
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7911joi, 26 noiembrie 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Þine Guvernul morþiº sã ne lãsãm de
fumat, mereu scumpesc þigãrile. Cã am
ajuns, Popescule, sã dau pe un pachet
de þigãri cât dãdeam înainte pe þigãrile
pe care le fumam într-o lunã.
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Atentatele de la Paris, coroborate cu doborârea unui avion rusesc cu turiºti, preluaþi din staþiunea
Sharm el Sheikh, imediat dupã decolare, în Sinai, la numai 4 zile, au oferit lui Vladimir Putin posibili-
tatea revenirii în forþã pe scena internaþionalã, abandonându-se, între paranteze, alte dosare ale discor-
diei între Rusia ºi Occident, ca de pildã chestiunea Ucrainei. Cu oportunismul care îl caracterizeazã,
liderul de la Kremlin a sesizat angoasa Occidentului, desemnând Daech drept inamic comun.

Câþi români lucreazã peste ho-
tare este o întrebare la care ni-
meni nu dã un rãspuns catego-
ric. Este ºi imposibil. Cei recen-
zaþi legal reprezintã doar o micã
parte a icebergului demografic,
care s-a rupt din trunchiul social
autohton. Pe acest fundament al
realitãþii interne ne punem firesc
întrebarea dacã numãrul actual
al satelor, comunelor ºi oraºelor
mai este oportun ºi pliat pe ne-
voile administrative curente. Fe-
nomenul exodului forþei de mun-
cã nu are asemãnare în istoria
recentã a României, iar satele
doljene – ºi nu numai – unde nici
fum nu mai iese pe coºurile case-
lor dau fotografia crudã a prezen-
tului. Înfiinþarea, în 2004, a altor
12 noi comune doljene a fost un
efort bugetar masiv, iar, în pre-
zent, cheltuielile administrative
par de-a dreptul inutile.
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Legea privind stingerea creditelor
prin cedarea bunului ipotecat,
adoptatã de Parlament

Proiectul de lege care permite unei
persoane care s-a împrumutat la ban-
cã ºi nu mai poate plãti datoria sã
treacã în proprietatea bãncii imobilu-
lui ipotecat a fost adoptat, ieri, de
Camera Deputaþilor, în calitate de for
legislativ decizional. Asociaþia Româ-
nã a Bãncilor apreciazã cã actul nor-
mativ pericliteazã piaþa creditului imo-
biliar prin restricþionarea drasticã a
accesului la finanþare, având efecte
ºi asupra dezvoltatorilor imobiliari ºi
sectorului construcþiilor.

Cod galben de ninsori
în aproape toatã þara

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie a emis, ieri, o nouã avertizare
COD GALBEN de ninsori, valabilã
începând de azi, ora 6.00, pânã mâine,
la ora 9.00, în aproape toatã þara. În
intervalul menþionat, precipitaþiile vor
cuprinde treptat majoritatea regiuni-
lor ºi se vor intensifica. Local în Mol-
dova ºi Transilvania ºi pe arii extinse
în zona montanã vor fi mai ales nin-
sori ºi lapoviþã, iar stratul de zãpadã
nou depus va fi consistent, cu precã-
dere în Carpaþii Meridionali ºi Orien-
tali. În regiunile sudice ºi sud-estice
vor predomina ploile, iar cantitãþile de
apã vor depãºi local 20 l/mp ºi izolat
35 l/mp. Totodatã, în aceste regiuni,
dar ºi la munte, vântul va avea inten-
sificãri temporare, pe arii restrânse
depãºind la rafalã 50...55 km/h.

Rãzvan Sava (PNL), ales primar
interimar al Capitalei

Consilierul general PNL Rãzvan
Sava a fost ales primar interimar al
Capitalei, cu 34 de voturi „pentru” ºi
11 voturi „împotrivã”. Consiliul Gene-
ral al Municipiului Bucureºti (CGMB)
s-a întrunit, ieri, în ºedinþã extraordi-
narã, dupã ce, marþi, într-o altã ºedin-
þã extraordinarã, a fost demis din func-
þia de primar interimar al Capitalei ªte-
fãnel Marin, la douã luni dupã ce a
fost desemnat în locul lui Sorin Opres-
cu, acuzat de fapte de corupþie. Odatã
cu el, a fost revocat din funcþia de
viceprimar interimar Cornel Pieptea
(PNL). Cealaltã poziþie de viceprimar
este ocupatã de Dan Darabont (PSD).

Guvernul a definit o structurã a calendarului
pentru aprobarea bugetului de stat pentru 2016,
astfel cã, potrivit estimãrilor Executivului, acesta
va putea intra în procedura de vot final în Parla-
ment în jurul datei de 15 decembrie.

“S-a definit o structurã standard a
acestui calendar ºi încercãm sã o res-
pectãm. În perioada imediat urmãtoare,
ordonatorii de credite îºi vor completa
anexele, undeva spre sfârºitul sãptãmâ-
nii vom avea ºi liniile de ordonatori se-
cundari ºi terþiari completate pentru a
avea structura defalcatã a bugetului pe
2016. Aceste lucruri ar trebui finalizate
undeva spre 2 decembrie, cel târziu 5
decembrie cu acordul ºi prin înþelege-
rea acestor elemente ºi prin acceptul
acestor elemente la Ministerul de Finan-
þe”, a declarat, ieri, purtãtorul de cuvânt
al Guvernului, Dan Suciu.

El a precizat cã nu crede cã proiectul

Secretarul de stat în Ministerul
Afacerilor Interne Raed Arafat a de-
clarat ieri, pentru MEDIAFAX, cã nu
are de ce sã demisioneze, pentru cã
nu considerã cã a greºit, iar o astfel
de decizie acum ar însemna cã fuge
de rãspundere, precizând cã dacã ºefii
lui considerã cã a greºit, îl pot demite.
Raed Arafat a precizat cã el este în
aparatul public, ºi nu implicat politic,
de aceea, dacã superiorii sãi conside-
rã cã a greºit, îl pot demite. “Chiar dacã
funcþia de secretar de stat este una
politicã, eu fac parte din tehnic. În
cazul meu, sunt douã situaþii: dacã ºefii
considerã cã am greºit, mã pot demite
sau dacã eu consider cã am greºit, îmi
pot cere demisia. Nu consider cã am
greºit”, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat a þinut sã preci-

ªefii ISU Bucureºti-Ilfov au fost
suspendaþi din funcþii, la aproape o
lunã de la tragedia din Colectiv, la
ISU fiind fãcute verificãri privind
faptul cã nu au fost fãcute controale
la Fabrica Pionierul ºi la club, deºi se
ºtia cã va fi organizat un eveniment
cu public numeros.

Inspectoratul General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (IGSU) a arãtat, ieri,
într-un comunicat de presã, cã a pri-
mit, în 24 noiembrie, o sesizare din
partea mass-media care semnala exis-
tenþa unui document privind organi-
zarea unui eveniment cu public nu-
meros în Fabrica Pionierul, la etajul 1
ºi în clubul Colectiv, pentru zilele de
25 ºi 26 septembrie, anterior produce-
rii tragediei din 30 octombrie. În urma
sesizãrii, inspectorul general al IGSU
a informat ºeful Departamentului pen-
tru Situaþii de Urgenþã, care a dispus,
în regim de urgenþã, efectuarea unei
verificãri la sediul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Bucureºti-
Ilfov, a precizat sursa citatã.

Din datele preliminare obþinute în
urma verificãrilor a rezultat cã docu-
mentul a fost identificat în corespon-
denþa primitã de IGSU la data de 23

Preºedintele Klaus Iohannis a
transmis, ieri, CC o sesizare de ne-
constituþionalitate privind OUG 14/
2015, prin care prefecþii pot numi co-
ordonatori interimari în primãrii ºi CJ-
uri unde consiliul local sau judeþean
este dizolvat, primarul este în impo-
sibilitate de a-ºi exercita mandatul, iar
unitatea nu are în funcþie un secre-
tar. Ordonanþa de Urgenþã aprobatã
de Guvernul Ponta a stârnit contro-
verse în momentul în care a fost dis-
cutatã în Parlament, liberalii acuzând
cã aceasta vine în completarea OUG
care permitea traseismul în rândul ale-
ºilor locali, dar ºi a refuzului Guver-
nului de a organiza alegeri parþiale.

Astfel, OUG 14/2015 reglementea-
zã posibilitatea ca, în situaþia în care
primarul se aflã în imposibilitatea
exercitãrii mandatului ºi consiliul lo-
cal este dizolvat, iar funcþia de secre-
tar al unitãþii este vacantã, prefectul
sã numeascã prin ordin o persoanã,
prin detaºare, care sã exercite atribu-
þiile secretarului unitãþii administra-
tiv-teritoriale, pentru rezolvarea pro-
blemelor curente ale acesteia, pânã
la organizarea de cãtre Agenþia Naþi-
onalã a Funcþionarilor Publici a con-
cursului pentru ocuparea funcþiei de
secretar al unitãþii administrativ-teri-
toriale. Totodatã, este reglementatã
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bugetului de stat va putea sta în consultãri pu-
blice mai târziu de 10-11 decembrie, pentru cã se
va intra în crizã de timp. “Din 5 decembrie, cel
târziu, bugetul complet detaliat va fi supus unei

consultãri publice, aºadar va fi prezentat la nive-
lul Ministerului de Finanþe pentru o consultare
publicã. Nu cred cã vom reuºi sã stãm în consul-
tare publicã mai mult de o sãptãmânã, pentru cã

intrãm în crizã de timp ºi intenþia iniþialã
este sã avem bugetul aprobat undeva în
jurul datei de 15 decembrie, aºadar va
rãmâne în consultare publicã pânã în 10-
11 decembrie, când va fi aprobat în Gu-
vern ºi va fi putea fi transmis Parlamen-
tului pentru a intra în dezbaterile parla-
mentare din comisiile de specialitate.
Dupã dezbaterile din comisii, va ajunge
în comisia de buget-finanþe cu amen-
damentele pe care sã vedem în ce mã-
surã deputaþii ºi senatorii le vor pre-
zenta, amendamentele vor intra în co-
misia de analizã în comisia de buget-
finanþe, va intra apoi în vot final în jurul
datei de 15 decembrie, estimãm noi”, a
arãtat Dan Suciu.

Iohannis contestã la Curtea Constituþionalã
ordonanþa prin care prefecþii pot numi

coordonatori interimari în primãrii
în mod similar ºi situaþia în care pre-
ºedintele consiliului judeþean se aflã
în imposibilitatea exercitãrii manda-
tului, consiliul judeþean este dizolvat,
iar funcþia de secretar al judeþului
este vacantã.

Preºedintele Klaus Iohannis a tri-
mis Curþii Constituþionale o sesizare
de neconstituþionalitate asupra legii
de aprobare a Ordonanþei, acuzând
încãlcarea articolul 120 din Constitu-
þie, care stabileºte principiile descen-
tralizãrii. Preºedintele susþine cã de-
ciziile privind funcþionarea primãrii-
lor ºi Consiliilor Judeþene trebuie sã
revinã autoritãþilor locale ºi “nu re-
prezentantului autoritãþii executive
centrale a statului (prefectul)”.

Mai mult, preºedintele susþine cã
aceastã OUG “încalcã dispoziþiile art.
115 alin. (6) din Constituþie prin ace-
ea cã afecteazã regimul instituþiilor
fundamentale ale statului”. “Astfel,
potrivit acestui articol ordonanþele
de urgenþã nu pot fi adoptate în do-
meniul legilor constituþionale, nu pot
afecta regimul instituþiilor fundamen-
tale ale statului, drepturile, libertãþile
ºi îndatoririle prevãzute de Constitu-
þie, drepturile electorale ºi nu pot viza
mãsuri de trecere silitã a unor bunuri
în proprietate publicã”, se aratã în
sesizarea transmisã CC.

ªefii ISU Bucureºti-Ilfov au fost
suspendaþi din funcþii

septembrie, în jurul orei 23.30. “În-
trucât soluþionarea documentului era
de competenþa Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã Bucureºti-Il-
fov, acesta a fost redirecþionat unitã-
þii în cauzã, în dimineaþa zilei de 24
septembrie 2015, pentru evaluare ºi
mãsuri. La nivelul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Bucureºti-
Ilfov au fost transmise douã adrese
cãtre organizatorul evenimentului -
Emagic - fãrã a rezulta cã au fost efec-
tuate verificãri la faþa locului”, a pre-
cizat IGSU. În timpul verificãrilor,
conducerea Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Bucureºti - Ilfov
a fost pusã la dispoziþie,”pentru asi-
gurarea obiectivitãþii activitãþilor de
verificare”, a precizat sursa citatã.

Inspectorul general al IGSU va
desemna noua conducere a ISU Bu-
cureºti-Ilfov, care va asigura tempo-
rar comanda unitãþii. În urma incen-
diului din 30 octombrie, de la clubul
Colectiv, 60 de persoane au decedat
ºi alte aproximativ 150 au fost rãnite
ºi internate în spitale din Capitalã,
ulterior unele dintre acestea fiind
transferate la clinici din strãinãtate
sau externate.

Raed Arafat: „Nu demisionez. Dacã superiorii considerã
cã am greºit, mã pot demite. Eu nu cred cã am greºit”

zeze cã, în acest context, dacã ºi-ar
da demisia, ar însemna cã fuge de
rãspundere. “A-mi da demisia, mai
ales cã nu consider cã am greºit, ar
însemna cã fug de rãspundere, or eu
nu fug de rãspundere. Aºteptãm fi-
nalizarea anchetelor”, a mai declarat
Raed Arafat.

Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat, ieri, în ºedinþa de guvern, cã vrea
sã se asigure cã persoanele care au
fost la conducerea ISU Bucureºti-Il-
fov ºi care au fost suspendate din
funcþii vor fi demise ºi nu se vor mai
putea întoarce în sistem. Primul mi-
nistru a mai spus cã, în perioada ime-
diat urmãtoare, aºteaptã de la secre-
tarul de stat Raed Arafat un plan de
reformã ºi de restructurare a ISU, în
condiþiile în care a aflat abia marþi

searã cã ISU Bucureºti fusese infor-
mat de problemele din Colectiv ºi nu
a verificat.

“O sã vã rog sã-i transmiteþi dom-
nului Arafat cã aºtept de la dânsul,
în perioada imediat urmãtoare, un
plan de reformã ºi de restructurare a
ISU, mai ales pe partea de prevenire,
unde înþeleg cã sunt sincope, pentru
cã ceea ce am aflat astãzi ºi domnul
Arafat mi-a spus cã ºi dânsul a aflat

abia ieri searã, faptul cã cei de la ISU
Bucureºti pe partea de prevenire fu-
seserã deja informaþi de problemele
de la Clubul Colectiv ºi, în loc sã
meargã sã facã verificãri acolo ºi sã
ia mãsurile necesare, au mai adãugat
o hârtie la birocraþia noastrã obiºnui-
tã, le-au trimis prevederile legale ce-
lor de la Clubul Colectiv, spunându-
le ce sã facã fãrã sã verifice concret
pe teren”, a afirmat Cioloº.
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Atentatele de la Paris, coro-
borate cu doborârea unui avion
rusesc cu turiºti, preluaþi din sta-
þiunea Sharm el Sheikh, imediat
dupã decolare, în Sinai, la numai
4 zile, au oferit lui Vladimir Putin
posibilitatea revenirii în forþã pe
scena internaþionalã, abandonân-
du-se, între paranteze, alte dosa-
re ale discordiei între Rusia ºi
Occident, ca de pildã chestiunea
Ucrainei. Cu oportunismul care
îl caracterizeazã, liderul de la
Kremlin a sesizat angoasa Occi-
dentului, desemnând Daech drept
inamic comun. ªi gesturile de
amiciþie la adresa Franþei s-au
multiplicat, încât, ºi la insistenþe-
le lui Nicolas Sarkozy, actualul li-
der al republicanilor (opoziþie),
preºedintele Francois Hollande a
propus cooptarea Rusiei într-o
unicã ºi largã coaliþie, care sã lup-
te contra Statului Islamic. ªi to-
tul pãrea nu greu de realizat,
Franþa aflându-se în stare de ur-
genþã, inclusiv pentru urmãtoare-

MIRCEA CANÞÃR
le 3 luni. De altfel, costul atenta-
telor din 13 noiembrie a.c., potri-
vit Direcþiei Generale a Trezore-
riei, se ridicã la 2 miliarde euro
(0,1% din PIB) pentru economia
francezã. Belgia rãmâne în aler-
tã maximã, deºi viaþa îºi reia în-
cet-încet cursul normal. Doborâ-
rea unui avion militar rusesc Suk-
hoi SU-24, de 2 avioane F-16 tur-
ceºti, la frontiera cu Siria, pentru
violarea spaþiului aerian al Tur-
ciei, a provocat o adevãratã
nervozitate la Moscova. Inciden-
tul a antrenat brusc o escaladare
a tensiunilor ºi aºa sporite, totul
riscând sã complice eforturile în
curs de formare a unei mari coa-
liþii anti-jihadite. Operaþiunea spe-
cialã a forþelor siriene ºi ruse a
permis recuperarea unuia dintre
piloþi, dupã 12 ore, cum a menþi-
onat ministrul rus al Apãrãri, Ser-
ghei ªoigu, celãlalt pilot fiind ucis
de tirul de la sol, dupã distruge-
rea avionului. Recep Tayyip Er-
dogan, a justificat recursul la for-

þã, criticând între altele, susþine-
rea militarã a ruºilor pentru Bas-
har al-Assad, loviþi în zona de
conflict fiind turkmeni, o minori-
tate pro-Ankara ºi anti-Damasc.
Imediat ºeful diplomaþiei ruse,
Serghei Lavrov a spus: “Nu fa-
cem rãzboi cu Turcia, relaþii-
le noastre cu poporul turc nu
se schimbã, dar avionul a fost
doborât printr-o provocare
planificatã. ªi incidentul nu va
rãmâne fãrã rãspuns, dupã o
serioasã evaluare a relaþiilor
ruso-turce”. Baricadarea reci-
procã în nervozitate e teribilã ºi
Vladimir Putin a recomandat deja
compatrioþilor sãi a nu se mai
deplasa în Turcia, þarã al cãrei
regim politic susþine deliberat is-
lamismul radical. ªi e vorba de 3
milioane de turiºti ruºi, care au
vizitat anul trecut Turcia, al doi-
lea contingent dupã germani. Ten-
siunile între Rusia ºi Turcia com-
plicã lupta contra Statului Islamic.
Dacã statul major al armatei tur-

ce susþine cã avionul SU-24 a fost
avertizat de 10 ori, în intervalul
de 5 minute, înainte de a fi dis-
trus, cum se precizeazã ºi în scri-
soarea adresatã Naþiunilor Uni-
te, fãcutã publicã de Wikileaks,
un oficial american, pentru Wa-
shington Post, sub pãstrarea ano-
nimatului, afirmã cã ºi dacã ar fi
traversat spaþiul aerian al Turciei,
doborârea s-a produs în spaþiul
aerian sirian, fiindcã survolul în
spaþiul turc a durat doar 17 se-
cunde. Potrivit statului major rus,
armata turcã nu a intrat în con-
tact cu aparatul rusesc înainte de
doborâre, nici radio nici vizual. In-
cidentul, cum spuneam, îngreu-
neazã misiunea lui Francois Hol-
lande de a crea o coaliþie contra
Daech, chiar dacã astãzi se va
afla la Moscova, pentru a se în-
tâlni cu preºedintele rus, Vladi-
mir Putin, dupã ce marþi s-a aflat
la Washington, unde a dialogat cu
Barack Obama. Statul Islamic
(Daech) rãmâne inamicul numã-
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rul 1 al Occidentului, cum a de-
monstrat masacrul de la Paris, dar
ºi cel de ieri la Tunis. Distruge-
rea jihadiºtilor, cum se doreºte,
rãmâne îngreunatã de neînþelege-
rile legate de cooptarea Rusiei în
marea coaliþie, care oricum, “sub
condiþii” exprese, va acþiona uni-
lateral. În aceeaºi situaþie se aflã
ºi Turcia lui Recep Tayyip Erdo-
gan, liderul islamo-conservator,
susþinãtor al rebelilor anti-Assad
– armata sirianã liberã –, dar ºi a
unor grupuri jihadiste, care con-
siderã kurzii sirieni, legaþi de PKK
– în rãzboi cu Ankara – identic
de periculoºi ca ºi Statul Islamic.
Mai clar, Turcia, Arabia Sauditã
ºi Iranul, se gãsesc de facto an-
gajaþi contra Statului Islamic, dar
din raþiuni diferite. ªi în aceeaºi
situaþie se aflã ºi Rusia. În faþa
unui ghem de interese divergen-
te, Francois Hollande gãseºte în
Vladimir Putin, cel puþin tempo-
rar, un aliat, deloc frecventabil,
dar poate util.

Ceea ce atrage atenþia însã este
motivaþia pe baza cãreia Poliþia
Localã Craiova solicitã acest spor
de 15% la salariu. Argumentele de
naturã ºtiinþificã ºi medicalã par
rupte dintr-o revistã de umor. Dar
sã vedem despre ce este vorba.
Reprezentanþii instituþiei spun cã au
întreprins toate demersurile lega-
le, pentru expertizarea locurilor de
muncã solicitând sprijin de specia-
litate din partea Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj ºi Societãþii Naþi-
onale de Radiocomunicaþii S.A. –
Sucursala Direcþia Radiocomuni-
caþii Timiºoara, ultima pentru a
efectua mãsurãtori de câmp elec-
tromagnetic. Au fost vizate, potri-
vit raportului, urmãtoarele locuri de
muncã: birou director executiv,
birou director-executiv adjunct,
serviciul resurse umane, serviciul
financiar contabilitate, birou achi-
ziþii publice ºi logistica, birou con-
tencios, juridice ºi procesare con-
travenþii, birou sisteme informati-
ce, dispecerat ºi evidenþa persoa-
nelor, serviciul disciplina în con-
strucþii, afiºaj stradal ºi activitate
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pentru cãpentru cãpentru cãpentru cãpentru cã
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Poliþiºtii locali din Craiova solicitã un spor de 15% la salariu pentru condiþii periculoase ºi
vãtãmãtoare de muncã. Proiectul de hotãrâre se aflã pe ordinea de zi a ºedinþei de azi, iar dacã
va primi votul consilierilor municipali, banii suplimentari vor fi primiþi începând cu 1 decembrie.

comercialã, birou relaþii cu publi-
cul, circuitul documentelor ºi ac-
ces persoane, arhivã.

Supuºi unei solicitãri
psiho-senzoriale

Experþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au efectuat expertiza
respectivã ºi a reieºit cã poliþiºtii
locali efectueazã o muncã care le
dãuneazã grav sãnãtãþii. În buleti-
nul de determinare se consemnea-
zã cã personalul care utilizeazã cal-
culatorul este expus la acþiunea
radiaþiilor electromagnetice neioni-
zante. Tot aceºtia sunt supuºi unei
solicitãri psiho-senzoriale „determi-
natã de volumul datelor ºi infor-
maþiilor ce trebuie introduse în cal-
culator, de mãrimea detaliului de
0,5 mm, poziþia staticã la locul de
muncã, distanþa ochi-monitor,
ochi-tastaturã mai mare de 0,5 m
ºi efortul vizual”, sunã explicaþia
ºtiinþificã. Agenþii din stradã sunt
ºi ei afectaþi. Raportul spune cã
aceºtia sunt expuºi la o mulþime
de factori de risc profesional, cum
ar fi solicitare neuro-psiho-senzo-

rialã crescutã, solicitare osteo-
musculo-articularã, microclimat
nefavorabil, pulberi anorganice,
zgomot, gaze ºi vapori iritaþi. Per-
sonalul care lucreazã la arhivã tre-
buie sã beneficieze de sporul de
15% deoarece este ºi el este expus
la „pulberi, agenþi biologici-micro-
bi, spori ºi mucegaiuri”.

Slãbesc ºi le cade pãrul
Riscurile nu se opresc aici, po-

liþiºtii locali fiind niºte adevãraþi eroi
cã rezistã în astfel de condiþii de
muncã. Societatea Naþionalã de
Radiocomunicaþii SA/ Sucursala
DR Timiºoara a efectuat mãsurã-
tori ale densitãþii de putere a câm-
pului electromagnetic ºi a ajuns la
concluzia cã munca poliþiºtilor lo-
cali este supusã unor factori de risc
profesionali. Unul dintre aceºti fac-
tori sunt radiaþiile electromagneti-
ce de radiofrecvenþã care au, po-
trivit specialiºtilor, valori ale den-
sitãþii de putere mai mici decât li-
mitele maxime admise. Ca sã-i con-
vingã pe consilierii municipali cã
nu este de glumã cu aceste radiaþii

electromagnetice de joasã frecven-
þã, au dat fuga la manualul de me-
dicinã. În raport sunt extrase
simptomatologii din tratatul de Pa-
tologie Profesionalã, vol. II, sub
redacþia prof. dr. Toma Nicules-
cu. Reiese cã poliþiºtii locali pot sã
fie vizaþi, din acest motiv, de mai
multe boli cum ar fi „sindrom as-
teno-vegetativ, caracterizat prin

astenie intermitentã, ameþeli, fati-
gabilitate crescutã, scãderea aten-
þiei, a memoriei, irascibilitate, pal-
pitaþii, tulburãri de somn” sau sin-
drom cardio-vascular. Meseria lor
poate sã le provoace tulburãri en-
docrine ºi tulburãri trofice: scãde-
re ponderalã, friabilitatea unghiilor
ºi cãderea pãrului!

LAURA MOÞÎRLICHE
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Pânã la finalul acestei sãptãmâni,
deciziile comisiei CNAS vor fi
transmise la casele de asigurãri de
sãnãtate. O eventualã aprobare a
dosarelor va permite accesul la tra-
tament începând cu data de 1 de-
cembrie a.c. În perioada urmãtoa-
re, comisia de experþi pentru afec-
þiuni hepatice se va întruni ori de
câte ori vor fi depuse la CNAS
aproximativ 100 de dosare.

Condiþii pentru ca un pacient sã
beneficieze de tratament fãrã
interferon

Pentru accesul la tratament fãrã
interferon, pacientul, cu bilet de
trimitere de la medicul de familie
ºi cardul de sãnãtate, trebuie sã se
prezinte pentru consultaþie ºi eva-
luare la un medic specialist din unul

Prima comisie de experþi a Casei Na-
þionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru
afecþiuni hepatice s-a întrunit ieri, cu
scopul de a evalua dosarele pentru trata-

mentul fãrã interferon, conform criterii-
lor de eligibilitate stabilite în protoco-
lul terapeutic. Pânã în prezent au fost
depuse la sediul CNAS 123 de dosare.

dintre centrele desemnate din þarã.
În urma evaluãrii, dacã acesta co-
respunde criteriilor de eligibilitate
conform protocolului elaborat de
comisia de specialitate a Ministe-
rului Sãnãtãþii, pacientul va primi
voucherul pentru investigaþiile ne-
cesare la dosarul de aprobare. Vou-
cherul va fi utilizat pentru efectua-
rea setului de investigaþii necesare
în unul dintre laboratoarele agrea-
te de furnizorul tratamentului fãrã
interferon. Rezultatul primit de la
laborator va fi înmânat medicului
curant care, dacã în urma investi-
gaþiilor stabileºte cã pacientul co-
respunde criteriilor de eligibilitate,
întocmeºte dosarul pentru aproba-
rea tratamentului ºi îl înmâneazã
pacientului.

Pacientul va depune dosarul la

casa de asigurãri cu care se aflã în
relaþie contractualã medicul curant.
Casa de asigurãri judeþeanã va
transmite dosarul la CNAS. Comi-
sia de specialitate din cadrul CNAS
analizeazã dosarul ºi transmite de-
cizia casei de asigurãri unde a fost
depus dosarul de cãtre pacient.
Apoi, casa de asigurãri judeþeanã
va transmite pacientului decizia
comisiei CNAS.

În cazul în care dosarul este
aprobat, pacientul merge cu deci-
zia de aprobare la medicul curant,
care îi va elibera prescripþia medi-
calã. Procedura de întocmire a
dosarelor ºi informaþiile despre
modul în care pacientul intrã în
posesia tratamentului fãrã interfe-
ron sunt publicate pe site-ul CNAS
la secþiunea „medicamente – tra-
tament fãrã interferon”.

Au fost distribuite peste 2.700
de vouchere pentru investigaþii

Pânã la data de 13 noiembrie a.c.
au fost distribuite un numãr de
2.720 de vouchere pentru investi-
gaþii în cele 11 centre din þarã de-
semnate pentru evaluarea ºi moni-
torizarea pacienþilor în vederea
acordãrii tratamentului fãrã inter-
feron. Perioada de valabilitate a
investigaþiilor efectuate în baza

acestor vouchere este de 3 luni.
Procesul de distribuire a vouche-
relor va continua.

În baza contractului cost-vo-
lum-rezultat încheiat de CNAS,
vor beneficia de tratament  fãrã
interferon  pacienþii cu hepatitã
cronicã viralã C ºi cirozã hepaticã
C, cu stadiul de fibrozã F4.

Din primele estimãri, pe liste
existã 5.000 de pacienþi eligibili,
însã potrivit CNAS vor fi trataþi
toþi bolnavii care fac obiectul cri-
teriilor medicale. Aceºtia vor fi in-
vestigaþi în centrele universitare,
iar tratamentul va fi administrat
acasã. Terapia fãrã interferon re-
prezintã o speranþã pentru bolna-
vii care nu au nicio altã alternati-
vã în acest moment pentru cã
suferã de cirozã, gradul de fibro-
zã F4 ºi F3.

Comisia de specialitate a CNAS
se va întruni de douã ori pe lunã
pentru a analiza dosarele depuse în
vederea aprobãrii ºi va verifica
dacã acestea corespund criteriilor
de eligibilitate. Decizia comisiei va
fi comunicatã pacientului de cãtre
casa de asigurãri de sãnãtate unde
acesta a depus dosarul.

Tratamentul, unul nou, diferit
de dubla terapie cu interferon, nu
se poate cumpãra individual de
cãtre pacient, iar programul susþi-
nut de Casã se va derula pe durata
a cel puþin un an de zile. Dubla te-
rapie, cea cu interferon, dureazã
48 de sãptãmâni, iar cea fãrã in-
terferon – 12 sãptãmâni. Pacien-
tul care va intra în noua terapie va
trebui sã þinã cont sã respecte în-
tocmai schema de tratament.

RADU ILICEANU

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, în urma activitãþilor specifice
desfãºurate în cursul zilei de marþi,
poliþiºtii Serviciului de Investigaþii
Criminale l-au depistat, pe raza mu-
nicipiului Craiova, pe Nicu Aurel
Perca, de 24 de ani, din municipiu,
dat în urmãrire internaþionalã. Pe
numele acestuia, autoritãþile din
Austria au emis un mandat euro-
pean de arestare pentru sãvârºirea
mai multor infracþiuni de înºelãciu-
ne, în perioada 2013-2014.

Tânãrul este suspectat de auto-
ritãþile judiciare din Austria cã, îm-
preunã cu alte persoane, folosind

Craiovean urmãrit internaþional
pentru înºelãciuni în Austria, în arestul IPJ Dolj

Poliþiºtii craioveni, cu sprijinul
Biroului SIRENE din cadrul
Centrului de Cooperare Poliþie-
neascã Internaþionalã al Poliþiei
Române, au depistat, marþi, un
craiovean de 24 de ani, care era
urmãrit internaþional pentru
înºelarea mai multor companii de
telefonie din Austria. Ieri,
Curtea de Apel Craiova i-a emis
mandat de arestare preventivã
pentru 15 zile, în vederea dema-
rãrii procedurilor de extrãdare.

date false, ar fi indus în eroare mai
multe companii de telefonie mobilã
din Austria, de la care ar fi primit
telefoane ºi computere în valoare
de aproximativ 50.000 de euro.
Pentru depistarea bãrbatului, poli-
þiºtii au beneficiat de date ºi infor-
maþii suplimentare, obþinute prin in-
termediul Biroului SIRENE din ca-
drul Centrului de Cooperare Poli-
þieneascã Internaþionalã al Poliþiei
Române. Marþi, tânãrul a fost pre-
zentat Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova, unde i s-a emis
ordonanþã de reþinere pe 24 de ore,
fiind introdus în arestul IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã a fost prezen-

tat Curþii de Apel Craiova, care a
dispus arestarea sa pentru 15 zile,
în vederea demarãrii procedurilor
de extrãdare: „Admite propunerea.
Dispune arestarea provizorie în ve-
derea predãrii a persoanei solicita-
te Perca Nicu Aurel, pe o perioada
de 15 zile, începând cu data de 25
noiembrie 2015 pânã la data de 9
decembrie 2015, inclusiv. Dispune
emiterea mandatului de arestare.
Fixeazã termen pentru prezentarea
mandatului european de arestare
tradus în limba românã, la data de
9 decembrie 2015. Cu contestaþie
in termen de 24 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã de la 25 noiembrie 2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii
de Apel Craiova. 

CARMEN ZUICAN

Arh. Dan Horaþiu Buzatu atra-
ge atenþia vizavi de riscurile exis-
tente în cazuri de dezastre ºi cala-
mitãþi, la nivelul municipiului Cra-
iova. În acest context, solicitã
municipalitãþii sã aducã la cunoº-
tinþa opiniei publice, fãrã întârzie-
re, lista imobilelor din Craiova aflate
în clasa I de risc seismic ºi toto-
datã sã comunice dacã a elaborat
Mãsurile de intervenþie pentru re-
ducerea riscului seismic prevãzu-
te de art. 3 din OG nr. 20 / 1994.

«Ca ºi în alte þãri, legislaþia ro-

Arh. Horaþiu Buzatu atrage atenþia vizavi
de expertizarea tehnicã a construcþiilor

mâneascã reflectã preocupãrile spe-
cialiºtilor faþã de reducerea riscuri-
lor în cazuri de dezastre ºi calami-
tãþi. Un astfel de act normativ este
ºi Ordonanþa nr. 20 din 1994 cu
privire la mãsurile obligatorii pen-
tru reducerea riscului seismic. În
cuprinsul documentului sunt prevã-
zute obligaþii atât pentru deþinãtorii
de imobile, cât ºi pentru autoritãþi.
Printre obligaþii se numãrã ºi exper-
tizarea tehnicã a construcþiilor, în
special pentru cele cu destinaþia de
locuinþã sau spaþii de interes public

unde se desfãºoarã activi-
tãþi cu numãr mare de per-
soane. Aplicând acest act
normativ, multe primãrii
din þarã au identificat clã-
diri aflate în clasa I de risc
seismic, aºa-numitele
„clãdiri cu bulinã roºie”.
Numai în Bucureºti, lista
oficialã cuprinde 183 de
imobile. Pe lângã acestea,
mai sunt ºi 52 de clãdiri
care au fost consolidate
recent. Evident, întocmi-
rea acestei liste, actualiza-
rea ºi publicarea ei con-
stituie o obligaþie pentru ori-
ce primãrie, inclusiv pen-
tru Primãria Municipiului
Craiova», a precizat arh.
Horaþiu Buzatu. (M.B.)
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Discutãm în aceastã perioadã
ºi, de altfel, de ceva ani încoace,
de o mai bunã gestionare a re-
surselor bugetare. Nimic depla-
sat în acest demers. Totuºi, cã
structurile de ordine internã ºi de
aplicare a legislaþiei au „muniþie”
din plin din partea celor care
presteazã în sectorul public, în
special cel al administraþiei pu-
blice centrale ºi locale, este un
fapt omniprezent ºi are toate ºan-
sele sã rãmânã aºa, multã vreme
de acum încolo. Nu mai revenim
la teoriile pertinente ale unor spe-
cialiºti în Intelligence, care punc-
teazã, ori de câte ori este cazul,
cã fenomenul corupþiei este un
flagel, care consumã resurse
consistente ºi încetineºte proce-
sul de modernizare a României.
Cã e greu de înþeles pentru omul
de rând cum este permisã acce-
derea în funcþii de demnitate pu-
blicã a unor personaje asupra
cãrora plana suspiciunea sau erau
deschise dosare penale este un alt
nod gordian al istoriei actuale.

Peste aceste realitãþi contra-
dictorii se suprapune una care va
degenera, în urmãtoarele decenii,
într-o realã bombã demograficã.
Este cazul exodului de forþã de
muncã din România cãtre state
europene sau, mai nou, cãtre
SUA, unde grupãri organizate se
ocupã cu cerºetoria. Cine credea
cã tineri, ºi din comunele dolje-
ne, pânã mai ieri, mucioºi, acum
sunt în „State ºi fac bani”. Ce sã-
i faci, lumea se schimbã repede.
Adaptarea e cuvântul de ordine,
iar supravieþuirea e motto-ul!

Cu milioane de români plecaþi afarã,
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Câþi români lucreazã peste hotare este o

întrebare la care nimeni nu dã un rãspuns
categoric. Este ºi imposibil. Cei recenzaþi
legal reprezintã doar o micã parte a iceber-
gului demografic, care s-a rupt din trunchiul
social autohton. Pe acest fundament al rea-
litãþii interne ne punem firesc întrebarea
dacã numãrul actual al satelor, comunelor
ºi oraºelor mai este oportun ºi pliat pe ne-

voile administrative curente. Fenomenul
exodului forþei de muncã nu are asemãnare
în istoria recentã a României, iar satele dol-
jene – ºi nu numai – unde nici fum nu mai
iese pe coºurile caselor dau fotografia cru-
dã a prezentului. Înfiinþarea, în 2004, a al-
tor 12 noi comune doljene a fost un efort
bugetar masiv, iar, în prezent, cheltuielile ad-
ministrative par de-a dreptul inutile. Prin Legea nr. 84/2004

pentru înfiinþarea unor
comune, în Dolj au fost
create 12 comune: Cata-
ne, Cârcea, Cârna,
Coþofenii din Faþã, Do-
broteºti, Galiciuca,
Ghidici, Ghindeni, Întor-
sura, Pleºoi, Rojiºte,
Tãlpaº. Firesc, au apãrut
ºi 23 de noi sate compo-
nente. ªi, asta în timp ce
populaþia tot scade!

Cu mic, cu mare...
se vrea „afarã”!

Satele ºi comunele din Dolj sunt
ºi ele atinse de fenomenul depo-
pulãrii. Statisticile pe care le pre-
lucreazã specialiºtii sunt elocven-
te. De la an la an, lucrurile se înrã-
utãþesc. De la cei de etnie rromã,
ce muncesc în agricultura ibericã,
la muncitorii în construcþii din Ita-
lia, ºi pânã la rezidenþii de la Medi-
cinã, care au plecat „afarã”, fãrã
sã mai priveascã înapoi, Doljul pri-
meºte o loviturã puternicã în plan
demografic. ªi, ca sã fim realiºti
pânã la capãt, putem face un exer-
ciþiu de onestitate încercând o ba-
nalã verificare pe platforma Face-
book. Oare câþi dintre foºtii colegi
de gimnaziu, liceu ºi chiar faculta-
te mai sunt în Craiova sau mãcar
la 300-400 km de acest munici-
piu? Rãspunsul se subînþelege ºi
demoralizeazã prin francheþe.

„Toate ºansele”
sã prindem Evul Mediu

Pornind de la aceste argumente
ne punem întrebarea dacã actuala
structurã administrativ-teritorialã a
Doljului, ºi de altfel, a întregii þãri,
mai este conformã cu realitatea.
Resursele bugetare alocate pentru
a întreþine 378 de sate, 104 comu-
ne, 4 oraºe ºi 3 municipii sunt,
acum, aceleaºi ca atunci când po-
pulaþia Doljului se apropia de
800.000 de locuitori. Dacã nu chiar
mai mari. Potrivit datelor Direcþiei
Judeþene de Statisticã a judeþului
Dolj, în perioada interbelicã, mai
precis la 1930, populaþia Doljului era
de 533.872 de persoane, cu o den-

sitate de 72 loc./kmp. Dupã opt
decenii, la recensãmântul din 2011,
Doljul are 660.544 de locuitori ºi o
densitate de 89,1 loc./kmp. Rezul-
tã cã, în prezent, dupã 80 de ani,
judeþul Dolj a ajuns sã mai aibã cu
126.672 locuitori mai mult decât în
epoca interbelicã! Sã mai punctãm
cã vârful demografic a fost atins
imediat dupã evenimentele din
1989, când, la recensãmântul din 7
ianuarie 1992, Doljul avea 762.142
de locuitori, iar densitate ajunsese
la 102,8 loc./kmp. Iar trendul ac-

tual dacã mai continuã aºa, nici nu
trebuie sã ne mai face griji, cã nu
prindem Evul Mediu!

Doljul a cunoscut în 2004 cea
mai mare creºtere a numãrului de
comune nou-înfiinþate. Nu mai pu-
þin de 12. Fãrã buget propriu, fãrã
sedii pentru poliþiºti, fãrã clãdiri
amenajate ca sediu de primãrie, dar
cu o organigramã precisã: primar,
viceprimar, secretar, casier, agent

agricol, asistent social, operator de
rol agricol, paznic, acestea au în-
semnat o presiune bugetarã imen-
sã la acea datã. Sursele de autofi-
nanþare sunt, ºi acum, insuficiente,
cu 2-3 cãsãtorii anuale, tot atâtea naº-
teri, cu investiþii locale jenant de re-
duse, comunele doljene, sau unele
dintre acestea, sunt departe de ceea
ce ar trebui sã reprezinte ºi sã ofere
ca formã administrativ-teritorialã.

Schema teritorialã
poate fi modificatã

Cadrul legal actual al amenajãrii
teritoriului este dat de Legea nr.
351 din 6 iulie 2001, privind apro-
barea Planului de amenajare a teri-
toriului naþional – Secþiunea a IV-a
Reþeaua de localitãþi. Aceasta pre-
cizeazã la art. 2 cã: “reþeaua naþio-
nalã de localitãþi este compusã din
localitãþi urbane ºi din localitãþi ru-
rale, ierarhizate pe ranguri”.

Tot aceastã lege instituie la art. 4
alin. 2: “Pentru a permite accesul la
fondurile structurale acordate de
Uniunea Europeanã comunelor în
care s-au produs scãderi accen-
tuate de populaþie, (…), Guver-
nul încurajeazã unificarea adminis-
trativã a câte douã sau mai multe
dintre aceste comune care sunt în-
vecinate, la iniþiativa autoritãþilor ad-
ministraþiei publice locale ºi ca ur-
mare a voinþei exprimate prin refe-
rendum local de cãtre populaþia din
comunele interesate. Guvernul spri-

jinã declararea de municipii noi, dacã
situaþia economicã ºi socialã a zo-
nei va fi favorizatã de acest fapt,
prin unificarea unuia sau mai mul-
tor municipii cu unul sau mai multe
oraºe ºi/sau mai multe comune din
imediata vecinãtate, în limitele ace-
luiaºi judeþ, pe baza hotãrârilor ad-
optate în acest sens de consiliile
locale implicate, ca urmare a acor-
dului populaþiei din unitãþile admi-

nistrative teritoriale respective, ex-
primat prin referendumurile locale
desfãºurate în condiþiile legii.” Greu
de crezut cã, fãrã o decizie politicã
fermã, se va putea ajunge vreodatã
la a diminua cheltuielile publice în
aria unor primãrii, care nu mai au
obiectul muncii.

Dezvoltarea localã, apanajul
jongleriilor cu banul public
Ordonanþa nr. 19 din 28 iulie

2015 privind reglementarea unor
mãsuri fiscal-bugetare ºi modifi-
carea unor acte normative, precum
ºi unele mãsuri de corelare legisla-
tivã se referã tocmai la Programul
naþional de dezvoltare localã. Aces-
ta are ca obiectiv general echipa-
rea unitãþilor administrativ-terito-
riale cu toate dotãrile tehnico-edi-
litare, de infrastructurã educaþio-
nalã, de sãnãtate ºi de mediu, spor-
tivã, social-culturalã ºi turisticã,
administrativã ºi de acces la cãile
de comunicaþie, în conformitate cu
reglementãrile cuprinse în Planul
de amenajare a teritoriului naþional
– Secþiunea a IV-a – Reþeaua de
localitãþi, aprobat prin Legea nr.
351/2001, pentru creºterea acce-
sabilitãþii la resurse ºi a calitãþii vie-
þii pentru toþi locuitorii României.
Ce exprimare suavã!

Or, în sate ºi comune care nu mai
ai unitãþi sanitare, ºcolile sunt zãvo-
râte, serviciile sociale se restrâng din
cauze naturale – decese sau prin re-
glementãri restrictive ale condiþiilor
de a fi beneficiar, nu prea mai ve-
dem unde este oportunitatea unor ob-
iective de investiþii noi. ªi ne gândim
la cele de genul terenurilor de sport
în comune cu populaþia trecutã de
55 de ani, târgurilor în sate unde mai
sunt câteva capete de animale, cã-
minelor culturale unde nu mai calcã
picior de adolescent, amenajãri de
trotuare, ale cãror borduri parcã ar
avea termenul de valabilitate al în-
gheþatei. Cã se fac comisioane pe
baza acestor “investiþii”, o probeazã
descinderile periodice ale organelor
de anchetã.



6 / cuvântul libertãþii joi, 26 noiembrie 2015socialsocialsocialsocialsocial

Proiectul  este implementat de
cãtre administraþia judeþeanã în
parteneriat cu ISU Oltenia ºi Ad-
ministraþia Districtualã Vratsa din
Bulgaria. Proiectul a fost prezent
de Ileana Mãjinã, reprezentant din
partea beneficiarului – Consiliul
Judeþean Dolj, care a precizat fap-
tul cã obiectivul specific al aces-
tuia constã în crearea infrastruc-
turii fizice de bazã pentru inter-
venþii comune, pe de o parte, iar
pe de altã parte, se urmãreºte îm-
bunãtãþirea capacitãþii de alarma-
re în cazul situaþiilor de urgenþã
în regiunea transfrontalierã. „Gru-
purile þintã vizeazã locuitorii dis-
trictului Vratsa ºi ai judeþului Dolj,
care pot fi afectaþi de consecin-
þele ºi daunele cauzate de dezas-
trele naturale, precum ºi autoritã-
þile implicate în manage-
mentul situaþiilor de urgen-
þã ºi alte categorii speciale
ale publicului þintã, cum ar
fi ONG-urile, companii de
asigurare, organizaþii uma-
nitare, etc...”, a subliniat
Ileana Mãjinã.

„Tot cu bulgarii:
cinci proiecte, aproape
40 de milioane de euro”

Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean
Dolj a spus în deschiderea
evenimentului cã aceastã zi,
în care se face ultima vizi-
tã de lucru dinaintea recep-
þiei lucrãrii,  este una foar-
te importantã pentru cã s-a reuºit
atragerea de fonduri europene
consistente, printr-un program
transfrontalier. „Este o zi impor-
tantã pentru noi, întrucât ne-am
întâlnit cu prieteni dragi din Bul-
garia, cu guvernatorul districtu-
lui Vratsa, doamna Malina Niko-
lova, dar ºi cu reprezentanþii Bi-
roului Regional pentru Cooperare
Transfrontalierã Cãlãraºi, în frun-
te cu doamna director Nicoleta
Mincu. Administraþia Districtului
Vratsa ºi BRCT Cãlãraºi sunt douã
instituþii alãturi de care am reuºit
sã atragem fonduri europene con-
sistente. Finanþarea, în valoare to-
talã de aproape 5 milioane de
euro, a fost obþinutã în mai 2012
de cãtre Consiliul Judeþean Dolj,
în calitate de partener lider, în co-
laborare cu Administraþia Distric-
tului Vratsa ºi Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã „Oltenia“
al judeþului Dolj. Proiectul vizea-
zã, printre altele, construirea unei
clãdiri cu trei niveluri pentru Cen-
trul de coordonare ºi conducere
a intervenþiei în caz de dezastre
în regiunea transfrontalierã ºi do-

Un proiect de peste 5,5 milioane de euro

Conducerea Consiliului Judeþean Dolj, alã-
turi de partenerii din Vratza ºi reprezentanþii
Biroului Regional de Cooperare Transfronta-
lierã Cãlãraºi pentru Graniþa România-Bul-
garia, au realizat, ieri, o vizitã de lucru la unul
dintre proiectele aflate în implementare.
„Centrul de coordonare ºi conducere a inter-
venþiei în caz de dezastre în zona transfronta-

lierã”  este un proiect finanþat în cadrul Pro-
gramului de Cooperare Transfrontalierã Ro-
mânia-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritarã 2,
a cãrui valoare totalã eligibilã este de
5.570.120 euro, din care 724.115, 62 euro re-
prezintã co-finanþãrile de la bugetul de stat (
13%) ºi 121.428,62 euro, contribuþia parte-
nerilor (2,18%).
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tarea acesteia, precum ºi achiziþi-
onarea de echipamente pentru si-
tuaþii de urgenþã destinate parte-
nerilor din ambele þãri – în cazul
Doljului fiind vorba despre 5 pom-

pe motorizate pentru apã ºi o
ambarcaþiune cu motor pentru cã-
utare ºi salvare. În continuare,
vom întãri aceastã bunã coopera-
re. În actualul exerciþiu financiar
al Uniunii Europene, 2014 – 2020,
am depus, împreunã cu partene-
rii noºtri din Bulgaria, prin Pro-
gramul Interreg V-A, un numãr de
cinci proiecte, care însumeazã
aproape 40 de milioane de
euro...”, a precizat Ion Prioteasa,
ºeful administraþiei doljene.

179 de proiecte contractate
Nicoleta Mincu, directorul Bi-

roului Regional de Cooperare
Transfrontalierã Cãlãraºi pentru

Graniþa România-
Bulgaria a fãcut o
prezentare a  Pro-
gramului de Coope-
rare Transfrontalie-
rã ºi a proiectelor
finanþate prin acest
program. „Numãrul
proiectelor con-
tractate la nivelul
PCT Ro-Bg 2007-
2013 este de 179 de
proiecte contracta-
te. Numãrul total  de
parteneri implicaþi
în implementarea
proiectelor con-
tractate este de 561.
Evenimentul este
destinat reprezen-

tanþilor mass-media, ai factorilor
de decizie, ai societãþii civile ºi aca-
demice pentru sprijinirea activitã-
þilor de comunicare ºi informare,
obiectivul acestei întâlniri repre-
zentându-l creºterea gradului de
conºtientizare privind oportunitã-
þile oferite de Programul de Coo-
perare ºi a beneficiilor aduse lo-
calitãþilor în care s-a derulat pro-
iectul ºi implicit, regiunii de gra-
niþã”, a subliniat directorul exe-
cutiv, Nicoleta Mincu.

Astãzi,  începând cu
ora 15.30, la Centrul
Multifuncþional din Cra-
iova, va avea loc cel mai
important eveniment de
afaceri al anului: Topul
Firmelor din judeþul
Dolj, ediþia  a XXII-a.
Evenimentul va aduce în
centrul atenþiei comuni-
tãþii de afaceri locale ºi
nu numai, rezultatele ºi
activitatea firmelor re-
prezentative din judeþ care, prin performanþele lor, reuºesc ca
de la un an la altul sã aducã un plus de valoare economiei locale
ºi naþionale. Aceastã nouã ediþie se va bucura de participarea a
peste 400 de invitaþi: premianþii Topului din acest an, reprezen-
tanþi ai mediului de afaceri, ai mass-mediei locale ºi invitaþi de
onoare. „Considerãm cã prezenþa mass-mediei la manifestare
poate constitui un bun prilej pentru a cunoaºte mediul de afaceri
din judeþul Dolj ºi de a dezbate împreunã, modalitãþile de cola-
borare pentru dezvoltarea economiei locale”, a precizat ing.
Gabriel Vlãduþ, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a
judeþului Dolj.

Topul Firmelor din judeþul
Dolj, ediþia a XXII-a

Astãzi, ora 13.00, la
Universitatea din Craio-
va, Sala Albastrã, va avea
loc ceremonia decernã-
rii Premiilor RINNO –
România, ediþia a II-a,
care reprezintã o recu-
noaºtere a valorii celor
mai active organizaþii în
cadrul parteneriatului
România-Bulgaria din
domeniul cercetãrii-dez-
voltãrii-inovãrii. Eveni-
mentul este organizat de
Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, prin Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Inovare (ANCSI), în cadrul proiectului RINNO - Un
model de întãrire a beneficiilor cooperãrii regionale transfronta-
liere dintre România ºi Bulgaria, prin CD&I, Cod MIS-ETC 168,
finanþat prin Programul de Cooperare Transfrontalierã România-
Bulgaria 2007 – 2013.  Vor participa personalitãþi  din domeniul
cercetãrii-inovãrii ºi  ale vieþii sociale ºi economice din România.
ªi-au anunþat prezenþa, preºedintele ANCSI, Tudor Prisecaru, pri-
marul municipiului Craiova, Lia Olguþa Vasilescu,    Rectorul Uni-
versitãþii, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor, precum ºi reprezen-
tanþi ai organizaþiilor ºi autoritãþilor din întreaga regiune transfron-
talierã România-Bulgaria.

Ceremonia decernãrii
Premiilor RINNO – România

Astãzi, ora 12.30, la
Palatul Parlamentului
(Salonul Spaniol, nivel
P1), va avea loc sem-
narea Acordului de Par-
teneriat privind dezvol-
tarea mediului de afa-
ceri, încheiat între Par-
lamentul României - Ca-
mera Deputaþilor ºi Ca-
mera de Comerþ ºi In-
dustrie a României.
Acordul are ca obiect
realizarea unor activitãþi susþinute de cooperare  ºi stabilirea unui
dialog constant ºi constructiv între Camera Deputaþilor ºi Camera
de Comerþ ºi Industrie a României, în vederea dezvoltãrii continue
a mediului de afaceri din România prin iniþiative menite sã stimule-
ze creºterea nivelului investiþiilor ºi accesul la finanþare. Docu-
mentul va fi semnat de preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
ªtefan Zgonea, ºi preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a
României, Mihai Daraban.

Acordului de Parteneriat 
privind dezvoltarea mediului
de afaceri
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Proiectul respectiv face parte dintr-
un program amplu de dezvoltare a
competenþelor preºcolarilor ºi ºcola-
rilor de vârstã micã. „Ne dorim sã-i
facem pe copii sã deprindã tainele
matematicii prin diferite jocuri, care sã
le dezvolte aptitudinile. Un alt scop
al proiectului este acela al promovãrii
diversitãþii culturale. Pânã acum, au

Români, greci, turci, portughezi, suedezi, copii,
cadre didactice ºi pãrinþi participã, începând, din
2014, la un proiect Erasmus+, sub egida Comisiei
Europene, având titulatura „I play maths”. Coor-
donatori sunt partenerii turci, iar din partea Craio-

La primele întâlniri,
beneficiarii au realizat
animãluþe pe foi carto-
nate ºi din frunze, ur-
mând ca la urmãtoare-
le activitãþi sã lucreze
obiecte cu specific tra-
diþional. „Este unul
din proiectele pe care
noi, echipa Centrului,
îl îndrãgim foarte mult,
pentru cã fiecare din-
tre noi ne-am dorit
foarte mult interacþiu-
nea cu copiii, adicã sã
dãm cãtre copii mun-
ca noastrã. Ne-am do-
rit pentru copii sã aibã
ºansa extraordinarã sã
descopere cã de fapt noi cãlãtorim prin
satele Doljului ºi cã-i descoperim pe
bunicii lor, descoperim animalele do-
mestice, bãtãtura româneascã, aºa cum
se pãstreazã ea astãzi. ªi ne sunt foar-
te dragi aceºti copii pentru cã ei au
receptat informaþia oferitã de noi, s-au
ataºat de cele cinci studente ale Fa-
cultãþii de Litere, foarte talentate, care
i-au învãþat sã facã animale pe scoarþã
de copac, povestesc despre viaþa la
þarã pentru cã ele, la rândul lor, au în
continuare legãturi cu satul ºi cunosc
foarte multe lucruri.  ªi, foarte important,
studiazã folclorul în facultate ºi realmen-
te aceste studente vin sã-ºi completeze
teoria pe care o primesc în facultate”, a
declarat Laura Pumnea, referent în ca-
drul CJCPCT Dolj.

Centrul social pentru copii „Best Life” al Arhie-
piscopiei Craiovei continuã parteneriatul educaþio-
nal încheiat cu Centrul Judeþean pentru Conserva-
rea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT)
Dolj. În cadrul acestuia, în lunile noiembrie ºi de-

Ieri, la Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, s-a desfã-
ºurat concursul  pen-
tru ocuparea funcþiei
de inspector general
al  Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
Au participat prof.
Elena Lavinia Craio-
veanu, actualul deþinã-
tor al portofoliului¸
predecesorul  sãu,
prof. Georgicã Ber-
cea Florea, ºi prof.
Felix Godeanu, profe-
sor de Religie la Cole-
giul Naþional Econo-
mic„Gheorghe Chiþu”
Craiova. Singurul can-

didat care a promovat proba scrisã a fost Lavinia Cra-
ioveanu, care, dupã ce a trecut ºi de interviu, a fost
declaratã câºtigãtoare a concursului.

Prof. Lavinia Elena Craioveanu
a câºtigat concursul
pentru ºefia Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj

Un nou succes
pentru ºcoala craio-
veanã a fost obþinut
la Târgul de carte
„Gaudeamus”. Maria
Tohãneanu, elevã în
clasa a XII-a Colegiu-
lui Naþional „Carol I”,
a câºtigat Concursul
de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, un premiu
„care ne onoreazã”,
dupã cum a precizat
prof. Alexandrina
Thorwachter, direc-
tor al prestigioasei in-
stituþii de învãþãmânt.
Laureata ne-a spus

câteva cuvinte despre competiþia pe care a câºtigat-o,
prezentând ºi planurile de viitor: «Au fost trei etape pe
care a trebuit sã le parcurg, împreunã cu alþi elevi, în
cadrul unui concurs dificil, deoarece nu s-a referit nu-
mai la lectura propriu-zisã, ci ºi la competenþele de cre-
aþie literarã. Anul trecut am  câºtigat Concursul de tra-
duceri „Juvenes translatores”, iar în aceastã primãvarã
am ocupat locul al II-lea la Concursul „Tinerii dezbat”.
Îmi plac disciplinele socio-umane, studiul limbilor strãi-
ne ºi vreau sã urmez cursurile unei Facultãþi de Drept,
pe specializarea Drept European».

Un nou premiu pentru ºcoala
craioveanã

În urmã cu ceva
timp, pe adresa In-
spectoratului ªcolar
Judeþean Dolj au fost
trimise mai multe adre-
se cu privire la posi-
bilele ilegalitãþi comi-
se la ªcoala Gimnazia-
lã „Ilie Murgulescu”
din comuna Vela. Era
vorba, în principal, de
constituirea Consiliu-
lui de Administraþie
fãrã a fi convocate

alegeri, prezenþa, ca ºefi de catedrã, a unor cadre di-
dactice necalificate pentru funcþiile respective etc. Pe
22 noiembrie, o echipã de control a ISJ Dolj a fost pre-
zentã în localitate, în urma verificãrilor fiind descoperi-
te mai multe neconcordanþe. Astfel, conform unui co-
municat emis de ISJ, „s-a constatat o serie de inadver-
tenþe în ceea ce priveºte Metodologia-cadru de orga-
nizare ºi funcþionare a Consiliului de Administraþie din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar ºi a Metodolo-
giei de organizare ºi desfãºurare a concursurilor de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se va-
canteazã pe parcursul anului ºcolar în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar de stat. Inspectoratul ºcolar a
luat act de aceste neconcordanþe, care se vor analiza
de cãtre echipa constituitã în acest sens ºi se vor lua
mãsurile care se impun”.

Controale la ªcoala Gimnazialã
„Ilie Murgulescu” din Vela

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

vei participã ªcoala Gimnazialã „Decebal”. Ieri, la
Grãdiniþa cu program normal (fostã „Obedeanu”)
ce face parte din aceeaºi unitate de învãþãmânt, a
avut loc o manifestare dedicatã proiectului, invitaþi
fiind cei din Comunitatea Elenã din Craiova.

avut loc patru întâlniri transnaþiona-
le, cadrele noastre didactice fiind pre-
zente în Suedia ºi Portugalia, iar, în
varã, la Craiova, s-a desfãºurat o se-
siune la care au participat reprezen-
tanþi ai tuturor þãrilor participante în
program”, a precizat prof. Doina Orã-
ºel, coordonator, din partea ªcolii
„Decebal”, al proiectului.

„Irini” (Pace) pentru toþi copiii
Ieri, în incinta Grãdiniþei, prichinde-

ii, însoþiþi de cadre didactice ºi pãrinþi,
s-au bucurat de momente festive, pri-
lejuite de un spectacol oferit de forma-
þia de dansuri a Comunitãþii Elene din
Craiova. «Manifestarea face parte din
cele dedicate „Sãptãmânii culturale a
Greciei” ºi este rezervatã copiilor ºi pã-
rinþilor, care pot sã cunoascã valorile
culturale ale acestei þãri. Avem lângã
noi ºi reprezentanþi ai Comunitãþii Ele-
ne», a mai spus Doina Orãºel. Trei ti-
neri din comunitatea greacã, membri ai
formaþiei de dansuri „Irini”, s-au pre-
zentat în faþa celor prezenþi în salã ºi
au þinut sã aducã o pãrticicã din cultu-
ra vechii Elade.

«Suntem încântaþi sã le arãtãm celor
mici ceva din tradiþiile greceºti. Pentru ei,
ca ºi pentru pãrinþi, impactul vizual direct
este mult mai puternic decât unul din cãrþi
sau de pe suport video. Am venit, astãzi,
cu tineri îmbrãcaþi în costume tradiþiona-
le, din diverse regiuni ale Greciei. Este o
onoare pentru noi ºi cred cã titulatura for-
maþiei de dansuri spune multe – „Irini”
înseamnã pace, în limba românã», a de-
clarat prof. Xantula Giuvanudis, vicepre-
ºedinte al Comunitãþii Elene din Craiova,
cadru didactic la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

cembrie, copiii aºezãmântului social sunt implicaþi
în proiectul „Micul artist popular, pe urmele bunici-
lor”, iniþiat de Centrul Culturii Tradiþionale Dolj, cu
sprijinul voluntarilor, studenþi ai Facultãþii de Lite-
re din cadrul Universitãþii din Craiova.

Poveºti despre viaþa
la sat

Reprezentanþii Centrului Culturii Tra-
diþionale apreciazã rolul acestui proiect
cultural atât pentru copii, cât ºi pentru

voluntari ºi pentru echipa Centru-
lui Culturii Tradiþionale. «Proiectul
este foarte important pentru acest
trio: copiii Centrului social „Best
Life”, de la care noi am învãþat
enorm, pentru cã sunt foarte des-
chiºi, foarte calzi, foarte receptivi ºi
talentaþi. Ei cunosc foarte multe, ne
învaþã ºi pe noi, ne povestesc lu-
cruri ce þin de bunicii lor, foarte im-
portante pentru noi, ºi în felul aces-
ta toate studiile de teren ajung sã
se transforme în poveºti pe care
copiii sã le asimileze frumos, sã afle
cã sunt obiceiuri la þarã, cã sunt ri-
tualuri, cã atunci când bunica spu-

ne o rugãciune e de bine
pentru întreaga familie, ºi
tot de bine e când îi înva-
þã sã iubeascã animalele,
sã le hrãneascã, sã se bu-
cure de aerul curat de la
þarã. Noi aici asta le spu-
nem: poveºti despre viaþa
la sat, aºa cum se pãstrea-
zã el astãzi, dar ºi despre
toatã bogãþia cu care el
vine din urmã», a adãugat
Laura Pumnea.

Voluntarii mãrturisesc
cã au foarte multe de învã-
þat de la copii ºi cã sunt

mulþumiþi de rezultatele acestui proiect.
„Aici ne ocupãm timpul în mod frumos.
Este frumos sã lucrezi mai ales cu cei mici,
pentru cã ei sunt foarte inventivi, foarte
bucuroºi când lucrãm ceva cu ei”, a spus
Corina Matei, voluntar.
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Înscrieri la Festivalul-concursÎnscrieri la Festivalul-concursÎnscrieri la Festivalul-concursÎnscrieri la Festivalul-concursÎnscrieri la Festivalul-concurs
de colinde ºi tradiþii româneºtide colinde ºi tradiþii româneºtide colinde ºi tradiþii româneºtide colinde ºi tradiþii româneºtide colinde ºi tradiþii româneºti
„Glas de înger”„Glas de înger”„Glas de înger”„Glas de înger”„Glas de înger”

Fundaþia „Cuvântul care zi-
deºte”, ONG patronat de Mi-
tropolia Olteniei, va organiza
în data de 9 decembrie cea
de a XIV-a ediþie a Festiva-
lului-concurs de colinde ºi
tradiþii româneºti „Glas de
înger”, care va fi gãzduitã de
sala de festivitãþi a Liceului
„Charles Laugier” din Craio-
va. Concursul se va desfã-
ºura pe patru secþiuni: colin-
de, tradiþii, scenete ºi soliºti. Înscrieri se pot face pânã pe data de 3 decem-
brie, fie pe adresa de e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com, fie direct la se-
diul fundaþiei din Craiova – strada „Mitropolitul Firmilian” nr. 3.

Simpozion „Vintilã Horia –Simpozion „Vintilã Horia –Simpozion „Vintilã Horia –Simpozion „Vintilã Horia –Simpozion „Vintilã Horia –
o sutã de ani de la naºtere”o sutã de ani de la naºtere”o sutã de ani de la naºtere”o sutã de ani de la naºtere”o sutã de ani de la naºtere”

Biblioteca Judeþeanã ºi Fundaþia „Alexandru
ºi Aristia Aman” vor organiza, pe 4 ºi 5 de-
cembrie, de la ora 9.00, în Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, Simpozionul „Vintilã Horia –
o sutã de ani de la naºtere”. Programul cu-
prinde prezentãri ºi lansãri de cãrþi, vizionare
de film ºi o masã rotundã. ªi-au anunþat parti-
ciparea profesori, scriitori ºi alþi invitaþi, între
care eseistul, traducãtorul ºi poetul Cristian
Bãdiliþã – organizator al evenimentului, acad.
Basarab Nicolescu, jurnalista de televiziune
Marilena Rotaru – care a realizat documentare
despre Vintilã Horia în seria „Memoria exilului
românesc” (1991-1996) ºi în „Întoarcerea lui
Vintilã Horia” (2002) –, Florin Manolescu,
Ioana Costa, Corin Braga, Alina Costin, Claudia Drãgãnoiu, Lucian Dîncã,
Georgeta Orian, Alexandru Gruian, Miruna Lepuº, Silvia Colfescu, Cris-
tian Langa, Liviu Ilie, Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu. Vintilã Horia (pseu-
donimul literar al lui Gheorghe Caftangioglu) s-a nãscut la 18 decembrie
1915, în Segarcea (judeþul Dolj), unde astãzi un liceu îi poartã numele, ºi s-
a stins din viaþã la 4 aprilie 1992, la Collado Villalba, Madrid, Spania.

Colectã de jucãrii ºi rechiziteColectã de jucãrii ºi rechiziteColectã de jucãrii ºi rechiziteColectã de jucãrii ºi rechiziteColectã de jucãrii ºi rechizite
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã, în
aceastã perioadã, cea de-a III-a
ediþie a evenimentului caritabil
„Moº Nicolae pentru o zi”. «Acþi-
unea de  anul acesta are acelaºi
scop, de a colecta ºi dona jucãrii ºi
rechizite, de aceastã datã pentru
preºcolarii de la ªcoala Gimnazialã
Specialã „Sf. Vasile” din Craiova.
Primele ediþii ale acestui eveniment s-au bucurat de un real succes, acþi-
unea fiind posibilã datoritã implicãrii unui numãr mare de oameni dornici
sã facã parte din echipa lui Moº Nicolae: angajaþii Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”, precum ºi craioveni care s-au mobilizat
special pentru acest moment ºi au ajutat la strângerea cadourilor», se
precizeazã într-un comunicat de presã. Toþi cei care doresc sã doneze
sunt aºteptaþi la Secþia Depozit General – Sãli de Lecturã a instituþiei,
pânã vineri, 4 decembrie, între orele 8.15 – 8.45.
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La Secþia Împrumut Adulþi
„Adrian Pãunescu” a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”  are loc astãzi, începând
cu ora 13.30, evenimentul „1 De-
cembrie – Ziua Unirii celei Mari”.
Vor participa elevi de la ªcoala
Generalã „Nicolae Romanescu”
(coord.: prof. Traudia Chiripuº ºi prof. Melania Calcinoschy) ºi de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” (coord.: prof. Claudia Balaci). În ca-
drul evenimentului se va vorbi despre semnificaþia zilei de 1 Decembrie
ºi despre „Femei românce în Primul Rãzboi Mondial”.

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

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

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

Evenimentul se va desfãºura în
sala Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”, unde vor aduce
aproape de sufletele craiovenilor
frumuseþea obiceiurilor ºi tradiþii-
lor de Crãciun ºi Anul Nou ansam-
bluri ºi soliºti vocali din Dolj, dar
ºi din alte colþuri ale României.

Aºa vor fi Ansamblul „Alunelul”
al Cãminului Cultural Pieleºti, An-
samblul „Altiþa” al Cãminului Cultu-
ral Maglavit, Ansamblul Folcloric
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Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj va
organiza, în fiecare dintre
serile de 10 ºi 11 decembrie, o
întâlnire cu tradiþiile ºi obiceiu-
rile specifice sãrbãtorilor de
iarnã, sub genericul Alaiul
Datinilor „Din bãtrâni, din
oameni buni”. În prima zi a
evenimentului se va deschide o
expoziþie foto ce va reconstitui
portretul iernii în satul tradiþi-
onal, pe care organizatorii o vor
„colora” gastronomic printr-un
moment „Dolju-n bucate”.
Intrarea publicului va fi liberã!

„Razele Calafatului” din Calafat,
Octetul „Leru-i ler” din Craiova,
Ansamblul Folcloric „Rapsozii Dãs-
nãþuiului” al Cãminului Cultural Giur-
giþa, Grupul Folcloric „Voci olte-
neºti” din Craiova, Ansamblul Folc-
loric „Dor Cãlãtor” din Craiova (ju-
deþul Dolj), Grupul Folcloric „Gor-
jeanca” din Târgu Jiu, Ansamblul
Folcloric „Roua” din Cloºani-Padeº
(judeþul Gorj), Ansamblul Folcloric
„Mãgura” al Casei de Culturã din
Codlea (judeþul Braºov), Ansamblul
„Liliacul” din Baia de Aramã (judeþul
Mehedinþi), Ansamblul Folcloric
„Flori dâmboviþene” din Târgoviºte
(judeþul Dâmboviþa).

„Evenimentele din luna de-
cembrie a acestui an realizate de
Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale Dolj sunt dedicate îm-
plinirii a 60 de ani de existenþã a
instituþiei noastre în peisajul cul-
tural românesc. Prin urmare, vã
invitãm sã ne fiþi alãturi ºi sã
sãrbãtorim împreunã cele ºase
decenii de viaþã”, precizeazã or-
ganizatorii. De asemenea, prin
proiectele derulate, aceºtia sus-
þin Craiova 2021, evenimentele
fiind organizate sub egida Aso-
ciaþiei „Craiova – Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii 2021”.

Searã de muzicã la Palatul „Marincu” din Calafat
Douã formaþii instrumentale din cadrul Filarmoni-

cii „Oltenia”, respectiv Cvartetul de coarde ºi Cvin-
tetul de alãmuri, concerteazã astãzi, de la ora 18.00,
la Calafat, în incinta elegan-
tului Palat „Marincu”, ce adã-
posteºte Muzeul de Artã ºi Et-
nografie. Alãturi de cele douã
ansambluri este invitatã Ro-
zalia Pataki, artist instrumen-
tist în Orchestra Filarmoni-
cii craiovene, care va susþi-
ne un minirecital de harpã.

Avându-i în componenþã
pe muzicienii Dan Predoi
(vioara I), Iuliana Predoi
(vioara a II-a), Titu Curteanu
(violã), Elvis Ciuculescu (vio-
loncel), Cvartetul de coarde a
ales spre interpretare compoziþii de Antonin Dvorak
(Humoresque), Fritz Kreisler (Schon Rosmarin / „Fru-
mosul rozmarin”), Astor Piazzolla („Chau, Paris”),
Dmitri ªostakovici (Vals nr. 2 din Suita a II-a de jazz)
º.a. De asemenea, Cvintetul de alãmuri – format din

David Cotoi (trompetã I), Laurenþiu Rotaru (trompetã
II), Vasile Bordenciu (corn), Tihomir Djoufelkit (trom-
bon), George Hãidãuþu (tubã) – oferã spre audiþie lu-

crãri din creaþia compozitori-
lor Henry Purcell, Wolfgang
Amadeus Mozart, Manuel
Penella º.a.

Evenimentul de la Calafat se
înscrie în seria concertelor
desfãºurate în cadrul proiec-
tului „Turneu în Oltenia” ini-
þiat de Filarmonica „Oltenia” în
luna septembrie a acestui an,
odatã cu inaugurarea stagiunii
de concerte a municipiului
Calafat. Marþi, Orchestra de
Camerã a Filarmonicii „Olte-
nia” a susþinut un concert ex-

traordinar la Teatrul Naþional din Caracal (Olt). Potrivit
Biroului Imagine al Filarmonicii craiovene, urmeazã ca
în luna decembrie sã se deplaseze în Serbia, la Negotin,
spre a prezenta primul concert din seria „Muzica clasi-
cã uneºte oamenii de peste Dunãre”.

Sunt haosul ºi ordinea opuse?
Existã haos în ordine? Dar ordine
în haos?

De sute de ani universul este
studiat prin intermediul modelelor
matematice. Existã un nivel al rea-
litãþii, un nivel al modelului mate-
matic al realitãþii ºi un nivel al omu-
lui de ºtiinþã care studiazã realita-
tea prin lentila modelului matema-
tic. La care dintre aceste niveluri
se manifestã haosul? ªi, în cele din
urmã, ce este haosul?

Sunt câteva dintre întrebãrile la
care va rãspunde Gabriel matema-
ticianul Prãjiturã, invitatul lunii de-
cembrie în cadrul proiectului „Tai-
fasuri Rânduite Artistic Despre
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Emoþii Manifestate (TRADEM)”,
derulat la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”. Conferinþa acestu-
ia, intitulatã „Ordine ºi haos”, va
avea loc joi, 3 decembrie, de la ora
18.00, în Salonul Medieval al in-
stituþiei. Moderator: Cornel Mihai
Ungureanu. Intrarea publicului va
fi liberã.

Dupã un master în matemati-
cã la Universitatea din Bucureºti
(1986) ºi un doctorat în matema-
ticã la University of Tennessee
(1999), Gabriel Prãjiturã este, din
2001, profesor de matematicã la
State University of New York,
College of Brockport (Statele
Unite ale Americii). A publicat nu-

meroase lucrãri ºi studii, a susþi-
nut conferinþe la universitãþi din
Statele Unite, Canada, Spania ºi
România.
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Polonia vrea anularea Actului fondator privind
relaþiile NATO-Rusia, astfel încât pe teritoriul þãrii sã
poatã fi instalate baze ale Alianþei Nord-Atlantice, a
declarat noul ministrul polonez de externe, Witold
Waszczykowski, într-un interviu apãrut ieri în coti-
dianul Gazeta Wyborcza. Adoptat în 1997, Actul afir-

Parlamentul European
cere o strategie
comunã a UE pentru
combaterea
radicalizãrii tinerilor
europeni

Parlamentul European, reunit
în sesiune plenarã la Strasbourg,
a adoptat ieri o rezoluþie
nonlegislativã potrivit cãreia
recentele atacuri teroriste de la
Paris au arãtat o datã în plus
nevoia urgentã de acþiuni
coordonate din partea statelor
membre ºi a Uniunii Europene
pentru a preveni radicalizarea ºi
a combate terorismul, relevã un
comunicat de presã al PE.
Rezoluþia privind prevenirea
radicalizãrii ºi recrutarea de
cetãþeni europeni de cãtre
organizaþii teroriste, elaboratã
de eurodeputata francezã
Rachida Dati (PPE), a fost
adoptatã cu 548 voturi pentru,
110 voturi împotrivã ºi 36 de
abþineri. Documentul cuprinde
propuneri concrete privind o
strategie cuprinzãtoare pentru
combaterea extremismului, ce ar
trebui sã fie aplicatã cu precãde-
re în închisori, online ºi prin
educaþie ºi incluziune socialã.
Eurodeputaþii propun crearea
unei liste negre cu jihadiºti ºi
suspecþii de terorism jihadist,
subliniind nevoia unei definiþii
comune a luptãtorilor strãini
pentru a permite proceduri
legale împotriva lor atunci când
se întorc în UE ºi solicitã
statelor membre sã se asigure cã
luptãtorii strãini sunt puºi sub
control judiciar ºi, dacã este
necesar, în detenþie administrati-
vã la întoarcerea în Europa
pânã are loc procedura judicia-
rã. Membrii PE subliniazã
nevoia de verificãri obligatorii
ºi sistematice la graniþele
externe a celor care se întorc în
UE ºi cer ca schimburile de
informaþii între autoritãþile
naþionale ºi Europol sã fie
întãrite pentru a identifica mai
bine ºi a monitoriza suspecþii de
terorism. Europarlamentarii mai
cer statelor membre sã utilizeze
mai bine alte instrumente, cum
ar fi Sistemul de Informaþii
Schengen (SIS). Parlamentul
European sugereazã confiscarea
paºapoartelor ºi blocarea
mijloacelor financiare pentru a
preveni plecarea potenþialilor
luptãtori strãini din UE. Astfel
de mãsuri preventive ar trebui
însoþite de sisteme de sprijin,
cum ar fi hotline-uri la care
familiile ºi prietenii sã poatã
primi ajutor rapid dacã se tem
cã cineva s-a radicalizat sau este
pe cale sã se alãture unei
organizaþii teroriste. Pentru a
preveni rãspândirea pe internet a
mesajelor ce promoveazã ura sau
laudã terorismul, PE cere ºterge-
rea imediatã a conþinutului ilegal
despre extremismul violent, în
conformitate cu drepturile
fundamentale în UE. Statele
membre ar trebui sã aibã în
vedere acþiuni legale, inclusiv
procese penale, împotriva compa-
niilor ºi furnizorilor de internet ºi
reþelelor de socializare online ce
refuzã sã respecte cererile admi-
nistrative sau judiciare de a ºterge
conþinutul ilegal, mai susþin
europarlamentarii.

Viitorul Spaþiului Schengen
depinde de disponibilitãþile sta-
telor UE de a participa la o sche-
mã permanentã de distribuire a
refugiaþilor pe baza cotelor obli-
gatorii, afirmã cancelarul Germa-
niei, Angela Merkel, menþinând
flexibilitatea faþã de primirea ex-
tracomunitarilor. Într-un discurs
de 40 de minute rostit în Bundes-
tag (Camera inferioarã a Parla-
mentului german), Angela Mer-
kel a respins criticile privind ris-
curile de securitate generate de
venirea imigranþilor din Orientul
Mijlociu ºi din nordul Africii. “Cel
mai puternic rãspuns dat teroriº-
tilor este sã ne continuãm vieþile
normal ºi sã menþinem valorile de
pânã acum, cu încredere ºi în libertate”, a decla-
rat Merkel, referindu-se la atentatele de la Paris.
“Noi, europenii, vom demonstra cã vieþile noas-
tre libere sunt mai puternice decât orice act de
teroare”, a subliniat cancelarul Germaniei. “Dis-
tribuirea refugiaþilor în funcþie de performanþele
economice ºi de alte condiþii, disponibilitatea de
a participa la un sistem permanent de repartizare
a refugiaþilor conform cotelor vor determina dacã
Spaþiul Schengen va rezista pe termen lung”, a
subliniat liderul de la Berlin. Dupã atacurile tero-
riste de la Paris, în care au fost ucise 130 de per-
soane, Polonia a semnalat cã ar putea sã nu mai
accepte cotele obligatorii privind distribuirea re-
fugiaþilor impuse de Uniunea Europeanã. Româ-
nia, Cehia, Slovacia ºi Ungaria au votat, în Con-

siliul UE pentru Justiþie ºi Afaceri Interne, împo-
triva sistemului de relocare a imigranþilor conform
unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobatã.
În schimb, premierul francez Manuel Valls a pre-
cizat cã UE nu trebuie sã mai primeascã imigranþi,
în cadrul unei întâlniri informale la Matignon cu
jurnaliºti de la mai multe publicaþii europene. “Eu-
ropa trebuie sã spunã cã nu poate sã mai pri-
meascã alþi imigranþi, aºa ceva nu este posibil”, a
declarat Valls. “Controlarea frontierelor exterioa-
re ale Uniunii Europene este esenþialã pentru vi-
itorul UE. Dacã nu facem asta, atunci poporul va
spune: «Ajunge, Europa!»”, a completat premie-
rul francez. În cadrul unei reuniuni a miniºtrilor
de Interne ai statelor UE, organizatã vineri la Bru-
xelles, Franþa a prezentat un plan, pe fondul aten-

tatelor teroriste de la Pa-
ris, care susþine, în special,
intensificarea controalelor
la frontierele UE ºi crearea
unui registru intraeuro-
pean al pasagerilor aerieni
(PNR). “Europa trebuie sã
gãseascã soluþii pentru
imigranþi care sunt primiþi
în þãrile vecine ale Siriei. În
caz contrar, Europa pune
la îndoialã capacitatea sa
de a-ºi controla în mod efi-
cient frontierele”, a susþi-
nut Valls. Comisia Euro-
peanã a adoptat, marþi, ca-
drul juridic pentru finanþa-
rea unor contribuþii din
partea UE oferite Turciei,

pentru a diminua fluxul de imigranþi care sosesc
în Europa prin Turcia, dar discuþiile dintre statele
UE privitoare la colectarea celor trei miliarde de
euro promise Turciei se anunþã a fi dificile, potri-
vit unor surse europene. În cadrul reuniunii de la
Matignon, Valls a subliniat cã Germania ºi Italia
sunt vizate de atacuri ale organizaþiei teroriste
Stat Islamic (SI), în contextul în care Franþa în-
cearcã sã formeze o coaliþie unicã sau, cel puþin,
o intervenþie coordonatã împotriva SI în Siria. Pre-
ºedintele francez, Francois Hollande, a întâmpi-
nat-o asearã, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel,
cancelarul Germaniei, ºi în aceastã dimineaþã îl va
primi pe Matteo Renzi, premierul Italiei, înainte
de a pleca spre Moscova, unde se va întâlni cu
preºedintele rus, Vladimir Putin.

Bruxelles: Metroul circulã parþial,
iar ºcolile au fost redeschise

Autoritãþile de la Bruxelles au de-
cis sã permitã circulaþia parþialã a me-
troului ºi redeschiderea ºcolilor, sub
stricta supraveghere a poliþiei, în
pofida menþinerii alertei teroriste la
nivelul maxim. Închise de luni, toate
instituþiile ºcolare ºi universitãþile
capitalei belgiene au fost redeschise
ieri dimineaþã. Metrourile, închise
sâmbãtã, au reintrat în funcþiune în
dimineaþa zilei de miercuri, însã vor
circula doar parþial ºi pânã la ora
22.00, în loc de pânã aproape de mie-
zul nopþii, conform programului obiº-
nuit. Anumite linii de metrou ºi de
tramvai nu sunt folosite pe toatã lun-
gimea, iar douã linii de metrou rãmân
închise. Pe anumite linii redeschise,
staþiile nu sunt deservite. Liniile de
autobuz, care nu au fost închise dar
pe care s-au înregistrat perturbãri, ºi-
au reluat funcþionarea normalã, po-

trivit Societãþii de Transporturi Inter-
comunale din Bruxelles (Stib). Apro-
ximativ 300 de poliþiºti suplimentari
au fost mobilizaþi miercuri pentru a
asigura protecþia ºcolilor din Bruxel-
les ºi în jur de 200 de militari supli-
mentari au fost desfãºuraþi pentru
securizarea metroului, a anunþat Mi-
nisterul de Interne, refuzând sã ofere
detalii privind numãrul de forþe de
ordine mobilizate. Municipalitatea
din Bruxelles a anunþat marþi redes-
chiderea locurilor ºi centrelor cultu-
rale din subordinea sa, însã marile
muzee federale rãmân închise. Nive-
lul de alertã maximã - nivelul 4 - este
menþinut timp de o sãptãmânã în re-
giunea Bruxelles, a anunþat luni sea-
ra premierul belgian, Charles Michel.
Nivelul ameninþãrii urmeazã sã fie
evaluat din nou lunea viitoare, a pre-
cizat premierul.

Casa Albã: În prezent nu existã nicio ameninþare
credibilã din partea Statului Islamic la adresa SUA

În prezent nu existã nicio ame-
ninþare “specificã ºi credibilã” din
partea grupãrii jihadiste Statul Isla-
mic (SI) la adresa Statelor Unite, a
anunþat marþi seara Consiliul de Se-
curitate Naþionalã (NSC) din cadrul
Casei Albe, la finalul unei reuniuni
cu preºedintele Barack Obama. Pre-
ºedintele american, care ºi-a afiºat
cu câteva ore mai devreme unitatea
cu omologul sãu francez Francois
Hollande în lupta împotriva SI, a
subliniat cã “distrugerea” organiza-
þiei jihadiste “va continua sã nece-
site o coordonare ºi o cooperare în
rândul unui larg evantai de parte-
neri mondiali”. Preºedintele ameri-
can ºi-a îndemnat echipa în dome-
niul securitãþii naþionale “sã conti-
nue sã intensifice eforturile în ve-
derea slãbirii ºi distrugerii SI, inclu-
siv printr-o cooperare cu partenerii
(Statelor Unite) vizând o sporire a
cooperãrii militare (...)”. Consiliul de
Securitate Naþionalã l-a informat la
rândul sãu pe Obama cu privire la
“modalitatea de îmbunãtãþire a coo-

perãrii în domeniul securitãþii ºi in-
formaþiilor cu partenerii” Statelor
Unite, în urma discuþiilor din cadrul
summitului G20 din Turcia, potrivit
Casei Albe. Statele Unite au lansat
luni o alertã mondialã cu privire la
riscuri de cãlãtorie ce vizeazã cetã-
þenii americani în întreaga lume, din
cauza unei creºteri a “ameninþãrilor
teroriste”. Departamentul de Stat a
invocat, într-un comunicat, “infor-
maþii actuale care sugereazã cã SI,
Al-Qaida, Boko Haram ºi alte gru-
pãri teroriste continuã sã planifice
atacuri teroriste în multiple regiuni”
ºi a citat atacuri recente, comise anul
acesta “în Franþa, Nigeria, Danemar-
ca, Turcia ºi Mali”. De la Casa Albã,
Barack Obama a îndemnat întreaga
lume sã reziste în faþa ameninþãrilor
jihadiste, le-a cerut oamenilor sã nu
cedeze în faþa panicii, iar liderilor lor
sã participe, la fel ca el, la Conferin-
þa ONU pe tema schimbãrii climatice
de la Paris, lovit pe 13 noiembrie de
atacuri teroriste, soldate cu 130 de
morþi ºi sute de rãniþi.

Polonia vrea anularea
Actului fondator NATO-Rusia

mã cã NATO nu are “nicio intenþie, niciun proiect ºi
niciun motiv de a desfãºura arme nucleare pe terito-
riul noilor membri”, fiind interpretat de Moscova ca
interzicând instalarea de baze permanente ale NATO.
Este însã vorba despre “un acord cu caracter poli-
tic, fãrã forþã de lege, încheiat într-o altã realitate
internaþionalã”, înainte ca Polonia sã fie primitã, alã-
turi de Cehia ºi Ungaria, în Alianþã în 1999, a expli-
cat ministrul Waszczykowski, cerând o “egalizare”
a nivelului de securitate între “vechii” ºi “noii”
membri ai NATO. “Germanii considerã cã aceasta
ar însemna adoptarea unei atitudini de confruntare
cu Rusia. Noi întrebãm atunci: cui vreþi sã oferiþi
mai mult confort? Unui stat care este aliatul vostru
în Uniunea Europeanã ºi în NATO, sau unui stat
care nu face parte din aceste structuri ºi care poartã
al treilea sãu rãzboi în Siria, dupã cele din Georgia ºi
Ucraina?”, a declarat ºeful diplomaþiei poloneze. În-
trebat anterior despre relaþiile Varºoviei cu Berlinul,

el a subliniat “simbioza” celor douã economii ºi faptul
cã “nu vom face nimic care ar putea dãuna acestei
relaþii”, recunoscând însã cã “anumite probleme ne
separã”, ºi anume abordarea germanã privind securi-
tatea Poloniei. “Considerãm cã în NATO nu trebuie sã
existe douã niveluri de securitate, unul pentru Europa
Occidentalã, unde staþioneazã trupe americane, unde
existã baze militare ºi instalaþii defensive, ºi un altul
pentru Polonia, unde nu existã aºa ceva. ªi totuºi,
Polonia este cea care se învecineazã cu Rusia, iar aceas-
ta ne ºantajeazã”, a mai susþinut noul ministru de ex-
terne de la Varºovia. În ce priveºte relaþiile cu Mosco-
va, acesta a reafirmat cã se încearcã recuperarea epa-
vei avionului prãbuºit în 2010 la Smolensk, accident în
care ºi-au pierdut viaþa toþi cei 86 de membri ai delega-
þiei poloneze, inclusiv preºedintele de atunci, Lech
Kaczynski, ºi cã, în caz de eºec, ar putea fi sesizate
instanþe internaþionale, precum Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului (CEDO).
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Inspectoratul de Jandarmi Jude-

þean Dolj, scoate la concurs în vede-
rea încadrãrii prin recrutare din sur-
sã externã, în condiþiile Legii nr. 53/
2003 – Codul Muncii (Republicatã),
Legii nr. 319/2006 a securitãþii ºi sã-
nãtãþii în muncã, Hotãrârii Guvernu-
lui nr. 286/2011, Hotãrârii Guvernului
nr. 355/2007, precum ºi ale O.M.A.I.
nr. 291/2011, douã posturi vacante de
personal contractual: un post de
muncitor calificat IV-I (instalator sa-
nitar) ºi un post de muncitor califi-
cat IV-I (fochist) la Structura Admi-
nistrativã din cadrul unitãþii. Pot par-
ticipa la concursul pentru ocuparea
posturilor mai sus-menþionate per-
soanele care îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii: 1. Condiþii spe-
cifice: 1.1. Pentru postul de munci-
tor calificat IV-I (instalator sanitar): -
au absolvit cel puþin un curs de cali-
ficare în meseria de instalator sani-
tar cu certificat/atestat de calificare;
- au vechime în muncã cel puþin 1
(un) an; - au vechime în specialitate/
meseria de instalator sanitar de cel
puþin 1 (un) an; 1.2. Pentru postul de
muncitor calificat IV-I (fochist): - au
absolvit cel puþin un curs de califi-
care în meseria de fochist cu certifi-
cat/atestat de calificare; -  au vechi-
me în muncã cel puþin 1 (un) an; -  sã
deþinã autorizaþie ISCIR în meseria
de fochist, clasa C, valabilã în anul
2015. Concursul se va desfãºura la
sediul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj, strada Alexandru Ma-
cedonski, nr. 7, judeþul Dolj, începând
cu data de 22.12.2015, ora 10.00. Do-
cumentele specifice pentru dosarul
de concurs vor fi depuse pânã la data
de 14.12.2015, ora 16.00, la Serviciul
Resurse Umane din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj,
cu sediul în municipiul Craiova, stra-
da Alexandru Macedonski, nr.7, ju-
deþul Dolj, telefon 0251534224, interi-
or 24657. Tematica ºi bibliografia se
pot obþine accesând pagina web a
unitãþii www.jandarmeriadolj.ro.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea a douã posturi de conducã-
tor autospecialã, în cadrul Secþiei
Transport Deºeuri. Dosarele se de-
pun la sediul societãþii pânã la data
de 07.12.2015, ora 16.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la tele-
fon 0251/412.628, interior 119.

Comuna Drãgoteºti organizea-
zã concurs pentru ocuparea func-
þiei publice de execuþie: la Compar-
timent Agricol din cadrul aparatu-
lui de specialitate al Primarului co-
munei Dragoteºti. Condiþii specifi-
ce principale de participare la con-
curs: -absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt superior cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în speciali-
zarea: inginer agronom/ sau cadas-
tru; -vechime în specialitatea studii-
lor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice; -cunoºtinþe de operare PC
(word, excel). Informaþii se pot obþi-
ne la sediul Primãriei Dragoteºti,
Judeþul Dolj în orice zi, dupã ce în
prealabil se ia legãtura la numãrul
de telefon: 0251.456.355.

Instituþie Financiarã Nebancarã
recruteazã consilier juridic definitiv,
cu vechime minim 5 ani în domeniul
financiar- bancar, pe perioadã deter-
minatã. Scrisoarea de intenþie ºi CV-
ul se depune pânã la 07.12.2015 lac
adresa hr_ifn@yahoo.com.

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.

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.

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”!

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.
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CERERI SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefion: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore pe zi.
Telefon: 0765/546.216.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã la  gri, zona Tre-
nul Pierdut. Telefon: 0727/
316.893.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi -
Podari, ªoseaua Naþionalã,
8 km de Craiova. Stoicules-
cu HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, te-
ren 5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
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TERENURI

Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5 ha,
casã cu dependinþe, vie -
3000 m, fântânã, porþi de fier
la asfalt central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fabri-
caþie 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. Telefon:
0770/333.559; 0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Tele-
fon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând loc de veci, parcelat -
cimitirul Ungureni. Telefon:
0772/240.746.
Tricicletã copiii preþ - 90 lei
negociabil, cãruþ copil sport
- 40 lei, negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând centralã termicã elec-
tricã tip EKCOL 1 NF 8 -
500lei, Vanã deviatoare 3
cai SF 20E - 200 lei, Boiler-
100 l Romstal – 200 lei.
0745/350.608.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând frigider ARCTIC (patru
sertare la congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon: 0729/
684.222.
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Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.

Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 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. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.

Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp cur-
te comuna Cioroiaºi pentru
o camerã cãmin Valea Ro-
ºie parter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/220.151.

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

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon: 0768/
235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Primesc în gazdã un bãiat.
Telefon: 0765/957.791.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã pensiona-
rã, modestã pentru alunga-
rea singurãþãþii- Constantin
Constantin (Lucian) comu-
na Dãnciuleºti, nr. 136 Gorj.
Domn 61 ani, vãduv, pensi-
onat 1,79/85 doresc doam-
nã 55/61 ani fizic plãcutã,
fãrã vicii. Rog seriozitate.
Telefon: 0720/582.934.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Magazinul de Peruci din
Mercur s-a mutat la Bã-
nie la standul nr. 399. Te-
lefon: 0767/305.817.
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil. Telefon: 0723/
684.511.

PIERDERI
DRANICO CONSTRUCT SRL
declarã pierdute certificat de
înregistrare ºi certificate con-
statatoare emise de ORC Dolj.
Se declarã nule.
Pierdut ªtampile – STE BON-
DIA TRICOT JOSEP ªI BON-
DIA TRICOT. Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Altã reprezentaþieAltã reprezentaþieAltã reprezentaþieAltã reprezentaþieAltã reprezentaþie
marca Barcelonamarca Barcelonamarca Barcelonamarca Barcelonamarca Barcelona

La trei zile dupã ce-ºi umilea
rivala Real Madrid, chiar pe “Ber-
nabeu” (4-0), Barcelona a dezin-
tegrat-o ºi pe Roma, administrân-
du-i vicecampioanei Italiei un
“set” la 1.

Deºi îºi asigurau prezenþa în
optimi ºi în cazul unei remize,
gazdele arenei Camp Nou n-au
fãcut nicio concesie, o “dublã”
semnatã de Suarez, întreruptã de
o reuºitã a lui Messi, la primul
joc ca titular dupã accidentarea
din startul sezonului, stabilind
scorul pauzei.

La capãtul unei ore de joc,
Messi ºi-a trecut în cont, la rân-
du-i, “dubla”, nu înainte însã ca
pe tabelã sã se insinueze ºi Pi-
que. Adriano a încheiat recitalul
ofensiv al Barcei, învingându-l
pe Szczesny dupã ce polonezul
parase un penalty executat de
Neymar. Ulterior, ºi Ter Stegen
avea sã se dovedeascã imbatabil
de la punctul cu var, la o execu-
þie a lui Dzeko. Bosniac care
avea, totuºi, sã se revanºeze în
prelungiri.

În celãlalt joc al grupei, Lever-
kusen s-a întors cu doar o remi-
zã (1-1) de pe terenul lui BATE
Borisov, astfel cã în runda fina-
lã, Roma trebuie sã batã pe
“Olimpico” formaþia bielorusã
pentru a însoþi Barcelona în Top
16. Egali la puncte, italienii au
rezultate directe mai bune decât
nemþii, 3-2 (a) ºi 4-4 (d).

Rezultatele complete înregistrate marþi

GRUPA E: BATE Borisov – Leverkusen 1-1 (Gordeiciuk 2 / Mehmedi
68) , FC Barcelona – AS Roma 6-1 (Suarez 15, 44, Messi 18, 59, Pique
56, Adriano 77 / Dzeko 90+1).

Clasament: 1. BARCELONA 13p, 2. Leverkusen 5p, 3. Roma 5p, 4.
Borisov 4p.

GRUPA F: Bayern Munchen – Olympiakos 4-0 (Douglas Costa 8,
Lewandowski 16, Muller 20, Coman 69), Arsenal – Dinamo Zagreb 3-0
(Ozil 29, Alexis Sanchez 33, 69; Alexandru Mãþel a fost integralist la
oaspeþi).

Clasament: 1. BAYERN 12p, 2. Olympiakos 9p, 3. Arsenal 6p, 4.
Zagreb 3p.

GRUPA G: FC Porto – Dinamo Kiev 0-2 (Iarmolenko 35 pen., Derlis
Gonzales 64), Maccabi Tel Aviv – Chelsea 0-4 (Cahill 20, Willian 73,
Oscar 77, Zouma 90+1).

Clasament: 1. Chelsea 10p, 2. Porto 10p, 3. Kiev 8p, 4. Maccabi 0p.

GRUPA H: Zenit St. Petersburg – Valencia 2-0 (Shatov 15, Dzyuba
74), Olympique Lyon – KAA Gent 1-2 (Ferri 7 / Milicevic 32, K. Couli-
baly 90+5).

Clasament: 1. ZENIT 15p, 2. Gent 7p, 3. Valencia 6p, 4. Lyon 1p.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei

GRUPA A: ªahtior Doneþk (3p) – REAL MADRID (10p), Malmo FF
(3p) – Paris SG (7p).

GRUPA B: ÞSKA Moscova (4p) – VfL Wolfsburg (6p) Manchester
Utd (7p) – PSV Eindhoven (6p).

GRUPA C: FK Astana (2p) – Benfica (9p), Atletico Madrid (7p) –
Galatasaray (4p).

GRUPA D: Juventus (8p) – MANCHESTER CITY (9p), Monchen-
gladbach (2p) – Sevilla (3p).

Din fiecare grupã acced în faza urmãtoare, cea a optimilor de fi-
nalã,  primele douã clasate –  echipele scrise cu majuscule au obþinut
deja calificarea, în timp ce formaþiile care vor încheia pe locul trei
vor continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

ªi Bayern a fãcut spectacol
Derby-ul de conjuncturã al

Grupei F, dintre Bayern ºi Olym-
piakos, a fost tranºat brutal de
formaþia lui Pep Guardiola, scor
4-0. Bavarezii aveau 3-0 încã din
minutul 20, iar punctul ce a în-
chis ostilitãþiile a venit chiar ºi
pe fondul unei inferioritãþi nu-
merice, Badstuber fiind eliminat
în minutul 52, dupã ce l-a faul-
tat din posturã de ultim apãrãtor
pe Ideye Brown. O remizã ar fi
calificat ambele combatante.
Aºa, Arsenal, triumfãtoare cu 3-
0 în faþa lui Dinamo Zagreb, mai
sperã, londonezii având nevoie
de-o victorie la douã goluri în
Grecia, sau ºi la unul, însã cu
condiþia de a egala rezultatul cu
care au fost învinºi în tur de
Olympiakos (3-2).

Kievul a dat lovitura
pe “Dragao”

Dinamo Kiev a încurcat teribil
iþele calificãrii în Grupa G, dupã
ce a învins-o (2-0), în deplasare,
pe FC Porto. În atare condiþii,
menþionând ºi faptul cã Chelsea s-
a impus facil în compania celor de
la Maccabi Tel Aviv (4-0), ucrai-
nenii stau doar la mâna lor pentru
a merge în optimi, având nevoie
ca în runda finalã sã treacã, “aca-
sã”, de “lanterna” israelianã fãrã
punct. În schimb, Chelsea are doar
varianta victoriei în jocul de pe te-
ren propriu cu Porto (în cazul unei
remize ar fi dezavantajatã într-un
clasament în 3).

Gent – ce surprizã ar fi!
Campioana Belgiei, KAA Gent,

a câºtigat cu 2-1 disputa de la

Lyon, cu un gol cãzut în al cince-
lea minut al prelungirilor, ºi, profi-
tând de eºecul Valenciei de la Sankt
Petersburg (singura formaþie cu
procentaj maxim din faza grupe-
lor), a urcat pe poziþia secundã. Un
alt succes cu “liniºtita” Zenit i-ar
trimite pe belgieni în primãvara

europeanã a UCL, indiferent de ce
va face Valencia cu Lyon. ªi o în-
frângere ar putea fi cu noroc pen-
tru Gent, însã cu condiþia ca Va-
lencia sã nu treacã de Lyon. În
cazul unei egalitãþi de puncte, Gent
are directe mai bune decât Valen-
cia: 1-0 (a) ºi 1-2 (d).

Clasament dupã 14 runde
1. Cetate 33 7. Segarcea 24
2. Cârcea 30 8. Unirea 17
3. Bechet 29 9. Leamna 10
4. Ostroveni 29 10. Iºalniþa 9
5. Calafat 28 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 26 12. Malu Mare 1
Proxima etapã (28 noiembrie ora 11:00): Unirea Leamna – Viitorul Câr-

cea, Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu Mare, Luceafãrul Craiova – Danubius
Bechet, Metropolitan Iºalniþa – Recolta Ostroveni, SIC Pan Unirea – Dunãrea
Calafat, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ.

Astãzi
GRUPA A
Molde*(10p) – Fenerbahce (5p) 22:05
Celtic (2p) – Ajax (3p) 22:05
GRUPA B
Rubin Kazan (2p) – FC Sion (8p) 18:00
Liverpool (6p) – Bordeaux (3p) 22:05
GRUPA C
FK Krasnodar (7p) – Dortmund*(10p) 18:00
PAOK Salonic (3p) – Qabala (1p) 22:05
GRUPA D
Bruges (4p) – Napoli*(12p) 22:05
Legia Varºovia (1p) – Midtjylland (6p) 22:05
GRUPA E
Dinamo Minsk (0p) – Plzen (3p) 18:00
Villarreal (9p) – Rapid Viena*(12p) 22:05
GRUPA F
Braga (9p) – Liberec (7p) 22:05
Marseille (6p) –  Groningen (1p) 22:05

DIGI SPORT 2

10:00 – JUDO – Grand Prix la Jeju, în
China / 18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Meci
amical: România – Serbia / 20:00, 21:45
– BASCHET (M) – Euroliga: Stelmet Zie-
lona Gora – Barcelona, Emporio Armani
Milan – Anadolu Efes Istanbul.

DIGI SPORT 3

18:00, 20:00, 21:45 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Chekhovskie Med-
vedi – Porto, HC Zagreb – Beºiktaº, Rhein

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A
GRUPA G
Lazio (10p) – Dnepr (4p) 20:00
Rosenborg (1p) – St. Etienne (7p) 20:00
GRUPA H
Lok. Moscova (8p) – Sporting L. (4p) 20:00
Beºiktaº (6p) – Skenderbeu Korce (3p) 20:00
GRUPA I
FC Basel (9p) – Fiorentina (6p) 20:00
Belenenses (4p) – Lech Poznan (4p) 20:00
GRUPA J
Qarabag (4p) – Tottenham (7p) 20:00
Monaco (6p) – Anderlecht (4p) 20:00
GRUPA K
Schalke (8p) – APOEL Nicosia (3p) 20:00
Sparta Praga (6p) – Asteras Tripolis (4p) 20:00
GRUPA L
Augsburg (6p) – Ath. Bilbao (9p) 20:00
AZ Alkmaar (3p) – Partizan B.(6p) 20:00

Se calificã primele douã clasate din fiecare grupã. Echipe însoþite de semnul (*) au acces deja în faza urmãtoare.

LIGA A IV-A – RESTANÞÃ

Dorel Stoica, gol de trei puncte
O reuºitã semnatã de cãtre Dorel

Stoica a adus victoria Tractorului
Cetate în disputa cu Dunãrea Cala-
fat, scor 1-0, ieri, într-un meci restan-
þã din cadrul etapei a 13-a. Fostul
jucãtor al Universitãþii a punctat în
minutul 20, dintr-o loviturã liberã.
Cetate s-a revanºat astfel dupã eºe-

cul, cu acelaºi rezultat, din turul cam-
pionatului, rãmas singular pânã
acum.

Datoritã acestei izbânzi, Tracto-
rul a revenit în fruntea ierarhiei,
posturã cedatã în weekendul trecut
(dupã 2-2 la Ostroveni), fie ºi doar
la golaveraj, Viitorului Cârcea.

Neckar Lowen – Kristianstad.

DOLCE SPORT 1

18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: FK Krasnodar – Dortmund, Mo-
naco – Anderlecht, Liverpool – Bordeaux
/ 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Gre-
en Bay Packers – Chicago Bears.

DOLCE SPORT 2

18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Rubin Kazan – FC Sion, Augsburg
– Bilbao, Celtic – Ajax.

DOLCE SPORT 3

20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-
pa: Basel – Fiorentina, Bruges – Napoli.

DOLCE SPORT 4

20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Lazio
– Dnepr / 23:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: Dallas Cowboys – Carolina Panthers.

SPORT.RO

22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Celtic
– Ajax.

EUROSPORT 1

10:30 – CURLING (M) – Campionatul
European, la Esbjerg, în Danemarca: faza
grupelor / 17:45 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (M) – Cupa Mondialã, la Ruka, în Fin-
landa / 21:00, 23:30 – HALTERE (M, F) –
Campionatul Mondial, la Houston, în Sta-
tele Unite.

EUROSPORT 2

20:30 – CURLING (F) – Campionatul Eu-
ropean, la Esbjerg, în Danemarca: semifinale.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A
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Dupã mai multe meciuri în care a
suferit din cauza deciziilor arbitrilor,
clubul din Bãnie solicitã demisia ce-
lor din fruntea CCA, în speþã grecul
Kyros Vassaras ºi a lui Alexandru
Deaconu. Într-un comunicat, oficialii
Universitãþii Craiova enumerã seria de
arbitraje potrivnice, considerând cã
ierarhia este influenþatã ºi chiar deci-
sã de arbitraje.

În comunicatul celor de la Univer-
sitatea se precizeazã: “Respectul pen-
tru competiþie, pentru adversari ºi
pentru toþi cei implicaþi în fenomenul
fotbalistic ne-a ghidat atitudinea,
considerând cã un club profesionist
de fotbal trebuie sã rãmânã vertical,
departe de polemici ºi scandaluri. De
aceea am mizat pe o abordare profesi-
onistã vis-à-vis de terþi, având con-
vingerea cã astfel vom fi, la rândul
nostru, trataþi cu respect. Drumul spre
performanþã pe care am pornit are în
spate sute de ore de muncã. Sunt ci-
cluri sãptãmânale de antrenamente
pentru 90 de minute, la capãtul cãrora
dorim sã vedem suporterii mândri cã
sunt olteni. Cu toþii suntem actori în
acest spectacol numit „Fotbal” ºi fie-
care avem rolul nostru. Universitatea
se va pregãti cât mai bine pentru al
sãu. Nu este însã suficient. Pentru cã
munca fotbaliºtilor noºtri este batjo-
coritã, iar bucuria fanilor este negatã.
De foarte multe ori rãspunzãtori au
fost arbitrii care þin sã fie actorii prin-
cipali de pe teren ºi stabilesc prin de-
ciziile lor soarta meciurilor ºi implicit
rãstoarnã clasamentul dupã bunul
plac. Sã analizãm douã dintre ultimele
partide ale ªtiinþei. În minutul 60 al
meciului de la Giurgiu, Universitatea
a avut penalty clar la un fault asupra
lui Ivan, neacordat. În schimb, cu 10
minute înainte de final, brigada a vali-
dat golul marcat cu mâna de Florea,
hotãrând soarta punctelor. În minu-
tul 58 al partidei de pe Extensiv cu
ASA Târgu Mureº, arbitrul nu a acor-
dat penalty la henþul comis de Golan-
ski. Aici am vorbit de faze clare, ce au
influenþat în mod direct rezultatele, fãrã
sã mai aducem în discuþie multe alte
decizii greºite ale brigãzii de arbitri (în
special la meciul cu Târgu Mureº) ce
ne-au dezavantajat. Astfel, în loc de 6
puncte, Universitatea a obþinut un
singur punct. Sã mai aducem în dis-
cuþie derby-ul cu Steaua fãcut praf
de brigade, cu penalty neacordat la
Rocha, dar dat în favoarea Stelei la
Dumitraº, dupã ce iniþial centralul
acordase corect loviturã de poartã (lã-

Fazele incriminate la meciul Concordia
Chiajna – Universitatea Craiova:

-min. 26: Constantinescu îl loveºte intenþionat cu cotul pe Popov în timp
ce mingea era în aer (locul de contact este faþa, consideratã o zona sensibilã).
Fazã petrecutã sub ochii tãi. Decizie corectã: cartonaº roºu. Decizia data de
tine: nimic

-min. 34: Cartonaº galben dat gratuit pentru Popov. Acesta nici mãcar nu
l-a atins pe adversar, fazã petrecutã sub ochii tãi.

-min 48: Giurgiu atacã din spate fãrã ºansã de a juca mingea (urmãreºte
piciorul adversarului). Decizie corectã: cartonaº galben pentru Giurgiu. Deci-
zia ta: fãrã avertisment

-min 56: Lângã linia de margine, în apropierea bãncii echipei gazdã jucãto-
rul Lucian Ion opreºte un atac promiþãtor la Nuno Rocha - atac în vitezã cu
intensitate. Nu acorzi avertisment

-min 67: Tudore, ceea ce ai fãcut la aceastã fazã este o golãnie! Vãtãjelu
este faultat clar, nu poate fi vorba de simulare (mai mult decât atât jucãtorul nu
cere absolut nimic, iar faultul asupra lui este la mijlocul terenului). Decizie
eronatã de a acorda cartonaº galben. Sã mai spunem ca este al 4-lea galben ºi
cã Vãtãjelu va fi astfel suspendat pentru partida cu Viitorul.

-min 72: Popov primeºte al doilea cartonaº galben. În comparaþie cu faza
din minutul 56, când Lucian Ion nu primeºte nimic la faultul grosolan asupra
lui Nuno Rocha rãmânem fãrã cuvinte. Decizie greºitã de a acorda al doilea
cartonaº galben la Popov. Acesta va fi suspendat pentru meciul cu Viitorul.

-min 77: Nuno Rocha primeºte gratuit cartonaº galben. Nici Nuno nu va
juca cu Viitorul, fiind la al patrulea cartonas galben.

-min 81: Bucuricã de la Chiajna îl atacã cu piciorul sus, cu intensitate ºi în
vitezã pe Achim sub ochii tãi. Arbitrul nu acordã nici mãcar cartonaº galben
(se putea da roºu) Era cumva al doilea, Tudore?
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sase legea avantajului lucru de care
un jucãtor advers a profitat), decizie
schimbatã de protestele oaspeþilor?
La scorul de 1-1, nu s-a acordat cel
puþin al doilea galben la talpa “pusã
pe faþã” de Filip lui Zlatinski. Plus
multe alte “al doilea galben” neacor-
date ce ar fi condus la eliminarea unor
jucãtori adverºi.

ªi acum sã analizãm ultimul meci
unde la protestele oficialilor noºtri faþã
de maniera în care domnul Tudor a
înþeles sã conducã partida acesta s-a
aratat revoltat cã noi suntem nemul-
þumiþi în condiþiile în care am câºtigat
acest meci.

Da, domnule Tudor, protestãm
pentru ca victoria ne-a lãsat un gust
amar. Aþi aºteptat un an pentru a vã
rãzbuna în urma acuzelor ce vi le-am
adus dupã meciul de Cupa României
împotriva echipei Steaua. Sunteþi un
om meschin domnule Tudor, iar ca
arbitru veþi ieºi pe uºa din dos a fot-
balului romanesc. Aþi distrus cel pu-
þin o generaþie de arbitri ce au încer-
cat sã vã urmeze pseudo-modelul. De
azi înainte nu vã vom mai pronunþa
numele.  Da, Tudore, þi-a ieºit! Ne-ai
decimat. Noi o sã strângem din dinþi
ºi o sã mergem mai departe. Dar tu, tu
ce o sã faci? Câte meciuri mai ai de
gând sã nenoroceºti pânã sã fii dat
afara. Domnule Vassaras, domnule
Deaconu, cât îl mai þineþi? Cu riscul
de a ne repeta, rãmânem la convinge-
rea cã fiecare individ evolueazã pânã
la primul nivel de incompetenþã. Dom-
nule Vassaras, domnule Deaconu, l-
aþi atins! Arbitrajul românesc se aflã
de ceva timp într-o cãdere liberã, într-
o crizã cronicã ceea ce cere din partea
dumneavoastrã o acþiune radicalã: DE-
MISIA!  Pentru a fi corect înþeleºi noi
nu avem o problemã cu arbitrii (excep-
tându-l pe stimabilul domn Tudor), noi
avem o problemã cu arbitrajele. Prin
maniera în care aþi condus arbitrajul
românesc ºi implicit aþi delegat anumi-
te brigãzi de arbitri la anumite meciuri,
aþi ajuns sã influenþaþi în mod direct
accederea anumitor echipe în play-off,
precum ºi ierarhia finalã.

Convinºi fiind cã sunteþi în asenti-
mentul nostru cã terenul de fotbal nu
este codru, considerãm legitim sã pri-
mim înapoi banii pentru arbitrajele
care au viciat rezultele meciurilor noas-
tre ºi înainte de a vã prezenta demisia
sã vã cereþi public scuze pentru pre-
staþiile mediocre ale brigãzilor pe care
le-aþi trimis la partidele Universitãþii
Craiova”.


