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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Parlamentul, Popescule, ar
trebui sã mai aibã încã o came-
rã, ca sã aibã ºi sufragerie. actualitate / 5

social / 6eveniment / 4

Lavinia Craioveanu, inspector ºcolar general:

Peste douã sãptãmâni,
clopoþelul îi va aduna, din
nou, la clase ºi pe elevii din
Dolj. În cele trei luni de
vacanþã, ºcolile au fost
renovate, modernizate ºi
igienizate ºi ar trebui, teore-
tic, sã fie gata sã-i primeascã
pe copii în bãncuþe. Despre
aceste pregãtiri, care includ
primenirea claselor, necesa-
rul de manuale ºcolare, dar
ºi de cadre didactice, ne-a
vorbit, cu deschidere, Lavi-
nia Craioveanu, inspector
ºcolar general. În plus, pe
agenda noului an ºcolar,
reprezentantul ISJ Dolj ºi-a
notat un proiect ambiþios ºi
foarte important, anume
acela de a creºte procentul
celor care, la examenul de
Evaluare Naþionalã de anul
viitor, vor obþine medii peste
5. Este un proiect concret
întrucât inspectorul general a
pregãtit deja pârghiile prin
care va acþiona pentru
ducerea la bun sfârºit a
acestui plan.
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Iluziile cã votul uninominal
va aduce în Parlamentul Ro-
mâniei un plus de notorieta-
te naþionalã, de competenþã
profesionalã ºi chiar vocaþie
pentru disputa democraticã,
s-au spulberat. Admiþând
chiar cã, printre cei admiºi în
Parlament, în ultimele douã
legislaturi, au existat ºi unii
mai buni, ºi aceºtia s-au le-
gitimat din pãcate prin indi-
genþa celor din jur. Ultimul
Parlament, supranumeric,
excesiv, s-a dovedit ºi fãrã
personalitãþi…
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De parcã n-ar fi ajuns su-
ferinþa pe care cutremurele
din Italia au semãnat-o în mi-
lioane de suflete ºi de con-
ºtiinþe din întreaga lume, nu
lipsesc în aceste zile nici eve-
nimente pe care media ni le
oferã cu o sârguinþã demnã de
consecinþe mai tonifiante. ªi,
printre acestea, cum ar fi pu-
tut lipsi cele legate de natura
Planetei, a societãþii în care
abia am intrat...



2 / cuvântul libertãþii joi, 1 septembrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Alegerile
parlamentare
vor avea loc
la 11 decembrie,
a decis Guvernul

Românii vor fi chemaþi la
urne pentru alegerile parla-
mentare la 11 decembrie, a
decis miercuri Executivul.
Executivul a aprobat ieri
Hotãrârea de Guvern privind
data alegerilor, urmând ca
scrutinul sã fie organizat la
11 decembrie. Premierul a
avut discuþii cu liderii
partidelor politice înaintea
stabilirii datei alegerilor.
PSD a pledat pentru 27
noiembrie (datã care nu
corespundea însã prevederi-
lor constituþionale legate de
încheierea mandatului
acutalei legislaturi) sau 4
decembrie. Social-democraþii
au susþinut cã organizarea
alegerilor la 11 decembrie va
împinge întreaga procedurã
de constituire a noului
Parlament ºi de învestire a
guvernului pânã spre Anul
Nou. Liderul PSD Liviu
Dragnea l-a acuzat chiar pe
premier cã ar face jocul
liberalilor care s-au pronun-
þat pentru data de 11 decem-
brie. “Eu i-am spus-o ºi
premierului, ºi nu i-am
spus-o nici cu supãrare, nici
cu nervi, dar pãrerea mea
este cã aici face jocul PNL-
ului. Este un joc prost, dupã
pãrerea mea, pentru cã
PNL-ul nu aºa câºtigã sau
pierde alegerile, în funcþie
de datã, dar este foarte greu
sã nu te gândeºti în condiþii-
le în care am vãzut declaraþii
publice ale unor membri ai
Guvernului tehnocrat, care
au început sã facã politicã ºi
sã spunã cã vor sã candideze
sau vor candida pe listele
PNL-ului”, declara recent
Liviu Dragnea.
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Preºedintele a spus cã insistã asu-
pra chestiunii votului în strãinãtate,
dupã ce a fãcut apel la echilibru ºi
raþiune în campania electoralã, la o în-
tâlnire la Palatul Cotroceni cu ºefii mi-
siunilor diplomatice ale României. “Au
loc modificãri legislative pentru îmbu-
nãtãþirea unor prevederi. Aveþi dato-
ria ºi responsabilitatea prioritare, ca
ºefi de misiuni – dar este o responsa-
bilitate pentru ansamblul ministerului
– de a pune corect în aplicare aceste
prevederi, de a pregãti adecvat ºi în
detaliu alegerile parlamentare din strãi-
nãtate, în conformitate cu competen-
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17 medici de la Spitalul de Urgen-
þã Floreasca din Bucureºti, care lu-
creazã la Unitatea Primiri Urgenþe
SMURD, ºi-au dat demisia miercuri
pe motiv cã sunt trataþi într-un mod
nedemn ºi abuziv de cãtre manage-
rul interimar Sorin Pãun. ”Am fost
informat de demisia a 17 medici de la
UPU SMURD, care au dat drept mo-
tiv presiunea psihologicã ºi modul
în care li se adresa managerul spita-
lului, domnul Pãun”, a confirmat pen-
tru MEDIAFAX purtãtorul de cu-
vânt al Spitalului Floreasca, doctorul
Bogdan Opriþa.

Preºedintele Klaus Iohannis le-a transmis miercuri
ambasadorilor români cã au datoria de a aplica modificãrile
legislative referioare la votul în strãinãtate astfel încât sã

se evite restrângeri inadmisibile ale dreptului la vot la
alegerile parlamentare care vor avea loc la sfârºitul anului.

þele MAE în domeniu, astfel încât sã
fie evitate restrângeri inadmisibile ale
acestui drept constituþional funda-
mental”, a spus preºedintele într-un
discurs la Palatul Cotroceni.

Guvernul urmeazã sã adopte mier-
curi OUG care dã MAE posibilitatea
de a dispune înfiinþarea de secþii de
vot suplimentare, faþã de cele orga-
nizate în misiunile diplomatice. De
asemenea, actul normativ va permite
românilor din diaspora care vor sã
voteze prin corespondenþã sau la
secþie sã se înscrie în registul electo-
ral prin e-mail.

Demisii în lanþ la Spitalul Floreasca. 17 medici
au anunþat cã demisioneazã din cauza conducerii

17 medici de la UPU SMURD de la Spitalul Floreasca din
Capitalã au anunþat cã demisioneazã în urma „presiunii psiholo-

gice” ºi a modului de comportare a managerului interimar al
spitalului, medicul Sorin Pãun. Medicii care au demisionat au

fost chemaþi la discuþii cu ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu,
au declarat pentru MEDIAFAX surse medicale.

“Managerul Sorin Pãun refuzã sã
semneze achiziþii, situaþia este aºa în
tot spitalul, sunt laboratoare fãrã ki-
turi de analizã, lipsesc de medicamen-
te. În înregistrãri, acele înjurãturi se
întâmplau în sala de operaþie, acesta
e comportamentului domnului doc-
tor, agreseazã verbal, e lua de rezi-
denþii lui. Nu mai avem cu ce sã ne
facem treaba, în septembrie rãmânem
fãrã medicamente, fãrã kituri de ana-
lize, de douã luni au fost mai multe
întâlniri cu ministrul ºi cu consilierii
lui. Pãun se apãra la aceste întâlniri,
spunând cã sunt minciuni faptul cã

nu ar fi medicamente.
O sã fie afectatã ºi ac-
tivitatea din spital fi-
indcã elicopterul
aparþine SMURD Bu-
cureºti”, a declarat
pentru MEDIAFAX
Alexandru Ciucioi,
unul dintre medicii
demisionari.

De asemenea, unul
dintre medicii demisi-
onari a declarat în faþa
spitalului cã ”este o
reacþie pe care trebu-
ia sã o avem acum câ-
teva luni, problema este managemen-
tul defectuos care afecteazã calita-
tea actului medical. Nu gãrzile sunt
problema, ci felul în care ni se adre-
seazã, cum ne trateazã. Mai urmea-
zã sã mai depunã demisii ºi alþi co-
legi”. “Managerul a refuzat sã sem-

neze pentru achiziþionarea unor me-
dicamente, iar din septembrie nu
vor mai fi medicamente absolut de-
loc. Ne-am dat demisia, suntem în
preaviz douã sãptãmâni ºi dacã nu
se rezolvã ceva, ne gãsim de lucru în
altã parte”, a spus un alt medic.

DNA: Alþi 18 angajaþi ai DIPI, urmãriþi penal
Procurorii anticorupþie anunþã cã alþi 18 angajaþi ai Departamentu-

lui de Informaþii ºi Protecþie Internã (DIPI) din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) au fost puºi sub învinuire în dosarul în care

sunt cercetaþi ºase foºti ºefi ai instituþiei.

Cei 18 angajaþi ai DIPI sunt urmãriþi penale
pentru infracþiuni de deturnare de fonduri,
delapidare, abuz în serviciu sub forma com-
plicitãþii, fals ºi uz de fals. Într-un comunicat
de presã, reprezentanþii DNA susþin cã aceº-
tia, “sub pretextul existenþei unor cheltuieli
pentru activitãþi informativ-operative, au în-
tocmit rapoarte care au fost aprobate de per-
soane din conducere ºi în baza cãrora sume
din fondurile operative au fost folosite, în mod
nelegal, pentru cheltuieli de protocol, înzes-
trarea instituþiei ori au fost folosite in interes
personal de cãtre persoane din conducerea
instituþiei.”

De asemenea, angajaþii DIPI sunt acuzaþi
cã au atestat în fals necesitatea unor cheltu-
ieli operative, cã ºi-au însuºit sume de bani
din fondurile operative, cã s-au folosit de ra-
poartele Compartimentului fonduri operative
deºi ar fi cunoscut cã acestea sunt întocmite
în fals, mai anunþã DNA. Potrivit procurorilor

anticorupþie, existã probe la dosar care atestã
cã, între 2014-2015, peste 220.000 de lei ar fi
fost deturnaþi din fondurile operative ale DIPI
pentru cheltuieli de protocol, suma care ar fi
fost însuºitã în scop personal fiind de aproxi-
mativ 70.000 de lei.

În acest nou dosar care vizeazã suspiciuni
de corupþie la nivelul DIPI au fost puse, în to-
tal, sub urmãrire penalã 24 de persoane, ºase
dintre acestea fiind cu funcþii de conducere la
data presupuselor fapte. ªef al DIPI pânã la
începutul acestei sãptãmâni, Rareº Vãduva, ºi
alþi cinci foºti ºefi din instituþie, respectiv Gheor-
ghe Nicolae, Gelu Oltean, Nelu Zãrnicã, Gheor-
ghe Popa ºi Ioan Dorin Popa, au fost puºi sub
urmãrire penalã de DNA, fiind acuzaþi cã ar fi
delapidat bani din fondurile operative. Rareº
Vãduva a fost schimbat de la conducerea in-
stituþiei prin ordin al premierului Dacian Cio-
loº, acesta din urmã numind la conducerea DIPI
pe Mihai Cristian Mãrculescu.
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MIRCEA CANÞÃR

Iluziile cã votul uninominal
va aduce în Parlamentul Ro-
mâniei un plus de notorietate
naþionalã, de competenþã pro-
fesionalã ºi chiar vocaþie pen-
tru disputa democraticã, s-au
spulberat. Admiþând chiar cã,
printre cei admiºi în Parla-
ment, în ultimele douã legis-
laturi, au existat ºi unii mai
buni, ºi aceºtia s-au legitimat
din pãcate prin indigenþa ce-
lor din jur. Ultimul Parlament,
supranumeric, excesiv, s-a do-
vedit ºi fãrã personalitãþi ºi
fãrã personalitate, incapabil de
rolul constituþional încredin-
þat. Unul imens. Discuþia este
lungã ºi de acum inutilã, din
moment ce în alte þãri euro-
pene, cu tradiþie democraticã,
votul uninominal a rãmas în
viaþã, dovedindu-se deplin
funcþional. Revenirea la votul

pe liste, pentru viitoarele ale-
geri parlamentare, este de
acum o certitudine. Cum vor
fi întocmite respectivele liste
judeþene, rãmâne apanajul li-
derilor din teritoriu, ºi cel pu-
þin la PSD, „centrul” s-a de-
clarat prin Liviu Dragnea, pen-
tru un transfer total de com-
petenþe în chestiunea desem-
nãrii candidaþilor. Deocamda-
tã suntem în faza creionãrii
listelor amintite ºi e prematu-
rã orice opinie, deºi înþelegem
cã se cautã buna acoperire a
tuturor comisiilor parlamenta-
re. Ceea ce ºtim, de asemenea,
este cã numãrul parlamenta-
rilor va fi sensibil redus cu
aproape o treime, deºi tot ri-
dicat va rãmâne, prin raporta-
re, de exemplu, la alte parla-
mente, extrem de serioase, ºi
îl citãm pe cel de la Madrid (350

de locuri), prin raportare la
populaþia Spaniei. Sau pe cel de
la Ottawa (338 de locuri). ªi
Canada (cu o populaþie de 35
milioane) e ceva mai mare de-
cât... România. Se cautã loco-
motive pentru listele de candi-
daþi ºi dacã la liberalii ºi social-
democraþii – de la Dolj – se cam
anticipeazã capii de coloanã,
oricum nu vor fi mari surpri-
ze, în schimb rãmâne de urmã-
rit ce se va întâmpla la forma-
þiunile politice mai mici, pre-
cum ALDE sau PMP, dacã fu-
ziunea cu UNPR va fi validatã
de tribunal, în timpul optim, cu
45 de zile înaintea depunerii lis-
telor, ceea ce presupune ºi stin-
gerea tuturor contestaþiilor.
Mult se vorbeºte, în aceste zile,
despre Partidul România Uni-
tã (PRU) un partid naþionalist,
cu situaþie juridicã clarã, con-

dus de Bogdan Diaconu, care
adunã, precumpãnitor, nu atât
simpatizanþi ai proiectului na-
þionalist, cât foºti parlamentari,
nu-i mai citãm, între ei nume
suprinzãtoare. Aceste înrolãri
de parlamentari versatili, sau
în divorþ cu partidele cãrora le-
au aparþinut, doar pentru cã
sunt buni agenþi de influenþã,
nu conferã ºi o atracþie specia-
lã. Oricum, dupã ce am asistat,
în 2012, la scorul aiuritor al
PPDD, partidul lui Dan Diaco-
nescu, anti-justiþiar ºi anti-eu-
ropean, o afacere din care nu a
ieºit nimeni de fapt în câºtig,
ne puten aºtepta la orice. Dupã
atâtea runde de alegeri parla-
mentare, o concluzie se poate
trage: parlamentarii pot fi mai
buni, dacã se va dori întrade-
vãr sã fie mai buni. Deplin res-
ponsabili de încrederea primi-

tã. Chiar în aceste zile, în Spa-
nia, dupã douã rânduri de ale-
geri legislative, se cautã cu dis-
perare soluþia coagulãrii unei
majoritãþi simple de 176 de vo-
turi, care ar putea permite in-
stalarea unui guvern condus de
liderul Partidului Popular, Ma-
riano Rajoy, în urma unei în-
þelegeri a acestuia cu Albert
Rivera, liderul Ciudadanos, o
formaþiune liberalã de centru-
dreapta. Pentru numai... 6 vo-
turi, pe care nu doreºte sã le
acorde nici Podemos (lider Pa-
blo Iglesias), nici PSOE (lider
Pedro Sanchez), nu este exclus
sã se ajungã la un al treilea
rând de alegeri legislative, care
ar urma sã se desfãºoare în
luna decembrie. La noi, ar fi in-
tervenit, fireºte, „interesul na-
þional”, nu cu 6 voturi, ci cu...
66 de voturi!

Decanul Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova,  prof.u-
niv.dr.  Sevastian Cercel, a pre-
cizat: „Întâlnirea studenþilor cra-
ioveni cu studenþii Facultãþii de
Drept a Universitãþii de Stat din
Republica Moldova este benefi-
cã pentru pregãtirea lor profesi-
onalã ºi pentru dezvoltarea rela-
þiilor instituþionale. Ediþia din
acest an a ªcolii de Varã a fost
un succes , iar prof.univ.dr.  Ion
Dogaru, membru corespondent

ªcoala de varã de la „Drept” s-a finalizat ºi a rãmas dezbaterea rezultatelor
ªcoala de varã a Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii din

Craiova ºi-a încheiat cursurile ºi deja a început pregãtirile pentru
ediþia viitoare. Timp de douã sãptãmâni, studenþi ºi cadre didactice
din România ºi Republica Moldova au participat la diverse simpo-
zioane ºi întâlniri tematice desfãºurate la Craiova ºi Cãlimãneºti.

al Academiei Române, le-a pre-
zentat participanþilor câteva as-
pecte privind începuturile învã-
þãmântului juridic din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova ºi importan-
þa acestuia pentru mediul acade-
mic naþional”. Nu lipsitã de im-
portanþã este ºi participarea unei
foste absolvente a instituþiei de
învãþãmânt superior din Craiova,
Alina Leoveanu, manager al
Centrului Internaþional din cadrul
Camerei Internaþionale de Co-

merþ de la Paris, unde activeazã
de zece ani. „Este de datoria juris-
tului sã cunoascã metodele alter-
native de soluþionare a litigiilor în
afara  instanþelor judecãtoreºti, fie
cã este vorba de arbitraj sau medi-
ere, pentru a –ºi putea consilia
clienþii într-un caz de asemenea
speþã. Existã un mod adecvat de
soluþionare pentru fiecare litigiu
comercial, iar juristul care se ocu-
pã de redactarea contractului tre-
buie sã cântãreascã avantajele ºi
dezavantajele foecãrui mod de so-
luþionare, înainte de a introduce o
clauzã compromisorie într-un con-
tract”, a spus, în faþa tinerilor, Ali-
na Leoveanu.

CRISTI PÃTRU

Pe 12 septembrie, va debuta noul an ºcolar, iar pregãtirile sunt în toi. Se
aminteºte, pe site-uri, de modificãri legislative, niciuna intratã în vigoare,
se vorbeºte de condiþiile necesare viitorului an de învãþãmânt, se pun fel de
fel de întrebãri, care îºi aºteaptã rãspunsurile, iar câteva dintre ele au fost
discutate , ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Mãsuri în aºteptare...Mãsuri în aºteptare...Mãsuri în aºteptare...Mãsuri în aºteptare...Mãsuri în aºteptare...

 Deja sunt cunoscute rezultatele de la
Bacalaureat, înaintea depunerii contesta-
þiilor, este ºtiutã ºi situaþia distribuirii
manualelor ºcolare pentru 2016/2017,
dar alte puncte sunt rãmase în suspen-
sie, o parte dintre ele fiind discutate, ieri,
în cadrul un conferinþe de presã, la  se-
diul ISJ Dolj. „Este în discuþie publicã o
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului,
privind sprijinul elevilor care fac naveta.
În acest moment, copiii se deplaseazã
de la ºi înspre domicilii, cu o decontare
de 50%, în limita a 50 de km sau a opt
cãlãtorii lunare. Discuþia este pentru aco-
perirea integralã a cheltuielilor cu trans-
portul, ceea ce poate fi un lucru bun,
sustenabilitatea urmând sã fie a autoritã-
þilor administraþiei publice judeþene. Nu
ºtim, deocamdatã, cum va fi finalizatã,

dar ar fi în beneficiul tuturor pãrþilor im-
plicate, în primul rând al copilului, rata
de abandon ºcolar putând sã scadã”, a
precizat prof.  Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj. Aceasta a mai
menþionat: „Cabinetele ºcolare medicale
din incinta unitãþilor de învãþãmânt se aflã
în subordinea administraþiilor publice lo-
cale, cele care fac ºi salarizarea ºi asigu-
rã cheltuielile de personal. Dar, la rândul
nostru, putem contribui la aproviziona-
rea cu medicamente ºi tot ceea ce este
necesar, bineînþeles respectând bugete-
le fiecãrei instituþii de învãþãmânt. Di-
recþia de Sãnãtate Publicã a judeþului Dolj
este cea care, prin inspectorii sãi, avi-
zeazã aceste cabinete”.

CRISTI PÃTRU
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Curtea de Apel Craiova a decis, la ulti-
mul termen, de marþi, 30 august a.c., sã-i
menþinã sub control judiciar pe fosta pre-
ºedintã a Tribunalului Olt, judecãtoarea
Eugenia Carmen Marinescu, pe soþul ei,
Iuliu Severus Marinescu, dar ºi pe avoca-
tul Dumitru Cismaru, inculpat în acelaºi
dosar: „Menþine mãsura preventivã a con-
trolului judiciar luatã faþã de inculpaþii:
Marinescu Eugenia-Carmen, Marinescu
Iuliu-Severus, ºi Cismaru Dumitru, dispu-
sã prin încheierile de ºedinþã din
26.06.2015 ºi 06.05.2015, pronunþate de
Curtea de Apel Craiova ºi menþinutã prin

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de marþi, o
escortã formatã din poliþiºti din
cadrul Centrului de Cooperare
Poliþieneascã Internaþionalã ºi In-
spectoratul Judeþean de Poliþie
Dolj l-au preluat din Polonia –
Varºovia pe Florin Z., de 27 de
ani, din municipiul Craiova, Dolj.
Cel în cauzã a fost extrãdat de
autoritãþile judiciare din Polonia
în baza mandatului de executare
a pedepsei închisorii emis de Ju-
decãtoria Craiova, fiind condam-
nat la o pedeapsã de 4 ani ºi 6
luni închisoare pentru sãvârºirea

Potrivit IPJ Dolj, marþi, 30 au-
gust a.c., în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate de poliþiºti din

Poliþia de Frontierã Bulgarã a
informat Inspectoratul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Giurgiu, prin
Centrul Comun de Contact Giur-
giu, cã în data de 01.09.2016, în
intervalul orar 11.00 – 14.00, au-
toritãþile bulgare vor efectua lu-
crãri de întreþinere tehnicã a po-
dului Calafat – Vidin. Conform au-
toritãþilor bulgare, în intervalul
precizat va fi necesarã întrerupe-
rea traficului rutier pe pod, pen-
tru toate categoriile de vehicule,
timp de aproximativ o orã. Pentru
a evita eventualele aglomerãri în

Fosta preºedintã a TFosta preºedintã a TFosta preºedintã a TFosta preºedintã a TFosta preºedintã a Tribunalului Olt menþinutãribunalului Olt menþinutãribunalului Olt menþinutãribunalului Olt menþinutãribunalului Olt menþinutã
sub control judiciard e Curtea de Apel Craiovasub control judiciard e Curtea de Apel Craiovasub control judiciard e Curtea de Apel Craiovasub control judiciard e Curtea de Apel Craiovasub control judiciard e Curtea de Apel Craiova

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova au menþinut, marþi, 30 august
a.c., mãsura controlului judiciar faþã de fosta preºedintã a Tribunalului Olt,
Eugenia Carmen Marinescu ºi de soþul ei. Hotãrârea a fost luatã în proce-
sul în care fosta magistratã este judecatã pentru infracþiuni de corupþie,
fiind acuzatã cã a primit, prin intermediari, 200.000 de euro de la membri ai
familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru eliberarea acestuia.
Urmãtorul termen, pe fond, a fost stabilit pe 9 septembrie a.c.

încheierile de ºedinþã ulterioare. Dispune
emiterea adreselor prevãzute de art.215
alin.5 Cod procedurã penalã Cu drept de
contestaþie in termen de 48 ore de la comu-
nicare. Pronunþatã în ºedinþã publicã, as-
tãzi 30.08.2016”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã Iuliu Severus Marinescu,
soþul judecãtoarei, ºi avocatul Dumitru Cis-
maru au fost arestaþi preventiv pe 21 mar-
tie 2015, iar Carmen Marinescu a ajuns în
arestul IPJ Dolj pe 24 martie, însã la sfâr-
ºitul lunii iunie 2015 toþi inculpaþii erau deja
plasaþi sub control judiciar. Asta dupã ce,

pe 5 mai a.c., la Curtea de Apel Craiova s-
a înregistrat dosarul în care soþii Marines-
cu, avocatul Cismaru ºi Ilie Bucã erau tri-
miºi în judecatã de procurorii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova pentru luare de
mitã, trafic de influenþã, spãlare de bani, în
formã continuatã, fals în declaraþii în for-
mã continuatã ºi complicitate la aceste in-
fracþiuni. Anchetatorii susþin cã judecãtoa-
rea, ajutatã de ceilalþi trei inculpaþi, ar fi
primit 200.000 euro ca sã-l elibereze, în
septembrie 2011, pe Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial. La trei luni dupã primirea ºpã-
gii, procurorii spun cã judecãtoarea ºi so-
þul ei, Iuliu Severus Marinescu, au investit
banii în trei suprafeþe de teren ºi o casã (un
teren în suprafaþã de 703 mp ºi o construcþie
de 29 mp pe acelaºi amplasament, situat în
Bãile Olãneºti, un teren situat în localitatea
Corbu, judeþul Constanþa, în suprafaþã de
1250 mp, ºi un teren intravilan de 600 mp
situat în municipiul Slatina), douã dintre
aceste achiziþii nefiind menþionate în decla-

raþiile de avere ale magistratului. Urmãtorul
termen de judecatã pe fond a fost stabilit
pentru 9 septembrie a.c.

Circulaþie întreruptã astãziCirculaþie întreruptã astãziCirculaþie întreruptã astãziCirculaþie întreruptã astãziCirculaþie întreruptã astãzi
pe podul Calafat - Vpe podul Calafat - Vpe podul Calafat - Vpe podul Calafat - Vpe podul Calafat - Vidinidinidinidinidin

punctul de trecere a frontierei
Calafat-Vidin, se recomandã con-
ducãtorilor auto ca, în intervalul
menþionat, sã foloseascã celelalte
puncte de trecere de la frontiera
cu Bulgaria. Conducerea Inspec-
toratului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu a dispus mãsu-
rile necesare aflate în competenþa
instituþiei pentru fluidizarea trafi-
cului, prin suplimentarea persona-
lului de la controlul de frontierã ºi
folosirea la maximum a arterelor
de control, în limita configuraþiei
punctelor de trecere a frontierei.

Doi urmãriþi internaþional au ajuns dupã gratii
Douã persoane urmãrite internaþional, un craiovean ºi un

cetãþean bulgar, condamnate definitiv la pedepse cu executare,
au fost preluate ºi încarcerate, în cursul zilei de marþi,
de poliþiºtii doljeni.

infracþiunii de tâlhãrie. Craiovea-
nul era urmãrit la nivel naþional
din data 3 mai 2016 ºi internaþio-
nal din 16 mai 2016. Poliþiºtii l-
au încarcerat pe craiovean la
Penitenciarul Rahova.

ªi tot marþi, seara, în jurul orei
20.00, Poliþia Municipiului Cala-
fat a fost sesizatã de lucrãtori ai
Sectorului Poliþiei de Frontierã
Calafat cu privire la faptul cã, în
punctul de trecere a frontierei, a
fost depistat cetãþeanul bulgar
Y.Y., 25 de ani, cu domiciliul în
localitatea Varna, care figureazã-
 în bazele de date ca urmãrit in-

ternaþional, pe numele sãu fiind
emis un mandat de executare a
pedepsei închisorii. Mai exact, pe
16 iunie a.c., magistraþii Judecã-
toriei Arad l-au condamnat la o
pedeapsã de un an ºi o lunã în-
chisoare cu executare pentru co-
miterea infracþiunilor de fals ºi uz
de fals. Cel în cauzã era pus în
urmãrire la nivel naþional din data
de 21.06.2016 ºi internaþional din
29.07.2016, iar acum a fost în-
carcerat de poliþiºti în Penitencia-
rul de Maximã Siguranþã Siguranþã
Craiova, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

TTTTTineri cercetaþi penal dupã ce au fostineri cercetaþi penal dupã ce au fostineri cercetaþi penal dupã ce au fostineri cercetaþi penal dupã ce au fostineri cercetaþi penal dupã ce au fost
prinºi cu pistoale deþinute ilegalprinºi cu pistoale deþinute ilegalprinºi cu pistoale deþinute ilegalprinºi cu pistoale deþinute ilegalprinºi cu pistoale deþinute ilegal

Doi tineri din localitatea Poiana Mare sunt cercetaþi penal
pentru nerespectarea armelor ºi muniþiilor ºi contrabandã, dupã
ce, la locuinþele lor, au fost gãsite arme ºi muniþie pe care le
achiziþionaserã ilegal din Bulgaria. Oamenii legii le-au confiscat
pistoalele ºi muniþia ºi continuã verificãrile în acest caz.

cadrul Serviciului Arme, Explozivi
ºi Substanþe Periculoase ºi poliþiºti
din cadrul Poliþiei municipiului Ca-

lafat a fost organizatã o acþiune de
verificare a deþinãtorilor de arme.
În urma verificãrilor întreprinse au
fost depistaþi Constantin I., de 26
de ani ºi Ionuþ S., de 19 ani, ambii
din comuna Poiana Mare, Dolj care
deþineau, fãrã drept, la domiciliu,
douã arme neletale din categoria
celor supuse autorizãrii. Astfel, la
domiciliul bãrbatului de 26 de ani a
fost identificat un pistol, cal.9
mm cu încãrcãtor ºi fãrã muniþie,
iar la domiciliul tânãrului de 19 ani
a fost identificat un pistol de ace-
laºi calibru. „Din cercetãrile efec-
tuate s-a stabilit cã aceºtia au cum-
pãrat armele din Bulgaria în data
de 28.06.2016 ºi în aceeaºi zi le-
au introdus în þarã prin P.T.F. Ca-
lafat, fãrã a le declara organelor
vamale. Armele au fost ridicate în
vederea cercetãrilor, în cauzã fi-
ind întocmit dosar de cercetare
penalã sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor ºi con-
trabandã”, a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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De parcã n-ar fi ajuns suferinþa pe care
cutremurele din Italia au semãnat-o în mili-
oane de suflete ºi de conºtiinþe din întreaga
lume, nu lipsesc în aceste zile nici eveni-
mente pe care media ni le oferã cu o sâr-
guinþã demnã de consecinþe mai tonifiante.
ªi, printre acestea, cum ar fi putut lipsi cele
legate de natura Planetei, a societãþii în care
abia am intrat ºi care vesteºte transformãri
radicale ce ne vor conduce mai curând de-
cât ºi-ar fi putut imagina chiar cei mai teme-
rari creatori de ficþiuni, la un mod de viaþã
apt sã scufunde în uitare câteva milenii ale
existenþei pe Pãmânt.

Douã mi se par întâmplãrile de top în con-
textul de mai sus.

Întâiul e legat de prezenþa, pentru câteva
zile, în Italia, a celebrului Mark Zuckerberg,
miliardarul inventator al Face Book-ului ºi,
în general, al aºa-ziselor reþele de socializa-
re. Sosit la Roma, de care se declarã îndrã-
gostit mai ales din cauza faimei sale antice
latine (Împãratul Augustus, Enea cu „odise-
ea” sa legendarã ºi  Cicero sunt reperele
acestei pasiuni), dupã o vizitã la Papa Fran-
cesco, o cinã cu premierul Renzi ºi o cinã la
Modena, la un vestit bucãtar, ca sã nu mai
vorbesc de calitatea de nuntaº la cãsãtoria
unui prieten în ambientul lacului Como),
Zuckerberg a avut o întâlnire „seminarialã”
cu studenþii de la Universitatea romanã Luiss.
ªi, navigând ca un nou Ulise, nu spre o It-
hacã, ci dincolo de coloanele lui Hercule, deci
spre o Terra pe care tehnologia în act acum
o va transfoma  într-o Planetã Virtualã, el îºi

Zuckerberg, Planeta VZuckerberg, Planeta VZuckerberg, Planeta VZuckerberg, Planeta VZuckerberg, Planeta Virtualãirtualãirtualãirtualãirtualã
ºi invazia ºi invazia ºi invazia ºi invazia ºi invazia webeþilorwebeþilorwebeþilorwebeþilorwebeþilor

începea discursul cu o glumiþã:
„Adevãratul motiv pentru care am venit

la Roma e de a gãsi niºte Pokémoni…”,
completând, de data asta la modul serios,
cã, de fapt, „Dacã nu va mai exista Pok-
émon Go, vom vedea multe lucruri asemã-
nãtoare în viitor, realitatea digitalã adãugatã
celei reale. Însã peste cinci ani vom folosi
cu toþii realitatea virtualã spre a comunica,
fãcându-ne sã simþim ca ºi când ne-am gãsi
alãturi de persoanele dragi…”.

O revoluþie, în istoria informaticã – con-
tinuã -, concedând însã cã un simplu like nu
va echivala niciodatã cu un… adevãrat su-
râs. Adicã, aº adãuga eu, nu cu unul real, ci
pur fictiv pe care, de altminteri, ni le împru-
mutãm de veacuri din paginile ficþionale ale
beletristicii ori, mai nou, din peliculele cine-
matografice. ªi, în esenþã, soseºte, la isco-
dirile unor studenþi cu un simþ contestatar
mai activ, profeþia sa descumpãnitoare, po-
trivit cãreia în decursul a urmãtorilor douã
decenii, vom locui ºi trãi pe Planeta Virtualã.
Nu din cele risipite prin Univers în cãutarea
cãrora e deja în act o vânãtoare satelitarã, ci
cea pe care ne aflãm de milenii.

Cã aºa va fi, aproape cã nu am cine ºtie
ce îndoieli. Nutresc însã, ageamiu aparþinând
prin destin familiei „bãºtinaºilor” în descen-
denþa tipologiei umane istoricizate milenar,

niºte neliniºti pe punctul de a se transforma
în veritabile angoase. ªi în interogaþii obse-
dante.

Mai întâi,demn de iscodire neliniºtitoare
devine chiar adjectivul „virtual”. A cãrui eti-
mologie latinã indicã o contrapunere la reali-
tatea de facto activând ceva care implicã
facultativul, ceva care, nefiind, e pe cale sã
devinã, dar niciodatã în forme ale realului
fizic, ci mai apropiat de zona simulacrului.

ªi tocmai legat de acest aspect, iau sea-
ma la o altã întâmplare, în aparenþã fãrã le-
gãturã cu „revoluþia” informaticã, însã cât
se poate de instructivã pentru partea negati-
vã a internetului ºi, mai precis, a comunicã-
rii „virtuale”. ªi mai precis strâns corelatã
„generaþiei FB”, în numele cãreia un „chi-
biþ”, altminteri literat cu pretenþii, îºi permi-
tea zilele trecute sã arunce cu lãturi în direc-
þia acad. Ioan Aurel Pop cel care, în discur-
sul inaugural al Congresului Internaþional al
Istoricilor desfãºurat la Cluj, îºi exprima te-
merea ca, în ambientul „societãþii virtuale”,
a reþelelor de socializare ca substitute ale
cercetãrii ºi ale memoriei, umanitatea sã-ºi
piardã conºtiinþa propriul trecut.

S-a întâmplat tot pe o reþea de socializa-
re, pe Tweet, când la o postare a sa che-
mând la solidaritate pentru victimele cutre-
murului din Italia, cunoscutul director al te-

leviziunii din Peninsulã La7, Enrico Menta-
na, ºocat de apostrofarea unui internaut care
cerea executarea imigranþilor pe motiv cã,
la un cutremur, ar putea devaliza chiar ºi
bãncile, l-a numit, cu un neologism, webete.
Iar cuvântul, în chip de poreclã injurioasã, a
asfixiat spaþiul virtual (digital), repurtând un
succes descumpãnitor ºi pentru cel ce l-a
folosit.

Chiar dacã un lingvist s-a grãbit sã-i sur-
pe jurnalistului paternitatea neologismului,
indicând prezenþa acestuia prin anii 90, sen-
sul peiorativ este însã noutatea absolutã ºi
acest lucru a devenit….viral.

Ca posibilã definiþie, webete (terminaþia
adjectivalã peiorativã s-a pãstrat, tot din lati-
nã, ºi la noi) ar fi „un tip uman pe care teh-
nologiile digitale ºi social network nu l-au
fãcut mai inteligent, mai conºtient ori mai
informat. Din contro, mai credul, ba chiar
cretin ºi idiot. Credul, întrucât gata sã crea-
dã real ºi virtuos… virtualul: crede, spre
exemplu, cã vorbeºte cu Papa fiindcã îi tri-
mite un tweet, transformã fantasmagoria în
propria sa filozofie de viaþã, confundã cinis-
mul cu ironia ºi parodia cu adevãrul.

Cum am mai scris în acest spaþiu, nu cu
mult timp înaintea sfârºitului sãu lumesc,
Umberto Eco nu se sfiise sã numeascã cre-
tin pe acest tip de…webete.

În prima zi de vineri din luna septembrie 2016 se
întâlnesc absolvenþii ªcolii Pedagogice din Craiova,
promoþia 1966 (clasele VI, A, B, C, D, E). Reuniunea
este programatã de la ora 10.00, în faþa fostei ªcoli
Pedagogice de pe Calea Bucureºti, a cãrei clãdire a
fost construitã în 1900 pe vremea ministrului Învãþã-
mântului Spiru Haret. Chiar în faþa clãdirii se aflã bustul
distinsului pedagog ªtefan Velovan, directorul ªcolii
de aplicaþie a ªcolii Normale din Craiova.

Apoi, cei aproape 100 de absolvenþi, azi cu toþii
pensionari, se vor deplasa pe strada Amaradiei, în lo-
calul actualului Colegiu Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, unde au terminat anul VI ºi au absolvit exa-
menul de licenþã. Acolo vor depãna amintiri, cinstind
memoria dascãlilor ºi colegilor trecuþi în lumea um-
brelor, în eternitate.

Alãturi de ei vor fi prezenþi foºtii lor profesori Vasi-
le Tilcã, Ovidiu Bãrbulescu ºi Anatolie Corescu.

În cei 146 de ani de existenþã a ªcolii Pedagogice
din Craiova, aceastã promoþie are o semnificaþie aparte.

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de pregãtire
profesionalã ºi culturalã ºi pentru întãrirea prestigiu-
lui învãþãtorilor s-a trecut la prelungirea duratei de
studiu de la 4 la 6 ani, astfel cã ªcoala Pedagogicã din
Craiova, alãturi de alte ºcoli pedagogice din þarã, a
fost transformatã în ªcoala Pedagogicã de 6 ani, în-

Întâlnirea absolvenþilor ªcolii Pedagogice
din Craiova dupã 50 de ani

cepând din anul ºcolar 1957/1958.
Promoþia 1965/1966 este cea de-a patra pro-

moþie a ªcolii Pedagogice din Craiova cu durata
de 6 ani.

Din Monografia ºcolii, apãrutã în 1970, cu
prilejul Centenarului acestei valoroase instituþii
de învãþãmânt pedagogic, aflãm cã „fruntaºii
acestei promoþii sunt: Cojocaru Gheorghiþa,
Catanã Ilie, Velea Florea, Vâlcu Gheorghe, Ju-
molea Elena, Motoniu Constanþa, Croitoru Ma-
ria, Ungureanu Maria, Constantinescu Viorica.”

În activitatea culturalã s-au remarcat soliste-
le Vasilcoiu ªt. Nicoliþa ºi Bivolaru Elena.

Drept urmare a trecerii la ªcoala Pedagogicã
de 6 ani s-a elaborat un nou plan de învãþãmânt:
obiectele de învãþãmânt se eºaloneazã pe clase,
se eliminã repetãrile în studiul unor discipline
sau capitole, se evitã amãnuntele nesemnificati-

ve ºi se pune accent pe prezentarea sinteticã a cunoº-
tinþelor fundamentale stabilindu-se un echilibru între di-
feritele grupe de discipline de profil ºtiinþific ºi umanist
ºi disciplinele de specialitate ºi practicã pedagogicã.

Se remarcã alocarea unui numãr important de ore
de practicã pedagogicã, începând cu 2 pe sãptãmânã
în anul IV, apoi 5 ºi 6 ore în anii V ºi VI.

Fiecare elev, în cei trei ani de practicã pedagogicã,
trebuia sã însumeze un numãr de 14 lecþii de probã ºi
o activitate extraºcolarã.

Lecþiile model se realizau pentru anul IV ºi se sus-
þineau de învãþãtori, profesori metodiºti, pentru fie-
care obiect de învãþãmânt de la clasele I-IV, sau de
profesori de pedagogie.

În mod obiºnuit, dupã terminarea practicii de o zi
ºi a celei de 2 sãptãmâni se organizau ºedinþele de
analizã a practicii pedagogice sub directa îndrumare a
profesorului de pedagogie-conducãtor de practicã.

Anul acesta, ªcoala Pedagogicã, actualul Colegiu
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, împlineºte, la 1
octombrie, 146 de ani de existenþã neîntreruptã.

Promoþia de învãþãtori din 1966 face cinste ºcolii
centenare prin tot ce a realizat la catedrã, în familie ºi
în societate, în cei 50 de ani de la absolvire.

OVIDIU BÃRBULESCU

Centrul de Resurse pentru Or-
ganizaþiile Non-profit din Oltenia
(C.R.O.N.O.), împreunã cu Aso-
ciaþia Terre des hommes, Asocia-
þia Vasiliada ºi Comuna Urzicuþa au
prezentat rezultatele obþinute ºi
metodele folosite pentru creºterea
incluziunii sociale în cadrul proiec-
tului “REGAL SUDOLT” (Reduce-
rea Excluziunii în Grupul de Acþi-
une Localã SUDOLT);

În perioada 21-24 iulie a.c, la
Craiova a avut loc conferinþa fina-
lã a proiectului “REGAL SUDOLT”
(Reducerea Excluziunii în Grupul
de Acþiune Localã SUDOLT) fi-
nanþat cu sprijinul financiar al Pro-
gramului RO10 - CORAI, program
finanþat de Granturile SEE 2009-
2014 ºi administrat de Fondul Ro-
mân de Dezvoltare Socialã.

În cadrul conferinþei -la care au
fost împãrtãºite atât rezultatele ob-
þinute (230 de profesioniºti instruiþi

Program de incluziune
socialã în Dolj

în vederea furnizãrii de servicii
cãtre copiii/tinerii aflaþi în situaþii
de risc, o mãsurã de infrastruc-
turã socialã pentru romi în valoa-
re 240.000 euro inclusã în strate-
gia de dezvoltare localã a G.A.L.
SUDOLT, 3 planuri de acþiune ale
unor Consilii Comunitare Consul-
tative din comunele aparþinând
Grupului de Acþiune Localã SU-
DOLT) cât ºi metodologia de lu-
cru folositã. De asemenea au fost
prezentate obiectivele de infras-
tructurã socialã ce urmeazã a fi
realizate cu finanþare LEADER de
cãtre întreprinderile sociale loca-
le (folosind personal ºi produse/
servicii locale) sau operarea aces-
tora în cadrul unor proiecte inte-
grate finanþate prin Programul
Operaþional Capital Uman.

Valorarea totalã a proiectului a
fost de 1.265.596 lei.

RADU ILICEANU



6 / cuvântul libertãþii joi, 1 septembrie 2016socialsocialsocialsocialsocial

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
printre alte competenþe ale sale, o
are ºi pe aceea de a acorda servicii
de îngrijire ºi asistenþã persoane-
lor adulte cu handicap. În aceastã
schemã sunt incluse douã centre
de recuperare ºi reabilitare a per-
soanelor cu handicap în localita-
tea Dioºti, alte douã în Filiaºi, un
Centru de îngrijire ºi assitenþã în
Craiova, situat pe str. Gheþiºoarei,
ºi patru locuinþe protejate. În to-
tal, 250 de locuri, ocupate la în-
treaga capacitate.

Pentru viitor, conducerea
DGASPC Dolj intenþioneazã sã dea
în folosinþã o clãdire la Cãlãraºi ºi o
alta în Ciupercenii Noi, având ca
destinaþie centre de recuperare ºi
reabilitare. Termenul de finalizare ar
putea fi undeva în jurul anului 2018.

Condiþii obligatorii
Practica actualã a DGASPC Dolj

este de a integra la Centrul de la
Dioºti tinerii, la Craiova vârstnicii,
iar la Filiaºi persoanele cu o vârstã
de mijloc. „Pe viitor, ne propunem
sã grupãm toate aceste persoane
dupã tipul de afecþiune. Cu alte cu-
vinte, cele cu afecþiuni fizice vor
sta în alte stabilimente, separat de

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

O lume mai puþin cunoscutã publicu-
lui este cea a vieþii în cadrul Centrelor
rezidenþiale administrate de Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj. Cele 250 de locuri sunt
ocupate în totalitate ºi solicitãrile de noi

cazuri nu lipsesc. Foarte bine îngrijite,
cu utilitãþi ºi dotãri interioare peste aº-
teptãri, cu un meniu culinar atent stabi-
lit, centrele de îngrijire ºi asistenþã au
în supraveghere sute de persoane adulte
cu handicap.

cei cu probleme neuro-psihice.
Cerinþele pe care trebuie sã le res-
pecte toþi cei care vor sã ni se adre-
seze în acest sens sunt cele stabili-
te de legislaþie: persoana sã fie adul-
tã, încadratã în grad de handicap,
domiciliul sau reºedinþa ei sã fie în
Dolj, sã nu aibã locuinþã ºi/sau po-
sibilitãþi de a-ºi asigura condiþiile de
locuire prin resurse proprii, se aflã
în imposibilitatea de a-ºi asigura
nevoile socio-medicale din cauza
bolii ori stãrii fizice ºi psihice, nu
realizeazã venituri proprii sau veni-
turile sale ori ale susþinãtorilor le-
gali nu sunt suficiente pentru a-ºi
asigura existenþa”, ne-a precizat
Florin Stancu, director general al
Direcþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

Scopul acestor servicii socia-
le este asigurarea pentru persoa-
ne adulte cu dizabilitãþi încadrate
în grad de handicap, aflate în si-
tuaþii de dificultate, adicã se aflã
în imposibilitatea de a-ºi asigura
sau nu li s-a putut asigura pro-
tecþia ºi îngrijirea la domiciliu sau
în cadrul altor servicii din comu-
nitate, a serviciilor specializate de
gãzduire, îngrijire personalã,
asistenþã pentru sãnãtate, recu-
perare/reabilitare funcþionalã, in-

tegrare/reintegrare socialã.

Locuinþele
protejate, cea mai
modernã formã
de asistenþã socialã

Complexul de Servicii Speciali-
zate de Tip Rezidenþial Adulþi are în
componenþã 4 locuinþe protejate.
Scopul serviciilor sociale Locuinþa
Protejatã “Muntenia”, Locuinþa Pro-
tejatã “Ceahlãul”, Locuinþa Prote-
jatã “Primãverii” ºi Locuinþa Prote-
jatã “Floreºti” este asigurarea, pen-
tru persoane adulte cu dizabilitãþi
încadrate în grad de handicap, afla-
te în situaþii de dificultate (se aflã în
imposibilitatea de a-ºi asigura sau
nu li s-a putut asigura protecþia ºi
îngrijirea la domiciliu sau în cadrul
altor servicii din comunitate), a ser-
viciilor specializate de gãzduire, în-

grijire personalã, integrare/reinte-
grare socialã.

„Locuinþele protejate reprezin-
tã cea mai modernã formã de asis-
tenþã socialã. Aici îºi formeazã abi-
litãþi de gospodãrit, de gestionare
a resurselor financiare ºi, cel mai
important, este faptul cã sunt spri-
jiniþi instituþional sã-ºi gãseascã un
loc de muncã ºi sã ºi-l menþinã”,
a mai declarat Florin Stancu.

Condiþiile materiale din aceste
patru locuinþe protejate sunt de-a
dreptul de invidiat. Bucãtãria este
dotatã ca la carte, dormitoarele ºi
sãlile de recreere la fel. Meniul zil-
nic este compus din cele trei mese
principale ale zilei, dar ºi douã gus-
tãri, una la ora 10.00 ºi alta la ora
16.00. Am putea spune, fãrã sã
greºim cã, în astfel de locaþii, se
trãieºte poate mai bine decât în
cazul multora dintre concetãþeni.
Nivelul ridicat de calitate a servi-
ciilor oferite în acest sens de
DGASPC Dolj derivã ºi în stan-

dardele riguroase impuse de legis-
laþia în vigoare, mai ales cã aceste
forme moderne de protecþie socialã
sunt supuse, periodic, unor eva-
luãri ºi acreditãri foarte ferme, de
la care nu se poate face rabat.

Solicitãri
tot mai numeroase

Pe fondul problemelor sociale
ºi al creºterii numãrului de per-
soane ce suferã de afecþiuni care

necesitã tratament de specialita-
te, nici Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj nu face excepþie de la so-
licitãri. „Suntem asaltaþi de ce-
reri, mai ales în cazul persoane-
lor care, la o vârstã destul de tâ-

nãrã, nu mai pot fi þinute sub
control de familiile lor, manifes-
tând un comportament cu tentã
violentã vizibilã”, ne-a mai pre-
cizat Florin Stancu.

Centrul de Consiliere, Asis-
tenþã ºi Sprijin privind Integra-
rea/Reintegrarea Familialã ºi Co-
munitarã situat în Craiova, Bld.
Nicolae Titulescu nr. 22 se în-
scrie în acelaºi tipar. Scopul sãu
este promovarea ºi facilitarea in-
tegrãrii/reintegrãrii sociale a per-
soanelor adulte încadrate în grad
de handicap, aflate în risc de
excluziune socialã, prin oferirea
de servicii specializate de inte-
grare/reintegrare socialã. Princi-
palele funcþii ale serviciului sunt
urmãtoarele: de furnizare a ser-
viciilor sociale de interes public
general/local; de informare a be-
neficiarilor, potenþialilor benefi-
ciari, autoritãþilor publice ºi pu-
blicului larg despre domeniul sãu
de activitate; de promovare a
drepturilor beneficiarilor ºi a
unei imagini pozitive a acestora,
de promovare a drepturilor omu-
lui în general, precum ºi de pre-
venire a situaþiilor de dificultate
în care pot intra categoriile vul-
nerabile care fac parte din cate-
goria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia; de asi-
gurare a calitãþii serviciilor so-
ciale prin realizarea urmãtoare-
lor activitãþi; de administrare a
resurselor financiare, materiale
ºi umane ale centrului.
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Ateliere de creaþieAteliere de creaþieAteliere de creaþieAteliere de creaþieAteliere de creaþie
11:00 – 13:00, Casa Bãniei:
- Mânuþe dibace, coord. Corina Matei,

Irina Matei ( 5+)
- Story of music,coord. Valentina Coþo-

fanã(5 – 15 ani)
- Micul marionetist, coord. Laura ºi

Adam Boboc (5+)

ExpoziþiiExpoziþiiExpoziþiiExpoziþiiExpoziþii
10:00 - 18:00 - Expoziþie Poveºti la fe-

reastrã by Sorin Dorobanþu, Bogdan Tzi-
gan, Nuþi Dorobanþu - Biblioteca Judeþeanã
Aman

10:00 - 18:00 - Expoziþie Sens of crea-

tion by Lucian Bãbeanu - Biblioteca Jude-
þeanã Aman

10:00 – 18:00 – Expoziþie Puppet’s Mee-
ting- Centrul Multifuncþional

Arte plastice
10:00 – 13:00 / 19:00 – 22:00 – Craiova

Graphic by Daniela Bãlan - Centrul Vechi

Arte vizuale
10:00 – 13:00 – Photo Puzzle by Bogdan

Dãnescu - Centrul Vechi

21:00 - Paradã Puppet’s Paradepe tra-
seul Mc Donald’s – Piaþa Mihai Viteazu

Închiderea oficialã
a festivalului

21:45 – Fire Fashion, Colecþie Haute
Couture by Florin Burescu, Craiova, Ro-
mânia

22:00 – The Path Of The Fire, Fire Thea-
tre Mime Company, Bulgaria (12+)

Propuse atât ca o modalitate
practicã de petrecere a timpului
liber pentru cei mici, cât ºi pen-
tru a pãstra contactul cu publi-
cul tânãr ºi a revitaliza interesul
acestora pentru istorie ºi arheo-
logie, atelierele creative de cu-
noaºtere „Prietenii Istoriei” au un
important rol educativ ºi trebuie
percepute în cheia transferului
interactiv, interdisciplinar, ce
conduce imaginaþia ºi creativita-
tea participanþilor de la artefac-

Ieri, în spaþiul interactiv al Secþiei
de Istorie-Arheologie, din cadrul
Muzeului Olteniei, a avut loc festi-
vitatea de premiere a participanþilor

În ultimele zile, conform
metodologiei, au fost mai
multe schimbãri de manageri
la instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar din judeþ, toþi
cei care sunt numiþi pe
funcþia de director fiind pe
post pânã la susþinerea con-
cursului, dar nu mai târziu de
finalizarea anului ºcolar 2016/

la primul modul al atelierului de cu-
noaºtere „Prietenii Istoriei”, iniþiat
la începutul lunii august, de specia-
liºtii secþiei.

tele istorice la dezvoltarea cunoº-
tinþelor teoretice de culturã, is-
torie ºi arheologie.

Tematicile diverse ºi atractive,
propuse de specialiºtii Muzeului
Olteniei, stimularea consecventã a
interactivitãþii ºi creativitãþii celor
peste 60 de participanþi, cu vârste
cuprinse între 4-14 ani, au deter-
minat familiarizarea micuþilor par-
ticipanþi cu tehnicile ce aduc la via-
þã obiectele ºi comorile civilizaþii-
lor din trecut.

60 de copii au învãþat ce
înseamnã profesia de arheolog

Astfel, sub coordonarea arheo-
logilor ºi muzeografilor Secþiei de
Istorie-Arheologie, copiii au învã-
þat sã identifice un sit arheologic,
sã traseze o secþiune arheologicã,
sã foloseascã instrumentele speci-
fice unui ºantier arheologic (ºpa-
clu, ruletã, perie, busolã).

De asemenea, au realizat sã-
pãturi sistematice respectând toa-
te etapele procedurale: mãsurare
topograficã, colectare material
arheologic (silexuri, ceramicã
neoliticã, bãnuþi), desenarea ar-
tefactelor descoperite, au învã-
þat sã cureþe ºi sã clasifice ob-
iectele descoperite, sã reconsti-
tuie un vas ceramic, realizând
chiar replici ale obiectelor istori-
ce preferate.

Aºadar, la sfârºit de varã, se
poate schiþa „Jurnalul unui
eveniment inedit– „Prietenii Is-
toriei” , la Muzeul Olteniei. De-
marate cu multã emoþie ºi aºtep-

tãri imense, în data de 3 august
a.c., atelierele creative „Micul
arheolog” (modulul I) au oferit
cadrul perfect pentru dezvolta-
rea de  prietenii, au adus cunoaº-
tere ºi amuzament. Ieri, au fost
premiaþi cei 60 de participanþi cu
diplome onorifice prin care li se
acordã titlul onorific de „Micul

Arheolog” al Muzeului Olteniei
Craiova.

Atelierele de cunoaºtere afe-
rente programului cultural „Prie-
tenii Istoriei” vor continua cu noi
module de real interes pentru cei
mici, fiind planificate a se derula
pânã în luna decembrie 2016.

RADU ILICEANU

2017, fiind aºteptatã proce-
dura legalã de concurs. Pe
lângã modificãrile amintite
anterior, în ultimele zile au
apãrut ºi altele – Bîrca, Izvoare,
Cîrcea, Malu Mare – dar cea
mai mare a apãrut la Liceul
„Traian Vuia” din Craiova.
Este un caz pe undeva aparte,
deoarece cea care va ocupa

postul de manager este prof.
Ileana Moculescu, pânã mai
ieri inspector de Fizicã la ISJ
Dolj, care a renunþat la cei
patru ani de mandat pe
funcþia, câºtigatã prin con-
curs, pentru a se întoarce la
instituþia unde, în 1984, ºi-a
început cariera.

CRISTI PÃTRU
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-Doamna inspector ºcolar ge-
neral,au fost foarte multe discu-
þii pe marginea debutului de an
ºcolar. Mai exact, când începe
anul ºcolar ºi când va avea loc
festivitatea de deschidere?

- Anul ºcolar începe pe data de
12 septembrie, iar festivitãþile de
deschidere a anului ºcolar vor avea
loc tot pe 12 septembrie, la orele
stabilite de cãtre consilile de admi-
nistraþie ale fiecãrei ºcoli.

-La ce unitate de învãþãmânt
va fi prezent inspectorul ºcolar
general?

- Eu voi prezentã, în mod cert,
la Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu”, care va avea des-
chiderea la ora 12.00. ªi voi fi pre-
zentã, ca mãmicã, pentru cã ºi fii-
ca mea va începe ºcoala anul aces-
ta, ºi la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”.

- Colegiul Militar ”Tudor Vla-
dimirescu” este, într-adevãr, o
noutate în peisajul ºcolar actual.
Cum va începe noul an ºcolar
acolo?

Lavinia Craioveanu, inspector ºcolar general:

Peste douã sãptãmâni, clopoþelul îi
va aduna, din nou, la clase ºi pe ele-
vii din Dolj. În cele trei luni de va-
canþã, ºcolile au fost renovate, mo-
dernizate ºi igienizate ºi ar trebui, te-
oretic, sã fie gata sã-i primeascã pe
copii în bãncuþe. Despre aceste pre-
gãtiri, care includ primenirea clase-
lor, necesarul de manuale ºcolare, dar
ºi de cadre didactice, ne-a vorbit, cu
deschidere, Lavinia Craioveanu, in-

La Colegiul Militar „Tudor Vla-
dimirescu” au fost ocupate toate
locurile ºi s-a urmat întreaga me-
todologie în ceea ce priveºte ocu-
parea pentru cã acolo candidaþii au
fost testaþi ºi din punct de vedere
al abilitãþilor fizice, au fost probe
sportive. S-au ocupat toate locuri-
le pentru cele cinci clase a IX-a –
100 de bãieþi ºi 20 de fete. În ceea
ce priveºte clasele a X-a ºi a XI-a,
câte douã pe fiecare nivel, ºi aces-
tea s-au ocupat prin transfer.
Aproape jumãtate au fost transfe-
raþi elevi de la colegiile militare exis-
tente deja în þarã, elevi care aveau

domiciliu fie în Craiova, fie în apro-
piere. Iar pentru celelalte locuri
rãmase libere, au fost transferaþi
elevi absolvenþi de profil matema-
ticã-informaticã ºi care îndeplineau
niºte condiþii: media la purtare pes-
te 9, media la matematicã, infor-
maticã, limba englezã – peste 7.
Din cunoºtinþele mele, ºi aceste
clase au efectivele complete, aºa
cã, pe data de 12 septembrie, par-
ticipãm la deschiderea anului ºco-
lar la Colegiul Militar „Tudor Vla-

dimirescu”, unde vor veni ºi per-
sonalitãþi din domeniul militar.

Controale în toate
ºcolile din judeþ

-Cum vor arãta clasele în pri-
ma zi de ºcoalã? Ce ne puteþi spu-
ne despre stadiul de pregãtire a
spaþiilor ºcolare?

- În acest moment, în ºcoli se
organizeazã controale executate de
cãtre comisii mixte, formate dintre
inspectorii ISJ ºi reprezentantanþi ai
prefectului. Aceste controale se fi-
nalizeazã vineri ºi fiecare dintre in-
spectorii ISJ vor prezenta un raport
pentru cã, faþã de situaþia pe care o
aveam noi în ceea ce priveºte auto-
rizaþiile ºi corpurile de clãdire, con-
strucþiile efectuate, au mai interve-
nit modificãri. Prin urmare, luni, voi
susþine o conferinþã de presã, în
cadrul cãreia voi spune câte ºcoli
nu au autorizaþii sanitare, care ºcoli
nu pot sã le obþinã pentru cã toale-
tele nu au apã curentã sau toaletele
sunt în curtea ºcolii. Voi anunþa care
sunt ºi mãsurile pe care trebuie sã
le întreprindem ca sã remediem
aceste situaþii.

-Ar mai fi timp pentru reme-
dierea deficienþelor, acolo unde
va fi cazul, deoarece peste douã
sãptãmâni începe ºcoala?

-Pregãtirile nu au început acum.
Eu am convocat ºedinþã cu direc-
torii, în luna iulie, ºi atunci le-am
spus cã mai avem douã luni pânã
începe ºcoala. I-am trimis la treabã
ºi, în acelaºi timp, le-am cerut sã-
mi trimitã o informare existentã la
momentul respectiv. Sã ne comu-
nice ce au de gând sã facã pânã în-
cepe ºcoala. Acolo unde considerã
cã au nevoie de sprijinul nostru, sã
ni-l solicite în scris. Lucru care s-a
ºi întâmplat. Aþi vãzut cã, la Calo-
pãr, a cãzut grindina, care a distrus

în proporþie de 90% acoperiºul ºco-
lii. Primãria a spus cã nu dispune
de finanþare, motiv pentru care, în
ºedinþa de Consiliu Judeþean, s-a
aprobat finanþarea pentru acest aco-
periº. Vineri, mã voi duce acolo, pen-
tru cã acum, având finanþarea, tre-
buie sã se apuce de treabã. Din
punctul meu de vedere, este timp sã
se repare acel acoperiº, dacã se do-
reºte ºi se lucreazã la el zi ºi noapte.

-Copiii vor gãsi, aºa cum este
ºi firesc, niºte clase curate ºi pri-
mitoare. Cât de sigure sunt, însã,
spaþiile de învãþãmânt în care vor
învãþa zilnic copiii noºtrii? Deþin
ºcolile autorizaþii eliberate de la
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã?

-Avem o statisticã, pe care am
ºi raportat-o. Este o statisticã co-
munã, pe care o facem în colabo-
rare cu Inspectoratul pentru Situaþii

de Urgenþã Dolj. În ceea ce pri-
veºte autorizaþiile ISU, chiar dacã
o ºcoalã nu primeºte o autorizaþie,
asta nu înseamnã cã toate corpurile
de clãdire nu au autorizaþie. Poate
sã nu aibã autorizaþie o magazie sau
un anumit corp de clãdire... O uni-
tate ºcolarã poate sã aibã ºapte cor-
puri de clãdire, iar cinci sã aibã au-
torizaþii ºi douã sã nu aibã.

„Directorii sã stabileascã reguli
stricte de acces în ºcoli”

-Legat de securizarea ºcolilor,
apare ceva nou în regulamentul
unitãþilor de învãþãmânt, în de-
butul noului an. Este o preocu-
pare pentru dumneavoastrã acest
aspect?

-Da, securizarea incintelor ºco-
lare este o prioritate pentru noi. De
fiecare datã, în întâlnirile pe care
le-am avut cu directorii, le-am atras
atenþia asupra acestui aspect, chiar
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spector ºcolar general. În plus, pe
agenda noului an ºcolar, reprezentan-
tul ISJ Dolj ºi-a notat un proiect am-
biþios ºi foarte important, anume ace-
la de a creºte procentul celor care,
la examenul de Evaluare Naþionalã
de anul viitor, vor obþine medii peste
5. Este un proiect concret întrucât
inspectorul general a pregãtit deja
pârghiile prin care va acþiona pentru
ducerea la bun sfârºit a acestui plan.
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ºi mâine (n.r. - astãzi), în ºedinþa
cu directorii, am sã fac acest lu-
cru ºi o sã le solicit ca atunci când
îºi revizuiesc regulamentul de or-
dine interioarã, pentru cã acesta
este revizuibil în fiecare an, sã sta-
bileascã foarte strict care sunt con-
diþiile în care o persoanã strãinã
pãtrunde în incinta unitãþii ºcola-
re. Sã fie legitimat la poarta ºcolii,
sã fie însoþit de profesorul de ser-
viciu ºi alte condiþii pe care ei le
pot stabili în regulamentul respec-
tiv, care este avizat ºi aprobat de
cãtre consilile profesorale, respec-
tiv de cãtre consiliul de administa-
þie al ºcolii.

-Noul an ºcolar este ºi o reîn-
tâlnire cu profesorii. Dintr-o de-
claraþie anterioarã a dumnea-
voastrã am înþeles cã sunt ocu-
pate toate normele didactice în
reþeaua ºcolarã, pentru titulari.
Cu alte cuvinte, sunt profesori
suficienþi în Dolj?

-La nivelul judeþului Dolj, nu
avem un deficit de personal, astfel
cã la catedrã, începând cu prima
zi de ºcoalã, elevii vor avea profe-
sori calificaþi. Avem foarte mulþi
titulari, dar avem ºi un procent de
suplinitori, care au susþinut con-
curs de titularizare, inclusiv în
aceastã varã, ºi care au obþinut
note foarte mari. Pentru cã, la ni-
velul judeþului nostru, este concu-
renþã pentru ocuparea unui post de
învãþãmânt ºi ajung sã vinã, la ca-
tedrã, profesori care au note mari
la examenul de titularizare. Cate-
drele care se vacanteazã dupã în-
ceperea anului ºcolar din diverse
motive - un concediu de creºtere
a copiilor, un concediu fãrã platã
sau din alte motive - vor fi ocupa-
te local, la nivelul ºcolii. Directo-
rul ne solicitã dacã, în baza de date,
mai existã un profesor care a sus-
þinut concursul ºi care nu are post
pânã la aceea datã. Noi îl contac-
tãm ºi îi explicãm care este situa-
þia acolo ºi dacã doreºte postul res-

pectiv. Dacã nu, se organizeazã
concurs la nivelul ºcolii. La acest
moment, pe miºcarea de personal
ne aflãm în perioada din calendar,
perioada prevãzutã în metodologie,
în care se repartizeazã orele la pla-
ta cu ora.

ªi elevii claselor a XI-a ºi a XII-a
primesc manuale gratuite
-Sunt asigurate manuale tutu-

ror elevilor din Dolj?

-Existã o noutate în acest an
ºcolar, în sensul cã este pentru
prima datã când ºi elevii claselor a
XI-a ºi a XII-a primesc manuale
în mod gratuit. Noi deja am înche-
iat contractele cu editurile, proce-
sul a fost destul de complex. Fie-
care profesor din ºcoalã ºi-a ales
editura ºi manualul, au fost intro-
duse în aplicaþie ºi ministerul a fã-
cut licitaþia. Ulterior, dupã nego-
cieri, am semnat contractele cu

editurile. Cel mai târziu probabil la
1 octombrie, elevii de clasa a XI-a
ºi a XII-a vor avea manualele pe
bancã. În ceea ce priveºte elevii
de la clasele I-X, nu sunt proble-
me. Clasa I are manuale noi 100%.
Pentru clasa a IV-a este o proble-
mã, în sensul cã licitaþia a fost con-
testatã ºi pânã nu se soluþioneazã
aceste contestaþii nu putem sã
avem manualele noi. Însã, la nive-
lul ºcolii, putem sã asigurãm ca ºi
în anii precedenþi, din stocul de
manuale pe care îl avem deja.

-Cum aþi evalua anul ºcolar
care s-a încheiat, þinând cont de
rezultatele obþinute la Evaluarea
Naþionalã, la Bacalaureat, dar ºi
la olimpiade ºi concursuri ºcola-
re. A fost un an bun?

-Dacã este sã facem o raporta-
re la anii anteriori, am înregistrat
un progres. Rezultatele obþinute ºi
la examenul de Bacalaureat ºi la
Evaluarea Naþionalã sunt cu câte-
va procente mai mari. De aseme-

nea, premile obþinute la olimpiade-
le ºi concursurile ºcolare sunt peste
130, mai multe faþã de anii ante-
riori. ªi un lucru foarte important,
care cred eu cã va contribui ca la
anul sã avem rezultate ºi mai bune,
este acela cã anul acesta am pre-
miat toþi elevii care au fãcut per-
formanþã ºi ne-au adus premii. Am
avut ºi parteneri dintre agenþii eco-
nomici care au venit în sprijinul
nostru ºi eu cred cã la anul vor fi
ºi mai mulþi copii care vor aduce
premii. Totuºi, în ceea ce priveºte
rezultatul obþinut la Evaluarea Na-
þionalã, consider cã se impune ca
sã gãsim aceea modalitate prin care
mai mulþi elevi sã obþinã medie pes-
te 5. Noi suntem acum undeva la
50%. Nu este normal ca jumãtate
dintre elevii care au fãcut opt ani
de carte, nu mai luãm în calcul ºi
grãdiniþa, sã nu reuºeascã sã ia 5,
motiv pentru care vom începe pre-
gãtirea lor din clasele mici. Dacã a
ajuns în clasa a VIII-a ºi nu ºtie sã
scrie corect, probabil cã nici când
a fost în clasa a IV-a nu ºtia sã
scrie corect.

„Vom face ºi asistenþã la clase”
-Concret, ce mãsuri aþi putea

lua ca sã-i impulsionaþi pe elevii
din ciclul primar sã se aplece mai
serios pe carte?

-Pânã la acest an, am avut o
normã ºi jumãtate de inspector
ºcolar pentru învãþãmântul primar.
Am solicitat ministerului o modifi-
care în organigramã pentru creº-
terea cu încã o jumãtate de normã
ca sã avem doi inspectori pentru
învãþãmântul primar, pentru cã eu
consider cã trebuie luat de jos de
tot. Vom porni de la clasele I-IV.
În acest moment, sunt acele eva-
luãri care s-au introdus la clasa a
II-a, a IV-a ºi a VI-a, dar cerinþele
de la aceste evaluãri sunt altele faþã
de Evaluarea Naþionalã. Trebuie sã
vedem care este problema. Deºi noi

ne aflãm la mijlocul clasamentului,
pentru mine acest procent este în-
grijorãtor. Vom face ºi asistenþã la
clase. ªi în anul anterior ºcolar am
fãcut destule inspecþii, numai cã
anul acesta, pe lângã inspecþiile pe
care noi le avem prevãzute în ca-
lendar ºi le avem anunþate, con-
form unui grafic, voi merge ºi eu,
personal, însoþitã de inspectori de
specialitate, în ºcoli. Îi vom ruga
pe profesori sã ne permitã sã asis-
tãm la ore ca sã vedem dacã într-
adevãr procesul de învãþãmânt se

desfãºoarã aºa cum trebuie.

-Cum este relaþia cu pãrinþii?
Sunt aceºtia mai interesaþi de pre-
gãtirea copiilor lor?

-Foarte important este sã îi atra-
gem pe pãrinþi de partea noastrã.
Din pãcate, un numãr foarte mare
de pãrinþi, pur ºi simplu, lasã în-
treaga responsabilitate a procesu-
lui educativ al copiilor propii pe
seama sistemului de învãþãmânt, pe
seama ºcolii. Ori copilul stã la ºcoa-
lã doar patru, ºase ore, iar restul le
stã acasã. Fiecare copil trebuie ur-
mãrit dacã ºi-a fãcut temele, dacã

a fost la ºcoalã, dacã ºi-a luat noti-
þe la ºcoalã... Trebuie luatã legãtu-
ra cu dirigintele ºi aflatã situaþia lui,
evoluþia lui. ªi în regulamentul de
organizare ºi funcþionare se pre-
vede clar cã pãrintele are obligaþia
ca o datã pe lunã mãcar sã se in-
formeze asupra situaþiei copilului
propriu. Pe pãrinþi trebuie sã îi atra-
gem de partea noastrã ºi sã îi fa-
cem sã înþeleagã cã acel copil are
nevoie sã fie controlat. În primul
rând frecvenþa la ºcoalã, pentru cã
abandonul ºcolar, pentru mine, este
o crimã. ªtiþi care pãrinþi sunt foar-
te interesaþi de copii lor? Pãrinþii
elevilor foarte buni, care vin la
ºedinþã ºi cãrora nu ai ce sã le spui
pentru cã oricum copiii lor sunt
foarte buni.

”Pentru „Petrache Triºcu” avem
un proiect foarte frumos”

-Antrenorul Dan Podeanu ºi
fetele antrenate de domnia sa au
adus României singura medalie
de aur de la Olimpiada de la Rio.
V-aþi gândit la o formã de stimu-
lare pentru acest liceu care a reu-
ºit aceastã uriaºã performanþã?

-Eu mai mult decât am fãcut
pânã acum pentru elevii care au
obþinut rezultate ºi au fãcut per-
formanþe, indiferent cã au fost în
sport sau la olimpiade, nu pot sã
fac. Nu am altã soluþie decât sã
gãsesc parteneri în societatea ci-
vilã care sã reuºeascã sã ne fi-
nanþeze premiile. Dar, din fericire,
au venit lângã noi, anul acesta,
foarte mulþi oameni. Pe lângã su-
mele în bani pe care le-au acordat,
au trimis elevi ºi sportivi în tabere
ºcolare, la munte sau la mare. Nou-
tatea este cã ºi cadrele didactice
îndrumãtoare pot fi recompensa-
te. Dar pentru Liceul cu Program
Sportiv „Petrache Triºcu” avem un
proiect foarte frumos. Nu este ide-
ea mea, este ideea conducerii aces-
tei ºcoli, prin care sã încercãm o
selecþie foarte riguroasã a copiilor
care merg cãtre acea ºcoalã. Cu
implicarea noastrã ºi cu sprijinul în
ceea ce priveºte colaborarea cu
celelalte ºcoli, pentru cã, pânã
acum, a fost o oarecare reticenþã
din partea respectivelor ºcoli ca sã-
ºi piardã cumva elevii. Nu se pune
problema în acest fel ºi acesta va
fi un lucru pe care îl voi discuta
cu profesorii. Dacã acei copii au
calitãþi care sã le permitã, în urma
antrenamentului, sã ajungã la niºte
performanþe, este ºi pãcat sã nu le
dãm drumul. Personalul de acolo
cred cã are deja gradaþii de merit
obþinute în condiþiile legii, alt sti-
mulent nu pot sã le ofer, decât
mulþumirile ºi recunoºtinþa mea.
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Angela Merkel a recunoscut
cã atât în Germania, cât ºi la
nivelul Uniunii Europene, au
fost fãcute greºeli în gestiona-
rea crizei refugiaþilor, infor-
meazã cotidianul german Sud-
deutsche Zeitung. “Sunt ches-
tiuni politice pe care le poþi
vedea cã apar, dar pe care nu
le conºtientizezi ca atare la acel
moment — iar în Germania am
ignorat problema pentru prea
mult timp, dar am ºi blocat ne-
cesitatea de a gãsi o soluþie
paneuropeanã”,  a  declara t
Merkel într-un interviu care a
fost publicat în ediþia de ieri a
cotidianului Suddeutsche Zei-
tung. Cancelarul a mai adãu-
gat cã Germania ºi Uniunea Eu-
ropeanã trebuie sã dea dovadã de rãbda-
re ºi rezistenþã în gestionarea situaþiei
refugiaþilor. Merkel a mai afirmat cã
Germania, care a primit majoritatea ce-
lor peste un milion de refugiaþi din Ori-
entul Mijlociu ºi Asia care au ajuns anul

Rusia susþine cã l-a eliminat
pe Abu Muhammad al-Adnani, numãrul
doi în ierarhia Stat Islamic,
într-un raid aerian

Rusia a revendicat, ieri, raidul
aerian în care a fost eliminat Abu
Muhammad al-Adnani, numãrul doi
în ierarhia reþelei teroriste Stat
Islamic (SI). Teroristul fãcea parte,
potrivit Ministerului rus al Apãrãrii,
dintr-un grup de aproximativ 40 de
combatanþi Stat Islamic care au fost
eliminaþi marþi în urma unui raid
lansat de un avion rus de vânãtoare
Su-34 în apropiere de satul Oum
Hoch din regiunea Alep. “Printre
teroriºtii eliminaþi se afla, potrivit
informaþiilor confirmate de diverse
canale, (...) Abu Muhammad al-
Adnani, mai cunoscut ca fiind
purtãtorul de cuvânt al organizaþiei
teroriste Stat Islamic”, a anunþat
ministerul într-un comunicat.
Organizaþia teroristã a anunþat marþi
cã decesul lui Muhammad al-Adnani
în provincia sirianã Alep a avut loc
în timp ce acesta “inspecta operaþiu-
nile militare”.

Franþa invitã companiile britanice
sã se mute cu sediul la Paris dupã Brexit

Valerie Pecresse, unul dintre cei
mai cunoscuþi politicieni francezi,
doreºte sã aducã job-urile britanice
în Franþa. ªefa regiunii Parisului
avea deja pregãtit discursul prin care
doreºte sã aducã companiile britanice
în Franþa imediat dupã Brexit,
indiferent de rezultat. Având în
vedere decizia surprizã a Marii
Britanii de a pãrãsi Uniunea Euro-
peanã, decizie care ridicã dubii legate
de accesul companiilor la piaþa
europeanã, Pecresse a început ofensi-
va. “Dacã trebuie sã merg acolo ºi sã
iau job-uri cu dinþii, aºa voi face”, a
spus politicianul francez într-un
interviu din Aix-en-Provence luna
trecutã. Decizia Marii Britanii de a
pãrãsi Uniunea Europeanã i-a oferit
lui Pecresse oportunitatea de a-I
ajuta pe cei aproximativ 700.000 de
ºomeri din jurul Parisului. Este de
asemenea o ºansã sã demonstreze
puterea politicã pe care o are, dupã
ce ºi-a condus partidul într-o victorie
rãsunãtoare în cea mai puternicã
regiune a Franþei pentru prima oarã
în ultimii 17 ani.

Un avion care zbura pe ruta
Houston-Londra a fost nevoit
sã aterizeze de urgenþã în Irlanda

Un avion de pasageri care zbura de
la Houston cãtre Londra a fost nevoit
sã aterizeze de urgenþã pe aeroportul
Shannon din sud-vestul Irlandei, din
cauza turbulenþelor puternice în
urma cãrora au fost rãnite 16 persoa-
ne. Avionul de pasageri, care aparþine
companiei americane United Airli-
nes, a fost nevoit sã aterizeze de
urgenþã din cauza “turbulenþelor
severe ºi neaºteptate”, se afirmã într-
un comunicat al companiei. Avionul
a aterizat pe aeroportul Shannon în
jurul orei locale 6:00 (ora României
8:00). 14 pasageri ºi doi membri ai
echipajului au fost rãniþi, ei fiind
transportaþi la Spitalul Universitar
din Limerick.

Trei cetãþeni sârbi au fost arestaþi de for-
þele de securitate întrucât voiau sã transporte
ilegal 64 de imigranþi de afgani cãtre vestul
Europei, relateazã Deutsche Welle. O patru-
lã formatã din ofiþeri ai poliþiei ºi armatei a
arestat trei cetãþeni sârbi suspectaþi cã au
folosit douã maºini ºi o furgonetã pentru a-
i transporta pe refugiaþi, a declarat marþi
Ministerul sârb al Apãrãrii. Autoritãþile au gãsit
34 de persoane în interiorul unei furgonete
(inclusiv copii, un bebeluº ºi o femeie în-
sãrcinatã) în localitatea Zaicear, situatã în
apropiere de graniþa Serbiei cu Bulgaria.
Ceilalþi 30 de imigranþi afgani aºteptau în
apropiere pentru a fi transportaþi în maºini.
Cei trei suspecþi locuiesc în oraºul Belgrad,
potrivit autoritãþilor sârbe.

Douã terminale ale aeroportului International din Frank-
furt am Main au fost parþial evacuate în urma unei alerte
de securitate, dupã ce o persoanã a trecut de un punct
de control farã sã fie verificatã. Acest incident a dus la
evacuarea parþialã a douã terminale ale aeroportului. Un
purtãtor de cuvânt al poliþiei federale germane a declarat
cã persoana nu a fost arestatã ºi nu este încã clar dacã
încãlcarea normelor de securitate a fost accidentalã sau
deliberatã. Oficialul a mai precizat cã nu se cunoaºte
dacã suspectul transporta “obiecte interzise”. Poliþia fe-
deralã germanã a anunþat cã audiazã o persoanã care se
suspecteazã cã ar fi cauzat incidentul de securitate în
urma cãruia aeroportul din Frankfurt a fost parþial eva-
cuat, iar zborurile au fost suspendate. Un purtãtor de
cuvânt al poliþiei federale a declarat cã nu au fost gasite
obiecte suspecte în zona terminalului evacuat, însã nu a
putut sã ofere detalii cu privire la suspect.

trecut în UE, a lãsat Spania ºi alte þãri
de la frontiera UE sã se ocupe singure
de refugiaþi. “De asemenea, la acel mo-
ment am respins distribuþia proporþio-
nalã a refugiaþilor”, a mai precizat ea.
Merkel a declarat cã Berlinul nu a susþi-

nut modele precum agenþia
europeanã de  apãrare  a
frontierelor (Frontex) care
ar fi încãlcat suveranitatea
statelor membre ale UE.
“Am spus cã ne vom ocupa
de aceastã problemã la ae-
roporturile noastre, din mo-
ment ce nu avem altã fron-
tierã externã a UE. Însã
acest lucru nu funcþionea-
zã”, a completat liderul ger-
man. Cancelarul a mai ate-
rizat cã problema refugiaþi-
lor va fi una pe termen lung.
“Nu am abordat problema
într-un mod corespunzãtor.
Acest lucru este valabil ºi în
privinþa protecþiei frontiere-
lor externe ale spaþiului

Schengen”. Merkel a mai afirmat cã UE
trebuie sã îmbunãtãþeascã cooperarea ºi
sã sporeascã substanþial ajutorul acor-
dat pentru dezvoltare statelor din Afri-
ca, dar ºi pentru Turcia ºi alte þãri din
zone cu probleme.

Alertã de securitate pe aeroportul din Frankfurt.
Douã terminale au fost evacuate parþial

Trei cetãþeni sârbi, arestaþi pentru cã urmau
sã transporte 64 de imigranþi spre vestul Europei
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Pierdut CUI: RO 18485596,

J16/492/2006,  eliberat de ORC
Dolj pentru SC L&I LOGISTIC
COMPANY. Se declarã nul.

Consiliul local al comunei Ciu-
percenii Noi, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
unui post contractual  vacant  de
muncitor calificat (lucrator pentru
salubrizare spatii verzi), in cadrul
compartimentului deservire gene-
rala, pe durata nedeterminata. Con-
curentii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii pre-
vazute in HG 286/2011: - Studii  ge-
nerale; Concursul se organizeazã
la sediul Primãriei Ciupercenii Noi,
judeþul Dolj, strada Dunãrii, nr.2, în
data de  23 septembrie  2016,  ora
11,00, proba scrisã ºi în data de   26
septembrie  2016,  ora 11,00 inter-
viul. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul primã-
riei  în maxim 10 zile de la publica-
rea ºi trebuie sã conþinã documen-
tele, prevãzute în HG 286/2011. Con-
diþiile de participare la concurs, bi-
bliografia stabilitã ºi alte relaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul
primãriei sau la tel. 0251321002.

Titular comuna MELINEªTI
anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: PLAN URBANISTIC
GENERAL ªI REGULAMENTUL
LOCAL DE URBANISM ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud.
Dolj ºi la sediul titularului: localita-
tea Melineºti, judeþul Dolj. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

Titular comuna GOICEA
anunþã elaborarea primei versi-
uni a planului: PLAN URBANIS-
TIC GENERAL ªI REGULAMEN-
TUL LOCAL DE URBANISM ºi
declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza
la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi
la sediul titularului: localitatea
Goicea, judeþul Dolj. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor transmi-
te în scris la sediul APM Dolj în
termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

POSTLICEALA  ECOLOGICÃ „SF. ªTEFAN”=
=   POSTLICEALA   MEDICALÃ   EUROPEANÃ
(AUTORIZATÃ  +  ACREDITATÃ  + ATESTATÃ)

ªCOLARIZEAZÃ  PENTRU ROMÂNIA ªI  EUROPA:
         Asistenþi  Medicali  Generaliºti – A.M.G.
         Asistenþi  Medicali  de  Farmacie – A.M.F.
     CONDIÞII  SPECIFICE  ºi  NOUTÃÞI:
-Se pot asigura locuri de muncã din timpul scola-

rizãrii (ex. în Germania, limba se invaþã în 3 ani, în
þarã sau în practica din Germania),

-Se face practicã ºi în alte þãri (ex. în acest an,  în
Spania, la Valencia, cu 30 de elevi),

-Taxa de ºcolarizare realã: 2300 lei  la AMF ºi
2500 lei la AMG (pentru toate cheltuileile norma-
le, inclusiv plata practicii în spitale),

-Taxa se plãteºte în 6 rate ºi se poate reduce
prin burse,

-Avem bazã materialã completã, profesori de spe-
cialitate ºi un renume  obþinut în cei 17 ani de acti-
vitate, cu peste 2750 de absolvenþi.

==============================================================
       Înscrierile se fac de luni pânã vineri, între

10: 00  ºi  18:00, la  sediul nostru din clãdirea “B”
a ªcolii “Elena Farago”,  fosta  Scoala  nr. 34 din
Craioviþa, lângã PECO pe Calea Severinului.

 www.scoalaecologica.ro + paginile de  FACEBOOK,
Tel. 0251.420534

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.
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OFERTE SERVICIU

CENTRUL Medico So-
cial Amãrãºtii de Jos,
cu sediul în localitatea
Amãrãºtii de Jos, str.
Principalã, nr. 471A, ju-
deþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocu-
parea funcþiilor con-
tractuale vacante, con-
form HG286/
23.03.2011, cu modi-
ficãrile ºi completãrile
ulterioare, de: -asistent
medical generalist
principal -pl, 1 post, -
muncitor calificat I (bu-
cãtar), 1 post. Pentru
aceste posturi concur-
sul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în
data de 23.09.2016,
ora 11,00, Proba prac-
ticã în data de
29.09.2016, ora 11,00.
Pentru participarea la
concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -
pentru postul de asis-
tent medical generalist
principal: -Cetãþean ro-
mân; -Studii: Absolvent
al ªcolii Postliceale Sa-
nitare; -Certificat de
grad principal în spe-
cialitatea asistent me-
dical generalist; -Cu-
noºtinþe limba românã
scris ºi vorbit; -Vechi-
me: minim 5 ani. Pen-
tru postul de muncitor
calificat I (bucãtar): -
Cetãþean român; -Stu-
dii: Medii, -Curs de ca-
lificare în meseria de
bucãtar; -Cunoºtinþe
limba românã scris ºi
vorbit; -Vechime: mi-
nim 9 ani. Candidaþii
vor depune dosarele
de participare la con-
curs în termen de 10
zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezen-
tului anunþ în Monito-
rul Oficial. Relaþii supli-
mentare la sediul: Cen-
trul Medico Social
Amãrãºtii de Jos, per-
soanã de contact: Dia-
conu Loredana, tele-
fon: 0729.985.356.

DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã modestã -
1400 mp, Leamna de
Sus, lângã bisericã.
Telefon: 0740/330.526
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 

Consultare publicã
 
Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de

consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii
52/2003 privind transparenta decizionalã în adminis-
traþia publicã, pentru „Regulamentul privind organi-
zarea ºi funcþionarea Comisiei Sociale pentru analiza
ºi repartizarea locuinþelor destinate închirierii”.

Regulamentul ºi documentele aferente, sunt dispo-
nibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Munici-
piului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica
„Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate
pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare cu privire la Regulamenul supus consul-
tãrii, pânã la data de 26.09.2016, la Centrul de Infor-
matii pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561
sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro”

Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0 7 6 1 / 0 4 9 . 3 7 4 ;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/ 563.823.

Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect.  Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.

Vând doi cãþei, lup fru-
moºi strada Bibescu
Nr. 2A. Telefon: 0729/
059.942.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 1 septembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primãria Orodel – judeþul Dolj organizeazã în data de 27.09.2016 ora 11.00, la
sediul din localitatea Orodel – judeþul Dolj concurs de recrutare pentru ocuparea a
2 funcþii publice de execuþie, respectiv consilier debutant în cadrul compartimentu-
lui „ IMPOZITE ªI TAXE LOCALE” ºi referent, grad profesional superior în cadrul
compartimentului „ ASISTENÞÃ SOCIALÃ” .

1. Condiþii de participare pentru funcþia de consilier debutant:

A.Condiþii generale:

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea  nr.
188/ 1999 privind statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

B. Condiþii specifice:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul ºtinþe economice;

- Cunoºtinþe de operare a calculatoului dovedite cu certificat care sã ateste
abilitãþile.

2. Condiþii de participare pentru funcþia de referent:

A. Condiþii generale:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþile generale prevãzute de art. 54 din

Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcþionarilor publici( r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

B. Condiþii specifice:

- studii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat
- vechime în specialitate studiilor de minimum 9 ani
- cunoºtinþe de operare a calculatoului dovedite cu certificat care sã ateste

abilitãþile.
Relaþii suplmenatre privind concursul se pot obþine la sediul instituþiei din locali-

tatea Orodel- judeþul Dolj. sau la telefon: 0251/ 367.538.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

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

Acordãm credite
pensionarilor ºi sala-
riaþilor cu venituri mi-
nime. Telefon: 0768/
885.255.

PIERDERI
Pierdut BI pe numele
FOTESCU GHEOR-
GHE, domiciliat în Cra-
iova, strada Pictor An-
dreescu, nr. 8, CNP
1380131163206. Se
declara nul.

DECESE
A trecut repede ºi
dureros în veºnicie
prof. V. MAFTEI  –
BUHÃIEªTI – scrii-
tor, matematician,
sufletul festivalului
pentru copii Craio-
va. Regrete eterne.
Iuliana ºi Miºu Firan

S. C. PIETE SI TARGURI
CRAIOVA SRL organizeaza con-
curs  in vederea ocuparii postu-
lui vacant de muncitor calificat,
perioada nedeterminata, in data
de 20.09.2016. Concursul se va
desfasura la sediul SC PIETE SI
TARGURI CRAIOVA SRL din
str. Calea Bucuresti, nr. 51,
dupa cum urmeaza:- in data de
20.09.2016, ora 11.00, proba
scrisa; - in data de 23.09.2016,
ora 11.00, interviu. Dosarele se
vor depune pânã la data de
15.09.2016, ora 10.00, la sediul
SC PIETE SI TARGURI CRA-
IOVA SRL - Biroul Resurse
Umane, Salarizare si Imagine.
Tematica si conditiile de partici-
pare vor fi afisate la sediul socie-
tatii. Relatii suplimentare la  nu-
marul de telefon  0251/410696.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Halep, victorie-fulger în primul tur de la US OpenHalep, victorie-fulger în primul tur de la US OpenHalep, victorie-fulger în primul tur de la US OpenHalep, victorie-fulger în primul tur de la US OpenHalep, victorie-fulger în primul tur de la US Open
Constãnþeanca va înfrunta în faza urmãtoare,

într-un meci programat desearã, o sportivã
din Cehia, fost numãr 5 mondial

Simona Halep (5 WTA) a repurtat un
succes extrem de expeditiv, marþi searã, în
manºa inauguralã a Openului american, tre-
când cu scorul de 6-0, 6-2 de belgianca
Kirsten Flipkens (56 WTA), dupã o orã ºi
un minut de la primul serviciu.

“M-am descurcat bine, mi-am fãcut jo-
cul. Am avut destul timp sã fac lucrurile

aºa cum mi-am dorit. Fie-
care meci e important pen-
tru mine, mai ales unul care
se disputã la un Grand Slam.
În momentul în care începi
turneul, ai emoþii, din cauza
dorinþei foarte mari de a avea
rezultate. Mi-am dorit doar
sã lovesc bine mingea ºi sã
elimin emoþiile. ªtiam ce mã
aºteaptã ºi nu am avut pro-
bleme”, a spus Halep, ime-
diat dupã meci.

Aceasta a fost a cincea
victorie pe care constãnþean-
ca a obþinut-o în faþa jucã-
toarei belgiene, din tot atâtea
dispute, mai mult, necedând
nici mãcar un set.

În turul doi, Halep va
evolua, desearã (la o orã
necunoscutã la realizarea
acestor rânduri), împotri-
va cehoaicei Lucie Safaro-
va, care încearcã sã îºi re-
vinã dupã seria de proble-
me medicale care au prã-

buºit-o în ierarhia femininã de pe locul 5,
pe care se afla în urmã cu un an, pânã pe
pozitia 44, pe care o ocupã în prezent.
Pentru a-ºi dobândi dreptul de a se duela
cu Halep, Safarova a învins-o cu un du-
blu 6-4 pe australianca Daria Gavriolova,
sportivã care îi succede în clasamentul
WTA, pe 45.

Pânã acum, Halep ºi Safarova s-au aflat
faþã în faþã de patru ori, iar românca con-
duce cu 3-1. Halep a cedat în prima dintre
dintre partide, scor 2-6, 4-6 în turul II la
Toronto 2011, pentru a se impune apoi în
2013, în semifinale la Nurnberg, scor 6-
3, 0-6, 6-2, ºi în douã rânduri în 2014,  în
turul III la Indian Wells, scor 6-2, 4-6, 6-
4, respectiv în optimi la Cincinnati, scor
6-4, 7-5.

“O ºtiu destul de bine pe Safarova. Am
jucat de multe ori ºi mã aºtept la un meci
foarte greu. Este o jucãtoare bunã, dar
simt ca am ºansa mea sã câºtig. Trebuie
sã muncesc mult ºi sã cred ca totul va fi
bine”, a declarat Halep, semifinalistã anul
trecut la Flushing Meadows.

Þig – out
De asemenea în turul I, Patricia Þig (128

WTA), ultima româncã care a luat startul

la New York, a fost învinsã, marþi noapte,
de germanca Laura Siegemund (27 WTA),
scor 6-3, 3-6, 2-6, la capãtul a douã ore ºi
33 de minute de joc.

Þig este cea de-a treia jucãtoare a noas-
trã eliminatã în runda inauguralã la US Open,
dupã Irina Begu (23 WTA), scor 0-6, 4-6,
luni, cu ucraineanca Lesia Tsurenko (99
WTA), ºi Sorana Cîrstea (86 WTA), scor
6-0, 5-7, 2-6 în duelul românesc cu Ana
Bogdan (116 WTA). De altfel, Ana Bogdan
a întâlnit asearã, în turul II, o altã compa-
trioatã, numind-o aici pe Monica Nicules-
cu (58 WTA), care a debutat la US Open
cu un succes puþin scontat, scor 6-3, 6-7
(3), 6-1 cu Barbora Strycova (Cehia; 21
WTA). Cine va merge mai departe dintre
Bogdan ºi Niculescu va da peste învingã-
toarea dintre fostul lider mondial Caroline
Wozniacki (Danemarca; 74 WTA) ºi Sve-
tlana Kuzneþova (Rusia, 10 WTA).

Programat a se disputa sâmbãtã, 3 sep-
tembrie, de la ora 17:00, meciul dintre CS
Podari ºi SCM Piteºi, din prima etapã a
Ligii a III-a, Seria 3, a fost amânat la ce-
rerea formaþiei din Trivale. Oficialii echi-

LIGA A III-A

Meciul CS Podari – SCM
Piteºti a fost amânat

pei piteºtene au trimis
o adresã cãtre FRF
prin care au anunþat
cã vor sã joace la o
datã ulterioarã, pe
motivul cã au în
aceastã perioadã trei
jucãtori convocaþi la
loturile naþionale Un-
der 17 ºi 19.

Celelalte formaþii
doljene care fac par-

te din aceastã serie vor evolua mâine, de
la ora 17:00, CS Universitatea II Craiova,
în deplasare, cu vâlcenii de la CS ªirinea-
sa, iar CSO Filiaºi, “acasã”, cu satelitul
Concordiei Chiajna.

Cu doar câteva zile înainte de debu-
tul preliminariilor pentru Cupa Mondia-
lã din 2018, marile forþe ale continen-
tului pun la punct ultimile detalii. Ast-
fel, astãzi au loc douã super-dueluri,
Belgia – Spania ºi Ita-
lia – Franþa (ora 22:00,
Digi Sport 1; în foto,
starul francezilor, An-
toine Griezmann). Se
mai  joacã Olanda –
Grecia ºi Portugalia –
Gibraltar. Asearã a pu-
tut fi vãzutã la lucru ºi
Germania, care a întâl-
nit, la Monchenglad-
bach, reprezentativa
Finlandei. De aseme-
nea, au evoluat ºi douã
dintre viitoarele adver-

Douã amicale de lux, azi,
la Bruxelles ºi Bari

sare ale tricolorilor, Armenia, meci în
Cehia, ºi Danemarca, care a primit vi-
zita Liechtensteinului. Din grupa Româ-
niei mai fac parte Muntenegru (rivala
de duminicã), Polonia ºi Kazahstan.

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL – Meci amical: Italia –

Franþa.

DIGI SPORT 2

21:00 – ATLETISM – Etapã din “Liga de

Diamant”, în Elveþia, la Zurich.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1

16:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a
12-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – US
Open, în Statele Unite, la New York: ziua a 4-a.

EUROSPORT 2

18:00, 20:30, 4:00 – TENIS – US Open,
în Statele Unite, la New York: ziua a 4-a.
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1. Steaua 5 4 1 0 8-2 13
2. Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
3. Craiova 6 4 0 2 11-8 12
4. Botoºani 6 3 1 2 14-8 10
5. Pandurii 6 2 3 1 6-4 9
6. Voluntari 6 2 2 2 10-7 8
7. CSMS Iaºi 5 2 2 1 6-3 8
8. Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
9. Viitorul 6 2 1 3 7-8 7
10. Chiajna 6 2 1 3 2-7 7
11. Astra 6 1 2 3 7-13 5
12. CFR Cluj 6 2 3 1 10-6 3
13. ASA 6 0 0 6 5-15 -6
14. ACS Poli 6 1 1 4 7-16    -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 6-a

Chiajna – CSMS Iaºi 0-0
Dinamo – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Lazãr 14 / Llullaku 40
ACS Poli – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Cânu 36 / Bud 71.
Pandurii – Steaua 0-1
A marcat: Boldrin 69
„U” Craiova – Viitorul 2-1
Au marcat: Bancu 47, Mãzãrache 58 / Casap 61.
Astra – Fc Voluntari 1-1
Au marcat: Budescu 64 / L. Marinescu 49.
FC Botoºani – ASA 4-2
Au marcat: Bordeianu 45, Golofca 66, Matulevicius 73, 88 /

Zicu 19, G. Matei 39.

Restanþã din prima etapã
Steaua – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Pânã nu cu mult timp în urmã,
deplângeam condiþiile de antrena-
ment ºi joc ale juniorilor Craiovei.
Dupã inaugurarea Bazei Sportive
de la Aeroport, putem spune cã
avem Bazã, dar n-avem „baza”
fotbalului, fiindcã viitorul fotbalu-
lui din Bãnie nu aratã deloc roz,
din ce s-a constatat ieri, la derby-
urile Universitatea – Dinamo, din
Liga Elitelor, under 19 ºi under 17.
A fost desant pe sinteticul care a
gãzduit cele douã partide din pri-
ma rundã a campioantelor de ju-
niori, ultraºii craioveni venind sã-i
încurajeze pe puºtii crescuþi în
curtea ªtiinþei. Cei 50 de fani au
þinut sã le ofere juniorilor un dram
din atmosfera de derby, pentru ca
aceºtia sã asimileze devreme riva-
litatea cu „câinii roºii”. Numai cã
pe teren diferenþa de valoare din-
tre juniorii mari ai Craiovei ºi cei ai
lui Dinamo a fost una uriaºã, iar
scorul final, 7-1 în favoarea echi-
pei cravaºate de pe margine de Flo-
rin Bratu, a fost unul blând faþã de
ce s-a întâmplat pe teren. Dinamo-
viºtii, cu fiul lui Liviu Ciobotariu
în centrul defensivei ºi cu o linie
medianã care a arestat mingea, a
dominat din start ºi a deschis sco-
rul devreme. Craiova a egalat dintr-
un penalty obþinut de Vlãdoiu, fun-
daºul dreapta care a debutat la echi-
pa mare în fieful campioanei, As-
tra, dar dupã pauzã jocul s-a dis-
putat practic numai în jumãtatea
gazdelor, sufocate pur ºi simplu de
adversar. Portar mai bun decât
Gabor, adus de pe la Bucureºti, am
gãsi ºi la o miuþã spontanã în faþa
blocului, dar nici colegii acestuia
nu au pãrut sã aibã prea multe în
comun cu fotbalul. Chiar Hodea ºi
Dinu, care cochetau cu lotul pri-
mei echipe, nu par demni nici de
banca de rezerve a „satelitului”
dupã cum au evoluat ieri, iar Ena-
che, Bârzan sau Andrei n-au înde-
plinit nici calitatea de jaloane, fi-
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Liga Elitelor under 19, etapa ILiga Elitelor under 19, etapa ILiga Elitelor under 19, etapa ILiga Elitelor under 19, etapa ILiga Elitelor under 19, etapa I
Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti 1-7
Au marcat: Popescu 30 – pen. / Gheorghe 12, 76, Vasile 52, 69, Ciobotariu 55, 83, V. Vlad 85.
Universitatea: Gabor - Vlãdoiu, Ivan, C. Ion, Andrei - Enache, Hodea - Bârzan, Constantin, Dinu -

Popescu. Au intrat: Stancu, Geanimu, Rodeanu, Cârlig. Antrenor: Mugur Guºatu.
Dinamo: Esan - Anghel, Giuga, Ciobotariu, Codrean - M Vlad, V Vlad - Nistor, Gheorghe, Vasile -

Trandafirescu. Au intrat: Costache, Oprescu, Negotei, Miºelãricu. Antrenor: Florin Bratu.

Liga ElitelorLiga ElitelorLiga ElitelorLiga ElitelorLiga Elitelor
under 17, etapa Iunder 17, etapa Iunder 17, etapa Iunder 17, etapa Iunder 17, etapa I

Universitatea Craiova – Dina-
mo Bucureºti 2-3

Au marcat: Zbona 24, Gârbi-
þã 49 – pen. / Creþu 20, Mãgu-
reanu 38, Mitrea 75.

Universitatea: Bobonete –
Manea, Constantinescu, Sima,
Vadasis – ªerban, Dobre –  Ni-
chifor, Mihãilã, Gârbiþã – Zbo-
na. Au intrat: Pacionel, 5 Stãi-
culescu, 13 Niþuicã, 30 Cercel.
Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Dinamo: Fara - Mãgureanu,
Cheia, Brad, Demci - Aad Saad,
Ionescu, Rãducan, Stancu - Cre-
þu, Longher. Au intrat: Milea,
Petrescu, Niþu, Mitrea. Antre-
nor: Sorin Bucuroaia.

indcã le-au înlesnit dinamoviºtilor
drumul spre goluri. Majoritatea reu-
ºitelor oaspeþilor au venit în urma
unor pase înºiruite de la centrul
terenului pânã la careul mic alb-
albastru, disputa pãrând una din-
tre o echipã de play-off în Liga I ºi
una de pitici. Coºmarul s-a înche-
iat dupã ºapte goluri primite de
Gabor, iar suporterii olteni s-au
resemnat în privinþa generaþiei care
ar trebui sã batã la porþile primei
echipe.

Juniorii mici, mai competitivi
Dupã umilinþa de la ora 12, se

aºtepta rãzbunarea din partea ju-
niorilor under 17, iar aceºtia, chiar
dacã s-au înclinat în faþa omologi-
lor din ªtefan cel Mare, au oferit
cel puþin o reprezentaþie onorabilã.
Contra unor adversari mult mai
masivi, deºi de aceeaºi vârstã, puº-
tii preluaþi de Mogoºanu de la Ca-
lafeteanu au fãcut o primã reprizã
bunã ºi doar ratãrile în serie ale ata-
cantului Zbona, adus de la Sighe-
tul Marmaþiei, a fãcut ca avantajul
sã nu fie de partea Craiovei. În re-
priza a doua, când în echipa alb-
albastrã a apãrut ºi un mijlocaº
mignon, Pacionel,  Dinamo a pre-
luat iniþiativa ºi s-a impus meritat,
chiar dacã a fost „ciupitã” ºi de
arbitri, care au acordat un penalty
gratuit gazdelor. Dacã de la junio-
rii mari ai ªtiinþei era imposibil sã
remarci vreun jucãtor, dintre puº-
tii under 17 s-au evidenþiat decarul
Gârbiþã, stoperul Constantinescu,
ºi chiar Zbona, în ciuda ratãrilor. A
lipsit Vladimir Screciu, mijlocaºul
integralist marþi pentru naþionala
under 17, care a învins cu 2-1
Ucraina la Cupa Syrenka, în Polo-
nia, iar astãzi, în semifinalele tur-
neului, întâlneºte Georgia.

Dupã meciuri, Dumitru Barbu,
conducãtorul tehnic al Centrului de
Copii ºi Juniori al Universitãþii Cra-

iova a declarat pentrui site-ul ofi-
cial al Universitãþii: „Au fost douã
partide total diferite. În prima, cea
a juniorilor A, am suferit o înfrân-
gere usturãtoare. Chiar dacã în
prima reprizã am jucat de la egal la
egal cu adversarii, am clacat în
partea a doua a meciului. Fiind ul-
timul nivel de juniorat, aceºti copii
vor trebui sã-ºi punã câteva sem-
ne de întrebare în privinþa evolu-
þiei lor. La U17, meciul a fost mult
mai echilibrat, puteam chiar sã câº-
tigãm, dar am ratat mult în prima
reprizã, când am avut trei ocazii
clare. În zilele urmãtoare vom tra-
ge concluziile privitor la evoluþiile
jucãtorilor ºi la rezultate“.

AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”AAAAAvem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”vem Bazã, n-avem “baza”


