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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Apropo de gropi, Popescule, se
spune cã “unde nu e cap, vai de pi-
cioare”.
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Patru persoane, între care ºi
o elevã de 15 ani, au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova dupã ce au fost
rãnite într-un grav accident de
circulaþie petrecut duminicã sea-
ra, pe raza comunei doljene Ro-
bãneºti. Un Logan ºi un BMW
s-au ciocnit violent, în urma im-
pactului prima maºinã rãstur-
nându-se. A fost nevoie de inter-
venþia echipelor de descarcera-
re ale ISU Dolj, care au tãiat pla-
fonul Loganului.
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Paris: Când nimic nu mai e normalParis: Când nimic nu mai e normalParis: Când nimic nu mai e normalParis: Când nimic nu mai e normalParis: Când nimic nu mai e normal
Cam aºa se exprima, ieri, Anne Sinclair, directorul editorialist de la Huffington Post, o jurna-

listã de mare elevaþie culturalã (prezentatoare timp de 13 ani a emisiunii 7x7 pe TF 1, apoi la
RTL, France, Inter) tulburatã de numele imprimate în memoria parizienilor: dupã cele ale
fraþilor Kouachi, acum cele ale fraþilor Abdeslam. Dupã o filierã, care fusese uitatã, acum cea
din Molenbeek, din Belgia, consideratã placa turnantã a terorismului islamist, deºi o operaþiu-
ne de amploare a poliþiei, în cursul zilei de ieri, s-a soldat cu zero arestãri, cum a declarat
purtãtorul de cuvânt al parchetului Eric van der Sypt.

Dupã proiectul CESAR,
un eºec dovedit
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Dosarul Turceni-
Rovinari rãmâne
la ICCJ: Instanþa
a respins cererile
de trimitere
a cauzei la DNA

Judecãtorul care anali-
zeazã în camerã prelimina-
rã legalitatea privind
rechizitoriul din dosarul
Turceni-Rovinari a respins
ca neîntemeiate cererile ºi
excepþiile invocate, la
termenul din 6 noiembrie,
de cãtre fostul premier Vic-
tor Ponta, senatorul Dan
ªova, Laurenþiu-Dan
Ciurel ºi Dumitru Cristea,
la data faptelor director
general al SC Complexul
Energetic Rovinari SA
(CER), respectiv director
general al Complexului
Energetic Turceni (CET).
“Constatã legalitatea
sesizãrii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie cu
rechizitoriul nr. 122/P/2012
din 16 septembrie 2015 al
Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie - Direcþia Naþiona-
lã Anticorupþie - Secþia de
combatere a infracþiunilor
asimilate infracþiunilor de
corupþie, privind pe incul-
paþii Ciurel Laurenþiu-Dan,
Cristea Dumitru, Graure
Laurenþiu-Octavian, ªova
Dan-Coman ºi Ponta
Victor-Viorel, legalitatea
administrãrii probelor ºi a
efectuãrii actelor de urmã-
rire penalã”, se aratã în
decizia judecãtorului.
Acesta mai dispus începerea
judecãþii în dosarul Tur-
ceni-Rovinari, urmând sã
fie stabilit primul termen
la judecarea în fond.

Printre prioritãþile noului gu-
vern, potrivit programului pre-
zentat, figureazã amendarea,
de urgenþã, a legislaþiei electo-
rale cu stabilirea a douã tururi
de scrutin pentru alegerile de
primari ºi preºedinþi de consilii
judeþene, eliminarea pragului
pentru consiliile locale, reduce-
rea numãrului de semnãturi
pentru independenþi, posibilita-
tea asocierii unor independenþi
pe liste pentru consiliile locale,
facilitarea creãrii de secþii de
votare pentru diaspora, acolo
unde existã o prezenþa semni-
ficativã a cetãþenilor români,
obiectivul fiind acela cã niciun
proces electoral din România sã
nu mai fie vreodatã pus sub
semnul întrebãrii din cauza
modului de organizare.

În acelaºi timp, programul
prevede ºi un proiect de coma-
sare a alegerilor prin uniformi-
zarea tuturor mandatelor la
cinci ani ºi alinierea datelor
pentru alegerile prezidenþiale,
parlamentare, europarlamentare
ºi locale în scopul minimizãrii
impactului negativ al procese-
lor electorale asupra vieþii eco-
nomice ºi sociale a þãrii. Acest
proiect ar presupune însã re-
vizuirea Constituþiei, care pre-
vede clar cã mandatul Parla-
mentului ºi al aleºilor locali este
de patru ani, în timp ce man-
datul ºefului statului este de
cinci ani.

De asemenea, noua echipã
guvernamentalã îºi propune di-
gitalizarea listelor electorale în
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Planul Guvernului Cioloº cuprinde modi-
ficarea de urgenþã a legislaþiei electorale
astfel încât primarii ºi preºedinþii de con-
silii judeþene sã fie aleºi în douã tururi de

scrutin, alegerile sã fie comasate ºi toþi
aleºii sã aibã mandat de 5 ani, ceea ce ar
însemna revizuirea Constituþiei. Totodatã,
în programul de guvernare este prevãzutã
”susþinerea fãrã rezerve a independenþei
justiþiei ºi a continuãrii luptei împotriva
corupþiei”, inclusiv prin revizuirea siste-
mului de imunitãþi ºi aplicarea strictã a

regimului de incompatibilitãþi.

regim de urgenþã ºi informati-
zarea procesului electoral pen-
tru a evita fraudele electorale.
Un alt punct este urmãrirea
aplicãrii stricte a legislaþiei pri-
vind finanþarea partidelor poli-
tice ºi a campaniilor electora-
le. Planul de mãsuri al guver-
nului Cioloº mai prevede faci-
litarea implicãrii grupurilor din
societatea civilã în formularea
de iniþiative legislative, princi-
palul obiectiv fiind acela de a
armoniza numãrul minim de
semnãturi pentru o propunere
legislativã prin iniþiativa cetã-
þeneascã, cu numãrul de alegã-
tori pentru un post de parla-
mentar. Logicã este aceea cã
dacã un anumit numãr de ale-
gãtori sunt reprezentaþi în par-
lament de un parlamentar, ace-
laºi numãr de alegãtori sã poa-
tã propune un proiect legisla-
tiv în mod direct, prin iniþiati-
va cetãþeneascã, se mai aratã
în programul de guvernare.

Dacian Cioloº:
Comasarea alegerilor,

una dintre mãsurile
care vor fi “testate”

în Parlament
Dacian Cioloº a declarat,

ieri, cu privire la comasarea ale-
gerilor ºi prelungirea mandate-
lor aleºilor la 5 ani, cã aceastã
prevedere a programului sãu
este una dintre mãsurilor care
vor fi “testate în consultarea cu
Parlamentul”, adãugând cã re-
vizuirea Constituþiei nu e prio-

ritarã. “Eu aº vrea ca în pro-
gramul de guvernare sã ne con-
centrãm pe cele 12 mãsuri pe
care le-aþi vãzut acolo, care
sunt mãsurile prioritare. Cele-
lalte mãsuri, din partea a doua,
urmeazã sã fie detaliate în
funcþie ºi de rezultatul discu-
þiilor cu comisiile parlamenta-
re. (...)Este vorba în acea par-
te a programului de guvernare
de niºte mãsuri pe care vrem
sã le testãm în consultare cu
Parlamentul ºi o sã venim,
dupã audierile din Parlament,
cu detalii ºi în funcþie de re-
acþiile Palamentului”, a decla-
rat premierul desemnat Dacian
Cioloº, întrebat cum va face
sã comaseze alegerile ºi sã -
prelungeascã madatele la 5
ani, în condiþiile în care o ast-
fel de decizie presupune revi-
zuirea Constituþiei.

Întrebat dacã revizuirea Con-
stituþiei ar fi una dintre priori-
tãþi, premierul desemnat a ne-
gat acest lucru. “Nu este o
prioritate revizuirea Constitu-
þiei, tocmai de aceea nu o gã-
siþi între cele 12 prioritãþi. Aco-
lo sã vã uitaþi”, le-a rãspuns
Cioloº jurnaliºtilor. Întrebat
cum va sã face posibilã impli-
carea cetãþenilor în iniþiativa le-
gislativã, premierul desemnat a
afirmat cã existã deja o lege
care dã posibilitatea cetãþenilor
sã depunã proiecte de lege dacã
reuºesc sã strângã 100.000 de
semnãturi, adãugând cã inten-
þioneazã sã creeze ºi o platfor-
mã prin care sã faciliteze obþi-
nerea acestor semnãturi.

Programul de guverna-
re prevede revizuirea
sistemului de imunitãþi

Revizuirea sistemului de
imunitãþi ºi aplicarea strictã a

regimului de incompatibilitãþi
sunt incluse în planul de mã-
suri al noului Guvern Cioloº,
potrivit programului de guver-
nare transmis luni Parlamentu-
lui. Guvernul va funcþiona pen-
tru o perioadã de un an ºi îºi
va concentra activitatea pe mai
multe obiective, primul dintre
ele fiind întarirea democraþiei
elective ºi a statului de drept
care sã creeze premisele rese-
tãrii mediului politic din Româ-
nia, se aratã în documentul
transmis Parlamentului. La ca-
pitolul statul de drept, sunt
enunþate câteva principii cum
ar fi “susþinerea fãrã rezerve a
independenþei justiþiei” ºi con-
tinuarea luptei anticorupþie. În
acest sens, potrivit programu-
lui de guvernare, este vizatã
întãrirea legislaþiei privind con-
solidarea integritãþii în institu-
þiile publice prin revizuirea sis-
temului de imunitãþi, aplicarea
strictã a legislaþiei privind in-
compatibilitãþile, conflictul de
interese, declararea averilor, a
legislaþiei anticorupþie ºi a co-
durilor de integritate.

Viziunea economicã
a Guvernului Cioloº
Noul guvern va renegocia cu

Comisia Europeanã termenii
Obiectivului Bugetar pe Termen
Mediu (MTO), care vizeazã
þintele de deficit, potrivit pro-
gramului de guvernare, care
mai prevede ºi elaborarea unui
plan de investiþii pe zece ani,
aprobat de toate partidele poli-
tice ºi cu consultarea mediului
privat, a specialiºtilor ºi a so-
cietãþii civile. Totodatã, noul
executiv vrea ca toate compa-
niile de stat sã fie administrate
printr-o singurã structurã ad-
ministrativã.
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Cam aºa se exprima, ieri, Anne
Sinclair, directorul editorialist de
la Huffington Post, o jurnalistã de
mare elevaþie culturalã (prezen-
tatoare timp de 13 ani a emisiunii
7x7 pe TF 1, apoi la RTL, Fran-
ce, Inter) tulburatã de numele im-
primate în memoria parizienilor:
dupã cele ale fraþilor Kouachi,
acum cele ale fraþilor Abdeslam.
Dupã o filierã, care fusese uita-
tã, acum cea din Molenbeek, din
Belgia, consideratã placa turnan-
tã a terorismului islamist, deºi o
operaþiune de amploare a poliþiei,
în cursul zilei de ieri, s-a soldat
cu zero arestãri, cum a declarat
purtãtorul de cuvânt al parchetu-
lui Eric van der Sypt. Anchetato-
rii au deja o banuialã: Abdelha-
mid Abaaoud, un jihadist belgian,
care ºi-a câºtigat rangul în Statul
Islamic, la începutul lui 2013, a
participat de o manierã sau alta
la elaborarea atacurilor simulta-
ne, care au îndoliat Parisul. Sta-
rea de spirit a parizienilor, dupã
13 noiembrie, nu mai este identi-

MIRCEA CANÞÃR

Franþa în faþa violenþelorFranþa în faþa violenþelorFranþa în faþa violenþelorFranþa în faþa violenþelorFranþa în faþa violenþelor
barbare!barbare!barbare!barbare!barbare!

cã, dar deloc, celei din 11 ianua-
rie. “Terorismul poate lovi în con-
tinuare”, a precizat premierul
francez Manuel Valls, ieri dimi-
neaþã. ªi nu e singurul care spu-
ne aºa ceva. Anne Sinclair se în-
treabã dacã trebuie preluat de la
americani exemplul cu Guanta-
namo ºi Patriot Act, impunându-
se mãsuri excepþionale, fãrã limi-
te. Oricum va fi ajustatã legea
privind starea de urgenþã, ce da-
teazã din 1955 ºi preºedintele
Francois Hollande s-a exprimat
deja în acest sens. Întrebarea
este dacã trebuie aplicate brãþãri
electronice celor 11.000 de per-
soane care fac obiectul fiºelor
“S”, sau doar culese informaþii in-
dispensabile, cum spunea David
Cameron. Ceea ce este grav pen-
tru libertate, este cã singura bo-
gãþie produce teroare: o societa-
te deschisã este o societate vul-
nerabilã. În Franþa, susþin acum
francezii, nu este pace, Statul Is-
lamic îi vizeazã pe francezi, nu
pentru ceea ce fac, ci pentru

ceea ce sunt: o þarã laicã, liberã,
generoasã. Asta scriu în toate co-
municatele, prin care revendicã
atacurile Statul Islamist, în nume-
le islamismului radical, al fanatis-
mul obscurantist. Tenebrele lup-
tã împotriva luminii. Traumatis-
mele atentatelor teroriste pot con-
duce la o nevrozã naþionalã, fi-
indcã vizate au fost calitatea vie-
þii, plãcerea, libertatea de miºca-
re, cultura. Disperarea, ostilitatea
la noi atacuri, lupta contra forþe-
lor obscure, se fac resimþite pe
reþelele de socializare, expunând
la un stres excesiv cu consecinþe
psiho-somatice. Se vorbeºte deja
de “sindromul algerian”, când
rare au fost familiile netuºate de
evenimente. Nici o altã naþiune
europeanã nu a cunoscut o ase-
menea bulversare democraficã
legatã de decolonizare. Oricum,
în Franþa islamofobia câºtigã te-
ren. Francezii se justificã astfel:
n-au participat în Irak cu efecti-
ve militare, considerând interven-
þia fãrã legãturã la evenimentele

de la 11 septembrie ºi în afara
dreptului internaþional. Conside-
rã intervenþia din Siria ºi Irak în
corespondenþã cu criteriile inter-
naþionale. De legitimã apãrare.
Însã în Siria ar trebui sã se ralie-
ze cu ruºii, care îl susþin pe Bas-
har al-Assad. ªi care bombardea-
zã grupurile rebele moderate.
Ceea ce nu se acceptã. La Ely-
see. Dar, surprinzãtor, Francois
Hollande a anunþat în faþa Con-
gresului de la Versailles, cã zilele
urmãtoare îi va întâlni pe Barack
Obama ºi Vladimir Putin. Apoi va
discuta cu Iranul, Turcia ºi þãrile
din Golf. 8500 posturi vor fi crea-
te în securitate ºi justiþie. În faþa
barbariei teroriste nu existã mul-
te atitudini posibile, afirmã Ber-
nard Cazeneuve, ministrul de in-
terne. Decât riposta implacabilã
a Republicii franceze. Ideologic,
terorismul a devenit apocaliptic.
Dar pentru a câºtiga rãzboiul din
Franþa, trebuie câºtigatã pacea
din Orientul mijlociu, ceea ce nu
este deloc simplu. Printr-o înre-

gistrare video, Daech ameninþã cu
lovituri Washingtonul ºi þãrile par-
ticipante la atacurile aeriene din
Siria. Înregistrarea a fost postatã
pe un site utilizat de Statul Isla-
mic pentru difuzarea informaþii-
lor sale. Franþa participã de un an
la Coaliþia internaþionalã contra
Statului Islamic din Irak. Interven-
þia s-a extins din luna septembrie
ºi în Siria. Loviturile de duminicã,
administrate cu 10 avioane de lup-
tã, la Rakka (32 de morþi ºi 350 de
rãniþi) sunt fãrã comunã mãsurã
cu precedentele raiduri. În zilele
urmãtoare va fi deplasat port-avio-
nul Charles de Gaulles, în Golf, cu
24 aparate de zbor, triplându-se
astfel capacitatea de luptã. În
schimb este exclusã orice interven-
þie militarã terestrã. Operaþiuni
anti-teroriste au fost desfãºurate,
ieri, în mai multe oraºe mari, din-
tre care Lille, Lyon, Roubaix, în total
peste 150 de percheziþii adminis-
trative. Terorismul este rãzboiul
timpului nostru, explicã un istoric.
ªi poate are dreptate.
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Centrul Vechi al Craiovei este
prevãzut, prin proiectul de reabi-
litare ºi prin regulamentul de ac-
ces, sã fie traversat doar de cã-
tre pietoni, iar în cazul agenþilor
comerciali care deþin magazine ºi
baruri, aceºtia sã-ºi facã aprovi-
zionarea cu ajutorul cãrucioare-
lor de marfã. Totuºi, pentru cã o
mare parte din zona veche a Cra-
iovei este locuitã - aici aflându-
se case ºi blocuri -  autoritãþile
le-au dat voie proprietarilor sã in-
tre cu maºinile personale. În pa-
ralel cu lucrãrile de infrastructu-
rã care s-au fãcut pe bani euro-
peni (Centrul Vechi a costat 14
milioane de euro), Primãria Cra-
iova a pornit o lucrare pe cont
propriu, amenajând douã parcãri
pentru riverani, una care se gã-
seºte la BCR ºi alta în spatele
restaurantului Minerva.

Accesul barat
provizoriu doar
cu jardiniere

Accesul spre cele douã par-
cãri se face pe strada „Nicolães-
cu-Plopºor”, dinspre Prefecturã
ºi dinspre Biblioteca Judeþeanã,

Primãria Craiova cumpãrã barierele pentru Centrul VPrimãria Craiova cumpãrã barierele pentru Centrul VPrimãria Craiova cumpãrã barierele pentru Centrul VPrimãria Craiova cumpãrã barierele pentru Centrul VPrimãria Craiova cumpãrã barierele pentru Centrul Vechiechiechiechiechi
Autoritãþile locale au comandat sistemul de ba-

riere pentru Centrul Vechi. Locatarii care locuiesc
în zonã ºi care pot, potrivit regulamentului de ac-
ces, sã-ºi parcheze maºinile în cele douã parcãri
amenajate – cea de la BCR ºi de la restaurantul
Minerva – urmeazã sã primeascã ºi telecomenzile
pentru activarea acestora.

aceasta fiind ºi cea mai aglome-
ratã arterã din Centrul Vechi.
Pânã acum, accesul spre respec-
tivele parcãri a fost liber, capete-
le strãzii fiind marcate doar pro-
vizoriu cu jardiniere din beton
care puteau fi ocolite de cãtre
ºoferi. La fel se întâmplã ºi pe
celelalte strãzi care limiteazã zona
veche a oraºului. Autoritãþile însã
se pregãtesc sã monteze acum,
la aceste capete de acces, niºte
sisteme adecvate care sã limite-
ze intrarea maºinilor. Barierele
automate, despre care s-a vorbit
încã de la reabilitarea zonei vechi
a Craiovei ºi la care nu s-a re-
nunþat, vor fi instalate în urmã-
toarea perioadã.

Achiziþia costã
22.000 de lei

Autoritãþile locale au scos la
licitaþie achiziþia a patru bariere
automate, care vor fi acþionate
prin telecomenzi. Potrivit datelor
din caietul de sarcini, sistemul de
acces este estimat la suma de
22.000 de lei, bani în care intrã
costul propriu-zis al barierelor, dar
ºi montajul acestora. Barierele de

siguranþã trebuie sã aibã o lungi-
me a braþului de 4 metri ºi sã fie
acþionat prin telecomandã. Tim-
pul de închidere ºi de deschidere
trebui sã fie de maximum 7 se-
cunde, iar barierle trebuie sã re-
ziste la temperaturi joase de pânã
la – 20 de grade Celsius, dar ºi
la temperaturi ridicate de pânã
la 55 grade Celsius. O altã spe-
cificaþie tehnicã solicitatã de au-
toritãþile locale spune cã barie-
rele trebuie sã se înscrie în clasa
de protecþie minim IP44.

Locatarii
vor primi
ºi telecomenzi

Cele patru bariere vor fi monta-
te pe extremitãþile a patru strãzi din
Centrul Vechi, ºi anume pe strada
”Nicolãescu-Plopºor” la intersec-
þia cu strada „Olteþ” (în colþul En-
glish Park), pe strada „Nicolãescu-
Plopºor” la intersecþia cu strada
„Mihail Kogãlniceanu”, pe strada
„Panai Moºoiu” la intersecþia cu
strada „A.I.Cuza”, pe strada „Fra-

þii Buzeºti” la intersecþia cu strada
„Mihail Kogãlniceanu”. Pentru a le
putea acþiona, riveranii vor primi
câte o telecomandã care este obli-
gatorie, prin regulamentul de acces
în Centrul Vechi. Respectivele tele-
comenzi vor fi atribuite, pe bazã de
cerere scrisã, numai solicitanþilor
care vor demonstra cã locuiesc în
zona veche ºi cã deþin în proprieta-
te o maºinã pe care trebuie sã o
parcheze. În caietul de sarcini se
cere ca telecomenzile sã poatã sã
acceseze toate barierele.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Ion Ispas, de 91 de ani, din co-
muna Poiana Mare a fost arestat
preventiv duminicã, pe o perioadã
de 30 de zile, pentru comiterea in-
fracþiunii de omor: „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Dispune arestarea
preventiva a inculpatului Ispas Ion
pe o perioadã de 30 de zile. Cu
contestaþie în termen de 48 de ore

Accidentul s-a petrecut du-
minicã  seara ,  în  jurul  ore i
18.00, pe raza comunei Robã-
neº t i ,  pe  DN 65  la  km
17+900m. Din cercetãrilor po-
liþiºtilor Serviciului Rutier Dolj
s-a stabilit cã Ion Drãghici, în
vârstã de 63 de ani, din Craio-
va, în timp ce conducea un au-
toturism Dacia Logan pe DC
1A, dinspre Robãneºti, ajuns la
intersecþia cu D.N. 65 nu a
respectat semnificaþia indicato-
rului „Oprire” ºi nu a acordat

În ultima perioadã craiovenii au
demonstrat cã au un simþ civic
dezvoltat ºi au pus pe primul loc
cinstea ºi corectitudinea. Mai
exact, duminicã, 15 noiembrie
a.c., în jurul orei 15.30, poliþiºtii
Secþiei 5 Craioviþa Nouã au fost
sesizaþi de cãtre Gela Mirea, de
57 de ani, din Craiova cu privire
la faptul cã, în timp ce se afla în
staþia de autobuz din faþa unui
supermarket, situat pe strada
George Enescu, a observat pe o
bancã o geantã de damã de cu-
loare neagrã. Craioveanca a luat
geanta, în care se aflau documente
personale, dar ºi suma de 765 lei,
ºi a predat-o poliþiºtilor. Astfel, în

Arestat pentru omor la ... 91 de aniArestat pentru omor la ... 91 de aniArestat pentru omor la ... 91 de aniArestat pentru omor la ... 91 de aniArestat pentru omor la ... 91 de ani A predat poliþiºtilor craioveni o
geantã în care erau peste 700 de lei

baza documentelor a fost identi-
ficatã ºi persoana care a pierdut
bunurile, o femeie în vârstã de 36
de ani, din municipiul Craiova.
Aceasta le-a povestit poliþiºtilor
faptul cã, dupã ce ºi-a fãcut cum-
pãrãturile în magazin, în momen-
tul în care s-a urcat în autobuz a
uitat geanta cu documentele ºi ba-
nii. Conducerea Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Dolj transmite
felicitãri craiovencei pentru ges-
tul sãu. Este al treilea caz în doar
câteva zile în care bunuri de va-
loare pierdute pe strãzile Craiovei
sunt gãsite ºi predate poliþiºtilor
pentru a fi restituite celor care au
rãmas fãrã ele.

Un bãtrân de 91 de ani, din comuna doljeanã Poiana Mare,
a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza mandatului emis
pe numele sãu, duminicã, de judecãtorii Tribunalului Dolj.
Bãrbatul a ajuns în spatele gratiilor pentru cã ºi-a ucis nepotul
cu o loviturã de cuþit, dupã o ceartã izbucnitã în locuinþa comunã.

de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu de
la 15.11.2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Bãtrâ-
nul a fost reþinut în cursul zilei de
sâmbãtã, dupã ce s-a stabilit cã ºi-a
ucis nepotul, un tânãr de 29 de ani.
Astfel, în urma cercetãrilor efec-
tuate, poliþiºtii doljeni împreunã cu
un procuror criminalist din cadrul

Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au stabilit cã fapta s-a petrecut
în noaptea de vineri spre sâmbãtã,
în comuna Poiana Mare. În jurul
orei 01.00, Ion Ispas s-a apucat la
ceartã, în locuinþa comunã, cu ne-
potul sãu, Nicolae Poenaru, de 29
de ani. Se pare cã între cei doi iz-
bucneau destul de des scandaluri,
bãtrânul fiind nemulþumitã cã ne-
potul sãu obiºnuia sã consume des
bãuturi alcoolice. De la acelaºi mo-
tiv a izbucnit ºi scandalul din noap-
tea de vineri spre sâmbãtã, iar la un
moment dat bãtrânul a pus mâna
pe un cuþit cu care l-a înjunghiat pe
nepot în regiunea toraco-abdomi-
nalã. Victima a ieºit în stradã, cãu-
tând ajutor, însã din cauza cantitãþii
mare de sânge pierdut, a leºinat în
faþa casei. Un vecin l-a gãsit fãrã
cunoºtinþã acolo, a sunat la 112,
solicitând o ambulanþã ºi Poliþia. Din
pãcate, medicii de pe ambulanþa
ajunsã la faþa locului n-au mai putut
face altceva decât sã constate de-
cesul tânãrului de 29 de ani. Dupã
finalizarea cercetãrii la faþa locului
cadavrul a fost transportat la mor-
gã pentru efectuarea necropsiei, iar
bãtrânul a fost adus la Craiova, la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, unde a fost reþinut de
procurorul de caz, pe bazã de or-
donanþã de reþinere pe 24 de ore
pentru omor ºi introdus în arestul
IPJ Dolj. Duminicã a fost arestat
preventiv.

Impact violent la RobãneºtiImpact violent la RobãneºtiImpact violent la RobãneºtiImpact violent la RobãneºtiImpact violent la Robãneºti
Patru persoane, între care ºi o

elevã de 15 ani, au ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
dupã ce au fost rãnite într-un grav
accident de circulaþie petrecut du-
minicã seara, pe raza comunei dol-

jene Robãneºti. Un Logan ºi un BMW
s-au ciocnit violent, în urma impac-
tului prima maºinã rãsturnându-se.
A fost nevoie de intervenþia echi-
pelor de descarcerare ale ISU Dolj,
care au tãiat plafonul Loganului.
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prioritate de trecere unui auto-
turism marca BMW înmatricu-
lat în Bulgaria condus dinspre
Balº cãtre Craiova de cãtre
Gheorghe Grosu, de 42 de ani,
din oraºul Anina, judeþul Caraº-
Severin. Cele douã maºini s-au
ciocnit violent, iar în urma im-
pactului Loganul s-a rãsturnat
pe carosabil, rãmânând sus-
pendat pe partea stângã,  în
timp ce BMW-ul a ajuns în
ºant. La faþa locului au ajuns
echipaje de descarcerare de la

Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova, SMURD, dar ºi poliþiºti
au IPJ Dolj. În urma acciden-
tului a rezultat rãnirea celor doi
conducãtori auto, dar ºi a Lo-
renei G., de 15 de ani, elevã,
din oraºul Anina, Caraº-Seve-
rin, pasagerã în BMW, ºi a lui
Florentin Dumitru, de 47 de
ani, din Craiova, pasager în Lo-
gan, pompierii luând decizia de
a tãia plafonul Loganului pen-
tru a scoate unul dintre rãniþi
în siguranþã. Cele patru persoa-
ne au fost transportate la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde au primit în-
grijiri ºi s-a stabilit cã, din feri-
cire, nu au suferit leziuni care
sã le punã viaþa în primejdie.
„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului i-au testat cu etilotes-
tul pe cei doi conducãtori auto,
stabilind cã nici unul nu con-
sumase bãuturi alcoolice, ºi au
întocmit dosar penal în acest
caz, în conformitate cu preve-
derile legale, cercetãrile fiind
continuate sub aspectul comi-
terii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Încã o tragedie, de data asta cu ampren-
tã asumat teroristicã, capãtã mãsura unei
noi ºi sfidãtoare probe la care e supusã
lumea în care vieþuim. ªi, iarãºi, tot ceea
ce credeam cã trãim s-a ºubrezit în câte-
va teribile clipe refãcând, ca în imposibila
cvadraturã a gândului iraþional din trecute
veacuri, cercul vicios în care umanitatea
parcã e blestematã sã reintre ca sub sem-
nul al unei fatalitãþi de neînvins. Acum,
tragedia s-a abãtut asupra Parisului. ªi, aºa
cum era de aºteptat, lovitura a fost ime-
diat resimþitã ca þintind nemijlocit în inima
Europei ºi a civilizaþiei Occidentului.

Pe patul unui spital – înfruntând dure-
rea necruþãtoare a unui accident, dar ºi
un dezinteres al echipei medicale vãduvi-
tã de acel impuls de compasiune absolut
necesar în astfel de momente ale exis-
tenþei – am avut coºmaruri cu totul neaº-

Despre un coºmar intrigantDespre un coºmar intrigantDespre un coºmar intrigantDespre un coºmar intrigantDespre un coºmar intrigant
teptate. Singulare, stranii pânã la absurd.
Nimic din ceea ce am trãit: chipuri fami-
liale, prieteni, întâmplãri, evenimente etc.
Sub teroarea unei suferinþe pe care nu mi-
o imaginasem, ceasurile de dupã opera-
þie, nesfârºite în acea ieºire a mea din
timp, s-au succedat în vecinãtatea unor
scene de rãzboi: în locuri pe care nu le
vãzusem decât în filme, se succedau te-
rifiante trupuri de copii schingiuite, cu
picioare distruse, târându-se pe pãmân-
tul însângerat prin ºanþuri încropite ºi
spre niºte tranºee goale. În schimb, nici
urmã de soldaþi, de combatanþi în unifor-
me, în schimb zgomotul asurzitor al bom-
bardamentelor prin care abia dacã rãzbeau
gemetele acelor copii sacrificaþi.

M-am întrebat, fireºte ulterior, dacã nu
cumva efectul anesteziei va fi deteriorat
cumva status-ul memoriei mele suspen-

date într-un alt timp, altã lume ori altã
dimensiune. Fiindcã, adaug, dupã scur-
tele reveniri la realitatea abia perceptibilã
a unui salon amanetat suferinþei, recãzut
în coºmar, imaginile ºocante cu copii
sfârtecaþi ºi gemând dupã ajutor reveneau
cu o insistenþã insuportabilã.

Nu cred în vise. Debitor, în tinereþe,
lecturilor din Freud ºi, mai ales, din Jung,
n-am devenit niciodatã vreun pãtimaº
„oniricolog”. Poate ºi fiindcã, exceptând
câteva, rarissime situaþii, nu mi-am rea-
mintit niciodatã vreunul din visele pe care,
altminteri, ºtiam cã le avusesem. Cu o
punctualitate nu mai puþin stranie, ceea
ce rãmânea, fie ºi în acele ºtiute clipe de
trezire forþatã, sub impulsul groazei, era
doar senzaþia unei ieºiri din timp ºi din
spaþiu asociatã cu vreo umbrã de peisaj,
de loc, de chipuri total strãine ambientu-

lui meu existenþial.
Ceea ce continuã sã mã intrige este toc-

mai persistenþa acelor scene din coºma-
rurile mele spitaliceºti. Unicele, în fond,
pe care ºi acum le pot revizita, în stare de
veghe, ori mai ales în acele momente de
somnolenþã post-maladivã. ªi nu mai pu-
þin intrigant îmi pare, în aceste ultime sãp-
tãmâni ºi zile în care tragedii de felul celor
petrecute la Bucureºti ºi la Paris, oricât de
diferite între ele, faptul cã în locul revoltei
stinse în zaþul neputinþei de a raþiona îºi
face loc un sentiment straniu de compasi-
une pentru o lume, a noastrã, deja intratã
într-un grav proces de disoluþie. O diso-
luþie – ca o schimbare de paradigmã – a
unei civilizaþii cãreia pãrem a-i sustrage
într-un ritm ameþitor secularii piloni ce-au
susþinut-o pânã la noi ºi cãreia refuzãm
sã-i acordãm necesarele remedii.

În cazul unei infecþii respirato-
rii, 6 din 10 români apeleazã la
medicamente care amelioreazã
simptomele rãcelii ºi gripei. Pa-
cienþii aleg, de cele mai multe ori
(7 din 10 respondenþi), produse
de marcã, în care au cea mai mare
încreder. Doar 40% dintre
respondenþi apeleazã la medicul de
familie, ºi asta doar dacã simpto-
mele nu cedeazã. Aceeaºi atitudi-
ne se menþine ºi în cazul copiilor:
doar 3 din 10 pãrinþi cer ajutorul
doctorului de la primele semne de
rãcealã ºi gripã.
Cei mai mulþi români nu
apeleazã la antibiotice atunci
când sunt rãciþi

În sezonul rece, mulþi români
încearcã sã previnã infecþiile re-

Doar 40% dintre români merg la medic
pentru a trata infecþiile respiratorii

ªase din zece români trateazã rãcelile
cu medicamente. Majoritatea (peste
70%) fac 1-2 episoade de infecþii respi-
ratorii în fiecare sezon rece, aratã studiul
naþional “Cum se pregãtesc românii pen-
tru sezonul rece?”, comandat de Societa-
tea Naþionalã de Medicina Familiei ºi pu-
blicat ieri. Deºi majoritatea participanþilor
la studiu identificã semnele ºi simptomele
unei infecþii respiratorii, doar jumãtate
dintre ei ºtiu care sunt diferenþele dintre
guturaiul comun (rãcealã) ºi gripã.

spiratorii prin remedii ºi soluþii na-
turale. De exemplu, 7 din 10 în-
cearcã sã îºi sporeascã imunita-
tea printr-o alimentaþie bogatã în
fructe ºi legume proaspete, iar 5
din 10 se odihnesc mai mult. La
fel, 3 din 10 români aleg sã þinã
bolile la distanþã prin suplimente
alimentare, aratã un studiu naþio-
nal realizat de Ivox, la cererea
Societãþii Naþionale de Medicinã
Familiei, pe un eºantion de 3.018
respondenþi de peste 18 ani, în
perioada 7-14 septembrie a.c. 4
din 10 respondenþi au declarat cã
preferã medicamente sub formã
de pastile, iar 3 din 10 - plicuri
pulbere solubilã. Atunci când aleg
un astfel de tratament, majorita-
tea opteazã pentru combinaþii în-
tre mai multe substanþe active

(74%), mãrci cunoscute (66%),
în care pot avea încredere. Cei
mai mulþi (72%) nu apeleazã la
antibiotice atunci când sunt rãciþi.

“În caz de rãcealã ºi gripã, pe
lângã tratamentul simptomelor,
care poate fi achiziþionat fãrã pre-
scripþie medicalã, recomandarea
noastrã este sã vã hidrataþi co-
respunzãtor, sã consumaþi multe
fructe ºi legume, sã nu faceþi ex-
cese ºi sã vã odihniþi suficient.
În cazul în care apelaþi la antiter-
mice ºi antialgice, recomandarea
noastrã este sã citiþi prospectul
cu atenþie ºi sã respectaþi dozele
înscrise pe ambalaj”, a adãugat
dr. Marina Pîrcãlabu, medic de
familie, Societatea Naþionalã de
Medicinã Familiei.
Diferenþa dintre rãcealã ºi gripã

Deºi, la prima vedere, rãceala
ºi gripã au manifestãri comune,
fiecare are particularitãþi care le
diferenþiazã, astfel încât pacien-

tul poate lua din timp mãsurile
corecte de combatere ºi diminua-
re a simptomelor. Principala di-
ferenþã dintre rãcealã ºi gripã
este aceea cã rãceala are o dura-
tã mai scurtã ºi este mai puþin
agresivã decât gripa, care are o
manifestare mai lungã ºi poate
afecta sever organismul.

Rãceala debuteazã cu stãri de
obosealã, strãnut, dureri de cap
ºi dureri în gât, urmate de creº-
terea consistentã a mucozitãþii
nazale ºi modificãri de culoare a
pielii, care capãtã un aspect pa-
lid. Rãceala are o evoluþie limi-
tatã în timp.

Gripa debuteazã brusc ºi vio-
lent, cu febrã înaltã (39-40°C),
frisoane, stare generalã de rãu
ºi dureri puternice de cap, ochi
ºi muºchi, tuse seacã ce poate
persista mult dupã trecerea epi-
sodului acut (simptome mult
mai severe). Durata gripei este
mai mare ºi se poate complica

la copii, vârstnici ºi bolnavii cro-
nici (afecþiuni cardiace, diabe-
tici, astm bronºic). În cazul sus-
piciunii de gripã, dacã simpto-
mele se prelungesc ca duratã, nu
scad în intensitate sau chiar se
agraveazã, pacienþii trebuie sã se
prezinte la medicul de familie
pentru a-ºi trata corespunzãtor
afecþiunea acutã. Pentru calma-
rea simptomelor de debut, sunt
recomandate pastilele care au la
bazã combinaþii de substanþe
active. Antibioticele sunt inter-
zise la debutul infecþiilor respi-
ratorii de sezon. Ele vor fi pre-
scrise doar de medicul de fami-
lie, atunci când este cazul (com-
plicaþii, evoluþie gravã de la de-
but, bolnavi cronici). Hidratarea
corespunzãtoare (ceaiuri calde)
ºi o alimentaþie uºoarã bazatã pe
legume ºi fructe susþin proce-
sul de vindecare în cazul infec-
þiilor respiratorii.

RADU ILICEANU



6 / cuvântul libertãþii marþi, 17 noiembrie 2015dezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralã

Prin HG nr. 294/2015 publica-
tã în MO nr. 309/6 mai 2015 s-a
oficializat Programul naþional de
cadastru ºi carte funciarã 2015-
2023. Înregistrarea imobilelor în
sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã a fost susþinutã
prin Acordul preventiv pentru fa-
cilitarea de împrumut dintre UE,
în calitate de împrumutãtor ºi

România, în calitate de împrumu-
tat ºi Banca Naþionalã a Româ-
niei, în valoare de 2 miliare de de
euro, semnat la Bucureºti la 5 no-
iembrie 2013, la Luxemburg la 19
noiembrie 2013 ºi la Bruxelles la
6 noiembrie 2013.

A urmat, la 19 noiembrie 2015,
Acordul preventiv pentru facili-
tatea de împrumut între UE, în
calitate de Împrumutãtor ºi Ro-
mânia, în calitate de Împrumutat
ºi Banca Naþionalã a României.
Acest document prevede cã, la
data de 4 iulie 2013, România a
solicitat asistenþã financiarã în
baza Regulamentului CE nr. 332/
2002. Consiliul, prin Decizia de
implementare 2013/531/UE a ho-
tãrât sã ofere României un îm-
prumut cu valoare maximã de 2
miliarde de euro cu o scadenþã
medie de 8 ani. Cu dobânda de
rigoare.

Peste 4 miliarde
de lei, bugetul
estimate al PNCCF

În luna mai a acestui an a fost
lansat Programul Naþional de Ca-
dastru, cu scopul de a realiza pla-
nurile cadastrale ale tuturor imo-
bilelor din România, precum ºi
deschiderea cãrþilor funciare, cât
ºi a certificatelor de moºtenitor
pentru succesiunile nedezbãtute.
La mijlocul lunii noiembrie, Agen-
þia Naþionalã de Cadastru ºi Pu-

Dupã proiectul CESAR, un eºec dovedit
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

La nivel naþional, cadastrul rãmâne un
deziderat tot mai greu de atins. Haosul
din actele primãriilor, tranzacþiile la li-
mita legii de terenuri agricole, lipsa fon-
durilor necesare vastei operaþiuni de ca-
dastrare ºi întabulare a imobilelor din
România fac sã ne arãtãm neputinþa, încã
o datã. Iniþial, se flutura ameninþarea cã,

dacã nu se face cadastrarea pânã în 2018,
nu se vor mai primi subvenþii în sectorul
agricol. Uºor-uºor, lucrurile se aºeazã în
dulce stil dâmboviþean ºi mergem înain-
te, ca ºi pânã acum, fãrã actualizãri ale
actelor de proprietate, fãrã înscrieri în
carte funciarã ºi cu succesiuni nedeschi-
se de 2-3 generaþii încoace.

blicitate Imobiliarã (ANCPI) a
anunþat cã, locuinþele din 63 de
comune vor fi incluse în prima
faza a lucrãrilor de cadastru ge-
neral gratuit prin Programul Na-
þional de Cadastru ºi Carte Fun-
ciarã 2015 – 2023 (PNCCF).
Sumele estimate pentru realiza-
rea activitãþilor PNCCF în perioa-
da 2015-2023 sunt de

4.050.885.000 lei. Cea mai mare
sumã, peste 2 miliarde de lei, va
fi alocatã pentru mãsurãtorile ca-
dastrale.

Uite postul,
nu e postul!

Pentru a se realiza programul,
legea permite înfiinþarea pe perioa-
dã determinatã a unui numãr de
maximum 600 de posturi. La Dolj,
nu au fost bine publicate anunþu-

rile de scoatere la concurs a câ-
torva posturi la OCPI Dolj, pen-
tru cã, la 02.11.2015 s-a afiºat
suspendarea concursurilor din
data de 10-16.11.2015, 11-
17.11.2015 ºi 12-18.11.2015.
Posturile erau de asistent regis-
trator principal gr.II, se cere ve-
chime de minimum 6 luni ºi con-
tractul individual de muncã se în-
cheie pe o perioadã determinatã
de 36 de luni.

Întabularea
nu e pentru toþi

În cadrul PNCCF, finanþarea
lucrãrilor de înregistrare sistema-
ticã a imobilelor este asiguratã din
veniturile proprii ale ANCPI ºi din
alte surse: fonduri externe neram-
bursabile, bugetul UAT-urilor. Pro-
gramul naþional are ca obiectiv
principal înregistrarea sistematicã
în masã, gratuitã, din oficiu, a tu-
turor proprietãþilor din UAT-urile
selectate. Programul naþional se
realizeazã în baza Planului anual de
acþiune al ANCPI ºi conform bu-
getului alocat. Proprietarii imobi-
lelor pot beneficia de înregistrarea
gratuitã a proprietãþilor, în cadrul
înregistrãrii sistematice organiza-
te la nivelul unitãþii administrativ-
teritoriale pe raza cãreia se aflã si-
tuate imobilele.

Principalii beneficiari ai intabu-
lãrii gratuite sunt proprietarii ºi
posesorii ori alþi deþinãtori ai imo-
bilelor identificaþi în unitãþile ad-

ministrativ-teritoriale în care se
desfãºoarã serviciile de înregistra-
re sistematicã a imobilelor. Potri-
vit art. 4 alin. (1) ºi (2) din HG
nr. 294/29.04.2015: ”(1) Desfã-
ºurarea activitãþilor Programului
naþional se asigurã conform unui
plan de acþiuni anual, în limita fon-
durilor aprobate, potrivit legii. (2)
Planul de acþiuni anual ºi detalie-
rea fondurilor alocate se aprobã
de cãtre Consiliul de administra-
þie al Agenþiei Naþionale prin ho-
tãrâre în conformitate cu regle-
mentãrile în vigoare.”

Proiectul CESAR,
o altã finanþare
cu cântec

„La inceputul anului 2015,
ANCPI a demarat procedura de
achiziþie – Servicii de Înregistra-
re sistematica a imobilelor în Sis-
temul Integrat de Cadastru ºi Car-
te Funciarã în cadrul Programu-
lui Naþional de Cadastru ºi Carte
Funciarã – care are ca obiect 147
UAT-uri din zone rurale ale Ro-
mâniei, ce au fost împarþite în 10
loturi. În luna octombrie 2015 au

fost atribuite primele 4 loturi ºi au
fost încheiate acorduri cadru pen-
tru realizarea lucrãrilor de înregis-
trare sistematicã în primele 63 de
UAT-uri rurale. În cursul lunii no-
iembrie 2015 vor fi încheiate con-
tracte subsecvente ºi vor începe
activitãþile de înregistrare sistema-
ticã în UAT-urile pentru care s-au
incheiat acorduri cadru”, se men-
þioneazã într-un comunicat al
ANCPI.

În Dolj, primele comune care
vor beneficia de cadastru gratuit
sunt Pieleºti, Goicea, Coþofenii
din Dos ºi Brãdeºti. Reamintim cã,
a mai existat un proiect de înre-
gistrare sistematicã numit CE-
SAR, ºi tot cu finanþare externã
(BIRD), deci bani cu dobândã.
Pentru Dolj, au fost alese comu-
nele Mischii ºi Drãnic. Din nefe-
ricire ºi acest proiect a murit în
faºã, mai bine zis nu s-a concre-
tizat. Abia, în luna octombrie
2015, ANCPI a reluat finanþarea
necesarã finalizãrii lucrãrilor de
înregistrare sistematicã în uni-
tãþile administrative-teritoria-
le (UAT) incluse în proiectul
CESAR, respective în cele 44 de
UAT-uri.

Fãrã cadastru,
agricultorii riscã
pierderi imense

Lipsa cadastrului naþional ridi-
cã mari probleme fermierilor ºi, în
mai puþin de doi ani, ar putea scoa-
te de la subvenþie pe mulþi produ-
cãtori agricoli. Pentru cã, din 2018,
plãþile directe vor fi fãcute pe fer-
mã, nu pe hectar, dar ºi pentru cã
nimeni nu mai vrea sã cumpere
suprafeþe neintabulate, Guvernul
este obligat sã demareze cât mai
repede procedurile prin care sã
suporte de la buget ºi din fonduri
europene, realizarea cadastrului
general al României. Totuºi, se pare
cã s-a renunþat la exprimarea iniþi-
alã din draftul trimis Comisiei Eu-
ropene privind PNDR-ul actual ºi
cu toþii acceptã cã, este imposibil
de realizat în cei 2 ani, ceea ce nu
s-a fãcut în peste 2 decenii.
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Pe de altã parte, datele INS ara-
tã cã la nivelul întregii þãri circa
16% dintre gospodãrii se confruntã
cu probleme locative grave, cum
ar fi deteriorãri, igrasie, scurgeri
ale reþelelor de apã ºi canalizare,
lumina insuficientã. Totodatã,
34,00% dintre gospodãriile din
mediul rural nu au grup sanitar iar
în cazul locuinþelor din mediul ur-
ban procentul este de 8,5%, în timp
ce 32% nu au baie/dus în interior.
Conform studiului IRSOP, circa

Din totalul celor aproximativ 7,5 milioane de gospodãrii din România,
circa 40% din casele ºi blocurile din mediul urban au nevoie de reparaþii iar
dintre aceste reparaþii 52% sunt considerate urgente, se aratã într-un studiu

IRSOP efectuat pentru BCR Banca pentru Locuinþe (BCR BpL).

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

68% dintre cei intervievaþi dorec
sã demareze proiecte de îmbunã-
tãþire locativã în urmãtorii 5 ani,
iar circa 37% intenþioneazã sã facã
acest lucru în urmãtoarele 12 luni.

Achiziþionarea unei
centrale termice -

16%
Cele mai frecvente planuri de

îmbunãtãþiri locative pentru ur-
mãtorii 5 ani vizeazã renovarea

locuinþei (29%), cumpãrarea
unei locuinþe noi (23%), cumpã-
rarea unei case la tara (23%), izo-
larea termica (23%), reparatii la
instalatiile sanitare sau electrice
(21%), achiziþionarea unei cen-
trale termice (16%), diverse lu-
crãri la acoperiº sau terasã
(15%), construirea unei case
(13%), reparatii la structura de
rezistenta (11%), cumpãrarea
unui teren (9%), extinderea lo-
cuintei actuale (8%). Din punct
de vedere al resurselor de finan-
þare a investiþiilor locative, 68%
au planuri de investiþii locative în
urmãtorii 5 ani, procentul fiind
în creºtere faþã de cel înregistrat
în anul 2014 ºi care era de 56%.
Totodatã, 25% spun cã au fon-
duri rezervate pentru investiþii
locative, numãrul acestora din
urma fiind în scãdere faþã de cel
înregistrat în urmã cu un an ºi
care era de 29%.

“Una dintre alternativele de a
asigura investiþii în domeniul lo-
cativ pe termen lung este econo-
misirea – creditare în sistem co-

lectiv. Economisirea-creditarea
pentru domeniul locativ a inregis-
trat o evolutie consistenta in  ul-
timii ani”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al BCR.  Re-
zultatele de pânã acum confirmã
acest lucru. Evoluþia înregistra-
tã, pânã în prezent, de BCR Ban-
ca pentru Locuinþe (BCR BpL)
aratã un sold al depozitelor de

peste 2,6 miliarde lei. În porto-
foliul BCR Banca pentru Locuin-
þe existã peste 386.000 de con-
tracte de economisire-creditare,
cu o valoare a contractelor în-
cheiate de 2,5 miliarde lei. Porto-
foliul de credite acordate de BCR
Banca pentru Locuinþe S.A. a
crescut cu 16%, depãºind 176
milioane lei.

Comisia Europeanã a aprobat, în to-
tal, 33 de noi programe pentru promova-
rea produselor agroalimentare în interio-
rul ºi în afara UE. Valoarea lor totalã este
de 108 milioane de euro, din care 54 de
milioane reprezintã contribuþia UE. 20 din-
tre aceste programe se axeazã pe piaþa in-
ternã, iar restul se adreseazã unor þãri sau
regiuni terþe. ”Mã bucur de adoptarea
acestor noi programe, în special în con-
textul recentelor dificultãþi de pe piaþã. Ele
sunt importante pentru crearea de noi
oportunitãþi, în special pe pieþele din afara
UE, stimulându-se astfel creºterea econo-
micã ºi crearea de locuri de muncã în sec-
torul agroalimentar...”, a subliniat Comi-
sarul european pentru agriculturã ºi dez-
voltare ruralã Phil Hogan.

Programele de promovare propuse de Bioromania (produse organice) ºi
de Asociaþia Producãtorilor de Vin ºi Produse Vitivinicole (APVPV)

Dobrogea au fost aprobate de Comisia Europeanã. Acestea au o duratã
de 3 ani ºi un buget  total de aproximativ 2,5 milioane de euro.

De luna viitoare, noi norme
de promovare

Programele vor contribui la
deschiderea de noi pieþe ºi la 
creºterea consumului produselor
promovate. Mãsurile finanþate pot
consta în campanii de promova-
re, evidenþiind avantajele produ-
selor europene în termeni de ca-
litate, siguranþã alimentarã ºi igie-
nã, valoare nutriþionalã, eticheta-
re, de respectare a normelor de
bunãstare a animalelor sau a me-

todelor de producþie ecologice. Contribuia
UE (54 de milioane de euro) face parte din
cele 118 milioane de euroalocate de UE pen-
tru promovarea produselor agroalimentare
în 2015. Programele menþionate sunt ultimele
în care se aplicã sistemul stipulat de Regu-
lamentul nr. 3/2008. Începând cu data de 1
decembrie 2015, intrã în vigoare noi norme
de promovare ce introduc o serie de modifi-
cãri importante, inclusiv extinderea dome-
niului de aplicare în termeni de beneficiari ºi
produse eligibile, schimbãri procedurale, in-
troducerea unui program de lucru ºi de ape-
luri de propuneri anuale, precum ºi creºte-
rea bugetului ºi ratelor de cofinanþare UE.
Alocarea bugetarã pentru 2016 este de 111
milioane de euro.
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Dupã susþinerea, în varã, a Eva-
luãrii Naþionale ºi a Bacalaureatu-
lui profesorii de Limba ºi literatu-
ra românã s-au întrunit, sub aus-
piciile Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Este vorba despre
Cercul pedagogic al cadrelor di-
dactice de specialitate, manifesta-
re care s-a desfãºurat în mai mul-
te secþiuni: pentru gimnaziu, con-
sfãtuirile au fost þinute la ªcoala
Gimnazialã Pieleºti (Sectorul I Cra-
iova), Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Auto Craiova (Sectorul II
Craiova), Liceul Teoretic „Adrian
Pãunescu” Bîrca (Sectorul I Dolj)
ºi ªcoala Gimnazialã nr.3 Bãileºti
(Sectorul II Dolj); pentru liceu –

Profesorii de Limba ºi literatura românã îºi dorescProfesorii de Limba ºi literatura românã îºi dorescProfesorii de Limba ºi literatura românã îºi dorescProfesorii de Limba ºi literatura românã îºi dorescProfesorii de Limba ºi literatura românã îºi doresc
o evaluare unitarã a examenelor naþionaleo evaluare unitarã a examenelor naþionaleo evaluare unitarã a examenelor naþionaleo evaluare unitarã a examenelor naþionaleo evaluare unitarã a examenelor naþionale

La sfãrºitul sãptãmânii trecute, profesorii de Lim-
ba ºi literatura românã, precum ºi cei care pre-
dau Limba latinã au participat la cercurile de spe-
cialitate. Obiectivele au fost foarte clare: unitate
în corectarea lucrãrilor la examenele naþionale,
în primul caz, ºi stimularea elevilor în însuºirea
limbii „mame”, în celãlalt.

studii teoretice ºi vocaþionle – Li-
ceul de Arte „Marin Sorecu” ºi,
pentru specialitãþi tehnice, Liceul
Tehnologic „Alexandru Macedon-
ski” Melineºti.

Se lectureazã, dar nu suficient
Am fost prezenþi la una dintre

întâlniri, cea de la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” , ºi am luat, cât
de cât, pulsul. „Am dorit, aºa cum
spune ºi titulatura consfãtuirilor –
„Evaluarea la examenele naþionale
– aspecte teoretice ºi practice” .
Au fost susþinute referate ale pro-
fesorilor ºi s-au corectat ºase lu-
crãri ale elevilor, câte doi de la
Colegiul Naþional „Carol I” , Li-

ceul Teoretic „Tudor Arghezi” ºi
Liceul Tehnologic „George Bibes-
cu”, toate din Craiova. S-a mers
pe metodologia de anul trecut ºi
au fost alese câte douã lucrãri din
fiecare categotie – foarte bunã,
medie ºi slabã. Au participat elevii
din clasa a XII-a, iar lucrãrile au
fost evaluate dupã un barem stan-
dard, cel folosit în sesiunile ante-
rioare. Obiectivul a fost cel al eli-
miãrilor decalajelor între notãri, de
aceea au existat discuþii ulterioa-
re, scopul fiind o examinare uni-
tarã. De asemenea, pentru cei de
clasa a VIII-a, au fost alese trei
unitãþi ºcolare: ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade” Craiova ºi ªcolile
Gimnaziale din comunele Murgaºi
ºi Podari, criteriile fiind la fel ca la

învãþãmântul liceal. Putem spune
cã se cunoaºte o creºtere a numã-
ruui celor care citesc, lista lectu-
rilor obligatorii fiind în vigoare, dar
încã nu putem spune cã este sufi-
cient. Se observã, totuºi, o silinþã
a elevilor ”, a declarat prof. Simo-
na Pîrvu, inspector le Limba ºi li-
teratura românã în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Limba latinã,
în atenþia profesorilor

Sâmbãtã, la ªcoala Gimnazialã
„Traian”, din Craiova, a avut loc
ºi întrunirea dascãlilor care predau
Limba latinã. „Tema a fost „Stu-
dierea limbii latine în gimnaziu, în
perspectiva dezvoltãrii compe-

tenþelor lingvistice”, cu atât mai
mult cu cât, în prezent, aceastã
specialitate se studiazã , obligato-
riu, în clasa a VIII-a ºi, la liceele
cu profil umanist, în clasele de fi-
nal. De aceea am ales o ºcoalã gim-
nazialã, pentru acest Cerc peda-
gogic, pentru cã elevii iau contact
pentru prima data cu originea lim-
bii române. Dar, nu trebuie uitat,
cã, indiferent dacã aleg „real” sau
„uman”, au, în cadrul cursului de
Limba românã, în clasa a XI-a, ore
de „Latinitate ºi dacism” ºi, teore-
tic, poate cãdea un subiect de aici,
la BAC. Prin aceastã consfãtuire,
încercãm sã gãsim metode de sti-
mulare a elevilor, pentru a studia
latina ”, a mai spus Simona Pîrvu.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a fãcut cunoscut modul în
care operatorii economici pot
solicita, pentru anul ºcolar 2016-
2017, înfiinþarea de clase ºi spe-

Operatorii economici, aºteptaþiOperatorii economici, aºteptaþiOperatorii economici, aºteptaþiOperatorii economici, aºteptaþiOperatorii economici, aºteptaþi
cu oferte pentru anul ºcolar urmãtorcu oferte pentru anul ºcolar urmãtorcu oferte pentru anul ºcolar urmãtorcu oferte pentru anul ºcolar urmãtorcu oferte pentru anul ºcolar urmãtor

cializãri în învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic de stat, cu dura-
ta de trei ani. „Centrul Naþional
de Dezvoltare a Învãþãmântului
Profesional ºi Tehnic , din ca-

drul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, a transmis
precizãri privind activitãþile spe-
cifice necesare pentru funda-
mentarea cifrei de ºcolarizare în
învãþãmântul de stat, pentru cel
tehnologic ºi profesional, în
2016/2017. Îi aºteptãm pe agen-
þii economici sã completeze for-
mularele de solicitare , urmând
procedura pe care le-am pus-o
la dispoziþie, iar colectarea ºi
centralizarea datelor va fi fãcu-
tã la noi, pânã pe data de 11 de-
cembrie 2015. Pe lângã opera-
torii economici care sunt deja
parteneri în procesul de învãþã-
mânt, îi aºteptãm ºi pe alþii, de-
oarece este nevoie de ºcolari-
zare ºi instruire în ceea ce pri-
veºte aceastã formã de învãþã-
mânt”, a declarat prof.  Simo-
na Ciulu¸ inspector pentru în-
vãþãmântul tehnic ºi profesional
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Astãzi, la ora 11:00, Sala „Albastrã” a Universitãþii din Craiova va fi
gazda unui alt eveniment important. Prof.univ.dr. Ion Vãduva va primi
titlul de „Doctor Honoris Causa” al prestigioasei instituþii de învãþã-
mânt superior. Acesta este o personalitate marcantã a informaticii ºi
matematicii aplicate, desfãºurându-ºi activitatea didacticã ºi de cerce-
tare la prestigioase instituþii: Academia Românã, Universitatea din Bu-
cureºti, GMD Bonn , TH Darmstadt (ambele din Germania), Sheffield
Hallam University (Marea Britanie).

O altã personalitate marcantãO altã personalitate marcantãO altã personalitate marcantãO altã personalitate marcantãO altã personalitate marcantã
a ºtiinþei, onoratã la Craiovaa ºtiinþei, onoratã la Craiovaa ºtiinþei, onoratã la Craiovaa ºtiinþei, onoratã la Craiovaa ºtiinþei, onoratã la Craiova
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Concursul Internaþional „Ele-
na Teodorini” este deschis cântã-
reþilor de operã de orice naþionali-
tate, aparþinând tuturor categorii-
lor vocale – femei cu vârsta pânã
în 35 de ani (nãscute dupã 30 sep-
tembrie 1979) ºi bãrbaþi cu vârsta
pânã în 38 de ani (nãscuþi dupã 30
septembrie 1977). Preferabil, dar
nu obligatoriu, este sã participe
cântãreþi care au absolvit studii

La Opera Românã Craiova a început, ieri, o
nouã ediþie a Concursului Internaþional de Canto
„Elena Teodorini”. Nu mai puþin de 16 soliºti –
8 din România, 6 din Coreea de Sud, câte unul
din Rusia ºi Serbia – intrã în competiþie pentru
câºtigarea unuia din premiile a cãror valoare
se ridicã la 3.000 de euro, dar ºi pentru a se
afirma în faþa unui juriu format din directori de
teatre din Europa ºi Asia, la ale cãrui recoman-

dãri pot obþine roluri pe scene prestigioase.
Concursul se desfãºoarã în perioada 16-21
noiembrie, în continuarea Festivalului Interna-
þional „Elena Teodorini” – ediþia a XIV-a (10
octombrie – 15 noiembrie), ºi este organizat
sub egida Primãriei ºi Consiliului Local Muni-
cipal Craiova ºi în parteneriat cu Asociaþia
„Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021”,
care susþine financiar premiile.

superioare de specialitate ºi/sau
care au evoluat deja pe scena unui
teatru de operã.

Gala Laureaþilor va avea loc joi
Concurenþii trebuie sã pregãteas-

cã, la libera alegere, cinci arii din
repertoriul liric universal – trei din
perioada secolelor XVIII-XX, iar
alte douã din douã opere diferite,
dintre care una poate fi din operetã.

În primele douã etape, fiecare con-
curent va interpreta una sau douã
arii din repertoriul de concurs. Pri-
ma arie poate fi aleasã de concu-
rent, cea de a doua (dacã va fi ca-
zul) va fi aleasã de juriu. În etapa
finalã se vor interpreta pânã la trei
arii din repertoriul de concurs. De
asemenea, prima piesã va fi aleasã
de concurent, celelalte – de juriu.

Criteriile de evaluare a concuren-
þilor, anunþate de organizatori, sunt
patru:  tehnica vocalã, interpretarea
(ritm, frazare, expresivitate), calita-
tea timbrului vocal, personalitatea
artisticã. Prima etapã, eliminatorie,
s-a desfãºurat ieri, etapa a II-a (se-
mifinala) este anunþatã pentru astãzi,
iar etapa a III-a (finala) – pentru
mâine, 18 noiembrie. Gala Laureaþi-
lor va avea loc, cu acompaniament
de orchestrã, joi, 19 noiembrie.

În juriu, manageri de teatre
din Europa ºi Asia

Juriul internaþional este alcãtuit
din profesioniºti a cãror experi-
enþã în domeniu asigurã o cunoaº-
tere amãnunþitã a lumii operei ºi a
performanþei scenice. „Fie direc-
tori de operã, dirijori, regizori sau
cântãreþi – fiecare nume prezent
garanteazã excelenþa ºi competen-
þa juriului ediþiei 2015”, subliniazã
organizatorii concursului. Preºe-
dinte este Karen Stone – direc-
tor al Teatrului Magdeburg, din
Germania, iar membri: Dejan Sa-
vic – director al Teatrului Naþio-
nal de Operã din Belgrad (Serbia),
Plamen Kartaloff – director al
Teatrului de Operã ºi de Balet din
Sofia (Bulgaria), soprana Soyung
Yu (Mag. Art, Coreea de Sud),

Myron Michailidis – director ar-
tistic al Operei Naþionale din Ate-
na (Grecia), Florin Estefan –
manager al Operei Naþionale Ro-
mâne Cluj-Napoca, ºi Antoniu
Zamfir – managerul Operei Ro-
mâne Craiova.

Vor fi acordate Premiul I – în
valoare de 1.500 euro, Premiul al
II-lea – 1.000 euro, ºi Premiul al
III-lea – 500 euro. Directorii te-
atrelor din juriu vor putea acorda
premii speciale, constând în în-
registrãri audio ºi video ori con-
certe – evoluþii pe scena unor te-
atre de operã din Europa, distri-
buirea într-un spectacol al Ope-
rei Române Craiova º.a. Totoda-
tã, îºi rezervã dreptul de a nu
acorda un premiu sau de a de-
cerna premii ex aequo, iar deci-
zia este incontestabilã.

Grupuri ºcolare de colindãtori din instituþiile de în-
vãþãmânt craiovean sunt aºteptate sã se înscrie, în
aceastã perioadã, la o nouã ediþie a Festivalului-con-
curs de colinde ºi obiceiuri de Crãciun „Dor de sãr-
bãtori”. Evenimentul este organizat de Casa de Cul-
turã „Traian Demetrescu” ºi se va desfãºura pe data
de 17 decembrie, începând cu ora 11.00, în Aula
„Buia” a Facultãþii de Agronomie din Craiova.

Se pot înscrie grupuri de colindãtori din învãþã-
mântul primar, din cel gimnazial ºi cel liceal. «Dacã
piesele sunt prezentate cu negative, aceste vor fi tri-
mise, obligatoriu, pe adresa de e-mail tradem@tra-
dem.ro, cu menþiunea pentru  Festivalul-concurs de
colinde ºi obiceiuri de Crãciun, sau depuse personal
la sediul instituþiei noastre, din strada „Traian Deme-

Festival-concurs de colinde ºi obiceiuriFestival-concurs de colinde ºi obiceiuriFestival-concurs de colinde ºi obiceiuriFestival-concurs de colinde ºi obiceiuriFestival-concurs de colinde ºi obiceiuri
de iarnã pentru grupuri ºcolarede iarnã pentru grupuri ºcolarede iarnã pentru grupuri ºcolarede iarnã pentru grupuri ºcolarede iarnã pentru grupuri ºcolare

trescu” nr. 31, pânã la data de 14 decembrie a.c., ora
16.00», precizeazã organizatorii într-un comunicat de
presã. Þinuta obligatorie va fi în costum naþional.

Format din Dana Sobaru – profesor de muzicã,
Livia Celea Streaþã –  interpretã de muzicã popularã,
Mirela Duþã – profesor de muzicã la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, juriul va acorda câºtigãtorilor fie-
cãreia dintre cele trei secþiuni Premiul I (500 lei), Pre-
miul al II-lea (300 lei), Premiul al III-lea (200 lei) ºi
trei menþiuni a cãror valoare totalã se ridicã la 300 lei.

Informaþii suplimentare se pot obþine zilnic, între
orele 8.00 ºi 16.00, la numãrul de telefon
0351.413.369. Regulamentul concursului ºi fiºa de
înscriere pot fi descãrcate de pe pagina web a institu-
þiei, www.tradem.ro.

La invitaþia Teatrului Þãndãricã din
Bucureºti, „Vrãjitorul din Oz” – produc-
þie a Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” din Craiova – îºi va spune
povestea în capitalã, mâine, 18 noiembrie,
pe scena Festivalului internaþional al
teatrului contemporan de animaþie
„ImPuls”.

„„„„„VVVVVrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Oz””””” participã la Festivalul participã la Festivalul participã la Festivalul participã la Festivalul participã la Festivalul
Internaþional „Internaþional „Internaþional „Internaþional „Internaþional „ImPulsImPulsImPulsImPulsImPuls” de la Bucureºti” de la Bucureºti” de la Bucureºti” de la Bucureºti” de la Bucureºti

Spectacolul este un
musical pentru copii,
adaptare dupã L. Frank
Baum, cu scenariul ºi regia
semnate Cristian Mitescu,
scenografia Eugenia
Tãrãºescu-Jianu, muzica
Alexandru Berehoi, core-
grafia Ionuþ Sergiu Anghel.
Spre Oraºul de smarald, pe
urmele Vrãjitorului din Oz,
pornesc actorii Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº,
Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea,
Ionica Dobrescu, Rodica

Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari.
Premiera a avut loc chiar pe 1 Iunie

a.c., dupã care spectacolul a mai fost
prezent, în aceastã toamnã, la Festivalul
Internaþional de Teatru „Poveºti” de la
Alba Iulia ºi în Festivalul Internaþional
„Elena Teodorini”, organizat de Opera
Românã Craiova.

Muzicienii letoni se prezintã în
„Stagiunea Europa”

Sãptãmâna acesta, Filarmonica „Oltenia”
cedeazã scena Letoniei, care îºi va prezen-
ta, în cadrul „Stagiunii Europa”, unii dintre
cei mai reprezentativi muzicieni. Este vorba
despre dirijorul Gints
Glinka ºi violonista
Kristine Balanas.
Joi, 19 noiembrie, ora
19.00, în Sala „Filip
Lazãr” a instituþiei,
aceºtia vor vorbi de-
spre cariera lor artis-
ticã, accesul publicu-
lui fiind liber, iar vi-
neri, 20 noiembrie, de
la aceeaºi orã, vor
susþine un concert în
compania Orchestrei
Simfonice a Filarmo-
nicii „Oltenia”.

Programul include douã prime audiþii:
„Valse melancolique” pentru orchestrã de
Emils Darzins ºi „Distant Light”, concert
pentru vioarã ºi orchestrã de coarde de Pe-

teris Vasks. De asemenea, publicul va mai
putea audia Simfonia a VII-a în La major,
op. 92, de Ludwig van Beethoven. Preþuri
bilete: 35 lei ºi, pentru elevi, studenþi, pensi-

onari, 25 lei.
„Stagiunea Eu-

ropa” se desfãºoa-
rã în perioada 23
octombrie 2015 –
20 mai 2016, pânã
la sfârºitul acestui
an craiovenii pu-
tând asculta muzi-
ca Germaniei (23-
29 noiembrie), Fin-
landei (30 noiem-
brie – 6 decem-
brie), Spaniei (7-13
decembrie) ºi Italiei
(14-20 decem-

brie). Proiectul este organizat de Filarmo-
nica „Oltenia” cu sprijinul  ambasadelor ºi
consulatelor României în cele 27 de þãri
europene partenere.

Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,
în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”

Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,
în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”
Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,Soliºti din Coreea de Sud, Rusia, Serbia ºi România,

în în în în în Concursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena TConcursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini”eodorini”eodorini”eodorini”eodorini”



10 / cuvântul libertãþii marþi, 17 noiembrie 2015externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Autoritãþile franceze au anunþat cã bel-
gianul Abdelhamid Abaaoud este considerat
unul dintre principalii planificatori al atacu-
rilor teroriste de vineri noaptea din Paris.
Acesta a devenit, potrivit presei internaþio-
nale, “cel mai cãutat om de pe planetã” în
acest moment. Abdelhamid Abaaoud, în vâr-
stã de 29 de ani, se aflã, potrivit unor surse,
în Siria, unde luptã alãturi de Statul Islamic.
Acesta este cãutat încã dinainte de atacurile

Þãrile membre G20 au în vedere
întãrirea securitãþii pe aeroporturi

Þãrile membre ale G20 se vor angaja sã
întãreascã securitatea pe aeroporturi, în spe-
cial în statele cele mai expuse terorismului, a
declarat ieri premierul britanic David Came-
ron, în cadrul summitului din Antalya (Tur-
cia) al celor mai puternice economii ale lu-
mii. “Pentru prima datã, am decis sã acþio-
nãm împreunã pentru întãrirea securitãþii ae-
riene mondiale”, a subliniat Cameron. “Avem
nevoie de norme de securitate solide ºi vala-
bile în toate aeroporturile lumii ºi noi trebuie
sã furnizãm ajutor tehnic ºi financiar în spe-
cial þãrilor expuse”, a adãugat el, la peste douã
sãptãmâni dupã prãbuºirea unui avion rus în
Egipt, tragedie soldatã cu 224 de morþi ºi în
cazul cãreia mai multe þãri, între care Marea
Britanie, au evocat ipoteza exploziei unei bom-
be la bordul aparatului. Premierul Cameron a
subliniat cã “Marea Britanie îºi va dubla cel
puþin chetuielile pentru securitatea aerianã
în timpul acestei legislaturi pentru a fi sigurã
cã poate contribui la întãrirea securitãþii ae-
riene mondiale”, ºeful guvernului de la Lon-
dra precizând totodatã cã þãrile G20 repre-
zintã aproape 80% din persoanele care cãlã-
toresc cu avionul. Lupta împotriva terorismu-
lui s-a impus ca principalã temã a summitului
din Antalya dupã atentatele comise vineri la
Paris, G20 urmând sã publice un comunicat
separat pe acest subiect care prevede, noi mã-
suri “pentru întãrirea securitãþii aeriene in-
ternaþionale”.

Germania considerã prematur
sã se discute despre activarea
articolului 5 din Tratatul NATO

Guvernul de la Berlin considerã cã este pre-
matur sã se discute despre o posibilã partici-
pare a Germaniei la operaþiunile militare îm-
potriva grupãrii jihadiste Statul Islamic (SI),
invocând mai ales faptul cã Franþa, care efec-
tueazã deja raiduri aeriene împotriva acestei
grupãri în Siria, nu a cerut deocamdatã vreun
sprijin. Mai mulþi purtãtori de cuvânt, respec-
tiv cei ai guvernului ºi ministerelor apãrãrii ºi
de externe, au insistat asupra faptului cã încã
nu s-a primit vreo cerere din partea Parisului
ºi nici din partea NATO nu existã la momentul
actual semnale cã s-ar pregãti vreo consulta-
re. “Deocamdatã nu ºtim dacã guvernul fran-
cez intenþioneazã sã apeleze la NATO. Dacã o
va face, evident cã vom studia solicitãrile”, a
indicat purtãtorul de cuvânt al MAE german,
Martin Schoffer.  Anunþarea acestei poziþii sur-
vine dupã ce cancelarul Angela Merkel a afir-
mat, dupã atentatele de la Paris, cã va susþine
un rãspuns “comun” ºi “decis” în faþa teroris-
mului, declaraþie ce a deschis o dezbatere de-
spre posibila participare a Germaniei la rai-
durile aeriene împotriva SI.  Întrebatã dacã
dupã atentatele de la Paris se poate vorbi de-
spre “rãzboi”, cum a fãcut guvernul francez, o
purtãtoare de cuvânt a executivului german,
Christiane Wirtz, a declarat cã “în limbajul
colocvial ceea ce s-a întâmplat vineri se poate
defini drept rãzboi”, adãugând cã nu doreºte
sã intre “în interpretarea juridicã a conceptu-
lui”.  O poziþie mai tranºantã a fost exprimatã
de vicecancelarul Sigmar Gabriel, liderul Par-
tidului Social-Democrat, el considerând “in-
util” ºi “absurd” sã se vorbeascã despre o par-
ticipare a Germaniei la acþiunile militare îm-
potriva SI. Mai mult decât atât, el a estimat cã
nu este cazul sã se vorbeascã despre activarea
articolului 5 din Tratatul Alianþei Nord-Atlan-
tice, care prevede cã un atac împotriva unuia
dintre membri este considerat un atac împotri-
va tuturor statelor semnatare, care se obligã
astfel sã acþioneze în comun împotriva inami-
cului. Vicecancelarul german a apreciat de
asemenea cã nu este oportun sã se vorbeascã
despre “rãzboi” în Europa, el asigurând cã
aliaþii nu se aºteaptã ca Germania sã se alãtu-
re bombardamentelor împotriva SI. Sigmar
Gabriel a mai menþionat cã Germania sprijinã
soluþionarea crizei siriene prin canalele di-
plomatice deschise în cadrul negocierilor de
la Viena, iar mai departe lupta împotriva SI
trebuie condusã sub mandat ONU.

Doi suspecþi au fost inculpaþi ieri pen-
tru “atentat terorist” de justiþia belgianã
ºi plasaþi în arest preventiv în cadrul an-
chetei asupra atentatelor de vineri de la
Paris, a anunþat Parchetul federal din Bru-
xelles. Cei doi suspecþi, care fuseserã
reþinuþi sâmbãtã, “au fost plasaþi sub
mandat de arestare pentru capetele de
acuzare de atentat terorist ºi participare

Aviaþia francezã a lansat, duminicã noap-
te, cel mai amplu atac de pâna acum împo-
triva reþelei teroriste Statul Islamic. Raidul
asupra fiefului teroriºtilor din Siria este un
rãspuns direct la sângeroasele atentate care
au îndoliat Parisul ºi au îngrozit întreaga
lume. Au fost distruse un post de coman-
dã, o bazã de antrenament ºi un depozit de
muniþii, a anunþat purtãtorul de cuvânt al
forþelor aeriene franceze din regiune. La
bombardamente au participat toate cele 12
avioane franceze, ºase Rafale ºi ºase Mira-
ge, staþionate în Orientul Mijlociu. Zece
dintre ele au lansat 20 de bombe asupra
oraºului Raqqa, localitate din nordul Siriei,
consideratã cel mai important centru de
comandã al Statului Islamic. Aparatele au
decolat simultan de la baze din Emiratele
Arabe Unite si Iordania. Conform purtãto-
rului de cuvânt al forþelor aeriene franceze
din regiune, au fost distruse un post de co-
mandã, o bazã de antrenament ºi un depo-
zit de muniþii. Þintele fuseserã identificate
înainte, în timpul unor misiuni de recunoaº-
tere. Iar întreaga operaþiune a fost coordo-
natã împreunã cu forþele americane din re-

ATENTATE TERORISTE la Paris:
Abdelhamid Abaaoud, cel mai cãutat om de pe planetã

din Paris, fiind condamnat, în absenþã, la 20
de ani de închisoare alãturi de alþi 32 de jiha-
diºti. Abaaoud a fost ºeful unei celule tero-
riste din Verviers, organizaþia fiind distrusã
de poliþia belgianã în ianuarie 2014 dupã un
schimb de focuri în care au fost uciºi doi
jihadiºti. Abdelhamid Abaaoud s-a nãscut în
Bruxelles în districtul Molenbeek, de unde
sunt ºi alþi suspecþi în cazul atacului de vi-
neri. Tatãl sãu, Omar, este bãcan, ºi a anun-

þat în luna ianuarie a anului trecut cã Abdel-
hamid l-a luat pe fratele sãu, Younes, în vâr-
stã de 13 ani, cu el la Siria. Ulterior Omar
Abaaoud a anunþat cã fiul sãu cel mare a
murit, dar acum poliþiºtii cred cã aceastã
afirmaþie a fost falsã. Belgianul a apãrut într-
o revista a ISIS spunând cã s-a alãturat gru-
pãrii în Siria ºi în video-uri de propagandã
ale Statului Islamic, lãudându-se cum a eva-
dat din mâinile poliþiei. Anchetatorii au in-
formaþii cã Abdelhamid Abaaoud s-a aflat în
perioada aprilie-iunie 2014 în Raqqa, apoi în
Tabka, în Deir ez Zor ºi în cele din urmã în
Kobani. Numele lui Abaaoud este legat - de
cãtre “Associated Press” ºi “Liberation” -
de atacul dejucat, în august, într-un tren
Thalys. Acest atac a avut loc la bordul unui
TGV pe ruta Amsterdam-Paris, via Bruxel-
les. Ayoub El-Khazzani, un suspect de te-
rorism, a deschis focul bordul la trenului,
dupã care a fost imobilizat de pasageri. “Li-
beration” a legat numele lui Abdelhamid Aba-
aoud ºi de Sid Ahmed Ghlam, un student
francez acuzat de crimã, tentativã de cri-
mã ºi infracþiuni de naturã teroristã. Docu-
mente confiscate de la domiciliul acestuia
ºi o cãutare pe computerul ºi telefonul sale
personale sugereazã cã Ghlam se afla în
contact cu un vorbitor de francezã din Si-
ria, care i-a ordonat sã comitã un atac asu-
pra unei biserici.

Doi suspecþi inculpaþi de justiþia
belgianã pentru “atentat terorist”

la activitãþile unui grup terorist”, a infor-
mat Parchetul, într-un comunicat.  Po-
trivit presei belgiene, este vorba despre
proprietarul ºi despre pasagerul unui au-
tomobil controlat sâmbãtã la Cambrai
(nordul Franþei), pe autostrada Paris-Bru-
xelles. Ei au fost interceptaþi în cartierul
Molenbeek câteva ore mai târziu.  În ace-
laºi comunicat, Parchetul federal a con-

firmat punerea în libertate a cinci din cele
ºapte persoane reþinute pe teritoriul Bel-
giei.  “O percheziþie a fost întreprinsã la
Molenbeek-Saint-Jean”, însã ea “a fost
negativã ºi nu s-a procedat la nicio ares-
tare judiciarã”, se mai aratã în documen-
tul menþionat, cu referire la operaþiunea
ce viza prinderea unui suspect-cheie în
atentatele de la Paris, Salah Abdelsam.

Bombardamentele franceze în Siria, coordonate
cu SUA. Statul Islamic ameninþã cu noi atacuri

giune. Franþa a spus în-
totdeauna cã modul în
care a fost ameninþatã,
ºi nu numai ameninþa-
tã ci ºi atacatã de Sta-
tul Islamic, o va deter-
mina sã preia iniþiativa,
iar în caz de legitimã
apãrare va trece la ac-
þiune. Am fãcut asta în
trecut ºi astãzi am fã-
cut-o din nou, a decla-
rat ministrul de Exter-
ne al Frantei, Laurent
Fabius. Ministrul fran-
cez al Apãrãrii ºi omo-
logul sãu de la Wa-
shington au ajuns re-
cent la un acord pri-
vind intensificarea cooperãrii militare îm-
potriva teroriºtilor din organizaþia Statul Is-
lamic. Statul Islamic a avertizat, într-o nouã
înregistrare video difuzatã ieri, cã toate þã-
rile care participã la loviturile aeriene din
Siria împotriva grupãrii jihadiste vor avea
aceeaºi soartã ca Franþa ºi a ameninþat cã

va ataca Washingtonul. “Le spunem state-
lor care iau parte la campania cruciatã cã,
atunci când o vrea Dumnezeu, aºa cum am
lovit Franþa, în centrul sãu, Parisul, jurãm
cã vom lovi America în centrul sãu, Wa-
shington”, a afirmat un bãrbat într-o înre-
gistrare video.
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Anunþul tãu!
SC SYKTEX SRL prin

Murtaza Constantin titular al
proiectului „Construire ate-
lier confecþii textile”anunþã
publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra me-
diului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate,  în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pen-
truproiectul„Construire ate-
lier confecþii textile”propus a
fi amplasat în Comuna Po-
dari, sat Balta Verde, str. Ro-
vine, nr. 27, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la se-
diul  Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din Munici-
piul Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, în zilele de
luni-joi, între orele 0800- 1630

ºi vineri între orele 0800- 1400,
precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare  în termen
de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la
data de 24 noiembrie 2015.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impune-
re ºi control persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Craiova – 3 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Recuperare creanþe
fiscale ºi eliberare certificate de atestare fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 18.12.2015, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de parti-
cipare:

1. pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional superior - Servi-
ciul Constatare, impunere ºi control persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în do-
meniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
9 ani;

2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul
Recuperare creanþe fiscale ºi eliberare certificate de atestare fiscalã, Direcþia
Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în do-
meniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Consiliul Local al comunei Pleniþa, ju-
deþul Dolj, scoate la licitaþie în vederea
închirierii 3 (trei) spaþii medicale situa-
te în cadrul imobilului „Spital (sectie
chirurgie ºi obstreticã ginecologie)”, din
comuna Pleniþa, satul Pleniþa, str. A.I.-
Cuza, nr. 37, etaj 1, judeþul Dolj, pro-
prietate publicã a comunei Pleniþa, dupã
cum urmeazã:

- Cabinet nr. 1 în suprafaþã  de 30,38 mp;
- Cabinet nr. 3 în suprafaþã de 14,20 mp;
- Cabinet nr. 5 în suprafaþã de 12,70 mp.

Preþul de pornire la licitaþie: 3 lei/
mp/lunã.

Data þinerii licitaþiei:  0312.2015,
orele  10:00  la sediul primãriei.

Termenul limitã pentru depunerea
ofertelor:  03.12.2015, orele 09:00.

Condiþiile de participare la licitaþie
sunt afiºate la sediul primãriei.

 Relaþii suplimentare la sediul primã-
riei sau  telefon la  0251368189.



12 / cuvântul libertãþii marþi, 17 noiembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE co-
mercialã angajea-
zã dulgheri - fierari.
Salariu motivant,
punct de lucru Sta-
dion Oblemenco-
Craiova. Telefon:
0726/513.672,
0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU
LIMBA ITALIANÃ,
GERMANÃ SAU
FRANCEZÃ. Tele-
fon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

LICITAÞII
C.S.O. Craiova
scoate la licitaþie
pachet(e) însu-
mând 50% din ac-
þiuni în valoare de
787.500 lei. Relaþii
la telefon: 0766/
058.400.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb
cu o camerã cãmin
Craiova, casã lo-
cuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã la  gri,
zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/
316.893.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, con-
venabil casã 6 ca-
mere cu 4000 mp
curte, grãdinã în
Livezi - Podari,
ªoseaua Naþiona-
lã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu
HORATION, Cra-
iova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 ca-
mere, magazin,
mobilate, Beci tip
Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.

Vând casã cu 3
camere + anexã
cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, co-
muna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire
centralã, izolatã
termic sau schimb
cu 2 apartamente
2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/
498.818.

Comuna Cetate, judeþul Dolj
anunþã finalizarea implementãrii
proiectului ,,Amenajare turisticã
a lacului Rãtãrie-Comuna Cetate,
judeþul Dol,, finanþat în cadrul
Programului Operaþional pentru
Pescuit 2007-2013.

Vând sau schimb
casã (variante).
Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
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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.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intra-
vilan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intra-
vilan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.
Unic proprietar -
vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.

Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, ben-
zinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schimba-
tã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
m e n s i u n i l e
1x0,50m, butelii
naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând centralã ter-
micã electricã tip
EKCOL 1 NF 8-
500lei, Vanã devia-
toare 3 cai SF 20E-
200 lei, Boiler- 100
l Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare la
congelator) cazan de
þuicã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de
casã 5 lei/ Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100 - scrisã -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
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Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, 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 conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei bicicle-
te copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor
color, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere,
bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol depen-
dinþe, 1500 mp
curte comuna Cio-
roiaºi pentru o ca-
merã cãmin Valea
Roºie parter sau
etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimiti-
rul Sineasca. Tele-
fon: 0726/ 426.799.

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

Mobilat, douã ca-
mere – zona: Vic-
tor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.

Închiriez o camerã
la bloc la o fatã cu
posibilitãþi de platã
a chiriei ºi utilitãþilor
lunar. Telefon:
0726/497.404.
Primesc urgent în
gazdã o fatã la bloc
Calea Bucureºti.
Costul chirie + între-
þinere- 500 lei. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc în gazdã
un bãiat. Telefon:
0765/957.791.
Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere de-
comandate, Craio-
viþa Nouã - Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condi-
þionat. Telefon:
0761/634.437.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã lo-
ialã, sincerã cu lo-
cuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii. Te-
lefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºu-
gul (meseria), foar-
te profitabil. Tele-
fon: 0723/684.511.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT  Certifi-
cat  înmatriculare
utilaj Manitou seria
0001792, aparþi-
nând SC Polystart
Impex SRL. Se de-
clarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã succesele cu Mãgura
Cisnãdie ºi Alba Sebeº, SCM Cra-
iova a dispus ºi de Rapid Bucu-
reºti, cealaltã echipã nou-promo-
vatã, scor 34-23, duminicã sea-
rã, la Sala Polivalentã, în prolo-
gul rundei finale a turului de cam-
pionat. Meciul s-a disputat în de-
vans deoarece fetele Simonei
Gogârlã vor debuta în weekend,
o premierã pentru handbalul fe-
minin craiovean, în competiþiile
continentale, mai exact în turul
III al Cupei Cupelor, ele urmând
sã întâlneascã, într-o dublã pro-
gramatã în Bãnie, formaþia sârbã
Radnicki Kragujevac.

Revenind la disputa cu Rapid,
“lanterna” din Capitalã s-a prezen-
tat destul de bine în prima parte,
alb-albastrele intrând la odihnã cu
un avans de numai trei goluri (17-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Craiova face tripla cu nou-promovateleCraiova face tripla cu nou-promovateleCraiova face tripla cu nou-promovateleCraiova face tripla cu nou-promovateleCraiova face tripla cu nou-promovatele
Etapa a 13-a: SCM CRAIOVA – Rapid Bucureºti 34-23, CSM Bucureºti –

HCM Baia Mare (astãzi), CSM Ploieºti – HC Alba Sebeº (vineri), HCM Roman
– Dunãrea Brãila, Unirea Slobozia – CS Mãgura Cisnãdie, Corona Braºov –
HC Zalãu (toate sâmbãtã), HCM Rm. Vâlcea – U Cluj (luni).

1. CSM Buc. 36 8. Ploieºti 17
2. Baia Mare 36 9. Rm. Vâlcea 15
3. Brãila 27 10. U Cluj 12
4. Braºov 21 11. Cisnãdie 10
5. Roman 20 12. Slobozia 10
6. CRAIOVA* 20 13. Alba Sebeº 4
7. HC Zalãu 19 14. Rapid* 3
* - un joc în plus.

14). În actul secund lucrurile au
intrat însã pe fãgaºul normal, câº-
tigãtoarea nemaiputând fi pusã
nicicum la îndoialã.

Din tabãra SCM-ului, Bãbea-
nu a înscris cele mai multe go-
luri – 8, fiind urmatã de Zivko-
vic (6), Ianaºi (4), ªelaru, Flo-

rica, Iovãnescu (toate cu câte
3), Horobeþ, Landre, Cioaric
(toate cu câte douã) ºi Georges-
cu – 1 gol.

“O victorie simplã, o victorie
pentru care a trebuit sã jucãm,
pentru care a trebuit sã ne batem
în apãrare în prima reprizã. Feli-

cit toatã echipa pentru aceastã
victorie, a ieºit aºa cum ne-am
propus, 3 victorii din 3 în ulti-
mele etape. Mai avem de jucat

douã meciuri în Cupa Cupelor ºi
sperãm sã obþinem acelaºi rezul-
tat”, a spus tehnicianul Craiovei,
Simona Gogârlã.

Perechea Florin Mergea/Rohan Bopanna (Româ-
nia/India), cap de serie nr. 8, a câºtigat, duminicã searã,
meciul disputat cu echipa formatã din gemenii ameri-
cani Bob ºi Mike Bryan, principalii favoriþi, cu scorul
de 6-4, 6-3, în etapa I a Grupei A a Turneului Cam-
pionilor de la Londra.

Aceasta a fost patra victorie a lui Mergea în cele
cinci meciuri disputate în acest an cu fraþii Bryan.
Românul a câºtigat în faþa lor la Australian Open ºi la
Dubai, în echipã cu britanicul Dominic Inglot, ºi la
Wimbledon, cu Rohan Bopanna. Mergea ºi Bopanna
au pierdut doar întâlnirea din cadrul turneului de la
Washington.

Astãzi, în direct la Digi Sport 2, Mergea ºi Bopan-
na vor susþine meciul al doilea din grupã, contra pere-
chii britanico-australiene Jamie Murray/John Peers
(favoriþi 4), trimfãtoare în runda inauguralã în faþa
italienilor Simone Bolelli/Fabio Fognini (favoriþi 5), scor
7-6, 3-6, 11-9.

TENIS – TURNEUL CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA I

Mergea rãmâne “naºul” fraþilor Bryan
Florin Mergea participã în premierã al Turneul Cam-

pionilor. Bopanna este pentru a treia oarã la finala se-
zonului, iar în 2012 a pierdut ultimul act, când era în
echipã cu compatriotul sãu Mahesh Bhupathi.

Start excelent ºi pentru Tecãu
Ieri, în Grupa B, a debutat cu dreptul ºi celãlalt

român prezent în competiþie, Horia Tecãu ºi olande-
zul Jean-Julien Rojer, cap de serie numãrul 2, învin-
gând cu scorul de 6-2, 6-4, cuplul Marcin Matkow-
ski/Nenad Zimonjici (Polonia/Serbia, nr. 7).

Tecãu este pentru a patra oarã calificat la Turneul
Campionilor, în 2011 ºi 2012, cu suedezul Robert Lin-
dstedt, ºi în 2014 cu Rojer, netrecând vreodatã de
faza grupelor.

Asearã s-a disputat ºi celãlalt joc al grupei, întâl-
nindu-se perechile Ivan Dodig/Marcelo Melo (Croa-
þia/Braizlia), cap de serie numãrul 3 ºi Pierre-Hugues
Herbert/Nicolas Mahut (Franþa), cap de serie numã-
rul 6.

Reprezentativa Ungariei a obþi-
nut, duminicã searã, biletele pentru
CE 2016, dupã ce, în contextul în
care izbândise cu 1-0 în deplasare,
a trecut de Norvegia ºi la Budapes-
ta, scor 2-1.

Maghiarii au miºcat repede ta-
bela, prin Thomas Priskin (14), re-
zultat care s-a menþinut pânã în
minutul 83, când autogolul lui Mar-
kus Henriksen a dublat avantajul
gazdelor. Acelaºi Henriksen avea sã
nimereascã ºi poarta corectã, patru
minute mai târziu, reuºind astfel sã
mai spele o evoluþie palidã a echipei
sale, vãzutã mare favoritã în mo-
mentul tragerii la sorþi.

Dublã vicecampioanã a lumii în
1938 ºi 1954, Ungaria va participa
din nou la un turneu final dupã 30
de ani, de la CM din Mexic 1986.
Dacã vine vorba de Euro, este a
patra prezenþã pentru vecina de la

FOTBAL – PLAY-OFF EURO 2016 – MANªA RETUR

Ungaria – o nouã prezenþã
la un turneu final, dupã Mexic ‘86

Vest, cea mai recentã datând toc-
mai din 1972, din Belgia, unde Un-
garia s-a clasat pe locul 4 din tot
atâtea participante.

Ungaria, selcþionatã pregãtitã de
germanul Bernd Storck, a fãcut
parte din grupa de calificare care
le-a trimis la europeanul francez pe
Irland de Nord ºi România.

Asearã, dupã închiderea ediþiei,
am aflat ºi deznodãmântul din du-
bla Irlanda – Bosnia (1-1 în tur), iar
azi vom avea tabloul complet al par-
ticipantelor, odatã cu disputarea
partidelor Slovenia – Ucraina (0-2)
ºi Danemarca – Suedia (1-2).

Gazdei Franþa i se alãturaserã din
grupele de calificare urmãtoarele:
Cehia, Islanda, Turcia, Belgia, Þara
Galilor, Spania, Slovacia, Germania,
Polonia, Anglia, Elveþia, Irlanda de
Nord, România, Austria, Rusia, Ita-
lia, Croaþia, Portugalia, Albania.

SERIA 1
Poiana Mare – Avântul Rast 4-1, Viitorul Vârtop –

Fulgerul Maglavit 2-3, Viitorul Dobridor – Unirea Vela 2-
0, Vânãtorul Desa – Galicea Mare 4-3, Flacãra Moþãþei –
Avântul Giubega 2-5, Victoria Pleniþa – Ciupercenii Noi
4-3, Ciupercenii Vechi – Voinþa Caraula 3-1.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 29p, 2. Pleniþa
28p, 3. Rast 28p, 4. Moþãþei 19p, 5. Ciupercenii Noi 18p (-
1 joc).

SERIA 2
Dunãrea Gighera – Aktiv Padea 1-2, Progresul Cerãt –

Siliºtea Crucii 11-2, Progresul Bãileºti – Mãceºu de Sus
0-4, Mãceºu de Jos – Unirea Goicea 4-0, Fulgerul Întor-
sura – Dunãrea Negoi 5-1, Seaca de Câmp – Triumf Bârca
3-4, Viitorul Giurgiþa – Gloria Catane 3-3. Recolta Urzicu-
þa a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 31p, 2. Goicea 28p, 3.
Bãileºti 27p, 4. Mãceºu de Sus 25p, 5. Urzicuþa 22p.

SERIA 3
Viitorul Sadova – Avântul Daneþi 6-2, Amãrãºtii de

Jos – Avântul Dobreºti 6-0, Amãrãºtii de Sus – Fulgerul
Mârºani 5-3, Apele Vii – Viitorul Gângiova 0-3, Victoria

LIGA A V-A – ETAPA A 12-A
Cãlãraºi – Unirea Tâmbureºti 2-4, Ajax Dobroteºti – ªtiinþa
Celaru 2-2, AS Rojiºte – Tricolor Dãbuleni 1-1.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 26p, 2. Tâmbureºti
25p, 3. Dobroteºti 24p, 4. Amãrãºtii de Jos 23p, 5. Amã-
rãºtii de Sus 22p.

SERIA 4
Flacãra Drãgoteºti – Sporting Leu 0-1, Arena Preajba

– Progresul Mischii 3-2, Atletico Zãnoaga – Viitorul Co-
ºoveni 6-0, Progresul Castranova – Luceafãrul Popânzã-
leºti 12-0, Viitorul Teasc – Avântul Pieleºti 4-4, Unirea
Câmpeni – Viitorul II Cârcea 0-5, Viitorul Ghindeni – Voin-
þa Puþuri 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Leu 33p, 2. Castranova 29p,
3. Cârcea II 28p, 4. Zãnoaga 25p, 5. Ghindeni 22p.

SERIA 5
Valea Fântânilor – AS Greceºti 5-2, Vulturul Cernãteºti

– Avântul Þuglui 3-0, AS Pietroaia – Voinþa Raznic 1-2,
Jiul Breasta – Fortuna Craiova 0-2, AS Scaeºti – ªtiinþa
Calopãr 3-3, Voinþa Belcin – Inter Secui 4-2, Rapid Pot-
melþu – Viitorul ªtiinþa Craiova 1-3.

Clasament (primele 5): 1. Calopãr 26p, 2. Secui 24p, 3.
Cernãteºti 24p, 4. Belcin 23p, 5. Viitorul ªtiinþa Craiova 22p.

Astãzi: Rusia – Croaþia (18:00), Turcia – Grecia
(20:15), Luxemburg – Portugalia (21:30), Germania
– Oanda, Belgia – Spania, Slovacia – Islanda, Polonia

FOTBAL – MECIURI AMICALE INTERÞÃRI
– Cehia, Austria – Elveþia, Italia – România (toate 21:45;
jocul “tricolorilor” este tratat pe larg în ultima pagi-
nã), Anglia – Franþa (22:00).

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Meci amical:

Italia – România.
DIGI SPORT 1
19:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – HCM
Baia Mare / 21:45 – FOTBAL – Play-
off Euro 2016: Danemarca – Suedia.

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS DUBLU – Tur-

neul Campionilor, la Londra, în Re-
gatul Unit: Jamie Murray/John Pe-
ers – Rohan Bopanna/Florin Mer-
gea / 16:00 – TENIS SIMPLU –
Turneul Campionilor: Tomas Ber-
dych – Kei Nishikori / 18:00 – VO-
LEI (M) – Liga Campionilor: Tomis
Cinstanþa - Asseco Resovia Rzes-
zow / 20:00 – TENIS DUBLU – Tur-
neul Campionilor: Bob Bryan/Mike
Bryan – Simone Bolelli/Fabio Fog-
nini / 22:00 – TENIS SIMPLU –
Turneul Campionilor: Novak Djoko-
vic – Roger Federer.

DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: HC Odorhei - CSU Poli-
tehnica Timiºoara / 19:00 – FOTBAL
ÎN SALÃ – Liga I: Autobergamo
Deva – Informatica Timiºoara / 21:45
– FOTBAL – Play-off Euro 2016: Slo-
venia – Ucraina.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Meci amical:

Austria – Elveþia.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Meci amical:

Germania – Olanda.
DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL – Meci amical:

Anglia – Franþa.
EUROSPORT
19:00 – FOTBAL U21 – Prelimi-

narii Euro 2017: Germania – Austria.
EUROSPORT 2
20:15, 22:00 – BASCHET (M) –

Eurocupa: Alba Berlin – Ludwig-
sburg, Gran Canaria – Le Mans.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT



16 / cuvântul libertãþii marþi, 17 noiembrie 2015
Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

În seara aceasta, pe arena “Re-
nato Dall’Ara” din Bologna, “trico-
lorii” susþin ultimul meci din 2015,
an în care nu au pierdut niciun joc,
fie el oficial sau de pregãtire. An-
ghel Iordãnescu are ocazia de a in-
troduce în primul “unsprezece” ju-
cãtori care au evoluat mai puþin în
preliminarii, noutãþile anunþate fiind
Gãman ºi Andone, iar pentru unii
fotbaliºti, cum este ºi cazul atacan-
tului ªtiinþei, Andrei Ivan, acest test
poate însemna debutul în echipa
naþionalã. “Ne-am dorit un meci cu
Italia, una dintre echipele bune din
Europa, care este la a ºasea califi-
care consecutivã la un Campionat
European, e fostã campioanã mon-
dialã, echipã cu mulþi jucãtori de
valoare, jucãtori cu experienþã ºi
cred cã îi va stimula pe bãieþii noºtri.
Important e ºi rezultatul ºi jocul,
avem nevoie sã vedem exact dis-
ponibilitatea jucãtorilor noºtri, sã
vedem unde ne aflãm” a prefaþat
Iordãnescu disputa de astãzi.

Italia – RomâniaItalia – RomâniaItalia – RomâniaItalia – RomâniaItalia – România
Bologna, stadion: “Renato Dall’Ara”, ora 21.45 (ProTV)
Italia: Sirigu - De Silvestri, Barzagli, Acerbi, Antonelli - Giac-

cherini, Montolivo, Soriano, El Shaarawy - Okaka, Zaza. Antre-
nor: Antonio Conte.

România: Tãtãruºanu – Sãpunaru, Gãman, Chiricheº, Raþ –
Pintilii, Hoban – Torje, Budescu, Maxim – Andone. Antrenor: An-
ghel Iordãnescu.

Week-end-ul trecut a fost unul
perfect pentru centrul de copii ºi
juniori al Universitãþii Craiova, cât
ºi pentru echipa a doua a clubului.
Toate echipele de juniori au obþi-
nut victorii în campionatele naþio-
nale, iar cele under 19 ºi under 17
ºi-au adjudecat derby-urile cu Uni-
versitatea Cluj din Liga Elitelor.

Liga Elitelor – U19: Universi-
tatea Craiova – Universitatea
Cluj  2-0, Au marcat: Geanimu,
Jurj. Universitatea: Popescu –
Vlãdoiu, Ivan, Drãghici, Luicã –
Hodea, Ciocotealã, Petre, Cãpã-
þânã – Geanimu, Jurj. Au mai in-
trat: Dicã, Medrea, Andrei, Ro-
deanu. Antrenor: Victor Naicu

Liga Elitelor – U17: Universi-
tatea Cluj – Universitatea Craio-
va 1-2. Au marcat: Bârzan, Mar-
kovic. Universitatea: Vlad – Con-
stantinescu, Bãloi, Borþa, Gunie –
Buzan, Screciu, Þoiu – Gârbiþã,
Bârzan – Cârlig. Au mai jucat:
Cãlãraºu, Markovic, Popescu.
Antrenor: Mugur Guºatu

Juniori B: Universitatea Craio-
va – Dynamik Craiova 3-0. Au
marcat: Nichifor 2, Mihãilã. Uni-
versitatea: Costoaie – Gheorghes-
cu, Cojocaru, Sima, Vadasis –
Dobre, Stãiculescu, Nichifor, Gã-
bureanu – Cristea, Zbona. Au mai

VVVVVictorii pe linieictorii pe linieictorii pe linieictorii pe linieictorii pe linie
pentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craiovei

jucat: ªerban, Mihãilã, Manea,
Stoicescu, Grigoraºcu. Antrenor:
Marian Calafeteanu

Juniori C: Universitatea Craio-
va – ªtiinþa CSJ 2 Craiova 14-0.
Au marcat: Niþuicã 3, Pãtulea,
Stoicescu, Mitruscsak 5, Pacio-
nel 2, Baiaram, Popa. Universi-
tatea: Manea – Pãun, Stoicescu,
Ionescu, Marin – Manea, Niþui-
cã, Pãtulea – Baiaram,  Pacionel,
Militaru. Au mai jucat: Drãgãno-
iu, Anghel, Popa, Tudor, Mitrusc-
sak. Antrenor: Nelu Petriºor

Juniori D: Dunãrea Calafat –
Universitatea Craiova  1-9. Au
marcat: Vãduva 3, Capac 2, B.
Duþã, Zaharia, Sichitiu, L. Duþã.
Universitatea: Vlãsceanu – Sîr-
bu, Zaharia, Nedelcu, Banã, L.
Duþã, B. Duþã, Vãduva, Capac.
Au mai jucat: Stanciu, Gãgeatu,
Buºu, Lepãdãtescu, Sichitiu. An-
trenor: Bogdan Vrãjitoarea

Juniori E: Viitorul Calafat –
Universitatea Craiova 1-13. Au
marcat: B. Duþã 3, L. Duþã 4,
Capac 3, Nedelcu, Sichitiu, Le-
pãdãtescu. Universitatea: Vlãs-
ceanu – Sîrbu, Zaharia, Nedel-
cu, Lepãdãtescu, L. Duþã, B.
Duþã, Capac. Au mai jucat: Si-
chitiu, Gãgeatu. Antrenor: Bog-
dan Vrãjitoarea
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Conte foloseºte o echipã
experimentalã

De partea cealaltã, Antonio Con-
te intenþioneazã ca în seara aceas-
ta sã le dea ºanse fotbaliºtilor care
nu au prins multe minute pentru
squadra azzurra. Conform Corie-
re Dello Sport, niciunul dintre ti-
tularii din meciul cu Belgia (1-3)
nu va fi titular contra “tricolorilor”.
Echipa Italiei din amicalul cu Bel-
gia a arãtat astfel: Buffon - Dar-
mian, Chiellini, Bonucci, De Sci-
glio - Candreva, Marchisio, Paro-
lo, Florenzi - Eder, Pelle.

Federaþia Italianã a promovat-
 meciul cu România expunând
într-un muzeu din Bologna cele 4
trofee ale Cupelor Mondiale câºti-
gate de Squadra Azzurra (1934,
1938, 1982, 2006). Printre cei care
au þinut sã vadã vestitele trofee au
fost ºi fani români, stabiliþi în Ita-
lia sau veniþi la studii la Bologna.

Federaþia italianã a pus la dispozi-
þia spectatorilor doar 16.700 de
bilete, într-o arenã care poate gãz-
dui peste 38.000 de oameni. Cel
mai scump tichet costã 44 de euro,
iar cel mai ieftin 11,5 euro, pentru
copii ºi tineri sub 18 ani, femei ºi
persoane peste 65 de ani. Meciul
amical va fi precedat de un minut
de reculegere în memoria victime-
lor din clubul bucureºtean Colec-
tiv. De asemenea, componenþii na-
þionalei României vor evolua în
aceastã partidã cu banderole ne-
gre la braþ.

Tot astãzi, naþionala de tineret
a României joacã în deplasare cu
Þara Galilor, liderul grupei de ca-
lificare la Euro 2017. Tricolorii
lui Dulca sunt pe locul 3, cu 9
puncte.

Ultima întâlnire, la Euro 2008
La Euro 2000, în sferturile de

finalã, actualul selecþioner al Italiei,
Antonio Conte, juca ultima sa par-
tidã pentru prima reprezentativã.
Disputa din urmã cu 15 ani (2-0
pentru formaþia lui Dino Zoff) a
fost ultima la naþionalã ºi pentru
Gicã Hagi, care a fost eliminat toc-
mai pentru un fault la Conte. Deºi
Italia a ajuns atunci în finalã, fos-
tul mijlocaº juventin nu a mai prins
pe teren niciun minut. Douã ami-
cale (1-0 în 2003 ºi 1-1 în 2010)

ºi o partidã oficialã, la Euro 2008,
în grupe, scor 1-1, s-au disputat
între Italia ºi România din 2000
pânã în prezent. În urmã cu 7 ani,
la Euro 2008, Mutu deschidea sco-
rul pentru tricolori, Panucci a ega-
lat imediat ºi tot Mutu a ratat un
penalty, cu zece minute înainte de
final. De la acel meci, în lotul Ita-
liei se mai aflã acum Buffon ºi
Chiellini, iar dintre tricolori doar
Raþ (foto) este ºi acum convocat.
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