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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cînd doctorul i-a spus lui Popes-
cu sã lase þigãrile ºi alcoolul, el i-a
spus cã le-a lãsat asistentei.
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Pariul cu agricultura l-au pus mulþi ºi tot
mulþi l-au pierdut. Dacã l-au gândit în favoarea
României!? Fertilitatea terenurilor agricole
din Dolj este cunoscutã pânã în inima Europei,
ba chiar se zvonea cândva cã unele þãri puternic
interesate de agriculturã ar fi dorit sã ia, la pro-
priu, pãmânt de pe meleagurile Câmpiei Bãi-
leºtiului. Nu a fost cazul. Procesul de comasare
a terenurilor agricole s-a înteþit în ultimii ani
ºi, acum, când aproape totul este în
mâinile câtorva fermieri, ceea ce
mai rãmâne de vânzare capãtã pre-
þuri de neimaginat pentru þãranul-
fermier, în acte, ºi troglodit al vie-
þii, în sfera cotidianã.
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la cotela cotela cotela cotela cote
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De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?
La începutul anilor ’90, domnul Andrei Pleºu, eseist prolific, universitar, director al Cole-

giului Noua Europã, pãrea unul dintre puþinii intelectuali cu busolã la purtãtor ºi textele sale
din „Dilema” (înaintea „Dilemei Vechi”) preluate apoi în cartea “Chipuri ºi mãºti ale
tranziþiei” („Humanitas”, 1996) sunt o dovadã. Cochetând discret ºi cu politica, chimia
eruditului s-a modificat, pe româneºte spus, a cam luat-o pe... arãturã. De regulã, cum
afirma ºi domnia sa, într-o împrejurare, personajele publice
“se cam smintesc de prea mult succes”.
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faþa Postului defaþa Postului defaþa Postului defaþa Postului defaþa Postului de
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de Jos,de Jos,de Jos,de Jos,de Jos,
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Tragedia din Colectiv: O tânãrã
rãnitã în incendiu a murit la
Spitalul de Arºi

O altã tânãrã rãnitã în incendiul
din clubul Colectiv a murit, ieri, la
Spitalul de Arºi din Capitalã, numã-
rul celor care ºi-au pierdut viaþa în
tragedie ajungând la 57. Purtãtorul
de cuvânt al Spitalului Clinic de
Chirurgie Plasticã, Reparatorie ºi
Arsuri, Adrian Stãnculea, a decla-
rat, pentru Mediafax, cã a decedat o
pacientã care fusese transferatã de
la Spitalul “Sfântul Ioan”. Este vor-
ba despre Ana Albu (30 de ani). Tâ-
nãra a fost internatã în 30 octom-
brie, dupã incendiul din clubul Co-
lectiv, la Spitalul “Sfântul Ioan”, în
stare gravã, cu arsuri pe corp ºi ar-
suri de cãi respiratorii. În urma in-
cendiului din clubul Colectiv au de-
cedat la faþa locului 26 de persoane,
iar pe drum spre spital a mai murit o
persoanã. În 20 de zile de la trage-
die au decedat alte 30 de persoane,
numãrul victimelor ajungând, ieri,
la 57. În spitalele din Bucureºti mai
sunt internate 44 de persoane rãnite
în incendiul din Colectiv, dintre 11
în stare criticã sau gravã.

Dan ªova, audiat la DNA.
E suspectat cã ar fi luat mitã
100.000 de euro

Senatorul Dan ªova, adus ieri
dupã-amiazã cu mandat la DNA
pentru a-i fi comunicate noi acuza-
þii, este suspect într-un dosar al di-
rectorului CET Govora Mihai Bã-
lan, care a fost reþinut de procurori.
În aceeaºi cauzã, procurorii au dis-
pus punerea în miºcare a acþiunii
penale faþã de senatorul Dan ªova,
suspectat de trafic de influenþã. Dan
ªova a fost trimis în judecatã de
DNA, în dosarul Turceni-Rovinari,
alãturi de fostul premier Victor Pon-
ta. Potrivit procurorilor DNA, în
perioada octombrie 2007 – decem-
brie 2008, prin Cabinet Individual
de Avocat “Victor-Viorel Ponta”,
Ponta a obþinut de la SCA “ªova ºi
Asociaþii” suma 181.439,98 de lei,
pentru activitãþi, care însã în reali-
tate nu s-au efectuat. Victor Ponta
este primul premier post-decembrist
trimis în judecatã în timpul manda-
tului sãu.

Klaus Iohannis a semnat, ieri, de-
cretul pentru promulgarea Legii pri-
vind votul prin corespondenþã, pre-
cum ºi modificarea ºi completarea Le-
gii nr. 208/2015 privind alegerea Se-
natului ºi a Camerei Deputaþilor, pre-
cum ºi pentru organizarea ºi funcþio-
narea Autoritãþii Electorale Perma-
nente. “Legea votului prin corespon-
denþã a fost un obiectiv pe care pre-
ºedintele Klaus Iohannis ºi l-a asu-
mat încã de la începutul mandatului.
Acest act normativ este unul aºtep-
tat de întreaga societate ºi asigurã
premisele respectãrii dreptului fun-
damental la vot pentru toþi românii,
oriunde s-ar afla ei în lume”, se aratã
într-un comunicat de presã al Admi-
nistraþiei Prezidenþiale.

Legea votului prin coresponden-
þã asigurã caracterul corect al alege-
rilor, precum ºi caracterul direct, se-
cret ºi liber exprimat al votului, se aratã
în motivarea deciziei Curþii Constitu-
þionale privind actul normativ care
urmeazã sã fie promulgat de preºe-
dintele Iohannis. “Curtea constatã cã
legiuitorul, prin reglementarea votu-
lui prin corespondenþã, a pãstrat un
just echilibru între exigenþa asigurã-
rii universalitãþii votului, pe de o par-
te, ºi a caracterului liber ºi corect al
alegerilor, precum ºi a caracterului
direct, secret ºi liber exprimat al vo-
tului, pe de altã parte”, se aratã în
motivarea deciziei de miercuri a Cur-
þii Constituþionale prin care judecã-
torii au respins obiecþiile de necon-
stituþionalitate înaintate de parla-
mentarii UDMR ºi ALDE.

Una dintre prevederile contesta-
te se referea la faptul cã  legea nu
garanteazã corectitudinea votului
prin corespondenþã, întrucât toþi ale-
gãtorii din diaspora sunt trecuþi pe o
listã nepermanentã ce are, practic, un
caracter provizoriu, întrucât numãrul
alegãtorilor fluctueazã de la scrutin
la scrutin în funcþie de un factor sub-
iectiv: dorinþa persoanei de a vota
prin corespondenþã, iar numãrul bi-
rourilor electorale pentru votul prin
corespondenþã nu este fix spre deo-
sebire de secþiile de votare din þarã.
Judecãtorii Curþii Constituþionale au
considerat cã aceste critici sunt ne-
întemeiate întrucât legea prevede
obligaþia cetãþeanului cu domiciliul
sau reºedinþa în strãinãtate de a se
înscrie în Registrul electoral cu opþi-
unea pentru votul prin coresponden-

Premierul Dacian Cioloº a declarat, la debutul
primei ºedinþe a Guvernului, de ieri, cã va fi adopta-
tã o ordonanþã privind structura Cabinetului sãu ºi
i-a cerut ministrului pentru Consultare Publicã ºi
Dialogului Civic Violeta Alexandru ca “în termenul
cel mai scurt” sã vinã cu o propunere de organizare
a acestui minister pentru a se putea stabili cât mai
repede platformele de comunicare ºi de “schimburi
de idei cu diferite organizaþii din societatea civilã”.

“Vom adopta o ordonanþã privind organizarea
ministerelor în urma deciziei Parlamentului privind
instalarea acestui guvern. Sunt câteva modificãri în
structura unor ministere, cred cã sunt doar cinci
ministere care au fost afectate” a spus Cioloº. El a
precizat cã este vorba de mici modificãri de denumi-
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votului prin corespondenþã, Administraþia Prezidenþi-
alã precizând cã acest “act normativ este unul aºteptat
de întreaga societate ºi asigurã premisele respectãrii

dreptului fundamental la vot pentru toþi românii”.
þã printr-o cerere depusã în acest
sens începând cu data de 1 aprilie a
anului în care au loc alegerile parla-
mentare ºi pânã la data expirãrii a 48
de ore de la data începerii perioadei
electorale.

De asemenea, misiunile diplomati-
ce ºi oficiile consulare verificã cere-
rea depusã ºi înscriu aceastã opþiune
în Registrul electoral în termenul pre-
vãzut de art. 5 alin.(1) din lege. Dupã
expirarea acestui termen, cetãþeanul
poate verifica on-line înscrierea sa în
Registrul electoral cu opþiunea pen-
tru votul prin corespondenþã. Astfel,
judecãtorii CC precizeazã cã procedu-
ra de înscriere în Registrul electoral
cu opþiunea pentru votul prin cores-
pondenþã este una transparentã, ce-
tãþeanul având dreptul atât de a soli-
cita înscrierea, cât ºi de a verifica dacã
aceastã operaþiune a fost realizatã.

Autoritatea care înscrie datele ce-
tãþeanului în Registrul electoral va
confrunta datele furnizate de acesta
cu datele deja existente în registru.
Astfel, înscrierea se realizeazã de cã-
tre ºi sub controlul statului – misiu-
nea diplomaticã/oficiul consular co-
respunzãtor, dublat de dreptul alegã-
torului de a verifica, în mod direct,
corectitudinea datelor înscrise.

O altã obiecþie de neconstituþio-
nalitate ridicatã de autorii sesizãrii se
referea la votarea propriu-zisã ºi trans-
miterea buletinului de vot prin cores-
pondenþã. Legea impune anumite ce-
rinþe în sarcina alegãtorului cu privire
la modul concret de votare, având în
vedere specificul votului prin cores-
pondenþã, ºi, de asemenea, impune
obligaþia ca alegãtorul sã se asigure
cã livrarea plicului exterior se va face
pânã cu 3 zile înaintea datei votãrii,
inclusiv, la sediul biroului electoral
pentru votul prin corespondenþã – cu
alte cuvinte pânã în ziua de joi ora
24,00 din sãptãmâna în care au loc ale-
gerile. În aceste condiþii, judecãtorii
CC apreciazã cã livrarea plicului exte-
rior într-un termen de trei zile inclusiv
înainte de data alegerilor este o ga-
ranþie a desfãºurãrii corecte a alegeri-
lor, evitându-se exprimarea votului de
cãtre alegãtor de douã ori.

Referitor la obiecþiile privind fap-
tul cã cetãþenii români cu domiciliul
sau reºedinþa din strãinãtate care do-
resc sã voteze prin corespondenþã au
alte drepturi decât cetãþenii români cu
domiciliul sau reºedinþa în þarã, întru-

cât primii îºi pot trimite plicurile cu-
prinzând voturile lor indiferent de lo-
cul în care se aflã în momentul alegeri-
lor, spre deosebire de românii din þa-
rã, Curtea reþine cã tratamentul juridic
diferenþiat de care se bucurã cele douã
categorii de cetãþeni nu încalcã Legea
fundamentalã ºi se datoreazã unor si-
tuaþii obiective. 

“Criteriul domiciliului în þarã/strãi-
nãtate este unul obiectiv ºi rezonabil
pentru aplicarea unui asemenea tra-
tament juridic. Astfel, se reþine cã în
strãinãtate fiind organizate mai puþi-
ne secþii de votare pot exista dificul-
tãþi insurmontabile pentru alegãtori
atât sub aspectul numãrului acesto-
ra raportat la numãrul secþiilor de
votare, cât ºi sub aspectul distanþe-
lor ºi al dispersiei teritoriale a alegã-
torilor/secþiilor de votare. În schimb,
în þarã, pentru a surmonta unele difi-
cultãþi specifice în exercitarea drep-
tului de vot, legiuitorul a pus la dis-
poziþia alegãtorilor o altã modalitate
specificã de vot care nu presupune
prezenþa fizicã a acestora la secþia de
votare; aceastã modalitate de votare
vizeazã cetãþenii cu drept de vot care
nu se pot deplasa la sediul secþiei de
votare din cauzã de boalã sau invali-
ditate în privinþa cãrora se poate uti-
liza o urnã specialã pentru exercita-
rea dreptului de vot”, se aratã în mo-
tivarea CC.

Judecãtorii Curþii mai precizeazã cã
legea faciliteazã dreptul de vot al ce-
tãþenilor români cu domiciliul/reºedin-
þa în strãinãtate ºi respectã ºi terme-
nul pentru modificarea legislaþiei elec-
torale. “(...) aceasta a fost adoptatã la
28 octombrie 2015, respectându-se,
astfel, exigenþa constituþionalã de a
nu se aduce modificãri cadrului elec-
toral cu mai puþin de un an înainte de
data alegerilor. Într-adevãr, legea ana-
lizatã aduce o modificare de substan-
þã în ceea ce priveºte exercitarea drep-

tului de vot, respectiv introduce sis-
temul votului prin corespondenþã, sis-
tem care nu a mai fost aplicat în cadrul
sistemului constituþional stabilit în
anul 1991. De aceea, ea a trebuit ad-
optatã cu cel puþin 1 an înainte de
data alegerilor. Motivaþiile care au stat
la baza adoptãrii acestei legi nu se
constituie în impedimente de naturã
sã ducã la neaplicarea votului prin co-
respondenþã la alegerile parlamentare
la termen din anul 2016”, se mai men-
þioneazã în motivare.

Curtea Constituþionalã mai aratã cã
o astfel de lege era necesarã. “Este
indubitabil cã, dupã aderarea la Uniu-
nea Europeanã, în privinþa libertãþii de
miºcare s-au produs mutaþii funda-
mentale, astfel încât o mare parte a
electoratului îºi are domiciliul/reºedin-
þa în strãinãtate, ceea ce, în planul res-
pectãrii exigenþelor constituþionale
referitoare la alegerea Camerei Depu-
taþilor ºi Senatului, impune legiuito-
rului obligaþia de a reglementa moda-
litãþi de vot care sã se adapteze situa-
þiei prezente. A refuza legiuitorului o
atare competenþã ar echivala cu ne-
garea evoluþiilor anterior menþionate
ºi cu limitarea modalitãþilor de vot,
acestea din urmã rãmânând tributare
unor realitãþi apuse/depãºite”, susþin
magistraþii CC. 

Legea a fost adoptatã pe 28 oc-
tombrie de Camera Deputaþilor, for
decizional, ºi prevede introducerea
votului prin corespondenþã pentru
românii din diaspora la alegerile par-
lamentare.

re ºi crearea unui nou minister – Ministerul pentru
consultare ºi dialog civic – tocmai pentru a arãta cã
unul dintre obiectivele noului guvern este comuni-
carea cu societatea civilã.

 ”Avem, totodatã, în structura guvernului un
nou minister, partea de dialog social din structura
acestui guvern a trecut în coordonarea doamnei
ministru la Muncii, dar rãmâne ca un obiectiv im-
portant ºi prioritar, pentru Guvern, dialogul social
cu patronatele, cu sindicatele, însã am creat un
nou minister al Consultãrii Publice ºi Dialogului
Civic, tocmai ca expresie a obiectivului pe care
acest guvern l-a stabilit, de deschidere spre socie-
tatea civilã ºi de dezbatere publicã, de consultare
publicã pe marile proiecte ale Guvernului, dar ºi

pentru a crea un canal de comunicare direct cu
societatea civilã”, a arãtat Cioloº.

Cioloº a þinut sã precizeze cã atunci când se
referã la societatea civilã, nu vorbeºte doar despre
ONG-uri. ”Când vorbesc de societatea civilã nu
mã refer doar la ONG-uri, ci la societatea civilã în
sens larg, ºtiu cã sunt diferite forme de organizare
sectorialã care au idei. Vom avea ºi structuri de
consultare pe partea economicã unde vreau sã
pãstrãm legãtura cu mediul de afaceri pentru a in-
fuza idei privind proiecte de dezvoltare economicã
pe care le putem avea în vedere în perioada ime-
diat urmãtoare. (...) Aº vrea ca ºi restul societãþii
sã aibã canale de comunicare directã cu acest gu-
vern”, a spus primul-ministru.

Cioloº a cerul ca noul Minister pentru Consultare Publicã
ºi Dialog Civic sã fie organizat “în termenul cel mai scurt”
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La începutul anilor ’90, dom-
nul Andrei Pleºu, eseist prolific,
universitar, director al Colegiului
Noua Europã, pãrea unul dintre
puþinii intelectuali cu busolã la pur-
tãtor ºi textele sale din „Dilema”
(înaintea „Dilemei Vechi”) pre-
luate apoi în cartea “Chipuri ºi
mãºti ale tranziþiei” („Huma-
nitas”, 1996) sunt o dovadã. Co-
chetând discret ºi cu politica, chi-
mia eruditului s-a modificat, pe ro-
mâneºte spus, a cam luat-o pe...
arãturã. De regulã, cum afirma
ºi domnia sa, într-o împrejurare,
personajele publice “se cam
smintesc de prea mult suc-
ces”. În cazul de faþã, mai de-
grabã moralistul neamului s-a
molipsit, sau lasã impresia asta,

MIRCEA CANÞÃR
de la bunul sãu prieten Gabriel
Liiceanu, exhibând o þâfnã necon-
vingãtoare, frecvent resentimen-
tarã, care îi dinamiteazã buna-
cuviinþã, faþã de toþi cei poziþio-
naþi în alte câmpuri de convingeri
ºi idei. Prezent la Constanþa, pen-
tru a primi titlul de Doctor Hono-
ris Causa al Universitãþii “Ovi-
diu”, domnul Andrei Pleºu, citat
de site-ul “Constanþa noastrã”,
a spus cã “nu doar clasa politi-
cã trebuie schimbatã, ci oda-
tã cu ea ºi presa (...). Cade
primul ministru, cade guver-
nul, cad toate ãlea, dar noi tot
cu Ciuvicã, Ciutacu, Striblea,
Rareº Bogdan, ãºtia-s eterni”.
În ceea ce-l priveºte, la festivita-
tea respectivã, traversat de o ob-

iectivitate în exces, Andrei Pleºu
s-a autocaracterizat savuros
drept... un leneº. A mai spus asta.
ªi trebuie crezut. N-am vrea însã
sã acreditãm faptul cã Andrei
Pleºu e leneº ºi când gândeºte.
Câteva referiri sobre, chiar îngri-
jorãri din partea domniei sale, la
ceea ce s-a întâmplat, cu schim-
barea unui guvern politic votat
democratic, cu unul de tehnocraþi,
fãrã nici o susþinere popularã –
nerezultat în urma unor alegeri –
, poate ar fi fost bine venite. La
nivelul Uniunii Europene astfel de
întâmplãri sunt extrem de rare ºi
numai în situaþii exprese. Referi-
rile sale la presã sunt de-a drep-
tul hazardate, amestecând de-a
valma niºte nume de jurnaliºti,

convertiþi la comentariul politic, cu
apariþii frecvente pe sticlã, cu pre-
sa scrisã ºi nu numai, la modul
pauºal. Fãrã sã ne precizeze ce-l
deranjeazã: deontologia, etica, sti-
lul. Aceastã viclenie candidã la o
persoanã elitistã, dispusã sã joa-
ce cartea “obiectivitãþii”, pânã la
abandonarea adevãrului ºi bunei
cuviinþe, nu mai pare de mult sus-
pectã. Fiindcã, aºa cum ne preci-
za, într-o împrejurare “nu se ex-
clude din clubul bombãnitorilor”
ºi la unele lucruri totuºi se price-
pe: de pildã la problemele de stil.
ªi ne-a convins în suficientã mã-
surã. Dar totuºi rãmânem cu o
nedumerire la ofuscãrile biogra-
fului îngerilor: dacã doreºte o altã
presã, de ce nu ºi un alt popor?

De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?De ce nu ºi un alt popor?
Confecþionat numai din certitu-
dini, ideocratul nostru s-a simþit
bine, în toate pijamalele, când bo-
þite pe stânga, când pe dreapta, ºi
un recurs la memorie, prea radi-
cal, nu-l avantajeazã deloc. I-au
mai spus-o ºi alþii. Ca fost minis-
tru al Culturii în prima adminis-
traþie a lui Ion Iliescu, ºi apoi mi-
nistru de Externe pe mandatul lui
Emil Constantinescu, ºi apoi con-
silier prezidenþial pe timpul lui Tra-
ian Bãsescu, domnul Andrei Ple-
ºu, anti-PSD-ist convins astãzi,
trebuie privit cu înþelegere. Când se
vrea însã þârcovnicul moral al nea-
mului, mulþumit de sine, zglobiu ºi
agitat, ne face sã tuºim. ªi chiar
când poate avea dreptate, nimeni
nu-i mai ia vorbele în seamã.

De la începutul acestei luni, inspectorii din ca-
drul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj au
efectuat mai multe acþiuni de linia Securitãþii ºi Sã-
nãtãþii în Muncã. „Au fost efectuate, împreunã cu
poliþiºti ºi jandarmi, 85 de ve-
rificãri, fiind dispuse 98 de
mãsuri obligatorii de remedie-
re a deficienþelor constatate ºi
aplicate sancþiuni contraven-
þionale în cuantum de 98.000
de lei. De asemenea, pentru
neconformitãþi ce pot pune în
pericol viaþa angajaþilor, au
fost oprite trei echipamente de
lucru – douã la service-uri
auto ºi unul în alimentaþia pu-
blicã, ºi s-a sistat activitatea
la o societate comercialã din

Amenzi de peste 98.000 de lei, de la începutul
acestei luni, acordate de inspectorii de muncã

domeniul agricol ºi la una din construcþii, la cea
din urmã fiind efectuate sãpãturi pe ºantier, fãrã a
fi asigurate malurile de pãmânt. Aceste controale
vor continua, cu precãdere în agriculturã ºi alimen-

taþie publicã, pentru intrarea
în legalitate”, a precizat Cã-
tãlin Mohora, inspector-ºef
al ITM Dolj. În aceeaºi pe-
rioadã amintitã, au fost comu-
nicate nouã evenimente de
SSM – unul cu vãtãmare cor-
poralã evidentã (degete stri-
vite), douã cu deces –, toate
urmând sã fie analizate, iar
dupã finalizarea cercetãrilor
se va stabili dacã a fost vorba
despre accidente de muncã.

CRISTI PÃTRU

Cele patru locuri de joacã la care
s-au oprit autoritãþile locale se aflã
amplasate în diferite zone din oraº,
fiind considerate ca fiind cele mai
frecventate. Lista este deschisã de
spaþiul de joacã din cartierul Valea
Roºie, în spatele pieþei, un loc de
distracþie de mari dimensiuni care
este mai tot timpul plin de copii.
Un alt loc de joacã ales este unul
din zona centralã, lângã pãrculeþul
de la biserica „Sfântul Dumitru”.
Deºi are o capacitate mai micã, ºi
aici sunt destul de mulþi bunici care
vin cu nepoþii sã-ºi petreacã tim-
pul. Cel de-al treilea ºi cel mai mare
loc de joacã este cel care se gã-
seºte în cartierul Craioviþa Nouã,
în zona Poºtei, ºi acesta fiind prins
pe listã pentru a fi supravegheat
video. Cel de-al patrulea ºi ultimul
este spaþiul destinat copiilor care
se gãseºte lângã staþia de carbu-
ranþi de pe bulevardul „Dacia”.

Sub supraveghere non-stop
Potrivit autoritãþilor, aparatura

video care va fi amplasatã în aces-
te locuri de joacã va asigura su-
pravegherea non-stop, pe timp de

Camere video la patruCamere video la patruCamere video la patruCamere video la patruCamere video la patru
locuri de joacã din Craiovalocuri de joacã din Craiovalocuri de joacã din Craiovalocuri de joacã din Craiovalocuri de joacã din Craiova

Povestea locurile de joacã din Craiova continuã.
Autoritãþile locale, care se aflã în proces cu firma
care le-a furnizat ºi montat pe motiv cã le-a con-
fecþionat din materiale proaste, încearcã acum sã

le protejeze cu camere video. Investiþia în apara-
tura de supraveghere se ridicã la suma de 80.000
de lei, iar locurile de joacã amenajate, în 2013 ºi
2014, au costat aproape 12 milioane de lei.

zi ºi pe timp de noapte, scopul fi-
ind sã poatã fi detectate ºi identifi-
cate persoanele care sãvârºesc in-
fracþiuni în perimetrul suprave-
gheat. Imaginile care vor fi capta-
te de camerele video vor fi trans-
mise prin reþeaua 4G sau prin fi-
bra opticã a unui operator de tele-
fonie mobilã sau fixã cãtre dispe-
ceratul care va fi instalat în clãdi-
rea Poliþiei Locale, de pe strada
„Dimitrie Gerota”. Înregistrãrile vor
fi stocate pe o perioadã îndelunga-
tã de timp pentru a putea fi folosi-
te ca probe în cazul în care se în-
tâmplã vreun incident în respecti-
vele perimetre. Sistemele de supra-
veghere trebuie sã fie rezistente la
toate intemperiile, zãpadã sau ploa-
ie, dar ºi la temperaturi extreme
cuprinse între – 30 grade Celsius
ºi +60 grade Celsius.

În garanþie 24 de luni
Autoritãþile locale au lansat lici-

taþia de achiziþie ºi au estimat cos-
turile aparaturii de supraveghere vi-
deo la valoarea de aproximativ
80.000 de lei. Firma care va câºti-
ga licitaþia va trebui sã monteze ca-

merele, potrivit caietului de sarcini,
în termen de 45 de zile. Municipali-
tatea ºi-a luat totodatã ºi câteva
mãsuri de garanþie. Astfel, furnizo-
rul trebuie sã asigure gratuit repa-
rarea sau înlocuirea oricãrui suban-
samblu care se defecteazã în urma
unor vicii de fabricaþie sau proiec-
tare, în termen de maxim 72 ore
din momentul înºtiinþãrii acestuia.
Produsele care, în timpul perioadei
de garanþie, le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiazã de o nouã pe-
rioadã de garanþie care curge de la
data înlocuirii produsului. Întregul
sistem de supraveghere beneficia-
zã de o garanþie de 24 de luni. O
altã obligaþie a furnizorului este sã
garanteze cã produsele furnizate
prin contract sunt noi, nefolosite.

Primãria îºi vrea banii înapoi
Locurile de joacã din Craiova

au ajuns ele însele o poveste cu
cântec dupã ce procurorii DNA au
ridicat, în luna mai a acestui an,
mai multe documente legate de
achiziþia lor. Primãria Craiova ºi-
a propus sã investeascã 37 mili-
oane de lei în amenajarea unor lo-
curi de joacã noi, care sã le înlo-
cuiascã pe cele vechi ºi deterio-
rate. Alocaþi de la bugetul local,
banii au fost împãrþiþi pe o perioadã
de patru ani, sub forma unui
acord-cadru. Licitaþia de achiziþie
a fost lansatã în septembrie 2013,
iar câºtigãtoare a fost declaratã
firma King Industrial Enterprises

din Bucureºti. Din cele ºapte con-
tracte subsecvente, Primãria Cra-
iova a plãtit pânã acum trei, în va-
loare de 11,2 milioane de lei, circa
30% din suma totalã. Locurile de
joacã au fost montate ºi recepþio-
nate în cursul anilor 2013 ºi 2014,
iar, pe anul în curs, municipalita-
tea nu figureazã cu nici un con-
tract subsecvent semnat sau plãtit
din cele douã aferente lui 2015.
Municipalitatea s-a îndreptat ºi ea
împotriva firmei furnizoare pe care
o acuzã cã ar fi locurile de joacã
au fost confecþionate din materia-
le necorespunzãtoare.
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Reprezentanþii Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie au anunþat, ieri,
cã s-au fãcut percheziþii în 16 lo-
caþii din Craiova ºi Bucureºti, din-
tre care patru la sediile unor su-
cursale ale unor societãþi cu capi-
tal de stat ºi la un sediu central,
într-un dosar de fapte de corupþie
comise în perioada 2011-2015.

“Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Secþia de
combatere a corupþiei efectueazã
cercetãri într-o cauzã penalã ce
vizeazã suspiciuni infracþiuni de
corupþie ºi infracþiuni asimilate
infracþiunilor de corupþie, comise

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat, miercuri, 18
noiembrie a.c., sentinþa în cazul
doljeanului de 55 de ani, Marian
Pãun, care în luna martie ºi-a
înjunghiat patronul în faþa Postu-
lui de Poliþie Amãrãºtii de Jos.
Judecat pentru omor calificat ºi
port fãrã drept al cuþitului în in-
stituþii publice, Marian Pãun a
primit o pedeapsã totalã de 20 de
ani ºi 4 luni închisoare cu exe-
cutare: „Condamnã pe inculpa-
tul Pãun Marian la pedeapsa
principalã de 20 ani închisoare.
Condamnã acelaºi inculpat la pe-
deapsa de un an închisoare.

Descinderi la Transelectrica ºi S.C. SMART S.A. Craiova

Autorul crimei din faþa Postului de Poliþie AmãrãºtiiAutorul crimei din faþa Postului de Poliþie AmãrãºtiiAutorul crimei din faþa Postului de Poliþie AmãrãºtiiAutorul crimei din faþa Postului de Poliþie AmãrãºtiiAutorul crimei din faþa Postului de Poliþie Amãrãºtii
de Jos, condamnat la 20 de ani ºi 4 luni de puºcãriede Jos, condamnat la 20 de ani ºi 4 luni de puºcãriede Jos, condamnat la 20 de ani ºi 4 luni de puºcãriede Jos, condamnat la 20 de ani ºi 4 luni de puºcãriede Jos, condamnat la 20 de ani ºi 4 luni de puºcãrie

Bãrbatul de 55 de ani din Amãrãºtii
de Jos care în luna martie ºi-a înjun-
ghiat patronul, un bãrbat de 59 de
ani, din comuna Daneþi, în faþa Postu-
lui de Poliþie Amãrãºtii de Jos, a fost
gãsit vinovat de judecãtorii Tribuna-
lului Dolj ºi condamnat la 20 de ani ºi
4 luni de închisoare pentru omor ca-

lificat ºi port fãrã drept al cuþitului
în locuri publice. În plus, inculpatul
are de achitat 350.000 lei daune mo-
rale ºi materiale rudelor bãrbatului
ucis. Sentinþa a fost pronunþatã mier-
curi, nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel, însã între timp inculpa-
tul rãmâne în arest preventiv.
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Aplicã inculpatului Pãun Mari-
an pedeapsa cea mai grea, ace-
ea de 20 ani închisoare la care
adaugã un spor de o treime din
cealaltã pedeapsã, respectiv 4
luni închisoare, acesta urmând sã
execute pedeapsa rezultantã de
20 ani ºi 4 luni închisoare. De-
duce din pedeapsa aplicatã in-
culpatului Pãun Marian perioa-
da reþinerii ºi arestãrii preventi-
ve de la 23.03.2015 la zi ºi men-
þine mãsura arestãrii preventive
a acestuia”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei. În plus, instanþa a
admis acþiunea civilã a rudelor
victimei, astfel cã inculpatul are

de achitat ºi daune morale ºi ma-
teriale în valoare de 350.000 lei,
la care se adaugã suma de 1.500
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Sentinþa pronunþatã de Tribuna-
lul Dolj nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Între timp însã inculpa-
tul rãmâne dupã gratii.

A plecat cu cuþitul de acasã la
audiere

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au fost anunþaþi pe 23 mar-
tie a.c., dimineaþa, cã în faþa
Postului de Poliþie Amãrãºtii de
Jos a avut loc o altercaþie, în tim-
pul cãreia Marian Pãun, de 55 de
ani, l-a înjunghiat pe Marin Bã-
cioiu, de 59 de ani, cu un cuþit,
provocându-i leziuni ce au con-
dus la deces. O echipã operativã
formatã din poliþiºti de investiga-
þii criminale ºi condusã de un
procuror al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj a ajuns la faþa
locului, oamenii legii stabilind cã
Marian Pãun, în vârstã de 55 de
ani, din comuna Amãrãºtii de Jos,
a lucrat aproximativ 9 luni ca cio-
ban la stâna victimei, Bãcioiu
Marin, de 59 de ani, din comuna
Daneþi, între ei existând o înþele-
gere contractualã pentru o pe-
rioadã de 2 ani.

În acest timp, între cei doi au
apãrut certuri referitoare la banii

ce i se cuveneau lui Pãun, cel din
urmã ameninþându-ºi patronul cu
moartea dacã nu-i dã banii. Bã-
ciou a depus o plângere la Postul
de Poliþie Amãrãºtii de Jos pen-
tru ameninþare, iar poliþiºtii îi che-
maserã pe amândoi la sediu, pe
23 martie a.c., pentru rezolvarea
conflictului. Anchetatorii au mai
stabilit cã, în jurul orei 8.00, au-
torul a luat de acasã un cuþit cu
teacã, pe care l-a pus la brâu ºi a
pornit spre sediul Postului de
Poliþie, unde a ajuns înaintea po-
liþiºtilor. Ca sã-i treacã timpul mai
uºor, Pãun s-a dus la un maga-
zin din apropiere unde ºi-a cum-
pãrat ºi a consumat bãuturã. La
scurt timp au sosit doi agenþi,
care l-au luat într-un birou ºi i-
au explicat despre plângerea de-
pusã împotriva sa.

Între timp lui Pãun i-a sunat
telefonul, a ieºit afarã sã vor-
beascã, ºi l-a vãzut pe Marin
Bãcioiu care venea ºi el la audi-
ere. S-a dus rapid cãtre patro-

nul sãu ºi, în momentul când
acesta cobora din maºinã, i-a
aplicat douã lovituri cu cuþitul,
lovindu-l în spate ºi în zona cer-
vicalã. Unul dintre agenþii de
poliþie a observat, a intervenit
între cei doi dezarmându-l pe
agresor ºi a dus victima în in-
cinta Postului de Poliþie, unde a
încercat sã-i acorde primul aju-
tor, pânã la sosirea echipajului
medical. Ambulanþa chematã la
faþa locului l-a preluat pe Marin
Bãcioiu, însã în drum spre spi-
tal acesta a decedat. Procurorii
l-au reþinut pe agresor, care a
recunoscut comiterea faptei,
motivând cã victima l-a fãcut sã-
ºi lase locul de muncã pe care îl
avea în Caracal (unde era paz-
nic), i-a promis carte de muncã
ºi salariu bun ca cioban, dar nu
s-a þinut de cuvânt. În aceeaºi
zi Marian Pãun a fost reþinut pe
24 de ore, iar pe 24 martie a fost
arestat preventiv, mãsurã pre-
lungitã de instanþã pânã la zi.

Procurorii DNA – Structura Centralã,
însoþiþi de echipaje ale Jandarmeriei au
descins, ieri, în mai multe locaþii din Craio-
va, între care ºi sediile sucursalelor
Transelectrica ºi S.C. SMART S.A., într-un
dosar vizând fapte de corupþie. Ancheta-
torii n-au oferit mai multe amãnunte, însã
nici o persoanã din conducerea celor douã
societãþi din Craiova nu a fost ridicatã.

în perioada 2011-2015. În cursul
zilei de 19 noiembrie, ca urmare a
obþinerii autorizãrilor legale de la
instanþa competentã, sunt efectuate
percheziþii domiciliare în 16 loca-
þii, dintre care patru la sediile unor
sucursale ale unor societãþi cu ca-
pital de stat ºi la un sediu central,
situate în municipiile Craiova ºi
Bucureºti, restul reprezentând do-
miciliile unor persoane fizice ºi
sediile unor firme private”, se ara-
tã în comunicatul DNA.

Descinderile s-au fãcut, atât în
Craiova, cât ºi în Bucureºti, la se-
diile Transelectrica SA ºi la Socie-

tatea pentru Servicii de Mente-
nanþã a Reþelei Electrice de
Transport (S.C. Smart S.A.).
Cea din urmã a fost creatã în
august 2001, în baza H.G. 710/
2001, prin reorganizarea unor
activitãþi din cadrul Transelectri-
ca. Smart se ocupã de mente-
nanþã, reparaþii, expertizãri, con-
sultanþã în domeniul energetic.
Reprezentanþii DNA au precizat
cã este vorba despre acte pro-
cedurale desfãºurate într-un do-
sar penal ºi cã mai multe detalii
nu pot fi date publicitãþii, cel pu-
þin deocamdatã. În cauzã, pro-
curorii beneficiazã de sprijin de
specialitate din partea Serviciu-
lui Român de Informaþii. În cur-
sul dupã-amiezii însã, procurorii
din cadrul DNA au anunþat cã au
dispus punerea în miºcare a acþi-
unii penale ºi luarea mãsurii con-
trolului judiciar pe o duratã de 60
de zile, începând de la data de
19.11.2015, faþã de Liviu Petrache,
director al Direcþiei de Mentenan-

þã ºi Dezvoltare din cadrul Socie-
tãþii pentru Servicii de Mentenanþã
a Reþelei Electrice de Transport
(SMART) SA, cu privire la sãvâr-

ºirea infracþiunii de trafic de influ-
enþã. Ancheta continuã însã, nici
o persoanã de la Craiova nefiind
ridicatã în urma descinderilor.
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Conform Organizaþiei Mondia-
le a Sãnãtãþii, fumatul produce în
prezent circa 6 milioane de victi-
me anual, dintre care peste 5 mili-
oane sunt utilizatori ºi ex-utiliza-
tori, iar mai mult de 600.000 sunt
nefumãtori expuºi fumului de þi-
garã (fumãtori pasivi).

Peste 80% din români susþin in-
terzicerea fumatului în spaþiile pu-
blice, iar 78% vor interzicerea co-
mercializãrii þigãrilor la mai puþin de
250 de metri de ºcoli ºi licee, rele-
vã un studiu dat publicitãþii de Aso-
ciaþia React, studiu care face parte
dintr-o suitã de patru cercetãri pe
teme de sãnãtate publicã pe care
organizaþia le-a comandat. Conform
cercetãrii, interzicerea fumatului în
spaþiile publice este susþinutã de
84% din respondenþi, care se de-
clarã, la nivel general, total sau par-
þial de acord cu aceastã mãsurã.
Interzicerea fumatului în spaþiile
închise, fapt deja stipulat de legis-
laþia în vigoare, se bucurã de cea
mai mare susþinere (cu peste 90%
acord total sau parþial) ºi reprezintã
în fapt asumarea la nivel individual
a normelor legale. Peste 80% din
respondenþi susþin, prin acord total
sau parþial, interzicerea fumatului în
spaþiile deschise – locuri de joacã

În România se fumeazã, zilnic, peste 5
milioane de pachete de þigãri, iar aproxi-
mativ 85% din pacienþii cu cancer bron-
hopulmonar sunt fumãtori. Totodatã, stu-
diile au arãtat cã peste 80% din fumãtorii
din þara noastrã ºi-ar dori sã reducã numã-
rul þigãrilor sau sã renunþe complet. Efec-

tele negative ale acestui viciu nu se limi-
teazã însã la fumãtor, ele rãsfrângându-se
dramatic ºi asupra celor din jur. Fumatul
pasiv este tot mai frecvent recunoscut ca
factor de risc la locul de muncã ºi ca o
ameninþare la adresa sãnãtãþii publice, fi-
ind una dintre cauzele bolilor cardiace.

pentru copii, în parcuri, în curþile
ºcolilor ºi liceelor.

Fumatul ucide
anual 700.000
de europeni

Fumatul este cea importantã
cauzã evitabilã de deces în Euro-
pa, responsabil pentru aproxima-
tiv 700.000 de decese pe an. UE
dispune de o politicã cuprinzãtoa-
re de combatere a tutunului, care
include legislaþia privind publicita-
tea ºi sponsorizarea þigãrilor, spri-
jin pentru statele membre ºi creº-
terea gradului de conºtientizare. La
3 aprilie 2014, UE a adoptat Di-
rectiva privind produsele din tutun

(2014/40/UE), cu norme privind
fabricarea, prezentarea ºi vânzarea
de tutun ºi produse conexe care
se vor aplica în statele membre
începând cu luna mai 2016. Gama
de produse pe care o acoperã in-
clude þigãri, tutun de pipã, trabu-
curi, þigãri de foi, tutun fãrã fum,
þigãri electronice ºi produse pe
bazã de plante pentru fumat.

Unele caracteristici ale directi-
vei sunt interzicerea aromelor, in-
troducerea de avertismente de sã-
nãtate combinate (imagine ºi text)
care acoperã 65% din partea din
faþã ºi din spate a pachetelor de
tutun, interzicerea elementelor de
promovare pe produse din tutun

ºi urmãrirea la nivelul UE pentru a
combate comerþul ilicit cu produ-
se din tutun.

Ziua Naþionalã
fãrã Tutun

Ziua Naþionalã fãrã Tutun este
marcatã în fiecare an în a treia joi
a lunii noiembrie, printr-o iniþiati-
vã de a atrage atenþia asupra im-
pactului pe care îl are fumatul asu-
pra sãnãtãþii oamenilor. Având ca
temã „Ajutã-mã sã cresc!”, Ziua
Naþionalã fãrã Tutun oferã cadrul
informãrii ºi sensibilizãrii popula-
þiei nefumãtoare cu privire la ris-
curile la care se supune prin inha-
larea fumului de þigarã – fumatul
pasiv. De asemenea, specialiºtii
ANA atrag atenþia ºi asupra efec-
telor dãunãtoare ale fumatului, în
special asupra copiilor care cresc
în familii cu cel puþin un membru

fumãtor. Fãrã voia lor, aceºtia sunt
expuºi atmosferei viciate de fumul
de tutun ºi, în plus, existã un risc
crescut de a deveni ei înºiºi fumã-
tori. De aceea, exemplul personal
al pãrinþilor nefumãtori este cel mai
bun mijloc pentru a-ºi convinge
copiii sã nu fumeze.

Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Dolj, prin
specialiºtii sãi, în parteneriat cu
ISJ Dolj ºi Asociaþia Europrotec-
tor România, a iniþiat marcarea
acestei zile pe parcursul întregii
sãptãmâni, prin desfãºurarea unor
activitãþi de informare ºi sensibili-
zare a  adolescenþilor, tinerilor ºi
adulþilor din municipiul Craiova, dar
ºi din oraºele Dãbuleni ºi Filiaºi,
cu privire la efectele consumului
de tutun asupra sãnãtãþii fizice, dar
ºi în plan social.

RADU ILICEANU

În februarie 2015, debutau acþiunile din
proiectul destinat incluziunii pe piaþa muncii
a persoanelor inactive ºi îndeosebi a ºome-
rilor de lungã duratã, cu precãdere a celor
din zonele rurale. Regiunile alese pentru pro-
iect au fostSud-Vest Oltenia(judeþul Dolj) ºi
Vest( judeþul Caraº-Severin),comunitãþile
selectate fiind cele în care rata ºomajului
depãºeºte cu 20% media naþionalã. Din Dolj
au fost 73 de localitãþi, iar din cealaltã zonã
nouã comunitãþi, grupul-þintã fiind consti-
tuit din 500 de persoane.

„Au fost acordate subvenþii participanþi-
lor la cursuri, diferenþiat, în funcþie de dura-
ta acestora, cu sume între 1.000-2.500 de
lei. Întreaga valoare a proiectului a fost de
cca.1,3 milioane de euro. De asemenea, în
fiecare zi de curs, participanþii au primit o
masã gratuitã, iar pentru cei care se depla-
sau din alte localitãþi  s-a decontat transpor-
tul. În cadrul programului, au fost ºase cur-
suri de formare (competenþe informatice,
comunicare în limba englezã, expert achizi-

A început în primãvarã ºi se apropie de
sfârºit. Este vorba despre Proiectul „Creº-
terea gradului de ocupare pentru zone foste
industrializate, prin implementarea de mã-
suri active educaþionale ºi de formare pro-
fesionalã”, program finanþat prin fonduri

europene, beneficiar fiind Universitatea
„Spiru Haret”, iar partener „TOPGES
Consulting” SRL. Ieri, într-un cadru festiv,
a avut loc o ºedinþã de informare cu privi-
re la rezultatele obþinute ºi obiectivele
care sunt urmãrite.

þii publice, lucrãtor în comerþ, competenþe
antreprenoriale ºi manager de proiect), toþi
participanþii primind diplome acreditate. Au
fost 500 de persoane în program, 385 fiind
ºomeri de lungã duratã, iar 193 au fost fe-
mei. Au fost acordate ºi 125 de premii, de
câte 10.000 de lei de persoanã, pentru cei
mai merituoºi. S-a tins unul dintre indicii de
obiectiv, 7% dintre cursanþi sã fie angajaþi,
în speþã 36, chiar s-a ºi depãºit, dar mai multe
date vã va oferi coordonatorul din partea
partenerului. Oricum, s-a observat o preo-
cupare a celor din mediul rural pentru reca-
lificarea profesionalã ºi acest lucru ne bu-
curã. Trebuie sã ne pliem pe cerinþele pieþei
muncii, de aceea realizãm aceste proiecte de
reinserþie”, a declarat prof.univ.dr. Gheor-
ghe Bicã, manager de proiect.

Peste 50 de persoane ºi-au gãsit, deja,
licuri de muncã

Despre statisticã a vorbit ºi coordonatorul
de proiect, din partea TOPGES, George

Staicu: „Am fost foarte bucu-
roºi de rezultatele obþinute ºi vã
putem spune cã numãrul celor
care au fost angajaþi a depãºit
50 ºi, dupã cele douã Burse ale
Locurilor de Muncã, organizate
în perioada imediat urmãtoare,
suntem convinºi cã vor fi ºi mai
mulþi. Am gãsit deschidere din
partea beneficiarilor, care, sun-
tem convinºi, au învãþat ceva din
aceste acþiuni de instruire ºi pre-
gãtire”. Lucrurile nu se vor opri
aici, deoarece este nevoie de
atragerea fondurilor europene,
„pe exerciþiul bugetar 2014-
2020, România având de acce-
sat aproximativ 41 de miliarde
de euro din fondurile europene ºi ar fi pãcat
sã le pierdem, aºa cum a fost în perioada
2007-2013. Deja am început sã lucrãm ºi la
alte proiecte, pe care  dorim sã le depunem în
2016. Vrem sã formãm forþã de muncã bine

pregãtitã, care sã creeze plusvaloare, iar ce-
tãþeanul este principalul beneficiar. Trebuie
sã ridicãm standardele de viaþã în mediul ru-
ral”, a conchis Gheorghe Bicã.

CRISTI PÃTRU
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Temele de dezbatere ale “Fo-
rumului European Social ºi Eco-
nomic pentru Tineri” au vizat re-
laþia dintre Parlamentul European
ºi societatea civilã, cu accent pe
politicile ocupaþionale ºi mãsurile
eficiente de combatere a ºomaju-
lui în rândul tinerilor. Dezbaterea a
cãutat sã identifice cele mai bune
soluþii pentru asigurarea unui prim
loc de muncã decent pentru orice
tânãr din UE, stimularea iniþiative-
lor antreprenoriale ºi a implicãrii
civice a tinerilor. ”Una dintre solu-
þiile pe care Forumul le avanseazã

Asigurarea “primului loc de muncã decent”,
mai multe facilitãþi pentru ca tinerii sã-ºi poatã
dezvolta afaceri ºi metode de a stimula partici-
parea civicã a acestora au fost principalele teme
dezbãtute miercuri ºi joi la Bruxelles, în cadrul
unui eveniment iniþiat de europarlamentarii so-

cial-democraþi Victor Negrescu ºi Viorica Dãn-
cilã.  Prima ediþie a „Youth Social and Economic
European Forum” ºi-a propus sã încurajeze
schimbul de idei ºi colaborarea între decidenþii
europeni ºi tinerii implicaþi în societatea civilã,
mediul de afaceri ºi sindicatele din UE.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

• Printre invitaþii care au susþinut discursuri în cadrul dezbaterilor s-au
numãrat :

• Marita Ulvskog (vicepreºedintã a Comisiei pentru Ocuparea Forþei de
Muncã ºi Afaceri Sociale),

• eurodeputata Jude Kirton-Darling (membrã a Comitetului pentru Comerþ
Internaºional ºi Comisiei pentru petiþii),

• europarlamentarul Brando Benifei (membru al Comisiei pentru Ocuparea
Forþei de Muncã ºi Afaceri Sociale),

• Florin Jianu (preºedinte PTIR), I
• Ionuþ Sibian (preºedinte executiv FDSC),
• Marin Florian (preºedinte Organizaþia de Tineret a BNS),
• Ania A. Skrzypek (Senior Research Fellow la Fundaþia de Studii Europe-

ne Progresiste FEPS),
• Resa Koleva-Demonty (Policy Officer al Fondului Social European în

cadrul Comisiei Europene),
• Pavel Trantina (preºedintele al secþiei pentru ocuparea forþei de muncã,

afaceri sociale ºi cetãþenie în cadrul Comitetului Economic ºi Social European
EESC),

• Patrik Kovacs (preºedintele Organizaþiei UE a Tinerilor Antreprenori JEU-
NE),

• Tom Vrijens (reprezentant al Institutului Sindicatelor Europene)
• Daniela Runchi (reprezentantã JADE - organizaþie de sprijin pentru stu-

denþii antreprenori)

decidenþilor priveºte modul în care
poate fi creat un program european
intitulat «Primul loc de muncã de-
cent» pentru finanþarea de noi lo-
curi de muncã stabile în UE, în
condiþiile în care programele «Ga-
ranþia Europeanã pentru Tineri»
ºi «Iniþiativa Europeanã pentru Ti-
neret» nu au rezolvat criza ºoma-
jului pe termen lung din cauza sub-
finanþãrii. Am invitat 50 de tineri
sindicaliºti, întreprinzãtori ºi
membri ONG din România pentru
a prezenta, în faþa reprezentanþilor
instituþiilor europene, problemele

cu care se confruntã ºi pentru a
face un schimb de experienþã cu
omologii lor din alte state membre
UE”, subliniazã europarlamentarul
Victor Negrescu, vicepreºedinte
PSD.

Rata ºomajului s-a pãstrat
relativ constantã faþã

de aceeaºi lunã a anului trecut
Potrivit unui studiu realizat în

luna septembrie, circa 4,5 milioa-
ne de tineri sub 25 de ani sunt
ºomeri în Uniunea Europeanã, din-
tre care 3 milioane trãiesc în zona
euro. Din pãcate, rata ºomajului s-
a pãstrat relativ constantã faþã de
aceeaºi lunã a anului trecut, fiind
calculatã la 20,1% pentru UE ºi
22,1% pentru zona euro. Cele mai
mari probleme sunt în Grecia
(48,6% în luna iulie), Spania
(46.7%), Croaþia (43.1%) ºi Italia
(40.5%). „Fiind atât de afectaþi de
ºomaj, tinerii din Europa ºi-au pier-
dut speranþele privind atingerea ob-
iectivelor profesionale ºi persona-
le, deoarece costurile ridicate ge-
nereazã o perioadã prelungitã de
dependenþã a acestora faþã de spri-

jinul familiei. Din acest motiv asis-
tãm ºi la o scãdere a nivelului de
implicare civicã a tinerilor, care în
acest moment sunt deziluzionaþi”,
considerã europarlamentarul ro-
mân Victor Negrescu. Un raport
din 2013 fãcut public de Comisia
Europeanã aratã cã tinerii între 15

ºi 30 de ani nu sunt atraºi de ideile
participãrii electorale sau a impli-
cãrii în luarea deciziilor politice.
Doar jumãtate dintre cei chestio-
naþi au votat în ultimii trei ani la
scrutinurile locale, regionale sau
naþionale, o scãdere de circa 10%
faþã de situaþia din 2011.

Salariul minim pe economie va fi,
de la 1 ianuarie 2016, de 1.200 de lei,
faþã de 975 de lei în prezent ºi 1.050
de lei de la 1 iulie. În noua lege a
salarizãrii sunt introduse cinci clase de
salarizare, care sã includã persoanele
necalificate, cu un salariu minim brut
de 1.200 lei, persoanele cu studii medii
sau care au absolvit ºcoli profesionale,
fãrã bacalaureat, persoanele cu studii
medii cu bacalaureat, persoanele cu
studii superioare de scurtã duratã

De la 1 ianuarie 2016,

Salariul minim pe economie
va fi de 1.200 de lei

(precum asistent
medical, arhivar,
grefier) ºi persoanele
cu studii superioare de
lungã duratã (precum
medicul, profesorul,
dar ºi preºedintele
þãrii, parlamentarul ºi
ministrul), pentru
aceastã ultimã catego-
rie fiind propus salariul
maxim de 22.000 de
lei brut. Legea-cadru a
salarizãrii personalului
plãtit din fonduri
publice a fost aprobatã
în 2010, cu un eºan-
tion reprezentativ de
260 posturi din toate
domeniile de activitate,

iar pe baza evaluãrii acestui eºantion
a fost creatã o nouã ierarhie a postu-
rilor, atât între domeniile de activita-
te, cât ºi în cadrul aceluiaºi domeniu.
Raportul dintre salariul minim ºi cel
maxim în sectorul bugetar a fost
stabilit de la 1 la 15, numãrul claselor
de salarizare a fost limitat la 110, iar
sporurile, compensaþiile, primele ºi
indemnizaþiile au fost plafonate astfel
încât salariul de bazã sã constituie
partea majoritarã a câºtigului.

Mazda a dezvãluit ieri, la Los Angeles
Auto Show, un nou motor ºi un nou mo-
del. SKYACTIV-G 2.5T, prima unitate tur-
bo pe benzinã SKYACTIV-G, a fost lansa-
tã odatã cu noua Mazda CX-9, un SUV de
clasã medie, care va intra în vânzare în-
cepând cu primãvara anului viitor, în Ame-
rica de Nord. Principalele elemente ale
acestuia includ MazdaDynamic Pressure
Turbo, prima turbinã din lume care maxi-
mizeazã performanþa prin variaþia nivelu-
lui de pulsaþii de evacuare în funcþie de
turaþia motorului. Sistemul rãcit de recir-
cularea gazelor de eºapament (EGR), per-

mite între timp motorului sã menþinã ra-
portul ideal aer-carburant, oferind canti-
tatea optimã de oxigen necesarã pentru ar-
derea combustibilului – acest lucru întâm-
plându-se pe o gamã largã de putere. Mo-
torul va alimenta iniþial noua Mazda CX-9.
Dezvoltat în primul rând pentru piaþa din
America de Nord, SUV-ul de familie mer-
ge într-o ligã superioarã, cu un interior
premium spaþios ºi confortabil, oferind
spaþiu pentru ºapte pasageri, pe trei rân-
duri de scaune. La exterior, este dotat cu
cea mai recentã ilustrare a filosofiei de
design premiat KODO – Sufletul Miºcãrii.
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Tânguiri ºi lamentãri ale tuturor celor care
au condus ºi conduc destinele agriculturii
româneºti au devenit omniprezente. Mereu
sunt uzitate aceleaºi argumente în favoarea
unei dinamizãri a sectorului agricol, a refa-
cerii sistemului de irigaþii, a înlãturãrii ob-
stacolelor din calea fermierului neaoº, ce
vrea sã-ºi valorifice producþia proprie. Par-
cã fiecare ministru începe mandatul de la
„tabula rasa”, nimeni ºi nimic nu ar fi creat
ceva folositor agriculturii.

Pe acest fond de nepãsare administrati-
vã, în subteran, lucrurile se miºcã. Au loc
tranzacþionãri de terenuri agricole, mai ales
în zonele cu potenþial foarte mare. Pânã în
prezent, la sediul Direcþiei pentru Agricultu-
rã a judeþului Dolj sunt înregistrate 9.852 de
oferte de vânzare a terenurilor agricole. Vela,
Dioºti, Cernãteºti, Greceºti sunt câteva din-
tre comunele, unde vânzarea-cumpãrarea de
terenuri are un trend ascendent.

Vânzare de un miliard de lei vechi
Vânzãrile de teren arabil au avut preþuri între

12.000 de lei/ha în Bãileºti, 5.334 de lei/ în
Amãrãºtii de Sus, 5.000 de lei/ha în Seaca de
Pãdure, 10.000 de lei/ha în Cioroiaºi ºi 4.000
de lei/ha în Pleºoi. Ce-i drept, se tranzacþio-
neazã suprafeþe mici, de câteva hectare.

Oferta de vânzare teren înregistratã la
Registratura Consiliului Local Perioºor sub
nr. 109/16.10.2015 atestã cã, suprafaþa 5,6
ha de teren agricol situat în extravilan este
vândutã la preþul de 100.800 lei. Desigur,
conteazã ºi ca terenurile sã fie compactate,
solul sã fie unul dintre cele mai fertile. Tot
în Periºor, s-a fãcut oferta de vânzare teren
înregistratã la aceeaºi datã, ca cea anterioa-
rã, sub nr. 108, unde, pentru 1,99 ha preþul
stabilit a fost de 35.820 de lei. La Craiova,
oferta de vânzare a 600 mp de teren agricol
în extravilan este estimatã de preþul de 7.000
de euro.

La Segarcea, 4,60 ha de teren arabil se vând
cu preþul de 45.788 lei. În Brabova, un hectar
arabil este vândut cu 11.125 de lei, potrivit
ofertei de vânzare înregistratã la Primãria Bra-
bova sub nr. 181/28.08.2015. Una dintre cele
mai mari suprafeþe vândute, recent, este la
Podari. Aici, pentru cele 22 de hectare de te-
ren arabil, vânzãtorul a primit 352.744 de lei.

Cea mai importantã resursã a þãrii, la cote nemaiîntâlnite!

La PeriºorLa PeriºorLa PeriºorLa PeriºorLa Periºor, hectarul agricol, hectarul agricol, hectarul agricol, hectarul agricol, hectarul agricol
valoreazã 250 de milioane de lei vechivaloreazã 250 de milioane de lei vechivaloreazã 250 de milioane de lei vechivaloreazã 250 de milioane de lei vechivaloreazã 250 de milioane de lei vechi
Pariul cu agricultura l-au pus mulþi ºi tot mulþi l-au pierdut. Dacã l-au gândit în

favoarea României!? Fertilitatea terenurilor agricole din Dolj este cunoscutã
pânã în inima Europei, ba chiar se zvonea cândva cã unele þãri puternic interesa-
te de agriculturã ar fi dorit sã ia, la propriu, pãmânt de pe meleagurile Câmpiei
Bãileºtiului. Nu a fost cazul. Procesul de comasare a terenurilor agricole s-a
înteþit în ultimii ani ºi, acum, când aproape totul este în mâinile câtorva fermieri,
ceea ce mai rãmâne de vânzare capãtã preþuri de neimaginat pentru þãranul-
fermier, în acte, ºi troglodit al vieþii, în sfera cotidianã.

Liber pentru strãini
Într-un clasament fãcut în urmã cu doi

ani, judeþul Dolj ocupa poziþia de mijloc, cu
un preþ mediu de 2.300-2.500 euro/ha. La
acea datã, Cãlãraºi, Ialomiþa, Giurgiu, Timiº
ºi Constanþa era judeþele de top, cu preþuri
de vânzare a hectarului cuprinse între 3.000
ºi 4.200 de euro. Acum, ne luãm „revanºa”.
Noi, ca judeþ, doar. Nu cã printre proprieta-
rii de ogoare ar fi ºi mulþi doljeni!

Potrivit Constituþiei, la art. 44 – Dreptul
de proprietate privatã, alin. 2 se stabileºte
cã: “Proprietatea privatã este garantatã ºi
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de
titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii pot do-
bândi dreptul de proprietate privatã asupra
terenurilor numai în condiþiile rezultate din
aderarea României la Uniunea Europeanã ºi
din alte tratate internaþionale la care Româ-
nia este parte, pe bazã de reciprocitate, în
condiþiile prevãzute prin lege organicã, pre-
cum ºi prin moºtenire legalã”. Astfel, înce-
pând cu 1 ianuarie 2014 piaþa terenurilor
agricole din România a fost liberalizatã. De
la acea datã, cetãþenii strãini din Uniunea Eu-
ropeanã pot cumpãra terenuri agricole în þara
noastrã. La preþurile pe care le-am precizat
mai sus este evident cã legea tranzacþiilor
cu terenuri le oferã comunitãþilor locale în-
tâietate la achiziþie, dar ipotetic, pentru cã,
cei care au capacitatea sã investeascã sunt
tot strãinii. ªi, uite cum, în Dolj, tot auzim
de fermieri exotici precum scoþianul la Mo-
þãþei, belgianul la Periºor etc.

Îngrijorãri tardive
Fermierii români se aratã îngrijoraþi de li-

beralizarea pieþei funciare din 2014, moment
dupã care persoanele fizice strãine au putut
cumpãra terenuri agricole în România fãrã
restricþii. Temerile nu vin de la pierderea pã-
mântului, ci de la exportul profitului, spun
aceºtia. „Nu mai are de ce sã îmi fie teamã
având în vedere cã în ultimii 10 ani s-a cum-
pãrat 10% din suprafaþa României. Vorbim
de un lucru care s-a întâmplat deja ºi trebu-
ie sã ne gândim ºi la viitorul producãtorilor
din România. Nu pleacã cu pãmântul din
România, dar legislaþia le dã voie sã ex-
porte profitul din România”, a explicat prin-

cipala îngrijorare a producãtorilor români,
Laurenþiu Baciu, preºedintele Ligii Asocia-
þiilor Producãtorilor Agricoli din România.

Potrivit acestuia, deºi ar exista o soluþie
pentru a evita cumpãrarea terenurilor agri-
cole de cãtre un numãr cât mai mare de
strãini, respectiv achiziþia acestora de cãtre
fermierii români, acest lucru este puþin pro-
babil din cauza decapitalizãrii fermierilor din
România ºi a posibilitãþilor reduse de finan-

þare. „Cu fermierii români trebuie sã avem
rãbdare pentru cã sunt decapitalizaþi ºi nu
îºi pot permite sã aloce aceleaºi fonduri ca
strãinii. Mai ales cã strãinii sunt sprijiniþi
de statele de origine. Iau credite din þara de
origine, cu dobânzi mici, ºi vin în România
ºi îºi permit sã plãteascã o sumã importan-
tã. Ori acest lucru nu se poate întâmpla în
România la dobânzile practicate de bãnci”,
a motivat preºedintele LAPAR.
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Parteneriatul cu Teatrul ACT din
Bucureºti ºi Marcel Iureº, prin pro-
iectul „COLIBRI într-un ACT”, a
fost anunþat oficial la Teatrul „Co-
libri” din Craiova în noiembrie
2014, în prezenþa actorului. În ul-
tima sãptãmânã a fiecãrei luni, în
stagiunea 2014-2015, tinerii au
putut vedea spectacole de foarte
bunã calitate din repertoriul Tea-
trului ACT la un preþ accesibil ºi
lor. Cea de-a doua stagiune, care
se va deschide sãptãmâna viitoa-
re, are acelaºi scop: de a-i motiva
pe tineri sã se îndrepte spre Tea-
trul „Colibri”.

Parteneriatul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova cu Marcel Iureº ºi Teatrul „ACT” din Bucureºti
continuã cu o nouã stagiune „COLIBRI într-un ACT”. În ca-
drul acesteia, Marcel Iureº va prezenta marþi, 24 noiembrie,
ora 19.00, spectacolul „Absolut!” dupã Ivan Turbincã de Ion
Creangã. O reprezentaþie a acestuia a mai avut loc aici pe 9
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decembrie 2014, bucurându-se de un extraordinar succes.
Spectacolul „Absolut!” se adreseazã unui public de peste 12
ani. Un bilet costã 20 lei ºi poate fi procurat de la Agenþia
teatrului (Calea Bucureºti nr. 56, deschisã de luni pânã sâm-
bãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00-13.00).

Reprezentaþia „Absolut!”
din 24 noiembrie, cu Marcel Iureº,
în regia lui Alexandru Dabija, este
o iniþiativã a Teatrului ACT de pro-
movare a proiectelor de valoare ale
culturii româneºti. Spectacolul
ajunge la Craiova din Ungaria, unde
duminicã, 22 noiembrie, va fi pre-
zentat în Sala Studio „Gobbi Hil-
da” a Teatrului Naþional din Buda-
pesta, eveniment organizat de In-
stitutul Cultural Român din capita-
la ungarã.

„Absolut!” deþine „Premiul pen-
tru cel mai bun spectacol al unei
companii independente” la “Festi-

valul comediei româneºti – fest-
CO”, ediþia a X-a. În cadrul acelu-
iaºi festival, în 2012, Marcel Iureº
câºtiga „Premiul pentru cel mai
bun actor în rol principal” pentru
rolul Caþavencu din „O scrisoare
pierdutã”, pentru Teatrul de Come-
die ºi pentru one-man show-ul din
„Absolut!”.

«Marile ºcoli de film îºi învaþã
scenariºtii ºi regizorii sã poves-
teascã. Sã spunã poveºti. Câþi din-
tre noi au mai apucat sã audã în
copilãrie poveºti spuse, nu citite?
Poveºtile s-au sfãrâmat, s-au fã-
cut praf ºi pulbere, s-au risipit în

filme, texte de cânte-
ce ºi telenovele. Pole-
mic ºi terapeutic ne
încercãm puterile cu
periculoasa artã a spu-
nerii unei poveºti. ªi
nu una oarecare. E
vorba despre o poves-
te printre personajele
cãreia se aflã Dumne-
zeu, Moartea ºi Dra-
cul… Oamenii care or sã o ascul-
te îºi vor aminti, pentru o vreme,
cã se poate vorbi despre lucruri
mari ºi esenþiale fãrã fasoane, cu
umor ºi nepãsare. Marcel Iureº se

întâlneºte cu Ion Creangã. Pentru
multã lume va fi o surprizã. Mai
puþinã lume va spune însã: „Era
ºi timpul!”», noteazã regizorul
Alexandru Dabija.

Tudor Gheorghe
spune
„Adio, doamnã!”
la Craiova

Inspirat de operele ºi povestirile
marilor personalitãþi din literatura
românã, cum ar fi Tudor Arghezi
sau Ion Minulescu, ºi de compozi-
þiile muzicale ale celor mai apreciaþi
interpreþi care s-au impus la acea

Concert simfonic
al muzicienilor
din Letonia

Letonia este cea de-a cincea þarã invi-
tatã sã participe la „Stagiunea Europa”,
proiect de promovare a patrimoniului
muzical european iniþiat de Filarmonica
„Oltenia” ºi derulat în perioada 23 octom-
brie 2015 – 20 mai 2016. În aceastã sãp-
tãmânã, când letonii serbeazã Ziua Inde-
pendenþei (18 noiembrie 1918), artiºtii vin
cu un mesaj care ne poartã pe undele
sonore ale „Valsului melancolic” de Emils
Darzins ºi aduc mai aproape „Lumina
îndepãrtatã” din lucrarea omonimã, sem-
natã de compozitorul Peteris Vasks, so-
listã fiind Kristine Balanas (vioarã). Una
din cele mai cântate simfonii beethove-
niene, Simfonia a VII-a, va încheia con-
certul din aceastã searã, ora 19.00, sus-
þinut de Orchestra Simfonicã a Filarmo-
nicii „Oltenia”, dirijatã de carismaticul
muzician Gints Glinka. Biletele pentru
concert – la preþurile de 35 lei ºi, pentru
elevi, studenþi, pensionari, 25 lei – se gã-
sesc la Agenþia instituþiei (tel.
0351.414.697), deschisã astãzi între orele
10.00-14.00 ºi 18.00-21.00.

Noul spaþiu al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, „Ia te uitã!”, va gãzdui miercuri, 25 noiembrie, de la
ora 18.00, încã un eveniment: prezentarea noii cãrþi de poe-
zie „Nu m-au lãsat sã conduc lumea” (Casa de editurã Max
Blecher, 2015) semnate Nicolae Coande. Vor participa la
întâlnirea cu cei care doresc sã asculte gânduri ºi poeme ale
autorului poetul Claudiu Komartin, directorul Casei de editu-
rã Max Blecher, ºi Ana Toma, cea care însufleþeºte grafic
cãrþile apãrute aici.

 Nicolae Coande (n. 23 septembrie 1962) este poet, eseist,
membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) ºi al Socie-
tãþii Române de Filosofie. A debutat editorial cu placheta de
poeme „În margine” (Ed. „Ramuri”, 1995), pentru care a pri-
mit Premiul de debut al USR. A publicat mai multe volume de
poezie ºi câteva cãrþi de publicisticã ºi eseuri. A fost scriitor în
rezidenþã în Germania ºi Austria ºi este prezent în antologii ºi
reviste literare din Germania, SUA, Belgia, Serbia, Franþa, Tur-
cia, Albania, Slovenia.

O primã lansare a cãrþii sale „Nu m-au lãsat sã conduc lumea” a

„„„„„Ia te uitã!Ia te uitã!Ia te uitã!Ia te uitã!Ia te uitã!”: Nicolae Coande îºi prezintã”: Nicolae Coande îºi prezintã”: Nicolae Coande îºi prezintã”: Nicolae Coande îºi prezintã”: Nicolae Coande îºi prezintã
noul volum de poezienoul volum de poezienoul volum de poezienoul volum de poezienoul volum de poezie

avut loc la Clubul de lecturã Institutul Blecher, pe 25 octombrie a.c.
Casa de editurã Max Blecher a luat fiinþã în toamna anului 2010, ca
o dezvoltare a proiectului de lecturi ºi ateliere de literaturã contem-
poranã „Institutul Blecher”, fondat în 2009, la împlinirea centenaru-
lui Max Blecher, de cãtre Claudiu Komartin ºi Ana Toma.

vreme, precum Jean
Moscopol, Titi Botez,
Cristian Vasile sau Za-
vaidoc, maestrul Tudor
Gheorghe vine în faþa
publicului cu un nou
eveniment cultural:
„Adio, doamnã!”.

Spectacolul este me-
nit sã readucã în peisa-
jul actual un tablou mu-
zical veritabil, privit re-
trospectiv spre muzica
Bucureºtilor din perioa-

da interbelicã, ºi a avut premiera la
Sala Palatului din Bucureºti, pe 3
noiembrie a.c. ªi publicul craio-
vean se va bucura de o reprezen-
taþie: miercuri, 16 decembrie, de la
ora 19.00, în sala Operei Române

Craiova. Biletele s-au pus deja în
vânzare, la Agenþia instituþiei (tel.
0351.442.471), la preþurile de 80
lei ºi 100 lei.

Sub bagheta dirijorului ºi orches-
tratorului craiovean Marius Hris-
tescu ºi în acompaniamentul Or-
chestrei Nova Musica, Tudor
Gheorghe le va dãrui admiratorilor
sãi un repertoriu variat, o selecþie
de cântece deosebite, poveºti fru-
moase ºi ºlagãre din vremea boe-
mã a Bucureºtiului de odinioarã,
refrene nemuritoare, fredonate ºi
astãzi. Noul spectacol se vrea o
reamintire a frumuseþii ºi momen-
telor de aur ale României din anii
1920-1930, în care eleganþa, poli-
teþea ºi respectul faþã de semeni se
evidenþiau.
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Dupã atentatele din urmã cu
exact o sãptãmânã, care au zguduit
Parisul, mai multe þãri europene au
decis sã ridice nivelul de alertã.
Franþa, Italia, Suedia sau Germania
se confruntã cu ameninþãri teroris-
te fãrã precedent. „Un rãzboi nou”,
un rãzboi „în care teroarea este pri-
mul scop ºi prima armã”, aºa de-
scrie situaþia premierul francez
Manuel Valls, care a avertizat cã
existã riscul unui atac terorist chi-
mic sau biologic. „Suntem în rãz-
boi! Nu un rãzboi cu care Istoria
sã ne fi obiºnuit, în mod tragic. Nu,
(ci cu) un rãzboi nou - extern ºi
intern -, în care teroarea este pri-
mul scop ºi prima armã”, a avertizat acesta.
„Imaginaþia macabrã a celor care dau ordine
este fãrã limite: puºti de asalt, bombe umane,
arme albe (...). Trebuie ca în prezent sã nu ex-
cludem nimic, ºi o spun cu toatã precauþia care
se impune, dar ºtim ºi ne gândim cã poate exis-
ta riscul unui (atac cu) armament chimic ºi
bacteriologic”, a afirmat el. În faþa acestei ame-
ninþãri, serviciile de sãnãtate ale armatei au fost
rechiziþionate în vederea fabricãrii unui numãr
maxim de doze de antidot într-un timp record,
de 11 zile, care corespunde începerii COP21,
precizeazã postul. Valls a mai spus în faþa de-
putaþilor cã “a venit vremea, mai mult ca nicio-
datã, ca Europa sã adopte textul” cu privire la
fiºierul european al pasagerilor avioanelor, în

Raiduri la Bruxelles în legãturã
cu atacurile de la Paris

Poliþia belgianã a efectuat ieri
o serie de raiduri la Bruxelles, în
legãturã cu atacurile de la Paris,
potrivit unor surse din cadrul
Guvernului ºi poliþiei. Operaþiu-
nile efectuate au vizat persoane
care ar fi avut legãturi cu
atentatorul sinucigaº Bilal
Hadfi. Raidurile nu au legãturã
directã cu atacurile de la Paris,
ci se desfãºoarã în cadrul unei
investigaþii lansate la începutul
acestui an, dupã ce Hadfi a
pãrãsit Siria, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al Parchetului, Eric
Van Der Sypt, pentru agenþia de
presã belgianã Belga. Hadfi,
care a locuit în Belgia, a murit
dupã ce s-a detonat în apropiere
de stadionul de fotbal Stade de
France. Raidurile de joi au avut
loc, printre altele, în cartierele
Molenbeek ºi Jette din Bruxelles,
potrivit presei belgiene.

Preºedintele Turciei le cere
þãrilor musulmane sã facã front
comun împotriva Statului
Islamic

Preºedintele islamo-conserva-
tor al Turciei, Recep Tayyip
Erdogan, a îndemnat ieri toate
þãrile musulmane sã facã front
comun împotriva grupãrii
jihadiste Statul Islamic (SI),
atenþionând cã în caz contrar
jihadiºtii vor continua sã comitã
atentate asemenea celor de la
Paris. “Îi condamn fãrã rezervã
pe teroriºtii care cred în aceeaºi
religie ca mine ºi îi îndemn pe
toþi liderii þãrilor musulmane sã
facã front comun (împotriva
jihadiºtilor)”, a declarat
Erdogan în timpul unui discurs
susþinut la Istanbul în cadrul
unui forum pe probleme de
energie. “Dacã nu vom face
acest lucru, cei care au lovit
Ankara o vor face ºi în altã
parte, dupã cum au fãcut-o la
Paris”, a atenþionat preºedintele
turc. “Ei vor bate la alte uºi ºi
de aceea este nevoie ca întreaga
lume sã coopereze pentru a
adopta o poziþie care sã împiedi-
ce repetarea unor asemenea
atacuri. Dacã ascensiunea
fanatismului în Europa nu va fi
stopatã, noi calamitãþi vor avea
loc”, a subliniat Erdogan.
Turcia a fost acuzatã o lungã
perioadã cã manifestã comple-
zenþã ºi chiar ajutã grupãrile
rebelilor radicali care luptã
împotriva regimului de la
Damasc. La presiunile aliaþilor
sãi ºi dupã o serie de atentate
care au avut loc pe teritoriul
turc ºi au fost atribuite jihadiºti-
lor, guvernul de la Ankara a
operat, începând din aceastã
varã, o schimbare ºi s-a raliat
coaliþiei internaþionale antijiha-
diste care bombardeazã grupa-
rea Statul Islamic (SI) în Siria ºi
Irak. Dupã atentatul care a avut
loc la 10 octombrie în capitala
Turciei, atribuit SI ºi soldat cu
103 potrivit unui nou bilanþ,
turcii ºi-au multiplicat descinde-
rile în mediile jihadiste. Mier-
curi, seful diplomaþiei turce,
Feridun Sinirlioglu, a anunþat,
la rândul sãu, o viitoare intensi-
ficare a operaþiunilor împotriva
jihadiºtilor, în zona de nord a
teritoriului sirian, în cooperare
cu SUA.

Presupusul organizator al ata-
curilor soldate cu 129 de morþi,
Abdelhamid Abaaoud, se aflã
printre persoanele ucise mier-
curi de poliþie în operaþiunea de
la Saint-Denis, la periferia ca-
pitalei franceze, a anunþat ieri
într-un comunicat procurorul
Parisului. Abdelhamid Abaaoud,
un militant jihadist în vârstã de
28 de ani, care s-a lãudat cã a
organizat atacuri în Europa din
partea grupãrii Statul Islamic
(SI), este acuzat cã a orches-
trat atacaurile sinucigaºe ºi ar-
mate, pe 13 noiembrie, în capi-
tala francezã, soldate cu 129 de
morþi. Poliþia a crezut iniþial cã
acesta se afla în Siria, însã an-
cheta a condus-o la o casã din
Saint-Denis, la periferia Parisu-

Adunarea Naþionalã (camera
inferioarã a parlamentului fran-
cez) a votat ieri în favoarea pre-
lungirii cu trei luni a stãrii de ur-
genþã, dupã atentatele de vinerea
trecutã din Paris, soldate cu 129
de morþi ºi care au fost revendi-
cate de gruparea jihadistã Statul
Islamic. Starea de urgenþã a fost
instituitã sâmbãtã în Franþa
printr-o decizie a cabinetului de
miniºtri, la propunerea preºedin-
telui Francois Hollande - în urma
atentatelor sângeroase din 13
noiembrie de la Paris, cele mai
grave în istoria celei de-a cincea
Republici - poliþia beneficiind de
puteri sporite în cãutarea ºi reþi-
nerea suspecþilor. Prelungirea stã-

vederea “garantãrii trasabilitãþii deplasãrilor, in-
clusiv în interiorul Uniunii”. “Este o condiþie a
securitãþii noastre colective”, a subliniat Valls.
Pe de altã parte autoritãþile italiene cautã cinci
suspecþi semnalaþi de FBI, în urma unei alerte
americane. Poliþia federalã americanã (FBI) a
avertizat Roma în legãturã cu potenþiale þinte
pe teritoriul italian în urma atacurilor de la Pa-
ris. Departamentul de Stat a avertizat miercuri
cã Bazilica Sfântul Petru din Roma, Catedrala
din Milano ºi Opera La Scala, dar ºi biserici,
sinagogi, restaurante, teatre ºi hoteluri au fost
identificate ca “potenþiale þinte”. Paolo Genti-
loni, ministrul de Externe italian, a subliniat cã
alerta emisã de Departamentul de Stat nu în-
deamnã oamenii sã evite Italia. “Nu putem fi

prizonierii fricii”, a declarat el. Po-
trivit Ansa, care citeazã surse, FBI-
ul le-a transmis autoritãþilor italie-
ne numele a cinci persoane arabe
care s-ar afla în Italia, cerându-le
sã le caute. În ultimul numãr al re-
vistei sale online “Dabiq”, grupa-
rea Statul Islamic (SI) scrie cã
“vom cere ajutorul mujahedinilor
împotriva agenþilor idolatriei ºi cru-
ciaþilor, pânã când steagul «califa-
tului» va flutura deasupra Istanbu-
lului ºi Vaticanului”, potrivit Ansa.
Jihadiºtii au ameninþat cu atacarea
Romei în mai multe rânduri. ªi
poliþiile din Danemarca ºi Norve-
gia anunþau ieri cã li s-a cerut sã

caute un bãrbat pe care autoritãþile din Suedia
afirmã cã îl urmãresc în legãturã cu o anchetã
privind “pregãtirea unei ofense teroriste”. Un
purtãtor de cuvânt al poliþiei din Danemarca,
Lisbeth Jessen, a precizat joi cã Serviciul sue-
dez de securitate SAPO a anunþat cã bãrbatul
respectiv a pãtruns pe teritoriul suedez sãptã-
mâna aceasta. Poliþia din Norvegia a fãcut un
anunþ similar. SAPO a precizat cã solicitarea
nu are legãturã cu atacurile de la Paris. Jessen
a declarat ieri cã poliþia nu deþine “informaþii
concrete potrivit cãrora el (suspectul) ar fi în
Danemarca”, dar cã solicitarea face parte din
cadrul “cooperãrii poliþieneºti obiºnuite cu Su-
edia”. SAPO a ridicat miercuri alerta teroristã
în Suedia la penultimul nivel.

rii de urgenþã urmeazã sã fie dez-
bãtutã ºi aprobatã  astãzi ºi în
Senatul francez, dupã care poa-
te intra în vigoare. Proiectul dis-
pune cã starea de urgenþã decla-
ratã pe 14 noiembrie este prelun-
gitã, la finalul celor 12 zile, cu
trei luni, respectiv pânã la finalul
lunii februarie 2016. Aceastã si-
tuaþie are un precedent, în 2005,
dupã revoltele din suburbiile pa-
riziene. Totuºi, în acel caz starea
de urgenþã s-a aplicat numai în
anumite cartiere ºi nu pe între-
gul teritoriu al Franþei, aºa cum
este cazul acum. Referitor la ares-
tul la domiciliu, proiectul de lege
respectiv prevede cã acest regim
este extins la orice persoanã faþã

de care existã motive serioase de
a se crede cã prin comportamen-
tul sãu constituie o ameninþare
pentru securitatea ºi ordinea pu-
blice. Unora dintre aceste persoa-
ne cu domiciliu forþat li s-ar pu-
tea interzice intrarea în contact,
în mod direct sau indirect, cu alte
persoane suspectate de pregãtirea
unor acte contrare ordinii publi-
ce.  În legãturã cu percheziþiile,
documentul stipuleazã cã, dacã
starea de urgenþã îi permite mi-
nistrului de Interne sã procedeze
la percheziþii administrative fãrã
aprobarea autoritãþii judiciare,
atunci aceste percheziþii nu vor
putea viza locuri afectate de exer-
citarea unui mandat parlamentar

sau de activitatea profesionalã a
avocaþilor, magistraþilor ºi jurna-
liºtilor.  De asemenea, procuro-
rul general al Franþei va fi infor-
mat despre orice decizie de per-
cheziþie, care se va desfãºura în
prezenþa unui ofiþer al poliþiei ju-
diciare. Controlul asupra presei
scrise ºi a posturilor de radio ºi
TV, prevãzut în textul din 1955
dar niciodatã utilizat, va fi supri-
mat, mai menþioneazã proiectul
legislativ.  Documentul deschide
posibilitatea de dizolvare a asocia-
þiilor ºi grupãrilor care participã,
faciliteazã sau incitã la comiterea
de acte ce pot aduce atingere gra-
vã ordinii publice ºi care cuprind
persoane sub arest la domiciliu.

Presupusul organizator al atacurilor de la Paris,
Abdelhamid Abaaoud, a murit în raidul de miercuri

lui, pe care forþe speciale de
poliþie puternic înarmate au luat-
o cu asalt miercuri dimineaþa,
declanºând importante schim-
buri de focuri ºi explozii. “Ab-
delhamid Abaaoud a fost iden-
tificat în mod oficial, dupã
compararea amprentelor, ca fi-
ind ucis în timpul asaltului (...)
Este vorba de un cadavru des-
coperit în imobil, ciuruit de
gloanþe”, se aratã în comuni-
catul procurorului François
Molins, însãrcinat cu ancheta
în cazul atacurilor de la Paris.
Premierul francez Manuel Valls
a salutat imediat neutralizarea
“unuia dintre creierele” aten-
tatelor. Poliþia a crezut iniþial
cã Abdelhamid Abaaoud se aflã
în Siria, dar investigaþia a con-

dus forþele de ordine spre o
casã din suburbia parizianã
Saint-Denis, unde trupe spe-
ciale puternic înarmate au luat

cu asalt clãdirea în zorii zilei de
miercuri, declanºând un puter-
nic schimb de focuri ºi mai mul-
te explozii.
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Anunþul tãu!
Consiliul Local Desa scoate la

licitaþie publicã în vederea concesi-
onãrii suprafaþa de 1,00 ha teren ex-
travilan. Caietul de sarcini poate fi ob-
þinut contra cost de la sediul Consi-
liului Local Desa. Preþul caietului de
sarcini este de 100 lei. Ofertele se pot
depune pânã la data de 18.12.2015
ora 16.00. Deschiderea ofertelor va
avea loc pe data de 21.12.2015 ora
11.00 la sediul Consiliului local Desa.
Taxa de participare la licitaþie este de
200 lei, iar garanþia de participare la
licitaþie este de 500 lei.

Fundaþia World Vision Româ-
nia- sucursala Craiova scoate la vân-
zare urmãtoarele autoturisme: - Fiat
Doublo Panorama - DJ.09.HAX, an
fabricaþie 2008, 101.100 km rulaþi,
preþul este de 4.000 euro, motor 1363
cmc (77CP), benzina, normã de po-
luare Euro 4, culoare alb, cutie de
viteze manualã, taxa de poluare ne-
recuperatã. ITP valabil pânã la
28.08.2017. Anvelope de iarnã Nokian
fabricaþie 2011, anvelope vara Kleber
2013, climã manualã, geamuri elec-
trice, computer bord, airbag soger,
închidere centralizatã, banchetã spa-
te rabatabilã, radio CD, sistem alar-
mã, 5 locuri, uºi laterale culisante. -
Toyota Auris _ DJ.08.MJZ, anfabri-
caþie 2007, 91.095 km rulaþi, preteste
de 6700 eur, motor 1998 cmc (127
CP), normã poluare euro 4, culoare
gri metalizat, cutie vitezã manualã,
taxa poluare nerecuperatã, ITP vala-
bil pânã în iunie 2016, anvelope iar-
nã / varã, clima tronic douã zone,
geamuri electrice, airbag ºofer ºi pa-
sager, volan reglabil, proiectoare cea-
þã, cutie în 6 trepte, închidere centra-
lizate /sistem alarmã. Asteptãm în-
scrierile prin e-mail (florian _dobro-
volschi@wvi.org ) sau în scris la fax
0251/545646, pânã la data de
30.11.2015.

Anunþul tãu!
Casa de Asigurãri de Sãnãtate

Dolj organizeazã la sediul instituþiei
concurs de recrutare în data de
21.12.2015, ora 10,00 –proba scrisã, ºi
în termen de maximum 5 zile lucrã-
toare de la data susþinerii probei scri-
se –interviul, pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice de execuþie
vacante :Consilier, cl.I grad profesio-
nal superior- 1 post, inspector cl.I grad
profesional principal-1 post. Condi-
þiile de participare la concurs, biblio-
grafia ºi actele solicitate candidaþilor
pentru dosarul de înscriere se afiºea-
zã la sediul C.A.S. Dolj ºi pe site-ul
CAS Dolj. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la C.A.S. Dolj
– Compartimentul Resurse Umane în
termen de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial, partea a III-a. Do-
sarul de înscriere la concurs trebuie
sã conþinã în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modificatã ºi completatã
de H.G. nr. 1173/2008. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la Compartimentul
Resurse Umane ºi la nr.de telefon:
0251/406666 –int.140.

ÎN conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, titularul
investiþiei -Comuna Pieleºti, judeþul
Dolj, intenþioneazã sã solicite de la A.N.
„Apele Române” -Administraþia Bazi-
nalã de Apã Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor, pentru realizarea lucrãrilor „Puþ
Forat nr. 3 la Staþie de alimentare cu
apã nr. 2, sat Pieleºti, jud. Dolj”. Aceas-
tã investiþie este nouã. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contacta so-
licitantul de aviz la adresa menþionatã
sau la telefon: 0251.459.474. Persoanele
care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului sau la adresa comuna
Pieleºti, str. Gheorghiþã Geolgãu, nr.
188, jud. Dolj, telefon: 0251.459.474,
dupã data de 28.11.2015.

Anunþul tãu!
COLEGIUL Tehnic de Indus-

trie Alimentarã Craiova, cu se-
diul în localitatea Craiova, Str.
Brestei, nr. 144, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã în data de 09.12.2015
concurs pentru ocuparea func-
þiei temporar vacante de Îngriji-
tor, personal nedidactic, 1/1 post
în temeiul HG 286/2011 cu com-
pletãrile ºi modificãrile ulterioa-
re HG 1027/11.11.2014. Concur-
sul se va organiza la sediul insti-
tuþiei conform calendarului ur-
mãtor: 07.12.2015, ora 14.00: ter-
menul limitã pentru depunerea
dosarelor; 09.12 2015, ora 09.00:
proba scrisã; 09.12 2015, ora
12.00: interviu; 09.12.2015, ora
15.00: proba practicã. Condiþiile
specifice necesare în vederea
participãrii la concurs ºi a ocu-
pãrii funcþiei contractuale sunt:
-studii generale, -abilitãþi de re-
laþionare ºi comunicare cu tot
personalul ºcolii, -abilitatea de a
lucra în echipã, -disponibilitate
pentru program flexibil, -rãspun-
de de curãþenia ºi igiena din sec-
torul repartizat, -utilizarea cores-
punzãtoare a ustensilelor ºi ma-
terialelor de curãþenie, -disponi-
bilitate pentru îndeplinirea altor
sarcini, decât cele trasate prin
fiºa postului. Dosarele se pot de-
pune zilnic, între orele 9.00-14.00
(luni-vineri) la secretariatul Co-
legiului Tehnic de Industrie Ali-
mentarã Craiova. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul
Colegiului Tehnic de Industrie
Alimentarã Craiova, Jud. Dolj,
Str. Brestei, nr. 144, între 09.00-
14.00 sau la telefon 0215.422.937,
e-mail: ctia_craiova@yahoo.com.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Anunþul tãu!
CONSILIUL LOCAL FÃR-

CAª anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare cãtre APM Dolj- fãrã
evaluarea impactului asupra
mediului ºi fãrã evaluare adec-
vatã pentru proiectul” Lucrãri de
reabilitare ºi punere în siguran-
þã Baraj acumulare Amãrãºti,
comuna Fãrcaº, judeþul Dolj ”
propus a fi amplasat în comuna
Fãrcaº, satul Amãrãºti, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro Publicul interesat
poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITÃRII DE
EMITERE A ACORDULUI DE
MEDIU DE CÃTRE U.M. 0654
CRAIOVA. Ministerul Afacerilor
Interne – U.M. 0654 Craiova
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul Amplasare staþie mobilã de
distribuþie carburanþi, propus a
fi amplasat în localitatea Gher-
ceºti, T41, P477, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul U.M. 0654 Craio-
va, strada Alexandru Macedon-
schi nr. 7 Craiova, în zilele de
luni-vineri, între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
la sediul A.P.M. Dolj strada Petru
Rareº, nr. 1.

Primãria comunei  Cetate,
organizeazã concurs pentru
ocuparea a 2 posturi vacante
– Asistent medical comunitar
–debutant, Mediator sanitar
–debutant ,în data 27/11/
2015 ora 10:00.

Relaþii suplimentare pot fi
obþinute la sediul institutiei
telefon: 0251/364.022.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

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

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ,  GER-
MANÃ SAU FRAN-
CEZÃ. Telefon: 0251/
418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

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

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  imobi-
lului -  spaþiu comercial în suprafaþã de 105 mp  situat în  municipiul
Calafat, str. Traian, bl. I, parter, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1,2 euro (echivalent lei)/

mp /lunã;
 perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

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

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

Licitaþia voa avea loc  la data de 09.12.2015, ora 1115,  iar înscrierea
se va face pânã la data de 09.12.2015, ora 1000.

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

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
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 Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi - Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comer-
cial. Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

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:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T,
fabricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
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Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Tricicletã copiii preþ- 90
lei negociabil, cãruþ
copil sport- 40 lei, ne-
gociabil.Telefon: 0351/
181.202.

Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8- 500lei, Vanã de-
viatoare 3 cai SF 20E-
200 lei, Boiler- 100 l
Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat
tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

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

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

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

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã ºi
utilatã zona 1 Mai
(Confecþii). Tele-
fon: 0762/ 500.809;
0767/ 305.817.
Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.
Mobilat, douã came-
re – zona: Victor Pa-
pilian. Telefon: 0723/
737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuin-
þã 1,65- 70/80, plãcu-
tã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte
profitabil. Telefon:
0723/684.511.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 20 noiembrie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Anunþ licitaþie.

COMUNA MALU MARE, judeþul Dolj concesioneazã, pe
o durata de 20 ani, o suprafaþã de 4 mp teren aflat în Comu-
na Malu Mare, zona Selgros, amplasat lângã drumul comu-
nal, concesiune care se face în scopul afiºãrii de reclame.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire de la sediul autoritãþii
contractante.

Clarificãri se pot solicita la sediul autoritãþii contractante,
precum ºi la numãrul de telefon/fax 0251/446 145 pânã la
data de 27 Noiembrie 2015.

Data limitã de depunere a ofertelor: 2 Decembrie 2015,
ora 15:00;

Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa publicã de des-
chidere a ofertelor: 15 Decembrie 2015, ora 11:00,  Comuna
MALU MARE (Primãria), Strada Primãriei, nr. 7, Jud. Dolj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr.24

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spatiu-
lui comercial în suprafaþã de 108 mp, situat la etajul Pavilio-
nului administrativ din Piaþa Centralã a municipiul Calafat,
jud. Dolj, cu intrare din str. H.C.C. în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro(echivalent

lei)/mp/lunã
 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de

prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii

la zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 500 lei
 caietul de sarcini se obþine de la sediul D.S.U.P. Calafat,

str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc in data de 09.12.2015,  ora 1100, iar

înscrierea se va face pânã la data de 09.12.2015, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/

333016.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Podari susþine, astãzi, ulti-
ma partidã a acestui tur de campio-
nat, întâlnind, în deplasare, pe Atle-
tic Bradu.

Trupa doljeanã se prezintã în
Argeº dupã o victorie la scor de ne-
prezentare (3-0) cu Urban Titu, meci
la care pe banca tehnicã a podãreni-
lor a debutat Gheorghe Ciurea. Res-
pectiva izbândã a pus punct unei serii
de trei eºecuri consecutive, dezno-
dãmânt ce s-a dovedit a-i fi fatal lui
Dragoº Bon.

LIGA A III-A – ETAPA A 13-A

Podariul, în faþa ultimei reprezentaþii din acest anPodariul, în faþa ultimei reprezentaþii din acest anPodariul, în faþa ultimei reprezentaþii din acest anPodariul, în faþa ultimei reprezentaþii din acest anPodariul, în faþa ultimei reprezentaþii din acest an
Seria 3
Astãzi, ora 14:00: CS Atletic Bradu – ACS PODARI.
Mâine, ora 14:00: CS Afumaþi – CS ªtefãneºti, Spor-

ting Roºiori – FC Aninoasa, Urban Titu – Inter Olt Slati-
na, Concordia Chiajna II – Dinicu Golescu Câmpulung,
SCM Piteºti – AFC Hãrman, FC Voluntari II – Sporting
Turnu Mãgurele.

1. Inter Olt 29 8. Roºiori 15
2. Câmpulung 27 9. Chiajna II 15
3. Afumaþi 23 10. PODARI 15
4. Mãgurele 22 11. ªtefãneºti 12
5. Voluntari II 19 12. Aninoasa 11
6. Bradu 17 13. Titu 9
7. Piteºti 17 14. Hãrman 5

Seria 4
Astãzi, ora 14:00: ACSO FILIAªI – Naþional Sebiº,

Municipal Lugoj – Performanþa Ighiu, Mãgura Cisnãdie
– Nuova Mama Mia Becicherecul Mic.

Mâine, ora 14:00: ASU Poli Timiºoara – CS U II CRA-
IOVA,  Minerul Motru – Pandurii II, Metalurgistul Cugir
– CS Ineu, Millenium Giarmata – Cetate Deva. FC Hune-
doara stã.

1. Poli 28 9. Ineu 13
2. Sebiº* 25 10. Cisnãdie 12
3. Ighiu* 22 11. CS U CRAIOVA 11
4. Cugir 22 12. Motru 11
5. Hunedoara* 19 13. Deva 10
6. Lugoj 19 14. FILIAªI 7
7. Becicherecul 17 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 15

* - un joc mai mult, 12 faþã de 11.

Triumfãtoare cu 3-0 în manºa tur
din Cehia, contra celor de la Fatra
Zlin, SCM U Craiova avea nevoie,
miercuri searã, de douã seturi pen-
tru a-ºi asigura prezenþa în optimile
de finalã ale CEV Cup.

Dupã un prim act cedat în pre-
lungiri (26-28), alb-albaºtrii ºi-au
atins obiectivul (25-17, 25-22), ceea
ce le-a permis ulterior sã nu mai for-
þeze, scor 2-3, la capãtul a douã man-
ºe adjudecate de oaspeþi cu 25-21 ºi
15-13.

Mai departe, SCM U, învinsã în
premierã în aceastã stagiune, va în-

Perechea compusã din Horia Tecãu ºi olandezul
Jean-Julien Rojer (favoritã 2) s-a calificat, miercuri
searã, în penultimul act al Turneului Campionilor, de
la Londra, dupã ce a obþinut a doua victorie din tot
atâtea dispute în Grupa B, scor 6-4, 7-6 (3) în
compania tandemului Ivan Dodig/Marcelo Melo
(Croaþia/Brazilia, nr. 3).

Astãzi, Tecãu ºi Rojer mai au de
luptat cu francezii Pierre-Hugues
Herbert ºi Nicolas Mahut (favoriþi
6), iar dacã îºi vor trece în cont un
set vor câºtiga grupa, evitând astfel
un duel cu Florin Mergea ºi india-
nul Rohan Bopanna (nr. 8), triumfã-
tori în Grupa A. Cei doi, care nu mai
puteau ceda ºefia, ºi-au încheiat ieri
prestaþia în grupã cu o înfrângere,
suferitã în faþa italienilor Simone
Bolelli ºi Fabio Fognini (cap de
serie 5).

Grupa A – ieri: Bolelli/Fognini –
Bopanna/Mergea 4-6, 6-1, 5-10, B.
Bryan/M.Bryan – Murray/Peers
(dupã închiderea ediþiei).

Clasament: 1. Bopanna/Mergea
2p (setaveraj 5-2), 2. B. Bryan/
M.Bryan 1p (2-2), 3. Murray/Peers
1p (2-3), 4. Bolelli/Fognini 1p (3-5).

Grupa B – astãzi: Dodig/Melo –

DIGI SPORT 1

18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: CSM Bucureºti
– Savehof / 20:30 – FOTBAL Liga I: Concordia Chiajna – CS U
Craiova.

DIGI SPORT 2

14:00 – TENIS DUBLU – Turneul Campionilor, la Londra,
în Regatul Unit/ 16:00 – TENIS SIMPLU – Turneul Campioni-
lor/ 18:30 – POLO – Superliga Naþionalã: CSM Digi Oradea –
Steaua / 19:45 – TENIS DUBLU – Turneul Campionilor / 22:00
– TENIS SIMPLU – Turneul Campionilor.

DIGI SPORT 3

11:00 – JUDO – Grand Prix la Qingdao / 18:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CS Phoenix Galaþi – U-BT Cluj

/ 20:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Anadolu Efes Istanbul
– Limoges / 21:45 – RUGBY – Champions Cup: Ulster Rug-
by – Saracens.

DIGI SPORT 4

17:15 – VOLEI (F) – Divizia A1: CS Alba Blaj – CS ªtiinþa
Bacãu / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nice – Lyon.

DOLCE SPORT 1

8:00 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Bahrein / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: CSM Bucureºti – Save-
hof / 20:30 – FOTBAL Liga I: Concordia Chiajna – CS U Cra-
iova / 3:00 – BASCHET NBA: New Orleans – San Antonio.

DOLCE SPORT 2

14:30 – CURSE DE MAªINI – GP2, în Bahrein.

EUROSPORT

12:15 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Bahrein / 18:45 –
SÃRITURI CU SCHIURILE (M) – Cupa Mondialã, la Klin-
genthal, în Germania / 20:00 – PATINAJ ARTISTIC (F) –
Grand Prix la Moscova, în Rusia / 22:00 – SPORTURI CU
MOTOR – Cupa Naþiunilor, la Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2

19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Nieciecza – Piast
Gliwice / 21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Ham-
burg – Dortmund.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL Liga I: Concordia Chiajna – CS U Cra-
iova.

Voleibaliºtii pierd, dar merg
în optimile CEV Cup

tâlni formaþia greacã Olympiacos Pi-
reu, care i-a eliminat pe estonienii
de la Parnu VC, 3-0 (a) dupã 3-1 (d).
“Dubla” se va disputa la începutul
ºi mijlocul lunii decembrie, primul joc
fiind programat la Craiova.

Dacã vor trece ºi de Olympiakos,
bãieþii lui Dan Pascu îºi vor egala
performanþa de sezonul trecut, pre-
zenþa în faza sferturilor de finalã.

Proxima partidã pentru voleiba-
liºtii noºtri va fi sâmbãtã (13:30), în
campionat, cu “lanterna” U Cluj,
meci pe care îl va susþine tot în faþa
propriilor suporteri.

De partea cealaltã, Bradu a cuce-
rit un singur punct din precedentele
nouã posibile, cel mai recent cedând
cu 1-2 la Aninoasa.

În conjunctura actualã, ambele
combatante par sã refuze remiza, Bra-
du având pe teren propriu un bilanþ
de trei victorii ºi douã înfrângeri, iar
Podariul o victorie ºi nu mai puþin de
cinci eºecuri.

Sezonul trecut, în disputa de la
Bradu, gazdele învingeau cu 2-1,
pentru ca apoi Podariul sã se revan-

ºeze cu un 4-2.
Brigada care va conduce partida

de astãzi este alcãtuitã din Silviu Ilie
Gulei (Turneu Severin) – Silviu Cã-
tãlin Haramuz (Reºiþa) ºi Ovidiu Do-
robanþu (Olanu-Vâlcea). Observa-
tori vor fi bucureºteanul Florin Chi-
vulete ºi Constantin Ciocoiu (Bãi-
coi-Prahova).

Adversar redutabil
pentru Filiaºi

De asemenea azi, dar în Seria 4,
joacã ºi ACSO Filiaºi, care primeºte
vizita celor de la Naþional Sebiº. La o

privire a clasamentului, lesne de ob-
servat, un duel între locul doi din faþã
ºi locul doi din subsolul ierarhiei.

În cinci meciuri susþinute pe Are-
na Oltenia (fosta Chimia) în acest se-
zon, filieºenii au înregistrat douã suc-
cese ºi trei eºecuri, în timp ce rivala
arãdeanã are “afarã” un bilanþ pozi-
tiv, de 3-1-2.

În runda de sãptãmâna trecutã,
Filiaºul a pierdut cu 2-0 la Hunedoa-
ra, iar Sebiºul a câºtigat cu acelaºi
rezultat “acasã”, în compania Muni-
cipalului Lugoj.

Naþional a reuºit stagiunea pre-
cedentã sã strice debutul filieºenilor

în cel de-al treilea eºalon fotbalistic,
plecând cu o victorie cu 2-1 de la Iºal-
niþa. Dacã punem pe tapet ºi ce s-a
întâmplat în retur, a fost o remizã
“albã”, 0-0.

Dreptatea la disputa din aceastã
dupã-amiazã va fi împãrþitã de Da-
niel Nicolae Neagoe (Timiºoara) –
Silviu Goicea (Bucureºti) ºi Adina
Catrina (Slatina). La masa observa-
torilor vor sta Luis Moisescu (Seve-
rin) ºi Ionel Catanã (Motru).

Colega de serie a Filiaºului, CS U
II Craiova, va evolua mâine, având,
la rându-i, un meci extrem de greu, în
fief-ul liderului ASU Poli Timiºoara.

TENIS (DUBLU) – TURNEUL CAMPIONILOR

Tecãu îl însoþeºte pe Mergea în semifinale
Matkowski/Zomonjic, Rojer/Tecãu – Herbert/
Mahut.

Clasament: 1. Rojer/Tecãu 2p (setaveraj 4-0), 2.
Dodig/Melo 1p (2-3), 3. Herbert/Mahut 1p (3-3), 4.
Matkowski/Zomonjic 0p (1-4).

Se calificã primele douã perechi din fiecare
grupã, în semifinale jucându-se încruciºat.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 17 11 3 3 29-20 36
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Steaua 17 8 6 3 23-15 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 17 6 5 6 19-15 23
8. CSMS Iaºi 17 6 4 7 14-20 22
9. CFR Cluj 17 7 6 4 24-17 21
10. ACS Poli 17 3 6 8 12-22 15
11. Concordia 17 3 5 9 16-25 14
12. Botoºani 17 2 7 8 16-28 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 17 1 8 8 10-18 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVIII-a
Chiajna – „U” Craiova, vineri, ora 20.30
CFR Cluj – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 16.30
Astra – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20.30
ASA – Viitorul, duminicã, ora 18
Dinamo – Steaua, duminicã, ora 20.30
FC Botoºani – FC Voluntari, luni, ora 18
Pandurii – Petrolul, luni, ora 20.30

Bilanþul modest din returul sezo-
nului regulat, doar 4 puncte strânse
în tot atâtea runde, îi obligã pe alb-
albaºtrii sã câºtige disputa din seara
aceasta, de la Chiajna. În tur, con-
tra ilfovenilor, Universitatea a obþi-
nut prima victorie a sezonului, scor
2-0, prin reuºitele lui Bãluþã ºi Zla-
tinski. Recuperarea celor doi jucã-
tori din Capul Verde, Kay ºi Nuno
Rocha, absenþa lui Mateiu, cauzatã
de suspendare, greºelile de arbitraj
care s-au înmulþit împotriva Craio-
vei ºi terenul sintetic de la Chiajna
sunt principalele preocupãri ale lui
Emil Sãndoi pentru meciul din sea-
ra aceasta.  „Gândurile noastre sunt
la cele trei puncte puse în joc, ne-

Andrei Ivan a debutat în na�io-
nala mare a României în meciul cu
Italia, evoluând preþ de 8 minute,
dar fãrã a purta pe cap casca de
protecþie. La final, tânãrul atacant
al ªtiinþei a declarat cã, de emoþii a
uitat sã-ºi punã casca, dar ºi cã la
final a refuzat propunerea lui Mar-
chisio de a face schimb de tricouri,
deoarece acestea erau apoi licitate
pentru victimele de la colectiv.
Numai cã, evident, la licitaþie aveau
sã fie scoase doar replici ale tri-
courilor de joc. „Nu am crezut cã
o sã joc cu Italia. La Under 21 am
debutat tot cu Italia, m-a debutat
domnul Moldovan, secundul de la
echipa de seniori. Eu trebuia sã joc
cu casca în cap, dar am uitat ºi de
cascã atunci când m-au chemat sã
intru în teren. Emoþiile! Am intrat
aºa pe teren. A vrut sã facã Mar-
chisio schimb de tricouri, dar n-
am vrut”, a spus Ivan dupã meci.

Ivan a refuzat
sã schimbe
tricoul cu
Marchisio

TTTTTricolorii au ajuns pe locul 16 în lumericolorii au ajuns pe locul 16 în lumericolorii au ajuns pe locul 16 în lumericolorii au ajuns pe locul 16 în lumericolorii au ajuns pe locul 16 în lume
Chiar dacã a terminat la egalitate, 2-2, cu Italia, România a scãzut

douã locuri în clasamentul realizat de FIFA pe luna noiembrie. Astfel,
echipa naþionalã a ajuns pe locul 16 cu 980 de puncte. Dintre echipele
calificate la Euro 2016, doar 8 selecþionate stau mai bine ca România în
acest top: Belgia (1), Spania (3), Germania (4), Portugalia (7), Anglia
(9), Austria (10), Elveþia (12) ºi Italia (15). Printre echipele aflate sub-
 România în clasament se aflã Franþa (25), Þara Galilor (17), Croaþia
(18), Ungaria (20), Turcia (21), Rusia (24), Slovacia ºi Cehia (26), Ucraina
(29), Irlanda de Nord (30), Irlanda (31), Polonia (34), Suedia (35), Is-
landa (36), Albania (38). Tragerea la sorþi a grupelor pentru turneul final
al Campionatului European din 2016 va avea loc, la 12 decembrie, la
Palatul Congreselor din Paris. România a fost pe locul 7 în clasamentul
FIFA în luna august.
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din deplasare cu Concordia Chiajnadin deplasare cu Concordia Chiajnadin deplasare cu Concordia Chiajnadin deplasare cu Concordia Chiajnadin deplasare cu Concordia Chiajna

Concordia Chiajna –
Universitatea Craiova

Stadion: „Concordia”, ora 20.30
Concordia: Fl. Iacob – Bãrboianu, Mamele, Tincu, Bucuricã – Giur-

giu, Bruno Madeira – Serediuc, Purece, V. Lazãr – M. Constantinescu.
Antrenor: Cornel Þãlnar. Rezerve: Matache – M. Cristescu, S. Panã,
Rãsdan, Grãdinaru, Pena, Dina.

Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Popov, Iliev, Vãtãjelu – Ivan,
Madson, Zlatinski, Bancu – Bawab, Curelea. Antrenor: Emil Sãndoi. Re-
zerve: Straton – Achim, Kay, Nuno Rocha, Bãluþã, Ferfelea, Herghelegiu.

ar pãstra în cursa pentru play-off.
Se va juca pe sintetic, suprafaþã care
creazã probleme echipelor oaspete
la Chiajna, dar sperãm sã ne adap-
tãm. Programarea partidei cu Chiaj-
na nu ne este favorabilã, deoarece
Kay ºi Rocha au fost la echipa naþi-
onalã ºi vor ajunge în dimineaþa
meciului. Vor avea douã nopþi pier-
dute pe avioane dupã un meci ofi-
cial. Sperãm sã-i recuperãm. La ul-
timele meciuri am pierdut puncte pe
greºeli de arbitraj. A fost golul cu
mâna de la Giurgiu. cu ASA, din ce
s-a analizat la emisiunile sportive, a
fost henþ clar la Golanski. Ne do-
rim ca de acum înainte sã nu se mai
greºeascã“ spune antrenorul Cra-

iovei. Cristian Bãlgrãdean confirmã
cã victoria în meciul de astãzi este
obligatorie: „Trebuie neapãrat o vic-
torie cu Chiajna, pentru a egala
ASA. În primul rând îmi doresc sã
câºtigãm noi, dar firesc aº vrea ca
ºi rezultatele din celelalte meciuri sã
ne fie favorabile. Acum, pentru
play-off, se bat cele ºase echipe care
deja ocupã locurile, noi, iar CFR Cluj
ar putea intra în calcule dacã îºi
primeºte punctele“.

De partea cealaltã, gazdele nu-l
vor avea în teren pe Sârghi, sus-
pendat, însã Þãlnar îi are la dispo-
ziþie pe foºtii jucãtori ai Craiovei,
Bãrboianu ºi Dina, în timp ce Bulei-
cã este indisponibil pe termen lung.

Blue Friday
la magazinul oficial al ªtiinþei

Astãzi, cu ocazia reducerilor
anuale organizate peste tot în lume,
Universitatea Craiova anunþã Blue
Friday la magazinul oficial al clubu-

lui, situat în preajma English Park.
Astfel, fanii care achiziþioneazã as-
tãzi produse de la magazinul oficial
vor beneficia de reduceri semnifica-
tive. Toate articolele cu însemnele
clubului au o reducere de 15%, iar
gama Nike de 30%. Promoþia este
valabilã în limita stocului disponibil.


