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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Halal negustori avem, Popescule.
Unde sunt mustãriile de altãdatã?
Pe “specialiºtii” ãºtia dacã îi în-
trebi, habar nu au ce sunt alea.
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Facultatea de Agronomie ºi Facultatea de Horticulturã din ca-
drul Universitãþii din Craiova gãzduiesc, în intervalul 12-13 no-
iembrie 2015, Simpozionul ºtiinþific internaþional cu titlul „Dez-
voltarea durabilã în agriculturã ºi horticulturã”. Invitaþi de presti-
giu din partea Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe
Ionescu-ªiºeºti”, specialiºti din þarã ºi de peste hotare, dar mai
ales, “stejarii” horticulturii doljene, care timp de peste cinci de-
cenii au scris filele de poveste ale unor domenii ce, cândva, au
fãcut onoare României.
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Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?
Dacian Cioloº, propunerea pentru funcþia de premier a

preºedintelui Klaus Iohannis, deþine indiscutabil o expertizã
de netãgãduit în politicile agricole, dupã ce a deþinut porto-
foliul de comisar european pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (2009-2014), considerat fiind de ex-preºedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso “cel mai compe-
tent candidat pe care l-am avut”. Nu e puþin lucru sã faci
parte dintr-un guvern european, ºi sã gestionezi 80% din
bugetul UE.

ConcertConcertConcertConcertConcert
ºººººi expozii expozii expozii expozii expoziþþþþþieieieieie
de fotografie,de fotografie,de fotografie,de fotografie,de fotografie,
la Craiova,la Craiova,la Craiova,la Craiova,la Craiova,
dedicate Zileidedicate Zileidedicate Zileidedicate Zileidedicate Zilei
NaNaNaNaNaþþþþþionaleionaleionaleionaleionale
a Polonieia Polonieia Polonieia Polonieia Poloniei
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IGSU: Doar ºcolile construite
dupã 1998 sau cele la care
se fac lucrãri au nevoie
de autorizaþie PSI

Numãrul mic de ºcoli din
România care deþin autorizaþie
de securitate la incendii repre-
zintã rezultatul legislaþiei
existente de-a lungul timpului,
IGSU precizând, joi, cã doar
clãdirile construite dupã 1998
sau cele la care se fac diverse
lucrãri trebuie sã aibã autoriza-
þii. Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã (IGSU) a
fãcut, joi, precizãri, în urma unei
solicitãri MEDIAFAX, privind
ºcolile care necesitã avize sau
autorizaþii pentru prevenirea ºi
stingerea incendiilor, în condi-
þiile în care premierul interimar
Sorin Cîmpeanu declara cã doar
aproape 2.000 de ºcoli din
România, reprezentând 7 la sutã
din numãrul total, au autorizaþie
de la pompieri. Conform sursei
citate, în legislaþia naþionalã,
ºcolile au fost introduse, “în
mod explicit, în categoriile de
construcþii, instalaþii tehnologi-
ce ºi alte amenajãri care se
supun avizãrii ºi/sau autorizãrii
privind prevenirea ºi stingerea
incendiilor, odatã cu intrarea în
vigoare a HG. Nr.571/1998
pentru aprobarea categoriilor
de construcþii, instalaþii
tehnologice ºi alte amenajãri
care se supun avizãrii ºi/sau
autorizãrii, în prezent abroga-
tã”. Ulterior, în anul 2006, au
fost fãcute noi reglementãri în
acest sens. Anterior anului
1998, obligaþia obþinerii
autorizaþiei era reglementatã
doar pentru construcþiile noi
sau pentru cele la care se
fãceau lucrãri de dezvoltare,
modernizare sau schimbare a
destinaþiei - H.G. nr.51/1992
privind unele mãsuri pentru
îmbunãtãþirea activitãþii de
prevenire ºi stingere a incendiilor
-, în cazul unitãþilor de învãþã-
mânt “obþinerea autorizaþiei
fiind obligatorie, de exemplu,
doar în cazul în care acestea
înglobau o salã aglomeratã”.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Zgomotul, despre care scriam mai deunãzi,
s-a stins ori, mai exact, s-a retras din stradã
dar cu siguranþã furia, departe de a se fi cal-
mat, continuã sã mocneascã, de-acum surd,
în rândul zecilor de mii de români care au par-
ticipat la proteste.  ªi nu doar al lor, ci ºi al altor
sute de mii, poate milioane, a cãror lipsã de
reacþie nu trebuie confundatã cu vreun senti-
ment de mulþumire ºi cu atât mai puþin cu vreo
cauþionare a clasei politice în exercitarea meni-
rii sale în siajul Puterii.

În context, oricând de discutabilã, soluþia
instalãrii unui guvern aºa-zis „tehnocrat” (un
apelativ impropriu: se ignorã semnificaþia sa
negativã originarã comunã zonei semantice a
„birocratului”) se cuvine evaluatã ºi acceptatã
în limitele unei constrângeri pânã la urmã ne-
cesare. În fond, e vorba chiar de o stare de
necesitate ºi, tocmai de aceea, judecãþile, înde-
osebi ale galeriilor de analiºti mediatici, ei înºiºi
închipuiþi „juraþi” neutri, ar trebui avansate cu
mai multã mãsurã.

E adevãrat, experienþe europene recente cu
astfel de guverne instalate pe fondul unor cri-
ze determinate de decredibilizarea clasei poli-
tice s-au dovedit, în majoritatea cazurilor, niº-

Puþinticã rãbdare…Puþinticã rãbdare…Puþinticã rãbdare…Puþinticã rãbdare…Puþinticã rãbdare…
te experimente nereuºite. Cazul guvernului ita-
lian condus de Mario Monti, o autoritate în
materie de economie ºi beneficiar al unui
prestigiu internaþional neºtirbit pânã în momen-
tul intrãrii sale în exerciþiu, mi se pare cel mai
ilustrativ. Întâi, fiindcã, într-o situaþie de pro-
fundã crizã a instituþiilor statale puse la grele
încercãri de cãtre „zglobiul Cavaliere”, alias
Berlusconi, Monti ºi miniºtrii sãi pescuiþi de
prin amfiteatrele universitare a ºifonat încã ºi
mai tare condiþia clasei politice. Pânã acolo
încât nici propria sa formaþiune, încropitã în
ultimele clipe de guvernare, a reuºit un scor
de divizie provincialã. ªi, în locul cârcotelilor
din aceste zile pe marginea executivului lui
Dacian Cioloº, atenþia ar trebui orientatã spre
posibila tentaþie a premierului desemnat de a-
ºi încropi, la rându-i, ºi el un partid în per-
spectiva viitoarelor alegeri. Mã tem cã o ast-
fel de perspectivã nu e lipsitã de temei: în pri-
mul rând fiindcã, în politicã, nu mai existã
sacrificiu benevol, gratuit (s-a observat deja
penuria de veritabili oameni de stat), dar un
pericol încã ºi mai mare ar putea veni dinspre
confiscarea unei astfel de perspective de cã-
tre un outsider, nimeni altul decât „jucãtorul”

deja ieºit din carantinã, care este Traian Bã-
sescu ºi „popularii” sãi cu pretenþia auto-sus-
pendãrii din rândul clasei politice în suferinþã.
Mi se pare cã acesta ar fi scenariul cel mai coº-
maresc dintre toate, iar ambiguitatea în care se
poziþioneazã pesediºtii lui Dragnea, oscilând
între o cauþionare a executivului lui Ciotloº ºi
criticarea lui gãlãgioasã, ar putea favoriza ºi
astfel de mutãri cu efecte greu de anticipat.

Ceea ce mi se pare absolut important ºi esen-
þial în acest moment este cã e nevoie de un
gram de rãbdare; fie ºi aceea „puþinticã” reci-
clarã în retorica politicii de mahala oferitã de
Nenea Iancu. De fapt, chiar dacã e cu totul
contraproductiv sã se vorbeascã de „câºtigã-
tori” în momentul de faþã, mi se pare limpede
faptul cã preºedintele Klaus Johannis ºi-a înde-
plinit cu prisosinþã rolul constituþional ºi cã,
dincolo de opþiunile unora ori altora, soluþia
Cioloº nu avea alternativã. Mai mult decât atât,
sindromul bocitoarelor de profesie ar trebui
abandonat în favoarea unei note, fie ºi minima-
le, de optimism în absenþa cãruia riscãm sã ne
reinstalãm în regatul acelei resemnãri mioritice
dincolo de care, chiar dacã aºteptãrile rãmân
mici, riscul de a pierde totul e infinit mai mare.

Spitalul Elias mai are internate
ºase persoane rãnite în incendiul
din clubul Colectiv, trei sunt la sec-
þia de Terapie Intensivã, dintre care
unul în stare gravã, cu traheosto-
mie ºi ventilat mecanic, a declarat,
joi, pentru MEDIAFAX, directo-
rul medical Dana Safta. Alþi trei
pacienþi sunt în secþia de Chirur-
gie Plasticã, starea lor fiind bunã,
iar evoluþia favorabilã, a spus dr.
Dana Safta. Pacientul transferat,
în urmã cu douã zile, de la Spitalul
Elias la Institutul “C.C. Iliescu” este
stabil hemodinamic ºi respirator, a
precizat directorul medical. “Pa-
cientul care a fost transferat la In-
stitutul «C.C. Iliescu» este stabil
hemodinamic ºi respirator, este cu
oxigenare extracorporalã. Potrivit
managerului Institutului «C.C.
Iliescu», ªerban Bubenek, dupã ce
a fost conectat la aparatul de oxi-
genare extracorporalã, starea pa-
cientului a devenit stabilã hemodi-
namic ºi respirator. Prognosticul

Starea victimelor de la Colectiv - 67 de persoane,
încã internate. 15 se aflã în stare criticã ºi gravã

Ministerul Sãnãtãþii informeazã cã, pânã ieri
dimineaþã, în unitãþile sanitare din România au

rãmas internate un numãr de 67 de persoane, dintre
care 15 în stare criticã ºi gravã.

rãmâne însã rezervat”, a mai spus
directorul medical.

Trei pacienþi sunt în continuare
la secþia de Terapie Intensivã a
Spitalului Floreasca, în stare gra-
vã, alþi doi pacienþi, care erau în
stare criticã ºi cu leziuni asociate
traumatice, au decedat joi diminea-
þã, a declarat purtãtorul de cuvânt
al unitãþii sanitare, dr. Bogdan Opri-
þa. “În ATI sunt trei pacienþi în stare
gravã, necesitând mãsuri specifi-
ce de terapie intensivã. Aceºti trei
pacienþi sunt dintre cei care de la
început au fãcut parte din lotul
pacienþilor cu leziuni extrem de
grave”, a spus dr. Bogdan Opriþa.
Acesta a mai declarat cã, din pã-
cate, joi dimineaþã au murit doi
pacienþi care erau internaþi în Te-
rapie Intensivã. “ªi aceºtia doi
erau în stare criticã, ei având ºi
leziuni asociate traumatice. Din
pãcate, în ciuda eforturilor eroice
ale colegilor noºtri, i-am pierdut”,
a spus Opriþa.

Întrebat despre Alexandru Pas-
cu, basistul trupei Goodbye to Gra-
vity, care a murit miercuri, în ziua
în care a fost transferat de la Spi-
talul Floreasca în Franþa, Bogdan
Opriþa a spus cã starea acestuia s-
a deteriorat în ultima parte a zbo-
rului, în momentul aterizãrii aero-
navei a fãcut stop cardiac ºi a fost
resuscitat, însã fãrã rezultat. Doc-

torul Bogdan Opriþa a mai spus cã,
în acest moment, nu are informa-
þii despre alte eventuale transferuri
în strãinãtate, precizând cã cei trei
pacienþi care mai sunt internaþi la
Spitalul Floreasca sunt într-o sta-
re gravã.

Marian Leuºteanu, basistul tru-
pei Monarchy a arãtat cã l-a impre-
sionat cel mai mult “solidaritatea
umanã, dorinþa de a ne face bine”,
dar ºi “ºi tristeþea când au pierdut
câte un pacient, care nu a mai pu-
tut fi salvat”. “Medicii români au
fãcut mai mult decât au putut sã
facã niºte medici din strãinãtate. Ei
au fost aici din prima clipã, ei au
fãcut tot ce este omeneºte posibil,
unde nu se poate, nu se poate. Eu
spun cu mâna pe inimã: foarte mulþi
au scãpat ºi trãiesc astãzi ºi sunt
susþinuþi în viaþã ºi þinuþi în viaþa de
mâinile acestor oameni. Fãrã dânºii
eram mulþi, mulþi, mulþi morþi, mulþi
morþi. Dar dânºii ne-au scãpat din
ghearele morþii ºi au zis: Voi mai aveþi
ceva de spus pe lumea asta, veniþi
lângã noi”, a spus basistul trupei
Monarchy.
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Întrebatã ce calitate are în dosa-
rul instrumentat de DNA Craiova,
Olguþa Vasilescu a rãspuns cã ea nu
ºtie sã aibã vreo calitate, urmãrirea
penalã fiind in rem, adicã îndreptatã
împotriva faptei, ºi nu a vreunei per-
soane. „Eu nu ºtiu sã am vreo calita-
te, eu ºtiu cã este început in rem îm-
potriva faptei, nu a vreunei persoa-
ne. Deci nu împotriva Consiliului
Local, primarului sau altor persoane”.
Primarul a mai spus cã nu cunoaºte
mai multe lucruri legate de acest do-
sar ºi cã nici nu a fost chematã la
audieri. „Alte lucruri nu cunoaºtem,
dar aºteptãm sã ne cheme ºi pe noi
sã explicãm cã avem toatã documen-
taþia necesarã. (...). Suntem foarte
relaxaþi pe acest subiect”.

„Este o speculaþie
maximã”

Primarul Craiovei a mai spus cã
PUZ-ul aprobat prin HCL 700/2013 are
toate avizele, iar plângerea fãcutã la

DNA – Serviciul Teritorial Craiova
a început urmãrirea penalã in rem în
ceea ce priveºte avizele aferente PUZ
Craiova Nord – Zona Lacul Tanchiº-
tilor, adoptat prin HCL 700/2013. ªti-
rea a apãrut, ieri, în media localã, iar

primarul Lia Olguþa Vasilescu a or-
ganizat imediat o conferinþã de presã
în care a oferit explicaþii legate de ca-
litatea sa în acest dosar, dar ºi de mo-
dul în care a fost întocmit acest PUZ
de cãtre Primãria Craiova.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

DNA Craiova de cãtre avocatul „unui
domn care a mai fãcut vrei 7-10 plân-
geri de-a lungul timpului” este o spe-
culaþie maximã. „Bineînþeles, existã toa-
te avizele. (...) DNA este obligat, în mo-
mentul în care are o sesizare, sã o cer-
ceteze. E logic sã o cerceteze. Iar pro-
cesul civil trebuie sã se suspende pânã
când se vine cu o soluþie de la DNA.
Eu nu înþeleg de ce este de compe-
tenþa DNA aceastã chestiune, ºi nu a
Parchetului? Dar este cu totul altã dis-
cuþie”, s-a întrebat Olguþa Vasilescu.

„Nu am nici
o proprietate

pe raza municipiului
Craiova”

Pentru cã s-a vehiculat ideea cã
ar deþine ºi ea o parte din cele 130 de
hectare de la Lacul Tanchiºtilor, Ol-
guþa Vasilescu a negat, precizând cã
nu are nici o proprietate, fie ea teren
sau casã, pe raza municipiului Craio-

va. „Ce pot sã vã asigur însã, cã tâm-
peniile astea care s-au tot scris, cã
am eu terenuri acolo sau cã are nu
ºtiu ce consilier, sunt aberaþii. Eu nu
am nici o proprietate pe raza munici-
piului Craiova, nici teren, nici case.
Eu, primar Olguþa Vasilescu, nu am
nici o proprietate pe raza municipiu-
lui Craiova. Haideþi sã vedem despre
ce este vorba ... ªtiþi ceva, nici nu mã
iau dupã ce spune un site, care nici
nu ºtiam cã existã”.

Explicaþiile
primarului

Primarul a explicat cã zona Lacul
Tanchiºtilor a fost pregãtitã, din no-
iembrie 2012 (când s-a emis certifica-
tul de urbanism pentru noul PUZ)
pentru a se construi, iniþial, un spital
regional, apoi un cartier de locuinþe.
„PUZ-ul este în vigoare la ora actualã
ºi, pe aceastã destinaþie, se poate
construi un cartier de locuinþe socia-
le. Dar nu o luaþi ca o promisiune”. Pe

lângã explicaþia legatã de necesitatea
pe care o ridica acel teren, primarul a
spus cã PUZ-ul era, într-un fel, cerut
ºi de situaþia de pe teren, acolo ne-
maifiind zonã verde, ci case: „Mai exis-
ta o lizierã destul de micã ºi pe ceea ce
figura în toate hãrþile ca fiind zonã de
spaþiu verde, de fapt erau construite
case”. Potrivit primarului, acolo sunt
construite deja 200 de case, dintre care

20 cu titluri de proprietari, obþinute
prin constatãri ale instanþei. Pe cale
de consecinþã, crede primarul, dacã
PUZ-ul va fi respins, restul de 180 de
proprietãþi ar trebui sã fie demolate.
Pe de altã parte, primarul Craiovei spu-
ne cã nu îi dã mâna nici sã reinstituie
zona cu destinaþie de „spaþiu verde”,
legea obligând la exproprierea tutu-
ror celor 200 de proprietari.

Ambasadorul Albaniei în
România, Ilir Tepelena, s-a aflat,
ieri, în vizitã la Craiova, fiind primit
de primarul Lia Olguþa Vasilescu la
sediul Primãriei. Diplomatul s-a
declarat încântat de potenþialul
municipiului nostru ºi a promis cã
va reveni. „Am nimerit într-o zi
frumoasã de toamnã ºi am senzaþia
cã am adus soarele Albaniei. Sunt
impresionat de potenþialul pe care
îl oferã acest oraº. Promit cã o sã
mai revin la Craiova pentru a
descoperi ºi mai multe lucruri care
sã apropie popoarele noastre,
deoarece eu consider cã aceastã
apropiere nu trebuie sã fie numai
cu capitala, ci ºi cu centre impor-
tante ale României, aºa cum este
cazul Craiovei”, a afirmat ambasa-
dorul albanez, Ilir Tepelena.

La rândul sãu, primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu, i-a

Pentru cã participarea publicului a fost modestã, dez-
baterea publicã a fost organizatã în Sala Micã a Primãriei
Craiova. La masa discuþiilor, alãturi de cei câþiva cetãþeni,
au participat ºi trei consilieri municipali care au cerut, la
rândul lor, lãmuriri legate de modul cum se va aplica aceas-
tã taxã. Consilierul municipal Bianca Predescu i-a între-
bat pe iniþiatorii regulamentului, în speþã reprezentanþii
autoritãþii locale, ce se va întâmplã în cazul în care un
imobil nu este locuit. Radu Preda, administratorul oraºu-
lui, a explicat cã proprietarul nu trebuie sã plãteascã dacã
nu locuieºte într-o curte, iar ca acte doveditoare este ne-
voie de declaraþia sa pe proprie rãspundere.

Cartele magnetice ºi surse de apã
la platformele menajere

În ceea ce îi priveºte pe cetãþenii prezenþi la dezbatere,
aceºtia au comentat mai mult despre modul cum aratã
platformele de gunoi din incinta asociaþiilor de proprie-
tari ºi mai puþin despre subiectul dezbaterii. Un cetãþean
a întrebat cum se poate securiza o platformã menajerã ca
sã deserveascã doar locatarii care plãtesc pentru ridica-
rea gunoiului de acolo. Reprezentanþii municipalitãþii le-a
explicat cã asociaþiile au posibilitatea ca, printr-o cerere
scrisã, sã-ºi împrejmuiascã platformele ºi chiar sã le secu-
rizeze cu cartele magnetice. Tot printr-o cerere scrisã, pot

mulþumit diplomatului albanez
pentru vizitã ºi a punctat faptul cã
s-au pus pe tapet ºi câteva
proiecte turistice ºi culturale care
ar putea sã se stabileascã între
Craiova ºi Albania. „În afarã de
partea economicã, am discutat
despre proiecte turistice ºi
culturale, pentru cã domnia sa m-a
asigurat cã sunt foarte mulþi
cetãþeni albanezi care vor sã
viziteze România. ªi cu atât mai
mult Craiova, care are un aeroport
internaþional aici. Vom rãmâne în
legãturã pentru a stabili toate
aceste contacte”, a spus Olguþa
Vasilescu.

Dupã întâlnirea de la Primãria
Craiova, Excelenþa Sa, Ilie Tepele-
na a avut o întrevedere ºi cu
reprezentanþii mediului de afaceri,
la Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj.

Noroc cu cei doi-trei cetãþeni care vin, lunã de lunã, la ºedinþele consiliului local cã altfel
autoritãþile ar fi dezbãtut singure-singurele, citindu-ºi propriul regulement pentru aplicarea taxei

speciale de salubrizare, taxã pe care urmeazã sã o introducã de la 1 ianuarie 2016.
sã-ºi instaleze ºi sursã de apã, punându-
le în vedere cã atunci vor primi ºi factura
pentru consumul de apã de la CAO.

Radu Preda:
„Se reparã o nedreptate”

Cetãþenii au mai cerut ca pubelele pen-
tru colectarea selectivã sã fie aºezate lân-
gã cele pentru gunoiul menajer. Marian
Trifu, preºedintele Asociaþiei Pensiona-
rilor Militari, a întrebat ce se întâmplã cu
gunoiul care este aruncat ilegal în incin-
ta asociaþiilor. Reprezentanþii municipali-
tãþii au rãspuns cã asociaþiile de proprie-
tari nu sunt taxate pentru acest serviciu,
ridicarea ºi transportul deºeurilor fiind

trecute în contul Salubritãþii. Administratorul oraºului,
Radu Preda a profitat de aceastã întrebare ºi a punctat
faptul cã municipalitatea încearcã, prin introducerea taxei
de salubrizare, sã repare o nedreptate „fiindcã nu existã
nici o persoanã care sã nu producã gunoi. Cel care spune
cã el nu produce gunoi, cã îl arde în curtea sa, iarãºi are o
problemã fiindcã încalcã alte legi”.

„În Craiova nu existã zone insalubre”
Taxa specialã de salubrizare va fi impusã persoanelor

fizice ºi juridice care nu au contracte de prestãri servicii
cu SC Salubritate SRL ºi va intra în vigoare începând cu
1 ianuarie 2016. Mai întâi, aceastã taxã va fi  dupã ce va fi
supusã ºi aprobãrii consilierilor municipali. În primul an,
ea va fi de 7 lei pe persoanã pe lunã pentru persoanele
fizice ºi de 77 de lei pe metru cub de gunoi pe lunã pentru
persoanele juridice. „De la anul viitor, toþi cetãþenii vor fi
egali din punctul de vedere al plãþii serviciului de salubri-
zare”. Rãspunzând interpelãrii consilierului municipal Io-
nel Panã, care a cerut ca odatã cu introducerea taxei sã se
îmbunãtãþeascã ºi condiþiile de igienã pentru colectarea
ºi tramsportul gunoiului, Preda a mai spus cã Primãria se
mândreºte cu modul în care ocupã Salubritatea de curã-
þenia în oraº, Craiova fiind un oraº în care „nu existã zone
insalubre”.
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- De ce apar în discuþii avizele
de securitate la incendiu ºi auto-
rizaþiile de securitate la incendiu?

- Pentru cã vorbim despre
douã forme de documente. Avi-
zele de securitate la incendiu sunt
solicitate prin certificatele de ur-
banism în vederea emiterii auto-
rizaþiilor de construire, pentru
categoriile de construcþii ºi ame-
najãri aprobate, dupã verificarea
de conformitate cu prevederile
reglementãrilor tehnice în vigoa-
re a mãsurilor de apãrare împo-
triva incendiilor. Vorbim aici de-
spre proiectul tehnic în sine. Au-
torizaþiile de securitate la incen-
diu sunt actele emise dupã recep-
þia lucrãrii, prin care se certifi-
cã, în urma verificãrilor în teren,
faptul cã sunt îndeplinite toate
cerinþele din proiect. Adicã un
angajat al unitãþii noastre intrã în
clãdirea respectivã, cu proiectul
în mânã, ºi verificã pas cu pas

Col. Constantin Florea a mai precizat cã situaþia în Craiova este
foarte bunã în ceea ce priveºte instituþiile publice care nu au autoriza-
þia de securitate la incendiu. Este vorba despre ªcoala nr. 18, Grãdiniþa
„Otilia Cazimir”, Grãdiniþa din curtea ªcolii nr. 36, Grãdiniþa nr. 17,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã, Liceul Tehnologic „George
Bibescu”, Colegiul „ªtefan Odobleja” ºi Colegiul Naþional „Elena
Cuza”. Ele au însã avizele, dar s-au fãcut lucrãri ºi sunt în curs de
obþinere a autorizaþiei. Situaþia va fi remediatã la toate insituþiile publi-
ce unde lipseºte autorizaþia, pentru cã nu se mai poate altfel...

Infernul de la Clubul Colectiv din Bucureºti a des-
chis ochii tuturor asupra problemelor privind securi-
tatea la incendiu a clãdirilor în care se strâng multe
persoane. Este bun acest iureº ºi sunt patroni de
localuri care, pânã mai ieri, nu dãdeau doi bani pe
verificãrile fãcute de pompieri, cum stau acum la
coadã ca sã intre în legalitate. S-a modificat rapid
legislaþia, s-au înãsprit sancþiunile pentru cei care nu
o respectã ºi chiar s-a oferit autoritãþilor o pârghie
de care aveau nevoie – posibilitatea de a închide
definitiv locaþiile în care nu se pune preþ pe viaþa
celor care le trec pragul. Însã pompierii n-au stat
degeaba nici pânã acum. Verificãri ºi controale s-au
fãcut ºi se fac periodic, sancþiuni s-au aplicat mereu
celor care au încãlcat legislaþia în domeniu – stufoa-
sã pe alocuri, e adevãrat –, iar ºcolile, grãdiniþele
sau spitalele n-au fost trecute cu vederea. Cât de-
spre baruri ºi cluburi, noile norme prevãd închiderea
acestora pentru lipsa unor mãsuri elementare de
protecþie împotriva incendiilor. Despre toate aces-
tea ne-a oferit mai multe detalii comandantul In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj, col. Constantin Florea.

dacã totul este pus la punct.
- Care sunt principalele aspec-

te pe care le verificaþi la o clã-
dire în care urmeazã sã se adune
public numeros?

- În primul rând noi nu elibe-
rãm avizul iniþial dacã aspectele
prevãzute în legislaþia în vigoare
nu sunt respectate. Asta înseam-
nã cã pentru sãlile aglomerate,
mãsurile de securitate la incen-
diu se stabilesc în funcþie de ca-
pacitate, destinaþie, respectiv ca-
tegoria sãlii ºi nivelul de stabili-
tate al clãdirii. Cluburile ºi dis-
cotecile se încadreazã în catego-
ria clãdiri cu sãli aglomerate. Sã-
lile aglomerate trebuie sepa-
rate de restul clãdirii prin pe-
reþi cu rezistenþã la foc, tre-
buie prevãzute cu trape de des-
fumare pentru evacuarea fu-
mului în cazul unui eventual
incendiu, este obligatoriu sã -
se asigure cãi de acces ºi eva-

cuare suficiente, pentru fieca-
re etaj sau salã în parte, ex-
tinctoare, surse de apã. ªi
sunt multe altele...
Constructorii nu respectã
proiectul pentru cã...
merge ºi aºa...

- Dacã sunt strict prevãzute de
legislaþie condiþiile pe care tre-
buie sã le îndeplineascã un lo-
cal care gãzduieºte public nume-
ros, de ce apar asemenea proble-
me? De ce apar tragedii?

- Pentru cã, de foarte multe
ori, din ce am constatat noi de-a
lungul timpului ºi în urma con-
troalelor fãcute, constructorii nu
respectã proiectul tehnic. Moti-
vele nu sunt treaba nostrã, dar
mulþi cred cã merge ºi aºa. ªi nu
merge. De aici apar diferenþele
între clãdiri care au aviz de la noi
pentru securitate la incendiu, dar
nu au autorizaþie. Autorizaþia se
solicitã ºi se primeºte gratuit în
termen de 6 luni de la recepþia ºi
punerea în funcþiune a obiectivu-
lui. Dacã constatãm, în urma ve-
rificãrii în teren, cã au respectat
proiectul, primesc autorizaþia fãrã
probleme.

- ªi dacã nu o primesc sau nu
o solicitã în termen?

- Aici intervine o altã proble-
mã majorã. Dupã expirarea ter-
menului de 6 luni de la punerea
în funcþiune, autorizaþia de secu-
ritate la incendiu se poate solici-
ta la noi numai în baza unei ex-
pertize tehnice.

- De ce nu îºi fac expertiza
pentru a intra în legalitate?

- Sunt foarte puþini experþi au-
torizaþi, motiv pentru care aces-
te documentaþii sunt scumpe. Pot
sã vã spun cã în toatã regiunea
Olteniei existã un singur astfel de
expert la Vâlcea. Noi i-am amen-
dat de-a lungul anilor pe cei care
au funcþionat fãrã autorizaþii. Unii
au ajuns la concluzia, logicã de
altfel, cã fac economii dacã intrã
în legalitate ºi avem astfel de clã-

diri în curs de autorizare.
Mai existã ºi o altã categorie,

ºi avem unele ºcoli în aceastã si-
tuaþie. Este vorba despre inter-
venþia asupra unei clãdiri care a
avut toate documentele de la noi
aprobate iniþial, ºi mã refer aici
la lucrãri de reabilitare sau mo-
dernizare. Dupã încheierea lucrã-
rilor n-au mai solicitat autoriza-
þia la noi din diverse motive. Nu
putem spune cã nu îndeplinesc
condiþiile de siguranþã. Dar au
neglijat sã-ºi obþinã documente-
le. Ori, în asemenea cazuri, nu
putem dispune închiderea ºcoli-
lor, de exemplu. Ele funcþionea-
zã. Dar fãrã autorizaþia de secu-
ritate la incendiu.

- Cât de periculos este faptul
cã nu au autorizaþia de securita-
te la incendiu?

- În actul normativ adoptat re-
cent, prin care au crescut ºi amen-
zile de la 30.000 la 100.000 lei,
sunt prevãzute condiþiile în care
se dispune închiderea unui local,
în funcþie de deficienþele consta-
tate. Dacã ele sunt majore, nu mai
stãm la discuþii nici în cazul în
care au autorizaþie ºi închidem
unitatea. Dacã însã nu are autori-
zaþie de securitate la incendiu,
însã ºi-a obþinut toate actele de
autorizare necesare, de la certifi-
cat de urbanism la aviz de securi-
tate la incendiu, adicã practic are
totul pus la punct, dar nu are hâr-

tia care se numeºte autorizaþie, îi
lãsãm o perioadã la dispoziþie pen-
tru a face demersurile necesare.
Cert este cã nu se mai poate aºa.
Nu mai funcþionãm dupã princi-
piul „lasã cã merge ºi aºa”.

- S-a închis vreun club din
Craiova?

- Au fost demarate controalele
nu numai în Craiova, ci în tot ju-
deþul, în scopul asigurãrii mãsu-
rilor specifice de apãrare împo-
triva incendiilor la cluburi, baruri,
discoteci, sãli de cinema sau spec-
tacole ºi la mall. Obiectivele mari
din Craiova, mall-ul, Sala Poliva-
lentã, Centrul Multifuncþional, în-
deplinesc condiþiile de securitate,
astfel cã oamenii pot merge liniº-
tiþi în continuare acolo ºi se lu-
creazã deja la obþinerea autoriza-
þiilor. Cât despre baruri ºi cluburi,
sã ºtiþi cã mulþi administratori au
înþeles cã trebuie sã intre în lega-
litate ºi le-au închis singuri. Din
cele pe care le-am verificat pânã
acum nu s-a dispus suspendarea
activitãþii sau închiderea în nici
unul din cazuri. S-au aplicat aver-
tismente, amenzi în valoare de
peste 60.000 lei, iar oamenii au
fost îndrumaþi ºi li s-a explicat ce
au defãcut pentru obþinerea auto-
rizaþiilor. Important este sã coo-
perãm cu toþii pentru siguranþa
tinerilor, a oamenilor care frec-
venteazã aceste locaþii, pentru cã
nimeni nu-ºi doreºte tragedii...

Nu mai ... merge ºi aºa!
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Dacian Cioloº, propunerea
pentru funcþia de premier a pre-
ºedintelui Klaus Iohannis, deþine
indiscutabil o expertizã de netã-
gãduit în politicile agricole, dupã
ce a deþinut portofoliul de comi-
sar european pentru Agriculturã
ºi Dezvoltare Ruralã (2009-
2014), considerat fiind de ex-pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barosso “cel mai com-
petent candidat pe care l-am
avut”. Nu e puþin lucru sã faci
parte dintr-un guvern european,
ºi sã gestionezi 80% din bugetul
UE. Cu studii de specialitate apro-
fundate la Ecole Nationale Su-
perieure Agronomique (ENSAR)
din Rennes (1995-1996) ºi apoi
la Ecole Nationale Superieure
Agronomique (ENSAM) din
Montpellier, stagii de practicã în
ferme ecologice, sub egida Fe-

MIRCEA CANÞÃR

Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?Cum ar fi sã avem noroc?
deraþiei regionale a agricultorilor
ecologici din Bretania, studiind
administrãrii fermelor agricole fa-
miliale, principiile agriculturii du-
rabile º.a.m.d., Dacian Cioloº
este dacã nu “tobã de carte”,
atunci oricum un destoinic spe-
cialist într-un domeniu de activi-
tate, care revigorat ar putea duce
România cu potenþialul ei, în rân-
dul þãrilor cu reale disponibilitãþi
de export. Nici un guvern dupã
1990 nu a avut în frunte o com-
petenþã de un asemenea calibru
în agriculturã. Fãcând o priorita-
te din punerea la punct a unor
strategii imediate, în acest dome-
niu, pliind întreaga organizare
existentã, mai degrabã “haraba-
burã” pe modelul francez, ceea
ce nu e deloc simplu, Dacian Cio-
loº s-ar putea dovedi “omul care
sfinþeºte locul”. Un impediment

deloc insignifiant, dimpotrivã,
existã: sprijinul pe unitatea de su-
prafaþã, aºa-zisa “subvenþie”, de
trei ori mai mic decât cel de care
beneficiazã fermieri francezi, ger-
mani sau italieni. Sunt multe de
fãcut în România ºi un prim-mi-
nistru are destule griji, ºi nicioda-
tã deplinã liniºte, când se vrea util
þãrii sale, dar ar fi pãcat dacã
expertiza lui Dacian Cioloº, de
care este bãnuit, ar rãmâne ne-
valorificatã. ªi poate, ceea ce pu-
þini pun în balanþã, dincolo de toatã
pãlãvrãgeala politicã, ar putea
deveni “asul de pe mânecã” al
noului premier. Cu o ºansã imen-
sã la îndemânã: aceea de a se
face ascultat într-un domeniu în
care rareori ideile valoroase au
avut trecere. ªi cum sã aibã, când
miniºtrii de resort erau în înºiºi
sãraci cu duhul, dar aveau

prosteascã susþinere politicã. Ce
rãmâne, de pildã, dupã Daniel
Constantin? Orice comentariu e
de prisos. În cazul României, ne
încredinþeazã doamna Alina Mun-
giu Pippidi, preºedintele SAR (So-
cietatea Academicã din România)
“marea reformã cerutã de
stradã este schimbarea unui
sistem de alocare a resurse-
lor publice, care e vicios,
cine are putere sau e relaþio-
nat cu aceasta, primeºte o
parte disproporþionatã”. Sã
admitem, fãrã tragere de inemã
acest deziderat, oricum discuta-
bil. Opinând în schimb cã “ma-
rea reformã”, nesolicitatã de
stradã, este aceea menitã ca Ro-
mânia sã producã bunuri agro-
alimentare, pe mãsura disponi-
bilitãþilor sale, creând industrii în
amonte ºi aval ºi concomitent

locuri de muncã bine plãtite, in-
clusiv pentru “tinerii frumoºi”,
cum sunt denumiþi cei care au
participat la proteste. Cu ieºitul
în stradã stãm bine la anteceden-
te: în 2012 ºi 2013, mobilizarea a
fost rezonabilã, ca ºi cu manda-
tul pentru marile reforme. La pu-
nerea lor “în operã” ne-am blo-
cat sistematic ºi mare lucru n-a
ieºit. Sau a ieºit ceea ce se vede.
Clasa politicã, oricât de greu ne-
ar fi sã recunoaºtem, nu este nici
mai breazã nici mai rea, decât
societatea pe care o reprezintã,
iar democraþia nu se apãrã în
stradã într-un stat de drept. Ci
prin instituþiile sale. Cum ar fi sã
avem noroc cu Dacian Cioloº,
rãmâne chiar o interogaþie. Fi-
indcã, de ºtiut, chiar ºtie, mai
mult decât alþii, perindaþi prin
aceastã demnitate.

ªedinþã extraordinarã ieri, la
Consiliul Judeþean Dolj. Douã pro-
iecte importante s-au aflat pe ordi-
nea de zi, acestea au fost votate de
toþi consilierii judeþeni, prezenþi în
sala de ºedinþe. S-a aprobat astfel
„Strategia de dezvoltare economi-
co-socialã a judeþului Dolj pentru
perioada 2014-2020” ºi un pro-
iect privind „Repartizarea unor
sume defalcate din taxa pe valoa-
rea adãugatã pe anul 2015 pentru
drumurile judeþene ºi comunale” .
„V-am convocat astãzi (n.r ieri) la
aceastã ºedinþã pentru douã moti-
ve pe care le-am considerat foarte
importante. Mai mulþi primari au
depus proiecte pe fonduri europe-
ne. O parte din localitãþile din ju-
deþul Dolj ºi-au fãcut propriile stra-
tegii, dar cele mai multe nu au aces-
te strategii ºi au apelat la strategia
judeþului pe care o puteþi studia
accesând pagina de internet a Con-
siliului Judeþean Dolj, Vor de 111
localitãþi care au nevoie de a obþi-
ne un punct corespunzãtor pentru
a acesa aceste fonduri. Strategia
judeþului include o listã de proiecte

Consilierii judeþeni au aprobat „Strategia de dezvoltare economico-Consilierii judeþeni au aprobat „Strategia de dezvoltare economico-Consilierii judeþeni au aprobat „Strategia de dezvoltare economico-Consilierii judeþeni au aprobat „Strategia de dezvoltare economico-Consilierii judeþeni au aprobat „Strategia de dezvoltare economico-
socialã a judeþului Dolj pentru perioada 2014-2020”socialã a judeþului Dolj pentru perioada 2014-2020”socialã a judeþului Dolj pentru perioada 2014-2020”socialã a judeþului Dolj pentru perioada 2014-2020”socialã a judeþului Dolj pentru perioada 2014-2020”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :

„Companiile aeriene europene au nevoie
de un mediu competiþional loial”

În urma declaraþiilor comisarului european pentru transpor-
t Violeta Bulc din Parlamentul European referitoare la viitorul
pachet aviatic, vicepreºedintele grupului PPE din Parlamentul
European, Marian-Jean Marinescu a declarat cã transportul
aerian asigurã mobilitate, conectivitate, dezvoltare economicã
durabilã ºi locuri de muncã. „Grupul PPE sprijinã necondiþio-
nat acest sector din toate punctele de vedere. În primul rând
este necesarã o dezvoltare sustenabilã a infrastructurii (a aero-
porturilor ºi în special a celor regionale). În al doilea rând com-
paniile aeriene europene au nevoie de un mediu competiþional
loial pe fondul creºterii concurenþei companiilor din Orientul
Mijlociu ºi þãrilor din Extremul Orient. Viitorul transportului

promovate de cãtre alte organizaþii
dar care au impact asupra  dezvol-
tãrii judeþului Dolj, aºa cum sunt
proiectele cuprinse în Masterpla-
nul General de Transporturi. Vor-
bim aºadar de o viziune corelatã.
Au avut loc cinci consultãri publi-
ce”, a subliniat Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Consiliul Judeþean Dolj a încheiat
contractul de prestãri servicii pen-
tru elaborarea strategiei de dezvol-
tare economicã-socialã a judeþului
Dolj pentru perioada 2014-2020 cu
SC Avensa Consulting SRL, ofer-
tantul câºtigãtor al procedurii de
achiziþie servicii.

12.335 mii lei repartizate
comunelor pentru drumuri

Aceastã strategie are rolul de a
orienta dezvoltarea economicã,
socialã, teritorialã echilibratã a uni-
tãþii administrativ teritoriale în pe-
rioada 2014-2020, fundamentând
accesul la fondurile europene, sur-
sele de finanþare publice ºi private,
precum ºi cele provenind de la alte

categorii de donori, în contextul
actual creat de apartenenþa Româ-
niei la Uniunea Europeanã. Proce-
sul de elaborare a strategiei are trei
etape : analiza ºi colectarea date-
lor; elaborarea proiectului SDES
Dolj ºi consultare publicã cu apro-
bare prin  Hotãrârea Consiliului
Judeþean Dolj. „Pânã în prezent au
fost parcurse primele douã etape,
acestea incluzând ºi cinci grupuri
de lucru la care au participat insti-
tuþiile ºi organismele relevante pen-
tru toate domeniile de dezvoltare
economico-socialã a judeþului.
Documentul include atât o analizã
amãnunþitã a situaþiei existente la
nivelul judeþului Dolj în toate do-
meniile vieþii economico-sociale,
însoþitã de o analizã SWOT, cât ºi
liste de proiecte, acþiuni ºi mãsuri
considerate prioritare pentru Con-
siliul Judeþean Dolj ºi insituþiile sale
subordonate, instituþiile ºi servicii-
le finanþate parþial de cãtre admi-
nistraþia judeþeanã precum ºi a or-
ganizaþiile economice la care jude-
þul Dolj deþine participaþii”, se mai
precizezaã în raportul întocmit de

CJ Dolj ºi prezentat consilierilor,
ieri.

Prin votarea celui de-al doilea
proiect, consilierii judeþeni au apro-
bat repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adãugatã pen-
tru drumurile judeþene ºi comuna-
le în valoare de 12.335 mii lei, pe
anul 2015. „Prin HG nr 911/
03.11.2025 privind repartizarea pe

judeþe a sumelor necesare pentru
finanþarea cheltuielilor privind dru-
murile judeþene ºi comunale, jude-
þului Dolj i-au fost repartizate sume
defalcate din TVA pentru drumuri
în valoare de 12.335 mii lei. ” a
mai spus ºeful administraþiei jude-
þen.

MARGA BULUGEAN

aerian al Uniunii este Cerul Unic European bazat pe un control
de trafic modern, eficientizarea zborurilor ºi o nouã arhitecturã
a spaþiului aerian pe care sã se implementeze noua tehnologie -
SESAR. În acelaºi timp transportul aerian are nevoie de forþã
de muncã înalt calificatã pe care instituþiile de profil din statele
membre sunt capabile sã o asigure. Fac apel la Comisia Euro-
peanã sã þinã cont de aceste remarci ºi mai cu seamã sã ia în
considerare, pentru viitorul pachet legislativ, cele mai impor-
tante recomandãri pe care Parlamentul European le-a lansat cu
ocazia primei lecturi din dosarele referitoare la Cerul Unic Eu-
ropean, EASA ºi Acordurile Aeriene Internaþionale.”, a subli-
niat deputatul european. MARGA BULUGEAN
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Ieri, în Aula Buia a Facultãþii de
Agronomie a Universitãþii din Cra-
iova s-a dat startul celei de-a treia
ediþii a Simpozionului ºtiinþific in-
ternaþional “Dezvoltarea durabilã în
agriculturã ºi horticulturã”, mani-
festare de anvergurã, atât prin pris-
ma dezbaterilor provocatoare, cât
mai ales prin prezenþa unora dintre
întemeietorii cercetãrii vitivinicole
de prestigiu. La deschiderea lucrã-
rilor au fost prezenþi, în prezidiu,
prof. Constatin Bãducã, decan al
Facultãþii de Horticulturã, prof.

Radu Lucian Pînzaru, decan al Fa-
cultãþii de Agronomie, prof. Mihai
Nicolescu, vicepreºedinte ale
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Sil-
vice „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”,
prof. Marian Soare, prorector al
Universitãþii din Craiova ºi Simona
Moise, subprefect de Dolj. În salã,
auditoriul a fost format din specialiºti
ai Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã “Regele Mihai I
al României” din Timiºoara, ai Facul-
tãþii de Agriculturã din cadrul Univer-
sitãþii Novi Sad din Serbia, ai Univer-
sitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi Medi-
cinã Veterinarã din Iaºi. Nu au lipsit
cercetãtori din vinificaþie din cadrul
Institutului Universitar al Viei ºi Vinu-
lui “Jules Guyot” al Universitãþii Bour-
gogne din Franþa.

TTTTTitanii universitari din agronomie ºiitanii universitari din agronomie ºiitanii universitari din agronomie ºiitanii universitari din agronomie ºiitanii universitari din agronomie ºi
horticulturã, omagiaþi la scenã deschisãhorticulturã, omagiaþi la scenã deschisãhorticulturã, omagiaþi la scenã deschisãhorticulturã, omagiaþi la scenã deschisãhorticulturã, omagiaþi la scenã deschisã

Facultatea de Agronomie ºi Facultatea de Hor-
ticulturã din cadrul Universitãþii din Craiova gãz-
duiesc, în intervalul 12-13 noiembrie 2015, Sim-
pozionul ºtiinþific internaþional cu titlul „Dezvolta-
rea durabilã în agriculturã ºi horticulturã”. Invi-
taþi de prestigiu din partea Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”,
specialiºti din þarã ºi de peste hotare, dar mai ales,
“stejarii” horticulturii doljene, care timp de peste
cinci decenii au scris filele de poveste ale unor do-
menii ce, cândva, au fãcut onoare României.

Adevãruri rostite “administrativ”
În partea Instituþiei Prefectului

judeþului Dolj a transmis un mesaj
destul de obiectiv, dezolant chiar
prin francheþe, Simona Moise, sub-
prefect de Dolj. “Pentru populaþia
judeþului Dolj, agricultura reprezin-
tã o importantã resursã, cu o zonã
agricolã de peste 585 de mii de hec-
tare destinate cultivãrii cerealelor,
plantelor oleaginoase, legumelor ºi
fructelor. Deºi judeþul nostru înre-
gistreazã un important potenþial

agricol, cu peste 5% din
producþia naþionalã, având
terenuri de maximã fertili-
tate, experienþã ºi practicã
umanã ridicate, precum ºi
dotare tehnicã, veniturile
obþinute, în prezent, din ex-
ploatarea terenurilor agrico-
le ºi din prelucrarea produ-
selor agroalimentare se si-
tueazã la u nivel mediu. În
domeniul legumiculturii ºi
zootehniei, cu toate cã ju-
deþul nostru are o tradiþie
deosebitã, se constatã
scãderea producþiei în ul-
timii ani ºi lipsa unor ca-
nale de valorificare opti-
me a produselor realiza-
te”, a precizat Simona
Moise, subprefect de
Dolj.

Aceasta indicã ºi prin-
cipalele cauze care au
dus la asemenea realitãþi
triste: rentabilitatea scã-

zutã cauzatã de fãrãmiþarea tere-
nurilor, unitãþile productive mici,
mecanizarea redusã, forþa de
muncã îmbãtrânitã, infrastructura
slab dezvoltatã, insuficienta iriga-
re a terenurilor agricole, mono-
cultura vegetalã, promovarea in-
suficientã a produselor alimenta-
re ºi nealimentare tradiþionale, lip-
sa sistemelor de colectare a pro-
duselor agricole.

Universitatea din Craiova
vegheazã asupra
patrimoniului agricol

În baza Hotãrârii Senatului Uni-
versitãþii din Craiova nr. 3/26 mar-
tie a.c. s-a avizat numirea prof.u-
niv.dr.ing. Marin Soare ca prorec-

tor al Prorectoratului 7: “Patrimo-
niul agricol, care coordoneazã Sta-
þiunea Didacticã Banu Mãrãcine,
Staþiunea de Cercetare - Dezvolta-
re Agricolã Caracal ºi Staþiunea de
Cercetare – Dezvoltare pentru Po-
miculturã Vâlcea”. Prezent, ieri, în
prezidiu, universitarul a dat asigu-
rãri cã va face tot posibilul ca, pa-
trimoniul agricol universitar sã se
dezvolte, sã atragã fonduri cu fi-
nanþare europeanã ºi sã recâºtige
prestigiul de altãdatã. Un mesaj re-
confortant a avut ºi prof. Mihai Ni-
colescu, vicepreºedinte al Academiei
de ªtiinþe Agricole ºi Silvice -
„Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”. “Îna-
inte de 1989, Doljul era la ultimele
poziþii la realizãri, dar la planificãri
era primul. Oltenia este una dintre
cele mai mari regiuni agricole ale Ro-
mâniei, iar Doljul este al doilea din
þarã ca suprafaþã agricolã. Avem, în
judeþ, o treime sol cernoziom, o trei-
me podzol ºi o treime nisip. De ace-
ea vã transmit dorinþa de a face re-
zultate cât mai bune”, a precizat
prof. Mihai Nicolescu.

“Vorbele te învaþã, exemplele
te cãlãuzesc!”

Sub imperiul vechiului dicton la-
tin “Verba docent, exempla trahunt”

toþi cei prezenþi al Simpozion au
omagiat personalitatea profesorilor
Marin Gheorghiþã, Aurel Popa ºi
Aurel Preda. Pentru fiecare dintre
aceºti titani ai învãþãmântului supe-
rior horticol craiovean s-a prezen-
tat laudatio, care a miºcat pânã la
lacrimi pe unii dintre cei prezenþi.
Primul care a urcat pe scenã, pen-
tru a fi felicitat pentru întreaga sa
carierã de cercetare, a fost prof.dr.
Aurel Preda. Cei 85 de ani ai sãi nu
au fãcut decât sã dea de gândit ti-
nerei generaþii prezentã în salã cã,

fãrã trudã, pasiune ºi îndrumã-
tori oneºti, nici o carierã ºtiinþi-
ficã nu poate fi clãditã. “În 1961
am fost angajat, prin concurs,
la solicitarea eminetului profe-
sor universitar Liviu Pop. Am
fost asistentul domniei sale lu-
crând sub îndrumarea sa mulþi
ani. O perioada am lucrat ºi cu
profesorul Buia, al cãrui nume
îl poartã aceastã aulã ºi Grãdi-
na Botanicã din Craiova”, au
fost câteva dintre cuvintele
prof.dr. Aurel Preda, care nu
mai au nevoie de nici un co-
mentariu având în vedere an-
vergura profesionalã a celor la
care a fãcut referiri.

“Am avut onoarea de a fi
asistentul celui care
a pus bazele oenologie”

Decanul Facultãþii de Hor-
ticulturã, prof. Constantin Bã-
ducã, a avut ocazia sã prezin-

te câteva fragmente din filele de via-
þã ale prof. Marin Gheorghiþã. Un
destin, o carierã ºi un model de ur-
mat pentru toþi dintre noi.“Am avut
onoarea sã fiu primul ºi singurul

asistent al profesorului ªte-
fan Teodorescu, cel care a
pus bazele oenologiei în
România. Sunt dezamãgit,
cã învãþãmântul ºi cerce-
tarea nu mai sunt cum erau
odatã. Marele câmp expe-
rimental cu circa 50 de
soiuri de vin de la Tâmbu-
reºti nu mai existã. Astãzi
nisipul se miºcã sub acþiu-
nea austrului. Am dorinþa
ca Facultatea de Horticul-
turã din Craiova sã ajungã
nava amiral a Horticulturii,
ca atunci când avea profe-
sorii de altãdatã. ªi, îmi mai
doresc ca, podgoria de la
Drãgãºani, ce avea 15.000
de hectare sã ajungã ce era
la acea vreme”, a menþio-
nat cu nostalgie prof. Ma-
rin Gheorghiþã.  Un alt

omagiat, prof. Aurel Popa a þinut sã
precizeze cã “am copilãrit atunci
când oamenii nu cumpãrau decât
sare ºi gaz, restul era produs în gos-
podãrie”. Repartizat la prima staþi-
une viticolã creatã în România, cea
de la Drãgãºani, a simþit cã aici, pe
dealurile vâlcene, a fost prima uni-
versitate din viaþa sa. “Am mai în-
þeles cã nu trebuie sã renunþi la a
învãþa permanent”, i-ar sfãtuit prof.
Aurel Popa pe cei prezenþi în salã.

Drãgãºanii,
deºi reduºi numeric, rezistã

Cum era ºi firesc, în pauzele din-
tre prezentãrile cercetãrilor ºtiinþifi-
ce, organizatorii ºi invitaþii au putut
degusta din vinurile celebre ale Drã-
gãºanilor. “Vechimea viilor la Drã-
gãºani se pierde în istorie, ea fiind
legatã de primele plantaþii ale geto-
dacilor, legenda spune cã Dionysos,
zeul vinului, s-ar fi nãscut pe me-
leagurile noastre”, ne destãinuie ing.
Sergiu Gorjean, reprezentat al SC
Ferma Mãgureni, din comuna Gu-
ºoeni, judeþul Vâlcea. Ne-a vorbit
cu calmul prefesionistului despre
cele 20 de hectare de vie, pe care
cultivã soiurile Pinot Gris, Sauvig-
nion Blanc, Tãmâioasã Româneas-
cã, Crãmpoºie Selecþionatã, Negru
de Drãgãºani, Cabernet Savignon.
Cã se poate face o viticulturã eco-
logicã au confirmat-o în faþa spe-
cialiºtilor. “Viticulturã ecologicã în-
seamnã respect ºi dragoste faþã de
pãmânt, faþã de viþã de vie ºi faþã
de semenii noºtri, deoarece vrem
sã obþinem struguri gustoºi, sãnã-
toºi ºi de cea mai bunã calitate, fo-
losind doar îngrãºãminte naturale,
fãrã fertilizatori chimici, pesticide,
insecticide sau fungicide sistemice”,
ne-a declarat ing. Sergiu Gorjan.
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Cu aceastã ocazie, elevii de la „Fraþii
Buzeºti”, „Matei Basarab” ºi „Tudor
Arghezi” au posibilitatea de a-ºi tes-
ta valorile glicemice, de a asculta po-
vestea unui tânãr diabetic, membru al
clubului Rotaract, de a primi ºi solici-
ta informaþii despre diabet. La rândul
lor, studenþii mediciniºti vor fi prezenþi
duminicã, 15 noiembrie, între orele
10.00-12.00, la Electroputere Mall pen-
tru a mãsura presiunea arterialã ºi va-
lorile glicemice ale craiovenilor inte-
resaþi de propria sãnãtate.

Diabetul, principala cauzã
pentru mai multe afecþiuni

grave
În ultimii ani, diabetul a devenit

una din bolile „cap de listã” ºi în ju-
deþul Dolj, unde peste 38.000 de per-
soane au fost diagnosticate cu aceas-
tã afecþiune. Îngrijorãtor este cã, deºi
peste jumãtate din cazurile de diabet
zaharat de tip 2 pot fi prevenite prin
adoptarea unui stil de viaþã sãnãtos,
aceastã afecþiune continuã sã fie
printre cele mai invalidante ºi costi-
sitoare boli. Potrivit specialiºtilor în
diabet zaharat, nutriþie ºi boli meta-
bolice, adoptarea unei diete variate
ºi echilibrate caloric poate þine la dis-
tanþã aceastã afecþiune complexã.

Diabetul zaharat rãmâne una din-

În România, douã milioane de persoane
au diabet, iar alte patru milioane au predis-
poziþie la aceastã boalã. În ultimii zece ani,
numãrul bolnavilor aproape cã s-a dublat.
În judeþul Dolj peste 38.000 de pacienþi se
aflã în evidenþe cu aceastã afecþiune. În

aceste condiþii, Rotaract Club Craiova ºi So-
cietatea Studenþilor Mediciniºti Craiova vor
organiza pânã pe 15 noiembrie a.c. mai multe
activitãþi, cu ocazia Zilei Internaþionale a
Diabetului, sãrbãtoritã în fiecare an pe 14
noiembrie.

tre cele mai mari probleme de sãnãta-
te ale secolului XXI. Nici o þarã, fie
ea sãracã sau bogatã, nu este imunã
la aceastã afecþiune. În întreaga lume
trãiesc cu diabet 387 de milioane de
adulþi ºi 500 de mii de copii. Practic,
la fiecare zece secunde sunt diagnos-
ticate trei cazuri noi, iar la fiecare
ºapte secunde o persoanã moare din
cauza acestei boli. Anual sunt des-
coperite 10 milioane de cazuri noi, iar
5 milioane de pacienþi pierd lupta cu
aceastã afecþiune.

Diabetul este principala cauzã de
orbire, principala cauzã de hemodia-
lizã în boala cronicã de rinichi ºi cau-
za principalã de amputaþii non-acci-
dent. Aproximativ douã milioane de

români trãiesc cu diabet zaharat ºi
alte peste trei milioane de persoane
au prediabet, aratã rezultatele studiu-
lui epidemiologic PREDATORR,
anunþate în 2014. Numai în România,
potrivit unui studiu, din cauza dia-
betului se amputeazã în fiecare zi 62
de picioare. În ceea ce priveºte nu-
mãrul de bolnavi din Dolj, acesta s-a
dublat faþã de anul 2002, când se în-
registrau aproximativ 17.000 de per-
soane cu diabet.

Doar 30% din populaþia României
are o greutate normalã

Pentru cã foarte important este un
regim alimentar echilibrat, diabetolo-
gii avertizeazã populaþia cã nu tre-

buie sã abuzeze de alimentele boga-
te în calorii, grãsimi saturate (anima-
le) sau zaharuri. În schimb, se reco-
mandã o alimentaþie bogatã în legu-
me, fructe proaspete, cereale integra-
le, peºte, nuci ºi arahide care ajutã
atât la atingerea sau menþinerea unei
greutãþi sãnãtoase, precum ºi la pre-
venirea diabetului zaharat ºi a com-
plicaþiilor asociate acestuia. Potrivit
specialiºtilor, 34,6% din populaþie
este supraponderalã, iar 31,4% sufe-
rã de obezitate, una din principalele
cauze ale diabetului. Practic, doar
30% din populaþia României are o
greutate normalã.

Pentru tratamentul ºi managemen-
tul diabetului, bolnavii trebuie sã ia
decizii importante toatã viaþa: sã îºi
mãsoare zilnic nivelul glicemiei, sã ia
medicamente, sã facã exerciþii fizice
cu regularitate, sã îºi ajusteze dieta
ºi sã îºi schimbe obiceiurile alimen-
tare. Mai mult, bolnavii diabetici tre-

buie sã facã faþã tuturor complicaþi-
lor bolii, prin importante ajustãri în
plan psihologic. Rezultatele se ba-
zeazã în mare parte pe deciziile luate,
de aceea este foarte important ca
aceºti bolnavi sã fie bine instruiþi în
legãturã cu boala lor, iar nevoile fie-
cãruia sã poatã fi ajustate de perso-
nal medical specializat. Fãrã o educa-
þie specialã pentru diabet, bolnavii nu
sunt pregãtiþi sã ia decizii, sã îºi schim-
be comportamentul ºi sã înfrunte toate
problemele ridicate de aceastã boalã.
Un management  deficitar al bolii duce
la rezultate medicale slabe ºi la creº-
terea riscului pentru complicaþii. Edu-
caþia bolnavilor diabetici se realizea-
zã având la dispoziþie o echipã mul-
tidisciplinarã. În unele þãri existã ast-
fel de echipe, dar în multe altele, nu
numai cã nu existã, dar nici nu îi este
recunoscutã importanþa din punct de
vedere medical.

RADU ILICEANU

George Bãeºu, preºedintele ANRP a fost
prezent, ieri, la Craiova, pentru a participa la o
ºedinþã cu prefecþii din ºase judeþe – Dolj, Olt,
Gorj, Vâlcea, Mehedinþi ºi Argeº – discuþiile
din plen axându-se pe aplicarea Legii nr.165/
2013 ºi de soluþionarea diverselor probleme
apãrute în timp. Sorin Nicolae Rãducan, Si-
mona Moise, prefectul, respectiv subprefec-
tul judeþului Dolj, au participat, împreunã cu
reprezentanþii Guvernului în judeþele amintite,
la întrunirea de ieri. „Am venit pentru a discu-
ta personal cu responsabilii din teritoriu în ceea
ce priveºte reglementarea retrocedãrilor. Atât

Elevii din învãþãmântul preuniversitar
craiovean au la dispoziþie 15 cabinete
medicale stomatologice, douã dintre ele fiind
în cadrul Dispensarului Medical Studenþesc.
„Sigur, este nevoie de mai mult, dar, în ceea
ce priveºte asistenþa medicalã de specialitate,
suntem în parametrii normali”, a declarat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector general adjunct
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Pe
lângã cele douã amintite, cabinete mai sunt la
Liceul Teoretic „Henri Coandã”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, Liceul Tehnologic
Transporturi Auto, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, ªcoala Gimnazialã „Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul „ªtefan
Odobleja”, Liceul „Traian Vuia”, Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu”, Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, Liceul
„Charles Laugier”, Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu”, Colegiul Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþii
a fost, ieri, la Craiova, pentru o ºedinþã informalã cu prefecþii din
cele cinci judeþe ale Olteniei, la care s-a adãugat ºi Argeº. S-au

discutat probleme referitoare la Legea nr.165/2013, cea a restituirii
în naturã sau în echivalent a proprietãþilor preluate în mod abuziv în

perioada regimului comunist. Dupã finalizarea discuþiilor, ºeful
ANRP a þinut sã facã unele precizãri, în faþa mass-media.

eu, cât ºi colegii mei vrem sã ne în-
credinþãm cã se gândeºte peste tot
la fel ºi cã normele de interpretare a
legii sunt unitare. Nu ne dorim sã
existe viziuni diferite, de a ceea s-a
trecut la o inventariere a tuturor imobilelor ºi
terenurilor care trebuie restituite”, a declarat
George Bãeºu.

Inventarierea, aproape încheiatã
Practic, în acest moment, în România au rã-

mas 16 localitãþi care nu au încheiat procesul
de inventariere, iar foarte multe dintre terenuri,

care sunt pasibile de retrocedare, aflate , ac-
tualmente, în posesia administraþiilor publice
locale, dar care nu au fot retrocedate, vor fi
preluate ºi administrate de cãtre stat, ºi, atunci
când vor veni solicitãri, vor fi predate proprie-
tarilor. „Terenurile care au fost preluate de cã-
tre Primãrii ºi nu au fost date cetãþenilor, trec la
stat ºi vor rãmâne disponibile restituirii. Vor trece
în administrarea Domeniilor Statului ºi, dacã
este nevoie, vor fi redate proprietarilor dupã o
verificare prealabilã a Comisiilor de Fond Fun-
ciar. Este vorba despre normalitate. Cred cã este
pentru prima datã, în istoria post-decembristã ,
când li de face dreptate deþinãtorilor de drept.
Este o veste bunã ºi pentru cei care au dreptul
la despãgubiri, în sensul în care perioada de
obþinere a acestora a scãzut de la ºapte la cinci
ani”, a mai precizat directorul ANRP.

La Craiova, invalidate 50% din dosare
Cum a fost prezent în inima Olteniei, între-

barea fireascã adresatã ºefului ANRP s-a refe-
rit la situaþia retrocedãrilor din zonã. „Nu vã
pot da date certe în acest moment, dacã vor-
bim despre întreaga regiune, însã vã pot spu-
ne cã, la Craiova, 50% dintre dosarele depuse
au fost invalidate. Sunt convins cã, în foarte
scurt timp, Legea nr.165 va fi soluþionatã”, a
mai spus George Bãeºu.

CRISTI PÃTRU

Pentru elevii craioveni,
15 cabinete stomatologice
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Casa de Culturã „Traian Demetrescu” lanseazã con-
cursul de desen digital „Sãrbãtori de iarnã cu braþele
deschise”, ediþia a VIII-a, care se adreseazã tinerilor din
judeþul Dolj ºi care se desfãºoarã pe trei categorii de vâr-
stã: pânã în 7 ani, 8-11 ani, 12-15 ani ºi 16-18 ani. Lucrãrile
trebuie realizate digital (pe calculator), pe suprafaþa unei
pagini A4, ºi trimise pânã pe data de 4 decembrie, ora
16.00, sub forma tipãritã (printatã), pe adresa instituþiei
(Craiova, strada „Traian Demetrescu” nr. 31), cu menþiu-
nea „pentru concursul de desen digital”. Desenul trebuie
sã poarte pe verso numele ºi prenumele autorului, adresa
ºi un numãr de telefon la care poate fi contactat. De ase-
menea, lucrãrile pot fi trimise ºi în format.jpg pe adresa
tradem@tradem.ro, cu subiectul „pentru concursul de de-
sen digital”, pânã la aceleaºi datã ºi orã. ªi e-mail-ul tre-
buie sã conþinã datele de contact ale artistului. Juriul este
format din artistul plastic Magda Buce Rãduþ, prof. Ma-
ria Opriþa – de la Colegiul Naþional „Carol I” Craiova, ºi
Luiza Mitu – referent la Casa de  Culturã „Traian Deme-

Concurs de desen digital pe tema sãrbãtorilor de iarnã

trescu”. În cadrul unei festivitãþi care se va desfãºura pe
9 decembrie, ora 14.00, vor fi acordate câte trei premii
pentru fiecare categorie de vârstã: Premiul I – 200 lei;
Premiul al II-lea – 150 lei; Premiul al III-lea – 100 lei.

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” va gãzdui mâine, 14 noiembrie, ºi
duminicã, 15 noiembrie, de la ora 9.30,
în Salonul Medieval, douã întâlniri or-
ganizate de Cercetaºii României – Cen-
trul Local Craiova, având ca temã „Pe-
dagogia Scout – premisã a educaþiei
nonformale”. Cele douã evenimente
fac parte din programul „Sãptãmânii
Educaþiei Permanente – Festivalul
ªanselor Tale”, coordonatori fiind Li-
via Popescu ºi Alex Iambrovski.

„Pedagogia Scout –
premisã a educaþiei
nonformale”

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Nu întâmplãtor, Filarmonica „Oltenia” a pro-
gramat astã-searã, de la ora 19.00,  în cadrul „Sta-
giunii Europa”, un concert simfonic extraordinar
dedicat Poloniei: pe 11 noiembrie 1918 aceastã
þarã a dobândit independenþa, dupã 123 de ani în
care a fost împãrþitã de Austro-Ungaria, Prusia
ºi Rusia.

Sãptãmâna dedicatã Poloniei propune publicu-
lui ºi douã expoziþii. Una este „Afiºul modern po-
lonez” – deschisã în aceastã perioadã în holul Fi-
larmonicii ºi cuprinzând afiºe semnate de trei
graficieni de excepþie. Dupã cum se ºtie, de la
sfârºitul anilor 1950 Polonia s-a fãcut remarcatã
pe tot globul pentru arta afiºului, care a devenit
aproape o specialitate naþionalã datoritã unor

graficieni extrem de talentaþi. De altfel, în anul
1968 la Varºovia s-a deschis primul Muzeu al Afi-
ºului. Cealaltã expoziþie este „Parcuri Naþionale
din Polonia”, vernisajul având loc astãzi, ora
12.00, în Holul Central al Universitãþii din Craio-
va. La eveniment ºi-au anunþat participarea Ex-
celenþa Sa Marcin Wilczek, Ambasadorul Polo-
niei în România, ºi Andrzej Raj – directorul Par-
cului Naþional Karkonoski din Polonia.

„Stagiunea Europa” se desfãºoarã la Filarmo-
nica „Oltenia” în perioada 23 octombrie 2015 –
20 mai 2016 ºi promoveazã calitatea artei inter-
pretative ºi componistice din cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, prin artiºti de eli-
tã, dar ºi prin alte personalitãþi.

Douã prime audiþii
în programul concertistic

Alãturi de Orchestra Simfonicã a
Filarmonicii craiovene, dirijatã de Ja-
cek Rogala, în concertul din aceastã
searã violonista Patryzja Piekutow-
ska va interpreta, în primã audiþie,
Concerto-Notturno pentru vioarã ºi
orchestrã de coarde de Mikolaj Go-
recki. În program sunt incluse, de
asemenea, Uvertura „Fairy Tale”
de Stanis³aw Moniuszko, prezenta-
tã tot în primã audiþie, ºi poemul sim-
fonic „Cântece nemuritoare”, op.

Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã va împlini doi
ani de existenþã, la începutul lui
2016. Aici se organizeazã seri de
film, muzicã  ºi poezie polonezã,
toate  având  ca  scop  promovarea
culturii,  limbii  ºi  literaturii polo-
neze. De asemenea, se desfãºoarã

cursuri de limba polonã pentru toþi studenþii Universitãþii din Craiova,
pentru oamenii de afaceri, precum ºi pentru toþi cei interesaþi sã cunoascã
mai îndeaproape Polonia. În timpul cursului, aceºtia au ºi  posibilitatea de
a viziona filme despre geografia, cultura, istoria  Poloniei ºi  de  a  primi
informaþii  cu  privire  la  bursele  oferite  de Universitãþile din Polonia,
printre care burse Erasmus, burse pentru ªcoli de Varã la diferite univer-
sitãþi din Polonia ºi burse pentru efectuarea unor stagii în cadrul Parla-
mentului polonez.

10 de Mieczyslaw Karlowicz.
Potrivit Biroului de presã al Filar-

monicii „Oltenia”, «în deschiderea eve-
nimentului, un reprezentant al Amba-
sadei Poloniei va rosti un scurt dis-
curs cu prilejul Zilei Naþionale a Polo-
niei, iar din partea Universitãþii din Cra-
iova, studenþi ºi cadre didactice de la
Facultatea de Drept se vor alãtura pu-
blicului prezent în sala de concerte».

Cele mai frumoase 23 de
parcuri naþionale poloneze
„Stagiunea Europa” prilejuieºte ºi

vernisajul expoziþiei „Parcuri Naþi-
onale din Polonia”, care are loc as-
tãzi, ora 12.00, în Holul Central al
Universitãþii din Craiova. Evenimen-
tul este organizat de Centrul de Lim-
bã ºi Culturã Polonezã din cadrul
Universitãþii din Craiova ºi Ambasa-
da Republicii Polone la Bucureºti ºi
va fi onorat cu prezenþa de Excelen-
þa Sa Marcin Wilczek –  Ambasa-
dorul Poloniei în România, prof. univ.
dr. Dan Claudiu Dãniºor – rectorul
Universitãþii din Craiova,  Lia Olgu-
þa Vasilescu – primarul Craiovei,
Sorin Nicolae Rãducan – prefectul
judeþului Dolj, Ion Prioteasa – pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Andrzej Raj – directorul Parcului
Naþional Karkonoski din Polonia.

Expoziþia de fotografii „Parcuri
Naþionale din Polonia” este un
proiect comun al Ministerului Me-
diului din Polonia ºi al Parcurilor
Naþionale. Fiecare planºã reprezintã
unul din cele 23 de parcuri ºi aratã
cele mai frumoase ºi cele mai preþioa-
se locuri ºi specii dintre parcurile

naþionale poloneze din punctul
de vedere al naturii. Începând cu
anul 2012, expoziþia a fost pre-
zentatã, printre altele, în 18 Par-
curi Naþionale din Polonia, pe te-
ritoriul Ambasadei Republicii
Polone la Haga (Olanda), precum
ºi în grãdinile OCDE (Organiza-
þia pentru Cooperare ºi Dezvol-
tare Economicã) de la Paris. În
Holul Central al Universitãþii din
Craiova expoziþia poate fi vizita-
tã în perioada 13-26 noiembrie.

***
Ziua Naþionalã a Poloniei este

marcatã, astãzi, la Craiova, ºi prin
alte evenimente. La ora 13.00 are
loc ceremonia de depunere de
coroane de flori, de cãtre oficiali-
tãþi, la mormintele polonezilor de
la Cimitirul Catolic din Craiova,
iar la ora 13.45 oficialitãþile ºi-au
anunþat o vizitã la Centrul de Lim-
bã ºi Culturã Polonezã.

Expoziþia „Afiºul modern polonez” cuprinde afiºe
semnate de trei graficieni de excepþie, reprezentanþi ai
generaþiei tinere ºi de mijloc ai ºcolii afiºului polonez.
Este vorba despre Tomasz Boguslawski, Ryszard Kajzer
ºi Sebastian Kubica, consideraþi a fi unii dintre cei mai
buni autori de afiºe din Polo-
nia de astãzi. Datoritã lor ºi
altora din noile generaþii de
artiºti, arta afiºului rãmâne în-
floritoare în Polonia, fiind, aºa
cum a fost de altfel dintot-
deauna, un comentariu ºi o
interpretare artisticã a subiec-
tului ºi a societãþii.

Tomasz Boguslawski (n.
1958, Gdansk) a studiat la
Academia de Arte Frumoase
din Gdansk, în perioada 2002-
2008 fiind chiar rectorul aceste-
ia. Ca realizator de afiºe, a avut
expoziþii în întreaga lume, câºti-
gând mai multe premii, între care
Grand Prix în cadrul celei de-a
18-a ediþii a Bienalei Afiºului Polonez de la Katowice, pentru
afiºul „Soþ ºi soþie”, ºi Medalia de Argint la Bienala Afiºului
Polonez, ediþia a 22-a, pentru afiºul „Migrena”.

Ryszard Kajzer (n. 1973, Swierczyn) a studiat la Facul-
tatea de Graficã a Academiei de Arte Frumoase din Varºo-
via ºi la Schule fur Gestaltung (Zurich). A obþinut multe
premii, între care Marele Premiu în cadrul Concursului In-
ternaþional de Afiºe de Promovare a Anului Gombrowicz

(2004), Premiul A. Stareys-
hinski, categoria tineri pro-
iectanþi, la Trienala Inter-
naþionalã de Afiºe de la So-
fia ºi un premiu la Bienala
Internaþionalã de Afiºe de
la Varºovia, ediþia a 19-a, în
cadrul concursului de afi-
ºe dedicate operei lui Wi-
told Gombrowicz.

Sebastian Kubica (n.
1975, Zywiec) a absolvit
Facultatea de Graficã din
Katowice, în cadrul Acade-
miei de Arte Frumoase din
Cracovia. A obþinut nume-
roase premii, printre care la
Awakening World Awards

Festival din Teheran sau la Bienala Internaþionalã a Afiºu-
lui Social-Politic de la Oswiecim (Polonia).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei

Concert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, laConcert ºi expoziþie de fotografie, la
Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, Craiova, dedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Polonieidedicate Zilei Naþionale a Poloniei



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternevineri, 13 noiembrie 2015

Guvernul de stânga grec, con-
dus de Alexis Tsipras, s-a con-
fruntat, ieri, cu prima grevã ge-
neralã de la preluarea mandatului,
manifestaþia antiausteritate de la
Atena fiind marcatã de câteva in-
cidente violente.  Aproape 20.000
de persoane au mãrºãluit pe strã-
zile capitalei elene în jurul prân-
zului, alte 8.000 manifestând la
Salonic (nordul Greciei). Mai
mulþi protestatari antiausteritate
reuniþi în centrul Atenei au arun-
cat cu pietre în forþele de poliþie,
care au ripostat cu gaze lacrimo-
gene. În apropierea pieþei Syntag-
ma, în jurul orei locale 13:30, un
grup de circa 150 de tineri înar-
maþi cu bare de fier ºi bucãþi de marmurã au
vandalizat staþiile de autobuz ºi au incendiat
un automobil al companiei de telecomunicaþii
OTE, dupã care poliþia a ripostat cu gaze la-

Donald Tusk: UE este angajatã
într-o „cursã contracronometru”
pentru salvarea acordurilor
Schengen

Uniunea Europeanã este
angajatã într-o „cursã contra-
cronometru” pentru a salva
acordurile Schengen privind
libera circulaþie a persoanelor,
a avertizat ieri preºedintele
Consiliului European, Donald
Tusk. „Salvarea Schengen este
o cursã contracronometru ºi
suntem hotãrâþi sã câºtigãm.
Modalitatea prin care putem
câºtiga este sã acþionãm pentru
a implementa toate deciziile pe
care le-am luat deja”, a decla-
rat Donald Tusk în capitala
maltezã La Valletta, la sfârºitul
summitului UE-Africa consa-
crat problemei migraþiei.
Miercuri, Slovenia a început sã
ridice un gard de sârmã ghim-
patã la graniþa cu Croaþia,
pentru a controla mai bine
fluxul de migranþi, ce continuã
sã treacã în fiecare zi cu miile
aceastã graniþã în drumul lor
cãtre vestul Europei, iar Suedia
a reintrodus controalele la
frontiere.  „Daþi-mi voie sã spun
cã evoluþiile recente din Germa-
nia, Suedia, Slovenia ºi din alte
þãri aratã cu cea mai mare
claritate presiunea uriaºã cu
care se confruntã statele
membre”, a declarat Tusk dupã
douã zile de discuþii cu liderii
europeni ºi africani în capitala
maltezã.  „Salvarea Schengen
este o cursã contracronometru”,
a adãugat el, subliniind cã un
control corespunzãtor al
frontierelor externe ale Europei
este principala prioritate. „Nu
am nicio îndoialã cã fãrã un
control eficient al frontierelor
externe regulile Schengen nu
vor rezista”, a spus Tusk.

Spionaj german/Franþa:
Preºedintele Francois Hollande
vrea „toate informaþiile”

Preºedintele francez Francois
Hollande a cerut joi ca „toate
informaþiile” sã fie comunicate
Franþei, dupã dezvãluirile din
presã conform cãrora serviciile
de securitate germane au
ascultat convorbirile ministrului
de externe al Franþei, Laurent
Fabius. „Cerem sã ne fie
comunicate toate informaþiile”,
a declarat preºedintele francez
pentru jurnaliºtii francezi în
Valletta (Malta), unde participã
la summitul UE-Africa. „Nu pot
exista practici de acest tip între
aliaþi”, a adãugat liderul
francez. „ªtiu cã doamna
cancelar (federal german) va
face totul pentru a ne explica
exact circumstanþele” care au
fãcut „sã fie ascultat un ministru
al republicii franceze”, a spus
Hollande. ªeful statului francez
a adãugat cã i s-a „spus cã
aceste practici au încetat total”.
„Însã doresc sã se mai verifice”,
a spus Hollande. Serviciile
secrete germane l-au spionat pe
ministrul francez de Externe,
potrivit radio-ului public
german Berlin-Brandeburg, care
a prezentat noi detalii în aceastã
afacere de spionaj ce o pune, de
mai multe luni, într-o situaþie
incomodã pe Angela Merkel.

Curtea Constituþionalã din Spania a accep-
tat sã examineze contestaþia depusã de Guvernul
central împotriva planurilor de independenþã
ale Parlamentului regional din Catalonia, blo-
când astfel demersul pe termen nedefinit.

Un plan rus de tranziþie politicã
în Siria nu va fi punctul central al
negocierilor pe aceastã temã sâm-
bãtã, la Viena, afirmã ambasado-
rul britanic la ONU, referindu-se
la un document în opt puncte care
propune un proces de reformare
constituþionalã de 18 luni urmat de
alegeri. „Suntem la curent cu pro-
punerile ruse. Planul însuºi în opt
puncte nu este central în cadrul
discuþiilor de la Viena, dar Rusia
este”, a declarat miercuri Matthew
Rycroft, ambasadorul Marii Brita-
nii la ONU. Alte state occidentale
au respins deja planul rus, prezen-
tat în urmã cu douã sãptãmâni,
apreciind cã nu ar oferi un rãspuns
clar în privinþa sorþii rezervate pre-
ºedintelui sirian Bashar al-Assad.
Un diplomat din cadrul Consiliului
de Securitate al ONU l-a catalogat
drept o propunere „fãcutã în gra-
bã”. Aproximativ 20 de þãri ºi or-
ganizaþii internaþionale se întâlnesc
sâmbãtã în capitala austriacã pen-

crimogene ºi grenade asurzitoare. Miºcarea de
protest, lansatã pentru 24 de ore de sindicate-
le greceºti, a vizat în special anunþatele creº-
teri de impozite ºi reforma sistemului de pen-

sii. Ea a paralizat mai ales admi-
nistraþia ºi transporturile. Spita-
lele din Atena au gestionat numai
cazurile urgente, iar muzeele ºi
obiectivele arheologice au fost în-
chise. Jurnaliºtii greci au fost ºi
ei în grevã. Greva ilustreazã po-
ziþia ambiguã a lui Alexis Tsipras,
care în aceastã varã s-a confrun-
tat cu o frondã a unei mari pãrþi a
membrilor partidului sãu, Syriza.
Ajuns la putere în luna ianuarie cu
un program contra programului
de asistenþã, guvernul Tsipras a
acceptat în final, în luna iulie, al
treilea plan de ajutor internaþional,
în valoare de 86 de miliarde euro
pe o perioadã de trei ani. Prece-

dentele douã „cure de austeritate” impuse Gre-
ciei în 2010 ºi 2012, în schimbul a 240 de
miliarde euro, au provocat reacþii dure din par-
tea populaþiei.

tru a încerca sã ajungã la un acord
asupra cadrului unei tranziþii poli-
tice în Siria ºi unui eventual armis-
tiþiu între regimul de la Damasc ºi
diversele facþiuni care compun
opoziþia. O primã rundã a nego-
cierilor cu privire la criza sirianã a
avut loc la Viena la sfârºitul lui
octombrie. Rusia ºi Iranul susþin
Damascul, în timp ce Statele Uni-
te ºi aliaþii lor europeni ºi arabi sus-
þin anumite grupãri de opoziþie ºi
cer totodatã plecarea preºedintelui
al-Assad de la putere. Planul rus
face parte dintr-un document inti-
tulat „abordare în vederea soluþio-
nãrii crizei siriene”, care îndeam-
nã la crearea unei Comisii consti-
tuþionale constituite inclusiv din
membri ai grupurilor de opoziþie
„locali ºi din exterior”. „Preºedin-
tele sirian nu va prezida Comisia
constituþionalã”, se precizeazã în
document. Tot potrivit acestui text,
alegeri prezidenþiale ºi parlamenta-
re ar putea sã fie organizate dupã

ce noua Constituþie este adoptatã
prin referendum. Însã fãrã sã-i in-
terzicã lui al-Assad sã se candide-
ze în scrutinul prezidenþial. „Pur
ºi simplu este insuficient”, a de-
clarat diplomatul de la Consiliul de
Securitate, care a solicitat protec-
þia anonimatului. „Este necesarã
mai multã claritate decât atât, mai
multã certitudine”, continuã el.
“Este necesar ca acest lucru sã
facã parte dintr-un acord final care
sã nu-l plaseze pe (al-)Assad la
putere”, a subliniat diplomatul. Di-
plomaþi au declarat cã Arabia Sau-
ditã, în special, insistã ferm ca ri-
valul sãu regional - Iranul -, dar ºi
Rusia sã se pronunþe pentru ple-
carea lui Bashar al-Assad de pe
scena politicã. Un diplomat rus a
declarat cã textul Moscovei este
„mai degrabã o viziune decât un
plan” ºi cã discuþiile cu privire la
calea de urmat în Siria continuã.
Propunerea rusã nu a fost evocatã
în cadrul unei reuniuni a Consiliului

de Securitate - cu uºile închise -
marþi, însã emisarul ONU pentru
Siria Staffan de Mistura ºi-a expri-
mat speranþa ca la Viena sã se poa-
tã ajunge la un acord asupra unui
armistiþiu. De Mistura a citat o scri-
soare pe care a primit-o sãptãmâna
aceasta de la Ministerul sirian de
Externe, care promite sã înceteze
sã mai recurgã la „arme arbitrare”,
sugerând o pauzã în confruntãri
armate, potrivit unor diplomaþi.
Emisarul ONU ºi-a exprimat spe-
ranþa ca un armistiþiu sã ofere oca-
zia unor grupãri din cadrul opozi-
þiei sã se plaseze ca interlocutori
credibili în negocierile de pace. El a
îndemnat marþi sã se profite de
acest „impuls” insuflat de negocie-
rile în vederea scoaterii Siriei din
acest rãzboi care devasteazã þara de
peste patru ani ºi jumãtate. Conflic-
tul sirian s-a soldat cu 250.000 de
morþi ºi a provocat cea mai gravã
crizã a migraþiei de la al Doilea Rãz-
boi Mondial ºi pânã în prezent.

Moþiunea adoptatã de Parlament în prima sa
sesiune dupã alegeri, cu 72 de voturi pentru ºi
63 împotrivã, declarã „începutul procesului de
creare a unui stat catalan independent, sub
forma unei republici” ºi un „proces de deco-

nectare democraticã
nesupus deciziilor in-
stituþiilor statului spa-
niol”. Guvernul de la
Madrid a contestat
miercuri în justiþie
aceste planuri, iar Cur-
tea Constituþionalã a
decis, dupã numai câ-
teva ore, sã examine-
ze contestaþia, blo-
când astfel demersul
catalanilor pe termen
nedefinit. Premierul
spaniol, Mariano Ra-
joy, i-a acuzat pe se-
paratiºtii catalani cã
ameninþã unitatea spa-
niolã care dureazã de

secole. Procurorul Marta Silva de Lapuerta a
depus contestaþia la Curtea Constituþionalã
dupã ce Guvernul conservator a decis sã re-
curgã la justiþie pentru a bloca încercarea de
separare a regiunii din nord-estul þãrii. Guver-
nul a cerut Curþii Constituþionale sã înlãture
din funcþii orice oficiali din Catalonia care sfi-
deazã hotãrârile justiþiei ºi care continuã pla-
nurile de independenþã dupã aceastã decizie,
care blocheazã demersul pe parcursul exami-
nãrii cazului de cãtre judecãtori, ceea ce ar
putea dura luni de zile. Guvernul de la Madrid
a ameninþat în contestaþia depusã cu destitui-
rea premierului catalan, Artur Mas, a preºe-
dintelui Parlamentului regional, Carme Forca-
dell, ºi a Guvernului din Catalonia. „Nu vom
permite nimãnui sã distrugã statul de drept ºi
democraþia”, a precizat Rajoy. Planul adoptat
de Barcelona afirmã însã cã procesul de crea-
re a unui stat independent va continua chiar
dacã Curtea Constituþionalã îl declarã ilegal.
Guvernul lui Rajoy beneficiazã de sprijinul
opoziþiei socialiste în lupta sa împotriva pla-
nurilor de independenþã.

Occidentalii resping planul în opt puncte propus
de Rusia la ONU pe tema unei tranziþii în Siria
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Curtea Constituþionalã din Spania blocheazã
planurile de independenþã ale Cataloniei
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planurile de independenþã ale Cataloniei
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
. Anunþ. În conformitate cu
prevederile art. 1 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale si a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a
personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr. 286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotarârea de Guvern
nr. 1027/2014, Direcþa Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj  organi-
zeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru
ocuparea unui post vacant in re-
gim contractual, pe perioadã ne-
determinatã de Inspector specia-
litate gr. IA din cadrul Comparti-
ment Achizitii Publice Marketing.
Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3
etape succesive, dupã cum ur-
meazã: - selecþia dosarelor de
înscriere; - proba scrisã -
15.12.2015 ora 10,00; - interviul –
18.12.2015 ora 10,00. Potrivit art.
3 din acelasi Regulament-cadru,
in vederea participãrii la concurs,
candidatul trebuie sa îndepli-
neasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþe-
nia românã, cetãþenie a altor sta-
te membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiu-
lui Economic European ºi domi-
ciliul în România; b) cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit; c)
are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d) are ca-
pacitate deplinã de exerciþiu; e)
are o stare de sãnãtate corespun-
zãtoare postului pentru care can-
dideazã, atestatã pe baza adeve-
rinþei medicale eliberate de me-

dicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz,
de vechime sau alte condiþii spe-
cifice potrivit cerinþelor postului
scos la concurs; g) nu a fost con-
damnatã definitiv pentru sãvâr-
ºirea unei infracþiuni contra uma-
nitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în le-
gãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau
a unei infracþiuni sãvârºite cu in-
tenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a interve-
nit reabilitarea. Condiþii specifi-
ce: - studii universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã de ingi-
ner în construcþii, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã - inginer în con-
strucþii; - vechime în specialita-
tea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei: 5 ani. - curs de  achiziþii
publice; Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã pe
data de 03.12.2015, la sediul Direc-
tiei Judetene de Paza si Servicii
Dolj  din str. Constantin Lecca, nr.
32. Detalii privind condiþiile spe-
cifice ºi bibliografia de concurs
sunt disponibile la sediul Direc-
tiei Judetene de Paza si Servicii
Dolj Compartiment Resurse Uma-
ne-persoanã de contact, Bercã
Mãdãlina, la telelefon 0251/415841.. Se citeazã Cabinet Medical Dr.
Bãrbosu H. Magdalena Viorica cu
ultimul sediu cunoscut în Craiova,
Policlinica Stomatologie, Craiovi-
þa Nouã, pentru data de 09.12.2015,
ora 10.30, complet Ccom1, la Jude-
cãtoria Craiova în dosarul nr. 34821/
215/ 2014 în calitate pârât, în pro-
ces cu S.C. Termo Craiova S.R.L.

Anunþul tãu!
. 1.Informaþii generale privind con-
cedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primãria Comu-
nei Vîrtop, Str. Principalã, nr. 374, Vîr-
top, judeþul Dolj, telefon 0251.363.508,
fax 0251.363.508, email:  mateielena3-
6@yahoo.com. 2. Procedura aplicatã
pentru atribuirea contractului de con-
cesiune de bunuri proprietate publi-
cã: Licitaþie deschisã. 3. Data publi-
cãrii anunþului de licitaþie/anunþului
negocierii directe în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a: 22/09/2015,
Monitorul Oficial, nr. 179. 4. Criteriile
utilizate pentru determinarea ofertei
câºtigãtoare: Preþul cel mai mare. 5.
Numãrul ofertelor primite ºi al celor
declarate valabile: 3 oferte primite ºi
3 oferte declarate valabile. 6. Denu-
mirea/numele ºi sediul/adresa ofertan-
tului a cãrui ofertã a fost declaratã câº-
tigãtoare: SC TNS Petrol Company
SRL, cu sediul în Craiova, Str.Rosma-
rinilor, nr. 1, Camera 2, jud.Dolj. 7. Du-
rata contractului: 49 ani. 8. Nivelul re-
devenþei: 2.820Lei/anual. 9. Denumi-
rea, adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale instan-
þei competente în soluþionarea litigii-
lor apãrute ºi termenele pentru sesi-
zarea instanþei: Soluþionarea litigiilor
privind atribuirea contractului de con-
cesiune se realizeazã potrivit preve-
derilor Legii contenciosului adminis-
trativ nr.544/2004, cu modificãrileulte-
rioare. Acþiunea în justiþie se introdu-
ce la Secþia de Contencios- Adminis-
trativ a TribunaluluiDolj, cu sediul în
Craiova, Str. Brestei, nr. 12, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, hotãrâ-
rii tribunalului se poate declara recurs
la Secþia de Contencios-Administra-
tiv a Curþii de Apel Dolj, conform pre-
vederilor legale. 10. Data informãrii
ofertanþilor despre decizia de stabili-
re a ofertei câºtigãtoare: 20/10/2015.
11.Data transmiterii anunþului de atri-
buire cãtre instituþiile abilitate, în ve-
derea publicãrii: 11/11/2015.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
. Primãria comunei Leu organi-
zeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice vacante
aferente categoriei funcþionarilor
publici de execuþie din cadrul apa-
ratului de specialitate al primarului
dupã cum urmeazã:  A. DENUMIREA
FUNCÞIEI PUBLICE 1. Inspector
,clasa I,grad profesional debutant
,nivel studii superioare –Serviciul
Public Comunitar Local de Eviden-
tã a Persoanelor Leu. B. PROBE
CONCURS: 1. Selecþia dosarelor de
înscriere 2. Probã scrisã 3. Interviul.
C. CONDIÞII DE PARTICIPARE LA
CONCURS: 1. Sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art 54
din Legea 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici republicatã
(r2). 2. Studii superioare de lungã
duratãî absolvite cu diplomã de li-
cenþã. D. CONDIÞII DE DESFASURA-
RE A CONCURSULUI: 1. Data depu-
nerii dosarelor de înscriere la con-
curs –în termen de 20 zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, partea a III-a (ultima zi de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este 02.12.2015). 2. Data
probei scrise: 14.12.2015. 3. Data
probei interviu: 16.12.2015. 4. Ora ºi
locul desfãºurãrii probelor: Primã-
ria comunei Leu, str. Puþuri, nr. 2.
Probã scrisã –ora 10. Probã inter-
viu – ora 11. Relaþii suplimentare se
obþin la telefon 0251/373259.. Titular Fieroiu Iulian Daniel
anunþã publicul asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare emisã de
APM Dolj PUZ – “Introducere teren
în intravilan ºi parcelarea acestuia
în vederea construirii de locuinþe
unifamiliale P+1+M”, în comuna Pie-
leºti, T36, P110 corp 2, judeþul Dolj, -
planul nu necesitã evaluarea de
mediu ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare poate
fi consultatã în zilele de luni-joi între
orele 800-1630 ºi vineri între orele 800-
1400 la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj (Fax:0251419035, e-mail office-
@apmdj.anpm.ro, în termen de 10
zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media.. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
vinde prin licitaþie publicã cu stri-
gare urmãtoarele bunuri: - 4 bucãþi
suprastructuri tip Beius cu preþul de
pornire de 3090 lei. - 1 bucatã su-
prastructurã Faun Rotopres cu pre-
þul de pornire de 2.210 lei/bucatã,
fãrã tva. - aproximativ 7248 kg metal
rezultat din 142 containere zincate
cu capacitatea de 1,1 mc, 277 euro-
pubele de 240 litri ºi 19 cãrucioare
de curãþenie, cu preþul de 0,8 lei/kg.
- aproximativ 2526 kg plastic rezul-
tat din  277 europubele de 240 litri ºi
19 cãrucioare de curãþenie,cu pre-
þul de 0,3 lei/kg. Licitaþia va avea loc
la sediul societãþii din str. Brestei,
nr. 129A, în data de 03.12.2015, orele
09,00. In caz de neadjudecare, lici-
taþia se va repeta în datele de
08.12.2015 ºi 14.12.2015. Documen-
te necesare: copie C.I, iar pentru fir-
me copie cui, copie certificat înre-
gistrare ORC, autorizaþie mediu cã
pot prelua deºeuri de plastic ºi
metalice, cerere participare, taxa de
participare 20 lei. RELAÞII
0251.412.628,0251.414.660. Persoana
de contact Tirdel Sebastian.. Cabinetul  Individual de Insol-
venþã Durlã Sorin Daniel notificã  toþi
creditorii privind deschiderea proce-
durii generale de insolvenþã prevã-
zutã de legea 85/2014 împotriva de-

Anunþul tãu!
bitoarei S.C. MEDHEALTHCARE
CENTER  S.R.L., cu sediul în Craio-
va, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 3, bl.
M11, sc. 1, ap. 10, judeþul Dolj, numãr
de înregistrare în Registrul Comer-
þului J16/1505/2011, CUI 29018111. Do-
sarul  este  înregistrat  la Tribunalul
Dolj, str. Brestei, nr. 129, Craiova, sec-
þia a II-a civilã, cu numãrul 7227/63/
2015. Conform sentinþei nr. 934 din
14.10.2015, termenul  limitã de depu-
nere a cererilor de creanþã este sta-
bilit pentru 18.11.2015. Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor, întoc-
mirea, afiºarea ºi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanþelor este
09.12.2015. Termenul limitã pentru
depunerea, soluþionarea eventuale-
lor contestaþii ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 13.01.2016.. Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj organizeazã la sediul instituþiei
concurs de recrutare în data de
15.12.2015, ora 10,00 – proba scrisã, ºi
in termen de maximum 5 zile lucrã-
toare de la data susþinerii probei scri-
se – interviul, pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice de execuþie
vacante: Consilier, cl. I grad profesio-
nal superior- 3 posturi, consilier cl. I
grad profesional principal - 1 post,
Condiþiile de participare la concurs,
bibliografia ºi actele solicitate candi-
daþilor pentru dosarul de înscriere se
afiºeazã la sediul C.A.S. Dolj ºi pe site-
ul CAS Dolj. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la C.A.S. Dolj
– Compartimentul Resurse Umane în
termen de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial, partea a III-a. Do-
sarul de înscriere la concurs trebuie
sã conþinã în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modificatã ºi completatã
de H.G. nr. 1173/2008. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la Compartimentul
Resurse Umane ºi la nr. de telefon:
0251/406666 –int.140.
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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 SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

 În conformitate cu prevederile art.58 alin. (3)  din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republi-
catã, instituþia noastrã organizeazã concurs de recrutare în data de 15.12.2015, ora 10,00 (proba scrisã) la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, astfel:

 - 2 funcþii publice de execuþie de consilier gradul profesional superior din cadrul Direcþiei Tehnice –Com-
partimentul Investitii, Lucrari Publice.

- 2 funcþii publice de execuþie de consilier gradul profesional superior din cadrul Direcþiei Tehnice–Compar-
timentul  Modernizãri ºi Reabilitãri Drumuri si Poduri Judeþene.

Concursul pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie vacante, menþionate mai sus, va consta in 3 etape succesi-
ve, dupa cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de înscriere,
-proba scrisã,
-interviu – data ºi ora susþinerii probei interviului se vor comunica odatã cu rezultatele la proba scrisã.
Condiþii generale : - candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul  Funcþionarilor Publici, republicata, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Condiþii specifice :
- 2 funcþii publice de execuþie de consilier gradul profesional superior din cadrul Direcþiei Tehnice –Com-

partimentul Investitii, Lucrari Publice
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare tehnice de lunga durata, absolvite cu

diploma de licenþã sau echivalentã in domeniul ªtiinþe inginereºti – specializarea constructii civile, industriale si agricole,
sau cai ferate, drumuri si poduri sau instalatii pentru construcþii sau ingineria sistemelor electroenergetice;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie minim - 9 ani;
- 2 funcþii publice de execuþie de consilier gradul profesional superior din cadrul Direcþiei Tehnice –Com-

partimentul  Modernizãri ºi Reabilitãri Drumuri si Poduri Judeþene
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma

de licenþã sau echivalentã  in domeniul ºtiinþe inginereºti – specializarea constructii civile, industriale si agricole, sau cai
ferate drumuri si poduri;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie minim - 9 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial

al României, Partea a III-a la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, camera 1.
Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere, se vor afiºa la sediul instituþiei.
 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane, camera nr.1sau la telefon: 0251/

408 266 sau 0251/408 269.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comercialã
angajeazã dulgheri - fierari.
Salariu motivant, punct de
lucru Stadion Oblemenco-
Craiova. Telefon: 0726/
513.672, 0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITALIANÃ
SAU GERMANÃ. Telefon:
0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã la  gri, zona Tre-
nul Pierdut. Telefon: 0727/
316.893.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi -
Podari, ªoseaua Naþionalã,
8 km de Craiova. Stoicules-
cu HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/193.499.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, te-
ren 5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
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În conformitate cu prevederile art.58 alin. (3)  din Legea nr.188/1999, privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republicatã, instituþia noastrã organizeazã concurs de recru-
tare în data de 15.12.2015, ora 10,00 (proba scrisã) la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din calea Unirii nr.19, pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice din cadrul apa-
ratului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, astfel:

   - 1 funcþie publicã de execuþie de consilier gradul profesional superior
din cadrul Direcþiei Juridice Administraþie Localã Secretariat - Serviciul
Coordonare Protecþie Socialã, Secretariat Administrativ – Compartimentul
Coordonare Protecþie Socialã.

Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã, menþionatã mai
sus, va consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de înscriere,
-proba scrisã,
-interviu data ºi ora susþinerii probei interviului se vor comunica odatã cu rezultatele

la proba scrisã.
Condiþii generale : -candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de

art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul  Funcþionarilor Publici, republicata, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Condiþii specifice :
 - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ªtiinþelor
sociale – ªtiinþe administrative ºi/sau ªtiinþe economice ºi/sau studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ªtiinþe uma-
niste ºi arte - filologie;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie
minim - 9 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Consiliului
Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, camera 1.

Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere, se
vor afiºa la sediul instituþiei.

 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane,
camera nr.1sau la telefon: 0251/408 269 sau 0251/408 266.

Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fabrica-
þie 1998, 62.000 Km proprie-
tar. Telefon: 0720/927.206.

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Vând dacia 1310. Telefon:
0770/333.559; 0351/401.251.
LOGAN Prestige, 1,6 16V,
2009, 62.000 km, full, proprie-
tar. Telefon: 0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, filtre, plã-
cute frânã, cauciucuri noi. Taxa
0. 6800 euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Tele-
fon: 0351/452.788.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând centralã termicã elec-
tricã tip EKCOL 1 NF 8-
500lei, Vanã deviatoare 3
cai SF 20E- 200 lei, Boiler-
100 l Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.
Vând hotã nouã, mãturã elec-
tricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând frigider ARCTIC (patru
sertare la congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon: 0729/
684.222.

Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bucata. Tele-
fon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 13 noiembrie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

C.N.T.E.E. Transelectrica S. A.
Bucureºti - Sucursala de Trans-
port Craiova, cu sediul în str.
Brestei nr. 5, scoate la concurs 1
post vacant de ºef turã (duratã
nedeterminatã) la Staþia 220 kV
Tg. Jiu Nord - Centrul Exploatare
Tg. Jiu. Relaþii suplimentare se
pot obþine la numerele de telefon:
0251/307.115; 0251/307.116.

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 cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.

Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci Aleea A
ºi B cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Craiova, ex-
clus Catargiu, Brestii, Ro-
maneºti. Telefon: 0768/
235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez o camerã la
bloc la o fatã cu posibili-
tãþi de platã a chiriei ºi
utilitãþilor lunar. Telefon:
0726/497.404.
Primesc urgent în gazdã o
fatã la bloc Calea Bucu-
reºti. Costul chirie + întreþi-
nere- 500 lei. Telefon:
0762/850.986.

Primesc în gazdã un bãiat.
Telefon: 0765/957.791.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Cra-
ioviþa Nouã - Nitela, tot
confortul, etaj 3, centralã,
aer condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã loialã, sin-
cerã cu locuinþã 1,65- 70/
80, plãcutã, fãrã vicii. Tele-
fon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil. Tele-
fon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator la
terþi Nr. 34423/ 14.06.2013 pen-
tru IORDACHE SORINA COS-
TINELA PFA. Se declarã nul.
PIERDUT Adeverinþã de master
eliberatã de Facultatea de Lite-
re Craiova pe numele GALBE-
NU MIHAELA. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Un ultim omagiu pentru cel
ce a fost Dr. ALDEA SEVER
medic de înaltã þinutã mo-
ralã ºi profesionalã. Since-
re condoleanþe familiei în-
durerate! Dr. Glãvan Doina
ºi Dr. Oprea Georgeta.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Misiune ingratã, astãzi,
pentru SCM U Craiova,
care se va duela la Malul
Mãrii cu deþinãtoarea în
exerciþiu a titlului naþional,
Tomis Constanþa.

Niciuna n-a pierdut pânã
acum vreun meci, însã do-
brogenii au o “lungime” în plus (7-6), dupã
succesul de trei puncte de runda prece-
dentã, 3-1 în compania nou-promovatei
Tricolorul Ploieºti. Evident, alb-albaºtrii s-
au impus de fiecare datã în aceastã ediþie
în maximum de seturi, ultima oarã, pe te-
ren propriu, cu Arcada Galaþi.

“N-ar fi rãu sã fie tot un meci de cinci
seturi, adicã sã obþinem cel puþin un punct.
Ne-am pregãtit bine toatã sãptãmâna ºi sun-
tem încrezãtori cã putem pleca cu punct
sau puncte de la Constanþa.Cu Galaþiul a

De partea cealaltã a fileului, campioana en-titreDe partea cealaltã a fileului, campioana en-titreDe partea cealaltã a fileului, campioana en-titreDe partea cealaltã a fileului, campioana en-titreDe partea cealaltã a fileului, campioana en-titre
Tomis Constanþa – SCM U Craiova, astãzi,

ora 19:45, Digi Sport 3

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

fost un meci greu, ne aºteptam la aºa ceva,
cu Piatra Neamþ ºi cu Dinamo puteam
scoate câte trei puncte, dar e început de
campionat ºi suferim la omogenitate”, a
declarat libero-ul echipei craiovene, Mihai
Mãrieº.

Iatã ºi restul partidelor acestei runde:
U Cluj – Tricolorul Ploieºti, AS VC Caran-
sebeº – Dinamo Bucureºti, Piatra Neamþ
– CSM Bucureºti, Arcada Galaþi – Explo-
rãri Baia Mare, Unirea Dej – Municipal
Zalãu (toate mâine).

Reprezentativa Under 21 a Ro-
mâniei susþine, astãzi, la Giurgiu,
o nouã partidã de calificare pentru
CE 2017, în cale ieºindu-i Dane-
marca, formaþie care la ediþia din
acest an a turneului final a ajuns
pânã în faza semifinalelor.

Bãieþii lui Dulca au susþinut pânã

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2017

Tricolorii mici, în faþa celui mai
redutabil adversar al grupei

România – Danemarca, astãzi, ora 19:45, Digi Sport 1

acum 4 jocuri în grupa 5, având
un bilanþ de 3 victorii ºi o înfrân-
gere, 3-0 (a), 3-2 (d) cu Armenia
ºi 1-0 (d) cu Luxemburg, respec-
tiv 0-2 (a) cu Bulgaria, ceea ce îi
plaseazã pe poziþia secundã. Nor-
dicii au disputat doar douã jocuri,
ambele pe teren propriu, 0-0 cu

Þara Galilor ºi 1-0 cu Bulgaria.
„Un joc cu Danemarca, privit

din punctul nostru de vedere, cu
optimism, având acea experienþã
anterioarã cu Bulgaria. Nu vom mai
face astfel de greºeli, sã tratãm –
sau, mã rog – sã intrãm aºa, pe
vârfuri, sau cu gândul cã suntem
victorioºi din start”, a declarat
Cristi Dulca.

„Ne aºteaptã o partidã foarte

grea. Suntem conºtienþi cã întâl-
nim cea mai bunã echipã a grupei.
Sperãm noi sã facem un joc bun,
suntem încrezãtori ºi ne dorim sã
trecem pe primul loc”, a spus ºi
Claudiu Bumba, jucãtorul lui Ha-
poel Tel Aviv, completat de funda-
ºul belgienilor de la Mouscron,
Cristian Manea: “Eu cred cã nu e
mai puternicã decât noi, pentru cã
noi formãm un grup foarte unit ºi

dacã fiecare ne respectãm sarci-
nile, cred cã vom învinge”.

Tot azi are loc ºi meciul Þara
Galilor – Armenia.

Clasament: 1. Bulgaria 9p (5j),
2. România 9p (4j), 3. Þara Gali-
lor 7p (3j), 4. Danemarca 4p (2j),
5. Luxemburg 1p (4j), 6. Armenia
1p (4j).

Se calificã direct doar primul
loc. Locul 2 - potenþial baraj.

Naþionelele Bosniei Herþegovina ºi Repu-
blicii Irlanda vor încerca, în aceastã searã, sã
ia o opþiune cât mai serioasã pentru Europea-
nul francez, arena  “Bolino Polje”, din Zeni-
ca, urmând a fi martora celei dintâi bãtãlii.

Ex-iugolavii au încheiat pe trei într-o gru-
pã ce a trimis la turneul final Belgia ºi Þara
Galilor, în vreme ce “verzii” s-au vãzut ne-
voiþi sã asiste la calificarea tandemului Ger-
mania/Polonia, în pofida faptului cã scosese-
rã patru puncte din “dubla” contra nemþilor,
nimeni alþii decât campionii mondiali în exer-
ciþiu. Britancii au depins numai de ei în ulti-
mul joc din grupã, având nevoie de o remizã
cu mai mult de un gol înscris în Polonia, dar
în cele din urmã au pierdut cu 2-1. Mai mult,
i-au pierdut pentru prima manºã a barajului
cu Bosnia, pe motiv de suspendãri, ºi pe doi
dintre cei mai importanþi oamenii ai lor, este
vorba despre cãpitanul John O’Shea, integra-
list în campania de calificare, ºi Jon Walters,
care nu ratase decât o partidã din 10. ªi bos-
niacii vor avea o absenþã, Muhamed Besic
ispãºindu-ºi a treia etapã de suspendare, dupã

DIGI SPORT 1
19:45 – FOTBAL U21 – Preliminarii Euro 2017:

România – Danemarca / 21:45 – FOTBAL – Play-
off Campionatul European 2016: Bosnia – Irlan-
da.

DIGI SPORT 2
18:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Steaua – HC Odorhei / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: MKS Selgros Lublin – CSM
Bucureºti / 22:00 – FOTBAL – Meci amical: Fran-
þa – Germania.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-

BT Cluj – BCM U Piteºti / 19:45 – VOLEI (M) –
Divizia A1: CVM Tomis Constanþa – SCM U Cra-
iova / 21:45 – FOTBAL – Meci amical: Spania –
Anglia.

DIGI SPORT 4
19:45, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga:

Pinar Karsiyaka Izmir – Stelmet Zielona Gora, Fe-
nerbahce Istanbul – Khimki Moscova.

DOLCE SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

MKS Selgros Lublin – CSM Bucureºti / 2:30 –
BASCHET NBA: Toronto Raptors – New Or-
leans Pelicans.

EUROSPORT
19:00 – FOTBAL U21 – Preliminarii Euro 2017.
EUROSPORT 2
16:30, 18:30, 19.45, 21:45 – PATINAJ AR-

TISTIC – Grand Prix la Bordeaux, în Franþa.

FOTBAL – PLAY-OFF EURO 2016 – MANªA TUR

“Rãzboi”  la  Zenica
Bosnia – Irlanda, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1

un “roºu” direct încasat într-o partidã cu
Andorra.

Edin Dzeko ºi veteranul Robbie Keane sunt
golgeterii celor douã în preliminarii, cu 7, res-
pectiv 5 goluri.

Gazdele jocului de azi, care îl va avea la
centru pe germanul Felix Brych, au mai fost
implicate în douã “duble” cu calificarea pe
masã, eºuând de fiecare datã în faþa Portu-
galiei, pentru Mondialul din 2010 (0-1, 0-1)
ºi pentru precedentul European (0-0, 2-6).
De partea cealaltã, Irlanda reprezintã o pre-
zenþã aproape constantã în play-off, mai ales
în ceea ce priveºte marele bal continental. Va
fi a 4-a tentativã din 5 posible, însã a avut
câºtig de cauzã decât la cea mai recentã, pen-
tru Euro 2012, 4-0 (d) ºi 1-1 (a) cu Estonia.
În rest, s-a înclinat în faþa Olandei, 0-2 într-
o singurã manºã, pe teren neutru, cu Olanda
– meci de accedere la Euro 1996, ºi 1-1 (a),
respectiv 0-0 (d) cu Turcia – pentru Euro
2000. Irlanda a mai disputat ºi un baraj pen-
tru Mondialul din 2010, eºec în compania
Franþei, 0-1 (a) ºi 1-1 (dupã prelungiri). Re-

turul de la Paris a
iscat un scandal
imens, dupã ce
Thierry Henry a jucat balonul cu mâna în faza
premergãtoare golului, marcat de Gallas, în
minutul 104.

Istoria “directelor” dintre Bosnia ºi Irlan-
da consemneazã o singurã ciocnire. S-a în-
tâmplat în 2012, la Dublin, într-un amical,
câºtigat de gazde cu 1-0, graþie unei reuºite
semnate de Shane Long (min. 78).

Tot în play-off, partida Norvegia – Unga-
ria ºi-a disputat primul episod asearã, iar mâine
se vor ciocni Ucraina cu Slovenia (19:00) ºi
Suedia cu Danemarca (21:45).

Manºele secunde sunt programate în ace-
eaºi ordine, duminicã, luni ºi marþi.

Sunt calificate deja la CE, primul din isto-
rie cu 24 de reprezentative la start, urmãtoa-
rele: Franþa, Cehia, Islanda, Turcia, Belgia,
Þara Galilor, Spania, Slovacia, Germania,
Polonia, Anglia, Elveþia, Irlanda de Nord,
România, Austria, Rusia, Italia, Croaþia,
Portugalia, Albania.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-AVOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 4-A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Loviturã decisivã în disputa pentru palmaresul Uni-
versitãþii Craiova. Tribunalul Bucureºti a decis ca ste-
ma cu leul, sub orice formã ar fi ea înregistratã, sã fie
folositã doar de Clubul Sportiv Universitatea Craio-
va, lui Adrian Mititelu ºi copiilor sãi fiindu-le  retras
dreptul de a o utiliza. În acest moment, CS Universi-
tatea Craiova are în posesie atât stema cu leul, cât ºi
cea în dungi, folosite alternativ la meciurile din Liga I
de echipa din Bãnie. Mititelu înregistrase la OSIM

LPF a stabilit programul ultimelor cinci etape din acest an calendaristic.
Dupã partida de la Chiajna, programatã vineri, 20 noiembrie, de la ora 20.30,
oltenii se vor deplasa la Constanþa pentru meciul cu Viitorul lui Hagi, partidã
ce se va disputa sâmbãtã, 28 noiembrie, ora 20.30. La data de 1 decembrie, de
Ziua Naþionalã a României, de la ora 14, ªtiinþa joacã pe “Extensiv” cu ACS
Poli Timiºoara. Derby-ul Steaua Bucureºti – ªtiinþa Craiova a fost programat
pe 6 decembrie, de la ora 20.30, când toþi suporterii alb-albaºtri îºi dau întâlnire
pe Arena Naþionalã. Ultimul meci de pe Extensiv din acest an se va disputa
duminicã, 13 decembrie, de la ora 14, cu FC Voluntari. ªtiinþa va încheia anul la
Iaºi, sâmbãtã, 19 decembrie, de la ora 18.

Echipa a doua a Universitãþii Cra-
iova disputã astãzi, de la ora 14, ulti-
mul meci pe teren propriu din turul
campionatului Ligii a III-a, întâlnind
în penultima etapã pe Mãgura Cis-
nãdie, pe arena de la Iºalniþa. Echipa
lui Daniel Mogoºanu este neînvinsã
de trei etape, în care a înregistrat douã
egaluri ºi un succes, care au adus-o
pe locul 13, cu 8 puncte. Adversara
de astãzi, Mãgura Cisnãdie, este pe
poziþia a noua, cu 12 puncte. Daniel
Mogoºanu nu-I poate folosi pe Hre-
niuc, aflat la lotul naþional de juniori
under 19, care participã la un turneu
de calificare, pe Manea ºi Dinu, am-
bii accidentaþi. În schimb, Iuga nu a
prins lotul under 19 ºi s-a alãturat
coechipierilor de la club. În condiþii-
le în care prima echipã a Universitãþii
nu are meci de campionat, “satelitul”

“Satelitul” ªtiinþei joacã azi
ultimul meci acasã din tur

ar putea primi câteva întãriri pentru
acest joc, care va fi condus la centru
de Nicolae Pãsãrin din Târgu Jiu,
asistat de Adrian Banu din Ploieºti
ºi Adina Catrina din Slatina. Obser-
vatorii jocului sunt Ioan Tudoricã din
Vâlcea ºi Constantin Badea din Târ-
goviºte.

Astãzi se mai disputã alte jocuri
din seria a patra a Ligii a III-a: Naþio-
nal Sebiº – CSM Lugoj, Cetate Deva
– ASU Poli, Becicherecul Mic – Mi-
nerul Motru. Cealaltã echipã doljea-
nã din serie, CSO Filiaºi, joacã mâi-
ne, de la ora 14, în deplasare cu FC
Hunedoara, pe arena “Michael
Klein”. A treia echipã a judeþului afla-
tã în Liga a III-a, FC Podari, disputã
meciul cu Urban Titu, din etapa a 12-
a, tot mâine, de la ora 14, pe arena
proprie.

De Ziua Naþionalã jucãm cu Poli,
de Sf. Nicolae e derby-ul cu Steaua

Lui Adrian Mititelu i s-a retras dreptul de utilizare a oricãrei mãrci asemãnãtoare

 Pe site este ataºatã ºi decizia
Tribunalului Bucureºti:

mai multe steme, dar niciuna nu era identicã celei
originale, cea compusã în 1983, înregistratã de cei
de la CS Universitatea Craiova. Aceºtia anunþã pe
site-ul oficial marea victorie, decisivã ºi în cazul pal-
maresului, legat inevitabil de sigla legendarã. “As-
tãzi, Tribunalul Bucureºti a admis cererea Clubului
Sportiv Universitatea Craiova de anulare a înregis-
trãrii mãrcilor ce au fost deþinute de Mititelu Liana
Gabriela ºi Mititelu Adrian, cunoscute suporterilor

Universitãþii sub denumirea „Stema cu Leul“.
În acelaºi timp au fost anulate toate transfe-
rurile succesive ale acestor mãrci, inclusiv cea
cãtre noua societate înfiinþatã în 2013, U Cra-
iova SA. Astfel „Leul“ dupã o lungã pribegie
revine acolo unde i-a fost dintotdeauna locul,
în patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea
Craiova, al Bãniei ºi al tuturor celor ce iu-
besc ªtiinþa” se aratã în comunicatul celor de
la CS Universitatea Craiova.

Ora estimata: 08:30
Complet: C- proprietate intelectualã fond 3
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea reconvenþionalã, astfel cum a fost

completatã. Dispune anularea înregistrãrii mãrcii naþionale combinate „
FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CRAIOVA”, înregistratã la OSIM
sub nr. 40335/21.12.1999, pentru toate clasele de produse pentru care
a fost înregistratã. Dispune anularea înregistrãrii mãrcii naþionale com-
binate „FC UNIVERSITATEA CRAIOVA”, înregistratã la OSIM sub
nr. 120455/9.10.2012, pentru toate clasele de produse pentru care a
fost înregistratã. Constatã nulitatea transferului dreptului de uzufruct
asupra mãrcii „FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CRAIOVA”, înre-
gistratã la OSIM sub nr. 40335/21.12.1999, de la Mititelu Liana Ga-
briela ºi Mititelu Adrian cãtre U CRAIOVA SA. Respinge cererile de
intervenþie în interes propriu formulate de Mititelu Liana Gabriela ºi
Mititelu Gigi Adrian ºi de U CRAIOVA SA, cereri privind anularea înre-
gistrãrii mãrcii combinate „CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA
CRAIOVA” ºi element figurativ, înregistratã la OSIM sub nr. 115523/
15.04.2011. Obligã intervenienþii principali la publicarea într-un ziar cu
tiraj naþional, pe cheltuiala acestora, a dispozitivului hotãrârii, în forma
rãmânerii definitive ºi irevocabile, în cel mult 10 zile de la rãmânerea
irevocabilã a hotãrârii. Ia act de solicitarea cheltuielilor de judecatã pe
cale separatã. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunþatã în ºedin-
þã publicã, azi, 12.11.2015. 

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul

CS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova
a câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leula câºtigat în justiþie stema cu leul


