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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- ªi ce dacã vine iarna, Popescule, o
sã treacã. Rãmânem noi sã plãtim
întreþinerea, impozitul ºi celelalte
care, slavã domnului, sunt destule.

actualitate / 3

Luna urmãtoare aduce cu sine ºi manifestarea tradiþio-
nalã a sacrificãrii porcilor. În Dolj, conform datelor publi-
cate de Direcþia pentru Agriculturã Dolj sunt 11 de târguri
sãptãmânale, unde se pot comercializa animale, dar, în
prezent, doar cel din comuna Argetoaia este avizat sani-
tar-veterinar. Întâlnirile în cadrul Colegiului Prefectural
pe aceastã temã au devenit o rutinã, în care fiecare parte
îºi susþine, cu argumente, poziþia. Autoritatea publicã sa-
nitar-veterinarã doreºte sã gãseascã condiþii de bun-simþ
în aceste târguri, primarii localitãþilor motiveazã cã nu îºi
permit investiþii în modernizarea lor.
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Un raport al serviciilor americane de informaþii relevã numele lui Abdelhamid Abaaoud (n. 8

aprilie 1987 - Anderlecht) organizatorul prezumat al atentatelor din 13 noiembrie a.c., ucis în
raidul anti-terorist de la Saint Denis. Raportul publicat, miercuri, de serviciile americane de
informaþii, menþioneazã cã SUA avertizaserã de iminenþa atacurilor în Franþa orchestrate de
Statul Islamic. Este adevãrat cã serviciile americane ºi FBI demantelaserã o celulã jihadistã în
Belgia în luna ianuarie. Atunci poliþia belgianã reuºise dejucarea unui atentat, în urma unei
operaþiuni anti-teroriste, în mai multe oraºe ale þãrii, inclusiv Verdiers.
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Ambasadorul SUA
a avut o primã
întâlnire cu Dacian
Cioloº

Ambasadorul SUA la Bucu-
reºti, s-a întâlnit ieri, la Palatul
Victoria, cu premierul Româ-
niei, aceasta fiind prima
discuþie dintre cei doi dupã
instalarea noului guvern. Hans
Klemm i-a transmis lui Dacian
Cioloº cã Ambasada va colabo-
ra cu guvernul sãu pentru a
consolida parteneriatul strate-
gic SUA-România, inclusiv la
nivel economic, în paralel cu
consolidarea statului de drept ºi
lupta anticorupþie. “Ambasado-
rul Hans Klemm l-a informat pe
prim-ministru cã Ambasada va
colabora cu el ºi cu guvernul
sãu pentru a consolida ºi
amplifica parteneriatul strate-
gic SUA-România, inclusiv
pentru a spori componenta
economicã ºi comercialã a
acestuia, în paralel cu conti-
nuarea excelentei cooperãri în
domeniul securitãþii, cu consoli-
darea statului de drept ºi lupta
împotriva corupþiei”, a precizat
Ambasada SUA, la solicitarea
MEDIAFAX. În timpul discuþii-
lor, diplomatul american a
explicat cã prioritãþile Ambasa-
dei sunt promovarea securitãþii,
statului de drept ºi prosperitãþii
celor douã þãri ºi a remarcat cã
existã multe domenii de interes
comun în programul Guvernului
României. Hans Klemm l-a
felicitat pe Dacian Cioloº
pentru numire ºi pentru forma-
rea guvernului ºi a dat asigu-
rãri cã SUA rãmâne un aliat,
partener strategic ºi prieten
apropiat al României. De
asemenea, Klemm l-a asigurat
pe Cioloº de sprijinul sãu
persoanal. “Ambasadorul l-a
felicitat pe prim-ministru pentru
numire ºi formarea noului
guvern, ºi-a oferit sprijinul ºi a
subliniat cã Statele Unite ale
Americii vor rãmâne un aliat,
partener strategic ºi prieten
apropiat al României”, potrivit
sursei citate. 

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Nu a fost de ajuns cã din douãzeci ºi ceva
de milioane de „comuniºti”, adevãraþi ori nu,
înregimentaþi ori doar creditori, fãrã reacþie, ai
sistemului, ne-am metamorfozaþi în bloc în „an-
ticomuniºti”. ªi nu e vorba doar de milioanele
de inocenþi, oameni simpli þinându-se atât cât
se putea departe de scena politicii instituþionali-
zate, cât îndeosebi de cei cu carnete ºi activi la
un nivel sau altul. Place ori nu, în rândul celor
mai gãlãgioºi contestatari ai regimului comu-
nist s-au poziþionat majoritar cei de pe urmã.

Un fenomen similar s-a petrecut ºi cu pozi-
þionarea faþã de Credinþã. ªi de Bisericã. Cãci,
dacã o majoritate, cea a oamenilor simpli, mai
ales de la þarã, au continuat, chiar sub teroarea
ateistã, sã-ºi practice credinþa, câteva milioane
(ºi nu e vorba doar de cei cu carnete roºii) fie
ºi-au disimulat comportamentul religios, fie, mai
rãu, au combãtut frenetic credinþa.

O realitate, aceasta, care n-ar trebui ignora-
tã din procesul schimbãrilor de comportament
intervenite dupã evenimentele din 1989 ºi în
mecanismul cãrora s-ar cuveni identificate re-
pere ale unor „dereglãri” sub incidenþa multor
paradoxuri ale acestor ultime decenii.

Ciudate, într-adevãr, vor fi fiind cãile Dom-
nului. Fiindcã, printre atâtea lucruri insidioase
din aceºti ani de vinovatã tranziþie, ceea ce mã

De la ateismul statalDe la ateismul statalDe la ateismul statalDe la ateismul statalDe la ateismul statal
la misticismul habotnicla misticismul habotnicla misticismul habotnicla misticismul habotnicla misticismul habotnic
intrigã în mod aproape scandalos este tocmai
aceastã bruscã, nefireascã ºi chiar caraghioasã
„convertire” a unor bravi propagandiºti a ateis-
mului din vechiul regim.

Un sentiment de penibil, de greaþã chiar, mã
viziteazã ori de câte ori, la telefon ori pe stradã,
aud acel „Doamne ajutã!” pe post de salut. ªi
el vine de la cunoscuþi, unii cu zgomotoase pre-
tenþii intelectuale, pe care mi-i amintesc în ipos-
taze de aprigi propagandiºti ai ateismului, scri-
ind, la gazete, ºi amendând, în micile colectivi-
tãþi, orice manifestare a semenilor lor în creu-
zetul tradiþional al credinþei. Cei mai mulþi nu
pot invoca nici mãcar condiþia, în parte justifi-
catã, cã acele furori contra credinþei le-ar fi
fost impuse. Nu, ºtiu cazuri în care, în preaj-
ma Sfintelor Sãrbãtori, ei se ofereau, cu o dis-
ponibilitate nefireascã, sã se înscrie în ceea,
ce, într-o comunitate, se considera a fi o sarci-
nã extrem de ingratã.

Acum întâlnesc pe stradã ºi, preþ de minute
în ºir, îmi vorbesc de Dumnezeu ºi de credin-
þã, pe tonuri de o evlavie discutabilã. E dreptul

lor, se va spune: desigur, dar rãmâne de definit
natura acestor convertiri în planul autentificãrii
unei vocaþii veritabile, în absenþa cãreia religio-
zitatea riscã sã fie asimilatã unei habotnicii de
gubernie slavã.

Nu ºtiu câþi au sesizat un aspect de la cere-
monialul instalãrii Guvernului Cioloº la Palatul
Cotroceni: expresia „liturgicã” din final – „Aºa
sã-mi ajute Dumnezeu” – urmatã obligatoriu de
semnul crucii. Cu siguranþã cã toate acestea au
fost formalizate într-o stereotipie, ca atâtea al-
tele. Însã tocmai de aceea într-un stat declarat
laic implorarea ajutorului divinitãþii combinat cu
semnul crucii pare o formalitate în care se stin-
ge, de la sine, orice suflu de credinþã.

Ne aflãm, ca ºi în alte contexte, în prezenþa
uneia dintre gravele sfidãri cu care ne-am ales
în democraþia presupus liber-consimþitã: de la
ateismul statal, un veritabil atentat la intimitatea
persoanei umane, am trecut, brusc, la o habot-
nicie „misticã”. Ghilimelele sunt menite sã di-
socieze, aici, crezul curat al unor aleºi de cari-
catura lui în rândul unui popor de mireni.

Sorin Mircea Oprescu, primar
al Capitalei la data faptelor, în pre-
zent suspendat din funcþie, a fost
trimis în judecatã, în arest la do-
miciliu, pentru luare de mitã, spã-
lare de bani, abuz în serviciu,
dacã funcþionarul a obþinut pen-
tru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, ºi constituire a unui
grup infracþional organizat.

Bogdan Cornel Popa, director
al Centrului Cultural al Palatelor
Brâncoveneºti de la Porþile Bu-
cureºtiului ºi ulterior al Adminis-
traþiei Cimitirelor ºi Crematorii-
lor Umane, la data faptelor, va fi
judecat pentru luare de mitã (pa-
tru infracþiuni), complicitate la
luare de mitã, dare de mitã (douã
infracþiuni), complicitate la dare
de mitã, trafic de influenþã (cinci
infracþiuni), spãlare de bani (pa-
tru infracþiuni), abuz în serviciu,
dacã funcþionarul a obþinut
pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, efectuare de
operaþiuni financiare, ca acte
de comerþ, incompatibile cu
funcþia, atribuþia sau însãrci-
narea pe care o îndeplineºte o
persoanã ori încheierea de
tranzacþii financiare, utilizând
informaþiile obþinute în virtu-
tea funcþiei, atribuþiei sau în-
sãrcinãrii sale, în scopul obþi-
nerii pentru sine sau pentru
altul de bani, bunuri ori alte
foloase necuvenite, în formã
continuatã (trei infracþiuni) ºi
constituire a unui grup infrac-
þional organizat. Fostul ºef al

Sorin Oprescu, Bogdan Popa ºi alte ºapte persoane,
trimiºi în judecatã în dosarul de corupþie

Sorin Oprescu, Bogdan Popa, fost ºef al Adminis-
traþiei Cimitirelor, ºi alte ºapte persoane au fost

trimiºi în judecatã, Popa fiind acuzat cã ar fi consti-
tuit un grup infracþional care a urmãrit luarea de

mitã, din sume provenite din bugetul PMB, pe care,
din 2013, l-ar fi condus primarul Capitalei.

Administraþiei Cimitirelor din ca-
drul Primãriei Capitalei este în
arest la domiciliu.

Tot în arest la domiciliu este ºi
Romeo Albu, trimis în judecatã
pentru complicitate la spãlare de
bani (douã infracþiuni), complici-
tate la dare de mitã ºi constituire
a unui grup infracþional organizat.
Alte patru persoane acuzate în
acest dosar au fost trimise în ju-
decatã în stare de arest preventiv,
respectiv: Cristian Stanca, fostul
ºofer al lui Sorin Oprescu - pen-
tru complicitate la luare de mitã
(patru infracþiuni), complicitate la
dare de mitã, (douã infracþiuni) ºi
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat; Mircea Octavian
Constantinescu, directorul Direc-
þiei Economice din Primãria Capi-
talei la data faptelor - pentru luare
de mitã ºi constituire a unui grup

infracþional; Florin ªupealã, direc-
tor al Centrului Cultural al Pala-
telor Brâncoveneºti de la Porþile
Bucureºtiului (CCPBPB) cu atri-
buþii de director adjunct la data
faptelor - pentru luare de mitã ºi
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat; Claudiu Bengalici,
administrator al unei societãþi co-
merciale - pentru complicitate la

spãlare de bani (trei in-
fracþiuni) ºi constituire a
unui grup infracþional or-
ganizat.

De asemenea, Ruxan-
dra Mihaela Petroi Avasi-
loae, director general al
Centrului Cultural al Pala-
telor Brâncoveneºti de la
Porþile Bucureºtiului la
data faptelor, aflatã sub
control judiciar, va fi ju-
decatã pentru luare de
mitã ºi constituire a unui
grup infracþional organi-
zat, iar Ion Niþã a fost tri-
mis în judecatã, în stare de
libertate, pentru complici-

tate la spãlare de bani (douã in-
fracþiuni) ºi constituire a unui
grup infracþional organizat. Potri-
vit rechizitoriului procurorilor,
Bogdan Popa, în calitate de direc-
tor al Administraþiei Cimitirelor ºi
Crematoriilor Umane, a constituit
un grup infracþional organizat la
care au aderat ulterior ºi ceilalþi
inculpaþi, care avea ca scop sã-
vârºirea de infracþiuni de corup-
þie, mai precis dare ºi luare de mitã,
din sume provenite din bugetul
Municipiului Bucureºti, grup pe
care, de la finalul anului 2013, l-a
condus Sorin Oprescu.

Totodatã, procurorii au pus
sechestru asigurator asupra su-
melor de 102.400 de lei ºi 9.500
de euro, descoperite cu ocazia
percheziþiei, precum ºi asupra a
trei case deþinute în proprietate
sau în coproprietate de cãtre So-
rin Oprescu. Dosarul a fost tri-
mis Tribunalului Bucureºti, pro-
curorii DNA propunând menþine-
rea mãsurilor preventive ºi asi-
gurãtorii dispuse în cauzã.



  cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 21 noiembrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Un raport al serviciilor ameri-
cane de informaþii relevã numele
lui Abdelhamid Abaaoud (n. 8 apri-
lie 1987 - Anderlecht) organiza-
torul prezumat al atentatelor din
13 noiembrie a.c., ucis în raidul
anti-terorist de la Saint Denis. Ra-
portul publicat, miercuri, de ser-
viciile americane de informaþii,
menþioneazã cã SUA avertizaserã
de iminenþa atacurilor în Franþa
orchestrate de Statul Islamic. Este
adevãrat cã serviciile americane
ºi FBI demantelaserã o celulã ji-
hadistã în Belgia în luna ianuarie.
Atunci poliþia belgianã reuºise
dejucarea unui atentat, în urma
unei operaþiuni anti-teroriste, în
mai multe oraºe ale þãrii, inclusiv
Verdiers. Potrivit datelor, “grupul
Statul Islamic dezvolta capaci-
tãþi de operaþiuni complexe cu
ajutorul explozibilului”, relevã
raportul, fãrã a preciza locurile
probabile ale acestor atacuri în
Europa. Deloc surprinzãtor în
concluziile lor, serviciile america-
ne evocau numele lui Abdelhamid
Abaaoud (28 de ani) coordonato-
rul prezumat al atentatelor de la

MIRCEA CANÞÃR
Paris de vinerea trecutã, descris
ca un instigator al proiectelor de
atac terorist, dejucate în Belgia.
Potrivit unui oficial din anti-tero-
rismul belgian “el a condus ope-
raþiunile cu telefonul mobil din
Atena”. În parteneriat contra
Daech, cu SUA, guvernul fran-
cez a avut cunoºtiinþã de amenin-
þãri, dar nu avea nici o informaþie
despre data ºi locul evenimente-
lor. SUA oferã 5 milioane de do-
lari, în schimbul informaþiei care
permite arestarea lui Tirad al-Jar-
ba, un jihadist cunoscut sub nu-
mele Abu Mmuhamad al-Shimali,
care serveºte drept cãlãuzã pen-
tru combatanþii strãini veniþi în Si-
ria pentru Statul Islamic. Descris,
drept un responsabil al Statului
Islamic, de Departamentul ame-
rican de stat, el trãieºte la fron-
tiera cu Turcia, unde opereazã. De
origine sauditã, este un fost mem-
bru Al Qaida. O fiºã de sintezã,
datatã din luna aprilie a.c., decla-
sificatã, a serviciilor de informa-
þii belgiene, descrie parcursul lui
Abdelhamid Abaaoud în 20 de
pagini. Începând cu februarie

2014 când Abdelhamid Abaaoud
este considerat de serviciile de
informaþii drept un pericol de stat,
devine o þintã. În februarie 2015,
serviciul belgian de informaþii,
identificã un interviu al lui Abdel-
hamid Abaaoud în publicaþie on-
line Dabiq a Statului Islamic. Câ-
teva mandate internaþionale de
arestare împotriva lui sunt emise
formal. Franþa nu-ºi mascheazã
îngrijorarea la porozitatea spaþiu-
lui Schengen ºi ieri ministrul sãu
de interne, Bernard Cazeneuve, a
spus, referindu-se la cooperarea
anti-teroristã cã “luni, dupã
atentatele de la Paris, un ser-
viciu de informaþii al unei þãri
din afara Europei, ne semnala
cã are cunoºtiinþã de prezenþa
lui Abdelhamid Abaaoud în
Grecia.  Nici o altã informaþie
emanatã de la þãrile europene
nu a fost cunoscutã”. Deºi, vi-
neri seara, la ora 23, a fost sur-
prins de camerele de supraveghe-
re dintr-o staþie de metrou (Croix
de Chevaux), în apropierea locu-
rilor atentatului. Fãrã ca reproºu-
rile sã aibe þintã directã, francezii

nu-ºi ascund uluiala la faptul cã
Molenbeek, de pildã, oferã o de-
monstraþie autenticã de eºec a UE
la porþile Bruxelles-ului. Figurã
emblematicã a jihadismului euro-
pean, hãituit de toate servicile de
informaþii, care îl credeau în con-
tinuare în Siria, Abdelhamid Aba-
aoud era bine-mersi pe teritoriul
francez, la Saint Denis. Intensita-
tea scenei de rãzboi, în timpul ata-
cului membrilor RAID, a fost atât
de puternicã încât cadavrul, re-
gãsit printre altele, s-a dovedit de
nerecunoscut, Maºina de propa-
gandã a Daech, l-a prezentat drept
un “martir”. Ieri, la Bruxelles,
Parisul a obþinut din partea parte-
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nerilor europeni, ºi a instituþiilor
UE, ceea ce se refuzase dupã aten-
tatele de la începutul anului, de la
Charlie Hebdo (fiºarea pasageri-
lor aerieni, ranforsarea reglemen-
tãrilor privind armele de foc, con-
trolul ferm la frontierele UE). Eu-
ropenii s-au angajat de o manierã
decisivã de a pune în operã “PNR”
(passenger name record), adicã
cumunicarea serviciilor de poliþie
ºi de informaþii de companiile ae-
riene, a tuturor datelor pasageri-
lor pentru toate zborurile care so-
sesc în Europa ºi care pleacã. În
mare discuþie se aflã spaþiul
Schengen, ºi practic nimic nu va
mai fi ca înainte.

Subprefectul de Dolj, Simona
Moise, i-a felicitat pe coordonatorii
proiectului, arãtând cã o astfel de
iniþiativã are o mare importanþã pen-
tru comunitatea romilor. „Un proiect
european este ca un copil pentru cei
care îl iniþiazã. S-a nãscut dintr-un
necesitate ºi acum se încununeazã
cu laude. Vom vedea efectele în timp
pentru cã sunt sigurã cã proiectul
dumneavoastrã va creºte. Acest pro-
iect a creat locuri de muncã, a ate-
nuat efectele discriminãrii. Cei care
au conºtientizat cã locul 1 la ºomaj
trebuie sã fie eliminat în maximã ur-
genþã s-au regãsit aici ºi þin sã felicit
primãriile care au conºtientizat fap-
tul cã trebuie sã se implice în aceas-
tã iniþiativã. Sã nu vã opriþi aici pen-
tru ca, în timp, sã constatãm cã
aceste centre au înflorit ºi au deve-
nit puternice”, a declarat subprefec-
tul de Dolj, Simona Moise.

„Nu trebuie sã le dãm direct
peºtele, ci undiþa”

Proiectul ”Economia Socialã – un
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”Economia socialã – un pas spre viitor”, proiect
implementat de Centrul European pentru Promo-
varea ºi Integrarea Romilor (CEPIR), în partene-
riat cu unitãþi administrativ-teritoriale din cinci
judeþe ale þãrii, a ajuns la final. Coordonatorii ºi
beneficiarii acestui proiect, unul de anvergurã, s-

au întâlnit, vineri, într-o conferinþã de final pen-
tru a arãtã cã iniþiativa, pe care ºi-au propus-o mai
întâi pe hârtie, ºi-a atins toate scopurile în decur-
sul unui an. Organizatorii au fost felicitaþi de au-
toritãþi ºi încurajaþi sã se implice ºi în alte iniþiati-
ve care sprijinã comunitatea romilor.

pas spre viitor” s-a desfãºurat pe par-
cursul unui an ºi a avut scopul sã fa-
ciliteze accesul pe piaþa muncii a a
persoanelor de etnie romã. „Ne-am
propus sã promovãm economia so-
cialã în rândul comunitãþilor de per-
soane defavorizate din mediul rural ºi
urban, sã îmbunãtãþim competenþe-
le, cunoºtinþele ºi stima de sine a per-
soanelor vulnerabile, în vederea faci-
litãþii accesului la locurile de muncã
create în cadrul structurilor de eco-
nomie socialã”, a precizat Mirela San-
du, vicepreºedintele CEPIR, ONG-
ul care a implementat proiectul. „Ro-
mii sã nu mai fie niºte asistaþi social,
ci sã fie activi în societate. De aceea,
nu trebuie sã le dãm direct peºtele, ci
undiþa cu care sã îi prindã. Adicã sã
le oferim posibilitatea sã munceascã,
sã-i ajutãm cu locuri de muncã”, a
spus  ºi Pavel Nelu, un reprezentant
al romilor din judeþul Gorj.

Proiectul s-a desfãºurat
în cinci judeþe

În cadrul acestui proiect (care

a beneficiat de o cofinanþare din
Fondul Social European prin Pro-
gramnul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Axa prioritarã 6: Promova-
rea incluziunbii sociale, Domeniul
Major de Intervenþie 6.1: Dezvol-
tarea economiei sociale), au fost
înfiinþate ºi funcþioneazã 12 struc-
turi de economie socialã care aduc
venituri persoanelor implicate. În
localitatea Iancu Jianu, din judeþul
Olt, s-a creat o societate care fa-
bricã articole de îmbrãcãminte. La
Mehedinþi, în localitatea ªimian –
o societate care fabricã produse
din beton pentru construcþii; la
Dichiseni, în judeþul Cãlãraºi – o
societate pentru construcþii; în lo-

calitatea Sãcãlaz, judeþul Timiº – o
spãlãtorie auto. Restul societãþilor
au fost înfiinþate în Dolj: la Filiaºi
– fabricarea pâinii, la Amãrãºtii de
Jos – produse din beton pentru
construcþii; la Cetate – un salon de
coafurã; la Sadova – tot un salon
de coafurã; la Mârºani – un atelier
pentru fabricarea articolelor de
îmbrãcãminte, iar la Craiova – un
centru de îmfrumuseþare ºi între-
þinere corporalã („All Body Salon”
de pe strada Calea Bucureºti, Bl.
M18B), o patiserie (patiseria „Pati
Ses”, vizavi de magazinul Profi din
cartierul Brazdã) ºi un restaurant
fast-food (restaurantul „Good
Cook” de pe strada „Împãratul
Traian”).

Au fost create
68 de locuri de muncã

În cadrul acestui proiect, 168
de persoane (80 persoane de et-
nie romã, 28 de persoane benefi-
ciare de venit minim garantat, 60
de femei excluse social) au fost
consiliate individual ºi au fost ca-
lificate în meseriile de patiser, bru-
tar, frizer, coafor, manichiurist-
pedichiurist, cosmetician, con-
fecþioner, pavator, lucrãtor în
construcþii, bucãtar, lucrãtor în
comerþ, spãlãtor vehicule. Din-
tre acestea, au fost angajate 68
de persoanele la cele 12 structuri
economice create, locuri de mun-
cã care, potrivit coordonatorilor
proiectului, au fost menþinute.
„Structurile de economie socialã
din cadrul proiectului au creat lo-
curi de muncã, care contribuie
la scãderea ºomajului ºi la creº-
terea economicã a zonelor în care
îºi desfãºoarã activitatea. Func-
þionarea ºe menþinerea pe piaþa
muncii a persoanelor vulnerabi-
le, dintre care ºi romi, oferindu-
le condiþiile pentru obþinerea de
venituri pe termen lung, contri-
buie la asigurarea bunãstãrii ºi
creºterii calitãþii vieþii”, a conclu-
zionat vicepreºedintele CEPIR,
Mirela Sandu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, joi, 19 noiembrie a.c. toa-
te excepþiile ºi cererile formulate
de George ªtefan Moþãþeanu, an-
gajatul Companiei de Apã Oltenia
prins cu 1.000 de euro ºpagã. In-
stanþa a constatat legalitatea rechi-
zitoriului Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj prin care Moþãþea-
nu a fost trimis în judecatã pentru
luare de mitã ºi a menþinut mãsura
controlului judiciar faþã de acesta:
„Respinge excepþiile ºi cererile
formulate inculpatul Moþãþeanu
George ªtefan. Constatã legalita-
tea sesizãrii instanþei prin rechizi-
toriul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, sub nr.539/P/2015,
privind pe inculpatul Moþãþeanu
George ªtefan, trimis în judecatã

Poliþiºtii locali au avut în vedere
respectarea normelor legale privind
desfãºurarea activitãþilor comer-
ciale, respectarea obiectului  de
activitate înscris în autorizaþia sau
acordul de funcþionare, a condiþii-
lor ºi a locurilor stabilite de autori-
tatea localã, precum ºi verificarea
achitãrii taxelor aferente de cãtre
agenþii economici care desfãºoarã
activitãþi comerciale pe domeniul
public al Municipiului Craiova. În
urma activitãþilor desfãºurate, au
fost verificate în total 2.127 so-
cietãþi comerciale, dintre acestea
314 societãþi având ca obiect de
activitate alimentaþia publicã. Au
fost aplicate  1189
sancþiuni contraven-
þionale în valoare to-
talã de 144.300 lei
societãþilor comer-
ciale care îºi desfã-
ºoarã activitatea fãrã
a deþine acord sau au-
torizaþie de funcþio-
nare emise de cãtre
Primãria Municipiului
Craiova sau pentru
faptul cã acestea nu
erau vizate pentru
anul în curs în mo-
mentul efectuãrii

Ieri, la sediul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj (IPJ) Dolj
s-a desfãºurat stagiul de pregãti-
re anualã a cânilor poliþiºti din ju-
deþ. La aceastã activitate au parti-
cipat ºi poliþiºti din cadrul Cen-
trului Chinologic “Dr. Aurel Gre-
blea” Sibiu. Cu aceastã ocazie,
patru câini poliþiºti care tocmai au
terminat stagiul de calificare la
Centrul Chinologic Sibiu au com-
pletat echipa caninã a IPJ Dolj,
care astfel a ajuns la 21 de exem-
plare. Cei patru câni din rasa cio-
bãnesc german, s-au aflat, împre-
unã cu conductorii poliþiºti doljeni,
timp de 16 sãptãmâni alãturi de
alte 38 de echipe canine din þarã,
la Centrul din Sibiu, unde au fost
îndrumaþi de instructori speciali-
zaþi. Învãþãturile ºi deprinderile
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acumulate în cadrul stagiului au
fost puse ieri în practicã în ca-
drul unor exerciþii demonstrative
specifice de atenþie, imobilizare,
reþinere ºi conducere în teren.
Exerciþiile au fost prezentate ºi ex-
plicate în detaliu de comisarul ºef
Adrian Neguþescu - ªeful Cate-
drei de Dresaj din cadrul Centru-
lui Chinologic Sibiu.  Între cei 21
de câini ai IPJ Dolj sunt dintre cei
special antrenaþi pentru îndeplini-
rea misiunilor de patrulare ºi in-
tervenþie, dar ºi pentru identifica-
rea tutunului sau a produselor din
tutun, precum ºi câini de urmã.
Câinii poliþiºti vor acþiona împre-
unã cu poliþiºtii doljeni pentru
creºterea gradului de siguranþã
publicã din judeþ, au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Magistraþii Tribunalului Dolj au hotã-

rât sã înceapã judecarea lui George ªte-
fan Moþãþeanu, inginerul Companiei de
Apã Oltenia prins în flagrant cu 1.000
de euro ºpagã pe care o ceruse admi-
nistratorului unei societãþi pentru a-i
elibera un aviz. Instanþa a respins, joi,

toate excepþiile ridicate de inculpat cu
privire la rechizitoriul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj prin care a fost
trimis în judecatã pentru luare de mitã.
Moþãþeanu poate contesta hotãrârea ju-
decãtorilor de la Tribunal ºi rãmâne sub
control judiciar.

pentru sãvârºirea infracþiunii de
luare de mitã. Dispune începerea
judecãþii cauzei referitoare la in-
culpatul Moþãþeanu George ªte-
fan. Pronunþatã în camera de con-
siliu, azi 19.11.2015. Menþine
mãsura preventivã a controlului
judiciar luatã faþã de inculpatul
Moþãþeanu George ªtefan”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Inculpatul poate contes-
ta hotãrârea Tribunalului la Cur-
tea de Apel Craiova.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în a doua jumãtate a
lunii februarie 2015, George Mo-
þãþeanu, inginer în cadrul Compa-
niei de Apã Oltenia Craiova, i-a pre-
tins denunþãtorului Bãlan Mihai,

administrator al unei societãþi co-
merciale din Craiova, suma de
1.000 euro pentru avizarea favo-
rabilã a fiºei tehnice necesare emi-
terii autorizaþiei de construire pri-
vind edificarea unor construcþii cu
destinaþie comercialã (douã chioº-
curi), pe un teren folosit de denun-
þãtor în baza unui contract de co-
modat, situat în Craiova. Adminis-
tratorul nu i-a dat banii la momen-
tul respectiv, însã nici n-a reuºit
sã obþinã avizele ºi, întrucât înce-
puse sã intre în crizã de timp, în
luna iunie l-a denunþat pe Moþãþea-
nu. Pe 18 iunie s-a constituit do-
sar la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, procurorii împreunã cu
ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi cu suportul de spe-

cialitate al SRI Dolj au stabilit cã
cele povestite de denunþãtor se
confirmã, astfel cã a fost pus la
cale flagrantul. Joi, 23 iulie a.c.,
denunþãtorul ºi inginerul Compa-
niei de Apã Oltenia s-au întâlnit la
un local din centrul municipiului
Craiova ºi, dupã ce aºteptase de-
geaba luni de zile, Moþãþeanu s-a
arãtat dispus sã-i remitã denunþã-
torului avizul favorabil din partea

C.A.O. Craiova, chiar din seara
zilei de 23.07.2015, fiind motivat
de perspectiva primirii sumei de
1.000 euro solicitatã anterior. Dupã
ce a încasat ºpaga, George ªtefan
Moþãþeanu a fost „sãltat” ºi dus la
sediul Parchetului pentru audieri,
a fost reþinut pentru 24 de ore, iar
o zi mai târziu a fost arestat pre-
ventiv. A fost eliberat sub control
judiciar pe 16 septembrie a.c.

Comercianþii din Craiova
verificaþi de poliþiºtii locali

Poliþiºtii locali din Craio-
va au desfãºurat, în perioa-
da 29.06.2015 - 17.11.2015, o
serie de activitãþi  de verifi-
care a legalitãþii desfãºurãrii
activitãþilor comerciale pe
raza municipiului Craiova.

controlului. În plus, un numãr de
568 administratori sau împuterni-
ciþi ai acestora au fost invitaþi la
sediul Poliþiei Locale a Municipiu-
lui Craiova pentru clarificarea si-
tuaþiei existente întrucât n-au pu-
tut prezenta documentele solicita-
te la momentul controalelor. De
asemenea, în  urma verificãrilor
efectuate  de  poliþiºtii locali  în
perioada menþionatã, reprezentanþi
ai unui numãr de 1456 societãþi
comerciale s-au adresat direcþiei de
specialitate din cadrul Primãriei
Municipiului Craiova, în vederea
obþinerii acordului/ autorizaþiei de
funcþionare pentru activitatea des-
fãºuratã sau avizãrii acestora pen-
tru anul în curs, acestea fiind ob-
þinute în perioada dispusã de Po-
liþia Localã a Municipiului Cra-
iova, a precizat Octavian Matees-
cu, ºeful Poliþiei Locale Craiova.

Poliþiºtii locali cu atribuþii în do-
meniul disciplinã în construcþii au
desfãºurat ºi ei o serie de acþiuni

privind verificarea legalitãþii execu-
tãrii lucrãrilor de construcþii în ve-
derea schimbãrii destinaþiei spaþii-
lor din locuinþã în spaþii de alimen-
taþie publicã (baruri, restaurante
etc). Au fost verificate 34 de spaþii
în care se desfãºurau activitãþi co-
merciale de alimentaþie publicã (bar,
restaurant, cafenea). S-a constatat
cã, pentru 18 dintre locaþiile con-
trolate, proprietarii spaþiilor deþin
documente legale (autorizaþii de
construire privind schimbarea des-
tinaþiei spaþiului, spaþii întabulate cu
destinaþia de spaþiu comercial), iar
în alte 16 locaþii, proprietarii nu de-
þineau documentele legale necesare
ºi au fost sancþionaþi contravenþio-
nal cu amenzi în valoare totalã de
62.500 lei, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.50/1991 republica-
tã, privind autorizarea executãrii lu-
crãrilor de construcþii, iar ca mã-
surã complementarã s-a dispus in-
trarea lor în legalitate. De aseme-
nea, 12 proprietari au fost invitaþi,

în perioada urmãtoa-
re, la sediul Poliþiei
Locale, pentru verifi-
cãrile prevãzute de le-
gislaþia în vigoare.
„Menþionãm cã situa-
þia constatatã de cã-
tre poliþiºtii locali, în
urma controlului
efectuat, a fost adusã
ºi la cunoºtinþa In-
spectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã
”Oltenia” al judeþului
Dolj”, a mai precizat
Octavian Mateescu.
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Noul Drug Driving Suit va fi fo-
losit în programul premiat Ford
Driving Skills for Life, destinat ti-
nerilor ºoferi, prin care au fost deja
instruite peste 500.000 de persoa-
ne din toatã lumea prin activitãþi
practice ºi de învãþare online de la

IeriIeriIeriIeriIeri : Noul echipament Ford „Drug : Noul echipament Ford „Drug : Noul echipament Ford „Drug : Noul echipament Ford „Drug : Noul echipament Ford „Drug
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Noul echipament Ford „Drug Driving Suit” este
proiectat sã arate ºoferilor pericolele conducerii
sub influenþa drogurilor precum canabisul, cocai-
na ºi heroina. ªoferii prezintã o probabilitate de
30 de ori mai mare sã fie implicaþi într-un acci-
dent grav dupã consumul de droguri ilegale; echi-
pamentul simuleazã efecte care includ reacþii în-
târziate, vedere distorsionatã ºi tremurarea mâi-

Ford colaboreazã cu organizaþii de siguranþã de renume, printre
care National Road Safety Association din Belgia, Association Préven-
tion Routière din Frana, Deutscher Verkehrssicherheitsrat din Germa-
nia, ACI din Italia, Road Safety Russia din Rusia, Dirección General
de Tràfico din Spania ºi Royal Society for the Prevention of Accidents
and AA Driving School din Marea Britanie.

nilor. Drug Driving Suit va fi folosit în programul
premiat Ford Driving Skills for Life, astfel cã ti-
nerii ºoferi ce vor lua parte la cursuri vor putea
purta echipamentul ºi vor fi instruiþi privind con-
ducerea autoturismelor pe un circuit închis. Ford
Driving Skills for Life a oferit instruire gratuitã
pentru peste 500.000 de oameni din toatã lumea
în ultimii 11 ani.

lansarea sa în urmã cu 11 ani. Ti-
nerii ºoferi vor avea oportunitatea
de a purta acest echipament ºi de a
fi instruiþi privind conducerea au-
toturismelor pe un circuit închis.
„Conducerea sub influenþa drogu-
rilor ilegale poate avea consecinþe

potenþial fatale pen-
tru ºofer, pasageri ºi
alþi participanþi la tra-
fic. Deja am vãzut în
mod direct efectele
e c h i p a m e n t u l u i
Drink Driving Suit
asupra persoanelor
care îl poartã la vo-
lan ºi considerãm cã
noul Drug Driving
Suit va avea un im-
pact similar.”, a de-
clarat Managerul
programului Ford
Driving Skills for
Life, Jim Graham.

Similar cu Drink
Driving Suit pe care
Ford l-a utilizat anul
trecut în programul
DSFL, noul Drug
Driving Suit simu-
leazã efectele redu-
cerii mobilitãþii, ve-
derii ºi coordonãrii,
prin folosirea de
ochelari, cãºti ºi
greutãþi la glezne.
Echipa a introdus ºi
noi elemente care si-

muleazã efectele specifice ale unor
droguri ilegale. „ªtim cã unele dro-
guri pot cauza tremurarea mâini-
lor, astfel cã am inclus în echipa-
ment un dispozitiv care simuleazã
acest efect”, a declarat Gundolf
Meyer-Hentschel, CEO al Meyer-
Hentschel Institute.  European Mo-
nitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction estimeazã cã anul trecut
8,8 milioane de tineri între 15 ºi 24
de ani au consumat canabis.

Primele sesiuni de instruire
Driving Skills for Life
au avut loc în Orientul Mijlociu

În 2008, Ford a extins progra-
mul DSFL în þãrile din zona Asia
Pacific, inclusiv China, India, In-
donezia, Filipine, Africa de Sud, Tai-
wan ºi Vietnam. În 2013 primele
sesiuni de instruire Driving Skills

for Life au avut loc în Orientul Mij-
lociu, în Emiratele Arabe Unite ºi
programul a fost lansat oficial în
Europa. De atunci, DSFL a oferit
instruire practicã în Europa pen-
tru peste 9.000 de ºoferi cu vârste
cuprinse între 18 ºi 24 de ani. Pro-
gramul Ford de conducere preven-
tivã Driving Skills for Life pune ac-
centul pe factorii principali din ac-
cidentele în care sunt implicaþi ti-
neri, inclusiv recunoaºterea peri-
colelor, manevrarea vehiculului,
gestionarea vitezei/spaþiului ºi fac-
torii de distragere a atenþiei.

2500 de tineri ºoferi
care au participat gratuit
la cursurile Ford DSFL

Ford Driving Skills for Life a

fost lansat în România în 2014
ºi s-a desfãºurat deja în 4 dintre
cele mai importante oraºe ale þã-
rii, ºi anume Bucureºti, Craio-
va, Cluj ºi Iasi. În România au
fost instruiþi pânã acum peste
2500 de tineri ºoferi care au par-
ticipat gratuit la cursurile Ford
DSFL derulate împreunã cu
echipa de la Napoca Rally Aca-
demy. Anul acest, Ford a extins
programul în 11 þãri din Europa
inclusiv în Danemarca, Olanda
ºi Turcia. Anul trecut, pe lângã
lansarea echipamentului Drink
Driving Suit, Ford a lansat ºi in-
struirea care pune accent în mod
specific pe pericolele activitãþi-
lor social media la volan, precum
selfies.

În perioada mai 2014-noiembrie 2015, Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inovare (ARoTT) a implementeazã proiectul:
“Împreunã în timp real: Reþea de Centre de conferinþe – video pentru
realizarea de comunicare interactivã ºi cooperare în regiunea trans-
frontalierã” în parteneriat  cu Camera de Comerþ ºi Industrie Ruse,
Asociaþia “Idein Society”, Camera de Comerþ  Vraþa ºi Camera de
Comert, Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalierã România – Bulgaria 2007 – 2013.

Simultan...
Conferinþe în patru oraºe din România ºi BulgariaConferinþe în patru oraºe din România ºi BulgariaConferinþe în patru oraºe din România ºi BulgariaConferinþe în patru oraºe din România ºi BulgariaConferinþe în patru oraºe din România ºi Bulgaria

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Proiectul are drept scop crea-
rea unei reþele de centre moderne
de video-conferinþã în Ruse, Vra-
þa, Craiova  ºi  Cãlãraºi”, susþine
managerul proiectului.  Acest sis-
tem benefic pentru ambele maluri
va contribui la reducerea proble-
melor de accesibilitate ºi izolare a
zonei  transfrontaliere. Tehnologia
de video-conferinþã  permite un
schimb mai rapid de informaþii au-
dio-video  ºi date. “Viitorii utiliza-
tori vor avea posibilitatea sã co-
munice într-un mod care va faci-
lita cooperarea economicã ºi so-
cialã în regiune. Aplicarea tehno-
logiei de video-conferinþe va re-
duce costurile de transport, efec-
tele nocive asupra mediului, stre-
sul ºi accidentele rutiere”, a pre-
cizat manager de proiect.

Reprezentanþi
ai mediului de afaceri

Grupurile þintã vizate de pro-
iect sunt formate din reprezentanþi
ai mediului de afaceri, instituþiilor
publice, organizaþiilor nonguver-
namentale, universitãþilor ºi ºco-
lilor, mass-media locuitori ai dis-
trictelor Ruse, Vraþa ºi ai judeþe-
lor Cãlãraºi ºi Dolj. Prin interme-
diul de reþele de centre de video-
conferine (VCC) se pot organiza
simultan în cele 4 oraºe din zona
transfrontalierã România - Bulga-
ria  (Ruse, Vraþa, Craiova  ºi  Cã-
lãraºi) evenimente publice sau pri-
vate : întâlniri de lucru; evenimen-
te publice sau oficiale; traininguri
ºi sesiuni comune în cadrul unor
proiecte
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Conducerea Direcþiei Sanitar-Vete-
rinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj atrage atenþia primarilor din judeþ
cã trebuie sã-ºi autorizeze târgurile de
animale. ªi, asta pentru cã, pânã în
prezent, în Dolj, doar la Argetoaia
funcþioneazã legal un târg de animale.
Termenul limitã de depunere a docu-
mentaþie spre avizare la D.S.V.S.A.
Dolj a fost, iniþial, 30 septembrie 2015.
Dar s-a tot decalat. Urmeazã, sãptã-
mâna viitoare, o nouã discuþie cu pri-

marii doljeni, în cadrul unei noi ºedin-
þe la Prefecturã alãturi ºi de specialiº-
tii DSVSA.

Solicitarea conducerii D.S.V.S.A.
Dolj are, putem spune, caracter de re-
petabilitate la mai toate ºedinþele Cole-
giului Prefectural. Ca mãsurã de spri-
jin, medicii veterinari îndeamnã la con-
stituirea unor parteneriate public-privat
prin care persoane interesate pot lua în
administrare târgurile de animale. „Au-
torizarea cât mai grabnicã a acestor
târguri ne va permite sã controlãm miº-
carea efectivelor de animale ºi sã ne
îndeplinim atribuþiile de control ºi si-
guranþa alimentelor”, ne-a precizat
Andrei Butaru, director executiv al
D.S.V.S.A. Dolj.

Doar Argetoaia
are târg autorizat

Conducerea DSVSA Dolj a transmis
primãriilor pe raza cãrora se aflã târ-
guri de animale o fiºã de mãsuri ce tre-

Cu aproximativ o lunã, pânã la sacrificarea porcilor,

 Luna urmãtoare aduce cu sine ºi manifestarea tradiþio-
nalã a sacrificãrii porcilor. În Dolj, conform datelor publi-

cate de Direcþia pentru Agriculturã Dolj sunt 11 de târ-
guri sãptãmânale, unde se pot comercializa animale, dar,

în prezent, doar cel din comuna Argetoaia este avizat
sanitar-veterinar. Întâlnirile în cadrul Colegiului Prefectu-

ral pe aceastã temã au devenit o rutinã, în care fiecare
parte îºi susþine, cu argumente, poziþia. Autoritatea publi-
cã sanitar-veterinarã doreºte sã gãseascã condiþii de bun-
simþ în aceste târguri, primarii localitãþilor motiveazã cã

nu îºi permit investiþii în modernizarea lor.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

buiesc îndeplinite pentru a primi acre-
ditarea. Este vorba despre Bãileºti, Be-
chet, Craiova, Dãbuleni, Filiaºi, Gogo-
ºu, Melineºti, Pleniþa, Poiana Mare,
Scaeºti. Sunt condiþii fireºti, deloc exi-
gente, care permit redeschiderea acti-
vitãþii în târguri, mai ales cã, în mai
puþin de o lunã de zile, sacrificarea por-
cilor va fi un fapt banal în aceste co-
mune. Am încercat cã aflãm cum a reu-
ºit conducerea primãriei Argetoaia sã
obþinã acreditarea târgului de animale.

“Graþie accesãrii unui proiect pe fon-
duri europene am reuºit sã modernizãm
târgul ºi, astfel, sã îndeplinim condiþii-
le sanitar-veterinare cerute de DSVSA
Dolj. Fac precizarea cã autorizaþia am
primit-o în acest an”, ne-a precizat,
contactat telefonic, Mircea Beznã,
fost primar al comunei Argetoaia.

Totul pleacã de la bani
Autorizarea târgurilor sãptãmânale nu

este o banalã aprobare pe o hârtie ofi-
cialã. Practic, presupune investiþii în
spaþii sanitare, zone de sacrificare cu tra-
sabilitate exactã, mãsuri de igienã co-
respunzãtoare, prezenþa unui medic sa-
nitar-veterinar care sã certifice calita-
tea cãrnii, etc. Or, toate acestea înseam-
nã bani, ºi nu puþini. Directorul execu-
tiv al DSVSA Dolj considerã cã se poa-
te gãsi o soluþie la motivarea insuficien-
þei fondurilor. „Noi am sugerat ºi ideea
cu parteneriatul public-privat. Existã oa-
meni care îºi doresc sã ia în adminis-

trare aceste târguri, iar printr-un con-
tract foarte bine stabilit cu consiliile lo-
cale, în care sã se prevadã drepturile ºi
obligaþiile reciproce, pot sã gãseascã o
soluþie de a lucra în acest sens”, a punc-
tat Andrei Butaru, director executiv al
DSVSA Dolj.

Statistici dezolante
În evidenþele DSVSA Dolj sunt cu-

prinse: 61.687 bovine, 97.447 porcine,
126.501 ovine, 55.117 caprine, 8.142
cabaline, 3.674.900 pãsãri. Conform
datelor afiºate de Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Dolj, la bovine, Doljul înre-
gistreazã o scãdere de la 50.602 cape-
te în 2009, la 35.226 în 2013. La por-
cine, de la 207.889 capete în 2009, am
ajuns la 166.883, în 2013. Nici la ovi-
ne nu se cunoaºte o minimalã creºtere,
doar regres: 244.092 de capete în 2009,
la 215.466 în 2013. La pãsãri, anul de
referinþã 2009 bifa 3.016.883 de cape-
te, iar în 2013 s-a coborât la 284.988.

Informatizare oportunã
Prin investiþiile care s-au fãcut la ni-

velul Agenþiei Naþionale Sanitare Vete-
rinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
mai ales în implementarea unor soft-
uri compatibile cu cele ale statelor
membre UE, þara noastrã poate, ca ºi
stat de graniþã al UE sã comunice ºi
sã alerteze în timp real orice incident
alimentar apãrut. Aici se include ºi pro-
gramul TRACES (Trade Control and
Expert System), un veritabil sistem
computerizat veterinar integrat, cu
care sunt dotate DSVSA-urile judeþe-
ne. Este un sistem informatic pentru
înregistrarea, validarea ºi controlarea
documentelor veterinare ºi a fost dez-
voltat de Comisia Europeanã fiind pus
la dispoziþia statelor membre UE, cât
ºi a statelor ne-membre UE, care ex-
portã animale vii sau produse în sta-
tele membre UE. În pofida tuturor
acestor investiþii, fireºti ºi obligatorii
pânã la urmã, este greu de acceptat
de ce s-a ajuns la situaþia sus-prezen-
tatã, cea în care comerþul cu animale
vii este îngãduit la marginea târgurilor
comunale, unde nimeni nu efectueazã
un control sanitar-veterinar minimal.
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La întâlnirea de ieri au partici-
pat, pe lângã reprezentanþii „Sal-
vaþi copiii!”, ºi cei ai ISJ Dolj, Di-
recþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
Consiliilor Locale din localitãþile
doljene, unitãþilor ºcolare din teri-
toriu. Anul acesta se împlinesc 25
de ani de la ratificarea, de cãtre
România, a Convenþiei Organiza-
þiei Naþiunilor Unite, cu privire la
Drepturile Copilului, prima lege in-
ternaþionalã care a stipulat cã toþi
copiii au drepturi speciale, cu res-
pectarea nediscriminãrii ºi a egali-
tãþii de ºanse. Campaniile de infor-
mare au ca scop informarea pã-

Noi cãi de consiliereNoi cãi de consiliereNoi cãi de consiliereNoi cãi de consiliereNoi cãi de consiliere
pentru pãrinþi ºi copiipentru pãrinþi ºi copiipentru pãrinþi ºi copiipentru pãrinþi ºi copiipentru pãrinþi ºi copii
Cu prilejul Zilei Internaþionale a Drepturilor Copilului, ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar

Judeþean Dolj, Organizaþia „Salvaþi copiii!” a lansat o campanie localã de promovare a unei linii
telefonice de ajutor ºi a unei platforme on-line, din cadrul unui proiect dedicat pãrinþilor ºi copiilor

afectaþi de migraþia economicã, persoanelor în grija cãrora rãmân copiii, dar ºi specialiºtilor din
domeniul protecþiei copilului ºi educaþiei.

rinþilor care au plecat sau care ur-
meazã sã plece la muncã în strãi-
nãtate, cu privire la obligaþiile care
le revin atunci când pãrãsesc þara,
în vederea desemnãrii unui repre-
zentant legal al copilului, dar ºi re-
feritor la riscurile pe care le impli-
cã, pentru minor, plecarea lor în
alte þãri. „Astãzi, am lansat, oficial,
linia telefonicã Help-Line –
0800.070.040 – ºi a platformei
www.copiisinguriacasa.ro. Linia
telefonicã este gratuitã, pe terito-
riul României, din orice reþea fixã
sau mobilã, de luni pânã vineri, în-
tre orele 09:30 – 17:30, un psiho-
log ºi un consilier juridic oferind

asistenþã. Platforma on-line conþi-
ne precizãri în ceea ce priveºte le-
gislaþia”, a precizat  Mihaela Stãn-
cele, coordonator proiect în ca-
drul „Salvaþi copiii!” – Filiala Dolj.

Programe de informare
Conform statisticilor, la

DGASPC Dolj sunt înregistraþi
1.642 copii care au pãrinþi plecaþi
în strãinãtate, dar la ISJ Dolj nu-
mãrul acestora este mult mai mare
– 7.809. Pentru a diminua efecte-
le, Filiala Dolj a organizaþiei „Sal-
vaþi copiii!” are în vedere mai multe
acþiuni. „Vor fi organizate mai multe
caravane, atât în mediul urban, cât

ºi în cel rural, la care vor fi pre-
zenþi, pe lângã reprezentanþii noºtri,
ºi specialiºti ai DGASPC Dolj. Vor
avea loc mai multe întâlniri cu pã-
rinþii ºi persoanele în grija cãrora
au rãmas minorii, dar ºi cu emisa-
rii serviciilor publice de asistenþã
socialã ale localitãþilor din judeþ, ai
ºcolilor ºi altor instituþii din terito-

riu, în perioada noiembrie 2015 –
mai 2017. În acest an, la Craiova,
45 de copii ºi 33 de adulþi au bene-
ficiat de serviciile programului dez-
voltat în parteneriat cu ªcoala Gim-
nazialã „Decebal”, primind suport
educaþional, psihologic ºi social ”,
a mai spus Mihaela Stãncele.

CRISTI PÃTRU

Animaþie , ieri, la ªcoala „Dece-
bal” din Craiova. Elevi din toate cla-
sele, însoþiþi de cadre didactice ºi
pãrinþi, participau la o acþiune por-
nitã din inimã – un strop de alinare
suferinþei celor internaþi la „Filan-
tropia”, prin catitãþile însemnate de
legume ºi fructe donate. „Acþiunea
face parte din Strategia Naþionalã de

Copiii de la ªcoala „Decebal” au adus
bucurie, pentru câteva clipe, celor suferinzi
Ieri, la Spitalul Clinic Municipal „Filantro-

pia” din Craiova,  copiii ªcolii Gimnaziale „De-
cebal”, pãrinþii acestora ºi cadrele didactice au
arãtat cã au suflet. Aceºtia au oferit, pacien-
þilor din Clinicile de Hematologie ºi Cardiolo-

gie, pungi cu fructe, iar cantina unitãþii medi-
cale a primit legume. Întreaga cantitate, câ-
teva sute de kg, a provenit din donaþiile elevi-
lor, acþiunea de ieri fiind cea de-a III-a de
acest gen, la „Filantropia”.

Acþiune Comunitarã (SNAC), iar
parteneriatul nostru cu Spitalul „Fi-
lantropia” dureazã din 2013 ºi se
desfãºoarã sub titulatura „Mereu
alãturi de cei în suferinþã”. ªi înain-
te am mai avut astfel de acþiuni, in-
clusiv la Centrul Medico-Social din
comuna Brabova. Nu puteam reali-
za aceste lucruri fãrã participarea

elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor didac-
tice , care ne-au ajutat tot timpul,
în astfel de manifestãri de suflet. Au
dat dovadã de o receptivitate ieºitã
din comun ºi le mulþumim pentru
aceasta. Coordonator a fost doam-
na învãþãtoare Simona Filip, cea
care a fost ºi este sufletul acþiunii.
Prin ceea ce am realizat, am vrut
sã aducem o alinare suferinþelor
pacienþilor internaþi ºi sunt convin-
sã cã am reuºit ”, a declarat prof.
Angelica Nuþã, director al ªcolii
„Decebal”.

Aprecieri de peste tot
Acþiunea de ieri face parte din

„Sãptãmâna fructelor ºi legumelor
donate”, fiind strânse câteva sute de

kg care au ajuns la pacienþi. Copii s-
au arãtat entuziasmaþi de ceea ce fac
ºi fiecare încerca sã fie de folos dupã
posibilitãþi, cei din clasele mici fiind
cei mai sãritori. Când au primit, din
mâna elevilor pachetele cu fructe,
pacienþilor le-au dat lacrimile, indi-
ferent de vârstã, semn cã nu au fost
uitaþi. „Le mulþumim din suflet celor
de la ªcoala „Decebal”, care au arã-
tat cã oferã din suflet aceste daruri
ºi cã le alinã suferinþele celor inter-
naþi. Este al treilea nostru an de par-
teneriat cu unitatea ºcolarã ºi nu pu-
tem decât sã fim mai mult decât sa-
tisfãcuþi. Aceºti copii, împreunã cu
pãrinþii ºi profesorii lor, au arãtat ce
înseamnã sã fii aproape de cei aflaþi
în situaþii grele”, a precizat Mariana

Coandã, director de îngrijiri medi-
cale al Spitalului Clinic Municipal „Fi-
lantropia”. Unul dintre pãrinþii pre-
zenþi ieri la acþiune,  Gabriela Rã-
dulescu, a menþionat: „Am douã fe-
tiþe la aceastã ºcoalã, ºi este al doilea
an în care particip la astfel de mani-
festare. Toþi trebuie sã fim alãturi de
cei care au probleme de sãnãtate ºi
nu cred cã este un efort prea mare
ca sã dãm o mânã de ajutor. Am
participat cu tot sufletul, atât eu cât
ºi fetiþele la acþiune ºi o vom face
ori de câte ori va fi nevoie”. Pentru
câteva zeci de minute, copiii au
adus, ieri, un strop de bucurie în
sufletele celor care încearcã sã în-
vingã boala.

CRISTI PÃTRU

Sistem integrat info audio
la Penitenciarul de Minori

ºi Tineri Craiova

Elevii se „bat”Elevii se „bat”Elevii se „bat”Elevii se „bat”Elevii se „bat”
la matematicãla matematicãla matematicãla matematicãla matematicã
Elevii doljeni sunt, de douã sãptãmâni,

participanþi activi la diversele concursuri
de matematicã. Astãzi, între orele 15:00
– 18:00, cei din clasele a II-a – a VIII-a
pot participa on-line la competiþia „Lu-
mina Mathe”, aflatã la cea de-a XIX-a
ediþie. „Este o acþiune care face parte
din calendarul naþional, dar care nu este
finanþatã de cãtre Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, oranizator fiind
Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti. Nu se plãteºte nicio taxã, iar
participanþii vor susþine ºi o probã scri-
sã, pe 5 decembrie ”, a declarat prof.
Cristian Moanþã, inspector pentru ma-
tematicã, în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj. Sãptãmâna trecutã,
la ªcoala Gimnazialã „Decebal” din Cra-
iova a avut loc un alt concurs de mate-
maticã, „Louis Funar”, la care au parti-
cipat peste 300 de elevi, din clasele a IV-
a ºi a VIII-a, din judeþele Dolj, Olt, Gorj
ºi Municipiul Bucureºti.

CRISTI PÃTRU

Sãptãmâna aceasta, la Penitenciarului de
Minori ºi Tineri Craiova, a fost inaugurat un
sistem integrat info AUDIO, destinat asigu-
rãrii accesului tuturor persoanelor internate
la informaþii generale ºi teme de educaþie
diverse. Sistemul nou creat, prin amplasa-
rea terminalelor audio în fiecare camerã de
detenþie ºi în spaþiile comune pentru desfã-
ºurarea activitãþilor, creeazã cadrul adecvat
în care fiecare persoanã internatã beneficia-
zã de informaþie, de educaþie ºi, nu în ulti-
mul rând, de divertisment.

Un alt obiectiv al sistemului audio inau-
gurat îl reprezintã efortul de a diversifica
gama de metode de educaþie la care per-
soanele internate sã adere în mod voluntar
ºi care sã contribuie la creºterea nivelului
de cunoºtinþe individuale, sã ofere o per-
spectivã realã asupra societãþii ºi sã facili-
teze revenirea tinerilor ºi minorilor în me-
diul social.

Activitatea se înscrie în seria evenimen-

telor derulate în cadrul proiectului ÎNVAÞÃ
PENTRU A-I SPRIJINI PE ALÞII ! se de-
ruleazã în cadrul Programului RO10 „Copii
ºi tineri aflaþi în situaþii de risc ºi iniþiative
locale ºi regionale pentru reducerea inegali-
tãþilor naþionale ºi pentru promovarea inclu-
ziunii sociale”, finanþat prin Granturile SEE
2009-2014 ºi fonduri asigurate de Guvernul
României ºi administrat de Fondul Român
de Dezvoltare Socialã ºi este implementat
de Asociaþia ªanse Egale pentru Fiecare Cra-
iova în calitate de partener principal ºi de
Penitenciarul de Minori ºi Tineri (PMT) Cra-
iova ºi Agenþia Judeþeanã pentru Plãþi ºi In-
specþie Socialã (AJPIS) Dolj în calitate de
parteneri.

Sprijin pentru tinerii custodiaþi de PMT
Activitãþile proiectului vizeazã un grup

important de persoane vulnerabile custodia-
te de Penitenciarul de Minori ºi Tineri (Cen-
trul de Detenþie) Craiova în scopul îmbunã-

tãþirii mãsurilor de combatere a discriminã-
rii grupurilor vulnerabile ºi în sprijinul creº-
terii gradului de conºtientizare a societãþii
pentru limitarea prejudecãþilor ºi stereotipu-
rilor pe care le întâmpinã acestea  în efortu-
rile de incluziune socialã.

Perioada de implementare a proiectului
este  de 11 luni, timp în care minorii ºi tine-
rii custodiaþi vor fi instruiþi într-o gamã va-
riatã de tematici ca: educaþie pentru sãnã-
tate, protecþia mediului înconjurãtor, pro-
movarea toleranþei interculturale, teme edu-
caþionale despre drepturile omului, inegali-
tãþi, mãsuri anti-discriminare ºi de preve-
nire a excluziunii sociale.

RADU ILICEANU
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Concursul internaþional de la
Craiova poartã numele unei perso-
nalitãþi emblematice pentru oraºul
ei natal: Elena Teodorini (1857-
1926), artistã rãmasã în istorie prin
debutul sãu, în 1880, la „Teatro
alla Scala” din Milano, cu rolul
Marguerite din „Faust” de Ch.
Gounod. A fost prima cântãreaþã
din România care a pãºit pe cele-
bra scenã la numai 23 de ani. La
aceastã ediþie, concursul s-a adre-
sat cântãreþilor de operã de orice
naþionalitate, aparþinând tuturor
categoriilor vocale – femei cu vâr-
sta pânã în 35 de ani (nãscute dupã
30 septembrie 1979) ºi bãrbaþi cu
vârsta pânã în 38 de ani (nãscuþi
dupã 30 septembrie 1977).

16 soliºti din patru þãri
s-au înscris în concurs

Nu mai puþin de 16 soliºti – 8
din România, 6 din Coreea de Sud,
câte unul din Rusia ºi Serbia – au
intrat în competiþie. Dupã trei eta-
pe (eliminatorie, semifinalã ºi fina-
lã) în care a avut drept criterii de
evaluare  tehnica vocalã, interpre-
tarea (ritm, frazare, expresivitate),
calitatea timbrului vocal ºi perso-
nalitatea artisticã, juriul a desem-
nat câºtigãtorii.

Noi companii private se alãturã proiectului Craiova
Capitalã Europeanã a Culturii 2021. Electroputere Parc,
primul centru comercial (mall) din zona de sud a þãrii,
a devenit un partener important al oraºului ºi susþine
programul Craiova 2021 – Play IntenCity.

«Parteneriatul dintre Asociaþia
„Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021” ºi mall-ul Electro-
putereParc, pe care tocmai l-am
definitivat, se constituie într-o
dovadã în plus, dacã mai era ne-
voie, cã mediul economic din
Craiova a înþeles cât de bine pot
coexista împreunã cele douã do-
menii – cultural ºi economic, dar
ºi câte lucruri frumoase iau naº-
tere în urma acestor colaborãri.
De acum înainte, un spaþiu co-
mercial imens, de peste 30.000
mp, va fi ºi loc de desfãºurare
pentru proiectele cultural-artisti-
ce ce promoveazã Craiova 2021», a declarat Lu-
cian Dindiricã, preºedintele ACCEC 2021.

Parteneriatul demareazã din acest weekend, cu
diverse activitãþi întreprinse de colaboratorii AC-
CEC 2021. Ieri dupã-amiazã, copii talentaþi de la
Liceul de Arte „Marin Sorescu” ºi-au expus aici
lucrãrile de picturã. Astãzi, 21 noiembrie, este ziua
în care iubitorii de lecturã, dar ºi micuþii artiºti au
ocazia sã se relaxeze la mall citind romane, poezii

Cea de-a II-a ediþie a Concur-
sului Internaþional de Canto „Ele-
na Teodorini”, organizat de Ope-
ra Românã Craiova în perioada
16-21 noiembrie a.c., a fost câº-
tigat de o sopranã din Rusia: Iri-
na Polivanova. Formatã la Con-
servatorul „P.I. Ceaikovski” din
Moscova, unde în prezent urmea-
zã ºi un master, tânãra solistã
este o colaboratoare a instituþiei
craiovene, putând fi vãzutã ºi
ascultatã în spectacolele de ope-
rã „Turandot” ºi „Boema” de
Giacomo Puccini ºi „Don Gio-
vanni” de W. A. Mozart. Irina Po-
livanova ºi ceilalþi câºtigãtori –
selectaþi de un juriu internaþio-
nal dintre cei 16 concurenþi – au
fost premiaþi în cadrul Galei La-
ureaþilor care a avut loc ieri
dupã-amiazã, pe scena Operei
Române Craiova. Concursul In-
ternaþional „Elena Teodorini” a
fost organizat sub egida Primã-
riei ºi Consiliului Local Munici-

Preºedinte al juriului a fost Ka-
ren Stone – director al Teatrului
Magdeburg (Germania), iar
membri: Plamen Kartaloff – direc-
tor al Teatrului de Operã ºi de Ba-
let din Sofia (Bulgaria), Dejan Sa-
vic – director al Teatrului Naþional
de Operã din Belgrad (Serbia),
Myron Michailidis – director Ar-
tistic al Operei Naþionale din Atena
(Grecia), Florin Estefan – mana-
ger al Operei Naþionale Române
Cluj-Napoca, soprana Soyung Yu
– Mag. Art, Coreea de Sud, ºi An-
toniu Zamfir – manager al Operei
Române Craiova.

Premiul I a valorat
1.500 de euro!

Premiul I a fost câºtigat de so-
prana Irina Polivanova, din Ru-
sia. Tânãra a studiat mai întâi la
Conservatorul „M. Lysenko” din
Ucraina (2007-2008), apoi la Con-
servatorul „P. I. Ceaikovski” din
Rusia (2009-2015) – unul dintre
cele mai prestigioase din lume, cu
o istorie de aproape 150 de ani. Tot
la Moscova urmeazã un masterat,
în perioada 2015-2017. Este ºi câº-
tigãtoarea Premiului I la Internatio-
nal Vocal Competition „Muses of
the world” (Moscova, 2012).

Publicul a putut-o vedea pânã
acum pe Irina Polivanova pe sce-
na Operei Române Craiova în dis-
tribuþia spectacolelor de operã
„Boema” (regia: Arabela Tãnase)
ºi „Turandot” (regia: Emil Stru-
garu) de Giacomo Puccini ºi
„Don Giovanni” de W. A. Mo-
zart (regia: Plamen Kartaloff) –
acesta din urmã prezentat chiar
recent, în cadrul celei de-a XIV-a
ediþii a Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini” (10 octombrie
– 15 noiembrie a.c.). Odatã cu

diploma, câºtigãtoarea a primit ºi
1.500 de euro.

Spectacol de galã prezentat
de cei ºapte finaliºti

Premiul al II-lea, în valoare de
1.000 de euro, a revenit tenoru-
lui Junbum Lee, din Coreea, iar
Premiul al III-lea (500 euro) a
fost câºtigat de mezzosoprana
Dragana Popovic, din Serbia.
Premiile au fost acordate ieri
dupã-amiazã, în cadrul Galei La-
ureaþilor – un adevãrat festin

muzical oferit de finaliºtii com-
petiþiei, alãturi de Orchestra
Operei Române Craiova, sub
conducerea muzicalã a maestru-
lui Dejan Savic, director al Tea-
trului Naþional de Operã din Bel-
grad. Alãturi de cei trei câºtigã-
tori, pe scenã au urcat ºi alþi
patru finaliºti ai concursului:
Maria Mirela Vlad ºi Ioana
Mitu (România), Sunhan Gwon
ºi Eun Hye Kim (Coreea). Pre-
miile competiþiei au fost susþi-
nute financiar de Asociaþia „Cra-
iova Capitalã Europeanã a Cul-
turii 2021”, însã nu au constat
însã numai în bani, ci ºi evoluþii
ale tinerilor soliºti pe scena tea-
trelor de operã reprezentate de
membri ai juriului ºi în distribui-
rea lor în spectacole ale Operei
craiovene.

Weekend cultural la mall-ul
ElectroputereParc

sau colorând cãrþi pentru copii. Iniþiatã de Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, activita-
tea se desfãºoarã astãzi, dar ºi duminicã 22 noiem-
brie, între orele 16.00-20.00. Un alt eveniment im-
portant programat în astãzi la ElectroputereParc

este Flash Mob-ul organizat de
Clubul de Dans Sportiv Katamis:
toþi iubitorii de dans sunt aºtep-
taþi începând cu ora 20.00!

Parteneriatul dintre ACCEC
2021 ºi Electroputere Mall a fost
definitivat într-o perioadã impor-
tantã pentru ambele pãrþi implica-
te. Echipa Craiova 2021 se pre-
gãteºte de interviul ce va avea loc
în faþa experþilor europeni, la Bu-
cureºti, în data de 9 decembrie,
iar Electroputere Parc aniversea-
zã 4 ani de la inaugurare. Prima
galerie comercialã de asemenea
anvergurã din sudul þãrii, Electro-

putere Parc a devenit un reper pentru mediul econo-
mic din regiune. În prezent prezintã un grad de ocu-
pare de 100% ºi se bucurã de o afluenþã de peste
1.000.000 de vizitatori pe lunã. În cadrul evenimen-
telor prilejuite de aniversarea celor 4 ani mai sunt
programate, în acest weekend, concerte cu DJ, pro-
iecþii laser, reduceri de pânã la 70% oferite de co-
mercianþii prezenþi în incinta Electroputere Mall, cu
ocazia Black Weekend, dar ºi alte surprize.

Sfârºit de sãptãmânã
cu douã spectacole la Teatrul „Colibri”

Sfârºitul acestei sãptãmâni aduce alte douã re-
prezentaþii la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” din Craiova. Astãzi, 21 noiembrie, de la ora
18.00, publicul se bucurã de frumoasa poveste
„Ursul pãcãlit de vulpe”, de Ion Creangã, prin
spectacolul cu scenariul, regia ºi scenografia
semnate de Valentin Dobrescu, pe muzica lui Alin
Macovei-Moraru, cu actorii Ionica Dobrescu,
Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari,
Adriana Ioncu ºi Emanuel Popescu. Duminicã,
22 noiembrie, la ora 11.00, este programat spec-
tacolul „Poveste  japonezã” de Ksenia Stoiano-
vic,  adaptare  ºi  regie  Zivomir  Jokovic,  sceno-
grafie  Eustaþiu Gregorian, cu muzica semnatã
Alin Macovei-Moraru. În distribuþie îi regãsim pe
actorii Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Emanuel Popescu, Alla Cebotari ºi Ionica Dobres-
cu. Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, deschisã astãzi
între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminicã, în intervalul 10.00-
13.00, la preþurile de 5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Concurs în limba englezã
la American Corner Craiova

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, secþia American Cor-
ner, în colaborare cu organizaþia „Tineret în acþiune”, organizeazã  astãzi, 21
noiembrie, ora 11.00, concursul în limba englezã „Review your favorite book”.
Participã elevi de la Colegiile Naþionale „Fraþii Buzeºti”, „Carol I”, „Elena
Cuza” ºi „Stefan Velovan”, din Craiova, care vor prezenta ori recomanda
cãrþi citite de ei. Premiile vor fi oferite de American Corner Craiova ºi vor
consta în reviste în limba engleza din partea Ambasadei SUA.   
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Bãrbaþi înarmaþi au atacat, ieri,
Hotelul Radisson din Bamako, ca-
pitala Mali. Atacatorii luaserã apro-
ximativ 170 de persoane ostatice.
În total “125 de clienþi ºi 13 anga-
jaþi” ai hotelului Radisson din ca-
pitala statului african Mali, Bama-
ko, erau þinuþi, ieri dupã-amiazã,
ostatici acolo de indivizi înarmaþi,
a anunþat grupul Rezidor, proprie-
tarul hotelului. Anterior, televiziu-
nea din Mali a anunþat cã, din cele
170 de persoane-140 clienþi ºi 30
sunt angajaþi ai hotelului — luate
ostatice, au fost eliberate 80. Între
timp continuã operaþiunea începutã
la prânz de trupele maliene. Con-

SUA: Republicanul Ben Carson
îi comparã pe refugiaþii sirieni
cu niºte “câini turbaþi”

Candidatul republican la Casa
Albã Ben Carson i-a comparat pe
refugiaþii care fug de violenþã din
Siria cu niºte “câini turbaþi” ºi a
declarat cã a-i lãsa sã intre în
Statele Unite i-ar pune în pericol
pe americani. “Dacã existã un
câine turbat ce aleargã prin
cartier, probabil cã nu o sã aveþi o
pãrere bunã despre acest câine”, a
declarat Carson, bine plasat în
unele sondaje, la un eveniment de
campanie þinut la Mobile, Alaba-
ma. El a fãcut o paralelã între
protecþia americanilor de teroriºtii
islamiºti care s-ar putea strecura în
þarã ca refugiaþi ºi protejarea
copiilor de câini turbaþi de cãtre
pãrinþi.  “Sincer, trebuie sã avem
mecanisme de screening care sã ne
permitã sã stabilim cine sunt câinii
turbaþi”, a adãugat fostul neuro-
chirurg, criticând planul preºedin-
telui Barack Obama de a admite
10.000 de refugiaþi sirieni într-un
an. Candidaþii prezidenþiali
republicani ºi zeci de guvernatori
republicani au criticat puternic
planul asupra refugiaþilor în
aceastã sãptãmânã, în urma
atacurilor mortale ale Statului
Islamic comise la Paris vinerea
trecutã. Joi, Camera Reprezentan-
þilor SUA, sfidând o ameninþare cu
veto din partea lui Obama, a
aprobat cu o majoritate copleºi-
toare o legislaþie susþinutã de
republicani de intensificare a
screeningului de securitate ºi
suspendare a programului de a
admite 10.000 de refugiaþi sirieni.
Ibrahim Hooper, purtãtorul de
cuvânt al Consiliului privind
relaþiile americano-islamice cu
sediul la Washington, a denunþat
comentariile lui Carson ca “fãrã
scrupule”, spunând cã ele aratã
“dispreþul total” al lui Carson faþã
de musulmanii americani.

Atentate la Paris: Omagiu
naþional în memoria victimelor
pe 27 noiembrie

Un omagiu naþional pentru
victimele atentatelor teroriste
comise vinerea trecutã la Paris,
prezidat de ºeful statului francez
François Hollande, va fi organizat
în capitala Franþei pe 27 noiem-
brie, a anunþat ieri Palatul Elysée.
Ceremonia se va desfãºura în
curtea Domului Invalizilor din
Paris, unde este îngropat Napo-
leon, la douã sãptãmâni dupã
atacurile de la Paris care s-au
soldat cu 130 de morþi ºi 352 de
rãniþi. Toate victimele atacurilor
au fost identificate, primele
înmormântãri urmând sã aibã loc
la începutul sãptãmânii viitoare,
conform primãriei din Paris.
Omagiul naþional va avea loc la
finalul unei sãptãmâni diplomati-
ce pline pentru preºedintele
francez, care urmeazã sã se
întâlneascã cu Barack Obama
marþi, la Washington, ºi apoi cu
omologul sãu rus Vladimir Putin
joi, la Moscova, pentru a construi
o coaliþie unitã pentru lupta
împotriva organizaþiei Statul
Islamic (SI), care a revendicat
atacurile. Presupusul organizator
al atentatelor, cele mai sângeroase
comise vreodatã pe teritoriul
Franþei, Abdelhamid Abaaoud, a
fost ucis în cursul operaþiunii
antiteroriste de miercuri de la
Saint-Denis, în nordul Parisului.

Statele membre ale Uniunii Eu-
ropene au decis ieri sã înãspreascã
“imediat” controalele la frontierele
externe ale blocului comunitar asu-
pra tuturor persoanelor, inclusiv a
cetãþenilor europeni. Decizia a fost
luatã la reuniunea extraordinarã de
la Bruxelles a Consiliului Justiþie ºi
Afaceri Interne (JAI), convocat ca
urmare a atacurilor de la 13 noiem-
brie de la Paris soldat cu 130 de
morþi ºi 350 de rãniþi. Statele mem-
bre ale UE au cerut de asemenea
revizuirea rapidã a regulilor Spaþiu-
lui Schengen, pentru ca acestea sã
permitã realizarea de “controale sis-
tematice asupra cetãþenilor euro-
peni”, în contextul în care controa-
lele detaliate sistematice se aplicã
în prezent doar persoanelor din þãri
terþe. UE este îngrijoratã de mult
timp în legãturã cu radicalizarea ce-
tãþenilor europeni. Biroul european de poliþie
(Europol) a anunþat cã deþine informaþii despre
aproximativ 2.000 din cei circa 5.000 de luptã-
tori strãini jihadiºti - europeni care au luptat alã-
turi de extremiºti în Siria ºi Irak. Unul dintre
presupuºii teroriºti care a murit în atacurile de
la Paris, vinerea trecutã, ar fi pãtruns pe terito-
riul UE via Grecia, dându-se drept refugiat siri-
an. Europa se confruntã cu cel mai important

aflux de migranþi de la al Doilea Rãzboi Mon-
dial. Majoritatea soseºte pe mare, în Grecia.
Aceastã þarã - dar ºi altele de pe ruta din Bal-
cani a migraþiei - a fost depãºitã de aceste so-
siri, iar mulþi dintre migranþi ºi-au continuat
drumul cãtre UE neînregistraþi. Directorul Eu-
ropol, Rob Wainwright, a avertizat joi cã Euro-
pa se confruntã cu cea mai gravã ameninþare
teroristã din ultimii peste zece ani ºi a subliniat

cã împãrtãºirea informaþiilor poate
face diferenþa în “identificarea sau
nu la timp a unei acþiuni teroriste pla-
nificate”. Aceastã reformã trebuie “sã
permitã controale sistematice ºi obli-
gatorii, la toate frontierele externe ºi
asupra tuturor persoanelor care in-
trã în Spaþiul Schengen, inclusiv asu-
pra beneficiarilor dreptului la libera
circulaþie”, a precizat ministrul fran-
cez de Interne Bernard Cazeneuve.
Potrivit acestuia, “controalele vor tre-
buie fãcute prin consultarea obligato-
rie a bazelor de date naþionale ºi euro-
pene, precum SIS (Sistemul de In-
formaþii Schengen) ºi bazele de date
ale Interpol, ce conþin date cruciale
despre semnalmentele jihadiºtilor ºi
mandatele de arestare internaþionale”.
Aceste modificãri nu se vor dovedi
eficiente decât “dacã va exista un mai
bun schimb de informaþii între statele

membre ºi o alimentare în timp real a bazelor de
date europene”, a subliniat ministrul de interne al
Franþei.  El a precizat, într-o conferinþã de presã
la Bruxelles, cã Franþa va menþine controalele la
frontiere, instituite în urmã cu o sãptãmânã, “atât
timp cât ameninþarea teroristã o va impune”.
“Este vorba despre protejarea ºi securitatea fran-
cezilor într-un context de ameninþare foarte ridi-
cat”, a insistat Bernard Cazeneuve.

Comisarul european însãrcinat cu Aface-
rile Interne Dimitris Avramopoulos a propus
ieri crearea unei Agenþii europene de infor-
maþii, în urma atentatelor de la Paris, care au

form autoritãþilor locale, pânã
acum au fost uciºi trei ostatici.
Numãrul total al atacatorilor este
neclar. Sursele de securitate din
Mali au vorbit iniþial despre doi sau
trei teroriºti, dar martorii afirmã
cã au vãzut vreo zece. Franþa a
anunþat cã a trimis la Bamako o
unitate de elitã a jandarmilor, iar
la Washington Pentagonul a de-
clarat cã trupele speciale ameri-
cane le ajutã pe cele maliene sã
“adãposteascã civilii” în timp ce
acestea din urmã continuã asal-
tul. Majoritatea clienþilor hotelu-
lui sunt strãini, inclusiv echipaje
ale companiilor aeriene strãine.

Compania Air France a anunþat cã
12 angajaþi ai sãi aflaþi în respecti-
vul hotel au fost eliberaþi, iar Tur-
kish Airlines a precizat de aseme-
nea cã 5 dintre cei 7 membri ai unui

echipaj al acestei companii cazat
acolo au fost ºi ei eliberaþi. În ho-
tel ar fi în total cetãþeni de ºapte
naþionalitãþi, printre care 20 de in-
dieni ºi 7 algerieni.

scos la ivealã deficienþe în cooperarea dintre
serviciile secrete. “Dupã atentatele de la Char-
lie Hebdo (în ianuarie, la Paris), am propus -
iar acest lucru s-a fãcut - crearea unui Cen-

tru antiterorist în ca-
drul Europol”, Agenþia
europeanã de coope-
rare în domeniul poli-
þiei, cu sediul la Haga,
a declarat comisarul la
sosirea la o reuniune
extraordinarã a miniº-
trilor europeni ai Jus-
tiþiei ºi Afacerilor In-
terne, convocatã în
urma atacurilor de la
Paris, soldate în urmã
cu o sãptãmânã cu
130 de morþi ºi sute de
rãniþi. “Însã eu cred cã
a venit vremea sã fa-

cem încã un pas înainte ºi sã creãm baza unei
Agenþii europene de informaþii”, a pledat el.
“Este necesar ca aceastã cooperare a noas-
trã sã se bazeze pe încredere ºi eficienþã”, a
insistat Avramopoulos. Crearea unei astfel de
agenþii - un fel de “FBI european” - poate
avea loc doar în urma unei modificãri a trata-
telor, având în vedere faptul cã informaþiile
secrete sunt prin excelenþã un domeniu care
þine de suveranitatea naþionalã. Ministrul ger-
man de Interne Thomas de Maizière a înãbu-
ºit imediat proiectul, în faºã. “Nu ar trebui sã
ne irosim energia cu o Agenþie europeanã de
informaþii. Nu-mi pot imagina cã putem sã
renunþãm la suveranitatea noastrã naþionalã”,
a reacþionat el. “Ar trebui mai degrabã sã ne
concentrãm asupra îmbunãtãþirii schimbului
de informaþii între instituþiile deja existente.
Aici putem obþine un adevãrat câºtig de cau-
zã în ceea ce priveºte securitatea”, este de
pãrere ministrul german.
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DISPOZIÞIA NR.9714
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã
ordinarã în data de 26.11.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Munici-
piului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli la Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Cra-
iova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data
de 27.11.2015.

7. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al Spitalului Clinic de
Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pentru anul 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015.

10. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Casei de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþi-
onare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului
pentru condiþii periculoase ºi vãtãmãtoare, funcþionarilor publici ºi personalului înca-
drat pe bazã de contract individual de muncã-personal contractual din cadrul Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri,
datorat de Fundaþia Creºtinã „Ethos”, pentru clãdirea situatã în municipiul Craiova,
str.Bucura, nr.69, având destinaþia de „Centru locuinþe sociale pentru persoane vârst-
nice”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri,
datorat de Fundaþia Creºtinã „Ethos”, pentru clãdirea situatã în municipiul Craiova,
str.Bucura, nr.69, având destinaþia de „Cabinete medicale”, pentru perioada 01.11.2015-
31.12.2015.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de priori-
tate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor sociale, precum ºi
în repartizarea locuinþelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2015/2016.

17. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe
pentru tineri, destinatã închirierii, construitã prin programe de investiþii la nivel naþional,
situatã în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.

18. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care
au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de
investiþii la nivel naþional.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Regia Autonomã de Administrare a Dome-
niului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrãrii în comun a Centrului
de dezvoltare tehnologicã ºi excelenþã în afaceri Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Regia Autonomã de Administrare a Dome-
niului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrãrii în comun a Centrului
de Sprijin al IMM-urilor ºi Institutelor de Cercetare ºi Inovare.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare înche-
iat între municipiul Craiova ºi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”).

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii rapoartelor de evaluare având ca
obiect valoarea prestaþiei superficiarului asupra terenurilor situate în municipiul Craio-
va, str.Calea Bucureºti, nr.34, bl.A8, bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, respectiv
bdul.Decebal, nr.95, bl.O1.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu
oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova asupra terenului aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului
Nanterre.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu
oneros în favoarea S.C. Calorex Internaþional Trade S.R.L., asupra terenului aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29.

25. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al muni-
cipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcþiune, casãrii ºi valorificãrii.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.106/2015 referitoare la vânzarea, cãtre Partidul Social Democrat-
Organizaþia Judeþeanã Dolj, a spaþiului care aparþine domeniului privat al muncipiului
Craiova, situat în str.Mihail Kogãlniceanu, nr.12.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare,
care se datoreazã de cãtre utilizatori, persoane fizice ºi juridice, în  cazul prestaþiilor de
care aceºtia beneficiazã individual, fãrã contract încheiat cu operatorii serviciului de
salubrizare din municipiul Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuþiei proprii a Liceului Tehnologic „George
Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei
de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare
str.Botoºani”.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Emil
Marghitu”.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avi-
zare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Viºinului”.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Tran-
dafirului”.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Zalãu”.

37. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Co-
corului”.

38. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei
de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modrnizare
str.Geniºtilor”.

39. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Arad”.

40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei
de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.
Tulcea”.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str.Me-
riºorului”.

42. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                       Emisã azi  20.11.2015

                PRIMAR,       PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU                    Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
Birou executor judecãtoresc Puºcã Stelian

cu sediul în Strehaia, str, Republici nr.175, judeþul
Mehedinþi, tel. 0746/ 178.102; CUI 26545214 do-
sar nr.29/E/2015 scoate la licitaþie publicã în ziua
de 09.12.2015, ora 9.00 la adresa biroului situat în
Craiova pe str. România Muncitoare nr.17-19, ju-
deþul Dolj urmãtoarele autovehicule: autoturism
marca BMW model 560L cu nr. de indentificare
WBANX 51030 CT 40073 la preþul de 7200 Euro;
autoturism Opel Astra cu nr.WOLOTGF 35 X
8042283 la preþul de 1000 Euro autoturism marca
BMW model 320D cu nr. WBAAL71040XE32419
la preþul de 1500 Euro ºi autoturism marca BMW
model 346C cu nr. WBBABM31000EZ 63042 cu
preþul de 1000 Euro.

S.C. ESPA OIL SRL anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj pentru proiectul: STAÞIE
PECO + GPL propus a fi amplasat în Dãbuleni,
str. Caracal.  Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet. www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 26.11.2015.

Societatea Cooperativã de Consum Se-
garcea vinde prin licitaþie deschisã cu strigare
parþial spaþiu comercial situat în Segarcea, str.
Unirii nr.76, parter Bl.A6. Licitaþia va avea loc în
data de 10.12.2015, ora 10.00 la sediul Coope-
rativei situat în Segarcea, str. Unirii nr.115. În
caz de neadjudecare, licitaþia rãmâne deschisã
în fiecare zi de joi pânã la vânzare. Relaþii la
sediul cooperativei.

Fundaþia World Vision România- sucursala
Craiova scoate la vânzare urmãtoarele autoturis-
me: - Fiat Doublo Panorama - DJ.09.HAX, an fa-
bricaþie 2008, 101.100 km rulaþi, preþul este de
4.000 euro, motor 1363 cmc (77CP), benzina, nor-
mã de poluare Euro 4, culoare alb, cutie de viteze
manualã, taxa de poluare nerecuperatã. ITP vala-
bil pânã la 28.08.2017. Anvelope de iarnã Nokian
fabricaþie 2011, anvelope vara Kleber 2013, climã
manualã, geamuri electrice, computer bord, air-
bag soger, închidere centralizatã, banchetã spate
rabatabilã, radio CD, sistem alarmã, 5 locuri, uºi
laterale culisante. - Toyota Auris _ DJ.08.MJZ,
anfabricaþie 2007, 91.095 km rulaþi, preteste de
6700 eur, motor 1998 cmc (127 CP), normã po-
luare euro 4, culoare gri metalizat, cutie vitezã
manualã, taxa poluare nerecuperatã, ITP valabil
pânã în iunie 2016, anvelope iarnã / varã, clima
tronic douã zone, geamuri electrice, airbag ºofer
ºi pasager, volan reglabil, proiectoare ceaþã, cutie
în 6 trepte, închidere centralizate /sistem alarmã.
Asteptãm înscrierile prin e-mail (florian_dobrovol-
schi@wvi.org) sau în scris la fax 0251/545646,
pânã la data de 30.11.2015.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

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

administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 26.11.2015, ora 14,00
la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Direcþiei Publice

Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ”Cor-
netti”, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, Muzeului de Artã Craiova,
Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova ºi Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, pe anul 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale ªcolii Gimna-
ziale Speciale ”Sfântul Mina”, ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Be-
ethoven”, ªcolii Profesionale Speciale Craiova ºi Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj pe anul 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de
asistenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Pleniþa ºi Sadova pe anul 2015.

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

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

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de R.A. Aeroportul Internaþi-
onal Craiova pentru perioada noiembrie 2015 – 31.12.2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj,
Instituþia Prefectului Judeþul Dolj ºi Brigada 2 Infanterie ”Rovine” pentru organizarea activitãþilor prilejuite de
sãrbãtorirea Zilei de 1 Decembrie.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea nivelului taxelor locale ºi a amenzilor aplicabile în anul 2016 ce
intrã în competenþa de aprobare a Consiliului Judeþean Dolj.

9. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale, repartizate la rectificarea bugetului de stat, pe unitãþi administrativ-teritoriale, pe
anul 2015, pentru achitarea arieratelor.

9A. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preþului de achiziþie a terenului în suprafaþã de 205 mp, situat în
Craiova, str. Bibescu, nr.14.

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

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 9 luni ale
anului 2015 ºi execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii pe primele 9 luni ale anului 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2015.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru aparatul de specialitate al

Consiliului Judeþean Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Craiova, str.

24 Ianuarie, nr.4.
15. Proiect de hotãrâre privind încetarea dreptului de administrare acordat S.C. Parc Industrial Craiova

S.A., asupra imobilului – teren aflat în domeniul privat al judeþului Dolj, situat în comuna Gherceºti, strada
Aviatorilor, nr.7.

16. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui imobil (teren) situat în comuna Gherceºti, strada Aviatorilor nr.7,
din domeniul public al judeþului Dolj ºi din administrarea Consiliului Judeþean Dolj în domeniul public al statului, în
vederea extinderii Complexului de pregãtire sportivã ºi instruire al Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj.

17. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui imobil situat în Craiova, Calea Bucureºti nr.325A, din domeniul
public al judeþului Dolj ºi din administrarea Consiliului Judeþean Dolj în domeniul public al statului, în scopul
dezvoltãrii activitãþilor de întreþinere ºi reparaþii a aeronavelor desfãºurate de cãtre Aeroclubul României.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru
obiectivul de investiþii: ”Consolidare ºi reabilitare Spital Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru
obiectivul de investiþii: ”Reparaþii capitale ºi extindere la Clinica de oncologie ºi Clinica de dermatologie –
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”.

20. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei pentru stabilirea ºi evaluarea terenurilor aflate în
patrimoniul S.C. COREALIS S.A.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Bratovoieºti privind activitãþile de
evidenþã a persoanelor.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Cioroiaºi privind activitãþile de
evidenþã a persoanelor.

23. Informare privind stadiul realizãrii proiectelor finanþate din fonduri europene.
24. Diverse – interpelãri.

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

           NR. 858 Emisã astãzi, 20.11.2015

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

             ION PRIOTEASA                               GHEORGHE BARBÃRASÃ

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

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITA-
LIANÃ,  GERMANÃ
SAU FRANCEZÃ. Te-
lefon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi - Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
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 co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Situa-
tã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Te-
lefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 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.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
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, fa-
bricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 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 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.

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 cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. 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 mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sina-
ia - Izvor, cripte supra-
puse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã 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 cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând 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 handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, 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, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
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 vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.

Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85
doresc doamnã 55/
61 ani fizic plãcutã,
fãrã vicii .Rog serio-
zitate. Telefon: 0720/
582.934.

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

Familiile Daha Gelu ºi
Costel Bazãverde
anunþã împlinirea a 7
ani de la dispariþia ta-
tãlui respectiv unchiu-
lui VALERIE DAHA din
Verbicioara. Nu te vom
uita niciodatã!
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia Unirea

Brãila – SC Bacãu / 16:30 – FOTBAL – Liga I:
CFR Cluj – CSMS Iaºi / 19:15 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Real Madrid – Barcelona / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Juventus – Milan.

DIGI SPORT 2
14:00, 16:00 – TENIS – Turneul Campioni-

lor, la Londra, în Regatul Unit: semifinala 1 la
dublu ºi la simplu / 18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: HC Motor Zaporozhye –
HCM Minaur Baia Mare / 19:30 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Larvik – HCM Baia Mare
/ 21:15 – FOTBAL – Liga I: Astra Giurgiu –
ACS Poli Timiºoara.

DIGI SPORT 3
11:00 – JUDO – Grand Prix, la Qingdao, în

China / 13:00 – POLO – Superliga Naþionalã:
CSM Digi Oradea – Steaua / 15:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Thuringer – Po-
dravka Vegeta / 16:30 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: ASC Corona Braºov – HC Zalãu /
18:00 – FOTBAL – Ligue 1: Lorient – Paris SG
/ 20:00, 22:00 – TENIS – Turneul Campionilor,
la Londra, în Regatul Unit: semifinala 2 la dublu
ºi la simplu.

DIGI SPORT 4
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Be-

netton Treviso – Leicester Tigers / 17:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sociedad – Sevil-
la / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Bolog-
na – Roma / 21:45 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Paris SG – THW Kiel / 23:30 –
FOTBAL Brazilia – Serie A: Palmeiras – Cru-
zeiro / 3:30 – JUDO – Grand Prix, la Qingdao,
în China.

DOLCE SPORT 1
9:45 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Ba-

hrain / 14:00 – FOTBAL – Cupa Campionilor
Asiei, finala: Guangzou – Al Ahli / 16:30 –
FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – CSMS Iaºi / 19:15
– FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid –
Barcelona / 21:15 – FOTBAL – Liga I: Astra
Giurgiu – ACS Poli Timiºoara.

DOLCE SPORT 2
13:15 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Ba-

hrain / 14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Watford – Manchester United / 17:00 –
FOTBAL Ucraina – Premier League: ªahtior
Doneþk – Volyn Luþk / 19:30 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: Larvik – HCM Baia Mare /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol
– Malaga.

EUROSPORT
8:00 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Ba-

hrain / 13:00, 14:30 – PATINAJ ARTISTIC –
Grand Prix, la Moscova, în Rusia / 17:00, 19:30
– FOTBAL Anglia – Premier League: West Brom
– Arsenal, Manchester City – Liverpool / 23:00,
1:30 – HALTERE (M, F) – Campionatul Mon-
dial, la Houston, în SUA.

EUROSPORT 2
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-

desliga: Wolfsburg – Werder Bremen, Schalke
– Bayern Munchen.

TVR 2
19:00 – BASCHET (F) – Preliminarii Cam-

pionatul European 2017: România – Bosnia; se
joacã la Cluj.

LOOK TV
21:15 – FOTBAL – Liga I: Astra Giurgiu –

ACS Poli Timiºoara.
LOOK PLUS
16:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – CSMS

Iaºi / 19:00 – FOTBAL Belgia – Jubiler Lea-
gue: Club Bruges – Zulte Waragem.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna

Doamnã – Universitatea Cluj / 13:30, 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Verona – Napoli, La-
zio – Palmermo / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: ASA Tg. Mureº – FC Viitorul, Dinamo –
Steaua.

DIGI SPORT 2
12:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM

Bucureºti – Frigorificos Morrazo / 15:00 –
FOTBAL – Ligue 1: Caen – Angers / 17:30,
20:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Lon-
dra, în Regatul Unit: finala la dublu ºi finala la
simplu / 22:00 – CURSE DE MAªINI – Nascar
Homestead-Miami Speedway, în SUA.

DIGI SPORT 3
11:00 – JUDO – Grand Prix, la Qingdao, în

China / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Udi-
nese – Sampdoria / 18:00, 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: Dinamo Bucureºti – CSM
U Oradea, SCM U Craiova – BC Mureº / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Frosinone.

DIGI SPORT 4
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Gijon –

Levante / 16:10 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Midtjylland – Gyor / 17:45 – HAND-
BAL (F) – Cupa Cupelor: SCM Craiova – Rad-
nicki Kragujevac / 19:15, 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Granada – Bilbao, Betis –
Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 1
12:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM

Bucureºti – Frigorificos Morrazo / 18:00, 20:30

– FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº – FC Viito-
rul, Dinamo – Steaua / 23:30, 3:30 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: Minnesota Vikings – Gre-
en Bay, Arizona – Cinncinati.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâna

Doamnã – Universitatea Cluj / 17:00, 19:15,–
FOTBAL Spania – La Liga: Villarreal – Eibar,
Granada – Bilbao / 22:30 – BASCHET NBA:
LA Clippers – Toronto Raptors.

SPORT.RO
20:00 – SNOOKER – Partidã demonstrativã

la Bucureºti: Ronnie O’Sullivan – Stuart
Bingham.

EUROSPORT
13:15, 14:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE

(M) – Cupa Mondialã, la Klingenthal, în Ger-
mania / 18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Tottenham – West Ham / 0:00, 3:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS – semifinale,
manºa tur: Colombus Crew – New York Red
Bulls, Portland Timbers – Dallas FC.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM PE PISTÃ / 16:30,

18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Hertha Berlin – Hoffenheim, Ingolstadt –
Darmstadt / 23:00, 1:30 – HALTERE (F,
M) – Campionatul Mondial, la Houston, în
SUA.

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

Steaua.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo –

Steaua.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – FC Viitorul.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Învinºi runda trecutã la Sibiu
(78-85), deznodãmânt ce a con-
dus la cedarea fotoliului de lider
tocmai Atlassibului, baschetbaliº-
tii craioveni au ocazia de a face ui-
tatã acea partidã mâine, când pe
parchetul Polivalentei îi va însoþi
BC Mureº. Formaþie care se pre-
zintã în Bãnie dupã un succes con-
cludent, scor 90-74, pe teren pro-
priu, contra celeilalte grupãrii ol-
teneºti din LN, Energia Tg. Jiu.

SCM are un bilanþ de 3-1 la Cra-
iova, eºcul survenind în faþa Ste-
lei, în timp ce ardelenii înregistrea-

Cel mai mare interes al acestui sfârºit de sãptãmânã suscitã marele clasic al
campionatului spaniol, Real Madrid – FC Barcelona (astãzi, 19:15, Digi 1), dar ºi

regalul de tenis Turneul Campionilor (transmis de asemnea de canalele Digi), care-
ºi va derula fazale finale. La dublu, România are doi reprezentanþi în penultimul
act, pe Florin Mergea ºi Horia Tecãu (posibil ºi adversari;  s-a stabilit asearã,

odatã cu desfãºurea ultimelor partide din Grupa B).

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 9-A

Alb-albaºtrii, gata de reabilitareAlb-albaºtrii, gata de reabilitareAlb-albaºtrii, gata de reabilitareAlb-albaºtrii, gata de reabilitareAlb-albaºtrii, gata de reabilitare
SCM U Craiova – BC Mureº, duminicã, ora 20:00, Digi Sport 3 1. Sibiu  (5/3)   13

2. CRAIOVA  (5/3)   13
3. Dinamo  (5/3)   13
4. Oradea  (5/2)   12
5. U-BT Cluj  (5/2)   12
6. Steaua  (5/1)   11
7. Mureº  (4/3)   11
8. Galaþi  (3/5)   11
9. Piteºti  (4/4)   9
10. Tg. Jiu  (2/5)   9
11. Timiºoara  (1/7)   9
12. Mediaº  (1/7)   9
BCM-U Piteºti a început campio-

natul cu o penalizare de 3 puncte.

Echipa femininã de handbal joacã astãzi ºi mâine, pe teren propriu, “dubla” cu Radnicki Kragujevac (Serbia), din cadrul turului 3 al Cupei Cupelor. Evenimentul este
inserat pe larg în ultima paginã a acestei ediþii.

zã un bilanþ de 2-2 “afarã”, me-
morabilã rãmând victoria din fief-
ul aceleiaºi Atlassib, scor 99-98.

BC Mureº, nimeni alta decât vi-
cecampioana en-titre, l-a înregi-
mentat în aceastã sãptãmânã  pe
Alhaji Mohammed, fost jucãtor al
defunctei Asesoft Ploieºti, al cãrei
tricou la îmbrãcat timp de douã
sezoane ºi jumãtate. Ajuns la 34 de
ani, americanul a început sezonul
la Sigal Priºtina, în Kosovo.

Dupã meciul cu Mureºul, pânã
la finalul turului, SCM mai are de
jucat cu U-BT Cluj, în deplsare, ºi

cu nou-promovata Phienix Galaþi,
“acasã”.

Restul partidelor rundei: Gaz

Metan Mediaº – CSU Atlassib Si-
biu, BC Timiºoara – Energia Tg.
Jiu, Steaua CSM – BCM-U Piteºti
(toate astãzi), Dinamo Bucureºti –

CSM CSU Oradea (mâine). Parti-
da Phoenix Galaþi – U-BT Cluj s-a
disputat asearã, dupã închiderea
ediþiei.

Programul celorlalte echipe craiovene de salã
VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-A

SCM U Craiova – U Cluj, astãzi (sâmbãtã), ora 13:30, Sala Polivalentã
În rest avem partidele: Tricolorul Ploieºti – Unirea Dej, Explorãri Baia Mare – Tomis Constanþa,

CSM Bucureºti – Arcada Galaþi, Dinamo Bucureºti – Piatra Neamþ (tot azi), Municipal Zalãu – AS
VC Caransebeº (mâine).

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

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 8-A
Penicilina Iaºi – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:00
În rest sunt programate jocurile: CS U Cluj – CSM Târgoviºte, Rapid – CSM Bucureºti, Dinamo

Bucureºti – Medicina Tg. Mureº, CSM Lugoj – Unic Piatra Neamþ (tot azi), Alba Blaj – ªtiinþa
Bacãu (asearã).

1. Târgoviºte 18 7. Iaºi 8
2. CSM Buc. 18 8. Lugoj 8
3. Dinamo 18 9. Piatra N. 7
3. Alba Blaj* 17 10. CRAIOVA* 6
5. Bacãu 11 11. U Cluj 3
6. Tg. Mureº 9 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.
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ACSO Filiaºi a reuºit sã ob-
þinã o remizã, ieri, în compa-
nia celei de a doua clasate în
Seria 4, Naþional Sebiº, scor 0-
0 la Iºalniþa. În tot acest timp,
în Seria 3, ACS Podari pierdea

Fãrã îndoialã, meciul cu cel mai impozant
afiº al etapei cu numãrul 14 a primei ligi
judeþene se va disputa la Ostroveni, acolo unde
gazdele de la Recolta, aflate pe poziþia secundã
a ierarhiei, primesc replica liderului Tractorul
Cetate. Un veritabil duel al revelaþiilor, în
special în ceea ce priveºte formaþia vizitatoare,
reamintim, o nou-promovatã.

Ambele combatante se pot lãuda cã au
suferit numai câte o singurã înfrângere pânã
acum, record absolut, Ostroveniul chiar în
turul de la Cetate – scor 0-1, iar Tractorul într-
o deplasare la Calatat – de asemenea 0-1.
Totodatã, oaspeþii propun cea mai tare defenisi-
vã a seriei, cu 15 goluri încasate, iar Recolta al
treilea cel mai tare atac, perforând porþile
adverse de 41 de ori. Capitol la care este
depãºitã de Bistreþ (43) ºi de Cârcea (56). Cea
din urmã este protagonista celui de-al doilea
meci ca inters al rundei, întâlnind, pe teren
propriu, Progresul Segarcea. Formaþie de care
dacã Viitorul va trece, iar Ostroveniul ºi Cetate

Duminicã
SERIA 1
Avântul Rast – Viitorul Vârtop, Voinþa

Caraula – Poiana Mare, Ciupercenii Noi –
Ciupercenii Vechi, Avântul Giubega – Victo-
ria Pleniþa, Galicea Mare – Flacãra Moþãþei,
Unirea Vela – Vânãtorul Desa, Fulgerul Ma-
glavit – Viitorul Dobridor (TOATE ORA
11:00).

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

SERIA 2
Siliºtea Crucii – Dunãrea Gighera, Mãce-

ºu de Sus – Progresul Cerãt, Unirea Goicea
– Progresul Bãileºti, Dunãrea Negoi – Mã-
ceºu de Jos, Recolta Urzicuþa – Fulgerul
Întorsura, Gloria Catane – Seaca de Câmp,
Aktiv Padea – Viitorul Giurgiþa (TOATE ORA
11:00). Triumf Bârca stã.

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

SERIA 3
Avântul Daneþi – Amãrãºtii de Jos, Trico-

lor Dãbuleni – Viitorul Sadova, ªtiinþa Cela-
ru – AS Rojiºte, Unirea Tâmbureºti – Ajax
Dobroteºti, Viitorul Gângiova – Victoria Cã-

lãraºi, Avântul Dobreºti – Amãrãºtii de Sus
(TOATE ORA 11:00). Fulgerul Mârºani stã,
deoarece Apele Vii s-au retras din campio-
nat.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 23p,
2. Tâmbureºti 22p, 3. Amãrãºtii de Sus 22p,
4. Sadova 22p, 5. Dobroteºti 21p.

SERIA 4
Sporting Leu – Arena Preajba, Voinþa Pu-

þuri – Flacãra Drãgoteºti, Viitorul II Cârcea
– Viitorul Ghindeni, Avântul Pieleºti – Unirea
Câmpeni, Luceafãrul Popânzãleºti – Viitorul
Teasc, Viitorul Coºoveni – Progresul Cas-
tranova (TOATE ORA 11:00), Progresul

Mischii – Atletico Zãnoaga (ORA 13:00).
Clasament (primele 5): 1. Leu 33p, 2.

Castranova 29p, 3. Cârcea II 28p, 4. Zã-
noaga 25p, 5. Mischii 23p.

SERIA 5
AS Greceºti – Vulturul Cernãteºti, Viito-

rul ªtiinþa Craiova – Valea Fântânilor, Inter
Secui – Rapid Potmelþu, ªtiinþa Calopãr –
Voinþa Belcin, Fortuna Craiova – AS Sca-
eºti, Voinþa Raznic – Jiul Breasta, Avântul
Þuglui – AS Pietroaia (TOATE ORA 11:00).

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

Seria 3
Ieri: CS Atletic Bradu – ACS PODARI 3-1.
Astãzi, ora 14:00: CS Afumaþi – CS ªtefãneºti, Sporting Roºiori – FC

Aninoasa, Urban Titu – Inter Olt Slatina, Concordia Chiajna II – Dinicu
Golescu Câmpulung, SCM Piteºti – AFC Hãrman, FC Voluntari II – Spor-
ting 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. Bradu*   20 12. Aninoasa 11
6. Voluntari II   19 13. Titu 9
7. Piteºti   17 14. Hãrman 5
* - un joc în plus.

Seria 4
Ieri: ACSO FILIAªI – Naþional Sebiº 0-0, Municipal Lugoj – Perfor-

manþa Ighiu 1-3, Mãgura Cisnãdie – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic
2-2.

Mâine, ora 14:00: ASU Poli Timiºoara – CS U II CRAIOVA,  Minerul
Motru – Pandurii II, Metalurgistul Cugir – CS Ineu, Millenium Giarmata
– Cetate Deva. FC Hunedoara stã.

1. Poli 28 (11j) 9. Ineu 13 (11j)
2. Sebiº 26 (13j) 10. Cisnãdie 13 (12j)
3. Ighiu 25 (13j) 11. CS U CRAIOVA 11 (11j)
4. Cugir 22 (11j) 12. Motru 11 (11j)
5. Hunedoara 19 (12j) 13. Deva 10 (11j)
6. Lugoj 19 (12j) 14. FILIAªI 8 (12j)
7. Becicherecul 18 (12j) 15. Giarmata 5 (11j)
8. Pandurii II 15 (11j)

cu 1-3 pe terenul lui Atletic
Bradu. Argeºenii au punctat
primii, prin Iamandi, în minu-
tul 13, însã elevii lui Gigi Ciu-
rea au revenit pânã la odihnã,
graþie lui Ionuþ ªerban (33).

Gazdele au trecut în avantaj la
capãtul unei ore de joc, Tãna-
se (61), jucãtor ce avea sã în-
chidã ºi tabela, în ultimul mi-
nut regulamentar.

Dacã filieºenii mai au de ju-
cat douã partide pânã la vacan-
þã, cu Ighiu (d) ºi Ineu (a),
pentru podãrenii a fost ultima
confruntare a anului. Ei vor
reveni pe gazon în primul we-
ekend al lunii martie, contra
celor de la Sporting Roºiori, în
deplasare.

Satelitul ia pulsul
liderului

Astãzi va juca în aceastã rundã
ºi cealaltã grupare doljeanã, CS U
II Craiova, alb-albaºtrii înfruntând
în Banat liderul ASU Poli Timiºoa-
ra. Jucãtorii pregãtiþi de Daniel
Mogoºanu vin dupã patru jocuri
consecutive în care n-au cunos-
cut gustul eºecului, obþinând chiar
douã victorii în precedentele par-
tide (3-0 cu Mãgura Cisnãdie ºi
2-0 la Becicherecul Mic). Mult mai
impetuos este însã traseul Timi-
ºoarei, care a strâns 19 puncte din
ultimele 21 posibile.

LIGA A IV-A – ETAPA A 14-A

Ostroveniul cautã sã preia ºefia
Sâmbãtã, ora 11:00: Recolta Ostroveni – Tractorul

Cetate, Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea, Danubius
Bechet – SIC Pan Unirea, Dunãrea Calafat – Metropoli-
tan Iºalniþa, Dunãrea Bistreþ – Luceafãrul Craiova, ªtiinþa
Malu Mare – Unirea Leamna.

1. Cetate* 29 7. Bistreþ   23
2. Ostroveni 28 8. Unirea   17
3. Cârcea 27 9. Iºalniþa   9
4. Bechet 26 10. Leamna   7
5. Calafat* 25 11. Luceafãrul   7
6. Segarcea 24 12. Malu Mare   1
* - un joc mai puþin.

vor încheia la egalitate, le va permite cârcenilor
sã urce în fotoliul de lider.

Derby-ul de la Ostroveni va avea parte ºi de
un “central” de marcã, partida fiindu-i atribuitã
lui Sebastian Colþescu. Acesta va fi ajutat la
cele douã margini de Adrian Marcu ºi Constan-
tin Mihai. Observatori vor fi Marian Ezaru ºi
fostul mare jucãtor al Universitãþii, Nicolae
Tilihoi.

LIGA A V-A – ETAPA A 13-A
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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
Meciul Chiajna – „U” Craiova s-a jucat asearã. Amãnunte - pe

ediþia online a Cuvântului Libertãþii.
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

În premierã o echipã femininã
de handbal a Craiovei joacã într-o
cupã europeanã, în acest week-
end. SCM Craiova debuteazã în
Cupa Cupelor, întâlnind în turul al
treilea formaþia din Serbia, Radni-
cki Kragujevac, partidele fiind pro-
gramate astãzi, de la ora 17.30 ºi
mâine, de la ora 18. Formaþia din
Serbia a acceptat sã joace ambele
manºe în Bãnie, în schimb clubul
craiovean asigurând cazarea ºi
masa delegaþiei oaspete. Radnicki
este deþinãtoarea Cupei Serbiei,
SCM Craiova s-a calificat în Cupa
Cupelor datoritã câºtigãrii finalei
mici a Cupei României în sezonul
precedent, finalistele, HCM Baia
Mare ºi CSM Bucureºti, partici-
pând în Champions League. La
finalul turului Ligii Naþionale, SCM
Craiova ocupã locul 7, cu 20 de
puncte, obþinând 6 victorii, 2 ega-
luri ºi 5 eºecuri. Ultimele 3 etape
au însemnat tot atâtea victorii pen-
tru SCM, adversarele fiind echipe
promovate în Liga Naþionalã anul
acesta. De partea cealaltã, Radni-
cki este lider la jumãtatea campio-
natului din Serbia, adunând 15
puncte dupã 9 etape. În turul an-
terior, Radnicki a eliminat forma-
þia italianã Jomi Salerno, dupã o
dublã manºã disputatã în Serbia ºi
adjudecatã clar de gazde, 35-20 ºi
26-8. Cele mai bune handbaliste
ale oaspetelor sunt interul dreapta
Andjela Janjusevic ºi  extrema
stângã Sanja Radosavljevic.

Zivkovic: „Dupã valoare,
Radnicki n-ar avea loc
în Liga Naþionalã”

Cele douã sârboaice cu acelaºi

Preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu, a anunþat ieri, cã se-
lecþionerul Anghel Iordãnescu
ºi-a prelungit contractul ºi cã
noul acord este valabil pânã la
finalul Campionatului European
din 2016. „Am semnat conti-
nuarea acordului cu selecþione-
rul Anghel Iordãnescu. A fost
doar o chestiune de timp, nu
s-a pus problema financiarã.
Toþi ne-am dorit sã continuãm.
Mã simt încântat sã lucrez cu
domnul Iordãnescu. Din punct
de vedere financiar a rãmas
acelaºi contract. Ne referim
acum doar la prelungirea lui pânã
dupã Campionatul European din

La Euro mergem tot cu „TLa Euro mergem tot cu „TLa Euro mergem tot cu „TLa Euro mergem tot cu „TLa Euro mergem tot cu „Tata Puiu”ata Puiu”ata Puiu”ata Puiu”ata Puiu”

Franþa. În ultima perioadã am
avut ca obiectiv meciul cu Italia,

urmeazã cantonamentul din
iarnã, apoi am stabilit amica-
lul din martie, cu Spania ºi ur-
meazã sã mai perfectãm încã
unul”, a spus Burleanu. Comi-
tetul Executiv al Federaþiei
Române de Fotbal a aprobat la
29 octombrie prelungirea con-
tractului selecþionerului Anghel
Iordãnescu, care expirase la fi-
nalul preliminariilor Campiona-
tului European din 2016. An-
ghel Iordãnescu se aflã la con-
ducerea tehnicã a echipei na-
þionale a României din octom-
brie 2014. Cu Iordãnescu se-

lecþioner, prima reprezentativã a
obþinut calificarea la Euro 2016.
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SCM Craiova joacã dubla din Cupa Cupelor

cu WHC Radnicki Kragujevac în acest
week-end, în Sala Polivalentã

nume de la SCM, Jelena Zivko-
vic, îºi vor înfrunta astfel compa-
trioatele, iar interul Craiovei ºi al
naþionalei Serbiei considerã cã va
fi o disputã facilã pentru alb-albas-
tre, întrucât adversarele nu sunt
de nivelul primei ligi din România.
„Nu avem de ce sã ne temem de
Radnicki, este o echipã care nu are
avea loc în prima ligã din Româ-
nia. Noi am întâlnit adversari mult
mai dificili în Liga Naþionalã ºi i-
am învins. Jucãm acasã, avem
valoarea ºi experienþa de partea
noastrã ºi trebuie sã câºtigãm
ambele meciuri. E bine cã jucãm
la Craiova ambele meciuri, nu mi-
ar fi convenit sã ne deplasãm în
Serbia, fiindcã oricum nu aº fi
ajuns în oraºul meu. În plus, Cra-
iova este casa mea acum” a spus
golghetera naþionalei Serbiei din
ultima perioadã.

Antrenoarea Simona Gogârlã
se teme ca tracul debutului sã nu-
ºi punã amprenta pe jocul echi-
pei, dar sperã ca valoarea ºi ex-
perienþa echipei sale sã o scuteas-
cã de emoþii. „Pentru noi este
debutul în cupele europene ºi
cred cã vor fi ceva emoþii, dar
sper sã trecem peste ele ºi sã ne
asigurãm calificarea încã din pri-
mul meci. Întâlnim o echipã tâ-
nãrã, fãrã experienþã, dar ambi-
þioasã ºi cu caracter puternic,
specific sârbilor. Nu mai au însã
echipa de anul trecut, care a eli-
minat Clujul, le-au plecat mai
multe jucãtoare cu experienþã.
Jucãm acasã ºi avem prima
ºansã” a declarat Simona Gogâr-
lã. „Ne dorim sã câºtigãm ambe-
le meciuri, cele 3 victorii cu care
am încheiat turul ne dau mare în-
credere” a spus cãpitanul echipei

din Bãnie, Cãtãlina Cioaric.
Craiova oferã ºi unul dintre cei

trei portari ai naþionalei României
pentru Campionatul Mondial care
se va desfãºura luna viitoare, alã-
turi de Paula Ungureanu ºi Ioni-
ca Munteanu, goal-keeper-ul de
la SCM, Diana Petrescu, fiind
convocatã de selecþionerul Tho-

mas Ryde pentru turneul final din
Danemarca. Despre aceastã per-
formanþã, antrenorul portarilor
Craiovei, Grigore Albici, a spus:
„Mã bucurã convocarea Dianei
Petrescu la naþionalã pentru Mon-
dialul din Danemarca, ea a gãsit
la Craiova liniºtea necesarã pro-
gesului, fiindcã aici nu sunt pro-

bleme cu banii”. Pe de altã parte,
Simona Gogârlã considerã cã ºi
Daniela Bãbeanu merita sã fie
prezentã la Mondiale, datoritã
experienþei pe care o are, ea par-
ticipând ºi la Europenele de acum
un an, dar ºi prin prisma formei
arãtate în ultimele meciuri de
campionat.


