
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. 7916vineri, 4 decembrie 2015   16 pagini    1 leu

Interimatul ilogicInterimatul ilogicInterimatul ilogicInterimatul ilogicInterimatul ilogic
ºi pãgubos de laºi pãgubos de laºi pãgubos de laºi pãgubos de laºi pãgubos de la
Direcþia pentruDirecþia pentruDirecþia pentruDirecþia pentruDirecþia pentru
Culturã DoljCulturã DoljCulturã DoljCulturã DoljCulturã Dolj

actualitate / 3

InvestiþiiInvestiþiiInvestiþiiInvestiþiiInvestiþii
împotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotriva

inundaþiilorinundaþiilorinundaþiilorinundaþiilorinundaþiilor
în bazinulîn bazinulîn bazinulîn bazinulîn bazinul

hidrografic Jiuhidrografic Jiuhidrografic Jiuhidrografic Jiuhidrografic Jiu

actualitate / 5

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu minte de îngheaþã apele,
ºcoalã n-are, i-a înºelat pe toþi, a
fãcut avere din matrapaslâcuri, îþi
dai seama ce politician bun ar fi?

Timp de douã zile,
conducerea centralã a
PNL se aflã în Craiova
pentru a lansa candi-
daþii la alegerile locale
din primãvara anului
viitor. Ieri, în cadrul
unei conferinþe de
presã, au fost prezente
cele 10 criterii de inte-
gritate pe baza cãrora
vor fi analizate candi-
daturile ºi, totodatã, au
fost anunþate ºi prime-
le douã persoane care
intrã în cursa electora-
lã: consilierul local
Pavel Badea pentru
funcþia de primar al
Craiovei ºi fostul pre-
fect de Dolj, Nicolae
Giugea, care va candi-
da la funcþia de preºe-
dinte al Consiliului
Judeþean Dolj. Astãzi,
la Centrul Multifuncþi-
onal, vor fi prezentaþi
ºi ceilalþi 80 de candi-
daþi din judeþ care vor
fi implicaþi în alegerile
locale.
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Incendiul de la Colectiv:
31 de rãniþi sunt internaþi
în spitalele bucureºtene, dintre
care ºase în stare criticã ºi gravã

Un numãr de 31 de persoane
rãnite în incendiul din clubul
Colectiv erau internate în
continuare, ieri-dimineaþã, în
spitalele bucureºtene, dintre
acestea ºase fiind în stare criticã
ºi gravã. Potrivit unui centraliza-
tor al Ministerului Sãnãtãþii, 30
de pacienþi se aflã în unitãþi
medicale din strãinãtate. În urma
incendiului de la clubul Colectiv
au murit 60 de persoane.

Cioloº le-a cerut miniºtrilor
Agriculturii ºi Internelor
sã evalueze pagubele produse
de inundaþii

Premierul Dacian Cioloº le-a
cerut miniºtrilor Agriculturii ºi
Internelor sã facã o evaluare a
pagubelor produse de recentele
inundaþii care au avut loc în
Oltenia ºi Muntenia, astfel încât
sã fie transmis urgent la Bruxelles
o solicitare de acoperire a
acestora din Fondul de Solidari-
tate al UE. Anunþul a fost fãcut,
miercuri, la Palatul Victoria, de
purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui, Dan Suciu.

Victor Ponta, audiat la DNA
Ploieºti în dosarul
cumnatului sãu

Fostul premier Victor Ponta a
ajuns, ieri dupã-amiazã, la sediul
DNA Ploieºti, unde a fost audiat
ca martor în dosarul Hidro
Prahova în care este cercetat
cumnatul sãu, Iulian Herþanu,
anchetatorii cerând lãmuriri ºi
despre campania electoralã din
2014, când Sebastian Ghiþã ar fi
mituit alegãtori din Republica
Moldova pentru alegerea lui
Ponta. Ponta a fost audiat timp de
o orã de procurorii ploieºteni, la
ieºire declarând: „Am fost citat ca
martor, am rãspuns la ce m-a
întrebat procurorul”. El a refuzat
sã facã alte declaraþii.

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, ieri, la o dezbatere pe tema sã-
nãtãþii care a avut loc la Palatul Co-
troceni, cã este nevoie de finanþare
adecvatã ºi administrare eficientã a
resurselor pentru a avea un act me-
dical de calitate, dar ºi pentru a sto-
pa exodul medicilor.

“Un sistem de sãnãtate care do-
vedeºte respect pentru nevoile ºi
valorile pacientului este ceea ce ne
dorim cu toþii. Trebuie sã garantãm
cetãþenilor atât accesul real la servi-
ciile medicale de care au nevoie, cât
ºi un act medical de calitate. Pentru
ca aceste lucruri sã devinã realitate,
este nevoie de finanþarea adecvatã
ºi administrarea eficientã a resurse-
lor în domeniu, care sã conducã la
redarea demnitãþii profesionale per-
sonalului medical ºi stoparea exodu-
lui medicilor”, a spus Klaus Iohan-
nis în alocuþiunea sa.

Preºedintele a arãtat cã pacientul
trebuie pus în centrul sistemului, ca

Senatorul PSD Dan ªova a fost reþi-
nut, ieri, de procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) în noul dosar, în care
este acuzat cã a luat mitã 100.000 de euro
pentru a asigura încheierea unui contract
între CET Govora ºi o firmã de avocatu-
rã. ªova a venit la DNA dupã ce Senatul
a aprobat, în ºedinþã de plen, solicitarea
de încuviinþare a reþinerii ºi arestãrii sale
preventive, rezultatul fiind de 95 de vo-
turi “pentru” ºi 30 “împotrivã”.

Potrivit anunþului din plenul Senatu-
lui fãcut de social-democratul Ioan Che-
laru, ºi-au exprimat votul 127 de sena-
tori din totalul de 165, dintre care 95 au
votat “pentru” solicitarea DNA de în-
cuviinþare a reþinerii ºi arestãrii preven-
tive, 30 au votat “împotrivã”, iar 2 vo-
turi au fost anulate.

PSD ºi PNL anunþaserã cã vor vota pentru în-
cuviinþarea cererii justiþiei în cazul senatorului Dan
ªova, în timp ce preºedintele Senatului ºi lider
ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, le-a recomandat
senatorilor ALDE sã voteze împotriva solicitãrii de
reþinere ºi arestare preventivã a acestuia. Tãricea-
nu a absentat însã ieri, iar ºedinþa a fost prezidatã,
în locul sãu, de vicepreºedintele social-democrat
al acestui for, Ioan Chelaru. 

În rândul absenþilor s-au înregistrat numeroºi
senatori PNL ºi UDMR. 18 liberali au absentat de
la vot, în condiþiile în care, potrivit senatorului PNL
Octavian Motoc, au fost prezenþi 45 din totalul de
63 de senatori cât are grupul. Copreºedinþii PNL

Senatorul Dan ªova, reþinut de DNA pentru cã a luat
100.000 euro mitã privind un contract cu CET Govora

Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga anunþaserã miercuri
seara cã liberalii au fost mobilizaþi pentru ºedinþa
de ieri. De la UDMR au lipsit 6 din cei 8 senatori
UDMR, potrivit liderului de grup Tanczos Barna,
iar de la PSD ar fi lipsit doar 6 senatori.

ªova: „Cred cã mã apropii de recorduri
nedorite. Nu existã nicio probã,

existã un denunþ. Atât”
Senatorul Dan ªova a declarat, ieri, în plenul

Senatului, cã din cele 3.000 de file din dosarul în
care este acuzat de trafic de influenþã ºi abuz în
serviciu, nu existã nicio probã împotriva sa, ci doar
un denunþ, el adãugând cã se apropie de recorduri

nedorite. “Cred cã încep sã mã apro-
pii de recorduri nedorite”, ºi-a înce-
put ªova discursul în plenul Senatu-
lui, în condiþiile în care este pentru a
treia oarã când senatorii trebuie sã
decidã ridicarea imunitãþii sale parla-
mentare.

ªova a mai spus cã la dosar nu
existã nicio probã împotriva sa ºi cã
nu reprezintã un pericol public, ast-
fel încât mãsura arestãrii preventive
nu se justificã. “Nu am vãzut sã se
sperie lumea de mine în staþia de tram-
vai”, a declarat acesta. “S-a prezen-
tat în faþa dvs. un dosar de 3.000 de
file, acel dosar se referã la douã in-
fracþiuni – abuz în serviciu ºi trafic
de influenþã. Din cele 3.000 de file

doar 60 de pagini sunt legate de mine. Nu sunt
probe, sunt un denunþ ºi ordonanþele procurori-
lor. În afarã de denunþ nu existã nicio probã, existã
un denunþ. Atât”, a mai spus ªova. 

Cererea privind încuviinþarea reþinerii ºi arestã-
rii preventive a senatorului Dan ªova a primit, marþi,
24 noiembrie, raport favorabil la Comisia juridicã a
Senatului, cu cinci voturi “pentru”, douã voturi
“împotrivã” ºi trei abþineri. Este al doilea dosar în
care Dan ªova este acuzat de corupþie ºi este pen-
tru a treia oarã când senatorii sunt chemaþi sã se
pronunþe cu privire la ridicarea imunitãþii parlamen-
tare a acestuia în vederea arestãrii, ei respingând,
în martie ºi în iunie, o altã solicitare referitoare la -
Dosarul Turceni-Rovinari.

Preºedintele Klaus Iohannis a
respins, ieri, cererile de graþiere for-
mulate de fostul ministru Monica Ia-
cob-Ridzi ºi de medicul Gheorghe
Mencinicopschi, fost director al
ICA, au declarat, pentru Mediafax,
surse oficiale. Cererea de graþiere a
Monicãi Iacob-Ridzi a fost depusã
la finalul lunii mai, în timp ce Gheor-
ghe Mencinicopschi a cerut graþie-
rea la finalul lunii martie. Dupã ana-
lizarea acestora ºi avizele venite de
la Ministerul Justiþiei, Iohannis a
decis sã le respingã.

Doctorul Gheorghe Mencinicop-
schi, fost director al Institutului de
Cercetãri Alimentare, executã din 8
august 2014 o pedeapsã de opt ani
de închisoare în dosarul privatizãrii
frauduloase a ICA. În acelaºi dosar,
Dan Voiculescu a primit 10 ani de
închisoare, iar fostul ministru Sorin
Pantiº ºapte ani de închisoare.

În luna martie a acestui an, Gheor-
ghe Mencinicopschi i-a trimis preºe-
dintelui Klaus Iohannis o cerere le

Cererile de graþiere ale Monicãi
Iacob-Ridzi ºi Gheorghe

Mencinicopschi, respinse

Bugetul pentru anul viitor pre-
vede venituri de 231 miliarde lei,
cheltuieli de 252 miliarde lei, chel-
tuieli de personal 57 miliarde lei ºi
asistenþã socialã 79 miliarde lei,
potrivit proiectului aprobat de prin-
cipiu ieri de Guvern. Totodatã, Mi-
nisterul Apãrãrii va primi 1,7% din
PIB (aproximativ 2,8 miliarde euro),
o suplimentare cu 0,4% faþã de pro-
iectul de buget pe care-l elaborase
Guvernul Ponta. Alt minister care
va primi o alocare suplimentarã, de
peste un miliard de euro, este cel al

graþiere, în dosar fiind incluse docu-
mente medicale care ar arãta cã aces-
ta suferã de mai multe afecþiuni gra-
ve. De altfel, în vara acestui an Gheor-
ghe Mencinicopschi a fost internat
la Institutul pentru Boli Cardiovas-
culare “C.C. Iliescu” Fundeni, fiind
adus de la Penitenciarul Rahova din
cauza unor probleme cardiace.

Monica Iacob Ridzi a fost con-
damnatã definitiv, în 16 februarie
2015, de instanþa supremã, la cinci
ani de închisoare pentru abuz în ser-
viciu privind manifestãrile organi-
zate în 2009 de Ziua Tineretului.
Fostul ministru s-a predat atunci la
Poliþia Judeþeanã Cluj, fiind încar-
ceratã la secþia exterioarã din Cluj-
Napoca a Penitenciarului Gherla, dar
din cauza stãrii sale de sãnãtate a
fost transferatã, în 2 martie, în baza
unei solicitãri de internare, la Spita-
lul Penitenciar Jilava. Ulterior, ea a
fost reîncarceratã la secþia exterioa-
rã Cluj-Napoca a Penitenciarului
Gherla.

Bugetul 2016: Ce ministere
vor primi mai mulþi bani

Dezvoltãrii. Fondurile suplimenta-
re vor fi folosite pentru reabilitarea
a 1.000 de ºcoli. Comparativ cu 2015,
cheltuielile au fost majorate la Sã-
nãtate cu 3,1 miliarde lei, la Educa-
þie cu 9,6% ºi la cercetare-dezvol-
tare cu 23%. Investiþiile vor repre-
zenta 5,1% din PIB, comparativ cu
4,7% estimat pentru acest an, adi-
cã 37,7 miliarde lei. Deficitul ESA
va fi de 2,95%, iar creºterea econo-
micã de 4,1%, astfel cã Produsul
Intern Brut estimat pentru 2016 va
fi de 746,6 miliarde de lei.

Iohannis: Este nevoie de finanþare
adecvatã în sãnãtate,

pentru a opri exodul medicilor
“liant” între medicul de fa-
milie, medicul de spital,
casa de asigurãri de sãnã-
tate, farmaciºti ºi autoritã-
þile de reglementare a asis-
tenþei medicale. “Doar ast-
fel vom putea reda cetãþe-
nilor încrederea în siste-
mul naþional de sãnãtate”,
a spus preºedintele.

Iohannis a mai afirmat cã
românii se declarã mai ne-
mulþumiþi de sistemul sani-
tar în comparaþie cu cetãþe-
nii altor state europene, iar
strategiile elaborate de au-
toritãþi în ultimii ani nu au
avut succes. “Din neferici-
re, ca ºi în cazul altor do-
menii, nu de teorie ºi de
planuri am dus sau ducem
lipsã, ci de conectare la re-

alitate, de consecvenþã în aplicarea lor
ºi în ducerea lor la îndeplinire”, a ex-
plicat preºedintele. Acesta a precizat
cã o reformã realã a sistemului trebuie
fãcutã prin consultarea pacienþilor ºi
a asociaþiilor de pacienþi.

Iohannis a mai spus cã, pe lângã
plecarea cadrelor medicale în strãi-
nãtate, sistemul medical are ºi alte
deficienþe, precum lipsa dotãrilor ºi a
infrastructurii sanitare ºi management
neperformant, însã a atras atenþia cã
orice rezolvare trebuie sã plece de la
pacient. “Niciuna dintre aceste pro-
bleme nu se poate însã rezolva în
absenþa conºtientizãrii cã pacientul
ºi o relaþie profesionistã ºi respon-
sabilã cu el reprezintã parte din solu-
þiile preconizate. Înþelegerea acestui
aspect este deosebit de importantã,
insuficient asimilatã de cãtre deciden-
þii din domeniu ºi, aº îndrãzni sã
spun, chiar de naturã a schimba în-
treaga modalitate în care gândim sis-
temul”, a mai spus ºeful statului.
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Interimatul ilogic ºi pãgubos de la Direcþia pentru Culturã DoljInterimatul ilogic ºi pãgubos de la Direcþia pentru Culturã DoljInterimatul ilogic ºi pãgubos de la Direcþia pentru Culturã DoljInterimatul ilogic ºi pãgubos de la Direcþia pentru Culturã DoljInterimatul ilogic ºi pãgubos de la Direcþia pentru Culturã Dolj
MIRCEA CANÞÃR

Din 16 iunie 2014, la Direcþia pentru
Culturã ºi Patrimoniu Naþional Dolj se poartã
“interimatul” confuz al funcþiei de director
cu toate consecinþele nefaste. A existat, ini-
þial, o soluþie vremelnicã, bineînþeles, de di-
rector interimar, în persoana unui universi-
tar timiºorean, Sorin Vlad Predescu, fost
director la instituþia similarã, de pe malurile
Begãi, anul trecut, când se opina cã Minis-
terul Culturii are rãgazul organizãrii unui
concurs serios, pentru gãsirea omului po-
trivit, bine croit, adicã vrednic ºi compe-
tent. N-a ieºit mai nimic, dimpotrivã, Sorin
Vlad Predescu, “interimarul” de la Craiova,
a fost detaºat undeva prin Moldova. ªi pen-
tru o vreme funcþia de director executiv in-
terimar a fost încredinþatã consilierului su-
perior Gheorghe Obrocea, un mai vechi

angajat al Direcþiei pentru Culturã Dolj, bã-
nuit a ºti cu ce se ocupã instituþia respecti-
vã. Sarabanda ordinelor Ministerului Cultu-
rii (nr. 161/07.08.2015; nr. 225/17.11.2015)
n-a fãcut altceva decât a alimentat amato-
rismul cultural ºi absenþa oricãrui proiect,
cât de cât vizibil. Surprinzãtor este faptul
cã anterior actualului ministru al Culturii,
Vlad Alexandrescu, extras din “lumea teh-
nocraþilor”, predecesorul sãu, deputatul so-
cial-democrat Ionuþ Vulpescu, lãsa impre-
sia unui om normal ºi, în plus, întâlnea puz-
deria de politicieni doljeni, evident “la bazã”
unii dintre ei intelectuali, dacã nu ne mai in-
tereseazã proprietatea cuvintelor. Deunãzi,
un grup de “funcþionari publici” ai DJC Dolj
a semnalat prefectului de Dolj, Sorin Rãdu-
can, în calitatea acestuia de reprezentant al

guvernului în teritoriu ºi de conducãtor al
serviciilor publice deconcentrate ale minis-
terelor ºi ale celorlalte organe ale adminis-
traþiei publice centrale, starea de fapt de la
serviciul deconcentrat ce este “farul” cul-
turii doljene. Asta într-un moment în care
municipiul Craiova încã mai sperã la dobân-
direa statutului de Capitalã Culturalã Euro-
peanã în 2021. De fapt, ce s-a întâmplat?
Pe “aliniament politic”, Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã Dolj a fost cedatã UNPR Dolj,
cei cu interesul naþional în sus ºi în jos.
Conducerea UNPR Dolj a nominalizat-o, la
pleznealã, pe doamna Dana Stãnciulescu, cu
pregãtire umanistã, dar insuficient prepara-
tã pentru testul, altminteri nepromovat la
Ministerul Culturii. Dacã funcþionarii publici
ai DJC Dolj se jeluiesc cã n-au director exe-

cutiv ºi se aflã într-o situaþie inadmisibilã,
cei de la Ministerul Culturii, la rândul lor, n-
au altceva de fãcut decât o unicã recoman-
dare: trimiteþi pe cineva “cult la cap”, apt
pentru demnitatea respectivã, capabil sã
promoveze testul. Nu uitaþi cã promovarea
nu vine pe bazã de clãmpãnealã ºi tupeu!
Cã ºi ei la rândul lor... sunt cum sunt, este o
altã discuþie. Pânã una-alta, oferta politicã
la care am fãcut referire a pus în situaþie
delicatã Craiova. A drege busuiocul nu este
uºor, însã toatã povestea sugereazã, dupã
mai bine de un an ºi jumãtate, cã nu se gã-
seºte, ceea ce poate fi un semn al mediocri-
tãþii oribile, omul potrivit, cu disponibilitãþi
intelectuale, capabil sã asigure managemen-
tul DJC Dolj. Surprinde indiferenþa faþã de
aceastã stare de lucru.

Soarele generos din aceste zile a per-
mis muncitorilor care lucreazã în zona
1 Mai sã înainteze mai mult cu lucrãrile
de reabilitare ºi modernizare a cartieru-
lui. Dacã sãptãmâna trecutã erau destu-
le trotuare sparte pentru a aºeza în sub-
teran cablurile de internet, ieri o mare
parte din acestea era rezolvatã. Eterna
problemã a parcãrilor este pe punctul a
fi ºi ea rezolvatã. Sutele de autoturisme
au deja zone delimitate, iar carosabilul
refãcut rãmâne pentru destinaþia iniþia-
lã: cea de trafic auto. Fireºte, mai sunt
multe de pus la punct, cum ar fi rampe-
le de gunoi, îndeosebi cea din vecinãta-
tea ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibes-
cu” nr. 36.

Începute de ceva timp, lucrãrile de reabilitare a cartierului 1
Mai înainteazã cu repeziciune, spre satisfacþia localnicilor. Multe

dintre strãzile acestuia sunt modernizate complet, cu locuri de
parcare, trotuare clar delimitate pentru pietoni, aºezarea subte-
ranã a cablurilor de fibrã opticã ºi refacerea parcãrilor dintre

blocuri. Chiar dacã sporadice, proiectele rezidenþiale nu lipsesc,
dupã cum tot alert este ºi ritmul lucrãrilor de demolarea la
vechile construcþii de la fosta Poligrafia Oltenia, unde se va

ridica un supermarket al investitorilor germani.

Noi investiþii în comerþ
ºi spaþii de locuit

ªantierele sunt la ele acasã în 1 Mai,
chiar dacã anotimpul rece îºi intrã zi
de zi în drepturi. Deºi mai puþine ca
înainte, construcþiile rezidenþiale noi nu
lipsesc. O societate cu asociaþi turci ri-
dicã un imobil vizavi de intrarea în Par-
cul „Nicolae Romanescu”, iar ampla-
samentul viitorul supermarket german
ce se va ridica pe o parte din terenul
Poligrafiei Oltenia este, acum, curãþat.
Lucrãrile de casetare a canalului colec-
tor din zona de sud a cartierului sunt
accelerate, iar strada Râului începe sã
prindã contur. Alei pietonale, remode-

larea spaþiului verde dintre cele douã
sensuri de mers ºi casetarea canalului
colector dau sens acestor rute de tran-
zit pentru TIR-urile ce vin dinspre ves-

tul þãrii.

O imagine complet
schimbatã

Cine locuieºte în cartierul 1
Mai ºtie cã, pânã mai acum ceva
ani, zona era vecinã cu târgul de
sãptãmânã din Romaneºti, locul
de întâlnire a comercianþilor de
tot felul. Se ajunsese uneori sã
fie întâlniþi vânzãtori de obiecte
casnice încãrcate la lopatã. O
imagine dezolantã pentru un
mare municipiu. Anii au trecut.
Pe locul acela s-a ridicat Cen-
trul Multifuncþional. O lucrare
splendidã, generoasã în spaþii,
structuratã elegant. La puþinã
vreme dupã inaugurare au fost
reabilitate ºi cãile de acces spre
acest edificiu. Graþie intervenþiei
unor oameni de afaceri din car-
tierul Popoveni, zona de blocuri
a cartierului 1 Mai ºi casele din
Popoveni sunt legate prin inter-
mediul unui traseu deservit de
RAT Craiova, rutã care are ca
punct final Piaþa Centralã. Ca o

impresie generalã, 1 Mai redobândeºte
farmecul de odinioarã. Locuitorii aº-
teaptã acum zãpezile de altãdatã, când
puteau merge cu sãniile pe dealurile din
Parcul „Nicolae Romanescu”, spre de-
liciul celor mici.

Comerþul haotic
poate dãuna

Cartierul sus-amintit mai beneficiazã
de funcþionarea pe teritoriul sãu a câ-
torva instituþii de ordine publicã precum
Poliþia Localã ºi Secþia de Poliþie nr. 2,
ambele situate pe strada „Dimitrie Ge-
rota”. Motiv pentru care siguranþa ce-
tãþenilor este, poate, mai bine apãratã
decât în alte cartiere. Un mic amãnunt
ar putea sã deranjeze, totuºi. Comerþul
scãpat de sub control din zona Pelenda-
vei, mai precis în dreptul magazinelor
de pe strada Cantacuzino. Controalele
poliþiºtilor locali, atâtea cât au fost, nu
ºi-au dovedit eficienþa. Comercianþii la
mâna a doua de lactate încã mai umplu
trotuarele. Chiar dacã mai apeleazã la
bunãvoinþa cumpãratã a unor vânzãtoa-
re din magazinele învecinate, pentru a
le depozita în frigidere lactatele, comer-
þul lor rãmâne lipsit de respectarea ori-
cãror norme igienico-sanitare.

VALENTIN CEAUªESCU
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Reamintim cã procurorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj l-au trimis în judecatã, la începutul lunii octom-
brie, pe Adrian Mihai Marin, de 24 de ani, din comuna Ver-
biþa, pentru sãvârºirea infracþiunilor de dare de mitã ºi refu-
zul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice. Tâ-
nãrul a fost prins bãut la volan ºi a vrut sã mituiascã poliþis-
tul care îl cerceta cu 200 de euro pentru a scãpa de dosar ºi
pentru a-ºi primi permisul de conducere înapoi.

Astfel, potrivit rechizitoriului prin care procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj au dispus trimiterea în
judecatã a inculpatului, pe 3 august a.c., Adrian Mihai Marin
a mers la „barul lui Mãrin”, din Verbiþa, unde a consumat
aproximativ 3 litri bere cu alcool. Ulterior, s-a hotãrât sã
meargã în Pleniþa pentru a alimenta cu carburant autotu-
rismul personal, marca Opel Astra, cu nr. DJ-89-MYA. În
timp ce conducea pe DJ 561A, pe raza comunei Pleniþa, în
jurul orei 1.20 (04.08.2015), tânãrul a fost oprit de un echi-
paj din cadrul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa.
Prins la volan cu 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat

Poliþiºtii i-au solicitat documentele pentru control ºi, în-
trucât emana halenã alcoolicã, l-au testat cu aparatul etilo-
test, rezultând o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care poliþiºtii i-au solicitat sã-i înso-
þeascã la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice. Mihai
Adrian Marin a refuzat sã meargã la spital, deºi poliþiºtii i-au
explicat care sunt consecinþele acestui gest. A fost dus la
sediul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa, unde a semnat proce-
sul-verbal de constatare, fiind anunþat cã pânã la soluþiona-
rea dosarului i-a fost suspendatã exercitarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice.

Întrucât avea nevoie de permisul de conducere ca sã ple-
ce în Italia cu autoturismul personal ºi aflase cã agentul prin-

Reamintim cã, joi dupã-amia-
zã, puþin dupã ora 15.00, anga-
jata care le supraveghea pe fete-
le care ocupã apartamentul res-
pectiv, aparþinând Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþie a Copilului (DGASPC)

Începe procesul doljeanului care a vrut sã deaÎncepe procesul doljeanului care a vrut sã deaÎncepe procesul doljeanului care a vrut sã deaÎncepe procesul doljeanului care a vrut sã deaÎncepe procesul doljeanului care a vrut sã dea
ºpagã 200 de euro pentru a scãpa de dosarºpagã 200 de euro pentru a scãpa de dosarºpagã 200 de euro pentru a scãpa de dosarºpagã 200 de euro pentru a scãpa de dosarºpagã 200 de euro pentru a scãpa de dosar

Tribunalul Dolj a anunþat, ieri, cã începe
judecarea procesului tânãrului de 24 de ani,
din comuna Verbiþa, trimis în judecatã de
procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj pentru dare de mitã, dupã ce a vrut sã
mituiascã un agent de la Postul de Poliþie
Orodel cu 200 de euro pentru a nu-i întocmi
dosar penal ºi pentru a-i restitui permisul.
Dosarul a fost analizat în procedura de ca-
merã preliminarã, judecãtorii au constatat
legalitatea tuturor probelor administrate de
anchetatori ºi au decis ca primul termen de
judecatã sã fie pe 14 ianuarie. Între timp,
tânãrul a fost menþinut în arest la domiciliu.

Fata care s-a spânzurat în spatele
blocului a decedat în spital

Fata în vârstã de 14 ani, care locuia într-o casã de
tip familial – un apartament de la parterul unui bloc
de pe strada „Victor Gomoiu” din cartierul craio-
vean 1 Mai –, ºi care s-a spânzurat cu un cordon de
o þeavã de gaze din spatele blocului a murit, ieri-
dimineaþã, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde fusese internatã la secþia de Anestezie
ºi Terapie Intensivã. Reprezentanþii DGASPC Dolj se
vor ocupa acum de înmormântarea tinerei, iar
verificãrile interne dispuse la nivelul instituþiei îºi
vor urma cursul.

Dolj, a observat cã una dintre ti-
nere, Cristina, în vârstã de 14 ani,
elevã în clasa a VII-a la o unitate
de învãþãmânt din cartierul 1
Mai, nu a apãrut. Le-a întrebat
pe colegele ei, au început împre-
unã sã o caute, iar la un moment

dat una dintre fete a strigat cã a
gãsit-o în spatele blocului, spân-
zuratã cu un cordon de halat.

Medicii de pe ambulanþa sosi-
tã de urgenþã la faþa locului au
reuºit sã o resusciteze, tânãra fi-
ind transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova
unde a rãmas internatã sub aten-
tã supraveghere, prognosticul fi-
ind rezervat cu privire la evolu-
þia stãrii ei de sãnãtate.

Din nefericire, ieri-dimineaþã,
în jurul orei 4.00, fata a decedat,
în ciuda eforturilor medicilor de
a o þine în viaþã. Directorul
DGASPC Dolj, Florin Stancu, a
precizat cã verificãrile interne
demarate la nivelul instituþiei vor
continua, iar între timp se vor
ocupa de înmormântarea fetei.

cipal Mãrculescu Daniel Ionuþ de la Postul de Poliþie Orodel
instrumenteazã dosarul întocmit pe numele sãu, tânãrul s-a
hotãrât sã-i ofere poliþistului o sumã de bani pentru ca aces-
ta sã-ºi încalce atribuþiile de serviciu. A fãcut rost de numã-
rul de telefon al agentului principal Mãrculescu, numai cã
cel care i l-a dat l-a sunat ºi pe poliþist punându-l în gardã.
La scurt timp dupã ce a obþinut numãrul agentului, Mihai
Adrian Marin l-a sunat ºi l-a întrebat când îl gãseºte la Postul
de Poliþie Orodel, poliþistul spunându-i cã este în Craiova ºi
cã îl va suna ulterior. Pentru cã aflase intenþiile lui Marin,
poliþistul a mers la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a depus un denunþ cu privire la sãvârºirea infrac-
þiunii de dare de mitã.

Pe 5 august, seara, agentul Mãrculescu l-a sunat pe in-
culpat ºi i-a spus ca în dimineaþa urmãtoare sã se prezinte la
Postul de Poliþie Orodel pentru a da o declaraþie. Adrian Mi-
hai Marin s-a dus dimineaþa, pe 6 august, la Postul de Poliþie
ºi i-a spus agentului cã are nevoie mare de permis întrucât
trebuie sã plece în Italia cu maºina, motiv pentru care este
dispus sã-i dea 100 de euro. Poliþistul l-a refuzat, aºa cã
tânãrul a mãrit suma, promiþând 200 de euro. Dacã a vãzut
cã agentul tot refuzã, dupã ce a dat declaraþia, la plecare
Marin i-a spus sã se mai gândeascã ºi sã se mai intereseze
despre cum se face „…la  altcineva care a fãcut…”.

Tânãrul a fost ridicat ºi dus pentru audieri la Parchetul de

pe lângã Tribunalul Dolj, unde a recunoscut  sãvârºirea  fap-
telor reþinute în sarcina sa ºi a spus cã i-a promis iniþial
poliþistului  o sumã mai micã, respectiv 100 euro, pentru a
vedea care este atitudinea acestuia, respectiv ce sumã era
acesta dispus sã primeascã, deºi el avea în torpedo pregãtiþi
200 de euro. Adrian Mihai Marin a fost cercetat în stare de
libertate, sub control judiciar, iar pe 10 noiembrie a ajuns în
arest la domiciliu.

Ieri, judecãtorii au constatat legalitatea probelor, au decis
începerea judecãrii procesului ºi l-au menþinut pe tânãr în
arest la domiciliu: „Constatã legalitatea sesizãrii instanþei
cu  rechizitoriul Parchetului  de  pe  lângã Tribunalul Dolj
privind pe inculpatul Marin Adrian Mihai, trimis in jude-
catã pentru sãvârºirea infracþiunilor de dare de mitã si re-
fuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice.
Dispune  începerea  judecãþii  cauzei  privind  pe  inculpatul
Marin Adrian Mihai. Fixeazã termen de fond la data de 14
ianuarie  2015,  pentru  care  se  vor  cita  inculpatul Marin
Adrian Mihai. Definitivã. Menþine mãsura  preventiva  a
arestului  la domiciliu privind pe  inculpatul Marin Adrian
Mihai, mãsurã dispusã prin încheierea din data de 06 no-
iembrie 2015 pronunþata de judecãtorul de camerã prelimi-
narã din cadrul Tribunalului Dolj. Cu contestaþie în termen
de 48 ore de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþã publicã,
03.12.2015”, dupã cum se aratã în hotãrârea instanþei. 
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Pentru barajele din administra-
rea ABA Jiu au fost instalaþi sen-
zori ºi staþii automatizate pentru
monitorizarea on-line a tuturor pa-
rametrilor de gospodãrire a apelor
(cotã, volum, debit defluent, în
funcþie de deschiderea vanelor sau
stavilelor, parametrii de urmãrire a
comportãrii construcþiei hidroteh-
nice) ºi un numãr total de 27 staþii
automatizate. Au fost puse în func-
þiune cinci staþii automatizate pen-
tru mãsurarea calitãþii apei (Iºalni-
þa – Amaradia, Bechet – Dunãre,
Calafat – Dunãre, Malu Mare –
Jiu, Podari Jiu). A fost amenajatã,
de asemenea, o staþie pentru mãri-
rea gradului de siguranþã la baraje
– Baraj Iºalniþa ºi o staþie pentru

 Nu mai este de joacã în ceea
ce priveºte legislaþia muncii, indi-
ferent de componenta activã. În
penultima lunã din 2015, inspec-
torii au aplicat amenzi în cuantum
de 292.500 de lei, fiind depistate
ºi zece persoane angajate fãrã for-
me legale de muncã. „Am verifi-
cat, în luna precedentã, 193 de
angajatori, pe „Relaþii de muncã”,
dispunând 29 de sancþiuni contra-
venþionale, în valoare de 126.000
lei, iar, pentru deficienþele consta-
tate, s-au trasat 296 de mãsuri de

Aproape 400.000 de lei ,  valoarea amenzi lor  pentruAproape 400.000 de lei ,  valoarea amenzi lor  pentruAproape 400.000 de lei ,  valoarea amenzi lor  pentruAproape 400.000 de lei ,  valoarea amenzi lor  pentruAproape 400.000 de lei ,  valoarea amenzi lor  pentru
încãlcarea legislaþiei munciiîncãlcarea legislaþiei munciiîncãlcarea legislaþiei munciiîncãlcarea legislaþiei munciiîncãlcarea legislaþiei muncii

În luna noiembrie, inspectorii de muncã au
continuat acþiunile de verificare ºi control,
aplicând sancþiuni contravenþionale în cuantum
de circa 400. 000 lei, pe cele douã componente
legale – „Relaþii de muncã” ºi „Securitate ºi
sãnãtate în muncã”.

remediere, pentru intrarea în lega-
litate. De asemenea, zece persoa-
ne care lucrau fãrã forme legale
au fost sancþionate cu amenzi. Un
obiectiv a fost ºi depistarea necon-
formitãþilor cu privire la munca
suplimentarã, lucrul în timpul nop-
þii, pentru astfel de nerespectãri ale
legii aplicând sancþiuni în total de
10.500 lei. Vreau sã mai spun, încã
o datã, cã nu vom tolera nicio în-
cãlcare a legii ºi mergem ºi pe Se-
curitate ºi Sãnãtate în Muncã, aces-
te verificãri fiind permanente”, a

declarat Cãtãlin Mohora, inspec-
tor-ºef al ITM Dolj.
„Viaþa omului este fãrã preþ”

Declaraþiile ºefului ITM Dolj
sunt în concordanþã cu datele cu-
lese din teren. Astfel, în luna pre-
cedentã s-au efectuat 161 de acþi-
uni de control, pe SSM, fiind apli-
cate 122 de mãsuri contravenþio-
nale, sancþionate cu 166.000 de lei.
Totodatã, pentru deficienþele con-
statate au fost oprite din funcþiune
cinci echipamente de muncã, trei
activitãþi au fost sistate, 186 de
mãsuri de remediere fiind dispuse
fãrã niciun fel de comentariu. Nu
este lipsit de importanþã faptul cã,
în perioada amintitã, angajatorii au
comunicat, cãtre ITM Dolj, 17
evenimente, douã dintre ele soldân-
du-se, din pãcate, cu decese, cir-

cumstanþele fiind în cercetarea in-
stituþiilor abilitate.

„Având în vedere datele primite
de la angajatori, cu atât mai mult

ne vom intensifica verificãrile, de-
oarece viaþa omului este fãrã preþ”,
a mai spus Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU
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în bazinul hidrografic Jiuîn bazinul hidrografic Jiuîn bazinul hidrografic Jiuîn bazinul hidrografic Jiuîn bazinul hidrografic Jiu

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a finalizat
implementarea proiectului „Watman – Sistem
informaþional pentru Managementul Integrat al
Apelor – Etapa I”, prin care se pun bazele aplicãrii
strategiei naþionale pentru managementul resur-
selor de apã, inclusiv a situaþiilor generate de
fenomene hidrologice extreme (secetã ºi ape
mari, poluãri sau accidente la sistemul  de gospo-
dãrire a apelor) în caz de dezastre, elaboratã de
Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor (MMAP).

mãsurarea debitelor la folosinþe: SE
Craiova – Canal de apã caldã.
Investiþii de peste
6,1 milioane lei

Lucrãrile de infrastructurã pro-
puse, echipamentele ºi dotãrile, au
fost instalate în puncte distincte pe
întreg teritoriul românesc, în toate
cele 11 bazine hidrografice: Someº-
Tisa, Criºuri, Mureº, Banat, Jiu, Olt,
Argeº-Vedea, Buzãu – Ialomiþa, Si-
ret, Prut – Bârlad ºi Dobrogea –
Litoral. Valoarea totalã a produse-
lor, serviciilor ºi lucrãrilor la nivel
naþional este de 275.647.972 lei, fãrã
TVA, din care 6.130.074,79 lei fãrã
TVA pentru Administraþia Bazinalã
de Apã Jiu. Durata de implementa-

re a acestei prime etape a proiectu-
lui a fost 12 luni.

Obiectivul general al proiectu-
lui Watman este de a contribui la
managementul sustenabil al resur-
selor de apã în majoritatea zone-
lor, prin implementarea mãsurilor
structurale ºi nestructurale ºi de a
ajuta la realizarea obiectivelor POS
Mediu, în vederea reducerii inci-
denþei dezastrelor naturale ce afec-
teazã populaþia României. Printre
obiectivele specifice socio-econo-
mice regãsim întãrirea capacitãþii
de intervenþie în caz de inundaþii a
Administraþiei Naþionale “Apele
Române”, dar ºi îmbunãtãþirea sis-
temului de alarmare ºi avertizare a
populaþiei din zonele afectate de
inundaþii ºi reducerea timpului de
reacþie, în vederea prevenirii efec-
telor inundaþiilor.

„Implementarea proiectului va
avea un impact pozitiv considera-
bil asupra populaþiei prin faptul cã

locuitorii din zonele vulnerabile vor
beneficia de informaþii, în timp
real, privind evoluþia ºi gestiona-
rea fenomenelor hidrologice extre-
me, iar riscul de producere a aces-
tora va fi diminuat cu 7% la nive-
lul celor 11 bazine hidrografice din
România”, a declarat Marin Talãu,
directorul Administraþiei Bazinale
de Apã Jiu.
Centru de intervenþie,
la Craiova

Investiþiile propuse la nivelul
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu
au inclus ºi construirea a douã cen-
tre de intervenþie rapidã, la Craio-
va ºi Târgu Jiu. Aici au fost depo-
zitate mai multe echipamente ne-
cesare implementãrii proiectului.
Între altele, au fost aduse mai multe
utilaje: tractor, remorcã EDK50S,
stivuitor diesel, trei trailere polua-
re, patru maºini de umplut saci cu
nisip, trei cositoare mecanice, o

pompã diesel, o barcã pentru cinci
persoane, laborator mobil, ponton
cu motor, sistem mobil de anco-
rare, senzori staþii calitatea apei,
echipamente de protecþie, rezervor
stocare ºi baraje mobile din panouri
de aluminiu.

În cadrul dispeceratului de gos-
podãrire a apelor vor fi transmise
on-line toate informaþiile ºi datele
de la staþiile hidrometrice, baraje,
derivaþii, urmând a fi realizate apli-
caþii ºi soft-uri electronice care sã
permitã monitorizarea, coordona-
rea ºi controlul intervenþiilor în si-
tuaþii de urgenþã generate de inun-
daþii ºi poluãri accidentale.

Proiectul îndeplineºte obiectivul
global al POS Mediu de protecþie
ºi îmbunãtãþire a calitãþii mediului,
precum ºi a standardelor de viaþã
în România, urmãrindu-se confor-
marea cu prevederile acquis-ului de
mediu.

RADU ILICEANU
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Co-preºedintele PNL Alina
Gorghiu a prezent criteriile de in-
tegritate care vor fi subiectul
principal al Consiliul Naþional al
PNL din data de 11 decembrie.
«Principalul subiect este cel re-
feritor la criteriile de selecþie pri-
vind integritatea candidaþilor
PNL. Aceste criterii sunt o for-
mã de hotãrâre incipientã, un
draft, un proiect. Chiar ºi în ju-
deþul Dolj, va avea loc o ºedinþã
a structurii judeþene pentru a
pune în discuþie aceastã hotãrâ-
re ºi pentru a putea fi propuse
amendamente. Organizaþia jude-
þeanã poate veni cu îmbunãtãþiri
sau propuneri care sã ajusteze
textul. Invit, în acelaºi timp, ºi
societatea civilã sã se pronunþe
pe propunerea noastrã de criterii
de selecþie. Ne-am inspirat tot
din societatea civilã – „România
Curatã” a fost una din sursele
noastre de inspiraþie – ºi mãrtu-
risesc cã sunt mulþumitã de for-
mula la care am ajuns». Totoda-
tã, Gorghiu a precizat cã ºi cei
doi candidaþi propuºi ieri vor fi
analizaþi din punct de vedere al
acestor criterii.

Timp de douã zile, conducerea centralã a PNL se
aflã în Craiova pentru a lansa candidaþii la alegeri-
le locale din primãvara anului viitor. Ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, au fost prezente cele 10
criterii de integritate pe baza cãrora vor fi anali-
zate candidaturile ºi, totodatã, au fost anunþate ºi
primele douã persoane care intrã în cursa electo-
ralã: consilierul local Pavel Badea pentru funcþia
de primar al Craiovei ºi fostul prefect de Dolj,
Nicolae Giugea, care va candida la funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean Dolj. Astãzi, la
Centrul Multifuncþional, vor fi prezentaþi ºi ceilalþi
80 de candidaþi din judeþ care vor fi implicaþi în
alegerile locale.

Zece criterii de integritate
pentru candidaþii PNL

Potrivit co-preºedintelui PNL,
Alina Gorghiu, primul criteriu este
lustraþia, care prevede ca orice
candidat sã nu fi fost membru sau
colaborator al fostei Securitãþi ºi
sã nu fi fost dovedit ofiþer acope-
rit. Totodatã, sã nu fi deþinut funcþii
retribuite în aparatul de conduce-
re al Partidului Comunist Român,
la orice nivel. Al doilea criteriu, tra-
seismul. „Nu trebuie sã-ºi fi schim-
bat apartenenþa politicã astfel în-
cât sã fie candidat pentru al treilea
partid politic, altfel decât prin fu-
ziuni. Al treilea criteriu de analizã
al nostru este nepotismul, adicã sã
nu-ºi fi angajat în funcþii în cadrul
instituþiilor publice pe care le-a
condus sau le conduce soþia, so-
þul, rude sau afini de gradul 1.
Contractele ºi relaþia cu statul sunt,
de asemenea, condiþii prevãzute de
noi. Urmeazã falsul în declaraþii,
incompatibilitate ºi conflict de in-
terese. Al ºaptelea criteriu, atitu-
dini discriminatorii, adicã nu fi avut
declaraþii sau atitudini rasiste, ºovi-
ne, xenofobe sau discriminatorii.

Un alt criteriu sunt datoriile la bu-
get. Sã nu înregistreze datorii la
bugetul local (persoanã fizicã). Tot
un criteriu este ºi plagiatul dovedit
prin decizie judecãtoreascã defini-
tivã ºi problemele penale”.
Candidaþii vor prelua conduce-
rea unicã în organizaþia lor

Alina Gorghiu a declarat cã va
face un apel la Consiliul Naþional
al PNL astfel încât sã analizeze
foarte atent criteriile de selecþie.
„Dânºii (n.r. – Consiliul Naþional
al PNL) ºi organizaþia judeþeanã
rãspund pentru felul în care fac
aceastã selecþie. Cum eu, co-pre-
ºedintele Vasile Blaga, Cãtãlin Pre-
doiu ºi toþi colegii din Biroul Poli-
tic Naþional rãspundem pentru ce-
lelalte candidaturi. Dacã sunt per-
soane care, din sondajele de opi-
nie, ar putea reprezenta o posibilã
candidaturã ºi nu îndeplinesc aces-
te criterii de selecþie pe care le vom
bate în cuie pe 11 decembrie, evi-
dent cã vor fi desemnaþi alþi can-
didaþi”. Un alt subiect care va fi
abordat pe 11 decembrie va fi ºi
cel legat de fuziune. „Decizia pe
care o vom supunem spre valida-
re este urmãtoarea: toþi candidaþii
PNL la alegerile locale sã preia con-
ducerea unicã în organizaþia în care
candideazã, mai puþin la organiza-
þiile judeþene”, a mai spus co-pre-
ºedintele PNL.
Blaga a solicitat transparenþã în
alocarea fondurilor cãtre
administraþiile publice

Tot în ceea ce priveºte criteriile
de selecþie, Vasile Blaga a afirmat
cã PNL nu se aflã la prima încer-
care de a-ºi trece candidaþii prin
acest filtrul, într-un mod asemã-
nãtor fiind aleºi ºi candidaþii din
2004. «Nu suntem la prima încer-

care de a aplica aceste criterii de
desemnare a candidaþilor. Au isto-
rie cele douã partide. În 2004, Par-
tidul Democrat ºi Partidul Liberal,
de la acea vreme, împreunã au
decis sã respecte criteriile „coali-
þiei pentru un Parlament curat”. ªi
noi le-am respectat când am de-
semnat candidaþii». În ceea ce pri-
veºte fuziunea, Blaga a felicitat or-
ganizaþia de Dolj pentru cã a înce-
put prima cu conduceri unice.
„Din cele 111 localitãþi, în 70%
avem conduceri unice, chiar dacã
noi mai avem doar 17 primari.
Deci organizaþia Dolj este în gra-
fic din acest punct de vedere”. Tot
Vasile Blaga a solicitat guvernului
tehnocrat ca, la bugetul de stat
pentru 2016, alocarea fondurilor
cãtre administraþiile locale sã se
facã într-un mod transparent, nu
cum s-a procedat în ultimii patru
ani.
Predoiu s-a întrebat unde este
autostrada Craiovei

Cãtãlin Predoiu a declarat cã
politicile de dreapta pentru Dolj
înseamnã Pavel Badea la Primãrie
ºi Nicolae Giugea la Consiliul Ju-
deþean. „Noi vom merge la câºtig
cu amândoi”. Predoiu a fãcut apoi
referiri ºi la statutul economic al
Craiovei despre care a spus cã are
mari probleme cu ºomajul, inves-
tiþiile ºi infrastructura. „Craiova nu
este un motor economic dezvoltat
pentru ca a fost guvernatã de stân-
ga. Ani de zile a fost apãsatã de
politici de stânga. Stânga înseam-
nã stagnare, stânga înseamnã sub-
dezvoltare, stânga înseamnã min-
ciunã ºi corupþie în România. Do-
vadã cã, în acest moment, fostul
premier de stânga este la DNA, în
Ploieºti, dã explicaþii. Olguþa Vasi-
lescu a câºtigat Primãria Craiovei

promiþând o autostradã. Suntem
îndreptãþiþi, alãturi de cetãþenii Cra-
iovei, sã întrebãm unde este auto-
strada?”, a afirmat Predoiu, care a
mai spus cã, din contrã, politicele
de dreapta sunt cele care aduc dez-
voltare, investiþii ºi infrastructurã.
Politicienii promit un cod al
incompatibilitãþilor

Întrebaþi fiind de problema in-
compatibilitãþilor aleºilor locali ºi de
modalitatea în care ar putea fi ana-
lizatã Legea 161/2003, parlamen-
tarii liberali au recunoscut cã ar fi
trebuit sã se facã mai demult lu-
crul acesta în Parlament, dar cã
existã acum un proiect pentru ela-
borarea unui cod al incompatibili-
tãþilor. „Încã de la Liga Aleºilor
Locali, un eveniment mare orga-
nizat de PNL acum câteva luni, am
avut o poziþie privitoare la legisla-
þia pe incompatibilitãþi. Sunt 175
de acte normative care reglemen-
teazã incompatibilitatea ºi conflic-
tul de interese. Vã daþi seama cam
cât de inuman este sã ceri unui con-
silier de local, de oriunde ar fi, sã-
ºi cunoascã toate aceste acte nor-
mative, cu prevederile. Abia ºtim
pe de rost o lege, dar sã ºtim 300.
PNL a formulat o solicitare foarte
clarã de a se elabora acel cod al
incompatibilitãþilor, adunarea tutu-
ror prevederilor. Este un proiect,
am transmis aceastã solicitare pu-
blic, dar voi avea discuþii instituþi-
onale ºi cu preºedintele ANI ºi cu
ministrul Justiþiei ºi cu prim-minis-
trul pentru a putea demara cât mai
repede acest proiect”, a declarat
co-preºedintele PNL, Alina Gor-
ghiu. Acesta a precizat cã proiec-
tul este finalizat în mare parte, be-
neficiind de deschidere ºi de la
PSD ºi de la alte partide politice
parlamentare.
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Cadrele didactice care doresc
sã obþinã „definitivatul”, fãrã de
care nu pot lua „titularizarea”, tre-
buie sã-ºi depunã dosarele de în-
scriere la Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj. Faþã de anii anteriori,
doritorii sunt obligaþi sã dea ºi o
declaraþie, pe propria rãspundere,
prin care îºi asumã metodologia ºi
subiectele de examen.

«Este primul an în care se cer
astfel de date, solicitarea venind
din partea Ministerului Educaþiei

S-a încheiat un an ºcolar, a început altul, dar profesorii merg înainte. Pentru
foarte mulþi dintre ei a debutat înscrierea la „definitivat”, care, faþã de anii ante-

riori, aduce câteva noutãþi, inclusiv modificarea calendarului.
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, dupã
modificãrile metodologice sur-
venite. Practic, toate cadrele di-
dactice îºi asumã rãspunderea
pentru ceea ce urmeazã, din
punctul de vedere al legislaþiei.
Diferenþa este cã aceia care au
cursuri de scurtã duratã – „Bo-
logna” – nu pot preda decât în
maximum învãþãmântul gimna-
zial, cu examenele de rigoare,
iar cei cu cele de lungã duratã
pot merge ºi mai departe. Ei tre-

buie sã se pregãteascã foarte
bine, dar, pânã în prezent, s-au
înscris 230, data-limitã fiind 11
decembrie, pentru depunerea
declaraþiilor. Anul trecut, au
fost 240 de cadre didactice, însã
la examen s-au prezentat 140,
din care au promovat 75, nota
minimã fiind 8,00. Cei care îºi
depun dosarul trebuie sã treacã
ºi douã inspecþii speciale, în
anul ºcolar în curs. Validarea do-
sarelor va veni dupã înscrierea

pe Aplicaþia naþionalã a MECS.
De asemenea, examenul va fi þi-
nut, conform calendarului, în
august 2016, faþã de iulie 2015.
Cei care nu promoveazã nu se
pot titulariza, ci pot profesa nu-
mai ca debutanþi, indiferent de

vechime. Nu trebuie uitat cã pre-
tendenþii pot urma cursuri de pre-
gãtire asigurate de cãtre ISJ”, a
precizat prof. Ionel Barbu, in-
spector pentru perfecþionarea
cadrelor, în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Propunerea legislativã amendeazã Legea nr. 1/2011
ºi prevede cã darea sau colectarea de fonduri pentru
unitãþile de învãþãmânt, în alte condiþii decât cele pre-
vãzute de art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, con-
stituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 2 ani. Aceste pedepse ar viza asociaþiile de
pãrinþi. Iniþiativa prevede sancþiuni mai mari în cazul
în care donaþiile sunt cerute chiar de cãtre membrii
consiliului de administraþie.

Astfel, “solicitarea de cãtre membrii consiliului de
administraþie a unitãþilor de învãþãmânt sau de cãtre
cadrele didactice, personalul auxiliar sau nedidactic,
a unor sume de bani cu titlu de donaþie sau sponsori-

Colectarea fondului ºcolii ar putea fi pedepsitã
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani

Colectarea fondului ºcolii ar putea fi
pedepsitã cu închisoare de la 6 luni la 2
ani, iar pedepsele ajung la 3 ani de în-
chisoare dacã banii sunt ceruþi chiar de

membrii consiliului de administraþie al
ºcolii, potrivit unei iniþiative depuse de
deputatul Cornel Comºa, la Camera De-
putaþilor.

zare elevilor, persoanelor care exercitã o autoritate
pãrinteascã sau sunt tutori constituie infracþiune ºi
se pedepseºte cu închisoare de la 1 an la 3 ani pre-
cum ºi cu interzicerea dreptului de a mai face parte
din structuri de conducere, administrare sau control
a persoanelor juridice”, potrivit proiectului de lege.

Comºa (ND) susþine, în expunerea de motive, cã
Legea educaþiei stabileºte foarte vag rãspunderea ju-
ridicã ºi prevede puþine pedepse, astfel cã amendarea
Legii nr. 1/2011 vizeazã introducerea unor sancþiuni
penale care „sã stopeze acest fenomen prin pedepsi-
rea acelora care deruleazã operaþiuni prin care învã-
þãmântul de stat nu mai este gratuit”.

În prezent, prin intermediul asociaþiilor de pãrinþi
„constituite de obicei din pãrinþi docili ºi ascultãtori
conducerii unitãþii de învãþãmânt, se strâng sume de
bani care sunt administrate direct ºi arbitrar de cãtre
directorul ºcolii”, eludându-se astfel ºi dispoziþiile le-
gii privind achiziþiile publice ºi transparenþei decizio-
nale ºi informaþionale, aratã expunerea de motive.

Potrivit expunerii de motive, deºi învãþãmântul gra-
tuit este prevãzut în Constituþie ºi în Legea educaþiei
naþionale, în momentul de faþã, nu existã sancþiuni
care sã pedepseascã încãlcarea legii, elevii ºi a pãrinþii
fiind supuºi în continuare la cheltuieli ce depãºesc
obligaþiile ºi bugetul familial al acestora.

Programul are un nume care nu
mai are nevoie de nicio altã prezen-
tare: „Îmi pasã, mã implic!”. Se
bazeazã, în principal, pe munca de
voluntariat, una dintre componen-
tele de bazã ale cetãþeniei active,
care concretizeazã valori precum
solidaritatea ºi nediscriminarea, con-
tribuind prin aceasta la dezvoltarea
armonioasã a societãþii. În grupul-
þintã au fost prinºi elevi ai învãþã-
mântului liceal ºi postliceal, iar sco-
purile au fost promovarea acþiuni-
lor de voluntariat ºi binefacere, fa-
cilitarea participãrii active a elevilor
ca agenþi sociali, dezvoltarea abili-
tãþilor sociale ale acestora pentru
familie, ºcoalã ºi comunitate.

Obiectivele au fost multiple: fa-
miliarizarea elevilor ºi a adulþilor cu
specificul acþiunilor de voluntariat;

stimularea ºi dezvoltarea stimei de
sine, a respectului pentru toate
persoanele, a comunicãrii interper-
sonale ºi a relaþionãrii; conºtienti-
zarea ºi sensibilizarea elevilor în
faþa copiilor cu dizabilitãþi, creº-
terea nivelului de empatie între co-
pii; consolidarea sentimentelor de
solidaritate ºi întrajutorare în rân-
dul participanþilor, care, prin acþi-
uni de voluntariat, vor dãrui per-
soanelor vârstnice ºi copiilor cu di-
zabilitãþi speranþã ºi afecþiune; for-
marea ºi dezvoltarea, în rândul ti-
nerilor, a capacitãþilor de colabora-
re ºi de lucru în echipã etc.

„Tot timpul vom acorda spriji-
nul nostru pentru astfel de proiec-
te, deoarece beneficiari sunt, în pri-
mul rând copiii. Este în interesul
tuturor sã fie promovate programe-

le europene. Mã bucur ºi, împreu-
nã cu mine sunt ºi colegii, pentru
asemenea iniþiative”, a spus prof.
Simona Chiriþã, inspector în ca-
drul Compartimentului activitãþi
extraºcolare ºi extracurriculare din
cadrul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

Ca o pãrticicã din proiect, mem-
brii activi vor organiza, în cursul
acestei luni, sub-programul „Adop-
tã un bunic!”, titlul fiind sugestiv.

CRISTI PÃTRU

Pentru elevii craioveni, continuã proiectele derulate din
fonduri europene, care îi au drept þintã. Unul dintre aceste

programe este cel derulat de Colegiul Naþional „ªtefan
Odobleja”, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Beet-

hoven”, Centrul de Voluntariat „Voluntaris”, având girul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Guvernul ºi Banca Mondialã
au lansat, ieri, Proiectul privind
Învãþãmântul Secundar din
România (ROSE), finanþat printr-
un împrumut de 200 de milioane
de euro, care va fi implementat
de Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice pânã în
anul 2022. În cadrul proiectului
vor primi sprijin 80% din liceele
de stat ºi 85% dintre facultãþi,
fiind vizate reducerea ratei de
abandon ºcolar în anii terminali ai
învãþãmântului liceal, creºterea
ratei de participare ºi de promo-
vabilitate la examenul de bacalau-
reat în liceele cu performanþe
slabe, creºterea ratei de înscriere
în învãþãmântul superior ºi
reducerea abandonul ºcolar în
primul an de facultate.

“Proiectul ROSE este inovator,
deoarece pune împreunã provocã-
rile cu care se confruntã atât
sistemul preuniversitar, cât ºi
sistemul de învãþãmânt superior
din România, în contextul mai larg
al accesului, calitãþii ºi echitãþii. În
fiecare an, un numãr semnificativ
de elevi români se confruntã cu
probleme în ceea ce priveºte
tranziþia la învãþãmântul terþiar, iar
sprijinul acordat acestor elevi
reprezintã una dintre prioritãþile
Guvernului României. Angajamen-
tul ministerului de a creºte ratele

Peste 1,6 milioane de elevi din 1.100 de licee cu rezultate
slabe la bacalaureat ºi studenþi din 300 de universitãþi vor fi
ajutaþi sã îºi termine studiile, în cadrul unui proiect derulat
pânã în 2022, finanþat printr-un împrumut de 200 milioane

de euro acordat de Banca Mondialã.

de tranziþie ºi
retenþie trebuie sã fie
însoþit de un demers
continuu, dincolo de
mandatele miniºtri-
lor, astfel încât sã se
obþinã impactul
dorit”, a declarat
ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice,
Adrian Curaj.

Elisabetta
Capannelli, director
de þarã pentru
România ºi Ungaria
al Bãncii Mondiale, a
declarat cã, în anul
ºcolar 2011-2012,

au fost aproximativ 100.000 de
tineri fãrã perspectiva de a trece
cãtre învãþãmântul terþiar, repre-
zentând 50% dintre elevii înmatri-
culaþi în ultimul an de liceu, iar
aproape 20.000 de studenþi au
abandonat studiile în primul an de
facultate.

Guvernul ºi Banca Mondialã se
aºteaptã ca, pânã la finalul
implementãrii proiectului ROSE,
în 2022, de rezultatele acestuia sã
beneficieze 1,6 milioane de elevi
din 1.160 de licee identificate ca
având “performanþe scãzute” ºi
studenþi din 300 de facultãþi ce se
confruntã cu riscul de abandon
în primul an. Proiectul are ca
þintã creºterea ratei de promovare
la bacalaureat cu 10%, de la
49,6% la 59%, ºi reducerea
abandonului în ultimul an de liceu
de la 6,5% Ia 3,5%, pentru
liceele sprijinite în proiect.

Grupurile vulnerabile ºi
marginalizate sunt o prioritate
pentru proiect, în condiþiile în
care sãrãcia extremã ºi alte
dezavantaje socio-economice
reprezintã constrângeri majore în
tranziþia cãtre învãþãmântul terþiar
ºi dobândirea de competenþe de
nivel superior, esenþiale pentru
succesul pe piaþa muncii sau
pentru atingerea unui nivel mai
ridicat de educaþie.
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Potrivit organizatorilor, «dacã
prima ediþie a festivalului s-a nu-
mit „slam and sound poetry” –
formã de artã apãrutã în S.U.A.
la finele anilor ’70 ai secolului
trecut ºi rãspânditã ºi în Europa
–, cea de-a II-a se concentrea-

La Craiova se va desfãºura, în perioada 10-
13 decembrie, cea de-a II-a ediþie a Festiva-
lului Internaþional de Performance Poetry,
primul festival de acest gen din România.
Evenimentul este organizat de Casa de Cul-
turã „Traian Demetrescu”, în parteneriat cu

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Primãria Municipiului Craiova ºi sub egida
Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021”, ºi se bucurã de participarea
unor invitaþi din Belgia, Marea Britanie, Ita-
lia ºi, bineînþeles, România. Accesul publicu-
lui la întreg programul de activitãþi va fi liber.

zã asupra unei forme de artã care
a precedat „slam poetry” ºi anu-
me „performance poetry”».

Invitaþi sunt performeri strãini
(Philip Meersman – Belgia, Pe-
ter Waugh – Marea Britanie,
Claudio Pozzani – Italia) ºi per-

formeri români (Irinel
Anghel, David Szeder-
jessi  Peter Sragher, Fe-
lix Nicolau, Iulia Milita-
ru, Anca Bucur). Pe lân-
gã actele de performan-
ce ºi jam session, care
se vor derula atât la se-
diul Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”,
cât ºi la Arcade Club,
publicul craiovean (lice-
eni, studenþi, poeþi, ac-
tori), ºi nu numai, va
putea participa la wor-
kshopurile susþinute de
artiºtii invitaþi la festival.
Programul se va deschi-
de joi, la ora 15.00, în
Salonul Medieval al Ca-
sei de Culturã „Traian
Demetrescu”.

«Proiectul, iniþiat de
inst i tuþ ia noastrã,  se
pliazã, în noul context al
candidaturii municipiului

Craiova pentru titlul de „Capita-
lã Europeanã a Culturii în anul
2021”, pe un orizont de aºtepta-
re din partea publicului, de lãr-
gire a caracterului multi-, inter-
ºi transcultural, pe posibilitatea
de gãsire a unor modalitãþi crea-
toare ºi expresive novatoare,
care sã racordeze beneficiarul
cultural local ºi zonal la princi-
palele tendinþe similare de la ni-
vel naþional ºi internaþional», pre-
cizeazã organizatorii.

Operã în trei acte scrisã
pe un libret de Luigi Illica ºi
Giuseppe Giacosa, „Tosca”
a avut premiera la Teatrul
Costanzi din Roma, pe 14 ia-
nuarie 1900. Opera este ba-
zatã pe piesa dramaticã a lui
Victorien Sardou „La Tosca”
ºi prezintã povestea celebrei
cântãreþe a Romei, Tosca, ce
trece printr-o confruntare cu
un teribil tiran, ºeful poliþiei,
Scarpia, care vrea sã o se-
ducã. Perfid, acesta foloseºte
mijloace machiavelice pentru
a-ºi atinge scopul, provo-
când o ireparabilã tragedie.

Cea care va da viaþã Flo-
riei Tosca, eroina operei lui
Giacomo Puccini, este so-
prana Cellia Costea, alãturi
de tenorul mexican Rafael Alvarez, în rolul
lui Mario Cavaradossi. «Cellia Costea a fost
remarcatã de specialiºti din  strãinãtate în
urma unor importante distincþii obþinute la
competiþii: Premiul I la Concursul „Jullian Ga-
yarre” de la Pamplona (Spania) oferit în anul
2000 de un juriu prezidat de celebrul Jose Car-
reras, Premiul I ºi Premiul Publicului la Con-
cursul Internaþional de Canto „Monserrat Ca-
ballé” (2001), Premiul I ºi Premiul Publicului
la Concursul Internaþional de Canto „Fran-

Opera Românã Craiova îºi invitã spectatorii mâine, 5 decembrie, ora
19.00, la un spectacol-eveniment: opera „Tosca”, de Giacomo Puccini. Pe

scenã vor urca mari nume ale operei internaþionale: soprana Cellia Costea,
solistã a Operei din Atena, care de-a lungul carierei a cântat în sãli renumi-

te, ca Opera din Viena ºi Covent Garden, ºi tenorul Rafael Alvarez, de
asemenea cu o îndelungatã colaborare cu Opera de Stat din Viena.

Exponatele – icoane, cãrþi ºi obiecte de
cult, în mare parte, restaurate la Centrul de
restaurare ºi vizualizare al Facultãþii de Te-
ologie din Craiova – dateazã din perioada
secolelor al XVII-lea - al XX-lea. „Putem
vedea aici mai multe icoane cu chipul Mân-
tuitorului Hristos, al Maicii Domnului ºi al
Sfinþilor Apostoli.
Alãturi de aces-
tea privitorul va
descoperi icoane
ale Praznicelor
Împãrãteºti, uºi
diaconiceºti ºi
uºi de la intrarea
în Sfântul Altar,
toate lucrate pe
lemn ºi frumos
împodobite cu
chipuri sfinte ºi
ornamente flora-
le”, se precizeazã într-un comunicat al Bi-
roului de presã al Arhiepiscopiei Craiovei.

Între obiectele de cult sunt expuse pen-
tru prima datã vase de anaforã, potire pen-
tru Sfânta Împãrtãºanie lucrate din aur ºi
argint, de o fineþe deosebitã ºi de o frumu-
seþe ºi valoare rare. Din colecþia de cãrþii
de cult a Sfintei Arhiepiscopii sunt prezen-
tate publicului interesat cãrþi religioase ce
acoperã o perioadã de peste 400 de ani. Pot

cisco Vinas” de la Barcelo-
na (2003) etc. Aceste per-
formanþe i-au oferit posi-
bilitatea de a cânta pe cele
mai mari scene ale lumii, la
Viena, Londra, Marsilia,
Toulouse, Praga, Atena,
Barcelona, Berlin», preci-
zeazã reprezentanþii Operei
Naþionale Craiova.

Alãturi de Cellia Costea
ºi Rafael Alvarez, din dis-
tribuþie fac parte ªtefan Ig-
nat – Bucureºti (Baronul
Scarpia), Sorin Drãnicea-
nu (Cesare Angelotti),
Ioan Cherata (Sagrestano),
Dragoº Drãniceanu (Scia-
ronne), Florin Ormeniºan
(Spoletta), Victor Dimieru
(Temnicerul), Noemi Mo-

dra (Pãstorul). Îºi dau concursul Orchestra ºi
Corul Operei Române Craiova alãturi de Corul
de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”
(pregãtirea muzicalã: Florian George Zamfir).

Conducerea muzicalã va fi asiguratã de
Marcello Mottadelli (Italia), dirijor de ex-
cepþie al unor mari orchestre, maestru ce de-
þine un repertoriu extraordinar ºi care de-a
lungul carierei s-a aflat la pupitrul dirijoral al
ansamblurilor simfonice din Danemarca, Su-
edia, Corea, Italia ºi Germania.

Mai multe icoane de patrimoniu, cãrþi rare ºi obiecte de cult, aflate în
zestrea Bisericii oltene, pot fi admirate de iubitorii de artã la Muzeul Olteniei,
în cadrul expoziþiei „Aurul ºi argintul antic al României”, deschisã în perioada
18 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016. Iniþiativa Arhiepiscopiei Craiovei vine

în sprijinul campaniei de promovare a oraºului Craiova pentru obþinerea
titlului de „Capitalã Culturalã Europeanã 2021”.

fi vãzute Psaltirea de la 1694, tipãritã la
Bucureºti, Mineiul de la 1780, tipãrit la Râm-
nic în perioada Episcopului Filaret, Psalti-
rea de la 1810, tipãritã la Braºov, Biblia de
la 1795, tipãritã la Blaj, ºi altele.

„Acest eveniment de culturã a fost pro-
gramat sã fie ca o colindã sfântã pentru vi-

zitatori în cin-
stea Praznicului
Naºterii Dom-
nului, pentru a
înãlþa sufleteºte
pe cei care aº-
teaptã cu bucu-
rie aceastã sãr-
bãtoare creºti-
neascã”, preci-
zeazã reprezen-
tanþii Arhiepis-
copiei Craiovei.
Bogata colecþie

de obiecte bisericeºti se alãturã pieselor de
mare valoare patrimonialã din expoziþia
„Aurul ºi argintul antic al României”: pes-
te 1.000, din aur ºi argint, din tezaurul a
32 de muzee din România. Între acestea
se regãsesc ºi brãþãri regale dacice pluris-
piralice din aur de la Sarmisegetuza Regia
ºi Tezaurul de la Pietroasele-Buzãu, bine-
cunoscut sub numele de „Cloºca cu puii
de aur”.

• Rãdãcina cuvantului performance derivã din
latinul „pro forma” sau „per forma” ºi indicã un eve-
niment care se comunicã prin intermediul unei forme.

• Termenul de „performance” a fost folosit
pentru prima oarã, în versiunea sa modernã, de futu-
riºtii italieni, în anul 1914, în cadrul unei seri-eveni-
ment organizatã la Napoli.

• Conceptul de „performance poetry” este
precursorul a ceea ce s-a numit „slam poetry”. A
fost creat de Hedwig Gorski (n. 18 iulie 1949), po-
etã americanã de origine polonezã, în 1981. Gorski
a folosit conceptul de „performance poetry” pen-
tru a numi stilul sãu de a scrie poezie pentru show-
uri live ºi nu pentru publicare. Termenul a fost rãs-
pândit începând cu anii 1990 ºi este diferit de „spo-
ken word”, „slam”, „poetry readings”, „performed
poetry”, „performance art”.

• Performance poetry este poezia creatã doar

pentru actul performativ ºi nu pentru publicare. Este
compusã pentru sau în timpul unui performance în
faþa unui public, mizând pe imprevizibil, pe sponta-
neitate, pe situarea în aici ºi acum.

• Performance Poetry foloseºte scena ca spa-
þiu de creaþie, transformând lectura într-un eveniment
teatral în care corpul performerului devine material
artistic, instrument de percepþie, de cunoaºtere, mãr-
turie sau accesoriu.

• Performance Poetry face, de asemenea, apel
la sonoritãþi ºi structuri ritmice experimentale, cu sco-
pul de a implica publicul într-o experienþã activã de
ascultare.

• Performance Poetry provoacã o întâlnire
a artelor, în procesul de creaþie artistul folosindu-
se de mijloace auditive, vizuale, motorii pentru a
atrage atenþia asupra textului. Astfel, textul devine
artã vie, act trãit.
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Liderii Uniunii Europene analizea-
zã o propunere privind posibilitatea
reintroducerii controalelor la fron-
tierele statelor membre Schengen
timp de doi ani, informeazã publi-
caþia EUObserver. Conform actua-
lelor reglementãri, statele membre
Schengen pot introduce, în situaþii
excepþionale, controale temporare la
frontiere. Însã, pe fondul crizei imi-
graþiei extracomunitare ºi dupã ata-
curile teroriste de la Paris, unde au
fost ucise 130 de persoane, Preºe-
dinþia luxemburghezã a Consiliului
UE propune prelungirea pânã la doi
ani a mãsurilor temporare de con-
trol în Spaþiul Schengen, anunþã or-
ganizaþia britanicã Statewatch. “Ac-
tuala situaþie, în care controalele sunt permi-
se doar în situaþii excepþionale, reprezintã o
ameninþare gravã pentru siguranþa internã. În
acest context, unul sau mai multe state mem-
bre trebuie sã aibã dreptul de a putea introdu-
ce controalele la frontiere”, argumenteazã

Atacul armat din SUA reaprinde discuþia
privind controlul armelor de foc

Atacul armat înregistrat la un centru de
servicii sociale pentru persoane cu dizabilitãþi
din oraºul american San Bernardino, în Cali-
fornia, a reaprins discuþia din SUA privind
controlul armelor de foc. Doi atacatori, un bãr-
bat ºi o femeie, au omorât, miercuri, 14 persoa-
ne ºi au rãnit alte 17, ducã care au fost uciºi de
poliþiºti. Preºedintele american, Barack Oba-
ma, a adresat condoleanþe familiilor victimelor
atacului armat ºi a deplâns scenele care se
repetã pe întreg teritoriul Statelor Unite ºi sunt
“fãrã echivalent în lume”. “Sunt mãsuri pe care
le-am putea lua, nu pentru a elimina toate aces-
te atacuri armate, dar pentru a ameliora ºanse-
le ca ele sã nu se producã atât de frecvent”, a
declarat Barack Obama la postul CBS, vorbind
despre legi “de bun simþ” asupra controlului
armelor.“Niciodatã nu ar trebui sã considerãm
cã aceasta face parte din cursul normal al lu-
crurilor”, a þinut sã menþioneze preºedintele
american care doreºte de multã vreme înãspri-
rea legislaþiei privind armele, dar se loveºte de
opoziþia Congresului dominat de republicani.
“Nu cunoaºtem încã motivaþiile agresorilor,
dar ce ºtim este cã sunt mãsuri pe care le pu-
tem lua pentru ca americanii sã fie mai în sigu-
ranþã”, a afirmat Barack Obama, lansând din
nou un apel la unitate pe aceastã temã, “din-
colo de clivajele politice”. În urmã cu o sãptã-
mânã, preºedintele Statelor Unite a denunþat,
în termeni identici, lipsa de acþiune a Congre-
sului în acest sens, dupã un atac armat la un
centru de planning familial în Colorado.

Peste 1.500 de migranþi au fost salvaþi
în Mediterana, în largul Libiei

Peste 1.500 de migranþi au fost salvaþi ieri
dimineaþã în largul Libiei, în timp ce plecãrile
acestora s-au rãrit în ultimele sãptãmâni în
aceastã parte a Mãrii Mediterane, au anunþat
marina ºi paza de coastã italiene. Migranþii,
care erau înghesuiþi la bordul a ºapte ambar-
caþiuni precare, au fost salvaþi de nave ale
marinei ºi pazei de coastã ale Italiei, dar ºi de
nave angajate în operaþiunea navalã europea-
nã anti-traficanþi “Sophia” ºi de o navã a or-
ganizaþiei Medici fãrã Frontiere. Alte operaþi-
uni de salvare erau în curs ieri, a precizat un
purtãtor de cuvânt al centrului operaþional de
la Roma al pazei de coastã italiene, centru care
coordoneazã aceste operaþiuni. Dupã o medie
de peste 760 de migranþi pe zi în iunie ºi au-
gust, media de nou-sosiþi în Italia a scãzut la
530 pe zi în septembrie ºi 290 pe zi în octom-
brie, înainte de a scãdea cu încã o sutã în no-
iembrie. De asemenea, nu au mai fost operaþi-
uni de salvare de la începutul sãptãmânii tre-
cute. Însã, dupã mai multe zile de furtuni, con-
diþiile meteorologice s-au îmbunãtãþit, iar im-
portantul dispozitiv internaþional pus în apli-
care în largul Libiei, pentru a cãuta ºi salva
ambarcaþiunile cu migranþi ºi a lupta împotri-
va traficanþilor, este din nou operaþional dupã
o serie de naufragii în primãvarã, au explicat
reprezentanþii pazei de coastã a Italiei.

Parlamentul brazilian a lansat
procedurile de demitere a preºedintelui
Dilma Rousseff

Camera Inferioarã a Parlamentului brazilian
a lansat procedurile de demitere a preºedinte-
lui Braziliei, Dilma Rousseff, acuzatã de acte
de corupþie ºi de declinul economic cu care se
confruntã þara. Preºedintele Camerei Inferioa-
re din Parlamentul Braziliei, Eduardo Cunha, a
anunþat, miercuri, cã procedurile de destituire
din funcþie a Dilmei Rousseff au fost demara-
te. Aceasta este acuzatã cã ar fi falsificat do-
cumente privind bugetul de stat. Rousseff a
negat toate acuzaþiile, arãtându-se indignatã
faþã de acuzaþiile de corupþie aduse de procu-
rorii brazilieni. Dacã un comitet special care
include reprezentanþi din toate partidele ac-
ceptã demiterea, atunci propunerea va ajunge
în Camera Inferioarã pentru a fi supusã votu-
lui. Procedurile de demitere trebuie susþinute
de o majoritate formatã din douã treimi din
membrii Camerei Inferioare, apoi de douã treimi
dintre membrii Camerei Superioare pentru a
demite preºedintele.

Premierul turc Ahmet Davutoglu a respins
ieri acuzaþiile Rusiei potrivit cãreia Turcia ar
cumpãra petrol de la Statul Islamic (SI)
drept “propagandã în stil sovietic” ºi a subli-
niat cã þara sa, membrã NATO, face tot ceea
ce poate pentru a securiza frontiera cu Si-
ria. Ministerul rus al Apãrãrii a afirmat mier-
curi cã Moscova deþine probe potrivit cãro-
ra preºedintele turc Recep Tayyp Erdogan
ºi familia sa beneficiazã de pe urma unei
contrabande cu petrol provenind din terito-
rii aflate sub controlul SI atât în Siria, cât ºi

La doar câteva ore dupã ce parlamentul
de la Londra a dat undã verde loviturilor ae-
riene în Siria, Marea Britanie a lansat ieri di-
mineaþã primele bombardamente împotriva
poziþiilor grupãrii jihadiste Statul Islamic de
pe teritoriul sirian. Avioane Tornado ale Ro-
yal Air Force (RAF) au “efectuat prima ope-
raþiune ofensivã deasupra Siriei în cursul
cãreia au lansat o serie de lovituri”, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt al Ministerului bri-
tanic al Apãrãrii. Ministerul a refuzat iniþial
sã ofere detalii privind þintele vizate. Patru
avioane Tornado au decolat în noaptea de
miercuri spre joi de la baza Akrotiri din Ci-
pru unde RAF dispune de opt avioane de
acest tip. Bombardiere suplimentare urmea-
zã sã fie desfãºurate în zilele urmãtoare, în
condiþiile în care Marea Britanie a devenit

Preºedinþia luxemburghezã a Consiliului UE.
Mai multe state central-europene au cerut în
ultimele zile excluderea Greciei din Spaþiul
Schengen, dat fiind cã autoritãþile elene nu au
securizat în mod eficient frontierele externe.
Pe fondul crizei imigraþiei ºi a riscurilor tero-

riste, state Schengen precum Ger-
mania, Austria ºi Franþa au intro-
dus temporar controale pe seg-
mente de frontierã ale Spaþiului
Schengen. Conform Acordului
Schengen, în situaþii excepþiona-
le, þãrile pot introduce, temporar,
controale la frontierele din cadrul
spaþiului comun de liberã circula-
þie. Mãsurile temporare de con-
trol sunt prevãzute în Articolul
23(1) al Regulamentului CE 562/
2006 privind administrarea Spa-
þiului Schengen. “În situaþii de
ameninþãri grave la adresa ordi-
nii publice sau riscuri privind se-
curitatea internã, un stat mem-
bru Schengen poate reintroduce

controale la frontiera internã pentru cel mult
30 de zile sau pe durata previzibilã a riscului
la adresa ordinii publice dacã perioada depã-
ºeºte 30 de zile”, se aratã în Articolul 23(1)
al Regulamentului CE 562/2006 privind
funcþionarea Schengen.

cea de-a ºasea þarã care lanseazã atacuri ae-
riene împotriva poziþiilor SI atât în Irak, cât
ºi în Siria. Coaliþia internaþionalã, formatã din
60 de membri, a lansat circa 8.300 de rai-
duri aeriene în cele douã þãri, dintre care 80%
au fost asigurate de Statele Unite ale Ameri-
cii. Loviturile aeriene britanice au avut loc la
doar câteva ore dupã ce parlamentul a apro-
bat extinderea în Siria a loviturilor aeriene
pe care Marea Britanie le efectua deja în Irak
împotriva Statului Islamic. Prezenþa avioa-
nelor RAF în Irak ºi faptul cã acestea efec-
tuau deja zboruri de recunoaºtere deasupra
Siriei explicã rapiditatea cu care acestea au
intrat ieri în acþiune. Votul a avut loc dupã
aproape zece ore de dezbateri aprinse, într-
o Camerã plinã pânã la refuz. David Came-
ron a deschis dezbaterile la ora 11:30 GMT

pledând pentru ca þara sã îºi asume res-
ponsabilitãþile ºi sã îi sprijine pe aliaþi, în
special Franþa, sub ºocul atentatelor de la
Paris care au fãcut 130 de morþi la 13 no-
iembrie. “Parlamentul a luat o decizie bunã
pentru a pãstra securitatea þãrii - acþiunea
militarã în Siria face parte dintr-o strategie
mai largã”, ºi-a exprimat bucuria David
Cameron pe contul sãu de Twitter. Preºe-
dintele american, Barack Obama, care con-
duce coaliþia aliaþilor în Siria, a salutat ºi
el votul. “De la declanºarea campaniei îm-
potriva SI, Marea Britanie a fost unul din-
tre partenerii noºtri cei mai preþioºi”, a dat
el asigurãri într-un comunicat, subliniind
cã Statele Unite aºteaptã cu nerãbdare ca
forþele aeriene britanice sã se alãture ope-
raþiunilor din Siria.

în Irak. “În timpul Rãzboiului Rece exista o
maºinã sovieticã de propagandã. Ea crea zil-
nic alte minciuni. Mai întâi trebuiau sã le
creadã ei ºi apoi se aºteptau sã le creadã lu-
mea. Erau minciuni ºi prostii de la Pravda”,
a declarat Davutoglu. “Era o tradiþie apusã,
dar a apãrut brusc, din nou. Nimeni nu acordã
nicio valoare minciunilor maºinii de propa-
gandã în stil sovietic”, a spus premierul turc
într-o conferinþã de presã, înainte sã plece
într-o vizitã oficialã în Azerbaidjan. O res-
pingere de cãtre Statele Unite constituie, a

adãugat Davutoglu, o dovadã în plus a fap-
tului cã Moscova vinde o poveste “fabrica-
tã”. Un purtãtor de cuvânt al Departamen-
tului de Stat, Mark Toner, a declarat mier-
curi cã Washingtonul respinge ideea cã Gu-
vernul turc este implicat într-o contrabandã
cu petrol alãturi de jihadiºti, precizând cã nu
a vãzut nicio probã care sã susþinã aceste
acuzaþii. Însã preºedintele Barack Obama ºi
alþi oficiali americani de rang înalt ºi-au ex-
primat de asemenea frustrarea, în ultimele
zile, faþã de lacune în domeniul securitãþii pe
o porþiune de aproximativ 100 de kilometri
din frontiera dintre Turcia ºi teritoriul sirian
aflat sub controlul SI. Un purtãtor de cu-
vânt al Casei Albe, Josh Earnest, a declarat
miercuri cã unele zone nu sunt încã securi-
zate în mod adevcat. Davutoglu a declarat
ieri cã Turcia face tot ceea ce poate pentru
a ridica “bariere fizice” în zona respectivã.
Turcia coopereazã cu parteneri din cadrul
coaliþiei antijihadiste, cu scopul de a izgoni
din zonã luptãtorii SI aflaþi dincolo de fron-
tiera sirianã, a adãugat el. În total “98 de
kilometri de frontierã se aflã sub controlul
Daesh (acronimul arab al SI), iar acolo sunt
ridicate bariere fizice”, a spus Davutoglu.
“Turcia întreprinde o serie de eforturi, alã-
turi de elemente din cadrul coaliþiei, cu sco-
pul de a îndepãrta Daesh de frontierã, în
perioada urmãtoare”, a adãugat el.
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Anunþul tãu!
Unitatea Medico – Socialã

Sadova, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi în regim con-
tractual, vacante din cadrul Uni-
tãþii Medico – Sociale Sadova, ju-
deþul Dolj, astfel: - asistent medi-
cal cu studii postliceale – 2
posturi; - asistent social, grad
profesional debutant, studii su-
perioare – 1 post; - infirmierã,
treaptã profesionalã debutant –
3 posturi; - muncitor calificat,
treaptã profesionalã III -1 post; -
muncitor calificat, treaptã profe-
sionalã IV -1 post; Concursul se
va desfãºura în data de 29 decem-
brie 2015 proba scrisã  ora 10 ºi
proba de interviu ora 14. Condiþii
de participare: - asistent medical
- studii postliceale sanitare, spe-
cializare asistent medical genera-
list, vechime  minim 6 luni. - asis-
tent social, grad profesional de-
butant - studii superioare. - infir-
mierã, treapta profesionalã debu-
tant - studii gimnaziale, speciali-
zare în domeniu. - muncitor califi-
cat,  treapta profesionala III- stu-
dii gimnaziale, specializare în do-
meniu (electrician), vechime 3 ani.
- muncitor calificat, treapta pro-
fesionala IV- studii gimnaziale,
specializare în domeniu (bucãtar),
vechime 1 an. Dosarele de con-
curs se pot depune în termen de
10 zile de la data publicãrii anun-
þului privind organizarea concur-
sului. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia se gãsesc
afiºate la sediul Unitãþii Medico –
Sociale Sadova. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la numãrul de te-
lefon 0251 376 513 ºi 0722883987.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Gherceºti, Jud. Dolj

organizeazã concurs în data de
29.12.2015, ora 10.00 pentru ocu-
parea funcþiilor contractuale vacan-
te de consilier personal al primaru-
lui ºi îngrijitor cls. III. Proba scrisã:
29.12.2015, ora 10.00, Interviu:
31.12.2015, ora 10.00. Condiþiile ge-
nerale de participare la concurs
sunt prevãzute de prevederile art.
3 din HG nr.286/2011 pentru apro-
barea regulamentului-  cadrul pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale. Condiþii spe-
cifice- conf. art. 4 din HG 286/2011
pentru: 1. CONSILIER PERSONAL
AL PRIMARULUI CLS.IA: -Studii su-
perioare absolvite cu Diplomã de
Licenþã; - Cunoºtinþe operare cal-
culator; - Permis de conducere,
categoria B constituie un avantaj; -
Capacitate de comunicare, dialog,
conduitã moralã. 2. ÎNGRIJITOR
CLS.A III-A: -Studii generale 8 cla-
se - Diplomã sau Adeverinþã; - Dis-
ponibilitate la lucru sub presiunea
timpului ºi condiþii de stres; -Capa-
citate de comunicare, aptitudini în
ce priveºte curãþenia ºi bunul gust;
- Comportament disciplinat, con-
duitã moralã, fãrã tendinþe impulsi-
ve. Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 10 zile de la
data apariþiei anunþului, la sediul pri-
mãriei Gherceºti Jud. Dolj din Str.
Eroilor nr. 107- secretariat. Condi-
þiile de participare la examen ºi bi-
bliografia se afiºeazã la sediul pri-
mãriei ºi pe site-ul primãriei site
www.primaria.ghercesti.ro. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
primãriei Gherceºti, Jud.Dolj la nr.te-
lefon: 0251.450.580 ºi pe site-ul pri-
mãriei www.primaria.ghercesti.ro.

Anunþul tãu!
S.C. ROMDECA S.R.L. pentru

beneficiar  ASOCIAÞIA CAMERA
DE COMERÞ ªI INDUSTRIE ROMÂ-
NIA JAPONIA – ARIA NATURALÃ
PROTEJATÃ NORDUL GORJULUI
DE VEST, anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare
a Planului de Management al Situ-
lui Natura 2000 ROSCI0129  NOR-
DUL GORJULUI DE VEST, cu am-
plasament în comunele: Bumbeºti
Jiu, Turcineºti, Schela, Stãneºti,
Runcu, Peºtiºani, Godineºti, Tisma-
na, Padeº, Judeþul Gorj, Uricani,
Vulcan, Lupeni, Judeþul Hunedoa-
ra ºi Baia de Aramã, judeþul Mehe-
dinþi. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei privind etapa de
încadrare prin care planul se supu-
ne procedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu poate fi consultatã în zile-
le de luni –joi între orele 9 – 16 ºi
vineri între orele 9 – 13 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg. Jiu. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Gorj, întermen de
10 zile calendaristice de la data pu-
blicãrii. În lipsa observaþiilorjustifi-
cate din partea publicului se va
emite decizia etapei de încadrare.

S.C. PET PERS INVEST SRL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei/ acordului de mediu pri-
vind activitatea/ proiectul „MORÃ-
RIT”,  ce se desfãºoarã în comuna
Scaeºti . Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 18.12. 2015.
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Anunþul tãu!
S. C. PIEÞE ªI TÂRGURI

CRAIOVA SRL organizeazaã
concurs în vederea ocupãrii
postului vacant de ºofer, perioa-
dã nedeterminatã, în data de
28.12.2015. Concursul se va des-
fãºura la sediul SC PIEÞE ªI TÂR-
GURI CRAIOVA SRL din str. Ca-
lea Bucureºti, nr. 51, dupã cum
urmeazã: - în data de 28.12.2015,
ora  11.00,  proba scrisã; - în data
de 30.12.2015, ora 11.00, interviu.
Dosarele se vor depune pânã la
data de 21.12.2015, ora 10.00, la
sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL - Compartimen-
tul Resurse Umane, Salarizare.
Tematica ºi condiþiile de partici-
pare vor fi afiºate la sediul socie-
tãþii. Relaþii suplimentare la nu-
mãrul de telefon 0251/410696.

Comuna Drãgoteºti  organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie:  la
Compartiment Agricol din cadrul
aparatului de specialitate al pri-
marului comunei Drãgoteºti.
Condiþii specifice principale de
participare la concurs: - absol-
vent al unei instituþii de învãþã-
mant superior c diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în specia-
lizarea: inginer agronom, sau ca-
dastru. -  vechime în specialita-
tea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice, - cunoºtinþe de
operare PC (word, excel). Infor-
maþii se pot obþine la sediul Pri-
mãriei Drãgoteºti, Judeþul Dolj în
orice zi, dupã ce în prealabil se
ia legatura la numãrul de telefon
0251456355.
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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.

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

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

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

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

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

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

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere
vacante de ºef serviciu – Serviciul Administrare ºi monito-
rizare transport public local ºi siguranþa circulaþiei, Direc-
þia Servicii Publice din aparatul de specialitate al primaru-
lui municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului
Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 07.01.2016, ora
10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se
stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitã-
rii funcþiei publice: 2 ani.

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

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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate 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.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri 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 de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã 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
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi - Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 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, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã 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 Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere
vacante de ºef serviciu – Serviciul Investiþii ºi achiziþii, Di-
recþia de Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii din aparatul de spe-
cialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului
Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 06.01.2016, ora
10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se
stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor
inginereºti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitã-
rii funcþiei publice: 2 ani.

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

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

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.

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu depen-
dinþe, vie - 3000 m, fân-
tânã, porþi de fier la as-
falt central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fa-
bricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

Superîntreþinutã, distribu-
þie schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Societate comercialã
vinde porumb boabe, re-
colta 2015 la preþul de
0,7 lei/ kg TVA inclus.
Telefon: 0742/ 046.909.
Vând douã vaci gestante
( rasa de lapte) ºi doi tauri
de peste 500 kg/ buc. Te-
lefon: 0724/ 389.773.
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Tele-
fon: 0771/ 385.734
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, parce-
lat - cimitirul Ungureni.
Telefon: 0772/240.746.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Tricicletã copiii preþ - 90
lei negociabil, cãruþ copil
sport - 40 lei, negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8 - 500lei, Vanã de-
viatoare 3 cai SF 20E -
200 lei, Boiler- 100 l Rom-
stal – 200 lei. 0745/
350.608.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la conge-
lator) cazan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.

Vând motocicletã HON-
DA 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.

Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul Si-
neasca. Telefon: 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.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral( Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/ 962.214.

Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cãsãto-
rie – prietenie doamnã 55-
62 ani, nefumãtoare, sin-
gurã, modestã , plãcutã.
Telefon: 0351/ 181.202.
Doresc doamnã pensio-
narã, modestã pentru
alungarea singurãþãþii-
Constantin Constantin
(Lucian) comuna Dãnciu-
leºti, nr. 136 Gorj.
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85 do-
resc doamnã 55/61 ani
fizic plãcutã, fãrã vicii.
Rog seriozitate. Telefon:
0720/582.934.

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

PIERDERI
S.C. JIUL SA declarã
pierdut certificat de
clasificare Hotel Jiul ºi
fiºa anexã nr. 687/
282/ 7.09.2011. Se
declarã nul.
Pierdut certificat consta-
tator 40003/ 04.09.2014
al   I.I. MIUÞESCU ANE-
MONA CRISTIANA -
F16/ 1038/2012. Se de-
clarã nul.
PIERDUT Legitimaþie
de Student eliberatã de
Facultatea de Econo-
mie ºi Administrarea
Afacerilor Craiova pe
numele NEGROIU
ELENA MARIA. Se
declarã nulã.

Pierdut certificat de în-
registrare al S.C. ROM
TERMICA SRL, având
J 16/ 274/ 2000 ºi CUI
13060497. Se dcecla-
rã nul.
Pierdut certificat de înre-
gistrare al S.C. LEMNO-
MAR PROD SRL, având
J16/ 323/1997 ºi CUI
9367540. Se declarã nul.
Pierdut ceertificat de în-
registrare al S.C. HAN-
SIL PROD SRL, având
J16/ 803/ 1997 ºi CUI
9733668. Se declarã nul.
S.C. TITILCA COM-
TRANS SRL anunþã pier-
derea certificatului consta-
tator 33394/ 18.05.2009.
Se declarã nul.
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Dupã trei înfrângeri consecu-
tive, SCM U Craiova va încerca
în acestã searã sã încheie pe plus
turul campionatului, pentru asta
trebuind s-o învingã pe Phoenix
Galaþi.

Ambele combatane au cedat
runda trecutã la scor, bãieþii lui
Oliver Popovic la U-BT Cluj (63-
81), iar moldovenii la Târgu
Mureº (79-109).

Campionatul nu se întrerupe
cu aceastã etapã, SCM pornind
returul, weekend-ul viitor, cu o
nouã partidã pe propriul parchet,
contra Piteºtiului.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ- ETAPA A 11-A

Sã renaºtem ca pasãrea Phoenix!Sã renaºtem ca pasãrea Phoenix!Sã renaºtem ca pasãrea Phoenix!Sã renaºtem ca pasãrea Phoenix!Sã renaºtem ca pasãrea Phoenix!
SCM U Craiova – CS Phoenix Galaþi,

astãzi, ora 20:45, Digi Sport 4
1. Sibiu  (7/3)   17
2. Oradea  (7/2)   16
3. Mureº  (6/3)   15
4. U-BT Cluj  (6/3)   15
5. Dinamo  (5/5)   15
6. CRAIOVA  (5/5)   15
7. Steaua  (6/2)   14
8. Galaþi  (4/6)   14
9. Tg. Jiu  (4/5)   13
10. Piteºti  (5/5)   12
11. Timiºoara  (1/9)   11
12. Mediaº  (1/9)   11
BCM-U Piteºti a început campio-

natul cu o penalizare de 3 puncte.

Alb-albaºtrii ºi-au aflat
adversara din sferturile Cupei
Ieri a avut loc tragerea la sorþi

a sferturilor de finalã din Cupa
României, iar SCM U Craiova o
va înfrunta, într-o dublã manºã,
pe BC Mureº, finalista ediþiei pre-
cedente. Turul va fi în 4 ianuarie
în Ardeal, iar returul de la Craio-
va peste cinci zile. Eliminatã în
primul tur de Steaua, formaþia
noastrã a ajuns în aceastã fazã
din postura de lucky-looser,
posturã de care s-a bucurat ºi
Dinamo.

SCM U Craiova ºi BC Mureº

s-au întâlnit în campionat în urmã
cu doar douã etape, victoria re-
venindu-le mureºenilor, scor 90-
82, în Bãnie.

Restul partidelor din sferturi:
Energia Tg. Jiu – Dinamo, CSM

Oradea – Steaua, BCMU Piteºti
– U-BT Cluj.

Programul celorlalte jocuri
ale rundei

Astãzi: BC Mureº – U-BT
Cluj.

Mâine: Steaua CSM Eximbank
– BC Timiºoara, Dinamo Bucu-
reºti – Gaz Metan Mediaº, Atlas-
sib Sibiu – CSM CSU Oradea.

Duminicã: BCMU Piteºti –
Energia Tg. Jiu.

ACSO Filiaºi întâlneºte,
astãzi, la Iºalniþa, formaþia
arãdeanã CS Ineu, într-un meci
contând pentru runda finalã a
turului, din Seria 4.

Penultima în ierarhie, trupa lui
Ionel Luþã þinteºte a treia victorie

LIGA A III-A – SERIA 4 - ETAPA A 15-A

Filiaºi, în faþa ultimei partide din acest an
Astãzi, ora 14:00: ACSO FILIAªI – CS Ineu, Pandurii II – Naþional

Sebiº, Municipal Lugoj – Cetate Deva.
Mâine, ora 14:00: Metalurgistul Cugir – CS U II CRAIOVA, Mi-

nerul Motru – FC Hunedoara, Millenium Giarmata – Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic, ASU Poli Timiºoara – Mãgura Cisnãdie. Per-
formanþa Ighiu stã.

1. Poli 31 9. Ineu 16
2. Ighiu* 28 10. Pandurii II 15
3. Cugir 28 11. CS U II 14
4. Sebiº 26 12. Deva 13
5. Hunedoara 22 13. Cisnãdie 13
6. Becicherecul 21 14. FILIAªI 8
7. Lugoj 19 15. Giarmata 5
8. Motru 17
* - un joc în plus.stagionalã, precedentele fiind

obþinute de asemenea pe propriul
teren, acolo unde a mai înregis-
trat o remizã ºi trei înfrângeri.
Cât o priveºte pe Ineu, în
disputele din deplasare, bilanþul e
ºi mai modest, un succes, un

egal ºi cinci înfrângeri, cu doar
douã goluri marcate.

Filiaºul vine dupã o corecþie
la scor de neprezentare (0-3)
suferitã la Alba Iulia, cu Perfor-
manþa Ighiu, timp în care
adversara de azi trecea “acasã”,
cu 3-1, de Municipal Lugoj.

În campionatul trecut, fiecare
ºi-a valorificat avantajul terenu-
lui propriu, Filiaºul câºtigând cu
3-1, iar Ineul cu 4-0.

Partida de pe arena Oltenia va
fi condusã de o brigadã alcãtuitã
din Vasile Rodina (Alba Iulia) –
Bogdan Adrian Banu ºi Bianca
Florea (ambii Ploieºti). Observa-
tori vor fi Marius Zgovancu
(Târgu Jiu) ºi Florin Nicolãescu
(Slatina).

Tot în aceastã Serie, CS U II

Craiova va evolua mâine, pe
terenul echipei ce încheie
podiumul, Metalurgistul Cugir.

În Seria 3, cea a Podariului,
turul de campionat s-a încheiat

încã din urmã cu douã sãptã-
mâni. Jucãtorii preluaþi recent de
Gheorghe Ciurea ierneazã pe
poziþia a 10-a (din 14), cu 15
puncte.

Meci pe muchie de cuþit, miercuri sea-
rã, la Polivalentã, unde SCM U Craiova a
trebuit sã se recunoascã învinsã de Olym-
piacos Pireu, scor 2-3, în manºa tur a
optimilor de finalã din CEV Cup.

Dublã deþinãtoare a trofeului, în 1996
ºi 2005, echipa elenã a condus cu 1-0 ºi
2-1, iar scorul pe seturi a arãtat astfel:
21-25, 25-16, 19-25, 25-22, 12-15.

VOLEI (M) – CUPA CEV

SCM U pierde la mare luptã cu Olympiacos
Revanºa din Grecia este programatã în

15 decembrie.
Alb-albaºtrii vor susþine proxima par-

tidã sâmbãtã (15:30, Digi Sport), când,
din postura de lideri solitari ai campiona-
tului (cu 7 victorii din 7 ºi 18 puncte),
vor întâlni, la Ploieºti, revelaþia Tricolo-
rul, o nou-promovatã clasatã pe locul 5
(cu 14 puncte).

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul

Constanþa – Dunãrea Cãlãraºi / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Concordia
Chiajna / 23:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Kickboxing – Gala “Glory 26”.

DIGI SPORT 2
9:00, 12:30 – TENIS – International Pre-

mier Tennis League, la Kobe, în Japonia /
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BC Mureº – U-BT Cluj / 19:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Lokomotiv Kuban Krasno-
dar – Stelmet Zielona Gora / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Lazio – Juventus.

DIGI SPORT 3
9:00 – JUDO (M, F) - Grand Slam la

Tokyo, în Japonia / 19:00 – VOLEI (F) –
Divizia A1: Dinamo Bucureºti – ªtiinþa Ba-
cãu / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Nice – Paris SG.

DIGI SPORT 4
20:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

SCM U Craiova – CS Phoenix Galaþi / 22:30
– FOTBAL Portugalia – Liga Sagres: Benfi-
ca – Academica Coimbra.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Concordia Chiajna / 4:30 – BASCHET NBA:

New Orleans – Cleveland.
DOLCE SPORT 2
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul

Constanþa – Dunãrea Cãlãraºi.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campionatul Brita-

nic, la York, în Regatul Unit: sferturi de fi-
nalã / 19:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Beaver Creek, în Statele Unite /
21:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã,
la Lake Louise, în Canada / 23:00 – CÃLÃ-
RIE – Mastersul European, la Paris, în Franþa.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Brita-

nic, la York, în Regatul Unit: sferturi de fi-
nalã / 18:00 – SANIE – Cupa Mondialã, la
Lake Placid, în Statele Unite / 19:00 – FOT-
BAL Polonia – Ekstraklasa: Zaglebie Lubin -
Termalica Bruk-Bet Nieciecza / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Schalke
04 – Hannover / 23:30 – SNOOKER – Cam-
pionatul Britanic: sferturi de finalã.

TVR 2
13:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã,

finala micã: CSM Bucureºti – CSA Steaua.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Concordia Chiajna.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Primul meci al lui Laurenþiu
Reghecampf dupã revenirea la
Steaua va fi duminicã, la Piteºti,
de la ora 20.30, contra Univer-
sitãþii Craiova. Antrenorul alb-
albaºtrilor, Emil Sãndoi crede cã
o datã cu instalarea lui Reghe-
campf în cadrul lotului Stelei va
exista o mobilizare specialã, dar
cã oricum valoarea lotului roº-
albaºtrilor este una indiscutabi-
lã. Antrenorul Craiovei pare sã
nu-ºi facã prea mari speranþe
pentru meciul de duminicã, mai
ales cã echipa sa a acumulat
doar un punct în ultimele douã
etape ºi va evolua din nou fãrã
Bawab, suspendat, ºi fãrã Acka,
accidentat.

“De obicei când se schimbã
antrenorul la o echipã se produ-
ce un ºoc pozitiv, jucãtorii sunt
mai motivaþi, cu atât mai mult
acum, când a revenit Reghe, un
antrenor care a demonstrat cã
ºtie sã-ºi apropie elevii, sã for-
meze un grup adevãrat, o fami-
lie. A cucerit trofee la Steaua, a
avut rezultate inclusiv la nivel
european. Oricum, Steaua este
una dintre cele mai bune echipe
din campionat, are individualitãþi
în lot, a avut ºi în ultimele me-
ciuri o evoluþie bunã, o posesie

Într-o conferinþã de presã, Gigi
Becali a anunþat þintele pe care le
are Steaua în mandatul lui Reghe-
campf, printre jucãtorii doriþi în
Ghencea fiind ºi 3 de la Universi-

1. Astra 19 12 4 3 32-22  40
2. Pandurii 20 11 6 3 28-18  39
3. Viitorul 20 10 7 3 40-20  37
4. Dinamo 19 9 6 4 25-20  33
5. Steaua 20 8 7 5 25-20  31
6. ASA 20 6 10 4 22-18  28
7. Craiova 20 7 6 7 22-20  27
8. CSMS Iaºi 19 7 5 7 15-20  26
9. CFR Cluj 20 7 7 6 25-20  22
10. ACS Poli 20 4 8 8 17-25  20
11. Botoºani 20 3 8 9 20-30  17
12. Concordia 20 3 6 11 18-31  15
13. Voluntari 19 1 8 10 16-32  11
14. Petrolul 20 2 8 10 14-23  8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î         G       P

Reprezentativa României a coborât douã poziþii în
clasamentul FIFA Coca-Cola, având 980 de puncte,
conform ierarhiei anunþate ieri, pe site-ul oficial al fo-
rului fotbalistic mondial. Adversarele echipei României
în preliminariile Cupei Mondiale din 2018 ocupã urmã-
toarele poziþii: Polonia - locul 34 (776 puncte), Dane-
marca - 42 (685 de puncte), Muntenegru - 85 (403

puncte), Armenia - 123 (285 puncte), Kazahstan - 129
(266 puncte). Primele zece locuri în clasamentul FIFA
sunt ocupate de urmãtoarele reprezentative: 1. Belgia,
2. Argentina, 3. Spania, 4. Germania, 5. Chile, 6. Bra-
zilia, 7. Portugalia, 8. Columbia, 9. Anglia, 10. Austria -
1091. Urmãtorul clasament FIFA Coca-Cola va fi dat
publicitãþii în ianuarie 2016.

Steaua îi vrea pe Ivan, Bancu ºi Mateiu
tatea Craiova, respectiv: Ivan, Ban-
cu ºi Mateiu. Becali a anunþat ºi
preþul cerut pentru Ivan: 2 milioa-
ne de euro. “Marica nu cred cã va
veni, Celeban deja e rezolvat. I-am

spus de transferuri, îl intereseazã
doar un atacant. Mai are Mirel 3-4
jucãtori din campionatul intern pe
care i-a vrut el ºi pe care o sã-i
aduc. Bourceanu va veni. Mi-a zis
Reghe dacã poate sã-l aducã ºi i-
am spus sã-l aducã. Va veni cu si-
guranþã împreunã cu el. De la Cra-
iova nu ai cum sã iei, cã Rotaru e
oltean, mai rãu ca Mititelu. Vrea
douã milioane pe Ivan. Cum sã dai
douã milioane pe Ivan? I-am zis
cã vreau trei jucãtori, Ivan, Bancu
ºi Mateiu. Fiecare cere cât vrea.
Bancu mi-a plãcut mai mult. Nici
pe Mateiu, pe care toatã lumea îl
laudã, nu l-am vãzut sã facã ceva.
Budescu, Alibec, Enache ºi Junior
Morais îmi plac ca jucãtori. Sã
vedem dacã pot sã-i iau. Nu vreau
sã stau sã mã cert cu Dani Co-
man, sã rãspundã el ironic. Dacã
vreau eu sã-i iau, îi iau pânã la
urmã”, a declarat Gigi Becali.

Antrenorul Craiovei nu pare deloc optimist
înaintea derby-ului de duminicã, în special dupã

revenirea lui Reghecampf la echipa lui Becali
superioarã, dominându-ºi adver-
sarii. Noi vom încerca sã le con-
tracarãm jocul, dar rãmâne de
vãzut dacã vom ºi reuºi, ºtiþi cã
lipseºte Bawab, iar Acka va re-
veni abia în primãvarã. Mi-aº
dori ca jucãtorii meu sã fie mai
inspiraþi la finalizare, deoarece,
în afara meciului cu Viitorul, ne-
am creat destule ocazii de gol,
dar am transformat puþine”a
spus Sãndoi.

Antrenorul oltean se aºteap-
tã ca publicul sã fie împãrþit la
meciul de duminicã, de la Pi-
teºti, nu cum a fost la jocul din-
tre Steaua ºi Astra. Însuºi Sãn-
doi a evoluat spre finalul carie-
rei la FC Argeº, având mulþi
prieteni în zonã. “Vom vedea ce
va fi duminicã, nu cred cã tot
stadionul va fi alãturi de Stea-
ua, cum s-a întâmplat la jocul
cu Astra, fiindcã ºi noi avem
mulþi suporteri. Am petrecut o
perioadã frumoasã la Piteºti ca
jucãtor, atunci s-a creat o echi-
pã care apoi a ajuns sã joace în
cupele europene. Piteºtiul este
un oraº cu mare tradiþie în fot-
bal ºi îmi pare foarte rãu cã nu
mai are echipã”a declarat teh-
nicianul.

Sãndoi recunoaºte cã nu agre-

eazã sistemul cu play-off ºi play-
out ºi crede cã acesta nu va re-
zista prea mult timp.

Fundaºul Andrei Dumitraº a
evoluat la Steaua chiar în perioa-
da primului mandat al lui Reghe-
campf, dar numai pentru o ju-
mãtate de an, dupã care a reve-
nit la Ceahlãul. “Ne dorim ca în
acelaºi sezon sã batem ºi Stea-
ua ºi Dinamo, ºtim cã acest lu-
cru ar conta enorm pentru su-
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Liga I – etapa a XX-a
“U” Craiova – ACS Poli 1-1
Au marcat: Nuno Rocha 57 / Javi Hernandez 42 – pen.
Chiajna – Viitorul 2-2
Au marcat: Giurgiu 12 – pen., Pena 84 / Chiþu 32, Nicoliþã 68.
CFR Cluj – Pandurii 1-2
Au marcat: Jakolis 75 / Sãpunaru 12, Hora 69.
FC Botoºani – Petrolul 2-1
Au marcat: Hadnagy 37, Fulop 68 – pen. / Zoubir 8.
ASA – Steaua 1-1
Au marcat: Ramiro Costa 48 / L. Filip 41
Meciurile Astra – FC Voluntari ºi Dinamo – CSMS Iaºi s-au

jucat asearã

Etapa a XXI-a
CFR Cluj – Concordia, astãzi, ora 20.30
Pandurii – FC Botoºani, mâine, ora 18
ACS Poli – Viitorul, mâine, ora 20.30
CSMS Iaºi – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – “U” Craiova, duminicã, ora 20.30
FC Voluntari – ASA, luni, ora 18
Petrolul – Dinamo, luni, ora 20.30

porterii noºtri. Pentru mine nu
se pune problema unei revanºe
faþã de Steaua sau de Reghe-
campf, aºa a fost sã fie atunci
ºi nu am resentimente. Îmi do-

resc sã câºtigãm fiindcã avem
mare nevoie de puncte. Cred cã
vom fi mai eficienþi, fiindcã oca-
zii ne-am creat destule” a spus
fundaºul de 27 de ani.
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