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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu n-a þinut cont de ce a fã-
cut nevasta lui în trecut, pentru cã
zestrea ei i-a asigurat viitorul.

eveniment / 6

Când ceea ce nu merge bine stricãCând ceea ce nu merge bine stricãCând ceea ce nu merge bine stricãCând ceea ce nu merge bine stricãCând ceea ce nu merge bine stricã
ºi ceea ce merge!ºi ceea ce merge!ºi ceea ce merge!ºi ceea ce merge!ºi ceea ce merge!

Prezentul este opera trecutului ne încredinþeazã istoricul Lucian Boia, în eseul sãu “De ce este
România altfel” (Ed. Humanitas, 2012), primit cu discuþii pasionante, în general glaciale, inclusiv
din partea unor intelectuali, dacã avem în vedere comentariile acestora, doar parþial împãcaþi cu
particularitãþile puse de autor pe seama României ºi românilor. I s-a reproºat autorului negaþionis-
mul accentuat, predilecþia pentru culoarea gri, dacã nu neagrã, adesea fãrã nuanþe, a portretului
istoric, social, politic sau moral al României.
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Începând de astãzi, Craiova rein-
trã pe harta aeroporturilor interna-
þionale, primul avion decolând în
aceastã dimineaþã, la ora 6.30, spre
Roma. În plus, mai multe veºti bune
au venit ieri din partea conducerii
Consiliului Judeþean Dolj. În primul
rând, nu se pierde nici un euro din
finanþarea europeanã, iar pe de altã
parte, Aeroportul Internaþional Cra-
iova a devenit operaþional cu aproa-
pe o jumãtate de an mai devreme.
Acest proiect este considerat deja un
reper la nivel naþional, aeroportul
din Craiova fiind al doilea din þarã,
dupã Otopeni. Consiliul Judeþean ar
fi dorit sã se reia cursele ºi mai de-
vreme: iniþial se anunþase data de
25 octombrie, dar nu s-au obþinut la
momentul respectiv toate avizele.
Promisiunea fãcutã în urmã cu câ-
teva luni a fost onoratã, aºadar, de
administraþia judeþeanã ºi, implicit,
de conducerea Aeroportului Interna-
þional Craiova. 
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TTTTTrei pentrurei pentrurei pentrurei pentrurei pentru
un post de inspector generalun post de inspector generalun post de inspector generalun post de inspector generalun post de inspector general
Pe 8 noiembrie s-a definitivat lista candidaturilor pentru ºefia

Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Pentru postul de inspec-
tor general, scos la concurspentru a treia oarã în acest an, ºi-
au depus dosarele actualul deþinãtor al portofoliului, prof. Ele-
na Lavinia Craioveanu, predecesorul sãu, prof. Georgicã
Bercea Florea, în prezent director al Liceului Tehnologic Auto
Craiova, ºi  Felix Godeanu, profesor de religie la Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”. Evaluarea competen-
þelor candidaþilor se va face în perioada 23-25 noiembrie.

CRISTI PÃTRU
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Premierul interimar
Sorin Cîmpeanu
preia ºi funcþiile
de vicepremier
ºi ministru de Interne
dupã demisia
lui Gabriel Oprea

Premierul interimar Sorin
Cîmpeanu preia ºi conducerea
interimarã a Ministerului de
Interne, precum ºi funcþia de
vicepremier, dupã demisia lui
Gabriel Oprea din Guvern.
Potrivit unui comunicat de
presã al Administraþiei Prezi-
denþiale, ºeful statului a
semnat, ieri, decretul prin care
ia act de demisia lui Gabriel
Oprea din funcþia de viceprim-
ministru al Guvernului ºi
ministru al Afacerilor Interne ºi
constatã încetarea funcþiei de
membru al Guvernului.

De asemenea, preºedintele
Klaus Iohannis a semnat
decretul prin care îl desemneazã
pe Sorin Cîmpeanu ca vice-
prim-ministru ºi ministru al
Afacerilor Interne, interimar.
Sorin Cîmpeanu a fost numit
joi premier interimar, dupã
demisia lui Victor Ponta din
funcþia de prim-ministru. El
asigurã ºi conducerea Ministe-
rului Educaþiei.

Liderul UNPR Gabriel Oprea
a anunþat vineri cã nu va mai
participa la ºedinþele guvernului
interimar ºi cã ºi-a delegat
atribuþiile de ministru al
Internelor secretarului de stat
Ilie Botoº. Anunþul lui Oprea a
fost fãcut la finalul consultãri-
lor cu preºedintele Klaus
Iohannis. Demisia lui Gabriel
Oprea din Guvern, datatã 6
noiembrie ºi având “rezoluþia
favorabilã a premierului
interimar”, a ajuns ºi la Senat,
Biroul Permanent al acestei
Camere stabilind scoaterea
moþiunii simple la adresa sa de
pe ordinea de zi a plenului.

Familiile victimelor tragediei din Clubul Colec-
tiv care sunt internate în spitale din strãinãtate vor
primi 7.500 de euro lunar, ajutor din partea Guver-
nului, iar rudele pacienþilor spitalizaþi în þarã vor
beneficia de 6.000 de lei pe lunã, pe toatã durata
spitalizãrii. Anunþul a fost fãcut ieri-dimineaþã de
premierul interimar Sorin Cîmpeanu, înaintea ºedin-
þei extraordinare a Guvernului.

“Va fi o hotãrâre privind acordarea unui ajutor
de urgenþã familiilor victimelor tragicului eveniment
din 30 octombrie. Mai exact, este vorba despre
acordarea cu titlu de ajutor de urgenþã a unei sume
de 7.500 euro lunar fundamentatã prin 30 de zile a
câte 200 euro pe zi acordaþi pentru cazare, masã ºi
alte cheltuieli membrilor familiilor victimelor. În
momentul de faþã avem 30 de victime internate în
spitalele din strãinãtate, la care se adaugã 1.500
euro cheltuieli de transport”, a declarat premierul
interimar Sorin Cîmpeanu, ieri, într-o ºedinþã extra-

PSD îl propune pentru postul de
premier pe viceguvernatorul BNR
Liviu Voinea, a anunþat liderul so-
cial-democrat, Liviu Dragnea, asea-
rã, în urma consultãrilor cu preºe-
dintele Klaus Iohannis. El a afirmat
cã ºeful statului considerã cã „cea
mai bunã propunere” este un gu-
vern de tehnocraþi, cu premier ºi
miniºtri tehnocraþi, Dragnea spu-
nând cã, probabil astãzi, dupã cea
de-a doua rundã de negocieri, pre-
ºedintele va face ºi o nominalizare.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea
a susþinut cã propunerea partidului,
Liviu Voinea, respectã criteriile de
integritate ºi de expertizã. Dragnea
a mai precizat cã a avut o discuþie
cu guvernatorul BNR care l-a asi-
gurat cã dacã va fi desemnat pre-
mier, Voinea va avea tot sprijinul
Bãncii Naþionale. Preºedintele Io-
hannis a spus cã i se pare o propu-
nere rezonabilã, potrivit lui Dragnea,
dar ºeful statului a subliniat cã la
finalul consultãrilor va face propu-
nerea pe care o considerã el. De ase-
menea, liderul PSD a spus cã înain-
te de a face aceastã propunere s-a
consultat ºi cu liderii coaliþiei care
considerã nominalizarea lui Voinea
drept “rezonabilã”.

Liviu Voinea este viceguvernator
BNR ºi membru al Consiliului de Ad-
ministraþie al Bãncii Naþionale, din
2014. În perioada 2012-2014 a fost
membru al Cabinetului Ponta, ocu-
pând funcþia de ministru delegat
pentru Buget. Anterior, a fost secre-
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7.500 de euro lunar pentru cei duºi în strãinãtate, 6.000 de lei pe lunã pentru rudele celor spitalizaþi în þarã

ordinarã de guvern.
Primul-ministru interi-

mar a precizat cã plata
acestor sume urmeazã sã
se facã în maximum 5 zile
de la primirea solicitãrii,
adãugând cã au fost în-
registrate mai multe soli-
citãri din partea familiilor
pacienþilor transferaþi în
strãinãtate, precum ºi so-
licitãri din partea familii-
lor celor 83 de pacienþi
care sunt acum internaþi
în spitalele din þarã. Ru-
dele pacienþilor internaþi
în spitale din Capitalã vor
primi, la rândul lor, 6.000
de lei pe lunã, iar banii vor
fi daþi pe toatã durata spi-
talizãrii. “Pentru aceºtia

se acordã un sprijin tot cu titlul de ajutor de urgen-
þã în valoare de 6.000 lei pe lunã, deci 200 lei pe zi
pentru cheltuieli de cazare ºi masã ºi alte cheltu-
ieli”, a explicat Cîmpeanu, precizând cã aceste sume
se acordã pe toatã durata spitalizãrii, începând cu
ziua în care au fost internate victimele ºi în funcþie
de numãrul de zile de spitalizare, indiferent care
este perioada.

Cîmpeanu a precizat cã “este posibil” ca acest
sprijin sã fie acordat din Fondul de rezervã al Gu-
vernului. “Este vorba de o sumã de 1,145 miliarde
lei, deci peste 250 de milioane de euro. Vã spun
asta pentru a vã asigura cã existã disponibilitate
financiarã ºi nu sunt niciun fel de emoþii pe acest
palier”, a arãtat Cîmpeanu.

Guvernul interimar condus de Sorin Cîmpeanu
s-a reunit, ieri, într-o ºedinþã extraordinarã, pentru
a discuta programul de asistenþã pentru rãniþii din
incendiul de la clubul Colectiv ºi pentru familiile

acestora. În spitalele din Capitalã erau internate,
ieri, 83 de persoane rãnite în incendiul din clubul
Colectiv, dintre care 15 în stare criticã, ºase în sta-
re gravã ºi 61 sunt stabilizaþi.

Dintre pacienþii internaþi în spitale din Capitalã,
35 au fost transportaþi spre unitãþi sanitare din
strãinãtate, însã trei au decedat. Ultimul a fost ba-
teristul trupei Goodbye to Gravity, Bogdan Ena-
che, care murit, duminicã searã, dupã ce a intrat în
stop cardiorespirator în aeronava care îl transpor-
ta la o clinicã din Elveþia ºi care a fost întoarsã din
drum. Alþi doi rãniþi au decedat sâmbãtã, dupã ce
au ajuns în Olanda.

În urma incendiului produs în 30 octombrie în
clubul Colectiv, 46 de persoane au decedat, iar alte
aproximativ 150 au fost rãnite ºi internate în spita-
le din Capitalã. Bilanþul persoanelor decedate în
urma tragediei din Clectiv a crescut la 46 ieri-dimi-
neaþã, când jurnalista ºi fotografa Teodora Maftei
a murit la clinica din Israel, unde a fost transferatã
sãptãmâna trecutã.

Cîmpeanu: Guvernul va elabora
un program complex de asistenþã

socialã pentru victime ºi familii
Ministerul Muncii elaboreazã un program com-

plex de asistenþã socialã care cuprinde reintegra-
rea socialã a victimelor, ºcolarizare ºi alte forme de
sprijinire a victimelor incendiului de la clubul Co-
lectiv, a anunþat, ieri, premierul interimar Sorin Câm-
peanu. “Ministerul Muncii lucreazã la un program
de asistenþã complex, care sã cuprindã ºi reinte-
grarea pe plan social, ºcolarizare ºi alte lucruri”, a
spus premierul interimar, luni, în ºedinþa extraordi-
narã a Guvernului.

Anterior, mai multe cadre medicale implicate în
tratarea rãniþilor au precizat cã recuperarea psiho-
logicã ºi reintegrarea socialã a victimelor poate
dura o perioadã lungã de timp, chiar ani.

Dragnea: PSD îl propune pe Liviu Voinea premier,
preºedintele vrea guvern de tehnocraþi

tar de stat la Ministerul Finanþelor
Publice, activitãþi ºi responsabilitãþi
în domeniul politicilor fiscale.

Delegaþia PSD a fost formatã din
preºedintele Liviu Dragnea, preºe-
dintele executiv Valeriu Zgonea ºi
vicepreºedinþii Gabriela Firea, Eca-
terina Andronescu ªi Georgian Pop,
fiind aceeaºi componenþã ca la con-
sultãrile de la finalul sãptãmânii tre-
cute. Preºedintele PSD, Liviu Dag-
nea, declarase, anterior, cã, la con-
sultãrile de la Palatul Cotroceni, va
propune preºedintelui Klaus Iohan-
nis desemnarea unui premier care sã
corespundã “tuturor rigorilor”.

Întrebat dacã este un premier
membru al PSD, Liviu Dragnea s-a
eschivat, afirmând cã persoana care
va fi propusã de PSD rãspunde la
toate rigorile necesare continuãrii
mãsurilor economice care au avut
succes. „Este un prim-ministru care
rãspunde la toate rigorile necesare
pentru ca mãsurile economice, pro-
gramele economice, care au fãcut ca
România sã aibã o creºtere econo-
micã substanþialã, durabilã ºi con-
stantã ºi care garanteazã cã aceste
lucruri vor continua”, a rãspuns Li-
viu Dragnea.

PNL nu exclude un guvern
de tehnocraþi, deºi susþine
în continuare anticipatele

“PNL crede în continuare în so-
luþia alegerilor anticipate, însã man-
datul cu care se va merge la con-

sultãrile cu preºedintele României
nu va exclude nicio variantã de gu-
vernare viitoare, a unei viitoare gu-
vernãri tehnocrate”, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al PNL, deputa-
tul Ionuþ Stroe. Potrivit putãtorului
de cuvânt al PNL, cea mai impor-
tantã condiþie pentru susþinerea
unui Guvern tehnocrat este depo-
litizarea totalã a administraþiei. „În
termeni reali, asta înseamnã înde-
pãrtarea PSD ºi a partenerilor sãi
de la toate nivelurile instituþionale
din aceastã þarã”, a explicat depu-
tatul PNL, afirmând cã în caz con-
trar existã riscul schimbãrii unui
guvern, dar pãstrãrii unui sistem.

Ionut Stroe a susþinut cã dacã

vor fi schimbaþi doar miniºtrii eºa-
lonul 2,3 ºi 4 va rãmâne în conti-
nuare politizat. Astfel, secretari de
stat, ºefi de agenþii, prefecþi , direc-
tori de instituþii deconcentrate, vor
trebui sã fie schimbaþi de cãtre noul
guvern. „Un guvern tehnocrat tre-
buie sã îºi asume acest lucru ºi sã
înlãture politicul”, a mai spus el.
PNL mai susþine cã noul Guvern
trebuie sã aibã o agendã care sã
corespundã cu solicitãrile formula-
te de societatea civilã, respectiv
schimbarea comportamentului po-
litic, înlãturarea flagelului corupþiei
ºi asumarea transparentã a obliga-
þiilor pe care statul le are în raport
cu cetãþenii.
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Prezentul este opera trecutului
ne încredinþeazã istoricul Lucian
Boia, în eseul sãu “De ce este
România altfel” (Ed. Humanitas,
2012), primit cu discuþii pasionan-
te, în general glaciale, inclusiv din
partea unor intelectuali, dacã
avem în vedere comentariile aces-
tora, doar parþial împãcaþi cu par-
ticularitãþile puse de autor pe sea-
ma României ºi românilor. I s-a
reproºat autorului negaþionismul
accentuat, predilecþia pentru cu-
loarea gri, dacã nu neagrã, ade-
sea fãrã nuanþe, a portretului isto-
ric, social, politic sau moral al Ro-
mâniei. Sigur, în fond, România, ca
orice þarã europeanã “este aºa
cum este”, nu neapãrat “o þarã
care se încãpãþâneazã sã fie
altfel”, ceea ce uneori reuºeºte.
Dacã teza autorului rãmâne dis-
cutabilã, mai ales acolo unde, dintr-
o “scãpare”, nu din cinism, afir-
mã cã “orice societate are ceea
ce meritã”, are în schimb drep-

MIRCEA CANÞÃR
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tate deplinã acolo unde afirmã cã
“nu e un merit sã mergi co-
rect, e o deficienþã sã mergi
strâmb”. Demisia premierului
Victor Ponta ºi a guvernului sãu,
pe fondul emoþiei imense produse
de incediul dramatic de la Clubul
Colectiv, soldat cu atâtea victime,
a deschis supapa eliberãrii de ten-
siune socialã, produsã de o enor-
mã diversitate de probleme. Nu-
mai cã Piaþa Universitãþii a cerut,
cum s-a observat, un sistem-anti-
sistem, raderea actualei clase po-
litice, totul în regim de urgenþã,
printr-o privire criticã, prea puþin
îngãduitoare, de parcã astfel am
ajunge sã separãm ex-abrupto
mediocritatea ºi impostura de...
valoare. Ce bine ar fi! “În lãturi”,
exclama Titu Maiorescu pe la
1886, citat de Lucian Boia. Ceea
ce într-un fel sugereazã cã nimic
nu e nou sub soare, într-o arhitec-
turã formalã a edificiului demo-
cratic. Apatic sau strãveziu s-au

apãrat în aceste zile, fãrã excep-
þie, liderii politici, unii poate cu re-
lief, toþi însã cu “capul la cutie”,
de parcã în discuþie ar fi fost vor-
ba de marþieni, nu de parlamentul
þãrii, expresia unei democraþii aºe-
zate. Guvernul a demisionat, cum
bine se ºtie, sau mai exact s-a sa-
crificat, anticipând ce va urma. Se
poate discuta pe aceastã chestiu-
ne. La Paris, la începutul anului,
în urma unui atac terorist, asupra
sediului unui sãptãmânal satiric
“Charlie Hebdo”, soldat cu
morþi ºi rãniþi (17 morþi), emoþia a
fost de asemenea copleºitoare, un
miting de amploare, fãrã prece-
dent (1,6 milioane), cu ºefi de stat
ºi guvern, fiind organizat câteva
zile mai târziu (11 ianuarie) pe
Champs Elysee, într-un marº re-
publican. Pe lângã caricaturiºtii
Cabu, Charb, Honore, Tignous ºi
Wolinski, psihanalistul Elsa Cay-
et, economistul Bernard Maris ºi
corectorul Mustapha Ourrad, uciºi

de fraþii Kouchi, ºi-a pierdut viaþa
ºi poliþistul Franc Brinsolaro, ce
asigura protecþia imobilului, dar
nimeni nu a cerut demisia guver-
nului Valls. O deosebire între cele
douã tragedii existã: nici unul din-
tre cei cãzuþi la Clubul Colectiv nu
a sfidat zeii, cei de la “Charlie
Hebdo” fãcuserã, în schimb, ceea
ce se ºtie, stigmatizându-l pe Ma-
homed. Zilele trecute au recidivat,
dupã prãbuºirea în Sinai, la 1 no-
iembrie a.c., a unui aparat de zbor
Airbus A321 încãrcat cu turiºti
ruºi, acuzaþi fiind de blasfemie. S-
au spus în Piaþa Universitãþii mul-
te lucruri, unele cu rostul lor, alte-
le mai puþin, pancartele cu “co-
rupþia ucide” reþinând atenþia. ªi
fiindcã iubim masochismul, cu oca-
zia prezenþei la Bucureºti a fostu-
lui judecãtor anti-mafia Antonio di
Pietro, care a condus la începutul
anilor ’90  ancheta “mâini cura-
te”, evident cã acesta a împãrtã-
ºit din experienþa sa, altminteri

reþinutã de istorie. Joi, 5 noiembrie
a.c., la Tribunalul din Roma s-a
deschis procesul cu 46 de per-
soane implicate în afacerea “Ma-
fia Capitalei”, bãnuite de licitaþii
trucate, infiltrãri în administraþia
primãriei pentru propriile intere-
se, cooperare între funcþionari
publici, politicieni ºi interlopi. Pro-
cesul pune în joc, s-a spus, repu-
taþia Capitalei, al 4-lea mare oraº
economic al Europei, ºi toate as-
tea dupã celebra, de acum, an-
chetã “mâini curate”. Primarul
Ignazio Marino a demisionat, fi-
ind substituit Francisco Tronca,
prefect de Milano, model civic,
dupã succesul Expo 2015, odi-
nioarã un simbol al corupþiei.
Grav ar fi dacã toate disputele
noastre ar eºua în purã febrilita-
te. Avem nevoie de un pic de gla-
cialitate afabilã în cântãrirea oa-
menilor ºi oportunitãþilor ºi de
mai mult calm. ªi dacã s-ar pu-
tea tãcere.

Vremea frumoasã a lui noiem-
brie îi ajutã pe angajaþii Primãriei
care muncesc de zor sã instaleze
miile de luminiþe ce vor strãluci în
perioada sãrbãtorilor de iarnã. În-
curcaþi oarecum de decorul de
frunze portocalii al toamnei care
încã mai persistã, muncitorii zâm-
besc ºi se caþãrã pe schele agã-
þând ghirlandele pe stâlpii de ilu-
minat. S-a început cu centrul ora-
ºului, care, evident, trebuie sã fie
luminat ca-n poveºtile de iarnã,
aici apãrând ºi primele figurine.
Fulgii de zãpadã, clopoþeii ºi ceti-
nile de brad, deocamdatã stinse
acum, decoreazã totuºi nevãzut
Piaþa Prefecturii. Tot acum se îm-
podobesc ºi copacii din English
Park, care vor fi o adevãratã fe-
erie atunci când vor fi împrãºtia
ºi luminã, dar ºi clãdirea Primã-
riei Craiova.

Iluminatul va fi pornit
pe 1 Decembrie

Autoritãþile spun cã, în acest
an, iluminatul de sãrbãtori va fi cu
totul ºi cu totul nou ºi le va atrage
atenþia craiovenilor. În aceastã
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Primele ghirlande de lumini au început sã fie
montate prin oraº, angajaþii lucrând de zor pen-
tru a se putea apãsa pe butonul iluminatului fes-
tiv pe data de 1 Decembrie. Cea mai mare sur-
prizã va fi Centrul Vechi, care va fi decorat în
aºa fel încât sã-i poarte pe craioveni în magia
sãrbãtorilor de iarnã.

iarnã, decorarea oraºului nu se
mai face nici de firma Luxten,
care ne obiºnuise deja cu figuri-
nele pe care le foloseau în fieca-
re iarnã, ºi nici de Primãrie. Noul
operator care a concesionat, prin
licitaþie, sistemul public de ilumi-
nat public, dar ºi luminile de sãr-
bãtori, are tradiþie în decorarea
oraºelor pentru sãrbãtorile de iar-
nã. Firma Flash Lighting Servi-
ces din Bucureºti a asigurat, în
anii trecuþi, iluminatul festiv în mai
multe oraºe din þarã, printre care
Braºov, Constanþa, Iaºi, Alba-Iu-
lia ºi Tulcea. La Craiova, lumini-
þele de sãrbãtori vor fi aprinse, ca
în fiecare an, pe data de 1 De-
cembrie, pentru a marca Ziua Na-
þionalã, dar ºi pentru a le oferi cra-
iovenilor posibilitatea sã se bucu-
re un timp mai îndelungat de far-
mecul sãrbãtorilor.

Patinoarul ar trebui
sã fie deschis pe 15 noiembrie

În Piaþa Prefecturii va fi ame-
najat, în curând, ºi patinoarul arti-
ficial. Pentru a se câºtiga spaþiu
– fiindcã piaþa va gãzdui concer-

tele de Crãciun ºi Revelion –
gheaþa va fi turnatã de jur împre-
jurul fântânii arteziene. Deºi con-
silierii municipali au strâmbat din
nas la aceastã idee, pe care au
considerat-o inesteticã, reprezen-
tanþii municipalitãþii au motivat cã
oamenii, ºi îndeosebi copiii, s-au
obiºnuit sã se distreze pe un pati-
noar ºi nu puteau fi dezamãgiþi,
dar cã va fi ultimul an când va fi
montat în Piaþa Prefecturii. Un
posibil amplasament ar putea fi
peste parcarea subteranã, fiind
astfel ºi mult mai aproape de Orã-
ºelul Copiilor care se organizea-
zã pe esplanada Teatrului Naþio-

nal. Patinoarul ar trebui sã fie des-
chis pe 15 noiembrie, aceasta fi-
ind data din contractul de conce-
siune a spaþiului.

Târg de Crãciun
în Centrul Vechi

Adevãrata atracþie va fi însã
în Centrul Vechi al Craiovei. Deo-
camdatã nu au început sã se facã
amenajãrile, însã autoritãþile spun
cã decoraþiunile ce vor putea fi
admirate acolo vor fi deosebite,
purtându-i pe craioveni într-o lume
de poveste. În Piaþa „Fraþii Bu-
zeºti” se va amenaja un Târg de
Crãciun pe care autoritãþile îl pre-

zintã încã de pe acum ca fiind cel
mai frumos din ultimii ani. „Vrem
sã-l facem mult mai frumos ca în
anii trecuþi, când nu am putut sã
avem nici iluminatul de sãrbãtori
cum ni l-am fi dorit. S-a fãcut cu
un miliard de lei vechi, ori unii îºi
pun prin curte pe la ei luminiþe de
suma asta, nu în tot oraºul. Dar
am fost în situaþia când nu am
avut contract cu o firmã de ilumi-
nat ºi am lucrat pe un buget de
avarie. Însã anul acesta va fi to-
talmente altceva”, a promis pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii rutieri craioveni au or-
ganizat, ieri, pe principalele artere
rutiere din municipiul Craiova o
amplã acþiune, împreunã cu repre-
zentanþii Registrului Auro Român
– Agenþia Dolj ºi „mascaþii” Servi-
ciului Acþiuni Speciale, care a avut
drept scop creºterea gradului de
siguranþã rutierã. Poliþiºtii au urmã-
rit verificarea autovehiculelor în-
matriculate în alte state ºi îndepli-
nirea condiþiilor legale pentru cir-
culaþia acestora pe drumurile pu-
blice. Echipajele de poliþiºti posta-
te pe bulevardul „ªtirbei Vodã” au
avut mult de lucru având în vede-
re cã este o zonã intens tranzitatã
de „bulgãroaice” ºi „englezoaice”.
Mai multe maºini au fost trase pe
dreapta, cu vociferãrile obiºnuite
ale ºoferilor supãraþi cã ei „au toa-
te actele” sau cã „tocmai pe mine
te gãsiºi sã mã opreºti...”. ªi încã
de la primele maºini oprite poliþiº-
tii au dat peste conducãtori auto
care nu aveau poliþe RCA valabile.
În aceste condiþii, conform preve-
derilor legislaþiei în vigoare, se re-
þin certificatul de înmatriculare ºi
plãcuþele cu numãrul de înmatri-

Reprezentanþii ISU Dolj au anun-
þat cã, în perioada 5-9 noiembrie
2015 au fost efectuate alte 12 con-
troale de prevenire în barurile ºi a
cluburile din Craiova, în cadrul
acþiunii demarcate în toatã þara
dupã tragedia de la Clubul Colec-
tiv din Bucureºti. Pompierii au pre-
cizat cã 8 locaþii aflate în lista de
prioritãþi nu au putut fi controlate,
acestea fiind închise publicului pe

Duminicã, 8 noiembrie a.c., în
jurul orei 17.00, jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj – structura Bãileºti, aflaþi
pe timpul executãrii unei misiuni spe-
cifice, au depistat în flagrant, pe raza
localitãþii Bãileºti, trei persoane ce
transportau cu ajutorul a trei cãruþe
mai mulþi arbori, fãrã documente de
provenienþã. Jandarmii au oprit ate-
lajele ºi i-au legitimat pe ocupanþi,
constatând cã este vorba despre T.F.,
în vârstã de 33 ani, S.V., în vârstã
de 28 ani, ºi S.M., în vârstã de 32
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Jandarmii doljeni au prins, duminicã seara, trei bãrbaþi din
comuna Negoi, cu vârste cuprinse între 28 ºi 33 de ani, care trans-

portau cu trei cãruþe lemn tãiat ilegal. Toþi sunt acum cercetaþi penal.

ani, toþi din comuna Negoi, iar în
urma verificãrilor ºi a mãsurãtorilor
efectuate a rezultat faptul cã aceºtia
aveau încãrcatã în cele trei cãruþe
cantitatea de 180 bucãþi material lem-
nos esenþã salcâm, cu diametrul cu-
prins între 6 cm ºi 8 cm. Jandarmii
au întocmit actele de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
tãiere ilegalã ºi furt de material lem-
nos ºi au fost înaintate organelor
competente pentru continuarea cer-
cetãrilor, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Alte 12 localuri din Craiova
au fost verificate de pompieri

termen nedeterminat.
„Din cele 12 controale efectua-

te, 5 nu sunt încã finalizate, urmând
ca documentele de control prevã-
zute de reglementãri sã fie încheia-
te în perioada imediat urmãtoare,
dupã prezentarea de cãtre adminis-
tratori a documentelor solicitate de
autoritãþi. În urma centralizãrii
datelor obþinute pânã la aceste
moment, ca urmare a efectuãrii

controalelor de prevenire, cadrele
Inspectoratului a depistat 20 de de-
ficienþe în domeniul apãrãrii îm-
potriva incendiilor, 5 fiind soluþio-
nate pe timpul controlului, 15 din-
tre acestea fiind sancþionate, apli-
cându-se 5 avertismente ºi 10
amenzi în cuantum de 30.700 lei.
Nu a fost încã aplicatã sancþiunea
complementarã privind oprirea
funcþionãrii vreunuia dintre obiec-
tivele controlate, eventualele ast-
fel de situaþii urmând a fi analiza-
te punctual, în baza documentelor
de urbanism puse la dispoziþie de
administratori spaþiilor respective”,
a precizat purtãtorul de cuvânt al
ISU Dolj, mr. Florin Cocoºilã.

Principalele deficienþe constata-
te de echipele mixte de control au
vizat lipsa organizãrii activitãþii de
apãrare împotriva incendiilor; ne-
funcþionarea parþialã a iluminatului
de securitate pentru evacuare; ex-
ploatarea necorespunzãtoare a in-
stalaþiilor utilitare aferente con-
strucþiilor ºi lipsa autorizaþiei de
securitate la incendiu.
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O acþiune de amploare vizând creºterea
gradului de siguranþã rutierã a fost organi-
zatã, ieri, de poliþiºtii Biroului Rutier Craio-
va. Oamenii legii au oprit, pe bulevardul
„ªtirbei Vodã”, aproape 90 de autovehi-
cule, toate înmatriculate în strãinãtate,
cinci dintre ele fiind imobilizate dupã ce
oamenii legii le-au reþinut plãcuþele cu nu-
merele de înmatriculare pentru lipsa poli-
þei de rãspundere civilã auto pentru pagu-

bele produse în urma accidentelor (RCA).
Vociferãrile obiºnuite ale celor traºi pe
dreapta de poliþiºti au fost înãbuºite de pre-
zenþa „mascaþilor”. Acþiunile preventive
desfãºurate în trafic de poliþiºtii de la Ru-
tierã sunt perfect îndreptãþite având în
vedere cã în perioada ianuarie – septem-
brie s-au înregistrat în Dolj 194 de acci-
dente rutiere grave în care au decedat 47
de persoane ºi au fost rãnite grav 175.

culare, autovehiculul neavând voie
sã mai circule pe drumurile publi-
ce.

Deºi conºtienþi cã nu au docu-
mentele în regulã, ocupanþii maºi-
nilor au încercat sã-i impresione-
ze pe poliþiºti cu ameninþãri de re-
clamaþii peste tot, apoi au trecut la
rugãminþi, iar în final s-au potolit,
întrebând ce au de fãcut pentru a
intra în legalitate. Astfel, „pe par-
cursul acþiunii, oamenii legii au
verificat aproape 90 de autovehi-
cule înmatriculate în strãinãtate,
iar în urma neregulilor constatate
au aplicat 28 de sancþiuni con-
travenþionale în valoare de aproa-
pe 8.280 lei. Totodatã, poliþiºtii
doljeni au reþinut douã permise de
conducere ºi au retras patru certi-
ficate de înmatriculare, precum ºi
cinci seturi de plãcuþe de înmatri-
culare”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin
Apostol.
Peste 1.100 de fapte penale
constatate în 9 luni

Asemenea activitãþi, menite sã
ducã la creºterea gradului de sigu-

ranþã rutierã ºi asigurarea unui tra-
fic fluent, au reprezentat ºi pe par-
cursul primelor 9 luni ale anului
2015 principalele obiective ale po-
liþiºtilor rutieri doljeni. Pentru rea-
lizarea acestora oamenii legii au
desfãºurat activitãþi specifice pen-
tru prevenirea accidentelor rutiere
ºi combaterea infracþiunilor la re-
gimul circulaþiei. Poliþiºtii doljeni au
urmãrit conºtientizarea tuturor par-
ticipanþilor la trafic cu privire la
riscurile la care se expun atunci
când încalcã normele rutiere în
scopul adoptãrii de cãtre aceºtia a
unei conduite preventive ºi respon-
sabile în trafic. Astfel, în urma
activitãþilor zilnice întreprinse de
oamenii legii, în perioada 1 ianua-
rie – 30 septembrie, au fost con-
statate 1.142 de fapte de naturã
penalã. De asemenea, poliþiºtii ru-
tieri au aplicat 56.927 de sancþiuni
contravenþionale pentru încãlcãri
ale legislaþiei rutiere în vigoare, cu
1.930 mai multe decât în perioada
similarã a anului trecut, iar peste
17.000 dintre acestea au fost apli-
cate conducãtorilor auto care au
cãlcat mai mult decât trebuie pe-

dala de acceleraþie, încãlcând re-
gimul legal de vitezã.
194 de accidente grave, cu 47
de morþi

Totodatã, oamenii legii au reþi-
nut în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce autovehicule pe
drumurile publice 4.972 de permi-
se de conducere, cu 1.015 mai
multe ca în 2014, ºi au retras 1.425
de certificate de înmatriculare, cu
364 mai multe ca în perioada si-
milarã a anului precedent. De ase-
menea, în primele 9 luni ale anului
2015 poliþiºtii rutieri au desfãºurat
activitãþi investigative complexe în
vederea identificãrii a 36 conducã-
tori auto care, dupã comiterea unui
accident de circulaþie, au pãrãsit 
locul accidentului, 5  dintre aceº-
tia fiind reþinuþi/arestaþi preventiv.

Din nefericire, în ciuda tutu-
ror activitãþilor desfãºurate în
judeþul nostru s-au produs 194
de accidente rutiere grave, în-
registrând o uºoarã creºtere
faþã de perioada similarã a anu-
lui 2014, când s-au produs 192
de accidente. Acþiunile organi-

zate de poliþiºtii rutieri ºi con-
duita preventivã adoptatã de
participanþii la trafic au dus la
scãderea numãrului persoane-
lor decedate ºi al persoanelor
rãnite grav în urma accidente-
lor rutiere, astfel în primele 9
luni ale anului 2015, în acciden-
tele rutiere produse în Dolj au
decedat 47 de persoane  ºi au
fost rãnite grav 175, faþã de 51
persoane decedate ºi alte 178 per-
soane rãnite grav, în anul 2014.

Principalele cauze generatoare
de accidente în judeþul Dolj, în
perioada analizatã, sunt viteza ex-
cesivã sau neadaptatã la condiþiile
de drum ºi neacordarea de priori-
tate autovehiculelor care au acest
drept, topul fiind completat de nea-
cordarea de prioritate pietonilor
angajaþi regulamentar în traversa-
rea strãzii. „În perioada urmãtoa-
re, poliþiºtii rutieri doljeni vor con-
tinua, cu mai multã fermitate,  se-
ria activitãþilor pentru creºterea
gradului de siguranþã rutierã ºi
combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente”, a mai
precizat subcomisar Alin Apostol.
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Nu ºtim cât vor mai continua protestele
în stradã. Ceea ce se vede cu ochiul liber
este un deja accelerat proces de disipare ºi
de fragmentare a acestora. De precizat cã
nu mai e vorba de un singur protest, cel al
revoltei sub semnul emoþiei catastrofei de
la clubul „Colectiv” din Capitalã, ci de mult
mai multe, majoritatea diversificate, într-o
ordine pânã la urmã fireascã, datã fiind ºi
diversitatea protestatorilor. Despre struc-
tura acestora s-au ºi grãbit unii sã ofere
niºte catalogãri pe cât de aproximative ºi,
deci, formale, pe atât de riscante în decan-
tarea revendicãrilor ºi a soluþiilor invocate.
Cel mai guraliv (ºi de nimic, vorba poetu-
lui) îmi pare a fi – ºi cine altul? – Traian
Bãsescu: guraliv, întrucât s-a dezlãnþuit în
aceste ultime zile de parcã ar fi aterizat de
pe o altã planetã. Sustras oricãrei respon-
sabilitãþi, critic acerb al unei clase politice
din care a fãcut organic parte ºi cãreia i-a
fost ºi cârmaci, omul pare sã fi devenit cu
totul imun la problemele reale ale societãþii
româneºti. Continuã cu nonºalanþã sã des-
tituie statul, afirmând, de pildã, cã „Marea
majoritate (a manifestanþilor din Piaþã, n.
ns.) sunt clasã medie”, fiindcã el n-ar fi
auzit cerinþa de a creºte salariilor ori aju-

Zgomotul ºi furiaZgomotul ºi furiaZgomotul ºi furiaZgomotul ºi furiaZgomotul ºi furia
toarele sociale; ca ºi când problema salarii-
lor ºi chiar a hulitelor ajutoare sociale ar fi
ceva strãin de agenda politicii unei societãþi
îngenunchiate de lipsuri ºi, uneori, de o
cruntã sãrãcie. Ca ºi când nu retribuþiile
jenante, printre cele mai mici din Europa,
ar fi unul din factorii corupþiei. Cine poate
nega faptul cã mafiotismul e generat de sta-
rea de dezagregare pe criterii nemerituoase
a populaþiei. ªi Bãsescu nu conteneºte sã
atace din nou Statul, reiterându-ºi una din
pãcãtoasele sale poziþii poziþionate „capita-
list”. El susþine cã în Piaþã nimeni n-ar fi
cerut nimic statului. Sã înþelegem cã refu-
zul sistemului n-ar avea nimic de-a face cu
statul? Cã instituþiile – da, fireºte, vinovate,
zdrenþuite, incompetente – nu sunt oare
chiar componentele, dacã nu cumva fun-
damentele, Statului?

Ei bine, acceptând cã de data aceasta ar
fi ieºit în Stradã „corifeii” râvnitei clase de
mijloc (despre a cãrui existenþã reputaþi so-
ciologi ºi economiºti occidentali se îndo-
iesc cã ea ar mai exista în structura ei de
dicþionar, aºa cum s-a verificat în þãri cu
democraþii consolidate, precum Spania, Ita-
lia, Grecia, Portugalia), o astfel de tezã
sfârºeºte prin a arunca, din nou, anatema

pe categoria sãrãcimii. Una vulnerabilã, ca
totdeauna în istorie, dar oricând gata pen-
tru a ieºi dintr-o lungã stare de implozie într-
o explozie ce s-ar putea întinde mult din-
colo de spaþiile unor Pieþe metropolitane.

ªi, din pãcate, fostul preºedinte nu e sin-
gurul reînscris într-un soi de reciclare po-
liticianistã, schimbând pãrul ºi conservân-
du-ºi intact nãravul. Un deceniu la butoa-
ne, are acum necuviinþa, de aceeaºi extrac-
þie de maidan, de a pretinde cã le ºtie pe
toate: ºi ce trebuie fãcut (ºi n-a fãcut) ºi ce
e nevoie pentru o societate la ale cãrei boli
a contribuit din plin. Existã mulþi ciraci, unii
disimulaþi în condeieri rebranduiþi, acuzând,
de exemplu, guvernul Ponta, nu pentru
ceea n-a fãcut, ci pentru puþinele lucruri pe
care a încercat sã le îndrepte: da, o reechi-
librare, absolut legitimã, a veniturilor, mici,
dar cât de necesare juridic, despãgubiri în
contul nedreptãþilor comise de guvernanþii
bãsiºti. Ei, cârcotaºii aceºtia reinventaþi ad
hoc, le considerã… pomeni. Deºi ºtiu cã
nicãieri, în þãri pe care le dau de exemplu,
redistribuirea avuþiei, mai mare ori mai
micã, se face ºi în baza unei justiþii sociale.
Fiindcã, în absenþa acesteia, tocmai Piaþa
va fi cea care se va inflama ºi, mai devre-

me ori mai târziu, morbul dreptãþii va înce-
pe vânatul în tabãra celor ce-ºi fac din ca-
pitalismul fãrã scrupule o unicã ideologie,
cea a profitului gras ºi imediat.

Nu ºtiu cum se va dezamorsa starea con-
flictualã, cum se va stinge tensiunea acu-
mulatã în rândul unei societãþi ce nu-ºi gã-
seºte resursele de înþelepciune ºi de dreap-
tã justiþie la mai bine de un sfert de veac de
cãutãri ºi de experienþe dintre cele mai ra-
tate. Cine vor fi profitorii? Cine manipula-
torii? Cât despre curãþirea clasei politice am
mari îndoieli cã ea ar putea sã aibã loc cu-
rând. ªi, mai ales, la comandã. Privind prin-
tre rândurile actualelor formaþiuni, e aproape
imposibil sã identifici figuri dispuse sã facã
pasul înapoi. Autoizolaþi în cercurile lor în-
chise, ca în niºte cluburi de afaceriºti, fie-
care se crede deja de neînlocuit. Unii zac
în Parlament de douã decenii, alþii fac cu
rândul prin instituþiile statului, schimbând
partide ºi „credinþe” într-o tristã veselie, iar
alþii, rãmaºi în aºteptare, se antreneazã pen-
tru a prelua ºtacheta pe care o considerã
meritatã în baza ataºamentului faþã de ºef.
Ori de ºefi. Cât despre trãdãtori, pentru ei
politichia e deja un poker preferat, trans-
format în viciu.

 În aprilie 2015, Asociaþia „Edu-
life” Craiova, împreunã cu parte-
nerii sãi – ªcoala Gimnazialã Fi-
liaºi, ªcoala Gimnazialã Sadova,
ambele din Dolj, ªcoala Gimnazialã
nr.7 Petroºani ºi ªcoala Gimnazialã
nr. 3 Lupeni, amândouã din jude-
þul Hunedoara – anunþau lansarea
proiectului „Stop abandonului
ºcolar!”. Obiectivul a constat în
reducerea fenomenului de pãrãsi-
re timpurie a ºcolii din regiunea
Sud-Vest Oltenia ºi Regiunea Vest,
prin creºterea numãrului de elevi
ºi tineri menþinuþi ºi reintegraþi în
sistemul educaþional. Grupul-þintã
a fost constituit din 400 de elevi
cu risc de pãrãsire a ºcolii, 100 de
tineri care au pãrãsit timpuriu pro-
cesul de învãþãmânt, precum ºi
250 de pãrinþi ai adolescenþilor.
„Copiii au simþit cã sunt bãgaþi
în seamã...”

La finele proiectului, rezultatele
sunt mai mult decât satisfãcãtoa-
re. Þintele au fost atinse aproape
în totalitate, dupã cum a afirmat ºi
managerul Tamara Belu: „Cre-
dem cã acest program de aproxi-

Un proiect la final, dar rezultatele
se vor vedea mai târziu

În urmã cu câteva zile, s-a de-
finitivat, dupã evaluarea contesta-
þiilor, lista finalã cu elevii care vor
beneficia de fonduri (180 de lei
lunar) pentru a urma cursurile li-
ceale, în cadrul Programului „Bani
pentru liceu”, cele care au fost
acceptate, în prima fazã, fiind fã-
cute cunoscute sãptãmâna trecu-
tã. „Au fost depuse 3.178 de do-
sare, iar, dupã verificarea conte-
staþiilor, numãrul celor care vor
primi sprijin este de 3.172. Bene-
ficiari sunt cei care provin din fa-
milii al cãror venit brut pe fiecare
membru nu depãºeºte 150 de lei,
raportat la lunile iunie-august
2015”, a precizat prof. Nicoleta
Liþoiu, purtãtor de cuvânt al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Pe lângã clauza referitoare la
bugetul familial, elevii trebuie sã
îndeplineascã mai multe alte con-
diþii: sã nu depãºeascã un numãr
de 20 de absenþe nemotivate se-
mestrial; sã nu fie eliminaþi de la

Peste 3.100 de elevi vorPeste 3.100 de elevi vorPeste 3.100 de elevi vorPeste 3.100 de elevi vorPeste 3.100 de elevi vor
primi „Bani pentru liceu”primi „Bani pentru liceu”primi „Bani pentru liceu”primi „Bani pentru liceu”primi „Bani pentru liceu”

cursuri pe o perioadã de 3-5 zile;
sã nu aibã nota la purtare sub 7
etc. Referitor la aceste cerinþe, în
anul ºcolar anterior, 5% dintre elevi
au pierdut bursa, din cauza neres-
pectãrii regulamentului. Cele mai
multe ajutoare financiare se în-
dreaptã cãtre cursanþii Liceului
Tehnologic „Petre Baniþã” Cãlãraºi
(232), ai Liceului Teoretic „Con-
stantin Brîncoveanu” Dãbuleni
(206) ºi ai Liceului Tehnologic „Di-
mitrie Filiºanu” Filiaºi (199). Cele
mai puþine sunt destinate elevilor
din Liceul Tehnologic „Constantin
Ianculescu” Cârcea (2), Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova
(7) ºi Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” Craiova (15). În
Craiova, cei mai mulþi beneficiari
sunt de la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” (188),
Colegiul „ªtefan Odobleja” (118)
ºi Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi” (120).

CRISTI PÃTRU

Început, oficial, în primãvara
acestui an, un program dezvoltat
cu fonduri europene, prin
POSDRU 2007-2013, s-a încheiat,
într-un cadru festiv, ieri, la
Craiova. Proiectul a avut ca scop
reducerea abandonului ºcolar
ºi, în cel de-al doilea segment,
acordarea celei de-a doua ºanse
de a învãþa pentru copii. Rezulta-
tele sunt pline de speranþe, dar
rãmân mai multe semne de
întrebare, mai ales în ceea ce
priveºte finanþarea ºi implicarea
autoritãþilor publice locale.

mativ 900.000 de euro ºi-a atins
scopul, deoarece s-a vãzut o scã-
dere a abandonului ºcolar. Am vã-
zut copii care ºi-au dorit sã conti-
nue activitãþile, inclusiv pe perioa-
da vacanþei. Au mers în excursii,
au vizionat spectacole, au partici-
pat la diverse activitãþi educative”.
Managerii din instituþiile partenere
au fost ºi ei mulþumiþi de rezultate-
le obþinute. La rândul sãu, prof
Alina Marilena Dica, preºedin-
tele „Edulife”, a precizat: „Cred cã
a fost cel mai important lucru cel
în care aceºti copii au simþit cã sunt
bãgaþi în seamã. Atât ei, cât ºi pã-
rinþii lor. Sigur, nu sunt rezolvate
toate problemele, dar este un în-
ceput ºi vom cãuta sã implemen-
tãm ºi alte proiecte, fiindcã este
nevoie de ele, astfel încât abando-
nul ºcolar sã fie cât mai mic”.
Este nevoie de implicarea
autoritãþilor locale

Una dintre secþiunile conferinþei
de încheiere a proiectului s-a numit
„Lecþii învãþate ºi experienþe împãr-
tãºite”. Prof.  Cristina Ardelean,

expert pentru „a doua ºansã”, un
segment al programului, a punctat:
„Este o dificultate cu copiii care au
pãrãsit sistemul de învãþãmânt ºi au
ajuns la vârsta adolescenþei, în care
apar întrebãrile ºi, inevitabil, sunt
aºteptate rãspunsurile. Aici trebuie
fãcut ceva”. De asemenea, prof.
Laura Radu, expert în monitori-
zare ºi evaluare, a menþionat: „Este
mare nevoie de mai mulþi oameni
cuprinºi în astfel de proiecte, dar
ne lovim de problema financiarã.
Este nevoie ºi de o co-finanþare,
astfel încât sã fie acoperite toate
costurile. Ori, aici autoritãþile publi-
ce locale trebuie sã se implice. Sunt
întârzieri cu banii veniþi din Euro-
pa, iar, pentru a plãti munca tuturor
colaboratorilor este nevoie de bani.
De aceea spun cã autoritãþile trebu-
ie sã se implice. Vã spun cã, din
acest punct de vedere, la Filiaºi au-
toritãþile au înþeles eforturile ºi au
participat la co-finanþare. În rest,
pe Valea Jiului, sunt probleme. Toatã
lumea trebuie sã înþeleagã cã este
necesarã investiþia în educaþie”.

CRISTI PÃTRU
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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 locul al
doilea, dupã „Henri Coandã”.
Se vorbeºte ºi de un al doilea
terminal la Craiova cu o su-
prafaþã de 20.000 de metri
pãtraþi, realizarea unei platfor-
me de staþionare pentru aero-
nave ,  cu  o  suprafa þã  de
30.000 de metri pãtraþi, dota-
rea cu echipamente de sigu-
ranþã, precum ºi realizarea in-
frastructurii auxiliare, respec-
tiv un drum perimetral tehno-
logic, iluminat public ºi su-
praveghere video. Planurile
sunt vaste, iar conducerea CJ
Dolj doreºte sã le ducã la bun
sfârºit, aºadar, vor urma alþi
patru ani, care vor însemna

Începând de astãzi, Craiova reintrã
pe harta aeroporturilor internaþiona-
le, primul avion decolând în aceastã
dimineaþã, la ora 6.30, spre Roma. În
plus, mai multe veºti bune au venit
ieri din partea conducerii Consiliu-

lui Judeþean Dolj. În primul rând, nu
se pierde nici un euro din finanþarea
europeanã, iar pe de altã parte, Aero-
portul Internaþional Craiova a deve-
nit operaþional cu aproape o jumãta-
te de an mai devreme. Acest proiect

muncã ºi termene.

„Este o zi mare
pentru Consiliul
Judeþean Dolj”

Conducerea Consiliului Ju-
deþean Dolj a impus construc-
torilor calitate, dar ºi condiþii
sigure pentru aterizare ºi de-
colare. Pista a fost construi-
tã, în urmã cu foarte mulþi
ani, pentru avioane uºoare sau
medii. Acum, lucrurile s-au
schimbat. Aºa cum susþine ºi
preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, pis-
ta trebuia neapãrat refãcutã,
astfel încât sã poatã fi folosi-
tã ºi de aeronave grele, dar ºi
cetãþenii sã zboare în condiþii
de maximã siguranþã. „Este o
zi mare pentru Consiliul Ju-
deþean Dolj ºi pentru Aeropor-
tul Internaþional Craiova. Sun-
tem pregãtiþi ca, de mâine, sã

reluãm în forþã activitatea pe
aeroport, avionul care urmea-
zã sã opereze prima cursã,
spre Roma, urmând sã ajun-
gã la Craiova în aceastã dupã-
amiazã. Toatã lumea implica-
tã în acest proiect de peste 24
de milioane de euro s-a mo-
bilizat exemplar, pentru cã,
dupã numai cinci sãptãmâni,
s-a realizat ceea ce ar fi tre-
buit sã se finalizeze în cinci
luni – pista de decolare-ateri-
zare, calea de rulaj, precum
ºi reabilitarea platformei de
îmbarcare. A fost o muncã in-
tensã, cu oameni care au lu-
crat pe aeroport ºi câte 30 de
ore  ne în t re rup t ,  cu  pes te
70.000 de tone de asfalt tur-
nat de constructori pentru o
pistã care va rezista zeci de
ani de acum înainte. Aeropor-
tul Internaþional Craiova, un
obiectiv care aparþine Consi-
liului Judeþean Dolj ºi pentru
care  au  fos t  depuse  toa te
eforturile în vederea reabilitã-
rii ºi modernizãrii, va rãmâne
fala regiunii Oltenia. Ceea ce
s-a realizat aici este foarte
important pentru specialiºti,
greutatea avioanelor care tre-
buie sã aterizeze pe piaþã a
crescut foarte mult, aºa cã
avioanele mari sau avioanele
mai mici, dar cu încãrcãturã
foarte mare pot sã aterizeze
liniºtite aici. Rãmân lucrãri în
continuare pânã la primãvarã,
locur i  de  parcare  pen t ru
avioane etc., sunt în termen.

Vreau sã mulþumesc firmei
Azvi, dar ºi altor firme care
au lucrat, pentru cã ºi-au che-
mat oamenii la lucru ºi în zi-
lele libere, altfel nu se putea
termina atât de repede ºi lu-
crãrile sã fie atât de bine exe-
cutate.  Oameni care la un
simplu telefon al nostru au
vibrat... Le mulþumim la toþi”,
a mai spus ºeful administra-
þiei judeþene.

„Le mulþumesc
constructorilor,
care au arãtat
cã atunci când
vor... se poate”

Astãzi, la ora 6.30, dimi-
neaþa, va zbura primul avion
spre Roma. Despre aceastã
cursã, dar ºi despre efortul
pentru finalizarea acestei lu-
crãri, a vorbit Alina Tãnãses-
cu,  vicepreºedintele al  CJ
Dolj. „Aºa cum ºtiþi, la soli-
citarea reprezentanþilor Wizz
Air, la aceastã datã este gata
pista, calea de rulare ºi pista
de  îmbarcare-debarcare, ast-
fel încât zborurile vor putea
fi reluate începând de mâine
(n.r. – astãzi). Astãzi (n.r. –
ieri) va ateriza în jurul orei
19.00, aeronava Wizz Air,
care mâine (n.r. – astãzi) di-
mineaþã va pleca spre Roma
la ora 6.30.  Aº vrea sã le
mulþumesc tuturor celor care

s-au implicat în desfãºurarea
acestui proiect, oameni care
au stat pe acest aeroport zi ºi
noapte, astfel încât lucrãrile
sã fie gata la timp ºi sã le
mulþumesc constructorilor,
care au arãtat cã atunci când
vor... se poate, nu în ultimu-
lui rând conducerii ºi repre-
zentanþilor Aeroportului ºi
Consiliului Judeþean Dolj ,
care s-au implicat în tot acest
proiect extrem de important”,
a subliniat Alina Tãnãsescu.

„Vom mãsura
efectele directe
ºi indirecte
pe care le au
zborurile asupra
economiei locale”

Cristinel Iovan, vicepreºe-
dintele Consiliului Judeþean
Dolj, a vorbit despre efortul
antreprenorului, dar ºi despre
planurile de viitor ale acestui
aeroport, despre posibilitatea
de a mai poposi în Bãnie ºi un
alt operator aerian, cu alte
oferte dar ºi noi rute, înce-
pând cu vara viitoare. „Am
hotãrât  cu toþ i i  ca,  a tunci
când vor începe lucrãrile de
reabilitare a pistei pe Aeroport
Craiova, sã fim prezenþi zi de
zi alãturi de colegii noºtri ºi
aceastã echipã inimoasã de la
Aeroportul din Craiova pentru

Bogdan Mitache, director ºantier: „Aceastã lucrare va rãmâne una
de referinþã ºi din punctul de vedere al volumului lucrãrii, dar ºi din
punctul de vedere al termenului mic de realizare. Am lucrat în avans ºi
am lucrat foarte bine, o lucrarea de calitate. A fost o provocare foarte
mare. Pot menþiona, în acest sens, o cantitate de asfalt de peste 70.000
de tone, câteva mii de tone de beton rutier, undeva la 90-100 de mii de
metri liniari de rosturi ºi marcaje, care reprezintã o cantitate destul de
semnificativã. A fost foarte greu, dar suntem ºi noi bucuroºi cã putem sã
aducem bucurie în casa celor din zonã”.
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este considerat deja un reper la nivel
naþional, aeroportul din Craiova fiind
al doilea din þarã, dupã Otopeni. Con-
siliul Judeþean ar fi dorit sã se reia
cursele ºi mai devreme: iniþial se
anunþase data de 25 octombrie, dar nu

s-au obþinut la momentul respectiv
toate avizele. Promisiunea fãcutã în
urmã cu câteva luni a fost onoratã,
aºadar, de administraþia judeþeanã ºi,
implicit, de conducerea Aeroportului
Internaþional Craiova. 

Pagini realizate de RADU ILICEANU ºi MARGA BULUGEAN

a putea realiza cât mai repede
aceastã investiþie pentru cra-
ioveni, pentru olteni ºi altor
locuitori din Bulgaria ºi Ser-
bia care zboarã din acest ae-
roport. Duminicã seara, pe la
ora 20.30, când lucrãrile s-au
terminat ,  a  fost  o  bucurie
enormã, angajaþii s-au luat în
braþe. Acest aeroport repre-
zintã foarte mult pentru noi.
Vom mãsura în perioada ur-
mãtoare efectele directe ºi in-
directe pe care le au zboruri-
le asupra economiei locale ºi
în mod cert ºi alþi operatori
vor veni ºi îºi vor deschide
operaþiunile de pe acest aero-
port. S-a vorbit foarte mult ºi
s-a mulþumit pe bunã drepta-
te constructorilor, asistenþei
tehnice pentru efortul pe care
l-au fãcut. V-am spus ºi la
conferinþele trecute cã efor-
tul fãcut de antreprenor nu a
fost simplu, pentru cã a sus-
þinut din fondurile proprii lu-
crãri. Pânã când facturile ur-
mau sã fie decontate din bani
europeni, trecea o perioadã
destul de lungã ºi de aceea
foarte multe aspecte trebuiau
depãºite în momente. Am avut
zile de cumpãnã, de agitaþie,
când vedeam cã lanþul care
aprovizioneze cu bitum, cu
asfalt, piatrã spartã, aceastã
lucrare era întrerupt din dife-
rite motive ºi tocmai de aceia
domnul preºedinte Prioteasa
spunea cã foarte multe firme
locale veneau ºi  susþineau
aceastã lucrarea, ca ea sã se

Dumitru Palada, ºeful echipei de consultanþã: „Într-un termen
foarte scurt a trebuit sã realizãm lucrãri destul de mari. Ca sã vã daþi
seama ceea ce s-a fãcut aici,  înseamnã echivalentul a 16 km de drum
naþional cu lãþimea de 10 metri sau pentru drum judeþean, cu lãþimea
de 7 metri, ar însemna 24 km. Asta pentru a vã da seama, cã, practic,
în ºase sãptãmâni s-a construit ceea ce se construieºte în doi-trei ani
în materie de drumui naþionale sau judeþene. Provocãrile au fost 24
din 24 de ore. Au fost ºi probleme tehnice, pe care a trebuit sã le
rezolvãm în timpul execuþiei, pentru cã nu s-a putut altfel. S-au re-
zolvat, dar am reuºit. Pentru mine este o bucurie cã sunt cetãþean al
Craiovei ºi este o încununare a unei activitãþi de câþiva zeci de ani în
domeniul construcþiilor”.

Mircea Dumitru, directorul executiv al Aeroportului
Internaþional Craiova:

„Partea de zebrã pe care o vedeþi este cea care aratã pilotului cã
acolo este capãtul de pistã ºi veþi vedea în continuare douã pete albe
din zebrã sau din marcajul pistei care reprezintã zone de prag. Se fac
ultimele mãsurãtori vizavi de direcþiile pistei, care sã ne ajute în con-
tinuare pentru condiþiile de navigaþie, ºi procedurilr pentru navigaþia
instrumentalã. Toate acestea, coroborate cu balizajul pe care îl vom
pune, vor aduce Aeroportul Craiova la condiþii similare cu cele de pe
Aeroportul Otopeni. La intrarea pe calea de rulaj marcajul trece pe
culoarea galben. Sunt, de asemenea, acolo marcate poziþia de hold,
de aºteptare a aeronavei, atunci când se duce cãtre pistã. De aseme-
nea, sunt niºte „X”-uri de culoare galbenã. Acestea specificã faptul
cã respectivele cãi de rulaj nu sunt deschise aviaþiei civile, astfel în-
cât sã nu existe niciun pericol ca pilotul sã intre pe o altã cale de
rulare. Deocamdatã, avem vechiul sistem de balizaj ºi sperãm ca pe
mãsurã ce vin echipamentele sã le putem instala. Absolut toate cablu-
rile sunt trase prin beton. Vor fi lumini de ax, lumini de lateral, lumini
de praguri, lumini de direcþie, absolut tot ceea ce înseamnã balizaj
profesional”.

finalizeze într-un termen cât
mai rapid. ªtim aºteptãrile pe
care le au craiovenii despre
acest aeroport. Ne bucurãm
cã de mâine (n.r. – ieri) cra-
iovenii care ºi-au luat bilet
spre Roma vor putea pleca de
aici. Sã sperãm cã veºtile bune
vor continua cu acest aero-
port...”, a mai spus vicepre-
ºedintele CJ Dolj.

„Este ultima iarnã
când vor mai
fi probleme
cu ceaþa”

Directorul Aeroportului,
Mircea Dumitru, i-a mulþumit
public preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa pentru „cadoul” pe care i
l -a  fãcut  pr in  amenajarea
acestei piste la standarde eu-
ropene. „Personal, este prima
umbrã de bucurie din acest
an, care, din motive persona-
le, pentru mine va rãmâne cel
mai urât an din viaþa mea. Este

o umbrã de bucurie pentru cã
am ajuns aici, în acest punct.
Dar ne mai rãmân lucrãri de
fãcut – mã refer la platforma
de îmbarcare-debarcare ºi la
echipamentul de balizaj. Pe
mãsurã ce echipamentele în-
cep sã soseascã, unele ex-
trem de performante, de la
firma ADB, le vom pune în
operã sub trafic ºi, pe mãsu-
rã ce se va realiza fiecare fir,
îl vom aprinde în speranþa cã
vom spr i j in i  a ter izarea  în
condiþii de vizibilitate redusã.
Vom mai avea ºi în aceastã
iarnã probleme probabil cu
ceaþa, dar este ultima iarnã
când vor mai fi probleme de
acest gen. Îmi cer scuze pen-
tru disconfortul din ultimele
douã sãptãmâni creat pasage-
rilor, care au fost nevoiþi sã
se deplaseze la ºi de la Oto-
peni cu autocarele. Sperãm
cã vor înþelege de ce s-a în-
tâmplat aºa ºi cât de mare a
fost efortul fãcut cu toþii”, a
subliniat directorul executiv
Mircea Dumitru.
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Normele metodologice privind
condiþiile de punere în aplicare a
mãsurii de restructurare/reconver-
sie a plantaþiilor viticole, eligibilã
pentru finanþare în cadrul Progra-
mului Naþional de Sprijin al Româ-
niei în sectorul vitivinicol 2014-
2018, au fost completate ºi modi-
ficate în urmã cu câteva zile, sta-
bilindu-se mai multe exigenþe. Ast-
fel, sprijinul financiar maxim pre-
vãzut la „Mãsurile eligibile ºi su-
mele forfetare aferente programe-
lor de restructurare/reconversie”
acordat pentru fiecare mãsurã eli-
gibilã din cadrul programelor de re-

structurare/reconversie nu va de-
pãºi 75% din valoarea costurilor
efective utilizate pentru realizarea
acestora. Totodatã, toate progra-
mele de restructurare/reconversie
se realizeazã numai pentru înfiin-
þarea/modernizarea plantaþiilor de
viþã-de-vie destinate producerii vi-
nurilor din regiunile viticole, pod-
goriile ºi centrele viticole prevãzu-
te în legislaþia naþionalã în vigoare.

Pentru campania viticolã 2015-
2016 se aprobã o sesiune suplimen-
tarã de depunere a planurilor indi-
viduale, în perioada 1-23 octom-
brie 2015, iar dosarul complet al
cererilor de finanþare se depun la
APIA pânã la data de 20 noiembrie
2015. De asemenea, în termen de
30 de zile calendaristice de la în-
casarea sprijinului financiar de la
APIA, beneficiarul are obligaþia sã
depunã la centrul judeþean APIA
Dolj documentele justificative pri-
vind efectuarea tuturor plãþilor cã-
tre furnizori, aferente mãsurilor
recepþionate.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Cei interesaþi în programele de restructurare/recon-
versie a plantaþiilor viticole au la dispoziþie sume im-
portante pentru a iniþia un plan de afacere. Pentru cam-
pania viticolã 2015/2016 s-a aprobat o nouã sesiune su-
plimentarã de depunere a planurilor individuale, iar do-
sarele complete ale cererilor de finanþare se pot trimite
pânã la 20 noiembrie 2015. Anul trecut, suprafaþa planta-
tã cu viþã-de-vie, prin accesarea fondurilor europene, a
fost de numai 5,2 ha ºi, din pãcate, nu s-a mai depus nici-
un plan individual pentru campania viticolã 2014-2015.

VVVVViticultorii pot cere finanþareiticultorii pot cere finanþareiticultorii pot cere finanþareiticultorii pot cere finanþareiticultorii pot cere finanþare
pânã la 20 noiembrie 2015pânã la 20 noiembrie 2015pânã la 20 noiembrie 2015pânã la 20 noiembrie 2015pânã la 20 noiembrie 2015

Viþa altoitã certificatã,
cea mai cotatã

Cel mai mare sprijin financiar
pentru un hectar cultivat se acor-
dã la viþe altoite certificate, în ca-
drul mãsurii eligibile „Proiectare,
defriºare, pregãtire teren, plantare
ºi instalare tutori” din cadrul pro-
gramului „Reamplasarea parcele-
lor”. Suma forfetarã maximã ce
poate fi primitã este, aici, de pânã
la 8.170 euro/ha pentru mai mult
de 4.000 de plante/ha. Urmeazã
grupa de 3.500-4.000 plante/ha,
unde se alocã cel mult 7.670 euro/
ha, ºi categoria 3.000-3.500 plan-

te/ha cu suma maximã oferitã de
7.170 euro/ha. Aceleaºi sume pot
fi accesate în cadrul programului
„Reconversia soiurilor”, la capito-
lul „Drepturi de replantare rezulta-
te în urma defriºãrii în cadrul pla-
nului individual”. Se mai acordã
sprijin financiar ºi pentru moder-
nizarea sistemului de susþinere prin
înlocuirea sârmelor, prin instalarea
a trei rânduri de sârme, din care
minimum douã duble, la sistemul
pentru conducere ºi palisaj în ve-
derea susþinerii butucilor ºi con-
ducerii lãstarilor. Aici, indiferent de
numãrul materialului sãditor per
hectar, suma forfetarã maximã
admisã este de 2.020 euro/ha.

Mãsurãtori prin GPS
Determinarea suprafeþelor par-

celelor viticole care fac obiectul
programelor de restructurare/re-
conversie se realizeazã prin mãsu-
rare cu aparatul GPS respectând
prevederile art. 75 din Regulamen-
tul CE nr. 555/2008 al Comisiei din

27 iunie 2008 de stabilire a norme-
lor de aplicare a Regulamentului CE
nr. 479/2008 al Consiliului privind
organizarea comunã a pieþei vitivi-
nicole, în ceea ce priveºte progra-
mele de sprijin, comerþul cu þãrile
terþe, potenþialul de producþie ºi pri-
vind controalele în sectorul vitivi-
nicol. Verificarea densitãþii butaºi-
lor de viþã-de-vie plantaþi se face
prin determinãri pe fiecare parcelã
viticolã, prin împãrþirea suprafeþei
unui hectar exprimatã în metri pã-
traþi, la spaþiul de nutriþie al fiecã-
rei plante, care se calculeazã prin
înmulþirea distanþei dintre rânduri
cu distanþa dintre plante pe rând.

Sub 50% realizatã investiþia,
APIA retrage banii

Dacã în cadrul verificãrii se
constatã cã suprafaþa cuprinsã în
mãsura de sprijin nu este executa-
tã în întregime, dar este executatã
în termen de cel puþin 50% din to-
talul suprafeþei respective, spriji-
nul este virat dupã reþinerea garan-
þiei de bunã execuþie, proporþional
cu suprafaþa efectiv realizatã. Pre-
cizãm cã garanþia de bunã credin-
þã este în cuantum de 500 de euro/
ha ºi poate fi sub formã de depozit
în numerar sau scrisoare de ga-
ranþie bancarã. Nerealizarea cu
pânã la 5% a suprafeþei din mãsu-
ra de sprijin nu conduce la penali-
zarea solicitantului, plãtindu-se su-
prafaþa efectiv realizatã. În schimb,
dacã se constatã cã solicitantul a
realizat mai puþin de 50% din su-
prafaþa menþionatã în cererea de
sprijin, fãrã a beneficia de avans,
APIA nu va plãti sprijinul solicitat
ºi se va executa garanþia de bunã
execuþie constituitã de beneficiar
în favoarea APIA.

Reconversii timide în Dolj
Reînfiinþarea unor suprafeþe vi-

ticole în Dolj, cu respectarea nor-
melor U.E. a fost de interes mai
mare în perioada 2011-2012, scã-

zând apoi simþitor, deoarece prin
natura ei activitatea vitivinicola este
foarte tehnicã, necesitã investiþii
iniþiale deosebit de mari, personal
cu calificare ºi experienþã  aparte,
iar la valorificarea producþiei con-
curenþa este mai agresivã decât în
oricare alt domeniu al producþiei
agroindustriale. Un lucru îmbucu-
rãtor este înfiinþarea ºi a unor su-
prafeþe de struguri de masã pe
baza unui sortiment modern, com-
petitiv ºi care are o niºã de piaþã
stimulativã. Suprafaþa ocupatã cu
struguri de masã este de 14 ha.

La Direcþia pentru Agriculturã
Dolj, în anul 2014, s-au înregistrat
douã Anexe 1 pentru autorizarea
plantãrii viþei-de-vie ºi înscrierea în
Registrul plantaþiilor viticole. S-au

eliberat douã autorizaþii de plantare,
suprafaþa totalã plantatã cu struguri
pentru vin fiind de 9,74 ha, din care
5,2 ha s-au plantat prin accesarea
fondurilor europene, prin reconver-
sie/restructurare, iar 4,54 ha pe fon-
duri proprii. Materialul sãditor folo-
sit a provenit din Austria, iar soiurile
plantate au fost urmãtoarele: Tãmâ-
ioasã Româneascã 2,4 ha, Pinot

Noire 2 ha, Muscat Ottonel 2,14 ha,
Viogner 1,00 ha, Sauvignon 0,80 ha,
Dornfelder 0,80 ha ºi Mourvedre
0,60 ha.

Via predominã în zona colinarã
ºi de sud a Doljului

Centrele viticole, din judeþul Dolj,
în care s-a plantat viþã-de-vie cu spri-
jin comunitar, în perioada 2008-2014,
prin accesarea programelor de recon-
versie/restructurare,  sunt rãspândite
cu precãdere  în zona colinarã, în re-
giunea viticolã ,,Dealurile Munteniei
ºi Olteniei”, dar ºi în regiunea viticolã
,,Nisipuri ºi alte terenuri favorabile din
sudul þãrii”. Este de remarcat faptul
cã, în zona nisipurilor, prin reconver-
sie/restructurare, în perioada anilor

2008-2014 s-a plantat viþã-de-vie în
cele douã podgorii existente în jude-
þul Dolj respectiv, Podgoria Sadova-
Corabia ºi Podgoria Calafat. În anul
2014, suprafaþa plantatã cu viþã-de-
vie, prin accesarea fondurilor euro-
pene, a fost de numai 5,2 ha ºi, din
pãcate, nu s-a mai depus niciun plan
individual pentru campania viticolã
2014-2015.
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Concert caritabil, la Craiova,Concert caritabil, la Craiova,Concert caritabil, la Craiova,Concert caritabil, la Craiova,Concert caritabil, la Craiova,
pentru victimele din Clubul Colectivpentru victimele din Clubul Colectivpentru victimele din Clubul Colectivpentru victimele din Clubul Colectivpentru victimele din Clubul Colectiv

Craiova se solidarizeazã nu numai în stradã, ci ºi prin gesturi caritabile
pentru victimele din Clubul Colectiv din capitalã, care a avut loc pe 30
octombrie a.c. Unul dintre ele este organizarea unui concert – joi, 12
noiembrie, ora 19.00, în sala Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” –
, fondurile rezultate din vânzarea biletelor ºi din donaþii urmând sã fie
direcþionate cãtre Crucea Roºie Românã, care se îngrijeºte de cei sufe-
rinzi în urma incendiului.

Vor concerta Casual Band, Paul Negoiþã, Gabriela Dolanska, The We-
els, In the Groove, 7Fix, Alive Band&Reyna Vox, Old School. De ase-
menea, în seara concertului vor fi scoase la licitaþie diverse obiecte de
valoare. Cât despre donaþii, acestea vor putea fi fãcute în urne special
amenajate. „Cântãm, participãm, suntem solidari, doar aºa arãtãm cã ne
pasã!”, spune saxofonistul Bogdan Uþã, membru al trupei Casual Band,
adãugând cã este vorba de „primul din seria concertelor caritabile care
vor urma la Craiova”.

Biletele, la preþul de 30 lei, au fost puse în vânzare la Agenþiile Filarmo-
nicii „Oltenia” ºi Teatrului „Colibri”. Un alt concert, însã de o mai mare
amploare, urmeazã sã aibã loc la Sala Polivalentã din Craiova.

„Cromaticã sonorã”„Cromaticã sonorã”„Cromaticã sonorã”„Cromaticã sonorã”„Cromaticã sonorã” a elevilor a elevilor a elevilor a elevilor a elevilor
de la Colegiul Naþional „Carol I”de la Colegiul Naþional „Carol I”de la Colegiul Naþional „Carol I”de la Colegiul Naþional „Carol I”de la Colegiul Naþional „Carol I”

Salonul Medieval
al Casei de Culturã
„Traian Demetres-
cu” va gãzdui mâine,
11 noiembrie, ora
10.00, vernisajul ex-
poziþiei „Cromaticã
sonorã”, organizatã
de Colegiul Naþional
„Carol I” din Craio-
va ºi coordonatã de
Maria Opriþa ºi Lo-
redana Bocioaga,
profesori de educa-
þie plasticã. În deschidere, elevii Horia Neºcu ºi Radu Mihaela, îndrumaþi
de Mihaela Vasilcoiu, ºi Olivia Dragomir vor susþine un moment muzical.
Despre expoziþie va vorbi profesor Magda Buce-Rãduþ.  Manifestarea
face parte din proiectul „Sãptãmâna Educaþiei Permanente – Festivalul
ªanselor Tale”, desfãºurat în perioada 9-15 noiembrie.

***************

***************

Numai un ochi tenace ºi sensi-
bil precum cel al artistului fotograf
ar putea surprinde – ºi eterniza,
deopotrivã – detaliul din existenþa
cartierului, unul pe lângã care tu
ai trecut, poate, de zeci ori sute de
ori. Un instantaneu pe care nu-l
mai desprinzi din gesturile repeti-
tive ori trecerea grãbitã pe aceeaºi
stradã, prin acelaºi scuar, pe lân-
gã aceeaºi dugheanã…

Detalii, ipostaze, instantanee…
Este detaliul din „Dezordine”,

„Nuanþe” ori „Umbre la amiazã”
de Marius Ologu. Sunt instantane-

ele „Câini de cartier” ori „Apro-
zar de cartier” ale lui Mihai Diaco-
nu. Ori „Înscrisuri de cartier” sur-
prinse de acelaºi autor în toamna
anului 2011, când cunoscutul ar-
tist Dan Perjovschi ºi-a concreti-
zat un proiect de artã modernã pe
faþada Clubului Electroputere. Re-
flectãri din anii trecuþi – „Mãrþiºor
2012”, „Blocul IIRUC Service”,
„Panait Moºoiu 2013” – alãturã
Horaþiu Buzatu. Pentru Sorin Dan-
ciu – ca pentru oricare dintre noi –

Prin cartier…
Un fenomen social
reflectat artistic

Deºi, într-un oraº, oricare ar fi el, mare parte
din evenimente sunt concentrate în centru, car-
tierul reprezintã ºi el un fenomen social, nu doar
un spaþiu edificat. Un perimetru în care cei mai
mulþi se regãsesc acasã, cãci locuinþele sunt par-
te a acestuia, un loc al iniþiativelor mici ºi mijlocii
ale arhitecþilor ºi urbaniºtilor, al interferenþelor
culturale ºi etnice. Un tãrâm viu, cuprins mai

mereu de forfotã, în care clipa se consumã grab-
nic, cu trãiri mãrginite, dar ºi poveºti de-o via-
þã… Ipostaze ale cartierului – de-aici ori de prin
alte pãrþi – au fost surprinse, de-a lungul timpu-
lui, de mai mulþi artiºti fotografi craioveni, membri
ai Fotoclubului „Mircea Faria”, iar recent au fost
reunite într-o inspiratã expoziþie de fotografie,
deschisã la Muzeului Olteniei.

cartierul ar putea fi spaþiul în care
s-a consumat prima dragoste. Cinci
portrete sunt dovadã a talentului sãu
ºi, deopotrivã, a frumuseþii eternu-
lui feminin…

La pas prin Craiova,
Sighiºoara ori Londra

Cristi Bãlã alege sã renunþe la ºi
la cartierele noastre uneori discri-
minate pentru mizeria lor, ºi la su-
frageria urbanã aglomeratã de atâ-
tea evenimente culturale, artistice
ºi manifestãri sociale ºi îºi în-
dreaptã privirea cãtre Londra:

„City walker” lãsând în urmã
Christie’s, „The Admires” în faþã
la Ralph Lauren ori „Ritz Hotel”.
ªi Marius Niþipir, prin Turnul cu
ceas din Sighiºoara, ori Ticu Gru-
escu, prin Castelul fermecat din
Parcul „Nicolae Romanescu”, sur-
prins pe înserat, pun obiectivul pe
locuri încãrcate nu numai de fru-
museþe, ci ºi de istorie.

Pe de altã parte, Dorian Delu-
reanu se dovedeºte un ingenios:
aºeazã pe simeze un portret al re-

gretatului artist Victor Boldîr þi-
nând în mânã albumul de fotogra-
fie „07.05.1975 – Impresii – Henri
Cartier-Bresson în Oltenia”. Alã-
turi de toþi aceºtia îºi mai prezintã
lucrãrile Victor Cãtãlin Boldîr, Vlad
Þigãnilã, Oana Þigãnilã, Dan Þi-
gãnilã ºi Claudiu Vulpan.

Un nud de Mircea Faria,
expus dupã 30 de ani

Pe simeze mai poate fi admiratã
ºi o celebrã fotografie realizatã de
Mircea Faria în toamna anului 1967:
un nud, intitulat „Se lasã noaptea”.
Artist fotograf român, nãscut la Cra-
iova, în 1920, Mircea Faria deþine
titlul de Excelenþã a Federaþiei Inter-
naþionale de Artã Fotograficã (E.-
FIAP) ºi este unul dintre primii fo-
tografi români care a promovat nu-
dul în fotografia artisticã.

„Suntem norocoºi sã vedem
aceastã lucrare dupã 30 de ani în
care nu a mai fost expusã în Cra-
iova ºi cred cã, de fapt, niciunde.
Am gãsit-o la un anticariat în Bu-
cureºti, pur întâmplãtor… Este o
fotografie deosebitã, premiatã la
peste 50 de saloane internaþionale.
Fiind vorba de un nud, în perioa-
da comunistã lucrarea a fost ex-
pusã mai mult în strãinãtate, având
participãri la peste 150 de saloane
internaþionale”, a precizat, la ver-
nisajul de joi, 5 noiembrie, Dori-
an Delureanu, preºedinte al Fo-
toclubului „Mircea Faria”.

***
Expoziþia „Cartier” cu generoasa

sa temã va putea fi vizitatã de pu-
blic în Sala „ªtefan Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei din Craiova (stra-
da „Madona Dudu” nr. 14) pânã pe
data de 19 noiembrie, fiind ultimul
eveniment artistic organizat în acest
an de Fotoclubul „Mircea Faria”.

„Style Dance” concureazã la Praga„Style Dance” concureazã la Praga„Style Dance” concureazã la Praga„Style Dance” concureazã la Praga„Style Dance” concureazã la Praga

Trupa de dans a Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, „Style Dance”,
coordonatã de profesorul voluntar Ana-Maria Traºcã, va participa, în pe-
rioada 12-15 noiembrie, la competiþia internaþionalã de dans „Prague Dan-
ce Open 2015”.  Formatã din 20 de copii, cu vârste cuprinse între 8 ºi 13
ani, „Style Dance” va concura la trei categorii: duo, trio ºi formaþie din cele
cinci (solo, duo, trio, grup, formaþie) acceptate în concurs. Competiþia se
va desfãºura în sala de congrese a Top Hotel din Praga.
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Uniunea Europeanã trebuie sã fie
mai flexibilã dacã vrea sã convingã
poporul britanic sã voteze pentru rã-
mânerea în blocul comunitar la refe-
rendumul ce urmeazã sã aibã loc
pânã la sfârºitul anului 2017, a de-
clarat ieri premierul britanic David
Cameron. Cameron doreºte sã refor-
meze relaþiile Marii Britanii cu UE ºi
urmeazã sã-ºi formuleze marþi, mai
detaliat, cererile în acest sens. “Pu-
teþi reduce toate negocierile la un sin-
gur cuvânt: flexibilitate. Este aceas-
tã organizaþie suficient de flexibilã
pentru a fi siguri cã þãrile din interio-
rul zonei euro se pot dezvolta ºi pot
avea succes, dar ºi cã þãrile din afa-
ra zonei euro, precum Marea Britanie, pot gãsi
ceea ce au nevoie?”, s-a întrebat Cameron în
cadrul unei întâlniri cu oameni de afaceri. “Dacã
este suficient de flexibilã, vom rãmâne. Dacã
nu este suficient de flexibilã, va trebui sã ne
punem o întrebare foarte profundã: Ni se potri-
veºte aceastã organizaþie?”, a adãugat el. David
Cameron este favorabil organizãrii referendu-
mului privind apartenenþa þãrii sale la Uniunea
Europeanã în luna iunie 2016, dacã liderii ce-
lorlalte state membre vor accepta majoritatea

Parlamentul
regional catalan
a votat pentru
începerea procesului
de separare de Spania

Parlamentul regional din
Catalonia a votat ieri în
favoarea unei rezoluþii pentru
separarea de Spania, lansând o
aºa-numitã foaie de parcurs
spre independenþã pe care
guvernul central de la la
Madrid a promis cã o va bloca.
Declaraþia de secesiune, primul
pas despre care partidele pro-
independenþã sperã cã va duce
la desprinderea regiunii de
Spania în interval de 18 luni, a
primit susþinerea majoritãþii
legislativului regional. Partide-
le care sunt în favoarea
independenþei faþã de Spania
au obþinut majoritatea locuri-
lor din legislativul regional la
alegerile din septembrie din
Catalonia. Constituþia Spaniei
nu permite desprinderea
niciunei regiuni, iar premierul
de centru-dreapta Mariano
Rajoy, al cãrui partid va avea
de înfruntat alegerile generale
din septembrie, a spus cã va
încerca imediat sã blocheze
rezoluþia în instanþã.

Franþa: 16 poliþiºti rãniþi
în urma unor ciocniri
cu migranþi la Calais

16 poliþiºti francezi au fost
rãniþi uºor în cursul violenþelor
produse în noaptea de dumini-
cã spre luni între migranþi ºi
forþele de ordine în apropierea
unei tabere improvizate în
regiunea portului Calais
(nord). “Spre ora 23:00 mai
multe grupuri de migranþi,
pânã la 200 persoane, au
încercat sã încetineascã ºi
chiar sã blocheze traficul pe
ºoseaua care duce spre portul
Calais”, a indicat un purtãtor
de cuvânt. Confirm autoritãþi-
lor, migranþii au aruncat cu
diverse obiecte, 16 poliþiºti
fiind rãniþi cu pietre. Forþele
de ordine au rãspuns cu 300 de
grenade lacrimogene, iar
calmul a revenit cãtre miezul
nopþii. “A fost pentru prima
datã când incidentele au fost
atât de violente ºi când avem,
din nefericire, atâþia colegi
rãniþi”, a declarat Gilles
Debove, liderul local al sindi-
catului SGP Police-Force
Ouvriere. “Suntem îngrijoraþi
cã, dacã într-una din zile va
avea loc o revoltã în tabãrã, se
va declanºa nebunia”, a
adãugat el. În jur de 6.000 de
migranþi, veniþi mai ales din
Africa de Est, din Orientul
Mijlociu ºi din Afganistan,
trãiesc în condiþii extrem de
precare într-o imensã tabãrã
improvizatã la Calais, la circa
o orã de mers de centrul
oraºului. Ei sperã sã traverseze
clandestin Canalul Mânecii
pentru a ajunge în Marea
Britanie, însã tentativele au tot
mai puþine ºanse de succes în
urma lucrãrilor de securizare a
zonei.

Rusia a semnat un contract cu Iranul pentru
livrarea de sisteme de rachete antiaeriene S-300,
a anunþat ieri directorul corporaþiei de stat ruse
în domeniul armamentului Rosteh, Serghei Ce-
mezov.  “Este vorba de sistemele de apãrare ae-
rianã S-300. Contractul a fost deja semnat”, a
afirmat Cemezov. El a adãugat cã, dupã ce va fi
onoratã prima parte a contractului, Iranul îºi va
retrage plângerea fãcutã împotriva Rusiei pen-
tru neîndeplinirea contractului semnat în 2007.
Producãtorul acestor rachete, compania rusã
Almaz-Antey, declara în luna iunie cã va fi în
mãsurã sã furnizeze Iranului o versiune moder-
nizatã a rachetelor S-300, odatã ce acordul co-
mercial va fi semnat. Contractul iniþial, în valoa-

Preºedintele Parlamentului Eu-
ropean (PE), Martin Schulz, a acu-
zat ieri guvernele statelor Uniunii
Europene ce refuzã sã primeascã
refugiaþi cã trãdeazã principiile
Europei, în opinia sa reafirmarea
sentimentelor naþionale ºi aspiraþia
de consolidare a statelor naþionale
fiind un pericol pentru blocul co-
munitar. “Este o trãdare a ceea ce
înseamnã Europa”, a spus Schulz,
în timpul unei conferinþe desfãºu-
rate la Berlin, referindu-se la sta-
tele europene care au refuzat co-
tele obligatorii pentru redistribui-
rea migranþilor arabi, africani ºi
asiatici veniþi pe continentul euro-
pean în cãutarea unei vieþi mai
bune. În viziunea sa, proiectul eu-
ropean este ameninþat de reafirma-
rea sentimentelor naþionale consta-
tatã în multe þãri ca urmare a aces-
tui val migrator, situaþie pe care a
descris-o în termeni precum “re-
naþionalizare” sau “polarizare la
nivel naþional”. “Existã o alternati-
vã la UE. Aceasta este renaþionali-
zarea ºi este exact ceea ce se pro-
pagã. Þara mea, naþiunea mea, re-
ligia mea, partidul meu sunt mai
bune decât ale celorlalþi. Acesta este

David Cameron: Marea Britanie va rãmâneDavid Cameron: Marea Britanie va rãmâneDavid Cameron: Marea Britanie va rãmâneDavid Cameron: Marea Britanie va rãmâneDavid Cameron: Marea Britanie va rãmâne
în UE dacã Bruxellesul se dovedeºte mai flexibilîn UE dacã Bruxellesul se dovedeºte mai flexibilîn UE dacã Bruxellesul se dovedeºte mai flexibilîn UE dacã Bruxellesul se dovedeºte mai flexibilîn UE dacã Bruxellesul se dovedeºte mai flexibil

propunerilor sale de reformã la viitorul summit
european din decembrie, a scris cotidianul lon-
donez “The Times”, în ediþia de luni. Reales
confortabil în urma scrutinului din luna mai,
premierul conservator David Cameron a pro-
mis sã renegocieze relaþiile Marii Britanii cu UE
înainte de a convoca un referendum, pânã la
sfârºitul anului 2017, pe tema apartenenþei þãrii
la Uniune. Conform biroului prim-ministrului
Cameron, guvernul nu a luat o decizie cu privi-
re la data votului. “Aºa dupã cum a spus prim-

ministrul, rezultatul negocierilor va
fi cel care va hotãrî momentul refe-
rendumului, în interiorul termenului
limitã, sfârºitul lui 2017”, se afirmã
într-un comunicat. Premierul Came-
ron urmeazã sã facã publicã astãzi
o scrisoare cãtre preºedintele Con-
siliului European, Donald Tusk, în
care îºi va prezenta cererile de re-
formã, dar va ºi avertiza cã, în ab-
senþa unui acord, ar putea sprijini un
“Brexit”, adicã ieºirea Marii Britanii
din blocul comunitar. Potrivit coti-
dianului “The Times”, care citeazã
surse oficiale, Londra le-a transmis
partenerilor europeni cã, dacã la
summitul din decembrie va înregis-

tra succes, David Cameron ar prefera organi-
zarea referendumului în iunie 2016. “The Ti-
mes” mai scrie cã ºeful guvernului de la Lon-
dra a fost convins de alþi lideri europeni cã scru-
tinul nu ar trebui amânat, datã fiind probabilita-
tea unei noi crize a migranþilor în vara viitoare.
Sondajele de opinie aratã cã cei mai mulþi brita-
nici susþin rãmânerea þãrii în UE, chiar dacã
procentul acestora s-a redus în ultimele luni,
mulþi votanþi arãtându-se îngrijoraþi de criza
migranþilor cu care se confruntã Europa.

Martin Schulz acuzã de „trãdare” þãrile ce resping cotele de refugiaþi

Rusia a semnat un contract cu Iranul pentru livrarea sistemelor S-300

un drum greºit”, considerã preºe-
dintele PE.  În acest context el a
criticat indirect Polonia ºi Unga-
ria, în opinia sa fiind inacceptabil
sã spunem cã “nu avem loc pen-
tru refugiaþii musulmani pentru cã
suntem o þarã catolicã” sau cã
“migraþia este o problemã germa-
nã care nu ne priveºte”. Astfel de
scuze “nu le putem accepta, nu
trebuie sã le acceptãm”, a insistat
Schulz.  El a mers ºi mai departe,
apreciind cã cine rãspunde în acest
mod “fenomenului global” al sosi-
rii masive a refugiaþilor în Europa
cade în “simplificare” ºi încearcã
“sã abordeze secolul XXI cu reto-
rica anilor 30”. Prin urmare,
Schulz considerã cã “trãim o pe-
rioadã de luptã” pentru apãrarea
“pilonilor Europei”, ºi anume “so-
lidaritatea”, “respectul” ºi “toleran-
þa”. “Nu sunt dispus sã cedez. Sunt
dispus sã lupt”, a spus el în înche-
iere.  Reacþia sa survine în timp ce
actuala politicã a UE - susþinutã mai
ales de Germania - de primire a
migranþilor extracomunitari provoa-
cã resentimente în rândul popula-
þiei europene, conducând totodatã
la o tendinþã de reafirmare a senti-

mentelor naþionale, dupã cum s-a
vãzut de exemplu la alegerile legis-
lative din Polonia, câºtigate de o
formaþiune conservatoare cu orien-
tare naþionalistã ºi euroscepticã.
Statele est-europene care au respins
cotele obligatorii de refugiaþi au fost
intens criticate de numeroºi oficiali
vest-europeni, inclusiv de preºedin-
tele Comisiei Europene, Jean Clau-
de-Jucker, ºi de cancelarul german
Angela Merkel, aceste þãri fiind
ameninþate în mod repetat cã li se
va limita accesul la fondurile euro-
pene. Potrivit datelor Agenþiei eu-
ropene pentru supravegherea fron-

tierelor (Frontex), de la începutul
anului au intrat ilegal în Europa peste
800.000 de migranþi veniþi din Afri-
ca, Orientul Mijlociu ºi Asia, iar
Comisia Europeanã estimeazã cã
pânã în anul 2017 acest numãr ar
putea ajunge la trei milioane. Dupã
ce la Consiliul Justiþie ºi Afaceri
Interne (JAI) de pe 22 septembrie
s-a impus prin majoritate calificatã
repartizarea prin cote obligatorii a
160.000 de migranþi între statele
UE, Juncker ºi Merkel au afirmat
cã obiectivul pe care-l vor urmãri
de acum înainte va fi instituirea unor
cote obligatorii permanente.

re de circa 800 de milioane de dolari, a fost sem-
nat în anul 2007, dar Rusia a decis în 2010 sã
suspende livrarea rachetelor ca urmare a sancþi-
unilor internaþionale impuse Iranului din cauza
programului sãu nuclear. Acordul încheiat în iu-
lie în dosarul iranian a permis însã deblocarea
contractului. De altfel, Rusia a ridicat încã din
aprilie interdicþia privind livrarea de baterii antia-
eriene S-300 Iranului, dupã semnarea la Lau-
sanne a unui acord de principiu în problema pro-
gramului nuclear iranian. Sistemul antiaerian S-
300, a cãrui primã versiune a fost construitã în
anul 1979, poate lansa rachete cãtre þinte multi-
ple, ce pot fi avioane sau rachete balistice, pe o
razã de pânã la 300 de kilometri.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. GEGEL COM SRL cu Nr.

înregistrare RO 8142825 convoa-
cã Adunarea Generalã a Asociaþi-
lor rechemaþi în data de 30.11.2015,
ora 10.00, la sediul firmei în str. Col-
þunaº, Nr.2. Ordinea de zi: 1. Mãri-
rea capitalului social cu o sumã ce
se va aloca pentru achitarea dato-
riilor la bugetul de stat. 2. Recalcu-
larea pãrþilor sociale. 3. Suspenda-
rea activitãþii firmei pe 3 ani.

Primãria Celaru organizeazã în
data de 30.11.2015, ora 14-00, la
sediul Primãriei Celaru licitaþie
publicã în vederea concesionãrii
unui imobil, clãdire fosta Primãrie
Marotinu de Sus aparþinând do-
meniului public al comunei Celaru
în suprafaþã de 154 mp cu desti-
naþia activitãþi de depozitare pro-
duse alimentare pe o perioadã de
10 ani, situat în loc. Marotinu de
Sus,  comuna Celaru, judeþul Dolj.
Ofertele se depun la registratura
instituþiei pânã la data de
30.11.2015 ora 1330. Alte informaþii
suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251375509 sau
la sediul Primãriei Celaru.

I.I. STÃNCUÞ GRETA anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea
de fabricare a brichetelor conform
proiectului „Achiziþie linie de bri-
chetat în comuna Drãgoteºti, sat
Popânzãleºti”, ce se desfãºoarã în
comuna Drãgoteºti, sat Popânzã-
leºti. Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de
25.11.2015.

PRIMÃRIA COMUNEI BUL-
ZEªTI, JUDEÞUL DOLJ organi-
zeazã concurs de recrutare pen-
tru ocuparea  funcþiei publice de
execuþie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional asistent,
compartiment agricol. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei
comunei Bulzeºti, judeþul Dolj, în
data de 10 decembrie  2015, ora
10:00 proba scrisã. Dosarele de
înscriere la concurs  se pot de-
pune în termen de 20 de zile de la
data publicãrii în Monitorul Ofi-
cial, partea a III-a, la sediul Primã-
riei comunei Bulzeºti, din satul
Bulzeºti, strada Principalã, nr.75,
judeþul Dolj. Dosarul  de înscriere
la concurs trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008 modificatã ºi completa-
tã de H.G. 1173/2008. Condiþiile  de
participare la concurs ºi bibliogra-
fia  se afiºeazã la sediul  ºi pe site-
ul Primãriei comunei Bulzeºti, ju-
deþul Dolj, la adresa www.prima-
ria-bulzesti.ro. Condiþii specifice
de participare la concurs: - studii
universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absol-
vite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul agricol/
tehnic/economic/ºtiinþe admi-
nistrative; - vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitã-
rii funcþiei publice: minimum 1 an;
Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul Primãriei comunei
Bulzeºti, din satul Bulzeºti, stra-
da Principalã, nr. 75, judeþul Dolj,
ºi la nr. de telefon. 0251.447802.

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. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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”!
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MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a trei spaþii
pentru cabinete medicale de medicinã de familie, respectiv cabinetele
3, 4, 6,  situate în  incinta policlinicii municipiul Calafat, jud. Dolj, în
urmãtoarele conditii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro (echivalent lei)/mp /an;
 perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul local ºi bugetul consolidat al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 300 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 23.11.2015, începând cu ora 1130,
iar înscrierea se va face pânã la data de 23.11.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã dul-
gheri-fierari. Salariu
motivant, punct de lu-
cru Stadion Oble-
menco- Craiova. Te-
lefon: 0726/513.672,
0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ SAU
GERMANÃ. Tele-
fon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

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. Te-
lefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 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
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament
cu trei camere, de-
comandat, zona Ra-
mada. Preþ 70.000
de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/
477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã la  gri,
zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/
316.893.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 came-
re cu 4000 mp cur-
te, grãdinã în Livezi
- Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoicules-
cu HORATION,
Craiova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 ca-
mere, magazin, mo-
bilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substan-
þial. Telefon: 0786/
193.499.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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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.

Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi,
1 living cu bucãtã-
rie open space, 3
balcoane, centralã
pe lemne ºi cen-
tralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
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 intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. 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
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
LOGAN Prestige,
1,6 16V, 2009,
62.000 km, full,
proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri
Electrice; Inchide-
re centralizata;
ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.
Superîntreþinutã,
distribuþie schimba-
tã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon:
0766/632.388.

Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, benzi-
nã ºi GPL. Telefon:
0755/010.320.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare la
congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
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. Tele-
fon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, ºubã îm-
blãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 10 noiembrie 2015

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
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. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul
Sineasca. Telefon:
0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Cra-
iova, exclus Catar-
giu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/
235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez o camerã la
bloc la o fatã cu posi-
bilitãþi de platã a chiriei
ºi utilitãþilor lunar. Te-
lefon: 0726/497.404.

Primesc urgent în
gazdã o fatã la bloc
Calea Bucureºti.
Costul chirie + între-
þinere- 500 lei. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
2 camere decoman-
date, Craioviþa Nouã
- Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuin-
þã 1,65- 70/80, plãcu-
tã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

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

PIERDERI
Pierdut certificat
de înregistrare CUI
16679529 J 16/
1484/ 2004 pentru
S.C. DAVID ªI
ALEX SRL. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Marin Dumitru
transmite sincere
condoleanþe di-
rectorului Marin
Forþan, la decesul
mamei.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a repurtat, du-
minicã searã, cea de-a treia vic-
torie din tot atâtea jocuri susþinu-
te în noua stagiune a Diviziei A1,
impunându-se, ca ºi în preceden-
tele dispute, cu 3-2. Dupã Dina-
mo ºi Piatra Neamþ, victimã i-a
cãzut cu aceastã ocazie Arcada
Galaþi, formaþie în faþa cãreia bã-
ieþii lui Pascu au început mai bine,
trecându-ºi în cont primul act cu
25-20. Moldovenii au rãspuns
identic (20-25), pentru ca apoi sã
treacã chiar la conducere, la ca-
pãtul unei manºe decise în pre-
lungiri, 24-26. Alb-albaºtrii, care
nu mai departe de joi zdrobeau în
turul ºaispezecimilor CEV Cup pe
Fatra Zlin, 3-0 în Cehia, au gãsit
resurse sã revinã ºi au trimis me-

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 3-A

Un nou succesUn nou succesUn nou succesUn nou succesUn nou succes
în cinci seturiîn cinci seturiîn cinci seturiîn cinci seturiîn cinci seturi

SCM U CRAIOVA – Arcada Galaþi 3-2, Unirea Dej – AS VC Caranse-
beº 0-3, Tricolorul Ploieºti – Tomis Constanþa 1-3, Explorãri Baia Mare
– Piatra Neamþ 3-0, CSM Bucureºti – Dinamo Bucureºti 3-0. Partida
Municipal Zalãu – U Cluj a avut loc asearã.

1. Baia Mare 9 7. Dej 3
2. Caransebeº 9 8. Galaþi 3
3. Constanþa 7 9. Zalãu* 2
4. Ploieºti 6 10. Cluj* 1
5. CRAIOVA 6 11. Dinamo 1
6. CSM Buc. 3 12. Piatra N. 1
* - un joc mai puþin.

ciul în decisiv, dupã un 25-22. Tot
la o distanþã de trei “lungimi” avea
Craiova sã câºtige ºi ultimul set,
15-12.

“Am început foarte bine me-
ciul, ne-am mobilizat aºa cum tre-

buie pentru un meci de acest ni-
vel. Sã nu uitãm cã echipa din
Galaþi a realizat cea mai specta-
culoasã campanie de achiziþii a
verii, a adus jucãtori de mare va-
loare. Trebuie sã þinem cont cã

noi am jucat joi ºi în Cupa CEV,
având o deplasare foarte lungã.
Apreciez mult cã bãieþii au strâns
rândurile, s-au mobilizat, ºi-au
dorit foarte mult sã câºtige ºi au
fãcut un joc destul de bun în com-
pania unei echipe bune, care si-
gur va avea un cuvânt greu de

spus în campionat”, a spus antre-
norul formaþiei craiovene, Dan
Pascu.

Runda viitoare, SCM U va în-
frunta, în deplasare, campioana
Tomis Constanþa, vineri, 13 no-
iembrie, de la ora 19:45, în direct
la Digi Sport.

Naþionala României a învins,
duminicã searã, la Cãlãraºi, re-
prezentativa Italiei, scor 35-22
(13-12), în cea de-a doua parti-

În mai puþin de o lunã, naþio-
nala femininã de handbal va de-
buta la Campionatul Mondial din
Danemarca (5-20 decembrie),
competiþie extrem de importan-
tã, având în vedere cã este crite-
riu de calificare la Jocurile Olim-
pice de la Rio 2016. România
face parte din Grupa D, alãturi
de Norvegia, Rusia, Spania, Ka-
zakhstan ºi Puerto Rico.

În aceastã sãptãmânã, selecþi-
onerul Tomas Ryde va definitiva
în mare lotul pe care va conta la
turneul final, urmând sã fie tri-
mise ºi “telegramele” de convo-
care. Deocamdatã, antrenorul
suedez ºi noul sãu colaborator,
Costicã Buceschi, au întocmit
lista provizorie de 28 de handba-
liste, trimisã ºi la Federaþia In-
ternaþionalã de Handbal.

Din totalul de 28, nu mai puþin
de 12 jucãtoare sunt de la vice-
campioana HCM Baia Mare. Cra-
iova are ºi ea o reprezentantã în
lotul lãrgit, este vorba despre
portarul Mihaela Petrescu.

Iatã pe cele care au primit
convocãri de principiu

Portari: Denisa Dedu (Coro-
na Braºov), Paula Ungureanu,

HANDBAL (M): România, primele
puncte în preliminariile CM 2017

dã din grupa 2 a preliminariilor
europene pentru Campionatul
Mondial din 2017, gãzduit de
Franþa.

Marcatorii tricolorilor au fost
Sadoveac 6 goluri, Csepreghi 5,
Grigoraº 5, Fenici 4, Novanc 3,
Bera 2, Toma 2, Ghionea 2, Sta-
vrositu 2, Onyejekwe 2, Racoþea
1, Iancu 1 gol, iar pentru Italia
s-au remarcat Turkovici 9 goluri
ºi Maione 5.

În primul meci din grupa 2, ju-
cãtorii pregãtiþi de Ayhan Omer
au pierdut, miercuri, în deplasa-
re, cu Austria, scor 24-27. Din
grupã mai face parte echipa Fin-
landei, învinsã sâmbãtã, “acasã”,
de aceeaºi reprezentativã a Aus-
triei, scor 29-32.

Clasament: 1. Austria 4p, 2.
România 2p, 3. Italia 2p, 4. Fin-
landa 0p.

În ianuarie 2016 România va
susþine celalalte patru jocuri rã-
mase, dupã cum urmazã: cu Fin-
landa (pe 6 ºi 10, mai întâi în de-
plasare), cu Austria (pe 14) ºi cu
Italia (pe 16 sau 17).

Locul întâi din cele 6 grupe
preliminare se va califica în faza
play-off, în care se va lupta eli-
minatoriu, între 10 ºi 16 iunie
2016, pentru calificarea la tur-
neul final al Campionatului Mon-
dial din 2017.

Ionica Munteanu (ambele Baia
Mare), Mihaela Petrescu (SCM
Craiova).

Extreme stânga: Camelia
Hotea (Corona Braºov), Valenti-
na Ardean, Ana Maria Tãnãsie
(ambele Baia Mare).

Extreme dreapta: Laura Chi-
per (Corona Braºov), Aneta
Udriºtoiu Pârvuþ (Dunãrea Brãi-
la), Adriana Nechita (Baia Mare).

Pivoþi: Lorena Ostase (Unirea
Slobozia), Oana Manea (CSM
Bucureºti), Crina Pintea (Thurin-
ger/Germania), Florina Chintoan
(U Cluj).

Interi stânga: Bianca Tiron
(Dunãrea Brãila), Gabriela Pe-
rianu, Gabriela Preda, Gabriel-
la Szucs (toate Baia Mare),
Cristina Neagu (Buducnost/
Muntenegru), Eliza Buceschi
(Thuringer/Germania), Diana
Puiu (HC Zalãu).

Centri: Mãdãlina Zamfirescu
(Dunãrea Brãila), Luciana Marin,
Laura Oltean (Baia Mare), Aure-
lia Brãdeanu (CSM Bucureºti).

Interi dreapta: Melinda Gei-
ger, Patricia Vizitiu (ambele Baia
Mare), Nicoleta Tudor (CSM
Ploieºti).

HANDBAL (F): Tomas Ryde a stabilit
lotul lãrgit pentru Mondialul danez

SERIA 1
Avântul Rast – Ciupercenii Vechi 5-

2, Viitorul Vârtop – Poiana Mare 3-1,
Fulgerul Maglavit – Unirea Vela 1-2, Gali-
cea Mare – Viitorul Dobridor 5-1, Avântul
Giubega – Vânãtorul Desa 5-1, Ciupercenii
Noi – Flacãra Moþãþei 3-2, Voinþa Caraula –
Victoria Pleniþa 2-1.

Clasament (primele 5): 1. Rast 28p, 2.
Poiana Mare 26p, 3. Pleniþa 25p, 4. Moþãþei
19p, 5. Ciupercenii Noi 18p (- 1 joc).

SERIA 2
Siliºtea Crucii – Progresul Bãileºti 1-9,

Mãceºu de Sus – Mãceºu de Jos 2-1, Du-
nãrea Gighera – Progresul Cerãt 1-3, Aktiv
Padea – Gloria Catane 9-0, Unirea Goicea –
Fulgerul Întorsura 1-1, Recolta Urzicuþa –
Seaca de Câmp 6-1, Triumf Bârca – Viitorul
Giurgiþa 1-3. Dunãrea Negoi a stat.

DIGI SPORT 2

11:00, 15:00 – MOTO GP – Teste presezon, la
Valencia, în Spania / 19:00 – BASCHET (M) – FIBA
Europa Cup: Energia Târgu Jiu – BC Astana.

DIGI SPORT 3

17:30, 19:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
U Cluj – CSM Bucureºti, Dunãrea Brãila – Corona
Braºov.

EUROSPORT

20:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Galatasaray
Istanbul – Nijni Novgorod.

EUROSPORT 2

22:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Herbalife
Gran Canaria Las Palmas – Reggio Emilia.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 28p (- 1
joc), 2. Bãileºti 27p (- 1 joc), 3. Goicea 26p (-
1 joc), 4. Mãceºu de Sus 22p (- 1 joc), 5.
Urzicuþa 22p.

SERIA 3
Avântul Daneþi – AS Rojiºte 3-0, Amã-

rãºtii de Jos – Viitorul Sadova 1-0, Avântul
Dobreºti – Fulgerul Mârºani 4-0, Viitorul
Gângiova – Amãrãºtii de Sus 1-1, Unirea
Tâmbureºti – Apele Vii 3-0, ªtiinþa Celaru –
Victoria Cãlãraºi 8-2, Tricolor Dãbuleni – Ajax
Dobroteºti 4-2.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 25p, 2.
Dobroteºti 23p, 3. Tâmbureºti 22p, 4. Dãbu-
leni 21p, 5. Amãrãºtii de Jos 20p.

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul Ghindeni 2-5,

Arena Preajba – Flacãra Drãgoteºti 3-
0, Progresul Mischii – Viitorul Coºo-
veni 8-0, Luceafãrul Popânzãleºti –

Atletico Zãnoaga 0-3, Avântul Pieleºti –
Progresul Castranova 4-5, Viitorul II Câr-
cea – Viitorul Teasc 20-2, Voinþa Puþuri –
Unirea Câmpeni 0-0.

Clasament (primele 5): 1. Leu 27p, 2.
Castranova 26p, 3. Cârcea II 25p, 4. Ghin-
deni 22p, 5. Zãnoaga 22p.

SERIA 5
AS Greceºti – Rapid Potmelþu 3-0, Vultu-

rul Cernãteºti – Valea Fântânilor 4-1, Avân-
tul Þuglui – Voinþa Raznic 0-3, ªtiinþa Calo-
pãr – Jiul Breasta 2-1, Inter Secui – AS Sca-
eºti 7-2, Viitorul ªtiinþa Craiova – Voinþa Bel-
cin 0-3, Fortuna Craiova – AS Pietroaia 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Calopãr 25p,
2. Secui 24p, 3. Cernãteºti 21p, 4. Belcin 20p,
5. Viitorul ªtiinþa Craiova 19p.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 17 11 3 3 29-20 36
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Steaua 17 8 6 3 24-15 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 17 6 5 6 19-15 23
8. CSMS Iaºi 17 6 4 7 14-20 22
9. CFR Cluj 17 7 6 4 24-17 21
10. ACS Poli 17 3 6 8 12-22 15
11. Concordia 16 3 4 9 15-24 13
12. Botoºani 17 2 7 8 16-28 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 16 1 7 8 9-17 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVII-a
CSMS Iaºi – Pandurii 1-0
Viitorul – Astra 1-2
FC Voluntari – CFR Cluj 2-2
ACS Poli – Dinamo 0-1
„U” Craiova – ASA 1-1
Steaua – FC Botoºani 6-3
Meciul Petrolul – Chiajna s-a jucat asearã.

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Atacantul Universitãþii Craiova,
Andrei Ivan, se aflã printre cei 25
de jucãtori chemaþi de selecþione-

Atacantul ªtiinþei a fost convocat de Iordãnescu pentru
meciul de verificare cu Italia de la Bologna

În urma egalului cu ASA, Emil
Sãndoi, s-a declarat mulþumit de
jocul prestat de Universitatea, dar
considerã cã ghinionul ºi deciziile
arbitrilor au privat echipa de mai
multe puncte: „Nu pot sã fiu mul-
þumit cu egalul. Începutul jocului
a fost ezitant pentru noi, dar apoi
am fãcut o partidã bunã, ne-am
dominat adversarul. Am avut ghi-
nion, au trecut mingi milimetric pe
lângã poartã sau au lovit bara. Îi
felicit pe bãieþi pentru jocul agre-
siv, pentru posesie ºi presing, am
dominat total. În momentul de faþã,
Universitatea Craiova e echipa care
are cel mai frumos joc din Liga 1.
Dorinþa noastrã este sã aducem
suporterii la stadion ºi, în mare mã-
surã, reuºim. Ivan ne-a lipsit, pen-
tru cã este unul dintre cei mai în
formã jucãtori din prima ligã. Ar-
bitrajul ne-a fost potrivnic, Bawab
era singur cu portarul ºi nu s-a lã-
sat avantaj, apoi a fost un henþ clar
la Golanski. În ultima perioadã am
fost privaþi de puncte“.

Fundaºul Andrei Dumitraº a de-
clarat: „Rezultatul nu e echitabil,
dupã cum a decurs jocul, la câte
ocazii am avut. Am dat totul pe te-
ren, am jucat un fotbal bun ºi e
frustrant cã nu suntem în zona de
play-off”.  Bogdan Vãtãjelu a spus
dupã meci: „Am avut foarte multe
ocazii în a doua reprizã, suntem

Sãndoi acuzãSãndoi acuzãSãndoi acuzãSãndoi acuzãSãndoi acuzã
ghinionul ºi arbitrajulghinionul ºi arbitrajulghinionul ºi arbitrajulghinionul ºi arbitrajulghinionul ºi arbitrajul

foarte supãraþi cã nu am reuºit sã
înscriem mãcar o datã din cele
ºapte ocazii foarte clare de gol pe
care le-am avut, ne deranjeazã cã
nu le fructificãm. Obiectivul era sã
urcãm de astãzi pe locurile de play-
off ºi sã rãmânem acolo, dar mai
sunt etape ºi cu siguranþã vom
ajunge acolo“.

Cristiano Bergodi s-a arãtat mul-
þumit cu punctul câºtigat: „Sunt
mulþumit de rezultat, pentru cã þi-
nem departe echipa Craiovei de
play-off, deºi trei puncte nu sunt
prea multe. Presiunea era pe Craio-
va, care juca acasã. Pentru play-
off se joacã pânã la sfârºitul cam-
pionatului. Craiova este o echipã
foarte bunã, am avut un meci foar-
te-foarte greu, mai ales în repriza a
doua”. Fostul cãpitan al Craiovei,
Pablo Brandan, a spus: „Cred cã am
avut puþin noroc, dar rãmânem pe
acelaºi loc, suntem în faþa Craiovei
ºi trebuie sã schimbãm ceva în ur-
mãtoarele meciuri, pentru cã am
obþinut un punct cu noroc. Craiova
a jucat foarte bine. M-am simþit bine
aici, m-am întâlnit cu foºtii colegi
ºi a fost plãcut. Lumea ºtie de ce
am plecat de la Craiova, am termi-
nat contractul ºi am vrut sã merg
în China, nu s-a realizat transferul
iar Dan Petrescu ºi Mara ºi a in-
sistat sã vin la Târgu Mureº, ºi se
ºtie ce relaþie am cu ei”.

rul Anghel Iordãnescu la echipa
naþionalã pentru amicalul României
cu Italia, care se va disputa la Bo-

logna. Ivan a marcat 3 goluri în
acest sezon, reuºind tot atâtea pase
decisive. „Am fost sunat asearã la
ora 11 ºi mi s-a spus cã am fost
selecþionat la echipa de seniori. Am
fost foarte bucuros, sper sã mai
primesc de acum încolo convo-
cãri” a declarat Andrei Ivan. Lotul
României pentru partida cu Italia,
programatã pe 17 noiembrie, de la
ora 21.45, la Bologna, pe stadio-
nul Renato Dall’Ara: Portari: Tã-
tãruºanu (Fiorentina), Pantilimon
(Sunderland), Lung (Astra): Fun-
daºi: Mãþel (Dinamo Zagreb), Vlad
Chiricheº (Napoli), Dr. Grigore (Al
Sailiya), Moþi (Ludogoreþ), Raþ
(Rayo Vallecano), Gãman (Astra),
Sãpunaru (Pandurii), Filip (Dina-
mo); Mijlocaºi: Pintilii (Hapoel Tel

Aviv), Prepeliþã (Ludogoreþ), Ho-
ban (Hapoel Be’er Sheva), Sân-
mãrtean (Al Ittihad), Torje (Os-
manlispor), Maxim (VfB Stut-
tgart), Ad. Popa (FCSB), Achim
(Viitorul); Atacanþi: A. Ivan (Uni-
versitatea Craiova), Stancu (Gen-
clerbirligi), Keºeru (Ludogoreþ),
Andone (Cordoba), Budescu (As-
tra), Hora (Pandurii).

La reunirea lotului, Iordãnescu
a declarat: „I-am cerut preºedin-
telui FRF sã avem cât mai multe

jocuri cu adversari puternici. I-am
spus cã aº dori sã jucãm cu An-
glia, cu Germania, cu Belgia, cu
Spania ºi cu Italia. Înþeleg cã se
fac demersuri acum pentru un joc
cu Spania. Pentru iarnã am soli-
citat un turneu cu fotbaliºtii din
þarã din dorinþa de a aduce jucã-
tori noi la echipa naþionalã. Nu i-
am uitat pe Marica, pe Tamaº,
Daniel Niculae, orice jucãtor care
are prestaþii bune se poate întoar-
ce la naþionalã”.

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”

Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”Ivan, printre „tricolori”
la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”la amicalul cu „Squadra Azzurra”


