Gãrdean. A fost o discuþie gene-
ralã despre sponsorizãri. Gãrdean a spus cã o sã
facã ºi nu s-a mai discutat nimic”, a arãtat Nasta-
sia, la începutul declaraþiei sale.

Topoliceanu: I-am dat personal Elenei
Udrea pânã la 10.000 de euro

Ana Maria Topoliceanu, fostã ºefã a Companiei
Naþionale de Investiþii (CNI), audiatã ieri în dosarul
“Gala Bute”, a declarat cã toþi banii primiþi de Tudor
Breazu prin firma sa au ajuns la Elena Udrea, cãreia
ea personal i-a dus în douã rânduri pânã la 10.000
de euro în numerar. Topoliceanu a spus, vineri, la
instanþa supremã, cã banii încasaþi ca mitã, pentru
plata la timp a contractelor încheiate cu CNI, prin
firma lui Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei
Udrea, au ajuns la fostul ministru. Ea a mai spus cã
i-a dus personal Elenei Udrea sume de pânã la 10.000
de euro în numerar, în douã rânduri.

Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”Mãrturii în procesul “Gala Bute”
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Deja preºedinte al PSD, de-
semnat recent prin votul tuturor
membrilor partidului, Liviu Drag-
nea îºi doreºte la Congresul de
mâine, potrivit propriilor decla-
raþii, validarea unei echipe de
conducere cu cât mai multe fi-
guri noi, care eventual sã nu fi
fãcut parte din anturajul lui Vic-
tor Ponta. Din februarie 2010,
când “micul Titulescu”, cum îl
alintase Adrian Nãstase, îl de-
vansa pe Mircea Geoanã cu...
75 de voturi, în teribila confrun-
tare de la Romexpo, pentru con-
ducerea partidului, au trecut ani
buni. Atunci, liderul de acum al
PSD, desemnat secretar gene-
ral cu 871 de voturi, se aflase în
dimineaþa Congresului în echipa
lui Mircea Geoanã, adicã filiale-
le care îl sprijineau pe acesta

MIRCEA CANÞÃR

La Congresul PSD,La Congresul PSD,La Congresul PSD,La Congresul PSD,La Congresul PSD,
Liviu Dragnea vine cu o echipã nouãLiviu Dragnea vine cu o echipã nouãLiviu Dragnea vine cu o echipã nouãLiviu Dragnea vine cu o echipã nouãLiviu Dragnea vine cu o echipã nouã

aveau sarcina expresã sã-l vo-
teze ºi pe Liviu Dragnea, dar în
timpul zile “ºi-a aranjat ploile” ºi
cu Victor Ponta, figurând astfel
pe ambele liste. Cu fundul “în
douã luntrii”, cum se spune, s-a
orientat bine, în acea împrejura-
re. În fine, cum un candidat, cu
ºanse reduse, precum Cristian
Diaconescu, ºi-a anunþat retra-
gerea, exprimându-ºi opþiunea
pentru alegerea Mircea Geoanã,
s-au jucat cãrþi interesante. Con-
siderându-se “un preºedinte
enervant de tânãr”, Victor Pon-
ta declara dupã victoria obþinu-
tã cã “nici cei din PDL nu vor
putea dormi foarte bine în
perioada urmãtoare”. A avut
dreptate doar parþial. Acum, cu
popularitatea afectatã de scan-
dalul cu justiþia, combustibilul po-

litic ºi emoþional este deja “pe
roºu”. Iar partidul se aflã în si-
tuaþia de captiv. Delegaþii, peste
800 la numãr, la Congresul PSD
de duminicã, vor alege, 14 vice-
preºedinþi, un preºedinte execu-
tiv, ºi numele deputatului Vale-
riu Zgonea este dat ca cert, dar
ºi alte structuri de conducere.
Nume cunoscute, avansate pe
lista vicepreºedinþilor, sunt cele
ale primarului Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, care vizeazã
funcþia de prim-vicepreºedinte,
inexistentã pânã acum în statut,
ºi senatorul Mihai Fifor, liderul
grupului PSD de la Senat. Prin
instituirea interdicþiei cumulului
de funcþii, la nivel local ºi cen-
tral, sunt create premizele unor
nemulþumiri, cel mai vocal arã-
tându-se deja preºedintele PSD

Vrancea, Marian Opriºan.
Aceastã decuplare a aleºilor lo-
cali, cu funcþii de partid, de la
conducerea centralã este “o
schimbare” ineditã, fãrã prece-
dent, din 1990. Liviu Dragnea se
aratã aproape sigur pe proiectul
sãu, care îl include ºi pe univer-
sitarul clujean Vasile Dîncu “într-
o poziþie-cheie”, cum s-a expri-
mat la conferinþa judeþeanã a
PSD Cluj, în perpectiva noului
ciclu politic ce începe anul vii-
tor. Un Congres al unui partid,
aflat la guvernare, în cazul PSD,
este un moment de referinþã, de
bilanþ, dar ºi de privire spre...
imediat. Am spune cã ºi un mo-
ment de rutinã. Cert este însã
faptul cã Liviu Dragnea, sufi-
cient de abil, cu destule calitãþi
organizatorice, cautã o rebran-

duire a partidului în tentativa do-
bândirii unei alte percepþii publice
ºi dincolo de nemulþumirile expri-
mate deja, sau care vor fi expri-
mate mâine, nimic nu îl mai poate
întoarce din drum. Debranºarea
multor figuri politice, care au fã-
cut parte din echipa lui Victor Pon-
ta, poate avea subînþelesurile ei,
chiar dacã la nivel declarativ, “prie-
tenia” celor doi rãmâne statorni-
cã. Adept al consensului politic,
fãrã apetenþã pentru conflictele
politice lipsite de mizã, intermi-
nabile, Liviu Dragnea vizeazã o
schimbare de paradigmã politicã
în partid. Fãrã a reprezenta “so-
luþia idealã”, prin problemele pe
care le are cu justiþia, este clar
cã încearcã “o despãrþire” amia-
bilã, nemãrturisitã, de mandatul
predecesorului sãu.

Campania se desfãºoarã în pe-
rioada octombrie 2015 – aprilie
2016 ºi va mobiliza tinerii ºi gru-
purile sociale vulnerabile la infec-
þia cu HIV ºi la virusurile care de-
clanºeazã hepatita B ºi C. Unul din-
tre obiectivele principale ale cam-
paniei este de a invita aceste per-
soane, dar ºi publicul larg, sã se
testeze ºi sã se informeze cu privi-
re la prevenirea acestor infecþii.
Testarea gratuitã poate fi efectua-
tã în Craiova, la Centrul Medical
Amaradia sau la Policlinica Top

Campanie gratuitãCampanie gratuitãCampanie gratuitãCampanie gratuitãCampanie gratuitã
de testare pentru HIV ºide testare pentru HIV ºide testare pentru HIV ºide testare pentru HIV ºide testare pentru HIV ºi

virusurile hepatitei B ºi Cvirusurile hepatitei B ºi Cvirusurile hepatitei B ºi Cvirusurile hepatitei B ºi Cvirusurile hepatitei B ºi C
Sãptãmâna aceasta a fost lansatã campania naþionalã „H-

Alert”, care promoveazã testarea gratuitã pentru HIV ºi viru-
surile care declanºeazã hepatita B ºi C, screening naþional ºi
servicii pentru utilizatorii de droguri injectabile. Testarea va
avea ca rezultat realizarea Registrului Naþional de Hepatite.

Med Bunavestire.
Iniþiativa aparþine Institutului

Naþional de Boli Infecþioase „Prof.
dr. Matei Balº” ºi Asociaþiei Române
Anti-SIDA, Fundaþiei Parada ºi
Romanian Harm Reduction
Network. Aceasta face parte din
proiectul „Îmbunãtãþirea preveni-
rii ºi controlului HIV/SIDA ºi he-
patitei B ºi C în România”, finanþat
prin Programul „Iniþiative în sãnã-
tatea publicã”, în cadrul Granturi-
lor Norvegiene 2009 – 2014, unde
cofinanþarea este asiguratã de Mi-

nisterul Sãnã-
tãþii în calitate
de operator de
program.

1 din 5 români nu s-ar vaccina
împotriva virusului hepatitei B
O astfel de iniþiativã gratuitã era

necesarã având în vedere cã mai
mult de jumãtate dintre români nu s-
au testat niciodatã pentru hepatitã B
sau C. În plus, un sfert dintre ro-
mâni nu au încredere în vaccinuri, 1
din 5 români nu s-ar vaccina împo-
triva virusului hepatitei B chiar dacã
i-ar fi recomandat de un medic, iar
aproape 60% din aceºtia nu s-au
testat niciodatã pentru hepatitã B ºi
C. Acestea sunt doar o parte dintre
concluziile studiului „Cunoºtinþele,
atitudinile ºi practicile populaþiei ge-
nerale cu privire la HIV/SIDA ºi he-
patita B ºi C”, derulat de Institutul
Naþional de Boli Infecþioase „Prof.
Dr. Matei Balº”. Chiar dacã româ-
nii au început sã cunoascã din ce
în ce mai multe despre HIV/SIDA,
dar ºi despre hepatitele B ºi C, aceste
infecþii rãmân în continuare o pro-
blemã urgentã ºi realã de sãnãtate
publicã. De exemplu, aproape toþi
românii (97%) au auzit de HIV/
SIDA ºi hepatitele B ºi C, iar aproa-
pe jumãtate ºtiu cã folosirea pre-
zervativului reprezintã o metodã efi-

cientã de reducere a riscului pentru
aceste infecþii.

Existã însã în continuare câte-
va probleme majore: testarea sau
mai degrabã lipsa testãrii pentru
aceste infecþii, lipsa de încredere
în vaccinuri ºi existenþa unor mi-
turi cu privire la cele trei infecþii.
Aceste motive împiedicã uneori
prevenirea, diagnosticarea ºi tra-
tamentul corect al infecþiilor.

Lipsa de informare,
în continuare o problemã

Conform studiului, cu toate cã
majoritatea românilor a auzit de
aceste boli, aproape jumãtate nu
sunt conºtienþi de faptul cã o per-
soanã poate fi infectatã fãrã a
avea vreun semn de boalã. De ase-
menea, mare parte dintre persoa-
nele care au fost chestionate pen-
tru realizarea studiului nu au iden-
tificat în mod corect cãile de
transmitere a bolilor. În acelaºi
timp, doar o treime dintre cei
care au participat la studiu s-au
testat vreodatã pentru hepatitã B,
C sau HIV, 72 la sutã dintre aceº-
tia cred cã nu au niciun risc sau

au un risc minim sã se îmbolnã-
veascã de hepatitã B sau C, iar în
cazul HIV proporþia creºte la 76
la sutã.

Potrivit documentului citat, doar
58 la sutã din cei chestionaþi con-
siderã cã unele categorii de per-
soane au risc crescut de hepatitã
B sau C, iar identificarea catego-
riilor la risc este scãzutã.

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã C – 3,2
la sutã ºi 4,4 la sutã – hepatitã B din
Europa. Practic, unul din 13 români
are unul din aceºti viruºi. Acest lu-
cru ar însemna circa 600 de mii de
persoane infectate cu virus C în
sânge, dar 85% au infecþie activã,
restul ºi-au eradicat virusul prin pro-
priile lor mijloace imunitare. Într-
un studiu internaþional de prevalen-
þã ºi estimare a nivelului de infecþie
cu virusuri hepatitice B ºi C, situa-
þia estimatã pentru România la ni-
velul anului 2013 aratã cã un nu-
mãr de 1.016.800 persoane ar fi
infectate cu virus hepatitic B ºi
635.500 de persoane ar putea fi in-
fectate cu virus hepatitic C.

RADU ILICEANU
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi searã, în jurul orei 20.30,
pe DN 65, în localitatea Pieleºti, s-
a produs un accident de circulaþie
în urma cãruia o persoanã ºi-a pier-
dut viaþa, ºoferul care a produs ac-
cidentul pãrãsind locul faptei. Mai
mulþi conducãtori auto care circu-
lau prin zonã la momentul respec-
tiv au oprit, au anunþat evenimentul

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþi Econo-
mice Dolj, cu sprijinul luptãtorilor
Serviciului Acþiuni Speciale, dar ºi
împreunã cu poliþiºti din cadrul
Poliþiei Municipiului Craiova au
organizat, în cursul zilei de joi, o
acþiune în Târgul Municipal din
Craiova, pe linia prevenirii punerii
în circulaþie a produselor contra-
fãcute. Totodatã, poliþiºtii au urmã-
rit ºi combaterea evaziunii fiscale
ºi protejarea populaþiei împotriva

Pompierii Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au fost solicitaþi, ieri-dimineaþã, în
jurul orei 9.30, între Cernele ºi
Iºalniþa, unde o femeie fusese lo-
vitã de tren. La faþa locului a fost
trimis un echipaj de prim ajutor al
Secþiei de Pompieri Craiova, însã,
pentru cã victima decedase, a fost
chematã o ambulanþã SMURD din
cadrul ISU Dolj, cu medic ce poa-
te constata oficial decesul.

La locul tragediei au ajuns ºi
poliþiºti de la Biroul de Poliþie
Transporturi Feroviare Dolj, con-
statând cã femeia nu avea nici un
fel de documente asupra sa. Me-
canicul trenului marfar 80550-1,

A „spulberat” o femeie cu bolidul ºi a fugitA „spulberat” o femeie cu bolidul ºi a fugitA „spulberat” o femeie cu bolidul ºi a fugitA „spulberat” o femeie cu bolidul ºi a fugitA „spulberat” o femeie cu bolidul ºi a fugit

A murit sub roþile trenuluiA murit sub roþile trenuluiA murit sub roþile trenuluiA murit sub roþile trenuluiA murit sub roþile trenului
O altã tragedie s-a petrecut, ieri dimineaþã, între Cernele ºi Iºalni-

þa, pe calea feratã. Din primele cercetãri se pare cã o femeie în vârstã
de 81 de ani ºi-ar fi pus capãt zilelor, aruncându-se în faþa unui tren
de marfã. Poliþiºtii Biroului de Transporturi Feroviare au demarat o
anchetã pentru a stabili circumstanþele în care femeia ºi-a pierdut
viaþa, dacã este vorba despre un accident sau despre sinucidere.

care venea de la Bradu încãrcat cu
combustibil pentru CET Iºalniþa,
le-a explicat oamenilor legii cã, în
ciuda semnalelor acustice folosi-
te, femeia nu s-a îndepãrtat de la
calea feratã ci, dimpotrivã, s-a
aruncat în faþa trenului ºi nu a mai
putut face nimic pentru a evita
impactul.

Dupã finalizarea cercetãrii la
faþa locului, cadavrul a fost scos
de sub roþile trenului ºi depus la
morgã. Ulterior, în cursul dupã-
amiezii, s-a reuºit identificarea fe-
meii, Elena B, de 81 de ani, din satul
Albeºti, comuna ªimnicu de Sus.
Oamenii legii continuã cercetãrile
în acest caz.

O femeie de 56 de ani, din comuna
doljeanã Pieleºti, a fost „spulberatã”,
joi seara, de ºoferul unui BMW, care a
fugit de la faþa locului. Impactul a fost
atât de puternic încât victima, care
mergea pe jos, pe marginea drumu-
lui, a fost aruncatã pe mijlocul benzii
de mers ºi a decedat pe loc, iar nu-
mãrul de înmatriculare al maºinii s-a

desprins, rãmânând la faþa locului.
Poliþiºtii spun cã ºoferul bolidului, un
tânãr de 27 de ani, care locuieºte în
Craiova, a revenit la locul accidentu-
lui mai târziu, împreunã cu tatãl sãu,
cu o altã maºinã, ºi a fost dus la audi-
eri, pe numele sãu fiind întocmit do-
sar penal pentru ucidere din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului.

pe 112 ºi au filmat victima ºi nu-
mãrul de înmatriculare cãzut de pe
maºina fugarului – DJ-12-WON –
în urma impactului. Imaginile, deºi
destul de dure, au fost postate pe o
reþea de socializare, în încercarea
de a ajuta autoritãþile sã afle cât mai
repede cine este cel care a provo-
cat tragedia ºi a abandonat victima
fãrã sã-i pese de starea ei.

La locul tragediei au ajuns echi-
paje de poliþiºti de la Serviciul Ru-
tier Dolj, dar ºi o ambulanþã, însã
medicii n-au putut decât sã consta-
te decesul victimei, care suferise
multiple fracturi. S-a stabilit cã este
vorba despre Ioana Dumitru, de 56
de ani, din comuna Pieleºti. Târ-
ziu, ºi-a fãcut apariþia ºi ºoferul
vinovat, cu o altã maºinã, nu cu
BMW-ul cu care omorâse femeia,
însoþit de tatãl sãu.

Astfel, din primele cercetãri s-a
stabilit faptul cã Salam Abdul, de
27 de ani, cetãþean arab cu domi-
ciliul în Craiova, în timp ce gonea,
la volanul bolidului sãu, dinspre
Balº cãtre Craiova, a accidentat-o
mortal pe Ioana Dumitru, de 56 de
ani, din comuna Pieleºti, pieton,
care se deplasa în aceeaºi direcþie
de mers pe partea carosabilã. Po-
liþiºtii spun cã ºoferul nu bãuse ºi
are permis de conducere valabil,

obþinut în anul 2007, astfel cã ºi-a
agravat situaþia, deºi ar fi trebuit
sã rãmânã la faþa locului ºi sã-ºi
asume responsabilitatea.

 „Dupã producerea accidentu-
lui, conducãtorul auto a pãrãsit
locul faptei fãrã încuviinþarea or-
ganelor de poliþie, aceasta fiind
identificat în scurt timp de poli-
þiºtii doljeni. El a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultând o va-
loare de 0,00 mg/l alcool pur în
aerul expirat”, ne-a declarat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Poliþiºtii au mers
apoi la locuinþa craioveanului, unde
au gãsit ºi ridicat autoturismul se-
rios avariat, ce fusese parcat în
curte, tânãrul fiind dus la audieri,
la sediul Serviciului Rutier Dolj,

unde oamenii legii au demarat cer-
cetãrile sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de ucidere din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de poliþie.

Având în vedere cã sunt destui
ºoferi care au fugit de la locul eve-
nimentelor pe care le-au provocat,
de la începutul acestui an, o bunã
parte dintre ei ajungând în spatele
gratiilor, reprezentanþii IPJ Dolj
atrag atenþia tuturor conducãtori-
lor auto cu privire la faptul cã pã-
rãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea poliþiºtilor constituie
infracþiune distinctã ºi se pedep-
seºte cu închisoare de la 2 la 7 ani,
iar în acest mod conducãtorul auto
nu face altceva decât sã îºi înrãu-
tãþeascã situaþia juridicã.

Bunuri de peste 30.000 lei confiscate de poliþiºti
dupã o razie în Târgul Municipal din Craiova
În cadrul unei razii de

amploare desfãºurate joi, în
Târgul Municipal din Craiova,
poliþiºtii au confiscat sute de
perechi de pantofi sport, dar ºi
sute de produse cosmetice ºi
zeci de parfumuri, în valoare
de 31.000 lei, toate suspectate
a fi contrafãcute. Oamenii legii
au deschis ºapte dosare
penale pe numele celor
depistaþi cu nereguli.

actelor de comerþ ilicite, fiind vi-
zate în special persoane fizice care
comercializeazã articole de îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte, precum ºi
produse cosmetice contrafãcute.

Poliþiºtii craioveni au efectuat
verificãri ºi controale la 12 persoa-
ne fizice comercianþi, astfel fiind
identificate ºi ridicate în vederea
confiscãrii sute de perechi de pan-
tofi sport, dar ºi sute de produse

cosmetice ºi zeci de parfumuri,
valoarea mãrfurilor confiscate ri-
dicându-se la 31 000 lei. Pentru
neregulile constatate, poliþiºtii au
întocmit 7 dosare penale sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de pu-
nere în circulaþie de produse con-
trafãcute, în conformitate cu pre-
vederile Legii 84/1998.

Astfel, cu ocazia controlului
efectuat, în sectorul îmbrãcãmin-
te- încãlþãminte din Târgul Muni-
cipal, a fost depistat Sorin F., de
33 de ani, care avea expuse spre
vânzare 108 perechi pantofi sport
purtând însemnele unor branduri
cunoscute fãrã a deþine documen-
te de provenienþã,  de autenticita-
te ºi originalitate. „Pe numele ce-
lui în cauzã a fost întocmit dosar
penal, ridicându-se în vederea
cercetãrilor articole de îmbrãcã-
minte ºi accesorii  în sumã de
10.000 lei”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. 
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Se vorbeºte ºi de un al doilea terminal
la Craiova cu o suprafaþã de 20.000 de
metri pãtraþi, realizarea unei platforme
de staþionare pentru aeronave, cu o su-
prafaþã de 30.000 de metri pãtraþi, dota-
rea cu echipamente de siguranþã, pre-
cum ºi realizarea infrastructurii auxilia-
re, respectiv un drum perimetral tehno-
logic, iluminat public ºi supraveghere vi-
deo. Planurile sunt vaste, iar conduce-
rea CJ Dolj doreºte sã le ducã la bun
sfârºit, aºadar, vor urma alþi patru ani,
care vor însemna muncã, promisiuni, dar
dupã cum se vede... ºi onorãri la termen.

Astãzi, peste 150.000 de pasageri
Conducerea Consiliului Judeþean Dolj

a fost în vizitã pe ºantier, iar lucrãrile stau
bine ºi sunt în grafic. 70% din lucrare
este deja finalizatã, ceea ce înseamnã
condiþii sigure pentru aterizare ºi deco-
lare. Pista a fost construitã, în urmã cu
foarte mulþi ani, pentru avioane uºoare
sau medii. Acum, lucrurile s-au schim-
bat. Sunt câte douã-trei curse pe zi, plus

Alina Tãnãsescu, vicepreºedintele CJ Dolj:
 „Aº vrea sã-i felicit ºi eu pe construc-

tori pentru implicarea lor. Acum o lunã am
fost ºi eu pe acest ºantier ºi atunci începu-
serã sã scoatã dalele de pe pistã. Dupã cum
vedeþi într-o lunã de zile au reuºit sã facã
lucruri incredibile. Aºadar, constructorii nu
numai cã au respectat graficul, dar l-au ºi
depãºit foarte mult, pentru cã ceea ce ve-
deþi cã se realizeazã astãzi, ar fi trebuit sã se
realizeze în martie-aprilie, anul viitor.

***

Cristinel Iovan, vicepreºedintele CJ Dolj:
„Din primãvarã vom putea

vorbi de un sistem de balizaj
modern”

„Suntem bucuroºi sã vedem cã aceastã
pistã se reabiliteazã într-un termen-record,
ceea ce înseamnã cã ºansele de dezvoltare
ale judeþului Dolj,  municipiului Craiova ºi
implicit ale regiunii Olteniei cresc foarte mult.
Atât pasageri, dar ºi firme care îºi desfãºoa-
rã activitatea în Oltenia, ne-au solicitat insis-
tent sã reluãm zborurile, activitatea lor fiind
strâns legatã de reabilitarea acestei piste. Voi
face ºi eu douã observaþii. Una de ordin ge-
neral ºi alta de ordin particular. Cea de ordin
general se referã la atragerea fondurilor eu-
ropene, trebuie sã vorbim de viitor, de ceea
ce înseamnã Programul Operaþional de In-
frastructurã Mare ºi unde aeroporturilor re-
gionale sunt eligibile. Numai Aeroportul din
Craiova urmeazã sã depunã în perioada ur-
mãtoare proiecte de 70 de milioane de euro,
iar alocarea europeanã la nivel naþional este
de doar 53 fr milioane de euro ºi sper ca în
perioada urmãtoare aceastã alocare sã creas-
cã, pentru cã s-a demonstrat cã aeroporturi-
le regionale au fost performante ºi au reuºit
sã atragã fondurile de la UE pe diferite pro-
grame. A doua consideraþie de ordin particu-
lar se referã la ceea ce se întâmplã astãzi,
aici, ºi vreau sã subliniez ºi sã apreciez mo-
dul în care au lucrat constructorii. Aceastã
pistã aratã foarte bine ºi va reprezenta un ar-
gument în plus pentru atragerea de noi ope-
ratori aerieni. Cu siguranþã, din primãvarã,
vom putea vorbi de un sistem de balizaj mo-
dern. Mai este mult de lucru, dar noi sperãm
cã cei 840 de pasager nu vor fi dezamãgiþi ºi
vor zbura dupã acest aeroport”.

***

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului
Internaþional Craiova:

„S-a început cu reabilitarea vechii piste,
s-a schimbat circa 300 de dale, dupã care
toatã pista a fost impactatã, detensionatã ºi
transformatã dintr-o structurã rigidã într-
una elasticã. Începând de acum douã sãptã-
mâni s-a trecut la asfaltare, s-a pus primul
strat de rezistenþã pe o lãþime de 24 de me-
tri. Acum se lucreazã la cel de-al doilea strat,
care va acoperi toatã lãþimea pistei ºi sãptã-
mâna viitoare va începe cu stratul de uzurã,
care va ajunge la circa 4,5 cm de asfalt. Pe
lângã faptul cã pista se degradase, capaci-
tatea portantã pe care o avea pista, era micã,
acum practic aceastã capacitate s-a dublat”.

***

Bogdan Mitache, director de ºantier:
„A fost într-adevãr o provocare”
„La prima vizitã a dumneavoastrã în ºan-

tier eram în faza de organizare. A fost un efort
deosebit din partea tuturor, pentru cã dacã
nu eram o echipã, nu reuºeam. Într-adevãr,
provocarea a fost una extraordinarã, din toa-
te punctele de vedere: financiar, tehnologic
ºi chiar logistic, dar aceastã firmã este una
cu o capacitate mare, fiind o firmã multinaþi-
onalã ºi am reuºit sã ne respectãm promisiu-
nea. Este foarte important ºi pentru palmare-
sul nostru aceastã colaborare, ne va ajuta
foarte mult pe viitor. Se folosesc trei tipuri
de asfalt, stratul de bazã, care este cel rezis-
tent, care are un schelet mineral mai mare, al
doilea, este stratul de legãturã, cel care prac-
ticã asigurã, legãtura dintre stratul de bazã ºi
cel de uzurã, care este cel de-al treilea”.

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj:

„Este o promisiune„Este o promisiune„Este o promisiune„Este o promisiune„Este o promisiune
îndeplinitã ºi un cadouîndeplinitã ºi un cadouîndeplinitã ºi un cadouîndeplinitã ºi un cadouîndeplinitã ºi un cadou
de sãrbãtori pentru toþide sãrbãtori pentru toþide sãrbãtori pentru toþide sãrbãtori pentru toþide sãrbãtori pentru toþi
oltenii”oltenii”oltenii”oltenii”oltenii”

„Astãzi (n.r. ieri) vã vom prezenta unul din
proiectele de succes ale Consiliului Judeþean Dolj.
Este vorba de realizarea ºi reabilitarea pistei, pe
o lungime de 2 kilometri ºi o lãþime de 60 de
metri, ceea ce înseamnã, pus cap la cap, un drum

judeþean de peste 25 km. Toate aceste lucruri au însemnat un efort extraordinar, cu sute de
oameni ºi zeci de maºini, zi ºi noapte. Dar iatã cã am ajuns într-o fazã ºi, aºa cum am
promis, pe data de 25 octombrie 2015, o sã se reia zborurile de la Craiova. A fost un
angajament riscant din partea noastrã. Ne aflãm aproape de faza de final, motiv pentru care
vreau sã vã precizez cã prin aceste lucrãri  fãcute la Aeroportul din Craiova,  nimeni nu va
mai putea  sã scoatã Craiova de pe harta aeroporturilor internaþionale sau harta aeroporturi-
lor regionale. Aºa cum bine ºtiþi aceastã lucrare trebuia sã se termine în aprilie anul viitor,
dar le-am explicat constructorilor cã este necesarã o finalizare mai devreme, iar firma con-
structoare Azvi a spus clar cã se angajeazã ºi aºa a fãcut. Aceºti oameni au lucrat pe banii
lor, peste 5-7 milioane de euro, deci asta înseamnã sã lucrezi cu o firmã mare, sã-þi permiþi
sã lucrezi pe banii tãi iar la final sã faci facturi ºi sã-þi recuperezi banii. Este o promisiune
îndeplinitã ºi un cadou de sãrbãtori pentru toþi oltenii”.

 Zborurile de pe Aeroportul Internaþional Zborurile de pe Aeroportul Internaþional Zborurile de pe Aeroportul Internaþional Zborurile de pe Aeroportul Internaþional Zborurile de pe Aeroportul Internaþional
Craiova se vor relua pe 25 octombrieCraiova se vor relua pe 25 octombrieCraiova se vor relua pe 25 octombrieCraiova se vor relua pe 25 octombrieCraiova se vor relua pe 25 octombrie

O veste bunã primitã ieri din partea
conducerii Consiliului Judeþean Dolj.
În primul rând, administraþia judeþea-
nã nu pierde niciun euro din finanþa-
rea europeanã, iar în doilea rând
Aeroportul Internaþional Craiova va
deveni operaþional peste zece zile. Mai
precis, cursele cãtre destinaþiile deja
cunoscute vor fi reluate începând cu 25
octombrie. Pânã ieri se vânduserã deja
peste de 800 de bilete, iar promisiunea
fãcutã în urmã cu câteva luni va fi
onoratã de administraþia judeþeanã ºi
implicit de conducerea Aeroportului
Internaþional Craiova.  Planurile de
dezvoltare ale Aeroportului sunt
interesante ºi nu se opresc aici, vor
urma alte investiþii ºi tot pe fonduri
europene. Zeci de milioane de euro vor
veni de la Bruxelles la Craiova, astfel
încât acest obiectiv va deveni un reper,
Aeroportul ocupând în curând locul al
doilea, dupã „Henri Coandã”.

baza de la Deveselu. Aºadar, aºa cum
susþine ºi preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, pista trebuia
neapãrat refãcutã, astfel încât sã poatã
fi folositã ºi de aeronave grele, dar ºi ce-
tãþenii sã zboare în condiþii de maximã
siguranþã. „Statutul acesta de Aeroport
Internaþional nu înseamnã doar o firmã
schimbatã, ci trebuie schimbatã ºi întrea-
ga infrastructurã de miºcare. Era nevo-
ie de aceastã modernizare, deoarece ºi

traficul a crescut, ajungând, în prezent,
la aproximativ 150.000 de pasageri pe
an, cu o potenþialã creºtere de pânã la
douã milioane în 2020. Este doar prima
etapã a modernizãrii, în cea de-a doua
fiind vorba de realizarea celui de-al doi-
lea terminal, cu tot ceea ce presupune
aceasta - dotãri cu echipamente, utili-
tãþi noi...”, a mai spus ºeful administra-
þiei judeþene.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUREL I.ROGOJAN

Exemplul urmãtor este unul de fal-
sificare grosolanã a adevãrului ºi de
o impertinenþã periculoasã :

2. Corvin Lupu, op.cit., pagina 80:
„Aurel Rogojan, 1989, Dintr-o

iarnã în alta..., p 21. Autorul afir-
mã cã manifestanþii încolonaþi erau
însoþiþi de persoane îmbrãcate în
uniforme de miliþie. Cei care înso-
þeau coloanele puteau fi cadre de
miliþie care au primit ordin de la
puciºti, posibil de la gl. Romeo
Câmpeanu, sau cadre de la Securi-
tatea Municipiului Bucureºti, îm-
brãcate în uniforme de miliþie. Ori-
cum, prezenþa unor miliþieni care
însoþeau coloanele de manifestanþi
le-a dat acestora încredere mare ºi
le-a alungat frica”.

Nu rezultã cât anume din paragra-
ful servit de Corvin Lupu ca argu-
ment ar fi citat din sursa indicatã. Dar
dacã vom compara cu ceea ce afirmã
sursa, vom avea dovada irefutabilã a
lipsei de probitate ºtiinþificã a auto-
rului „Trãdãrii (...)”, fiindcã nouã ne
sunt atribuite, în manierã de tratat al
diversiunii, afirmaþii pe care le-am fã-
cut. La pagina citatã, afirmãm:

„În dimineaþa zilei de 22 decem-
brie, i-am raportat generalului Vlad
punerea în miºcare a coloanelor
muncitorilor de pe marile platfor-
me industriale ale Capitalei, pre-
cum ºi faptul cã Miliþia municipiu-
lui Bucureºti asigura traseele de
deplasare ºi mãsurile de ordine. La
un moment dat, în reþeaua radiote-
lefonicã a miliþiei s-a auzit: “Se tra-
ge!“ Generalul Vlad a intervenit în
reþea: “Cine trage? Unde se întâm-
plã asta, raportaþi!” “Armata!” a
fost rãspunsul. “Sper cã nu se trage
în oameni”, a continuat generalul
Vlad, fãrã a mai primi rãspuns”.

Cele mai sus afirmate se întemeia-
zã, în primul rând, pe audierea în timp
real a comunicaþiilor radio dintre ºeful
Miliþiei Municipiului Bucureºti, colo-
nelul Marin Bãrbulescu ºi ofiþerii sub-
ordonaþi care conduceau dispozitive-
le de ordine implicate de punerea în
miºcare a zecilor de mii de oameni pe
fiecare direcþie de afluire dinspre ma-
rile platforme industriale. În al doilea
rând, transcriptul comunicaþiilor men-
þionate a fost publicat, în serial, în
cotidianul „Libertatea”, în anul 1990.
Colonelul Marin Bãrbulescu se adre-
sa în clar, pe nume, ofiþerilor ºefi de
dispozitive, iar aceºtia se prezentau
de fiecare datã când aveau ceva de
raportat. Convorbirile respective au
putut fi ascultate de toþi cei conectaþi

la reþeaua de comunicaþii radio a Mi-
nisterului de Interne, care aveau sta-
þiile deschise pe frecvenþa atribuitã
Miliþiei. ªi cum evenimentele din stra-
dã suscitau în acel moment interes,
staþiile radio de la cabinetele coman-
danþilor ori de la ofiþerii de serviciu pe
unitãþi erau pe frecvenþa respectivã.

Ce am afirmat este cât se poate de
clar ºi anume cã „Miliþia municipiu-
lui Bucureºti asigura traseele de
deplasare ºi mãsurile de ordine”.

Dar imaginaþia slobodã faþã de res-
pectul pentru adevãr a lui Corvin Lupu
i-a indus acestuia percepþia „(...) cã
manifestanþii încolonaþi erau înso-
þiþi de persoane îmbrãcate în unifor-
me de miliþie (s.n.). Cei care înso-
þeau coloanele puteau fi cadre de
miliþie care au primit ordin de la
puciºti, posibil de la gl. Romeo Câm-
peanu sau cadre de la Securitatea
Municipiului Bucureºti, îmbrãcate
în uniforme de miliþie (...)”.

De ce ar fi trebuit ca „puciºtii sã dea
ordin”, când în lumea întreagã ieºirea
masivã a populaþiei în stradã pentru a
manifesta ºi protesta, atrage de la sine
prezenþa forþelor de ordine?!

De ce a simþit nevoia, ce impul-
suri lãuntrice, ori exterioare l-a deter-
minat pe Corvin Lupu sã prolifereze
scorneli personale (?!) împotriva re-
alitãþilor ce nu servesc mesajului ce
se doreºte a fi transmis prin „Trãda-
rea Securitãþii în decembrie 1989”?

Dacã o asemenea manierã de in-
terpretare a realitãþii este, în opinia
lui Corvin Lupu, metodã de cerceta-
re ºtiinþificã, atunci este grabnic ne-
cesar a se cerceta, de cãtre forurile
academice competente, traseul deon-
tologic al obþinerii titlurilor ºtiinþifice
si gradelor sale didactice.

3. Corvin Lupu, op.cit., pagina
155:

„În data de 18 decembrie, când
avea loc acþiunea puternicã a Armatei
ºi Miliþiei împotriva unor provocatori
strãini ºi a unor complici români ai lor,
gl. Iulian Vlad a discutat telefonic cu
col. Filip Teodorescu, aflat la Timiºoa-
ra, despre provocãrile agenþilor sovi-
etici ºi a ordonat „Nu mai ieºiþi din
sediu, ca sã nu se punã pe seama
voastrã provocãrile lor (ale strãini-
lor n.a.)… ªi sã nu-l punã pãcatul pe
careva, dacã trebuie neapãrat sã
iasã, sã aibã arma asupra sa. Asta v-
am spus-o de la început”.

Din aceasta mãrturie a gl.-ului Au-
rel Rogojan, reiese cã gl. Vlad avea
cunoºtinþã de provocãrile strãinilor de
la Timiºoara, a cãror neutralizare era
de competenþa D.S.S. Era un atentat

la securitatea naþionalã, iar gl. Vlad a
ordonat neimplicarea instituþiei”.

Spre deosebire de filologul isto-
ric Corvin Lupu, nu am fãcut relatãri
în afara contextului ºi fãrã a cãrui pre-
zentare nu poate fi descifratã semni-
ficaþia faptelor cu valoare de infor-
maþie. Din ce context a extras Corvin
Lupu cele trei propoziþii ale genera-
lului Vlad ºi de ce în „cercetarea ºtiin-
þificã”, pe care pretinde cã a realizat-
o, a omis raportarea faptelor la con-
text? Nu este aceastã coroborare un
pas obligatoriu, înaintea interpretãrii
faptelor ºi a desprinderii concluzii-
lor?!

Dacã privim contextul, aºa cum l-
am prezentat, concluziile vor fi altele.
Iatã ce contextul descris în „1989
Dintr-o iarnã în alta... România în
resorturile secrete ale istoriei”, edi-
þia a II-a , Ed. Proema, Baia Mare,
2009, pag. 66-68:

„Intensificarea fluxului turistic
înspre România a fost sesizatã ceva
mai devreme de unitãþile teritoriale
ale DSS din judeþele Botoºani ºi
Suceava. Controlul strãi-nilor era,
însã, în gestiunea structurilor spe-
cializate ale Ministerului de Inter-
ne, aflate în subordinea lui Tudor
Postelnicu (s.n.).

Statistic, rezulta un “du-te/vino”
permanent pe teritoriul României a
unui minim de 30.000 ºi a unui ma-
xim de 67.530 de persoane (în luna

decembrie 1989 ºi numai din
URSS). În decembrie 1988, intra-
serã în România 30.879 de per-
soane (din URSS). A avut loc o
stranie intensificare a tu-rismului
fãrã... obiective turistice! Uni-tã--
þile teritoriale ale DSS din judeþe-
le: Arad, Brãila, Braºov, Caraº-
Severin, Covasna, Cluj, Timiº s.a.
au raportat aflu-xuri masive ºi
suspecte de “coloane tu-ristice
auto”, preponderent cu persoane
din URSS, Ungaria ºi Iugoslavia.

La jumãtatea lunii decembrie,
“tu-riº-tii sovietici” afluiau ma-
siv în Ro-mâ-nia din toate cele-
lalte þãri limitrofe. Nota comunã
ºi, în acelaºi timp, ostentativã a
coloanelor de turiºti era cã toþi se
de-plasau cu autoturisme “Lada”
nou-nouþe, parcã atunci scoase din
fabricã pentru rodaj...

Serviciul de contraspionaj de la
Timiºoara a sesizat cã, în zilele pre-
mergãtoare datei de 16 decembrie
1989, dinspre Iugoslavia au intrat
numeroase coloane de câte 20-30
de autoturisme... cu ruºi ºi unguri,
ajungându-se la cifre de ordinul
sutelor, apoi al miilor. Cei în cauzã

nu au solicitat cazare hotelierã, pre-
ferând sã se rãspândeascã în oraºe
ºi sã stea în maºini.

Aceºti numeroºi “turiºti speciali”
reali-zau un fel de “ocupaþie” pe
trasee ºi în oraºe dintre cele aminti-
te anterior. ªi unde s-au constatat
provocãri diversioniste.  Practic, nu
se mai putea face nimic. În aceste
împrejurãri, ori se închideau gra-
niþele, ori erau reþinuþi ºi se isca un
conflict politico-statal. O asemenea
situaþie impunea o hotãrâre ce tre-
buia luatã la cel mai înalt nivel al
conducerii statului (s.n.).”

Notã: Nicolae Ceauºescu a luat o
decizie, in acest sens, doar în seara
zilei de 20 decembrie 1989, dar minis-
trul de Interne, Tudor Postelnicu, a
dispus, în dimineaþa zilei urmãtoare,
ridicare interdicþiei în ceea ce priveº-
te Uniunea Sovieticã.

 „Cu vreo 70.000 de slujnice ºi
guvernante – amante, viticultori,
grã-di-nari, morari ºi comercianþi
– ocupase ºi Stieber, spionul Kaise-
rului, Franþa, pânã la ocupaþia mi-
litarã efectivã in 1871.

În noaptea de 16-17 decembrie,
o asemenea coloanã s-a deplasat cu
sco-pul de a intra în Timiºoara. A
fost interceptatã ºi determinatã sã
ocoleascã oraºul, dar o parte din
maºini a scãpat, reuºind sã intre...

Colonelul Filip Teodorescu a
avut în ordinul sãu de misiune la Ti-

miºoara ºi sã se asigure cã forþele de
ordine vor închide accesul în oraº al
autoturismelor cu aºa-ziºii turiºti
sovietici. Generalul Vlad l-a între-
bat, în dimineaþa zilei de 18 decem-
brie, cum a fost a executat ordinul.
Colonelul Teodorescu a raportat cã
nu au existat forþele necesare pentru
închiderea accesului prin Calea
Buziaºului, deoarece generalul Nuþã
a intervenit în repartizarea miliþie-
nilor ºi a rãmas descoperitã direcþia
respectivã de acces în Timiºoara.
Generalul Vlad l-a atenþionat ºi l-a
întrebat: “ªi au intrat?” “Au intrat
cam trei-patru autoturisme, cu 2-3
ocupanþi fiecare.” “ªi ce au fãcut?”
“Nu ºtim” “Îþi spun eu. ªi-au fãcut
treaba ºi au trecut dincolo”. “Nu mai
ieºiþi din sediu, ca sã nu se punã pe
seama voastrã provocãrile lor. ªi sã
nu-l punã pãcatul pe careva, dacã
trebuie neapãrat sã iasã, sã aibã
arma asupra sa. Asta v-am spus-o de
la început”.

Acest ordin al ºefului Departa-
mentului Securitãþii Statului, afirmã
cel se semneazã Corvin Lupu, „(…)
a fost un act de trãdare fãþiºã în fa-
voarea inamicului care ne-a cãlcat

þara ºi care acþiona pentru rãstur-
narea conducerii statului”.

Nimic mai fals ºi mai tendenþios!
În situaþia creatã, dacã Securita-

tea ar fi fost identificatã în stradã, se
gãsea imediat cine sã aprindã fitilul
ºi sã detoneze bomba amorsatã a tul-
burãrilor care sã justifice intervenþia
militarã strãinã, în format, de aceastã
datã, convenþional. De altfel, oferte-
le externe, în acest sens, au venit ime-
diat ce s-a lansat diversiunea cã Se-
curitatea îl apãrã pe Ceauºescu, în
timp ce Armata este cu poporul ºi,
chipurile, ar fi depãºitã de situaþie.

Intuiþia profesioniºtilor lumii infor-
maþiilor secrete se bazeazã pe experi-
enþe solide, verificate de istorie. Ge-
neralul Iulian Vlad, spre deosebire de
cercetãtorii închipuiþi ai istoriei, chiar
a studiat temeinic tacticile de acþiune
subversivã ale serviciilor speciale ale
statelor membre ale Tratatului de la
Varºovia în evenimentele din Ungaria
(1956), Cehoslovacia (1968) , era cu
informaþiile la zi, uneori chiar în avans,
în legãtura cu evoluþiile din Polonia
(1979-1989) ºi, nu în ultimul rând ca
importanþã, ºtia ºi ce relaþionare exis-
tã între evenimentele din decembrie
1989 din România ºi invazia america-
nã in Panama, din 20 decembrie 1989.

Secretele serviciilor strãine pe
care chipurile, dupã Corvin Lupu ci-
tire, le-ar ascunde ofiþerii fostei se-
curitãþi sunt „loc comun”. Nu existã
nici un adevãr care sã poatã fi as-
cuns. Exista doar izvoare necerceta-
te, ori nedecriptate. Dupã cum existã
limite de bun simþ ºi îndatoriri de res-
pect faþã de opinia publicã.

Ofiþerii fostei securitãþi sunt, într-
o mãsura mai mare sau mai micã, de-
þinãtori de date ºi/sau informaþii se-
crete. Particularitatea informaþiei se-
crete este aceea cã, dacã nu este în-
tãritã de un suport material cu forþã
juridicã probantã, nu poate fi lansatã
în spaþiul comunicãrii publice, decât
dacã premeditat se voieºte practica-
rea rãzboiului informaþional, ori com-
promiterea secretului înainte de a
putea deveni o dovadã.

Nu ne propunem sã polemizãm cu
autorul „Trãdãrii Securitãþii (...)”,
cãci minciuna absolutã nu trebuie
dezminþitã, decât dacã þii cu tot dina-
dinsul sã o legitimezi ca adevãr. Opu-
sul este regula de aur a dezinformã-
rii, temeinic însuºitã de cei care o fo-
losesc.

4. Corvin Lupu, op.cit., paginile
163- 164

„Gl.bg. S.R.I. (r) Aurel Rogojan
afirmã cã serviciile speciale strãine
care au evaluat contextul european
din 1989 au concluzionat în mod
eronat cã Securitatea ºi forþele de
ordine publicã ale Ministerului de
Interne din România nu vor permite
înlãturarea dictaturii de tip sulta-
nic a lui Nicolae Ceauºescu. El
aprecia acest fapt ca pe o eroare
descalificantã pentru aceste servi-
cii. Gl. Rogojan sugereazã, chiar
susþine, cã, în conformitate cu aces-
te evaluãri eronate, serviciile strãi-
ne au conceput „planuri grave ºi
extrem de periculoase, care puteau
împinge România într-un rãzboi ci-
vil distrugãtor al statalitãþii naþio-
nale ºi integritãþii sale teritoriale...

Astfel, gl. Rogojan ne sugereazã
cã generalii loiali lui Nicolae Ceau-
ºescu s-au poziþionat de naturã sã
catalizeze acele forþe „distrugãtoare”
pentru România. În acest fel, foarte
subtil, pentru cei avizaþi, gl. Rogojan
scuzã trãdarea ºi acuzã pe cei care

AUREL I.ROGOJANAUREL I.ROGOJANAUREL I.ROGOJANAUREL I.ROGOJANAUREL I.ROGOJAN
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EROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTOR?” (III)OR?” (III)OR?” (III)OR?” (III)OR?” (III)
nu au trãdat, sugerându-ne cã ar fi
fost pericole mai mari pentru þarã,
dacã Ceauºescu nu ar fi fost trãdat ºi
înlãturat. Nu-l contrazicem pe Aurel
Rogojan, pentru cã ne aflãm pe tere-
nul istoriei contrafactuale, unde ori-
ce supoziþii sunt posibile. Însã, pen-
tru o analizã completã, noi spunem
cã trebuie reflectat ºi asupra modu-
lui în care se vãd lucrurile în sensul
invers. Ne referim la faptul cã, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan internaþio-
nal, Ceauºescu era identificat la acea
orã cu România, ceea ce poate con-
duce la interpretarea cã, trãdându-l
pe Ceauºescu, Securitatea a trãdat
România, cu atât mai mult cu cât în
evenimente, Securitatea a acþionat în
aceiaºi direcþie cu forþele strãine care
au agresat asimetric România. Secu-
ritatea nu avea nici o îndreptãþire sã
ia o decizie cu asemenea urmãri isto-
rice ca aceea de a trãda conducerea
statului ºi de a coopera cu forþe strãi-
ne ºi româneºti (sic!) pentru a rãstur-
na conducerea statului”.

Este în afara oricãrui dubiu cã
atunci când autorul afirmã „gl. Ro-
gojan ne sugereazã...”, nu face alt-
ceva decât sã substituie adevãrul cu
o supoziþie falsã ºi tendenþioasã.

Ce altceva am mai fãcut, în opinia
autorului „Trãdãrii Securitãþii (...)” ?!
„(...)  foarte subtil, pentru cei avi-
zaþi, gl. Rogojan scuzã trãdarea ºi
acuzã pe cei care nu au trãdat, su-
gerându-ne cã ar fi fost pericole mai
mari pentru þarã, dacã Ceauºescu
nu ar fi fost trãdat ºi înlãturat”.

Suntem, din nou, pe terenul aser-
þiunilor fals-tendenþioase ori al inca-
pacitãþii de a se citi ºi înþelege corect
un text cât se poate de clar. Când ne
referim la pericole, avem ca premisã
avertismente externe explicite cu pri-
vire la montarea unei confruntãri vio-
lente între Armatã ºi Securitate, care
ar fi putut amorsa un rãzboi civil ºi
determina ocupaþia militarã din par-
tea vecinilor revizioniºti ºi dezmem-
brarea teritorialã a României.

Nu putem lãsa neobservat faptul
ca însuºi autorul „Trãdãrii (...)”, la
paginile 20-21 ale operei sale, menþi-
oneazã aºteptãrile Ungariei ºi ale Iu-
goslaviei de pe urma dezmembrãrii
României, dupã ce în paginile ante-
rioare se referã la precedentele celor
trei rapturi teritoriale din anul 1940!

5. Corvin Lupu, op. cit. pagina 165
„Gl. Rogojan prezintã o serie de

rapoarte adresate sefului statului
prin care se justificã faptul cã Ni-
colae Ceauºescu ar fi ºtiut cã i se
apropie sfârºitul (s.n.). Personal
cred cã gl. Rogojan supraliciteazã
niºte realitãþi, cãrora noi le contes-
tãm, eventual dimensiunea.(...) Eu
cred cã ºeful Securitãþii, împreunã
cu trãdãtorii din Armatã, au influ-
enþat decisiv evenimentele, configu-
rând, în mare mãsurã, desigur, îm-
preunã cu serviciile secrete strãine
implicate, forma lor finalã”.

Filologul improvizat în istorie se
referã la Capitolul V - Departamen-
tul Securitãþii Statului i-a furnizat
lui Nicolae Ceauºescu toate infor-
maþiile necesare înþelegerii cursu-
lui implacabil al evenimentelor din
volumul „1989 Dintr-o iarnã în
alta... România în resorturile secre-
te ale istoriei”, ediþia a II-a, Ed. Pro-
ema, Baia Mare, 2009, pag. 45-49,
despre care este de menþionat cã nu
justificãm ceva anume ºi nici nu „su-
pralicitãm niºte realitãþi”, ci doar enu-
merãm un numãr de 11 informãri din
intervalul 7 noiembrie – 12 decem-
brie 1989, dupã cum urmeazã:

1. DSS nr. 00275/07.11.1989 pri-
vind întâlnirea de la Malta: “Cele

douã pãrþi vor aborda cu prioritate
probleme privind redefinirea sfe-re-
lor de influenþã (...) problema exerci-
tãrii de noi presiuni coordonate asu-
pra acelor þãri socialiste care nu au
trecut la aplicarea de reforme reale...
Statele vest-eu-ropene sã aibã un rol
sporit în influenþarea situaþiei din
Europa de Est (...) În ceea ce priveºte
România, va fi foarte greu, date fiind
par-ti-cu-laritãþile proprii (...) care ex-
clud posibilitatea producerii unei
re-voluþii de catifea (...)”.

2. DSS nr. 00252/793/07.11.1989
privind întâlnirea Kohl - Mitterrand:
“S-a stabilit sprijinirea unui front co-
mun al forþelor de opoziþie din þãrile
socialiste (...)”. 3. MApN - Direcþia
Informaþii a Armatei - Telegrama
015771/09.11.1989: “Ungaria acþio-
neazã în scopul destabilizãrii situaþiei
politice interne din România, cu prio-

ritate în Transilvania... Simultan cu
provocarea unor demonstraþii, (...)
Ungaria are intenþia sã provoace inci-
dente la graniþã... care sã degenereze
într-un conflict militar... Acest scena-
riu se va realiza cu ºtirea URSS ºi cu
sprijinul Austriei...”.

4. DSS nr. 00286/11.11.1989 -
“Dupã reuniunea la nivel înalt a
NATO, care a avut loc la Bruxelles,
Guvernul Olandei are în vedere ca, în
relaþiile cu România, sã promoveze
toate formele active de stimulare a
propagandei negative ºi de susþine-
re a acþiunilor protestare (...)”.

5. DSS nr. 00444/814/
14.11.1989 – «„Trust Organization”,
recent înfiinþatã de CIA, are între
obiective: încurajarea ºi sprijinirea

miºcãrilor disidente din þãrile socia-
liste; mãsuri active de organizare ºi
dirijare a acþiunilor emigraþiei; orga-
nizarea de ac-þiuni de opoziþie fãþiºe
ºi folosirea ca ofiþeri de legãturã ºi
instructori a foºtilor membri ai servi-
ciilor de informaþii care au trãdat (...).
„Trust Organization” îºi va concen-
tra activitatea cu preponderenþã în
direcþiile României ºi Cehoslova-
ciei...».

6. DSS nr. 00260/16.11.1989 –
Iniþiativa preºedintelui Franþei de a
convoca reuniunea de urgenþã la
Paris a ºefilor de stat ºi de guvern ai
þãrilor membre ale Pieþei Comune, cu
scopul “sporirii rolului aces-tora în
destabilizarea ºi schimbarea re-gimu-
rilor politice din þãrile socialiste, în-
curajãrii directe a constituirii nemul-
-þu-miþilor ºi protestatarilor în mase
de ma-nevrã (...)”.

7. DSS nr. 00262/22.11.1989 –
Reuniunea de la Paris convocatã din
iniþiativa preºedintelui Franþei: “În
contextul poziþiilor comune ºi a acþi-
unilor concertate ale SUA ºi URSS,
cu privire la România se preconizea-
zã (...) crearea unei tensiuni interne
destabilizatoare prin folosirea unei
stãri de nemulþumire ºi incitãri în me-
diul minoritãþii maghiare (...)”. (n.a. –
Era oare scenariul care l-a avut ca
protagonist pe preotul reformat Las-
zlo Tokes?! Anterior – deºi au fost
dovedite acþiunile ilegale împotriva
securitãþii statului sãvârºite de Las-
zlo Tokes, atestate ºi de intercepta-
rea, la controlul trecerii frontierei, a
unei chitanþe olografe pentru primi-
rea sumei de 20.000 lei, ascunsã în

plafoniera autotu-rismului cu care
cãlãtoreau legãturile sale din Unga-
ria, Nicolae Ceauºescu nu a aprobat
sesizarea instanþei de judecatã).

8. DSS nr. 0086/27.11.1989 –
Declaraþia consilierului prezidenþial
sovietic Oleg Bomogolov privind
“caracterul ireversibil ºi de generali-
tate al procesului care se desfãºoarã
în unele þãri est-europene ºi optimis-
mul cu care este privitã evoluþia vii-
toare a României”.

9. DSS nr. 00277/02.12.1989 –
Declaraþie a preºedintelui George H.
Bush: “Aº dori sã vãd unele acþiuni
ºi în aceastã þarã. (...) Am trimis în
România un nou ambasador... L-am
trimis în România tocmai pentru cã
este un om ferm ºi intransigent...”.

10. DSS nr. 00288/12.12.1989 –
Declaraþia preºedintelui Franþei la
încheierea reuniunii la nivel înalt de
la Strasbourg: “Pro-blema unor pro-
vincii... nu trebuie sã se omitã exis-
tenþa divergenþelor între Un-garia ºi
România în chestiunea Transilva-
niei... sau problema Basarabiei... Fran-
þa ºi URSS trebuie sã-ºi reia rolul de
a asigura echilibrul în Europa...”.

11. DSS nr. 0610/12.12.1989 –
În mediile emigraþiei maghiare din
Occident, dar ºi în cercurile guver-
na-mentale de la Budapesta, se vehi-
culeazã ideea reanalizãrii în forurile
internaþionale a statutului actual al
Transilvaniei, dupã ce etnicii unguri
din Ro-mâ-nia vor acþiona pentru au-
tonomie ºi întemeierea unui nou stat
independent, suve-ran ºi neutru –
Ardealul – sau pentru înglobarea
Transilvaniei într-o federaþie...”.

Nimic în plus ºi nici nu era vorba
despre apropierea sfârºitului lui Ni-
colae Ceauºescu, ci a sistemului glo-
bal socialist. Atunci de unde ºi pânã
unde simte Corvin Lupu sã fie de altã
pãrere, sã provoace o polemicã, din
moment ce noi nu am adãugat consi-
deraþii personale, ci doar am prezen-
tat faptele aºa cum le relevã informa-
þiile?! Autorul „Trãdãrii Securitãþii
(...) comite o nouã recidivã în mate-
rie de deontologie a cercetãrii istori-
ce, consecvent regulii de aur „Repe-
tã minciuna pânã când ºi tu începi
sã crezi cã este adevãr”.

Nu puþini m-au întrebat unde este
„racordat” Corvin Lupu pentru a fi
determinat la un astfel de demers?
Rãspunsul este simplu de rostit, dar,
spune maxima „Veritas odium pa-
rit!”. ªi cum nu dorim sã se nascã

încã o urã, am preferat sa nu rãspund.
6 . Corvin Lupu, op. cit. pagina 23:
„(...) privitor la ceea ce scriem

despre trãdarea comandanþilor Se-
curitãþii, cea mai mare parte din
argumentaþie este însoþitã ºi susþi-
nutã de declaraþiile unor cadre e
securitate, toþi fiind ofiþeri superi-
ori ºi generali, inclusiv declaraþii
ale unor ºefi ai structurilor naþio-
nale ale Securitãþii, inclusiv ale gl.-
ului Iulian Vlad, care a recunoscut
cã a trãdat”.

Oricine va cãuta in cele 302 pa-
gini ale cãrþii asemenea declaraþii
ºi susþineri ale (...) „unor cadre e
securitate, toþi fiind ofiþeri superi-
ori ºi generali, inclusiv declaraþii
ale unor ºefi ai structurilor naþio-
nale ale Securitãþii (...), nu le va gãsi.

Nu citeazã pe nimeni, nu indicã
vreun nume. Este adevãrat, însã, cã
autorul a avut o oarecare abilitate de
a anticipa absenþa dovezilor unei ast-
fel de grave afirmaþii : „(...) nu am
adus toate argumentele în sprijinul
celor afirmate, pentru cã nu am do-
rit sã îngrop esenþialul în prea mul-
tã factologie(...)”.

7 Corvin Lupu, op. cit., pagina 2 º.a.
Autorul, în repetate rânduri, face

menþiunea cã agresiunea strãinã
din decembrie 1989 a fost una asi-
metricã.

Aceasta înseamnã un inamic fãrã
uniformã sau legitimaþie de agent al
unui serviciu strãin, fãrã loc de sta-
þie, putând fi oriunde ºi oricând, cu
acoperiri legale, ce le puteau justifi-
ca prezenþa ºi preocupãrile, iar nu-
meric – dacã avem în vedere statisti-
cile „post factum” – putea reprezen-
ta 2-3 divizii.

Acestea fiind parte dintre caracte-
risticile agresiunii asimetrice, atunci în
ce logicã mai susþine autorul (op. cit.,
pag. 34) cã dacã „primii 10-50-60 de
provocatori de la casa parohialã a
lui Laszlo Tokes (...) ar fi (...) pur ºi
simplu luaþi pe sus (...) totul era ter-
minat ” ºi cã era acesta „un scenariu
pentru situaþia în care conducerea
Securitãþii nu ar fi trãdat (...)?!

ªirul exemplelor de acest fel ar pu-
tea continua. Dar, considerãm cã ar fi
mult mai folositor ca dezbaterile în
acest caz flagrant de abandon al deon-
tologiei cercetãrii istorice, dar ºi în
multe altele, sã fie comutate în zonele
din competenþa autoritãþilor publice
îndrituie a veghea ºi stopa infiltrarea
imposturii în cluburile academice.
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Sediul PSRO Dolj se aflã în
centrul Craiovei, la parterul unui
bloc situat vizavi de restaurantul
Minerva, unde a fost organizatã,
ieri, o conferinþa de presã în care
au fost oferite detalii legate de
constituirea organizaþiei de la
Dolj. Totodatã au fost prezentaþi
ºi cei doi vicepreºedinþi la nivel
judeþean. „Sunt medic specialist
cardiolog ºi vreau sã extind bi-
nele pe care l-am fãcut pentru
pacienþii pe care i-am tratat pânã
acum. Prin aceastã formaþiune
politicã, vreau sã ascultãm cât
mai mulþi oameni fiindcã, din
pãcate, sunt foarte multe proble-
me. Aºteptãm foarte mulþi tineri
ºi de vârstã medie sã vinã alãturi
de noi cu încredere ºi sã formãm
cu oamenii de aici, care au deja

Universitarul doljean spune cã o astfel de
lege, atât de importantã pentru agricultura
româneascã, ar fi trebuit supusã unei dez-
bateri publice, fiind vorba chiar de o strate-
gie naþionalã. „S-a respins legea pentru cã
nu corespunde realitãþii”, susþine Nicolae
Giugea, care  a îndeplinit ºi funcþia de di-
rector al Agenþiei Domeniului Statului. „Nu
ºtiu dacã domn ministru (n.r. Dan Constan-
tin) a luat în calcul faptul cã în cazul  siste-
mului de irigaþii Sadova-Corabia, trebuie
pompatã apa pânã la treapta a IV-a, ceea ce
înseamnã costuri uriaºe. Nu ºtiu dacã domn
ministru s-a consultat cu cei de la Dãbuleni,
ca sã afle exact ceea ce înseamnã irigaþiile.
ªtiu cã a venit ºi a fãcut niºte poze pe acolo
ºi a plecat. Sistemul de irigaþii înseamnã mult
mai mult de atât. În primul rând, trebuia
supusã legea unei dezbateri publice. Este
nevoie de o strategie naþionalã de îmbunãtã-

Autostrada Sibiu-Orãºtie, dar ºi Calea
Bucureºti, Parcul „Nicolae Romanescu” sau
Bariera Vâlcii sunt în vizorul celor de la PNL.
Parlamentarul doljean crede cã nici autostra-
da Craiova-Piteºti nu se va face, deºi face
parte din masterplanul de transporturi, iar
Guvernul Ponta a minþit când a anunþat ca
ºi fãcutã aceastã autostradã. «În primul rând
mã voi referi la autostrada Sibiu-Orãºtie.
Acolo vom pierde bani, foarte mulþi, fon-
duri europene. Si lucrul ãsta se petrece din
lãcomie ºi din prostie. Acum totul e foarte
clar. A fost o inaugurare forþatã, exclusiv
din raþiuni electorale, cu o zi înainte de turul
II al alegerilor prezidenþiale, în pofida aver-
tismentelor constructorului, cã aceastã ina-
ugurare pripitã poate avea consecinþe, care
din fericire pentru noi s-a întâmplat, a dus
la o situaþie în care ne încadrãm în preve-
deri, care ne fac sã restituim sume impor-
tante de bani. Adicã, vom restitui Uniunii Eu-

PSRO Dolj are 56 de organizaþii „la vedere”PSRO Dolj are 56 de organizaþii „la vedere”PSRO Dolj are 56 de organizaþii „la vedere”PSRO Dolj are 56 de organizaþii „la vedere”PSRO Dolj are 56 de organizaþii „la vedere”
Lansat în luna mai, chiar la Craiova, partidul lui

Mircea Geoanã creºte pe zi ce trece. Asta susþine
preºedintele organizaþiei de la Dolj, deputatul
Petre Petrescu, care a prezentat, ieri, sediul
formaþiunii politice ºi echipa de conducere jude-
þeanã. Liderul PSRO a afirmat cã partidul are
acum o structurã completã în Dolj, având organi-
zaþii locale în toate localitãþile, dar cã, din „varii
motive”, doar 56 dintre acestea sunt „la vedere”.

experienþã politicã, o echipã care
sã facã bine pentru mai mulþi
oameni. Trebuie sã disparã rãu-
tãþile ºi luptele sterile care con-
sumã foarte multã energie ºi ne
frâneazã din binele pe care am
putea sã-l facem pentru oameni”,
a spus noul vicepreºedinte Petri-
ºor Tudoraºcu, medic cardiolog
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã nr. 1. Cel de-al doilea vi-
cepreºedinte al PSRO Dolj este
avocatul Adrian Diaconu.

Preºedintele PSRO Dolj, Petre
Petrescu a fãcut un apel la per-
soanele care sunt implicate sau
nu în politicã sã li se alãture, ga-
rantându-le cã vor fi „tratate co-
rect”: „Facem un apel cãtre toþi
oamenii din administraþie, primari,
consilieri, oameni care doresc sã

se implice în activitãþile de naturã
politicã ºi administrativã, care nu
au mai fãcut politicã pânã acum
sã vinã sã ni se alãture. Noi le
garantãm cã vor fi trataþi corect,
încercãm sã facem altceva. Vrem
sã punem politica în interesul ce-
tãþeanului, în interesul general al
þãrii”, a spus acesta.
„Pânã în decembrie,
nu îi vom afiºa”

Deputatul Petre Petrescu a pre-
cizat cã partidul ºi-a creat orga-
nizaþii în toate localitãþile Dolju-
lui, dar cã, din varii motive, se
poate expune cu doar 56 dintre
acestea. „La nivelul Dolj, avem
constituite organizaþii în toate lo-
calitãþile. Restul sunt oamenii care,
pânã în luna decembrie, nu îi vom
afiºa pentru a nu le crea un dis-
confort. Este o discuþie pe care
am fãcut-o personal cu fiecare.
Într-un fel sau altul ei au legãturã
cu administraþia, localã sau mu-
nicipalã, judeþeanã. ªi care se tem
pentru ei ºi copiii lor de eventuale
repercusiuni, aºa cum au pãþit ºi
ceilalþi colegi ai noºtri care au fost
daþi afarã din servicii de colegii

noºtri din PSD”. Liderul PSRO
Dolj a explicat cã, din luna decem-
brie, din punct de vedere legal, nu
va mai exista posibilitatea ca aceº-
tia „sã fie atacaþi”.

La nivelul Olteniei, PSRO ºi-a
creat organizaþii în toate judeþe-
le, mai puþin în judeþul Olt unde
„nu s-a gãsit încã o combinaþie
care sã ne asigure, din punctul
nostru de vedere, cheia succe-
sului în acest judeþ”, iar la nivel
naþional se lucreazã încã la con-

stituirea organizaþiilor din judeþele
Iaºi, Neamþ, Bistriþa, Satu Mare
ºi Sãlaj. „Ne-am propus ca pânã
la sfârºitul anului sã avem con-
stituite organizaþiile ºi începând
cu 2016 sã fim factori activi în
ceea ce înseamnã viaþa politicã
la nivelul României”, a mai spus
preºedintele PSRO Dolj, Petre
Petrescu, care a adãugat faptul
cã PSRO este „singurul partid de
stânga din România”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Giugea: „Este nevoie de o strategie
naþionalã de îmbunãtãþiri funciare”

Prof. univ. dr. Nicolae Giugea, fost
prefect de Dolj, a fãcut ieri câteva
referiri, în cadrul unei conferinþe de
presã, susþinutã la sediul PNL Dolj,
la proiectul Legii irigaþiilor, propus
de grupul ALDE, respectiv de minis-
trul Agriculturii, Dan Constantin,
lege care de altfel nici nu a fost
votatã de parlamentari pe motiv
„cã nu corespunde realitãþii”.

þiri funciare. ªi ca sã mã înþelegeþi de ce
este bunã o astfel de strategie, vã spun cã în
România avem din cele 9 hectare de teren
arabil sau din cele 14 hectare de teren agri-
col, jumãtate, adicã aproximativ 4,5, respec-
tiv 7 hectare sunt purtãtoare de amenajãri
pentru irigaþii, pentru desecãri, amenajãri
pentru combaterea inundaþiilor, pentru com-
baterea eroziunii. Deci o mare responsabili-

tate prin aceastã lege. Dar nu s-a venit
cu nimic nou. Nu am auzit ce se va în-
tâmpla cu mare canalul Siret-Bãrãgan,
nu am auzit nimic de irigarea gravitaþio-
nalã, adicã, apa sã o aduci de sus în jos,
nu invers. Vin americanii ºi spun cã noi
suntem mari beneficiari, cã avem Du-
nãrea. Ok, dar Dunãrea la noi e doar
atunci când se inundã, în rest pentru
irigaþii nu avem posibilitatea sã o folo-
sim. Acesta a fost motivul pentru care
nu am susþinut o astfel de lege”, a spus
Nicolae Giugea.

MARGA BULUGEAN

Liberalii cer comisie de anchetã
pentru autostrada Sibiu-Orãºtie

Senatorul Mihai Voicu, co-preºe-
dintele PNL Dolj, a declarat ieri, la
Craiova, cã liberalii vor solicita
înfinþarea unei comisii parlamenta-
re de anchetã care sã analizeze
modul în care s-au pierdut fondurile
europene, atât la nivel naþional, cât
ºi la nivelul municipiului Craiova.

ropene anumite fonduri. Din pãcate acest
lucru este foarte posibil sã se întâmple ºi la
Craiova.  În acest context, PNL cere o co-
misie parlamentarã de anchetã pentru gãsi
vinovaþii pe acest subiect. Acelaºi lucru s-ar
putea întâmpla ºi la Craiova, adicã, sã pier-
dem sume importante de bani din cauza in-
capacitãþii administraþie de a gestiona pro-
iecte pe care le-a început fãrã un plan se-
rios, exclusiv din motive ce þin de alegerile

locale. Indiferent cã vorbim
de Calea Bucureºti, de Ba-
riera Vâlcii, de Parcul „Ro-
manescu”, toate aceste pro-
iecte, care sunt utile, nimic
de spus, sunt prost gestio-
nate ºi cel mai probabil, vor
duce la sancþiuni ºi vor duce
la continuarea lucrãrilor, nu
din finanþãri europene, ci din
bugetul local», a subliniat
senatorul Mihai Voicu.

MARGA BULUGEAN
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Dupã votarea aºa-numitei Le-
gii a irigaþiilor, Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale pregã-
teºte o resetare a cadrul normati-
ve pe baza cãruia funcþioneazã, în
prezent, Agenþia Naþionalã de Îm-
bunãtãþiri Funciare.  OUG nr. 82/
2011 a desfiinþat Administraþia
Naþionalã a Îmbunãtãþirilor Fun-
ciare ºi a creat Agenþia Naþionalã
de Îmbunãtãþiri Funciare, nu îna-
inte de a reduce masiv din perso-
nal, “urmare a condiþiile constrân-
gerilor bugetare datorate crizei
economice mondiale ºi pentru a
asigura echilibrul ºi stabilitatea

economico-financiarã”. Imediat,
reorganizarea a avut un “impact
negativ în spaþiul rural, aºa cum
este definit acesta în Recoman-
darea 1296/1996 a Adunãrii Par-
lamentare a C.E., ºi a afectat sigu-
ranþa ºi calitatea vieþii în mediul ru-
ral”, se precizeazã în Nota de Fun-
damentare la Ordonanþa de urgenþã
Guvernului nr. 4/2015 pentru mo-
dificarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 82/2011 privind une-
le mãsuri de organizare a activitã-
þii de îmbunãtãþiri funciare.

Legiferare cu efecte dramatice
 Consecinþele provocate imediat

au fost: creºterea ºomajului ca ur-
mare a faptului cã peste 70% din
salariaþii disponibilizaþi erau din
mediul rural; scãderea nivelului de
trai al familiilor afectate de dispo-
nibilizarea salariaþilor ºi desfiinþa-
rea Administraþie Naþionalã a Îm-
bunãtãþirilor Funciare; diminuarea
veniturilor populaþiei ca urmare a
pagubelor, înregistrate la culturile

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Modificarea sectorului de Îmbunãtãþiri Funciare
din ultimii 4 ani a generat mii de locuri de muncã

pierdute, furturi din patrimoniu, distrugeri de
active. Ca ºi cum acestea nu erau suficiente, banul
public nu a fost economisit, aºa cum se pretindea

în preambulul OUG nr. 82/2011, ci a fost direcþio-
nat, prin contracte de pazã ºi mentenanþã, cãtre
anumite firme. O nouã legislaþie e pe cale de a

reface structura de personal ANIF ºi de a înlãtura
bãieþii deºtepþi din contractele cu statul.

agricole, produse de inundaþii, ero-
ziune ºi poluare a terenurilor, apei
ºi aerului din zonele în care lucrã-
rile de îmbunãtãþiri funciare nu au
funcþionat în condiþii normale.

Una din mãsurile aprobate prin
OUG nr. 82/2011 a fost aceea de a
reduce numãrul de posturi la Agen-
þie de la 5.000 la 1.500 ºi de a con-
cedia un numãr de 3.500 salariaþi.
Efectele concedierii a 3500 sala-
riaþi în cei doi ani de funcþionare a
Agenþiei cu 1.500 salariaþi au fost
imposibilitatea asigurãrii funcþionã-
rii staþiilor de pompare pentru iri-
gaþii ºi desecare, în condiþii de si-

guranþã ºi în concordanþã cu soli-
citãrile producãtorilor agricoli; im-
posibilitatea urmãririi permanente
a stãrii tehnice a amenajãrilor de
îmbunãtãþiri funciare, ºi în mod
deosebit, a celor care se încadrea-
zã în categoria surselor de mare
risc – staþii de pompare de capaci-
tate mare, construcþii hidrotehni-
ce complexe ºi nerespectarea re-
gulamentelor de exploatare la con-
strucþiile hidrotehnice ºi a tratate-
lor internaþionale bilaterale în do-
meniul apelor.

Dispar abonaþii la banul public
Dacã proiectul de lege va fi

aprobat, firmele care asigurã paza
patrimoniului ANIF, dar ºi cele care
fac lucrãrile de mentenanþã vor
pierde contractele grase pe banii
publici. Greu de înþeles pentru noi
de ce s-au mai fãcut restructurãri
masive de personal în rândurile
ANIF dacã sume colosale au luat
calea unor firme particulare în baza
contractelor de pazã ºi mentenan-

þã. Unde este grija banului public,
dacã tot s-a cãlcat cu bocancii pe
mii de suflete, dar economii la bu-
get nu s-au fãcut?

“Personalul angajat suplimentar
va reduce cheltuielile înregistrate
în prezent cu paza infrastructurii
de Îmbunãtãþiri Funciare ºi cele de
mentenanþã a staþiilor de pompa-
re, cu valoarea lunarã de 2.216 mii
lei/lunã, rezultând o valoare anualã
de 26.592 mii lei (22.160 mii lei pe
anul 2015)…Prin aprobarea pre-
zentului act normativ se va renun-
þa la cele douã tipuri de contracte
cu terþi, urmând ca atribuþiile sã
fie preluate de personalul angajat
suplimentar. În anul 2015 prezen-
tul act normativ se aplicã cu înca-
drarea în prevederile bugetare
aprobate ANIF”, se aratã în nota
de fundamentare.

Personalul vine în judeþe
Numãrul de posturi propuse a

fi alocate suplimentar la ANIF a
fost stabilit având în vedere asigu-
rarea unui muncitor calificat/
schimb pentru fiecare din cele 3
schimburi zilnice care sã realizeze
servicii de exploatare ºi întreþinere
curentã la o staþie de pompare, o
media anualã a numãrului de staþii
de pompare care au funcþionat în
ultimii ani a fost de 536; necesarul
de posturi pentru realizarea servi-
ciilor de exploatare ºi întreþinere

curentã prevãzute la art. 10 alin.
(21 ) din OUG nr. 82/2011 la cele
536 de staþii de pompare de dese-
care ºi irigaþii este de 1.608 posturi,
din care 893 posturi se propune a
fi asigurat prin suplimentarea ce-
lor 715 posturi existente în prezent
pentru staþiile de pompare menþio-
nate.

Sunt cerute 102 posturi de spe-
cialiºti în domeniile tehnic, econo-
mic, administrativ, IT, juridic, pen-
tru activitãþile care sã asigure res-
pectarea obligaþiilor prevãzute la
art. 25 ºi art. 26 din Legea nr. 10/
1995, cu modificãrile ulterioare, ºi
pentru implementarea prevederilor
privind tariful IF, prevãzute la art.
7 din OUG nr. 82/2011. Din cele
102 posturi, se propune ca 82
posturi sã fie alocate filialelor teri-
toriale ale ANIF ºi 20 de posturi sã
fie alocate pentru unitatea centralã
a ANIF.

Extrasele de plan cadastral,
veºnica problemã

Ministerul Agriculturii solicitã ca
numãrul maxim de posturi al Agen-
þiei ºi filialelor teritoriale sã fie de
2.495. Instituþia aratã cã tariful de
îmbunãtãþiri funciare, care este o
sursã foarte bunã de autofinanþare
a ANIF, nu poate fi implementat
pentru cã nu au fost identificaþi toþi
beneficiarii din cauza lipsei extra-
selor de planuri cadastrale la nive-

lul unitãþilor administrative-terito-
riale ºi a numãrului mic de perso-
nal al ANIF.

“În acest scop este necesar sã
se aloce de urgenþã 995 posturi
suplimentare ºi sã se modifice pre-
vederilor art. 7 alin. (3) ºi alin. (4)
din OUG nr. 82/2011, pentru a
permite colectarea tarifului IF,
acesta fiind o componentã a bu-
getului Agenþiei, prin care se finan-
þeazã cheltuielile de administrare,
exploatare, întreþinere ºi reparare
a infrastructurii de îmbunãtãþiri
funciare din domeniul public al sta-
tului ºi celelalte activitãþi prevãzu-
te de lege”, se aratã în nota de fun-
damentare sus-menþionatã.

Doljul mai are o ºansã
Specialiºtii locali în domeniul

îmbunãtãþirilor funciare spun cã o
primã soluþie pentru revenirea la
activitatea ANIF de odinioarã ar fi
creºterea numãrului suprafeþelor
irigate prin comasarea terenurilor
agricole ºi constituirea de noi or-
ganizaþii ale udãtorilor de apã. “Am
irigat în baza contractelor fãcute
cu aceste organizaþii de profil. În
sud, amenajarea Nedeia-Mãceºu,
Bârca-Valea Stanciului-Horezu Po-
ienari, Nedeia-Ghidici sunt cele
mai importante bazine de irigaþii ale
Doljului. Partea de umplere iniþialã
a canalelor a fãcut-o A.N.I.F”, ne-
a precizat Dumitru Ghinea, di-
rectorul filialei teritoriale Dunãre-
Jiu a A.N.I.F. Cea mai mare parte
a terenurilor irigate este în benefi-
ciul Federaþiei Nedeia-Mãceºu, cu
aproximativ 36.000 ha ºi urmeazã
Federaþia Calafat-Bãileºti cu
17.500 ha.

Doljul are o suprafaþã agricolã
de 585.135 ha, dintre care arabile
sunt 488.556 ha ºi cultivate
434.397 ha, potrivit ultimului re-
censãmânt din 2013. Dacã rapor-
tam aceastã ultimã suprafaþã la cea
irigatã în prezent, de circa 35.000
ha, constatãm cã doar 7% din to-
talul suprafeþei agricole doljene
este irigatã.

Decimatã în urmã cu patru ani,
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Un exerciþiu
de istorie necesar

Sediul în care funcþioneazã,
astãzi ,  Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craio-
va a fost inaugurat în 1885, în
prezenþa Majestãþii Sale, Rege-
le Carol I, la momentul respec-
tiv fiind destinat pregãtirii mili-
tarilor de carierã, unul dintre
cursanþi fiind ºi Mareºalul Ion
Antonescu. De-a lungul anilor,
printre cei care i-au trecut pra-
gul s-au numãrat, M.S. Carol
al II-lea, prim-ministrul Ar-
mand Cãlinescu, etc. Pe 1 sep-
tembrie 1972, prin Decret de
Stat, a fost înfiinþatã o unitate
de învãþãmânt, numitã Liceul
Mecanic nr.1. Dupã opt ani, a
promit denumirea de Liceul In-
dustrial de Cãi Ferate nr.3. În
acelaºi timp, aici, îºi desfãºura
activitatea ªcoala Profesiona-
lã (înfiinþatã în 1921), care, în-
cepând cu 1 septembrie 1980,
a primit titulatura de ªcoala
Profesionalã nr. 8. Ambele
structuri se aflau sub tutela
Ministerului Transporturilor,
unde eru pregãtiþi specialiºti
pentru calea feratã, pe toatã
Oltenia. În 1992, ºcoala intrã
sub patronajul Ministerului
Educaþiei ºi, pânã în septem-
brie 2012, se numeºte Grupul
ªcolar Industrial de Transpor-
turi Cãi Ferate Craiova, iar, din
2012 capãtã denumirea actua-
lã. Era nevoie de un astfel de
exerciþiu de memorie...

La Liceul CFR s-a dat startulLa Liceul CFR s-a dat startulLa Liceul CFR s-a dat startulLa Liceul CFR s-a dat startulLa Liceul CFR s-a dat startul
la ºcolarizarea profesionalãla ºcolarizarea profesionalãla ºcolarizarea profesionalãla ºcolarizarea profesionalãla ºcolarizarea profesionalã

Se numeºte Liceul Tehnologic Transporturi Cãi
Ferate Craiova ºi are o istorie în spate, inclusiv cea
a clãdirilor. Dupã o perioadã de aparentã ueºire
din pesajul învãþãmântului tehnic ºi profesional,
unitatea de învãþãmânt profesional a ieºit la „lumi-
nã”ºi face paºi din ce în ce mai mari ºi apãsaþi pen-
tru a reveni în prim-planul activitãþii tehnico-profe-
sionalã. Este printre puþinele instituþii de învãþãmânt
tehnic care are contracte de ºcolarizare cu agenþii
economici interesaþi, cursanþii beneficiind de burse
de studiu, contractuale, pentru a putea sã ocupe,
dupã finalizarea învãþãmântului de profil, ºi de lo-
curi de muncã.  Peste 20 de tineri urmeazã cursuri-
le de specializare, la „profesionalã”, iar, în cazul în
care respectã contractul, vor fi ºi angajaþi.

„... Ca o floare
într-o primãvarã,

dar vrem sã
avem un câmp

de flori...”
Vine – vreme, trece – vreme!,

dar instituþia de învãþãmânt ºi-a
urmat cursul. Actualul manager,
prof. Luminiþa Þenea, care a
mai ocupat acest post în manda-
te precedente, ºi pe care o leagã
o întreagã istorie de „C:F.R.”  a
prezentat câteva date referitoa-
re la activitatea de aici: „Este o
adevãratã plãcere sã lucrez, din
nou, aici. Nu-mi pot aroga meri-
tele colegilor mei, dar vã pot spu-
ne cã acest liceu este pe un trend
ascendent. Avem, conform da-
telor de ºcolarizare, 1.203 de cur-

sanþi, structura fiind urmãtoarea:
40 de clase la „zi”, 14 clase la
„seral”, cinci structuri pentru
„profesionalã”, alte ºapte pentru
„post licealã”, la care se adaugã
douã clase de maiºtri.Dar, ceea
ce este, ºi nu cred cã spun lu-
cruri mari, este învãþãmântul pro-
fesional, cu partenereiatul
S.C.Reloc. Agentul economic
respectiv a semnat un partene-
riat cu noi, anul trecut, prin care
27 de tineri vor beneficia de o
pregãtire adecvatã. Nu vorbim
numai de practica ºcolarã, fiind
pãstratã colaborarea cu Socie-
tatea Naþionalã de Transporturi
de Cãi Ferate, ci de  pregãtire
prin care acesatã societate co-
mercialã ne-o asigurã. Practic,
„Reloc” ºi- a selectat viitorii sa-
lariaþi, care, dacã se þin de cele

ce presupune educaþia ºcolarã,
vor fi ºi angajaþi. Ei primesc, vor-
besc de tineri, pe lângã bursa de
200 de lei acordatã de cãtre stat,
ºi de un ajutor material – 400 de
lei – care acoperã ºcolarizarea.
Sunt atent monitorizaþi, iar dacã
ajung la un numãr de 20 de absen-
þe pierd ajutorul, ba, mai mult, plã-
tesc ºi contravaloarea contractu-
lui. Este vorba despre un dublu
avntaj – copiii învaþã, iar noi îi pu-
tem ºcolariza, cu participarea
agentului economic. Noi reaºezãm,
aici, un întreg ciclu: familie – ºcoalã
– agent economic. Fãrã ajutorul
celor de la Reloc, nu puteam dez-
volta o asemenea pregãtire. Cred
cã putem fi un exemplu ºi pentru
alþii, deoarece, dacã se vrea se
poate. Este, ceea ce facem noi, ca
o floare într-o primãvarã, dar vrem
sã avem un câmp plin de flori .
Cele mai cãutate specializãri, la
unitatea noastrã, sunt cele din
domeniile electric, electro-meca-
nic, transporturi, pe lângã cel spe-
cific feroviar fiind ºi cel auto, ºi,
în ultimul timp, cel de industrie
uºoarã , foarte multe domniºoa-
re ºi doamne dorind sã urmeze
cursurile þinute de cãtre cadrele
noastre specializate” .

Multiple
specializãri

La rândul sãu, prof. dr. Cris-
tian Pãtraºcu, director adjunct al
Liceului Tehnologic de Transpor-
turi Cãi Ferate, a precizat: „Sunt
de foarte mulþi ani aici ºi vã pot
spune cã acest liceu va merge îna-
inte. Suntem pe un trend ascen-
dent ºi avem rezultate bune ºi la
sesiunile de bacalaureat. Pe lângã
cele spuse de cãtre doamna Þenea,
mai completez ºi cu cele trei clase
vocaþionale, pe care le ºcolarizãm,
iar sportul face parte integrantã.
Avem elevi ºi pentru fotbal ºi pen-
tru handbal, pentru cã, aºa cum se
ºtie, avem tradiþie în aceste spor-
turi. Pe lîngã aceste aptitudini, se
mai pot aminti câteva lucruri, care
nu sunt lipsite de importanþã. Ast-
fel, avem deja solicitãri, din partea
unei unitãþi de elitã a Armatei Ro-
mâne, pentru cei mai buni elevi ai
noºtri, care pot fi încadraþi pe tele-
comunicaþii, în aceste structuri, bi-
neînþeles dupã ce promoveazã anu-
mite examene ”. Foarte puþine lu-
cruri mai sunt de spus, dar rãmâne
ceva: s-a pus în miºcarea „moriº-
ca” revitalizãrii învãþãmântului teh-
nic ºi profesional.
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Republica Moldova:
Partidul Liberal
Democrat rãmâne
la guvernare

Partidul Liberal Democrat
rãmâne la guvernare, a decla-
rat ieri premierul Republicii
Moldova, Valeriu Streleþ, care a
preluat ºi funcþia de lider al
acestei formaþiuni, dupã ce
Vlad Filat, reþinut joi de
procurorii anticorupþie, a
anunþat cã se retrage de la
conducerea liberal-democraþi-
lor. Valeriu Streleþ a precizat,
dupã o ºedinþã a Consiliului
Politic Naþional al PLDM, cã
formaþiunea va veni cu iniþiati-
ve de reforme ºi cã unele din
acestea ar putea fi incomode
pentru unii parteneri de
coaliþie. “Dupã evenimentele de
ieri (joi), care au fost regizate
unilateral, selectiv, se cer
acþiuni foarte ferme pentru a
scoate Republica Moldova
dintr-un cerc vicios. O sã aflaþi
în zilele urmãtoare ce va urma.
Cert este cã PLDM rãmâne la
guvernare. Va fi un partid
vocal, cu iniþiative incomode
pentru unii parteneri de
coaliþie, care va acþiona cu
responsabilitate”, a afirmat
Streleþ. PLDM face parte din
actuala coaliþie guvernamenta-
lã de la Chiºinãu, alãturi de
Partidul Liberal, al lui Mihai
Ghimpu, ºi Partidul Democrat,
condus de Marian Lupu, aceste
douã formaþiuni dând asigu-
rãri, la rândul lor, cã nu doresc
destrãmarea Alianþei pentru
Integrare Europeanã-3. În
pofida acestor asigurãri,
situaþia politicã de la Chiºinãu
rãmâne incertã dupã reþinerea,
joi, pentru 72 de ore a liberal-
democratului Vlad Filat, lider
important al alianþei ºi fost
premier în perioada 2009-2013,
el fiind acuzat de corupþie ºi
trafic de influenþã în dosarul
dispariþiei unui miliard de
dolari din sistemul bancar al
Republicii Moldova.

Avioane de vânãtoare
turce au doborât
o dronã în apropierea
frontierei cu Siria

Avioane de vânãtoare turce
au doborât o aeronavã fãrã
pilot în spaþiul aerian al
Turciei, în apropierea frontie-
rei cu Siria, a anunþat ieri
armata turcã. Þinta a fost un
avion fãrã pilot, doborât în
spaþiul aerian al Turciei, care
a cãzut pe teritoriul turc, au
precizat surse militare. “Astãzi,
un vehicul aerian de naþionali-
tate necunoscutã a fost detec-
tat în spaþiul nostru aerian, la
graniþa sirianã, ºi când ºi-a
continuat deplasarea deºi a
fost avertizat de trei ori,
avioanele noastre aflate în
misiune de patrulare la
frontierã au deschis focul ºi au
doborât vehiculul, conform
regulilor de angajament”, a
informat comunicatul publicat
pe site-ul oficial al Statului
Major General turc. “Forþele
armate turce îºi îndeplinesc
misiunea cu determinare,
conform regulilor de angaja-
ment”, a insistat armata în
comunicat.

Protestatari palestinieni au in-
cendiat ieri un loc sfânt evreiesc,
la Nablus, în nordul Cisiordaniei
ocupate, într-un context extrem de
tensionat cu Israelul. Protestatari
au dat foc vineri, înainte de zori,
mormântului lui Iosif, venerat de
evrei, au anunþat poliþia palestinia-
nã ºi armata israelianã. Pompieri
au stins focul, însã mormântul a
fost grav avariat. Incidentul a avut
loc la doar câteva ore dupã ce pre-
mierul israelian Benjamin Netany-
ahu a îndemnat conducerea pa-
lestinianã sã opreascã ceea ce a
catalogat un val de atacuri. Evrei
au fost înjunghiaþi aproape zilnic,
luna aceasta, de cãtre palestinieni,
iar violenþele dintre cele douã ta-
bere au intrat într-o spiralã ascen-
dentã. ªapte israelieni au fost
uciºi, iar alte câteva zeci rãniþi, în
urma unor îmjunghieri ºi tiruri.

Protestatari palestinieni au incendiat mormântul
lui Iosif din Nablus, un loc sfânt pentru evrei

Cel puþin 30 de palestinieni, inclu-
siv mai mulþi presupuºi atacatori,
au fost uciºi în contextul acestor
tulburãri tot mai violente. Aceas-
tã intensificare a violenþelor a în-
ceput luna trecutã, când tensiu-
nile într-o zonã sacrã din Ierusa-
lim, veneratã atât de evrei, cât ºi
de musulmani, s-au extins în urma
zvonuri potrivit cãrora Israelul
plãnuia sã relaxeze reglementãri
mai vechi ºi sã consolideze drep-
turile evreilor în complex. Israe-
lul a negat în mai multe rânduri
aceste acuzaþii. În timpul inciden-
telor de la Nablus, zeci de protes-
tatari palestinieni au luat cu asalt
zona în care se aflã mormântul ºi
au aruncat spre el cu cocteiluri
Molotov. Poliþia palestinianã a dis-
persat mulþimea, iar pompierii sau
stins focul înainte ca forþele israe-
liene de securitate sã ajungã la faþa

locului. Un purtãtor de cuvânt mi-
litar israelian, locotenent-colonelul
Peter Lerner, a denunþat atacul
drept “o încãlcare flagrantã a va-
lorii de bazã a libertãþii de cult”.
Israelul “îi va aduce pe autori în
faþa justiþiei ºi va restaura lãcaºul”,
a spus el. Aceasta nu este prima
datã când mormântul este vizat de
protestatari furioºi. Protestatari au
încercat sã-l incendieze anul tre-
cut ºi aproape cã l-au distrus în
2000, dupã ce gardieni israelieni
s-au retras în urma unor confrun-
tãri. Incidentul are loc, de aseme-
nea, în contextul unei vaste ope-
raþiuni de securitate prin care Is-
raelul încearcã sã opreascã ata-
curile unor palestinieni asupra
unor cetãþeni israelieni. Israelienii
au ridicat baraje rutiere în zone pa-
lestiniene din Ierusalimul de Est,
de unde ar proveni mulþi dintre

presupuºii atacatori, iar sute de
militari suplimentari urmeazã sã
fie mobilizaþi pe strãzi duminicã.
Cu câteva ore înainte de inciden-
tul de la Nablus, Netanyahu l-a în-
demnat pe preºedintele Autoritãþii
Palestiniene (AP) Mahmoud Ab-
bas sã opreascã ceea ce a denun-
þat drept o incitare la violenþã.
Abbas a declarat, la rândul sãu,
cã ocupaþia ºi “agresiunea” israe-
lianã în teritoriile palestiniene sunt
cauza acestor tulburãri. Consiliul
de Securitate al ONU urmeazã sã
se reuneascã de urgenþã vineri,
pentru a discuta despre aceastã
spiralã a violenþelor. Secretarul de
Stat John Kerry a anunþat cã plã-
nuieºte sã efectueze o vizitã în re-
giune, în zilele urmãtoare. O reu-
niune ar putea avea loc în Iorda-
nia, la care ar putea sã participe
liderii israelian ºi palestinian.

Conflictul civil din Siria s-a soldat cu pes-
te 250.000 de morþi de la începutul revoltei
împotriva regimului Bashar al-Assad în urmã
cu patru ani, potrivit unui nou bilanþ dat pu-
blicitãþii ieri de Observatorul siri-
an pentru drepturi le omului .
OSDO, care dispune de o largã
reþea de surse în Siria, a înregis-
trat 250.124 de morþi, între care
74.426 de civil i ,  dintre care
12.517 copii ºi 8.602 femei. Pre-
cedentul bilanþ dat publicitãþii de
acest ONG în luna august era de
240.000 de morþi. Organizaþia a
contabilizat ºi 43.752 de morþi
printre rebeli, dar ºi 37.010 în rân-
dul combatanþilor strãini în mare
majoritate jihadiºti. În rândul for-
þelor proguvernamentale, ONG-ul
a înregistrat 91.678 de morþi, din
care 52.077 soldaþi ºi 971 de

membri ai Hezbollahului ºiit libanez. Pe lân-
gã Hezbollah, armata sirianã este susþinutã
ºi de miliþiile locale ºi de combatanþi veniþi
din Iran, Irak ºi Afganistan. OSDO a rapor-

tat de asemenea moartea a 3.258 de persoa-
ne a cãror identitate nu a putut-o stabili. Bi-
lanþul nu contabilizeazã ºi pe cei circa 30.000
de dispãruþi a cãror soartã nu este cunoscu-

tã: circa 20.000 de oameni în în-
chisorile regimului ºi mii de membri
ai forþelor loialiste în detenþia re-
belilor sau a Statului Islamic. De-
clanºatã în martie 2011 de o revol-
tã reprimatã brutal, conflictul din
Siria s-a transformat într-un rãz-
boi deschis foarte complex cu o
multitudine de actori. Ultima din-
tre intervenþiile de acest tip este cea
a Rusiei, care ºi-a trimis avioanele
pentru a ajuta regimul Assad în lup-
ta cu rebelii. Cel puþin patru mili-
oane de sirieni au fugit din cauza
violenþelor ºi s-au refugiat în strãi-
nãtate ºi alte câteva milioane au fost
strãmutaþi din interiorul þãrii.

Un migrant afgan a fost îm-
puºcat joi seara, într-un incident,
în sud-estul Bulgariei, la frontie-
ra cu Turcia, ºi a murit în drum

cãtre spital, a anunþat Ministerul
bulgar de Interne. “Un grup mare
de migranþi ilegali a încercat sã
pãtrundã în Bulgaria, din Turcia.

Un bãrbat a fost rãnit prin îm-
puºcare într-un incident ºi a
murit în drum cãtre spital”, a
declarat o purtãtoare de cuvânt
a ministerului. Incidentul a avut
loc joi seara în apropiere de lo-
calitatea Sredeþ, a adãugat ea,
precizând cã migrantul era din
Afganistan. Potrivit DPA, care
citeazã o sursã guvernamentalã,
sub protecþia anonimatului, o în-
cãierare ºi un schimb de focuri a
izbucnit dupã ce autoritãþile de
frontierã au încercat sã reþinã
aproximativ 40 de “imigranþi ile-
gali” care trecuserã frontiera din
Turcia în Bulgaria. Toþi migranþii
erau bãrbaþi, iar unii erau înarmaþi,
a mai declarat sursa citatã, care a
precizat cã, potrivit unei anchete
preliminare, toþi ar proveni dn

Afganistan. O anchetã este în
curs. Premierul bulgar Boiko Bo-
risov a fost informat despre inci-
dent în timp ce se afla la Bruxel-
les, la un summit pe tema crizei
migraþiei. El a pãrãsit reuniunea
înainte de final. “Premierul Bori-
sov m-a informat chiar înainte sã
plece. În opinia mea acesta este
urmãtorul argument pentru cât de
importantã a fost discuþia noas-
trã în aceastã noapte de joi spre
vineri”, a declarat pentru presã
preºedintele Uniunii Europene
(UE) Donlad Tusk la finalul sum-
mitului. “Protejarea frontierelor
noastre externe este principala
prioritate în prezent. Desigur,
domnul Borisov este absolut con-
ºtient de faptul cã noi suntem gata
sã-i ajutãm”, a adãugat Tusk.
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Migrant afgan, împuºcat mortal în timp
ce încerca sã intre în Bulgaria
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METEO

Parþial
înnoratsâmbãtã, 17 octombrie - max: 18°C - min: 6°C

$
1 EURO ...........................4,4158 ............. 44158
1 lirã sterlinã................................6,0050....................60050

1 dolar SUA.......................3,8861........38861
1 g AUR (preþ în lei)........147,0375.....1470375

Cursul pieþei valutare din 17 octombrie 2015 - anunþat de BNR
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Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp

Se difuzeazã la HBO,
ora 12:40

Actiunea filmului este plasata într-
un viitor apropiat, în care Pamân-
tul este invadat de o rasa extrate-
restra extrem de ostila. Întreaga
planeta este atacata în mod con-
stant, iar omenirea abia mai poate
face fata. Ofiterul William Cage
(Tom Cruise) nu a calcat niciodata
pe câmpul de lupta, dar se vede
prins subit într-o misiune sinuci-
gasa. Desi este ucis în doar câteva
minute, Cage se trezeste în mod
inexplicabil la începutul zilei…

Total Recall.
Memorie programata

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Bun venit la Rekall, compania care
îþi transformã visele în amintiri
reale. Pentru Douglas Quaid
(interpretat de Colin Farrell), acest
voiaj imaginar al mintii este exact
ceea ce îi trebuie pentru a evada
din existenþa sa frustrantã de
muncitor într-o uzinã. Deºi are o
soþie frumoasã ºi iubitoare (inter-
pretatã de Kate Beckinsale), el este
nemulþumit de viaþa pe care o
duce ºi îºi doreºte amintiri despre
o existenþã de super-spion.

Demonul albastru

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:15

Proiectul "Blue Demon" este o

încercare a unei echipe de oa-

meni de ºtiintã de a dresa rechini

ucigaºi, cu scopul de a proteja

coastele Americii de intruºi. Insã,

atunci când în urma unui act de

sabotaj rechinii sunt lãsaþi liberi

de-a lungul coastei, instinctul

natural al acestora se dovedeºte a

fi mai presus de orice, aºa cã ei îi

percep pe toþi oamenii ca pe niºte

intruºi...

SÂMBÃTÃ - 17 octombrie

07:00 Gala Umorului
08:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
09:30 Zon@
10:00 Galã Federaþia Românã

de Canotaj 90 de ani
11:00 Cãlãrie
12:10 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Geopolitice
15:00 Ora regelui
16:00 Concertul de la Palatul

Schönbrunn
17:00 Gãri de poveste
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
21:30 Dosar România
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Slevin: Nevinovat cu

ghinion
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:20 Cãlãrie (R)
03:10 Telejurnal
03:50 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Europa 360°
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Misterele istoriei
13:00 Deportaþii
14:10 Lunã de miere cu mama
2006, SUA, Comedie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Domnul Pip
2012, Papua Noua Guinee,

Australia, Noua Zeelanda, Dramã,
Rãzboi

22:15 Momentart
22:30 Filmul de artã
22:40 Asasinul tarului
1991, Rusia, Dramã
00:20 Lunã de miere cu mama

(R)
2006, SUA, Comedie
02:10 Domnul Pip (R)
2012, Papua Noua Guinee,

Australia, Noua Zeelanda, Dramã,
Rãzboi

04:10 Memorialul Durerii
05:10 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:15 Campionii
08:45 Ea
10:50 Jucãtorul
12:40 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
14:35 Darul lui Jonas
16:15 Marea aventurã Lego
17:55 Ea
20:00 Falsificatorul
21:40 Jucãtorul
23:30 Ray Donovan
00:30 Episoade
01:00 Þinutul din nord
03:05 Korengal
04:30 Anna Nicole

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:15 Robosapiens
2013, SUA, Aventuri, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
14:15 Masterchef (R)
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Total Recall. Memorie

programatã
2012, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, SF, Thriller
22:45 13
2010, SUA, Dramã, Thriller
00:45 Total Recall. Memorie

programatã (R)
2012, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, SF, Thriller
02:45 13 (R)
2010, SUA, Dramã, Thriller
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:45 Robosapiens (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã
06:15 Clubul zânelor

PRO TV

ACASÃ

08:45 Teleshopping
09:15 Lecþii de viaþã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Visuri muncite
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)
04:30 Daria, iubirea mea (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
11:30 O zeiþã pe pãmânt (R)
13:45 Kramer contra Kramer

(R)
16:00 La bloc
18:15 Roxanne
20:30 Tigru ºi dragon
22:45 September
00:15 Tigru ºi dragon (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Secretariat
2010, SUA, Dramã, Sport
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Suflet negru
2007, Canada, Dramã, Mister,

Thriller
01:15 Demonul albastru
2004, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:00 Secretariat (R)
2010, SUA, Dramã, Sport
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:30 Campionul

2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic

11:00 Arena bucãtarilor

11:30 Deschis la distractie

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

23:00 Vampe

2012, SUA, Comedie, Horror,

Romantic, Dragoste

01:15 ªtirile Kanal D (R)

02:30 Asta-i România! (R)

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

10:30 ªcoala.tv

11:00 Constantin 60 (R)

12:00 Încredere oarbã

2007, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller

14:00 Toamna bobocilor (R)

1975, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Focus Magazin

20:15 Pact cu Diavolul

1997, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

23:15 Cu duºmanul la altar

2005, Canada, Thriller

01:00 Pact cu Diavolul (R)

1997, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

03:30 Cu duºmanul la altar (R)

2005, Canada, Thriller

05:30 Încredere oarbã (R)

2007, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Finala Romaniei la

Bowling: "Bile. Sã facem sport!"
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cribs
15:00 Magazin UEFA Europa

League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Kickboxing "WelKOme to

Sibiu!": Sebastian Ciobanu
vsTarik Khabez

23:00 I Bet You Will
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Fight Night "Venin în

Severin!": Ion Pascu - Izidor
Bunea

03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Gardienii galaxiei

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Studiourile Marvel lanseazã o echipã
nouã, Gardienii galaxiei! Aceasta
lãrgeºte universul Marvel pânã în
adâncurile cosmosului, unde aventu-
rierul Peter Quill se trezeºte þinta
unei periculoase urmãriri dupã ce
furã un glob cu puteri misterioase.
Încercarea de a dejuca planurile lui
Ronan, un villain ce ameninþã soarta
întregului univers, îl face pe Peter sã
formeze o echipã cu invincibilul Drax
Distrugãtorul, cu mortala Gamora,
cu Groot, un umanoid cu formã de
copac, ºi cu ratonul Rocket.

Pompeii 3D

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

În 79 i.H. Milo (Kit Harington) este
un sclav care devine gladiator
invincibil în luptã, din dorinþa
arzãtoare de a câºtiga mâna femeii
iubite. Este îndrãgostit de Cassia
(Emily Browning), frumoasa fiicã a
unui negustor înstãrit, care a fost
forþatã de tatãl ei sã accepte cãsã-
toria pripitã cu un senator roman
corupt. În momentul în care vulca-
nul Vezuviu erupe, Milo trebuie sã
gãseascã o cale de a ieºi cât mai
repede din arena, pentru a-ºi salva
iubita înainte ca oraºul sã piarã
sub lava încinsã.

Regina balului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Despre Courtney, Julie, Marcie ºi Liz
se poate spune cã sunt cele mai bune
prietene. De fapt, ele împãrtãºesc o
atracþie reciprocã pentru frumuseþea
ºi popularitatea de care se bucurã...
Insã, într-o bunã zi, la o nevinovatã
sãrbatorire a unei zile de naºtere,
Liz, cea mai dulcicã dintre toate, îºi
pierde viaþa în urma unui accident.
Panicate, celelalte fete încearcã sã
ºteargã orice urmã a implicãrii lor,
însã chiar atunci îºi face apariþia
proasta clasei, care nu face altceva
decât sã complice situaþia.

DUMINICÃ - 18 octombrie

07:00 Teleenciclopedia
07:50 Expo Milano 2015
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Tezaur folcloric
15:30 Puterea binelui
16:00 Politicã ºi delicateþuri
17:00 Festivalul Internaþional de

Circ- Massy, editia 15
17:20 Loteria bonurilor fiscale
17:30 Charlot croitor
1916, Comedie, Scurt metraj
18:00 Lozul cel mare
18:35 Observatori la Parlamen-

tul European
19:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:30 Fotbal
22:30 Garantat 100%
23:30 Apostolul
1997, SUA, Dramã
01:55 Tezaur folcloric
02:45 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
02:55 Sport
03:05 Telejurnal
03:30 Geopolitice
03:55 Vorbeºte corect!
04:05 Expo Milano 2015
04:15 Universul credinþei
05:35 Foc încruciºat
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Natura ºi aventurã
13:30 Natura ºi aventurã
14:10 Aurel Vlaicu
1977, România, Biografic
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Lese
19:30 Europa 360°
20:10 Burebista
1980, România, Drama, Istoric
22:40 Scurt-metraje din

Festivalul "Anonimul" 2014
01:00 Deportaþii
02:10 Batrâna ºi hotul
03:35 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
04:30 Cartea cea de toate zilele
04:40 Europa 360°

TVR 2

07:35 Molly Maxwell
09:05 Mireasa Moartã
10:20 Falsificatorul
11:55 Filme ºi vedete
12:25  Dansuri de stradã: show-

ul vedetelor
14:10 Blestemul regelui Midas
15:50 Jocul se schimbã
17:50 Ofertã irezistibilã
20:00 Gardienii galaxiei
22:00 Cei rãmaºi
23:00 De vorbã cu Blunt
23:35 Þinta: Preºedintele
01:05 Tucker ºi Dale împotriva

Rãului
02:30 O luptã personalã 3:

Frontul de acasã
04:00 Cei rãmaºi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Cu mingea la picior
2003, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Masterchef (R)
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pompeii 3D
2014, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric, Romantic
22:30 Greu de ucis
1988, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Pompeii 3D (R)
2014, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric, Romantic
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:45 Teleshopping
09:15 Lecþii de viaþã (R)
2002, SUA, Dramã
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
2014, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Zodiacul de acasã (R)
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)
04:30 Daria, iubirea mea (R)
05:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
06:00 Vorbeºte lumea (R)

07:00 Doamne de poveste
08:00 September (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Kramer contra Kramer

(R)
14:00 Roxanne (R)
16:15 La bloc
18:30 Afurisitul de telefon!
20:30 Regina balului
22:15 Unde dai ºi unde crapã
00:15 Doctor în dragoste (R)
02:00 Cine A.M.
04:45 Tinerii justitiari
0, Acþiune, Animaþie, Aventuri
05:45 Roxanne (R)

PRO CINEMA

09:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 X Factor (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ham talent
22:30 Burlãciþa (R)
01:00 Copil la bord
2009, SUA, Comedie
02:45 Observator (R)
03:30 Copil la bord (R)
2009, SUA, Comedie
05:15 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:00 Teleshopping
08:30 SULEYMAN MAGNIFI-

CUL - making of
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Columna
1968, România, Dramã, Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00  Aripile întunericului
2004, SUA, Acþiune, Horror, SF
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
05:15 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior (R)
10:30 ªcoala.tv
11:00 Secrete de stil
11:30 Sãnãtate cu Stil
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:00 Zestrea domniþei Ralu
1972, România, Aventuri, Istoric
15:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Schimb de mame (R)
22:00 La TV
Comedie
22:45 Constantin 60 (R)
23:45 Zestrea domniþei Ralu (R)
1972, România, Aventuri, Istoric
02:00 Schimb de mame (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Bucureºti:

"Marea finalã"
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Gangsteri de legenda

Ora: 16:00

Gen film:  Biografic, Crima, Thriller

Cuibul Dragonului -

Începutul erei razboinicilor

Ora:  14:00 (3D, ro) / Gen film: Animatie

Crimson Peak

Ora:  20:45

Gen film: Dramã, Horror, Romantic

Macbeth

Ora:  18:30

Gen film: Dramã



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 17 octombrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare privind administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de
22.10.2015, ora 14,00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli

al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2015.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli

ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate,
Melineºti, Pleniþa ºi Sadova pe anul 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale Muzeului Olteniei Craiova, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova ºi Muzeului de
Artã Craiova, unitãþi parþial finanþate pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale, finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al Camerei Agricole Dolj pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
ºi a listei de investiþii ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport în
vederea organizãrii celei de-a VII-a ediþii a Conferinþei Internaþionale ”Exerciþiul fizic –
mijloc complex ºi modern de promovare a sãnãtãþii”.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judeþean Dolj ºi Institutul de Cercetãri Socio-Umane ”C.S. Nicolãescu-Plopºor” Craio-
va al Academiei Române în vederea organizãrii Simpozionului internaþional cu tema ”Cer-
cetarea ºtiinþificã ºi societatea”.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judeþean Dolj ºi Societatea Studenþilor Mediciniºti Craiova în vederea organizãrii Con-
gresului Internaþional pentru Studenþi ºi Tineri Medici 2015.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul
Judeþean Dolj, Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã Dolj ºi Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Dolj.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordãrii sumelor de bani ce reprezintã
drepturi pentru îmbrãcãminte, încãlþãminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manua-
le, jucãrii, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinþe edu-
caþionale speciale integraþi în sistemul de învãþãmânt special din judeþul Dolj care nu se
aflã în sistemul de protecþie specialã.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii excedentului bugetar al
anului 2014 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2015.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului
Dolj pe anul 2015.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de
funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unita-
tea Medico-Socialã Sadova.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul
Olteniei Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pe anul ºcolar 2015-2016,
pentru ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii ”Cornetti”.

20. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale cu 12%, pentru perso-
nalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj ºi personalul unor instituþii
subordonate Consiliului Judeþean Dolj.

21. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Ridiche Florin, manager la Muzeul Olteniei Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul ªtefârþã Emilian, manager la Muzeul de Artã Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
doamna Etegan Amelia Loredana, manager la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã

domnul Dindiricã Lucian Costin, manager la Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia
Aman”.

25. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Radu Augustin, manager la ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii ”Cornetti”.

26. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Pâncu Bogdan Mihai director al Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct al Camerei Agricole Dolj.

28. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Stãnicã Marin, director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor Dolj.

29. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Stancu Florin Ionuþ, director general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj.

30. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Dobrescu Constantin, director al Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj.

31. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Burtea Gelu Igor, director al Centrului Medico Social Amãrãºtii de Jos.

32. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
doamna Onel Elena, director al Unitãþii Medico Sociale Cetate.

33. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
doamna Kalman Aurora, director al Unitãþii Medico Sociale Melineºti.

34. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Dragomir Gabriel, director al Unitãþii Medico Sociale Pleniþa.

35. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
doamna Tapi Florentina, director al Centrului Medico Social Brabova.

36. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domniºoara Tulitu Luiza Constanþa, director al Unitãþii Medico Sociale Bechet.

37. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Florescu Marius, director al Unitãþii Medico Sociale Sadova.

38. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
doamna Mãricuþoiu Ileana – Maria manager la Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brân-
coveneºti” Dãbuleni.

39. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã
domnul Marius Matei manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe
anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi aproba-
rea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2016 al Direcþiei Publice Comunitare
de Evidenþã a Persoanelor Dolj, al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj ºi al Camerei Agricole Dolj.

41. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului
Judeþean Dolj în Consiliul de Administraþie al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”
Craiova.

42. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului
Judeþean Dolj în Consiliul de Administraþie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

43. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului
Judeþean Dolj în Consiliul de Administraþie al Palatului Copiilor Craiova.

44. Proiect de hotãrâre privind cererea de trecere din domeniul public al statului ºi din
administrarea M.Ap.N., în domeniul public al judeþului Dolj ºi în administrare S.C. Com-
pania de Apã ”Oltenia”, a imobilului ”Cazarma 2692” situat în comuna Orodel, judeþul
Dolj.

45. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui drept de acces cu titlu gratuit pe tra-
seul drumurilor judeþene aparþinând domeniului public al Judeþului Dolj, Ministerului pen-
tru Societatea Informaþionalã, în vederea implementãrii Proiectului ”Ro-NET – Con-
struirea unei infrastructuri naþionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea
fondurilor structurale”.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului
în care îºi desfãºoarã activitatea Institutul de Medicinã Legalã, situat în municipiul Cra-
iova, str. Vasile Alecsandri, nr.20., judeþul Dolj.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bu-
nuri situate în Craiova, Aleea Toamnei nr.14 ºi trecerea acestora în domeniul privat al
Judeþului Dolj.

48. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea a trei terenuri, douã dintre ele situate în
Craiova, strada Mihai Viteazul nr.28 ºi un teren situat în Craiova, str. Bibescu nr.14.

49. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea unui teren în suprafaþã de 693,00 mp,
situat în Craiova, str. Corneliu Coposu nr.107, judeþul Dolj.

50. Proiect de hotãrâre privind acordarea dreptului de acces cu titlu gratuit pe traseul
drumului judeþean DJ 561 Segarcea – Cârna pentru realizarea proiectului ”Extindere
reþea de apã ºi canalizare în comuna Goicea, satul Goicea, judeþul Dolj.

51. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii tarifelor pentru utilaje ºi mijloa-
ce de transport din dotarea SLDP Dolj S.A. ºi tariful de manoperã pentru personalul
deservent, precum ºi aprobarea tarifelor la utilaje închiriate de la terþi pentru prevenirea
ºi combaterea înzãpezirii pe drumurile publice pentru iarna 2015 – 2016.

52. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate
speciale efectuate pe traseele Galicea Mare -  Bãileºti, Galicea Mare – Giubega –
Galiciuica – Bãileºti.

53. Diverse – interpelãri.

 ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia
Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 650                             Emisã astãzi, 16.10.2015

                        Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                 SECRETAR,

             ION PRIOTEASA   GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane

Vârstnice Craiova organizeazã în
data de 13.11.2015 concurs de
ocupare a unui post de infirmie-
rã pe perioadã nedeterminatã.
Condiþiile de participare ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul insti-
tuþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3.
Relaþii suplimentare: telefon:
0251/ 533.578 int.104

Titular Fieroiu Iulian Daniel
anunþã elaborarea primei versi-
uni a Planului Urbanistic Zonal
pentru introducere teren în intra-
vilan ºi parcelarea acestuia în ve-
derea construirii de locuinþe uni-
familiale P+1+M situat în comu-
na Pieleºti, T36, P110 corp 2, ju-
deþul Dolj ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal se poate realiza la
sediul APM Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Pieleºti. Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj în termen de 15
zile calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.



S-au scurs trei ani de la des-
pãrþirea de cel ce a fost tatã
ºi soþ de neînlocuit, ªTEFAN
NICU (APROZARU).

Suntem tot mai singuri fãrã
el, îi ducem dorul ºi nu-l vom
putea uita niciodatã.

Candela iubirii noastre
sã-i fie luminã
veºnicã!

Pioasã adu-
cere aminte !

Familia în-
dureratã.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. AVI S.R.L.

PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ

ANGAJEAZÃ
- MUNCITORI (NECALIFICAÞI)
SE OFERÃ:
- SALARIU ATRACTIV
- BONURI DE MASÃ.
Relaþii la:
Sediul firmei: Craiova (str. Râului nr.

393, zona Romaneºti)
zilnic între orele 9.00- 17.00
Telefon: 0251/427.865 sau 0728/

884.884.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str.
Putnei. Telefon: 0768/
437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.

Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefom: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Consiliul Judeþean Dolj anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a acordului de mediu pentru
proiectul:

MODERNIZARE DJ 561B, SEGARCEA (DJ 561) –
DRÃNIC – PADEA – VALEA STANCIULUI – HOREZU
POENARI – GÂNGIOVA – COMOªTENI – ZÃVAL (DN
55A), TRONSONUL I: KM 0+000 – 12+130 ªI TRONSO-
NUL II: 12+130 – 24+260 din localitãþile SEGARCEA,
DRANIC, VALEA STANCIULUI.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul Consiliului
Judeþean Dolj, Craiova, str.Unirii, nr. 19, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Craiova, str, Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Situa-
tã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Te-
lefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând ladã frigorificã
cu 5 sertare Arctic. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi, bo-
canc, ghete piele, ca-
sete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, pre-
lucrate - 6,80 mp. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Te-
lefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã locuri.
Telefon: 0771/385.734.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
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Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sina-
ia - Izvor, cripte supra-
puse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã
mobilatã, zona Sim-
plon. Telefon: 0751/
192.568
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã la
bloc Calea Bucurerºti
1 sau 2 fete. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.

Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensi-
onarã pentru convie-
þuire. Telefon: 0762/
728.493.

66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/ 181.202.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
S.C. LUCHICI SRL de-
clarã pierdute certifica-
te constatatoare ºi cer-
tificat de înregistrare
emise de ORC Dolj. Se
declarã nule.
ADELINA & MARIA
SRL declarã pierdute
certificate constatatoa-
re emise de ORC Dolj.
Se declarã nule.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:15 – CURSE DE MAªINI – FIA F3

European Championship Hockenheim II,
în Germania: cursa 1 / 12:10, 14:15 –
CURSE DE MAªINI – DTM Hockenheim
II: calificãri 1 ºi cursa 1 / 15:55 – CUR-
SE DE MAªINI – Audi Sport TT Cup Ho-
ckenheim II: cursa 1 / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC Vo-
luntari, Dinamo – ASA Tg. Mureº / 23:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Valencia –
Malaga / 2:40, 5:00 – MOTO GP – Mare-
le Premiu al Australiei: calificãri ºi cursa.

DIGI SPORT 2
7:00 – MOTO GP – Marele Premiu al

Australiei: Q1, Q2, QP / 11:30, 15:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Shanghai, în
China: ziua a 6-a / 17:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Real Madrid – Levante /
19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –
Empoli / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Rayo Vallecano.

DIGI SPORT 3
11:15, 13:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Steaua – CS HC Reºita, CSM
Ploiesti – AHC Dunãrea Cãlãraºi / 14:45
– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: U Ale-
xandrion Cluj – CSM Ploieºti / 16:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Ves-
zprem – THW Kiel / 18:00 – RUGBY –
Cupa Mondialã, în Anglia, sferturi de fi-
nalã: Africa de Sud – Þara Galilor / 20:00
– POLO – Liga Campionilor, play-off:
OSC Budapesta – CSM Digi Oradea /
22:00 – RUGBY – Cupa Mondialã, sfer-
turi de finalã: Noua Zeelandã – Franþa.

DIGI SPORT 4
14:00 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Motherwell – Celtic / 17:05 – CUR-
SE DE MAªINI – FIA F3 European
Championship Hockenheim II, în Germa-
nia: cursa 2 / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Bastia – Paris SG / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: U BT Cluj –
CSU Atlassib Sibiu / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Torino – Milan / 0:30,
3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Avai –
Palmeiras, Joinville – Figueirense.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

CSMS Iaºi – FC Voluntari, Dinamo – ASA
Tg. Mureº / 23:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Valencia – Malaga.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Real Madrid – Levante / 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Watford –
Arsenal / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Rayo Vallecano.

DOLCE SPORT 3
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: Hamburg – Leverkusen / 19:15, 23:05
– FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Se-
villa, Betis – Espanyol.

DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: Wolfsburg – Hoffenheim / 18:30,
20:45 – VOLEI (M) – Campionatul Euro-
pean, în Bulgaria, semifinale: Slovenia –
Italia, Bulgaria – Franþa.

EUROSPORT
10:30 – CICLISM PE PISTÃ – Cam-

pionatul European, la Grenchen, în Elve-
þia: ziua a treia / 14:45, 17:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Tottenham – Li-
verpool, Everton – Man. United / 19:00 –
CICLISM – Campionatul European pe ve-
lodrom, în Elveþia / 22:30 – SPORTURI
DE CONTACT – Gala “Regele regilor”,

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Principalul eveniment al acestui final de sãptãmânã îl reprezintã sferturile de finalã

ale Cupei Mondiale de rugby. Meciurile vor fi pe canalele Digi Sport.

la Tallinn, în Estonia / 1:00 – FOTBAL –
Cupa Mondialã U17, în Chile, faza gru-
pelor: Brazilia – Coreea de Sud.

EUROSPORT 2
14:00 – CURSE DE MAªINI – Euro-

cupa Formulei Renault 2.0, la Jerez de la
Frontera, în Spania / 15:30 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault, la Ara-
gon, în Spania: cursa 1 / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Wol-
fsburg – Hoffenheim, Frankfurt – Mon-
chengladbach / 21:30 – FOTBAL SUA/
Canada – MLS: Toronto FC – Columbus
Crew SC / 23:00, 1:45 – FOTBAL – Cupa
Mondialã U17, în Chile, faza grupelor: Ni-
geria – SUA, Chile – Croaþia.

TVR 3
19:00 – DANS SPORTIV – „Timiºoa-

ra Open Championships”.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo –

ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi

– FC Voluntari.

Duminicã
DIGI SPORT 1
7:00 – MOTO GP – Marele Premiu al

Australiei: cursa / 10:50 – CURSE DE
MAªINI – Audi Sport TT Cup Hocken-
heim II, în Germania: cursa 2 / 11:45 –
CURSE DE MAªINI – FIA F3 European
Championship Hockenheim II: cursa 3 /
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Vil-
larreal – Celta Vigo / 15:00 – RUGBY –
Cupa Mondialã, în Anglia, sferturi de fi-

nalã: Irlanda – Argentina / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Concordia – Astra,
Petrolul – Steaua / 23:30 – FOTBAL Bra-
zilia – Serie A: Flamengo – Internacional.

DIGI SPORT 2
8:30, 11:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Shanghai, în China: finala de du-
blu, finala de simplu / 16:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: Napoli – Fiorentina /
18:00 – RUGBY – Cupa Mondialã, în
Anglia, sferturi de finalã: Australia –
Scoþia / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Buducnost – Savehof /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Inter –
Juventus / 0:15, 3:30 – FOTBAL Argen-
tina – Primera Division: River Plate –
Aldosivi, Racing Club – Boca Juniors.

DIGI SPORT 3
12:40 – CURSE DE MAªINI – DTM

Hockenheim II, în Germania: calificãri
1 / 13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Bo-
logna – Palermo / 16:00, 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: HCM Mi-
naur Baia Mare – HC Metalurg, Celje Pi-
vovarna Lasko – Paris SG / 19:45 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº

– CSM U Oradea / 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Deportivo – Athletic Bilbao.

DIGI SPORT 4
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:

Marseille – Lorient / 17:00, 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Real Sociedad –
Atletico Madrid, Getafe – Las Palmas /
21:30 – CURSE DE TURISME – Nascar
Kansas Speedway, în Statele Unite.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Vil-

larreal – Celta Vigo / 16:00– HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: HCM Minaur
Baia Mare – HC Metalurg / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: Concordia – Astra,
Petrolul – Steaua / 3:30 – FOTBAL AME-
RICAN – Campionatul SUA: Indianapo-
lis Colts – New England Patriots.

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spa-

nia – La Liga: Real Sociedad – Atletico
Madrid, Getafe – Las Palmas, Deporti-
vo – Athletic Bilbao.

DOLCE SPORT 3
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Newcastle – Norwich.
DOLCE SPORT 4
17:30, 20:45 – VOLEI (M) – Campio-

natul European, în Bulgaria: finala micã
ºi finala mare.

EUROSPORT
10:15 – MARATON, la Amsterdam, în

Olanda / 15:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Linz, în Austria / 16:30 – CURSE
DE MAªINI – Seria Mondialã Renault,
la Aragon, în Spania: cursa 2 / 19:00,
22:00 – CURSE DE BICICLETE – Cam-
pionatul Mondial, la Doha, în Qatar /
0:00, 2:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: Houston Dynamo – Seattle Soun-
ders FC, Los Angeles Galaxy – Portland
Timbers.

EUROSPORT 2
11:00 – CICLISM PE PISTÃ – Cam-

pionatul European, la Grenchen, în El-
veþia: ziua a patra / 14:00 – CURSE DE
MAªINI – Eurocupa Formulei Renault
2.0, la Jerez de la Frontera, în Spania
/ 14:45 – CURSE DE BICLETE – Cam-
pionatul britanic: cursa a doua / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundes-
liga: Koln – Hannover, Stuttgart – In-
golstadt / 21:45, 1:00 – FOTBAL –
Cupa Mondialã U17, în Chile, faza gru-
pelor: Australia – Germania, Mexic –
Argentina.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Steaua.
TVR 3
19:00 – DANS SPORTIV – „Timiºoa-

ra Open Championships”.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Steaua / 23:30 – FOTBAL Brazilia – Se-
rie A: Sport Recife – Atletico Mineiro.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia

– Astra / 21:00 – FOTBAL Brazilia – Se-
rie A: Atletico Paranaense – Corinthians.
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ACSO Filiaºi a suferit, ieri, a 6-a
înfrângere consecutivã în campionat,
cedând, scor 0-1, pe “Chimia”, în faþa
celor de la CS Municipal Lugoj, for-
maþie aflatã pe locul 3 înaintea aces-
tei runde. Unica reuºitã a bãnãþenilor
a cãzut în minutul 88 ºi a fost opera
lui Mario Alberto Porcescu. Etapa vii-
toare, filieºenii vor întâlni într-un der-
by oltenesc pe Minerul Motru, partidã
ce va avea loc pe terenul gorjenilor.

LIGA A III-A – ETAPA A 8-A

Filiaºul rateazã un punct de moral, pe finalFiliaºul rateazã un punct de moral, pe finalFiliaºul rateazã un punct de moral, pe finalFiliaºul rateazã un punct de moral, pe finalFiliaºul rateazã un punct de moral, pe final

SERIA 4
Vineri: ACSO FILIAªI – CSM Lugoj 0-

1, Pandurii 2 – Millenium Giarmata, Naþio-
nal Sebiº – Mãgura Cisnãdie (rezultate ne-
parvenite pânã la nchiderea ediþiei).

Sâmbãtã, ora 15:00: CS Ineu – CS U
CRAIOVA II, CS Hunedoara – ACS Poli Ti-
miºoara, Performanþa Ighiu – Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic, Minerul Motru – Ce-
tate Deva. Metalurgistul Cugir stã.

1. Lugoj 18 (8j) 9. Cisnãdie 8 (6j)
3. Sebiº 16 (7j) 10. Motru 8 (7j)
2. Poli T. 15 (6j) 11. Deva 8 (6j)
4. Ighiu 14 (7j) 12. Giarmata 5 (6j)
5. Cugir 13 (7j) 13. CRAIOVA II 3 (6j)
6.Hunedoara 12 (7j) 14. FILIAªI 3 (8j)
7. Mama Mia 12 (6j) 15. Ineu 1 (6j)
8. Pandurii II 9 (7j)

SERIA 3
Vineri: Atletic Bradu – Urban Titu (re-

zultat neparvenit pânã la închiderea edi-
þiei).

Sâmbãtã, ora 15:00: CS PODARI –
Sporting Turnu Mãgurele, Sporting Roºiori
– Concordia Chiajna II, CS ªtefãneºti –
SCM Piteºti, FC Aninoasa – FC Voluntari
II, Inter Olt Slatina – AFC Hãrman, Dinicu
Golescu Câmpulung – CS Afumaþi.

1. Inter Olt 17 8. PODARI 9
2. Câmpulung 17 9. Piteºti 8
3. Afumaþi 16 10. Chiajna II 7
4. Mãgurele 13 11. Aninoasa 6
5. Bradu 10 12. Titu 6
6. Roºiori 9 13. ªtefãneºti 5
7. Voluntari II 9 14. Hãrman 5

Revenind la acestã rundã, tot în Se-
ria 4, CS Universitatea II Craiova va
încerca, astãzi, sã nu egaleze contra-
performanþa filieºenilor (al 6-lea eºec
la rând), alb-albaºtrii având de în-
fruntat, în deplasare, “lanterna” arã-
deanã CS Ineu. De asemnea, tot as-
tãzi, dar în Seria 3, CS Podari, venitã
dupã acel 5-0 de la Hãrman, va primi
viz i ta  fruntaºei  Sport ing Turnu
Mãgurele.

Prima ligã judeþeanã îþi desfãºoarã astãzi meciuri-
le etapei cu numãrul 9, iar capul de afiº este þinut de
confruntarea de la Cârcea, unde gazdele de la Viito-
rul, aflate în impediata apropiere a podiumului, în-
tâlnesc pe a doua clasatã, Dunãrea Calafat.. Viorel
Nicuºor Fluieran, Daniel Mitruþi ºi Adrian Popescu
vor conduce aceastã partidã, în timp ce la masa ob-

Oraºul elveþian
Nyon va gãzdui mâi-
ne (duminicã), de la
ora 12:20, tragerea la
sorþi a meciurilor din
barajul de accedere
la Campionatul Eu-
ropean, competiþie
gãzduitã de Franþa în
vara anului viitor.

Cele opt comba-
tante, care au înche-
iat pe locul trei cali-
ficãrile, vor fi îm-
pãrþite, conform co-
eficientului FIFA, în douã urne
valorice, dupã cum urmeazã: capi
de serie – Bosnia, Ucraina, Sue-
dia, Ungaria; non-capi de serie:
Danemarca, Irlanda, Norvegia,
Slovenia.

Evenumentul va putea fi urmã-
rit în direct la Digi Sport, ca de

Duminicã, ora 11:00

SERIA 1
Vânãtorul Desa – Avântul Rast,

Flacãra Moþãþei – Viitorul Vârtop,
Victoria Pleniþa – Poiana Mare, Ciu-
percenii Vechi – Fulgerul Maglavit,
Galicea Mare – Avântul Giubega,
Unirea Vela – Ciupercenii Noi, Vii-
torul Dobridor – Voinþa Caraula.

Clasament (primele 5): 1. Po-
iana Mare 19p, 2. Rast 19p, 3. Ple-
niþa 18p, 4. Moþãþei 13p, 5. Ciu-
percenii Noi 12p (- 1 joc).

LIGA A V-A – ETAPA A 8-A
SERIA 2

Seaca de Câmp – Mãceºu de
Sus, Fulgerul Întorsura – Dunã-
rea Gighera, Mãceºu de Jos –
Progresul Cerãt, Progresul Bãi-
leºti – Aktiv Padea, Viitorul Giur-
giþa – Unirea Goicea, Gloria Ca-
tane – Dunãrea Negoi, Triumf
Bârca – Recolta Urzicuþa. Siliº-
tea Crucii stã.

Clasament (primele 5): 1. Goi-
cea 19p, 2. Cerãt 18p (- 1 joc),
3. Bãileºti 18p (- 1 joc), 4. Urzi-
cuþa 15p, 5. Mãceºu de Sus 13p.

SERIA 3
Victoria Cãlãraºi – Amãrãºtii

de Jos, Ajax Dobroteºti – Viito-
rul Sadova, AS Rojiºte – Avân-
tul Dobreºti, Viitorul Gângiova
– Unirea Tâmbureºti, Fulgerul
Mârºani – ªtiinþa Celaru, Amã-
rãºtii de Sus – Tricolor Dãbu-
leni, Apele Vii – Avântul Daneþi
(13:30).

Clasament (primele 5): 1.
Dobroteºti 16p, 2. Sadova 16p,
3. Celaru 15p, 4. Amãrãºtii de
Sus 15p, 5. Amãrãºtii de Jos 15p.

SERIA 4
Progresul Castranova – Spor-

ting Leu, Viitorul Teasc – Arena
Preajba, Unirea Câmpeni – Fla-
cãra Drãgoteºti, Viitorul Ghin-
deni – Progresul Mischii, Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Avântul Pie-
leºti, Viitorul Coºoveni – Viito-
rul 2 Cârcea, Atletico Zãnoaga
– Voinþa Puþuri.

Clasament (primele 5): 1. Leu
21p, 2. Cârcea 16p, 3. Castrano-
va 16p, 4. Mischii 13p, 5. Zãnoa-
ga 13p.

SERIA 5
Jiul Breasta – AS Greceºti,

AS Scaeºti – Vulturul Cernã-
teºti, Voinþa Belcin – Valea Fân-
tânilor, Rapid Potmelþu – Avân-
tul Þuglui, Fortuna Craiova –
ªtiinþa Calopãr, Voinþa Raznic
– Inter Secui, AS Pietroia - Vi-
i to ru l  Cra iova  ( sâmbãtã ,
16:00).

Clasament (primele 5): 1.
Secui 16p, 2. Viitorul Craiova
15p, 3. Cernãteºti 14p, 4. Ca-
lopãr 13p, 5. Breasta 12p.

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

Dispute tari la Cârcea ºi Bechet

Sâmbãtã, ora 11:00
Luceafãrul Craiova – Tractorul Cetate

Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat

Danubius Bechet – Recolta Ostroveni

Progresul Segarcea – Unirea Leamna

SIC Pan Unirea – Metropolitan Iºalniþa

Dunãrea Bistreþ – ªtiinþa Malu Mare

1. Cetate   19 7. Bistreþ   14

2. Calafat   18 8. Unirea   8

3. Ostroveni   17 9. Leamna   7

4. Cârcea   15 10. Iºalniþa   6

5. Bechet   15 11. Luceafãrul   4

6. Segarcea   15 12. Malu Mare   1

servatorilor vor sta Cãtãlin Cotora ºi Bogdan Pîncu.
Un alt joc interesant va aduce faþã-n faþã forma-

þiile dunãrene din Bechet ºi Ostroveni, aflate pe po-
ziþiile 5, respectiv 3. Dreptatea va fi împãrþitã de
Ioan Robert Catanã, Mihai Cosntantin ºi Cristi Da-
niel Ilinca, iar observator vor fi Valentin Drãgan ºi
Aurel Barbu.

Mâine se stabilesc
meciurile din play-off-ul
CE de Fotbal din 2016

altfel ºi “dublele” din
play-off, programate în
perioada 12-14 noiem-
brie ºi 15-17 noiembrie.

Reamintim ºi tabloul
celor 20 de echipe ca-
lificate: Franþa (þara
gazdã), Cehia, Belgia,
Spania, Germania, An-
glia, Irlanda de Nord,
Austria, Italia, Portuga-
lia (câºtigãtoarele gru-
pelor), Islanda, Þara
Galilor, Slovacia, Polo-
nia, Elveþia, România,

Rusia, Croaþia, Albania (ocupan-
tele poziþiilor secunde) ºi Turcia
(cel mai bun loc 3).

Tragerea la sorþi a grupelor
turneului final, primul care va
alinia la start 24 de reprezentati-
ve, va avea loc în 12 decembrie,
la Paris.
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1. Astra 13 8 3 2 23-16 27
2. Steaua 13 7 4 2 17-9 25
3. Viitorul 13 6 5 2 21-11 23
4. Pandurii 13 6 5 2 15-11 23
5. Dinamo 13 5 6 2 15-9 21
6. ASA 13 4 7 2 12-8 19
7. Craiova 13 5 4 4 13-10 19
8. CFR Cluj 13 5 5 3 17-12 14
9. ACS Poli 13 3 5 5 9-15 14
10. CSMS Iaºi 13 3 4 6 9-17 13
11. Concordia 13 2 4 7 13-20 10
12. Botoºani 13 1 6 6 8-15 9
13. Voluntari 13 0 6 7 8-21 6
14. Petrolul 13 1 6 6 8-14 3

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XIV-a
Meciul FC Botoºani - „U” Craiova s-a jucat asearã
CSMS Iaºi – FC Voluntari, mâine, ora 18
Dinamo – ASA Tg. Mureº, mâine, ora 20.30
Concordia – Astra Giurgiu, duminicã, ora 18
Petrolul – Steaua, duminicã, ora 20.30
Pandurii – ACS Poli, luni, ora 18
CFR Cluj – Viitorul, luni, ora 20.30
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SCM Craiova joacã astãzi la
Slobozia ºi poate continua seria

bunã din ultimele 3 etape
Dupã întreruperea prilejuitã

de meciurile echipei naþionale
în preliminariile Euro 2016,
Liga Naþionalã femininã de
handbal s-a reluat cu meciurile
etapei a opta, în cadrul cãreia
SCM Craiova întâlneºte astãzi,
de la ora 11, în deplasare, pe
Unirea Slobozia. Va fi ultima
partidã pentru handbalistele din
Bãnie înainte de „dubla galac-
ticã” în care vor întâlni cele
douã reprezentante ale Româ-
niei în Champions League,
CSM Bucureºti, marþi, de la ora
19.30, în Sala Polivalentã ºi
HCM Baia Mare, în deplasa-
re. Dupã un început ezitant de
sezon, SCM Craiova a revenit
în ultimele 3 etape, când a acu-
mulat 7 puncte, 4 dintre aces-
tea din deplasare. Echipa pre-
gãtitã de Simona Gogârlã se aflã
pe locul 8, cu 10 puncte, la doar
o victorie distanþã de podium.
Adversara de astãzi, Unirea
Slobozia, este pe locul 12, cu 6
puncte ºi va fi tratatã cu mare
seriozitate de oltence, dupã afir-
maþiile Simonei Gogârlã. „Ne
aºteaptã o perioadã foarte grea,
cu deplasare la Slobozia ºi me-
ciurile cu cele douã echipe care
conduc campionatul. Slobozia
este o echipã arþãgoasã ºi tre-

buie sã jucãm la capacitate ma-
ximã pentru a veni cu toate
punctele de acolo. Apoi, în ce-
lelalte douã meciuri ne vom
juca ºansa, e important pentru
noi sã ne ridicãm la nivelul ad-
versarelor” a declarat Simona
Gogârlã, care insistã pe corec-
tarea fazei defensive, principa-
la problemã a alb-albastrelor
pânã acum. Au revenit ºi ju-
cãtoarele convocate la echipe-
le naþionale, toate având pre-
staþii remarcabile în prelimi-
nariile Euro 2016. Diana Pe-
trescu a evoluat în poarta Ro-
mâniei în victoriile cu Litua-
nia ºi Belarus, interul Jelena
Zivkovic II a marcat 15 goluri
în dubla Serbiei, iar pivotul
Laurisa Landre a înscris ºi ea
de 3 ori în meciurile naþiona-
lei Franþei din campania de
calificare. În celelalte meciuri
ale etapei: CSM Bucureºti –
HCM Roman 30-19, Rapid
Metrou – Dunãrea Brãila, „U”
Cluj – CSM Ploieºti, Mãgura
Cisnãdie – HCM Vâlcea, Alba
Sebeº – HC Zalãu, HCM Baia
Mare – Corona Braºov. CSM
Bucureºti ºi HCM Baia Mare
au maximum de puncte, po-
diumul fiind completat de
CSM Ploieºti.


