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- Bine cã nu mi este “cãpita-
nul”, Popescule, cã ajungeam ca
“Titanicul”.

Exerciþiu al ISU Dolj: Un incendiu în masã, care a
cuprins zeci de locuinþe, spaþii co-
merciale ºi chiar ºcoala din comu-
na doljeanã Maglavit a pus “pe
jar” autoritãþile. Este anunþat pre-
ºedintele Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã, pre-
fectul de Dolj Nicolae Sorin Rã-
ducan, care pune în aplicare “Pla-

nul Roºu de Intervenþie”. Echi-
paje de pompieri, ambulanþe
SMURD ºi ale Serviciului de Am-
bulanþã Judeþean Dolj, voluntari,
jandarmi, dar ºi poliþiºti intervin
pentru stingerea incendiului ºi în-
lãturarea efectelor acestuia. Tot
acest tablou este, din fericire,
doar un scenariu pus la cale de
reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj pentru verificarea modului
de reacþie a tuturor forþelor care
trebuie sã intervinã într-o aseme-
nea stare de urgenþã.
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Nu ºtiþi cu siguranþã, fiindcã
aºa tratãm noi valorile autohto-
ne, cine este profesorul de Infor-
maticã, Marius Nicoli, de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova. Vã spunem noi, nu
fiindcã suntem „deºtepþi”, ci fi-
indcã a nu comenta o ºtire gro-
zavã de acum câteva zile, care îl
are protagonist, ar fi o mostrã de
ipocrizie ºi superficialitate rutini-
erã. Profesor de Informaticã din
1999, ahtiat de ceea ce face, pro-
fesorul Marius Nicoli, dascãl
inteligent ºi rafinat pedagog, i-a
pregãtit pentru Balcaniada de
Informaticã...
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Încã o toamnãÎncã o toamnãÎncã o toamnãÎncã o toamnãÎncã o toamnã
a pãtimiriia pãtimiriia pãtimiriia pãtimiriia pãtimirii
noastre…noastre…noastre…noastre…noastre…

Ce-ar aduce în plus apropiata
campanie electoralã parlamenta-
rã fixatã la începutul lui decem-
brie faþã de cele precedente într-
atât încât majoritatea comenta-
torilor ºi a analiºtilor nu pregetã
s-o califice drept mai înverºuna-
tã, mai atipicã ºi atât de teribilã
în presupusele ei date încât ge-
nereazã deja o confruntare în ter-
meni de aut-aut?  Sã fie acuzata
disipare a „dreptei”, pe care unele
sondaje se grãbesc s-o supralici-
teze poate prea timpuriu ºi în ale
cãror poziþii, în absenþa nuanþe-
lor obligatorii se insinueazã.

Licitaþie de artã
la Teatrul
Naþional Craiova,
pentru
achiziþionarea
sculpturii
„Cuminþenia
pãmântului”
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Gorghiu despre
programul
de guvernare:
Vrem 16%
impozit pe
muncã din 2017
ºi TVA 16%
pânã în 2019

Copreºedintele PNL
Alina Gorghiu a anunþat
vineri la Satu Mare cã
programul de guvernare
al liberalilor este centrat
pe reducerea impozitelor
pe muncã la 16% din
2017 ºi pe scãderea TVA
tot la 16% pânã în 2019.
Gorghiu a reamintit cã
liberalii sunt asociaþi cu
cota unicã de 16%, motiv
pentru care au decis sã
îºi axeze programul de
guvernare pe mãsuri
similare. Astfel, PNL
propune scãderea impozi-
tãrii muncii la 16% înce-
pând cu 2017 atât pentru
angajat, cât ºi pentru
angajator (de la 16,5%,
respectiv 21,5%) ºi
reducerea TVA la 16%
pânã în 2019. Ea a preci-
zat cã programul de
guvernare va fi public
foarte curând, iar aceste
mãsuri vor fi posibile
prin responsabilitate
bugetarã ºi o mai bunã
colectare la buget. PNL
propune, în programul de
guvernare, înfiinþarea
instanþelor fiscale, care
ar urma sã ducã la degre-
varea celorlalte instanþe
de judecatã de dosarele
ce þin de domeniul fiscal,
a mai anunþat în urmã cu
douã sãptãmâni Alina
Gorghiu.

“Guvernul va trebui sã-ºi asu-
me problema inechitãþilor salariale
ºi sã vinã cu o soluþie asumatã. (...)
Nu se cere o majorare cu 18%.
Discuþiile s-au dus în sensul unei
uniformizãri pentru cã, la ora ac-
tualã, existã diferenþe de salariza-
re, oamenii primesc salarii diferi-
te. Noi am cerut ministrului Mun-
cii, care a venit împreunã cu mi-
nistrul Justiþiei, i-am cerut sã gã-
seascã soluþii pentru uniformiza-
rea salariilor. Pe ordonanþa 20 ºi
43 nu pot sã nu vã
spun, ceea ce stãruie,
cerinþa asociaþiilor, dar
ºi a conducerilor in-
stanþelor este acea de
a face un demers ºi din
partea noastrã, a Con-
siliului, care am putea
sã sesizãm Curtea
Constituþionalã cu
eventuala neconstituþi-
onalitate. Deci magis-
traþii s-au pronunþat
ferm în sensul cã ar fi
neconstituþionale. Ur-
meazã ca CSM, în pri-
mul rând eu care aº fi
titularul unei astfel de
sesizãri, va trebui sã
examinez împreunã cu
direcþia de specialitate,
împreunã cu colegii
mei ºi mã voi pronun-

Gabriel Oprea anunþã cã vaGabriel Oprea anunþã cã vaGabriel Oprea anunþã cã vaGabriel Oprea anunþã cã vaGabriel Oprea anunþã cã va
demisiona din Senatul Românieidemisiona din Senatul Românieidemisiona din Senatul Românieidemisiona din Senatul Românieidemisiona din Senatul României
Fostul ministru de Interne, Ga-

briel Oprea, a anunþat, pe pagina
sa de Facebook, cã va demisiona
din Senatul României sãptãmâna
viitoare.

‘’Nu mã ascund în spatele
niciunei imunitãþi ºi, la fel ca ºi
familia Giginã, doresc adevãrul
despre acel accident. Înþeleg cã
sunt opinii juridice divergente cu
privire la posibilitatea reluãrii vo-
tului. Prin urmare, ca sã nu mai
existe vreo îndoialã, vã anunþ cã
demisionez din Senatul României.
Procedura, conform Regulamen-
tului, se va realiza sãptãmâna vii-
toare’’, a afirmat el.

Senatul a respins cererea DNA
de începere a urmãririi penale în
cazul fostului vicepremier Gabriel
Oprea. Aproximativ 3.000 de oa-
meni au protestat în faþa Senatului
joi seara faþã de decizia parlamen-
tarilor de a respinge cererea DNA
de urmãrire penalã a fostului mi-
nistru de Interne Gabriel Oprea,
aceºtia blocând timp de câteva zeci
de minute Calea 13 Septembrie. 

Demisia lui Oprea nu a fost
înregistratã la Senat deocamdatã

Demisia fostului vicepremier
Gabriel Oprea nu a fost înregistratã
vineri, pânã la terminarea progra-
mului Senatului la cabinetul preºe-

dintelui, Cãlin Popescu Tãricenau,
a precizat purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui Senatului, Andrei Ale-
xandru. “Pânã la închiderea progra-
mului Senatului la cabinetul preºe-
dintelui nu a fost înregistratã demi-
sia senatorului Gabriel Oprea. In-

diferent de momentul înregistrãrii
unei asemenea cereri, procedura
demisiei e completã dupa susþine-
rea ei în plenul Senatului”, a preci-
zat pentru MEDIAFAX purtãtorul
de cuvânt al preºedintelui Senatu-
lui, Andrei Alexandru.

Mircea Aron (CSM): Magistraþii îmi cer sesizareaMircea Aron (CSM): Magistraþii îmi cer sesizareaMircea Aron (CSM): Magistraþii îmi cer sesizareaMircea Aron (CSM): Magistraþii îmi cer sesizareaMircea Aron (CSM): Magistraþii îmi cer sesizarea
Curþii Constituþionale referitor la inechitãþile salarialeCurþii Constituþionale referitor la inechitãþile salarialeCurþii Constituþionale referitor la inechitãþile salarialeCurþii Constituþionale referitor la inechitãþile salarialeCurþii Constituþionale referitor la inechitãþile salariale

Preºedintele Consiliului Superior al Magistraturii
a declarat, dupã întâlnirea cu ministrul Muncii ºi cel
al Justiþiei, cã Guvernul trebuie sã vinã cu soluþii
pentru a uniformiza salariile din justiþie, menþionând
cã asociaþiile de magistraþi îi cer sã sesizeze Curtea
Constituþionalã în acest sens.

þa în acest sens”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, Mircea Aron.

Reprezentanþii asociaþiilor de
magistraþi au precizat cã aºteaptã,
la rândul lor, soluþii de la Executiv.
“A rãmas ca pânã sãptãmâna vii-
toare, în funcþie de discuþiile avute
în Guvern, sã vinã ºi cu soluþii.
Aceastã discuþie ar urma sã fie
purtatã prin intermediul ministru-
lui Justiþiei. Am observat în decla-
raþiile publice date de ministrul

Muncii cã a vorbit din nou de o
creºtere a salariilor magistraþilor.
Nu a fost vorba de aºa ceva, este
vorba de o egalizare în baza unei
legi”, a declarat Dana Gîrbovan,
preºedintele Uniunii Naþionale a
Judecãtorilor din România (UNJR).

“Aºteptãm de la Guvern soluþii
pe toate problemele pe care le-am
ridicat desigur ºi pe problmea ine-
chitãþilor salariale, ºi nu a creºteri-
lor, aºa cum în mod greºit s-a spus
în spaþiul public. Vom vedea ce se
întâmplã în zilele urmãtoare, cole-
gii noºtri se adunã în adunãri ge-
nerale, îºi revizuiesc formele de
protest , unele instanþe radicalizea-
zã aceste forme. Vom vedea ce se
întâmplã în continuare.Deocamda-
tã nu putem sã spunem cã am ieºit
de la aceastã întâlnire ºi avem gã-
sitã o soluþie concretã pentru vre-

una din revendicãrile noastre”, a
declarat Gabriela Baltag, preºedin-
tele Asociaþiei Magistraþilor din
România (AMR).

Pe de altã parte, ministrul Justi-
þiei, Raluca Prunã, a declarat cã
multe dintre problemele semnalate
în Memorandumul privind justiþia
sunt vechi. “Sunt probleme vechi,
cum ar fi subfinanþarea sistemului
judiciar sau chestiunea infrastruc-
turii. La multe dintre ele vom avea
rãspunsuri când vom pune în dez-
baterea publicã pachetul de legi
privind reforma justiþiei (...) Un
punct din Memorandum cere ca
numirile de la nivelul Parchetelor
sã nu mai fie politice. Acuma pu-
neþi-vã în poziþia mea. Cum ar fi
acumã sã spun eu cã numirile sunt
politice, când eu sunt chezaºul
faptului cã am fãcut o procedurã

absolut corectã. Nu e
deloc politicã. Singu-
rul lucru politic este cã
eu sunt într-un gu-
vern, nefiind un om
politic”, a declarat mi-
nistrul Justiþiei, Ralu-
ca Prunã, dupã discu-
þiile cu magistraþii.

Ministrul Muncii,
Dragoº Pîslaru, a de-
clarat, anterior, cã Gu-
vernul nu are cum sã
plãteascã salarii majo-
rate cu 18% pentru
99% dintre angajaþii din
justiþie, din cauza im-
pactului bugetar prea
mare, menþionând cã
Executivul nu a avut de
unde da 30-50 de lei
pentru categorii cu sa-
larii sub 1.400 de lei.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu ºtiþi cu siguranþã, fiindcã aºa tratãm
noi valorile autohtone, cine este profeso-
rul de Informaticã, Marius Nicoli, de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova. Vã spunem noi, nu fiindcã suntem
„deºtepþi”, ci fiindcã a nu comenta o ºtire
grozavã de acum câteva zile, care îl are
protagonist, ar fi o mostrã de ipocrizie ºi
superficialitate rutinierã. Profesor de In-
formaticã din 1999, ahtiat de ceea ce face,
profesorul Marius Nicoli, dascãl inteli-
gent ºi rafinat pedagog, i-a pregãtit pentru
Balcaniada de Informaticã, de la Skoplje
(Macedonia), pe sclipitorii elevi craioveni
Alexandra Udriºtoiu ºi Emanuel Dicu,
de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
ambii medaliaþi cu „aur” ºi respectiv „ar-
gint”, dupã ce anul trecut fuseserã aureo-
laþi cu medalii de bronz, respectiv argint,
la aceeaºi competiþie. Elevi în clasa a IX-
a sunt calificaþi, deja, ºi la Turneul de
Informaticã de la Shumen (Bulgaria).
Volubil, profesorul Marius Nicoli a avut
amabilitatea sã ofere câteva detalii despre

„juniorii” de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, aºa sunt consideraþi, care ºi-au
fãcut deja un nume în Informaticã. Bãnuim
cã vestea medalierii cu aur a Alexandrei
Udriºtoiu ºi argint a lui Emanuel Dicu,
meritoºi elevi în clasa a IX-a, cum spu-
neam, a produs o vie satisfacþie, atât la
nivelul conducerii, cât ºi al cadrelor didac-
tice de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
pe al cãrei zid exterior strãjuieºte o aserþi-
une a acad. Radu Voinea – o personalita-
te de înaltã þinutã ºtiinþificã, fost elev: „Aici
se învaþã carte!”  Întâmplarea face ca
performanþa strãlucitã a elevilor îndrumaþi
de profesorul Marius Nicoli sã coincidã cu
începerea unui nou an ºcolar. Moment
marcat, aproape pretutindeni, de mici fes-
tivitãþi. La Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” nu se cunoaºtea, încã, rezultatul la
Balcaniada de Informaticã de Skoplje. Ar
fi fost anunþat. Completeazã, de altfel, o
salbã de medalii obþinute în ultimii ani. Dar
ºi acum, succesul elevilor Alexandra
Udriºtoiu ºi Emanuel Dicu nu poate decât

potenþa elanuri ºi ambiþii ale tutu-
ror colegilor, ºi chiar ale dascãli-
lor. Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” nu este un liceu cu „croito-
raºi îndemnatici”, care la interva-
le de timp anunþã câte o sclipire
rãzleaþã. Ci, este o autenticã uni-
tate de elitã educaþionalã, care ºi-
a propus un asemenea statut. Fãrã
ipocrizie. Prin atmosfera moralã
instituitã ºi probitatea dascãlilor,
care conferã la rândul lor o iden-
titate acestui lãcaº de învãþãmânt.
Ceea ce nu vrem sã înþelegem, ca
sã revin la titlul acestei tablete, este
urmãtorul lucru, nu foarte compli-
cat: o ºcoalã „bunã” este atunci
când se doreºte acest lucru, iar o
ºcoalã „rea” este atunci când se
stãruie, cu încãpãþînare, pe un
drum nefast. Restul, sunt comentarii cu izul
lor de inadecvare. Are mulþi dacãli, de rea-
lã þinutã, din croialã potrivitã, învãþãmâtul
craiovean ºi, chiar, cel doljean. Pe care, ra-

reori, îi evocãm. ªi încã ceva, Craiova pro-
duce IT-iºti ºi cu toate acestea nu are încã
un Centru de Excelenþã pentru a incorpora
aceste minuni ale zilelor noastre.

Obiectivul major al Ministerului Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice este unul de asigurare a
accesului egal la o educaþie de calitate pentru roþi copiii
ºi tinerii din România. În condiþiile în care se impune
cu necesitate profesionalizarea carierei didactice ºi
asigurarea unui parcurs coerent tuturor celor care
fac parte din corpul profesoral, þinând cont de con-
cluziile rapoartelor de monitorizare a examenelor na-
þionale, din care reiese necesitatea formãrii ºi profe-
sionalizãrii unui corp naþional de evaluatori s-au sta-
bilit þintele strategice ale programelor de formare con-
tinuã din oferta CCD, pentru anul ºcolar 2016/2017.
„Se va merge pe evaluarea activitãþii de învãþare-for-
mativã ºi sumativã, cu accent pe examenele naþiona-
le; dobândirea ºi dezvoltarea de competenþe didacti-
ce privind procesul de predare-învãþare/evaluare la
clasa pregãtitoare; stabilirea curricularã pentru nive-
lul gimnazial; utilizarea ºi dezvoltarea bazelor de date
dedicate formãrii continue. În contextul în care, pentru
unele þinte strategice menþionate, au existat proiecte
finanþate din fondurile unor programe naþionale ºi in-
ternaþionale, care au desfãºurat activitãþi de formare
profesionalã a cadrelor didactice din învãmântul preu-
niversitar, în vederea asigurãrii sustenabilitãþii, CCD

S-au stabilit þintele strategice ale
Casei Corpului Didactic

S-au stabilit þintele strategice ale programelor de for-
mare continuã, din oferta instituþiei Casei Corpului
Didactic (CCD), de formare continuã a personalului di-
dactic. Despre aceste modificãri, aduce lãmuriri direc-
torul CCD Dolj, prof. ªtefan Vasile.

Se pare cã, în România de as-
tãzi, se mai intereseazã cineva
ºi de Geografie. Astãzi, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj va avea loc o întâlnire cu
profesorii de specialitate din ju-
deþ, pentru a fixa activitãþile pen-
tru anul ºcolar care tocmai a în-
ceput. De asemenea, vor parti-
cipa ºi membrii Societãþii de Ge-
ografie din România (SGR) –
Filiala Dolj, care pot sã-ºi pre-

Conferinþã pentru Geografie
zinte planurile referitoare la
2016/2017. „La nivelul judeþului
Dolj, profesorii de geografie sta-
bilesc întregul calendar al activi-
tãþilor pentru anul ºcolar 2016-
2017. Mulþi dintre ei sunt membri
ai SGR – Filila Dolj. Pe nlângã
concursurile naþionale de geo-
grafie, la nivelul judeþului se de-
fãºoarã activitãþi atât pentru
elevi, cât ºi pentru cadrele didac-
tice. O importanþã deosebitã o

are Conferinþa Naþionalã a SGR,
anulã, de aceea Filiala Dolj are
ca obiectiv susþinerea acesteia, în
luna noiembrie a acestui an, la
Craiova, în parteneriat cu ISJ Dolj
ºi Universitatea din Craiova,
prpunându-se ºi schimburi de ex-
perienþã cu unitãþi similare din
þarã”, a precizat prof. Maria Cio-
banu, inspector de specialitate în
cadrul ISJ Dolj ºi membrã a SGR.

CRISTI PÃTRU

din toatã þara vor întreprinde toate mãsurile necesare
includerii în oferta pentru anul ºcolar care a început,
în mai multe domenii. Sunt de amintit „Dezvoltarea
competenþelor didactice de evaluare a învãþãrii prin
examene naþionale, la disciplinele din programele de
examene naþionale – 16 ore”; „Formare utilizatori de
aplicaþie CONCRET – proiect POSDRU ID 63931 –
Banca naþionalã de date a formãrii continue a perso-
nalului dudactic din învãþãmântul preuniversitar, be-
neficiar al MENCS – 16 ore”; „Management ºi con-
siliere pentru cariera didacticã – 12 ore”; „Abilitarea
curricularã a cadrelor didactice din învãþãmântul pri-
mar pentru clasa pregãtitoare – 16 ore”. Mai impor-
tantã este altã precizare: „Pãnã la data primirii avi-
zului pentru oferta de formare continuã valabilã
în anul ºcolar 2016/2017, pentru fiecare CCD
rãmâne valabilã oferta de formare continuã avi-
zatã pentru anul ºcolar 2015/2016”. Inspectorate-
le ªcolare Judeþene, prin Casa Corpului Didactic, vor
pune în aplicare prevederile legale, reprezentate prin
Nota nr. 42.299/19.09.2016 a MENCS”, a declarat
prof. ªtefan Vasile, director al CCD Dolj.

CRISTI PÃTRU

ªtefan
Vasile

Maria Ciobanu
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Alarmele au început sã sune cu putere,
în comuna doljeanã Maglavit, ieri diminea-
þã, la ora 11.30. Motivul a fost un exerci-
þiu cu forþe suplimentare în teren, vizând
gestionarea unor situaþii de urgenþã gene-
rate de un incendiu în masã izbucnit în
localitate. Persoane necunoscute au incen-
diat obiective din mai multe zone ale loca-

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Doljm, joi, 22 septembrie a.c.,
ora 12.00, la Punctul de Trecere a Frontie-
rei Calafat, judeþul Dolj s-a prezentat pe sen-
sul de intrare în þarã, cetãþeanul român Neli
C., în vârstã de 46 de ani, cu domiciliul pe
raza judeþului Dolj, la volanul unui autotu-
rism înmatriculat în România. Cu ocazia
controlului amãnunþit efectuat asupra mijlo-
cului de transport, poliþiºtii de frontierã au
descoperit în portbagajul acestuia mai multe
pungi din plastic ce conþineau 175 articole
vestimentare (costume sport ºi lenjerie inti-
mã), inscripþionate cu numele unor firme cu-
noscute, produse susceptibile a fi contrafã-
cute. ªoferul autoturismului a declarat cã nu
deþine documente de provenienþã sau certi-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, joi, 22
septembrie a.c., poliþiºtii din Filiaºi au reþi-
nut pentru 24 de ore un bãrbat de 33 de ani
pentru comiterea unor infracþiuni la regimul
circulaþiei pe drumurile publice. Mai exact,
poliþiºtii doljeni au reþinut în sarcina lui So-
rin Cismaru, de 33 de ani,
din comuna Butoieºti, jude-
þul Mehedinþi, cã, pe 26 iu-
nie a.c., a condus un auto-
turism Ford pe bulevardul
Racoþeanu, având o îmbi-
baþie alcoolicã de 1,90 mg/
l alcool pur în sânge (dupã
cum a rezultat din analizele
de laborator). La momen-
tul respectiv s-a întocmit
dosar penal pe numele sãu,
însã pe 8 septembrie a.c.,
Cismaru a recidivat. Bãrba-
tul a fost depistat din nou,
conducând autoturismul
Ford, tot pe bulevardul

Îmbrãcãminte susceptibilã a fi contrafãcutã
descoperitã la vama Calafat

Poliþiºtii de frontierã
doljeni au descoperit într-un
autoturism 175 articole
vestimentare, bunuri sus-
ceptibile a fi contrafãcute,
pe care un cetãþean român
a încercat sã le introducã
ilegal în þarã. Oamenii legii
au confiscat marfa ºi au
întocmit în cauzã dosar de
cercetare penalã.

ficate de calitate pentru bunurile descoperi-
te cu ocazia controlului de frontierã. „Pro-
dusele a cãror valoare este de 2.530 de lei
au fost ridicate în vederea continuãrii cer-
cetãrilor, iar în cauzã poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de punere în circulaþie fãrã drept
a unui produs purtând o marcã identicã sau
similarã cu marca înregistratã pentru pro-
duse identice sau similare, faptã prevãzutã
ºi pedepsitã de art. 90, alin.1, lit b din Le-
gea 84/1998”, a precizat comisar ºef Ro-
micã Ivãnoiu, purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj.

Reþinut pentru alcool la volanReþinut pentru alcool la volanReþinut pentru alcool la volanReþinut pentru alcool la volanReþinut pentru alcool la volan
Un bãrbat de 33 de ani, din

comuna Butoieºti, judeþul Mehe-
dinþi, prins de poliþiºtii din Filiaºi
de douã ori bãut la volan ºi cu
permisul de conducere reþinut tot
pentru consum de alcool, a ajuns
în arestul IPJ Dolj, reþinut pentru
24 de ore, în cursul zilei de joi.

Racoþeanu din Filiaºi, deºi avea permisul de
conducere reþinut ºi era sub influenþa bãu-
turilor alcoolice. A fost condus la unitatea
medicalã pentru recolatrea probelor, iar joi,
22 septembrie a.c., au venit rezultatele, la
analizele toxicologice efectuate reieºind cã
bãrbatul avea o alcoolemie de 2,05 mg/l al-
cool pur în sânge la momentul opririi în tra-
fic. „Bãrbatul a fost reþinut pentru comite-
rea de infracþiuni la regimul circulaþiei pe dru-
murile publice, a fost introdus în arestul IPJ
Dolj, urmând sã fie prezentat procurorilor
din cadul Parchetului Filiaºi ºi magistraþilor
Judecãtoriei Filiaºi cu propunere corespun-
zãtoare”, a precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Exerciþiu al ISU Dolj:

„Planul Roºu de Intervenþie”„Planul Roºu de Intervenþie”„Planul Roºu de Intervenþie”„Planul Roºu de Intervenþie”„Planul Roºu de Intervenþie”
la Maglavit dupã un incendiu în masãla Maglavit dupã un incendiu în masãla Maglavit dupã un incendiu în masãla Maglavit dupã un incendiu în masãla Maglavit dupã un incendiu în masã

Un incendiu în masã, care a cuprins zeci de locuinþe, spaþii comerciale ºi
chiar ºcoala din comuna doljeanã Maglavit a pus “pe jar” autoritãþile. Este
anunþat preºedintele Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, prefec-
tul de Dolj Nicolae Sorin Rãducan, care pune în aplicare “Planul Roºu de
Intervenþie”. Echipaje de pompieri, ambulanþe SMURD ºi ale Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Dolj, voluntari, jandarmi, dar ºi poliþiºti intervin pentru
stingerea incendiului ºi înlãturarea efectelor acestuia. Tot acest tablou este,
din fericire, doar un scenariu pus la cale de reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj pentru verificarea modului de reacþie a
tuturor forþelor care trebuie sã intervinã într-o asemenea stare de urgenþã.

litãþii, respective 20 de gospodãrii pe stra-
da Traian Vuia cu posibilitãþi de propagare
la întregul cvartal de locuinþe; alte 15 gos-
podãrii pe strada Pieþei cu posibilitãþi de
propagare la întregul cvartal de locuinþe;
spaþii comerciale ºi Târgul de Sãptãmânã
de pe strada Pieþei, dar ºi ºcoala Generalã
Maglavit, situatã pe Calea Severinului, cu
posibilitãþi de propagare la spaþiile comer-
ciale aflate în imediata apropiere. În aces-
te condiþii sunt alarmate toate instituþiile ºi
este anunþat preºedintele Comitetului Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgenþã, prefec-

tul de Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, care
pune în aplicare “Planul Roºu de Interven-
þie”. Totodatã a fost pus în aplicare Planul
creºterii capacitãþii operaþionale - alertã NI-
VEL IV – ALERTÃ ROªIE - pentru Deta-
ºamentul de Pompieri Calafat. Comitetul
Local pentru Situaþii de Urgenþã al locali-
tãþii Maglavit, convocat în sedinþã extra-
ordinarã, a hotãrât punerea în aplicare a
Planului de evacuare a populaþiei, salaria-
þilor ºi bunurilor materiale în situaþii de
urgenþã al localitãþii Maglavit ºi activarea
de urgenþã a Serviciul Voluntar pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, precum ºi deplasarea
acestora la locul evenimentului. S-au mon-
tat corturi pentru acordarea ajutorului
medical specializat rãniþilor, iar echipele de
intervenþie lucreazã pentru a lichida incen-
diile ºi pentru salvarea persoanelor bloca-
te în locuinþe. În final, totul se încheie cu
bine, efectele dezastrului fiind înlãturate.
Toatã aceastã desfãºurare de forþe a avut
drept scop verificarea asigurãrii unui rãs-
puns coordonat al tuturor componentelor

Sistemului Judeþean de
Management al Situaþiilor
de Urgenþã, evaluarea in-
formaþiilor ºi analiza si-
tuaþiei iniþiale, stabilirea
variantelor optime pentru
intervenþie ºi a concepþiei
de alarmare a instituþiilor
ºi serviciilor publice des-
centralizate în scopul mi-
nimizãrii impactului asu-
pra construcþiilor, per-
soanelor afectate de pro-
ducerea unui incendiu în

masã, dupã cum au anunþat reprezentanþii
ISU Dolj. Exerciþiul a fost un succes, însã
salvatorii sunt conºtienþi cã, într-o situa-
þie realã, lucrurile ar sta puþin altfel, mai
ales cã populaþia ar intra în panicã. Toc-
mai de aceea, menirea acestor activitãþi este
ca forþele de intervenþie sã fie pregãtite sã
acþioneze coordonat, sã conlucreze ºi toatã
lumea sã ºtie exact ce are de fãcut.
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Ce-ar aduce în plus apropiata campanie
electoralã parlamentarã fixatã la începutul
lui decembrie faþã de cele precedente într-
atât încât majoritatea comentatorilor ºi a
analiºtilor nu pregetã s-o califice drept mai
înverºunatã, mai atipicã ºi atât de teribilã
în presupusele ei date încât genereazã deja
o confruntare în termeni de aut-aut?

Sã fie acuzata disipare a „dreptei”, pe
care unele sondaje se grãbesc s-o supra-
liciteze poate prea timpuriu ºi în ale cã-
ror poziþii, în absenþa nuanþelor obligato-
rii se insinueazã un sentiment de confu-
zie în rândul masei amorfe de alegãtori?
Ori radicalizarea discursului fostei puteri
pesediste prea sigure de o victorie încã
departe de orice certitudine? Oricum ar
fi, faþã de alte trecute campanii, se re-
simte din greu absenþa unui „Tãtuc” ridi-
cat, mai mereu, la simbolistica unui com-
plex freudian, cãci nici nu putea fi vor-
ba, atunci ºi cu atât mai puþin acum, de
niscaiva lecturi avizate ale faimoasei teo-
rii a vestitului medic vienez.

„Tãtucii” s-au metamorfozat, prin rui-
nare ori, cine ºtie, poate prin turpitudinile
vârstei – ale nãravurilor! – în pigmei, mai
mult ori mai puþin legitimi, ori, încã ºi mai
sigur, odrasle nãscute instantaneu prin co-

claurile de pãpãdii ale politicii autohtone.
Cert e cã, mult mai devreme decât par-

cã altãdatã, „motoarele” propagandistice
au prins deja gustul turaþiei la maximum,
discursurile sunt strict apodictice – aliniate
modelului strãvechi ºi irefutabil al lui dixit
(acel aut-aut care þine loc de vreo viziune
programaticã ºi care, tradus în termeni po-
pulari, sunã, ca la o bãtãlie de pe maidan
„care pe care”). Cine, în acest anturaj de
balamuc mai evocã nevoia argumentaþiei
–, chiar ºi cele câteva tentative proiectiv
programatice au fost abandonate în favoa-
rea unei lozincãrii din ale cãrei miasme nu
reuºim sã ieºim.

Programele, chiar ºi în faza în care pre-
opinenþii ne asigurã cã existã (se fac cã
lucreazã) pãr hãrãzite „subsolului”, amen-
date de cealaltã parte ca printr-un  cvasi-
amiabil consens de vreme ce, dincolo de
retoricã, nu reprezintã ceva de natura unui
angajament serios ºi grav faþã de þarã.

La ordinea zilei au revenit, în trombã,
bârfa, denunþul calomnios inventat ad hoc
ori pur ºi simplu ficþional, lipsit chiar ºi
de pildele morale din fabulele ºi din po-
veºtile din patrimoniul oralitãþii noastre
seculare. Delaþiunea a devenit un fel de

praxis nu doar al vecinului rãzboindu-se
cu capra celuilalt, ci un fel de modus
operandi al actului judiciar.

Spaþiul public capãtã încet, dar decis,
atributul circului sosit în Cetate ºi deja in-
stalat la periferie, spre care suntem îm-
biaþi, în sonoritãþi trompetiste, cu promi-
siunea unor „salturi” trapeziste ce ne vor
tãia respiraþia.

Cine dintre noi, din masa virtualilor
spectatori,  mai are rãbdarea, ca sã nu zic,
înþelepciunea unor judecãþi la rece, nepã-
timaºe, lucide, la capãtul cãrora sã mai
putem identifica mãcar câteva fãrâme ale
normalitãþii zdrenþuite, abandonate, dar nu
mai puþin clamate ºi chiar visate? Or, toc-
mai aceste momente de reflecþii reci, de
pe margine, mai pot salva ceva din diz-
graþiosul spectacol ce tinde sã confere noi
ºi mai nefericite dimensiuni condamnãrii
clasei politice, deja aproape delegitimate.

Cãci dacã imaginea puterii politice, în
ansamblul ei, e fãrâmiþatã ºi distribuitã în
mai multe fronturi, unele chiar antagonis-
te, barca Puterii ce se va instaura va oferi
doar iluzia unei unitãþi de granit, mai exact
spus, a unei unitãþi care, chiar dacã omo-
gene în jurul proiectului de cucerire a Pa-

latelor, se va dovedi, ca de fiecare datã, la
fel de fisuratã în structurile ei de bazã, aco-
lo unde miºunã, activ ºi deocamdatã insi-
nuant, grupuri ºi grupuleþe animate de
competiþia unor interese complet paralele
cu obiectivele declarate la vârf.

Protagoniºtii – roind în jurul, nu a „Ba-
ronilor” de-acum consacraþi, ci al unora,
noi, „baronei” abia iviþi în lumina reflec-
toarelor ce le-a orbit pânã ºi puþina rezer-
vã de modestie presupus conservatã – se
cunosc înãuntrul ºi în afara Puterii (egalã
cu sine, fie ºi disimulatã în veºminte câr-
pite de tehnocraþi!), fiindcã ºi-au început
jocurile, deja perverse, surzi la orice che-
mare la raþiune ºi la responsabilitate, ah-
tiaþi, cum sunt, doar de avantaje momen-
tane ºi care se vor dovedi niºte sinecuri
cu preþuri exorbitante, nu doar în plan
politic, ci ºi juridic, cãci de cel moral nici
nu mai este cazul sã discutãm.

E acelaºi cerc vicios ce guverneazã po-
litica autohtonã din toþi aceºti ani în care
alternanþa la Putere nu mai e vãzutã, cititã
ºi acceptatã ca un temei al democraþiei, ci
în termenii unei declaraþii de rãzboi în care
pledoariile motivaþionale nu reuºesc sã de-
pãºeascã spectrul luptei pentru… ciolan.

Încã o toamnã a pãtimirii noastre…Încã o toamnã a pãtimirii noastre…Încã o toamnã a pãtimirii noastre…Încã o toamnã a pãtimirii noastre…Încã o toamnã a pãtimirii noastre…

R: Sã începem exact cu ce ne
doare mai mult în aceastã re-
giune. Cu investiþiile ºi inevi-
tabil vorbim de investitori.-
..strãini ºi români. Sunt mai
avantajate firmele strãine de-
cât cele româneºti, vedem slo-
ganul ãsta....?! Îi pasã statulu
român mai mult de firmele cu
capital strãin ºi îi sunt indife-
rente cele cu capital românesc.

E.C: Eu nu cred, dar nici nu
am vreo informaþie despre vreun
ajutor faþã de o anumitã firmã cu
capital strãini sau raportându-ne
la ceea ce înseamnã capitalul au-
tohton. Cred cã este important sã
plecãm de la ultimile statistici fã-
cute publice ºi sã  vedem de ce
avem cel mai mic salariu mediu,
cel mai mic PIB pe cap de locui-
tor, sã vedem de ce suntem cu
ºomajul atât de ridicat într-un oraº
care a fost puternic industrializat.
Sunt societãþi comerciale de apre-
ciat în  judeþul Dolj, care în con-
diþii grele a menþinut o anumitã
structurã ºi o anumitã activitate
care de-a lungul timpului a avut
tradiþie în zona noastrã. Eu cred
cã ar trebui sã vedem ce se poate
face mai bine decât pânã acum.

Eugen Cãlinoiu, candidat la Senat României:

„Imunitatea sã fie doar la nivelului„Imunitatea sã fie doar la nivelului„Imunitatea sã fie doar la nivelului„Imunitatea sã fie doar la nivelului„Imunitatea sã fie doar la nivelului
discursul politic, nu ºi în faþa justiþiei”discursul politic, nu ºi în faþa justiþiei”discursul politic, nu ºi în faþa justiþiei”discursul politic, nu ºi în faþa justiþiei”discursul politic, nu ºi în faþa justiþiei”

Liberalii doljeni au livrat deja mass-mediei
o listã cu 14 nume ºi prenume, aºezate momen-
tan doar într-o ordine alfabeticã, fiind vorba de
cei care ar dori sã ajungã în Parlamentul Ro-
mâniei. ªi pentru cã se vorbeºte foarte mult de
candidatul-profesionist, de candidatul care sã
nu vinã din ºomaj în Parlament, ci sã aibã o
carierã, am vrut sã stãm de vorbã cu  Eugen

Cãlinoiu, fost director al Serviciului de Taxe
ºi Impozite din cadrul Primãriei municipiului
Craiova, fost director executiv al Finanþelor
doljene, care ºi-a construit cariera pe mai mul-
tã muncã ºi mai puþine vorbe. Acelaºi lucri face
ºi în prezent, la Direcþia Finanþelor Publice Dolj
ºi credem noi cã ar fi potrivit sã reprezinte ju-
deþul într-o Comisie de Buget-Finanþe.

Nu sunt adeptul sã ºtergem tot ºi
sã luãm mereu de la capãt. Nu, sã
continuãm ºi sã facem ceva mai
mult. De exemplu, în domeniul
infrastructurii, pentru ca tot ce
înseamnã investiþie venitã pe ruta
Arad-Timiº sã nu se opreascã doar
acolo ºi sã poatã sã ajungã ºi la
noi în Oltenia. Asta înseamnã noi
locuri de muncã.

R: A fost o întâlnire la Ford
ºi s-a dat un termen, 1 noiem-
brie a.c  lansarea licitaþiei ºi
vreo doi ani pânã la finalizare.
Se vor respecta de data aceasta
termenele ?! Ce credeþi ?!

E.C: Nu cred în aceste terme-
ne. Este un Masterplan care nu
este al actualului ministru, un mi-
nistru de bunã credinþã, domnul
Buºe, din punctul meu de vede-
re, ele au fost date doar sã liniº-
tescã apele... Din 2012 se tot dau
termene în ceea ce priveºte Au-
tostrada Craiova-Piteºti, pe care
ne-o dorin foarte mult ºi per-
spectiva Ford,  iar în 2015, prin
luna aprilie, premierul Ponta,
anunþa chiar de aici, de la Craio-
va, cã la finele lunii mai se lici-
teazã Autostrada Craiova-Piteºti.

Sper sã nu fie ºi de data asta la
fel. Eu cred foarte mult în pre-
mierul Dacian Cioloº ºi mi-aº dori
sã se respectul cel puþin terme-
nul dat pentru lansarea licitaþiei,
1 noiembrie. De asemenea, eu
susþin ºi acel proiect care în-
seamnã continuarea Autostrãzii
A6, care vine de la Lugoj spre
Craiova, autostradã care practic
existã în ceea ce priveºte reþea-
ua europeanã ºi pentru care eu-
roparlamentarul Marin Jean  Ma-
rinescu a fãcut toate demersuri-
le ºi care pentru zona aceasta ar
fi o prioritate foarte mare, dar nu
cred cã ar strica ºi o Austostra-
dã Craiova-Alexandria-Bucu-
reºti, pentru cã în aceastã zonã
expropierea ar fi mult mai lesne,
majoritate terenurilor aparþinând
ADS-ului.

R:  Sã ne întoarcem la politi-
cã. Sunteþi unul dintre cei 14
pretendenþi la un scaun de par-
lamentar. Mai exact unde vã
doriþi sã ajungeþi ?

E.C.: Nu ºtiu poziþia pe listã,
acest aspect îl va hotãrî partidul,
dar ºtiu pentru ce voi candida, a
fost opþiunea mea... pentru Senat.

R.: În regulã...sã presupunem
cã aþi fi fost deja în Senat. Cum
aþi fi votat în cazul Gabriel Oprea?

Aº fi votat pentru ridicarea imu-
nitãþii parlamentare. Imunitatea
aºa cum a fost ea gânditã în Con-
stituþia României nu se referã la
acele obligaþii pe care le ai ca ce-
tãþean al acestei þãri. Imunitatea a
fost creatã pentru ceea ce înseam-
nã idee politicã, discurs politic-
...dar sã nu uitãm cã eu sau dum-
neavoastrã sau oricare cetãþean al
acestei þãri nu avem niciun privi-
legiu în faþa legii. În Senat s-a creat
un soi de cooperativã, frica cã
poate le vine rândul îi face sã vo-
teze împotrivã, ceva de genul „eu
am votat pentru tine, voteazã ºi
tu pentru mine”. Este o îngrãdire
a actului de justiþie. În fond e un
rechizitoriu, care ajunge la came-
ra preliminarã, iar dacã nu sunt

respectate drepturile cetãþeneºti
dosarul este întors.

R: Dar ca viitor posibil sena-
tor...ce aþi susþine acolo în Senat?!

E.C: Deºi sunt economist ºi
cred cã v-aþi gândit în aceastã di-
recþie, totuºi vã spun cã am sã
susþin în primul rând proiectele pe
Sãnãtate ºi Educaþie. Mi se par vi-
tale. Este nevoie de o lege a sãnã-
tãþii care sã se bazeze pe principii
sãnãtoase, nu pe demagogie ºi de
o lege a educaþie, care sã nu în-
semne doar schimbãri la nivelul
examenelor de evaluare naþionalã
ºi bacalaureat, etc. Sunt împotri-
va schimbãrii regulilor în timpul
jocului ºi sunt pentru schimbãrile
pe care ºi le doresc si pãrinþii ºi
profesorii ºi mai ales elevii.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Comerþul actual abundã cu me-
saje dintre cele mai incitante, pen-
tru a ne scoate banii din buzunare.
Una dintre strategiile puse în prac-
ticã de agenþii economici este de a

folosi campanii de vânzare cu preþ
redus. Cum ne-am obiºnuit, aces-
tea nu sunt întocmai, ceea ce ar
trebui sã fie. Iar inspectorii de la
Protecþia Consumatorilor, în razii-
le lor periodice, constatã cã, încã,
suntem înºelaþi. Astfel, în perioa-
da 03–19.08.2016, o acþiune de
verificare a respectãrii prevederi-
lor legale în cadrul vânzãrilor cu
preþ redus, indiferent de tipul aces-
tora – soldare, lichidare, promo-
tionale etc – au fost verificaþi, la
nivelul întregii þãri, 553 de opera-
tori economici. La 342 din cei con-
trolaþi s-au depistat abateri de la
prevederile legale. Au fost aplica-
te, la nivel naþional, 364 sancþiuni
pentru nerespectarea legislaþiei în
domeniul protecþiei consumatori-
lor: 217 amenzi contravenþionale,
în valoare de 778.200 lei  ºi 147
avertismente.

Minciuni pe bandã rulantã
Principalele tipuri de deficien-

þe constatate au fost: nerespec-
tarea regulilor de fixare a preþu-
rilor; preþul practicat nu reprezen-
ta cel mai scãzut preþ practicat
în acelaºi spaþiu de vânzare în
perioada ultimelor 30 de zile, ci
dimpotrivã, preþul cel mai mare;-
 preþuri promoþionale care fuse-
serã reduse în 2015 ºi care nu
mai puteau fi considerate “pre-
þuri reduse”. ªi aici, inspectorii
de la Protecþia Consumatorilor
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Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor a des-
fãºurat, în perioada 03–19.08.2016, o acþiune de verificare a res-
pectãrii prevederilor legale în cadrul vânzãrilor cu preþ redus,
indiferent de tipul acestora – soldare, lichidare, promoþionale
etc. Au fost verificaþi 553 de operatori economici, iar la 342 din
cei controlaþi s-au depistat abateri de la prevederile legale. Co-
misariatul Regional pentru Protecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia (Craiova) a verificat 47 de agenþi economici ºi
a aplicat amenzi, ce au totalizat 59.800 lei.

avertizeazã cã, se considerã re-
ducere de preþ, doar dacã
aceasta are loc în ultimele 30
zile dinaintea debutului cam-
paniei promoþionale.

În multe cazuri au fost depista-
te produse cu preþ redus cu 20-
50%, fãrã a fi, însã, afiºat preþul
nou, consumatorii fiind informaþi
cã preþul redus va fi calculat la
casã; articole textile cu titlu de re-
ducere 20% ºi 30%, fãrã a fi men-
þionat pe eticheta “preþ vechi/preþ
nou” sau nefiind afiºat niciun preþ.
Nu au lipsit nici produse aflate pe
rafturi diferite cu procente diferite

de reducere – pe un raft reducere
de 30%, pe un alt raft 40%, pe al-
tul 50%! Nerespectarea prevede-
rilor legale privind combaterea
practicilor incorecte în cazul pu-
blicitãþii - diverse pachete promo-

þionale, care anunþau reducere de
50% pentru unul dintre produsele
supuse promoþiei, informaþie, care
însã nu s-a confirmat; nerespec-
tarea prevederilor privind vânzãri-
le de soldare - regulile de publici-
tate a preþurilor nu erau respecta-
te, existând doar preþul nou, fãrã a
se putea face o comparaþie. Toto-
datã, nu au fost respectate preve-
derilor privind vânzãrile de lichida-
re, dar fãrã informarea consuma-
torilor privind durata acestora; ne-
respectarea prevederilor privind
vânzãrile promoþionale - se practi-
cau reduceri de preþ la diverse pro-
duse, fãrã a informa consumato-
rii, cã oferta este valabilã numai în
limita stocului disponibil sau cã
produsele promovate trebuie sã
existe la vânzare pe durata întregii
perioade anunþate.

În Oltenia, amenzile au urcat
la 59.800 lei

“La nivelul Regiunii Sud-Vest
Oltenia, în perioada 3 – 19.08.
2016, a avut loc acþiunea de veri-
ficare a respectãrii prevederilor
legale în cadrul vânzãrilor cu preþ
redus, indiferent cã este vorba de
soldare, lichidare, promoþionale
sau orice alte modalitãþi specifi-
ce. Au fost verificaþi 47 de opera-
tori economici. În urma verificã-
rilor s-au constatat abateri la 28
dintre ei. Valoarea produselor opri-

te temporar de la comercializare
este de 2.790 de lei. Numãrul
sancþiunilor aplicate este de 28. Sã
mai precizãm cã amenzile au to-
talizat 59.800 de lei, fiind aplicate
ºi 12 avertismente”, ne-a declarat

Radu Preda, comisar ºef al Co-
misariatului Regional pentru Pro-
tecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia (Craiova).

Sfaturi pentru consumatori
Conducerea CRPCR Sud-Vest

Oltenia – Craiova avertizeazã ºi
sfãtuieºte totodatã consumatorii
sã fie atenþi atunci când se decide
sã achiziþioneze produse supuse
regimului de vânzare cu preþ re-
dus. “Oamenii sã ºtie, cã orice
vânzare cu preþ redus, indiferent
de tip – de soldare, de lichidare,
promoþionala etc. trebuie sã fie
însoþitã sau precedatã de publici-
tate ºi anunþatã sub denumirea ei:
“soldare/soldãri/solduri”, “lichida-
re”, “promoþii” etc, însoþitã de
data de debut ºi de durata aceste-
ia. Totodatã, clienþii mai trebuie sã
ºtie cã, în cazul în care oferta este
deja în derulare, consumatorii tre-
buie sã fie informaþi cu privire la
valabilitatea reducerii sau cã oferta
este valabilã numai “in limita sto-
cului disponibil”, ne-a mai preci-
zat Radu Preda.

Cumpãrãtorii sunt sfãtuiþi sã
verifice, dacã oferta mai este va-
labilã în momentul respectiv; sã
verifice dacã reducerea de preþuri
anunþatã este identicã cu cea rea-
lã – la cititoarele de cod de bare

din cadrul marilor magazine sau
direct la casa, dacã preþul afiºat
este cel facturat; la achiziþionarea
pachetelor promoþionale de tipul
“3 la preþ de 2”, trebuie sã verifi-
ce preþul individual al produselor,
care trebuie sã existe în mod obli-
gatoriu la vânzare, pentru a-l pu-
tea compara cu preþul pachetului
promoþional.

Preþul vechi ºi cel nou,
prezente obligatoriu

Cumpãrãtorii trebuie sã solicite
informaþii suplimentare, atunci când
au nelãmuriri privind orice campa-
nie publicitarã fãcutã prin orice mij-
loace –în cadrul magazinului, prin
afiºe sau pliante, prin anunþuri pe
site etc; sã ºtie cã orice anunþ de
reducere de preþ exprimatã în va-
loare absolutã sau în procent tre-
buie efectuat vizibil, lizibil ºi fãrã
echivoc, pentru fiecare produs sau
grupã de produse identice: fie prin
menþionarea noului preþ lângã pre-
þul anterior, barat; fie prin menþiu-
nile “preþ nou”, “preþ vechi” lângã
sumele corespunzãtoare; fie prin
menþionarea procentului de reducere
ºi a preþului nou, care apare lângã
preþul anterior, barat, indiferent de
tipul de vânzare cu preþ redus – sol-
dare, lichidare, promoþionale etc.

Radu Preda
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Potrivit reprezentanþilor Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj, tria-
jul epidemiologic dupã vacanþa de
varã s-a realizat în 213 de ºcoli
din mediul urban ºi 428 de uni-
tãþi de învãþãmânt din rural. Din
cei 77.328 de elevi înregistraþi în
documentele ºcolare, au fost exa-
minaþi 43.303 de elevi din me-
diul urban ºi 17.547 din rural,
probleme fiind depistate la 669 de
elevi. Cele mai multe afecþiuni au
fost descoperite în ºcolile din
oraºe, înregistrându-se 437 de
cazuri. Nici în mediul rural nu au
fost puþine situaþii de acest gen,
232 de elevi fiind diagnosticaþi cu
diverse probleme.

Ce au scos la ivealã
controalele medicilor

În urma controalelor efectuate
în primele douã sãptãmâni ale nou-
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Aproape 250 de elevi doljeni s-au întors la ºcoa-
lã, dupã vacanþa de varã, cu râie ºi pãduchi. Si-
tuaþia se repetã an de an, semn cã la capitolul igie-
nã mai este mult de lucrat. Controlul a fost efec-
tuat dupã începerea anului ºcolar, în 641 de uni-
tãþi de învãþãmânt, atât din mediul rural cât ºi din
oraºe. Pe lângã aceste cazuri ce reflectã lipsa de
igienã, medicii au diagnosticat ºi destui copii cu
varicelã, anginã, micoze sau alte boli infecþioase.
În urma triajului epidemiologic, nu a fost descope-
rit însã niciun caz de rujeolã.

lui an ºcolar, medicii au descope-
rit, printre altele, ºapte cazuri de
scabie (râie), trei în ºcoli din me-
diul urban ºi patru în rural. Mult
mai multe sunt însã cazurile de
pediculozã (pãduchi), fiind desco-
perite la 146 de elevi din urban ºi
95 în rural. În total, nu mai puþin
de 241 de cazuri.

Tot în urma triajului epidemio-
logic efectuat de medici, a fost de-
pistat ºi un caz de varicelã, o afec-
þiune contagioasã care foarte uºor
se poate transmite în interiorul unei
comunitãþi. Pe lângã varicelã, s-au
întâlnit ºi multe cazuri de elevi cu
micoze (ciupercã). Potrivit statis-
ticilor realizate de Direcþia de Sã-
nãtate Publicã, în Dolj au fost iden-
tificate 25 de cazuri în urban ºi
ºapte în rural.

De asemenea, au fost desco-
periþi elevi cu anginã. Conform
situaþiei prezentate de Direcþia de

Sãnãtate Publicã Dolj, 245 de co-
pii sufereau de aceastã afecþiune
la momentul efectuãrii controa-
lelor în ºcoli. În plus, încã 142
de elevi au fost trecuþi, în rapor-
tul DSP, la capitolul „alte boli in-
fecþioase”.

Niciun caz de rujeolã în Dolj
Scopul triajului epidemiologic a

fost acela de a controla elevii care
vin din afara comunitãþii ºi pot adu-
ce cu ei diverse afecþiuni, unele cu
potenþial infecto-contagios. Con-
trolul s-a fãcut, în fiecare clasã,
de medicul ºcolar sau, dupã caz,
de medicul de familie ºi cadrele
didactice. Fiecare copil a fost în-
trebat dacã a avut probleme de
sãnãtate. Cei care au fost identifi-
caþi cu afecþiuni contagioase sunt
scoºi în afara comunitãþii ºcolare
pânã se vindecã. În tot acest timp
au primit, acolo unde a fost cazul,

tratament. Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,
aceste controale se desfãºoarã pe-
riodic, de obicei pe parcursul a
douã sãptãmâni, imediat dupã va-
canþã ºi pornesc de la ideea cã este
necesarã o supraveghere pe o pe-
rioadã cât mai îndelungatã a între-
gii comunitãþi ºcolare.

În Dolj nu a fost diagnosticat
pânã în prezent niciun caz de ru-
jeolã, în condiþiile în care Ministe-
rul Sãnãtãþii a declarat epidemie la
nivel naþional, iar pe harta judeþe-
lor cu aceastã afecþiune se regã-
sesc Mehedinþi ºi Olt.

În primele opt luni ale acestui
an, România a înregistrat 675 de
cazuri confirmate de rujeolã în 23
de judeþe ºi trei copii au murit.
Comparativ cu anul 2015, creºte-
rea este mai mult decât alarmantã.
În tot anul trecut au existat doar 7
cazuri confirmate de rujeolã ºi nici-

un deces. Cele trei cazuri de de-
ces au survenit la copii sub vârsta
de 1 an, adicã sub vârsta la care
se efectueazã vaccinarea împotri-
va rujeolei (vaccinul ROR). Într-o
comunitate cu acoperire optimã a
vaccinãrii, toþi copii sub 1 an sunt
protejaþi de aºa numitul efect de
protecþie de grup. Mai exact, cei
trei copii decedaþi ar fi putut fi pro-
tejaþi prin neapariþia rujeolei la co-
piii mai mari, trecuþi de vârsta de
vaccinare, dacã aceºtia ar fi fost
vaccinaþi.

Apelul Ministerului Sãnãtãþii cã-
tre pãrinþi este de a respecta ca-
lendarul de vaccinare ROR pen-
tru sãnãtatea copiilor. În zonele
afectate, Institutul Naþional de Sã-
nãtate Publicã recomandã vacci-
narea copiilor la vârsta de 7 luni
cu refacerea vaccinului la vârsta
normalã de 1 an.

RADU ILICEANU

Echipa de fotbal a IPJ Dolj a câºtigat Turneul Final de Minifot-
bal al Ministerului Afacerilor Interne, desfãºurat în perioada 19

– 23 septembrie în localitatea Câmpina, din judeþul Prahova.

Echipa de fotbal a IPJ Dolj
este campioanã a MAI

Cele mai bune echipe de mini-
fotbal din cadrul structurilor Mi-
nisterului Afacerilor Interne luptã
pentru titlul de campioni ai Româ-
niei. În acest an, la start, în lupta
pentru titlul final au luat startul 8
de  echipe de fotbal, din cadrul
structurilor de poliþie, pompieri ºi
D.I.P.I., câºtigãtoare ale fazelor
regionale. Dupã un parcurs foarte
bun, echipa IPJ Dolj a ajuns în fi-
nalã, unde a întâlnit echipa poliþiº-
tilor din Sibiu, în faþa cãreia au reu-
ºit sã se impunã categoric cu sco-
rul de 6-2. Ca în fiecare an, echipa
poliþiºtilor doljeni a fost coordona-
tã impecabil, de cãtre managerul
tehnic, agentul ºef principal Budri-
cã Gheorghe. Poarta echipei a fost

apãratã de agent Sãlceanu Ionuþ
Cristian ºi agent sef adjunct Ilie
Alin. În teren au fost: agent princi-
pal Nicolin Alin, agent ºef adjunct
Dinuicã Laurentiu, agent principal
Bortofleac Marius, agent ºef ad-
junct Prunã Radu, agent principal
ªtoiu Bogdan Ionut, agent Pãtru
Constantin Alin, agent Nuþã Adri-
an, agent sef adjunct Ilie Mircea,
agent ºef Surcel Doru, comisar
Cãlãrãºanu Cãtãlin Ionuþ, subco-
misar Stuparu Constantin, inspec-
tor Anghel Andrei ºi agent ºef ad-
junct Popescu Victoraº, care a
obþinut titlul de “Cel mai bun jucã-
tor al turneului”, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Cu aceastã ocazie a fost verni-
satã expoziþia de carte Emile Ver-
haeren, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” deþinând

Centenar
Emile Verhaeren

Evenimentul organizat joi, 22 septem-
brie, a.c, la Biblioteca Judeþeanã Alexan-
dru ºi Aristia Aman din Craiova, organi-
zat de instituþia gazdã, în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor din România-Filia-
la Dolj ºi cu Asociaþia Membrilor Ordi-
nului Palmes Academiques din România

( AMOPA Roumanie), sub înaltul patro-
naj al Delegaþiei Wallonie – Bruxelles la
Bucureºti, se înscrie în seria manifestã-
rilor culturale care marcheazã la nivel
european o sutã de ani de la dispariþia
scriitorului belgian de expresie francezã
Emile Verhaeren ( 1855 – 1916).

numeroase volume ale acestui au-
tor, printre care menþionãm : Ca-
hiers de vers (1896); Les Villes ten-
taculaires ( 1906); Les ailes rou-

ges de la guerre (1919); etc. Aces-
tora li se adaugã volume de criticã
literarã (Ovid Densuºianu, N.Da-
videscu) ºi traduceri realizate de
Radu Boureanu, Lazãr Iliescu, Ele-
na Farago. Aceasta din urmã este
ºi autoarea poemului Pe mormân-
tul lui Verhaeren.

Exemplare din revista „Vieaþa
Nouã ( 1905-1925”, în paginile cã-
reia Ovid Densuºianu ºi alþii autori
îi consacrã studii sau medalioane
lui Verhaeren, „Cântãreþul oraºe-
lor de astãzi”, figureazã de ase-
menea în expoziþie. Frumuseþea
versurilor lui Verhaeren a fost pusã
în valoare de lectura expresivã re-
alizatã de elevii de liceu ºi studenþii
prezenþi la eveniment, printre care
: Maria Resceanu ( Liceul de Artã
„Marin Sorescu”); ªtefania Stan-
cu (Colegiul Naþional Carol I); Giu-
lia Maria Bulugean ( Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”); Daiana Stan-
ciu ( Facultatea de Medicinã).

„Europa trebuie sã prezinte
istoriei un buchet de civilizaþii

variate”
Dialogul acestora cu scriitorii

prezenþi la întâlnire ( prof.univ.dr
Sonia Cuciureanu, conf.univ.dr
Toma Grigore; profesor Radu Sco-

rojitu; C-tin Pãdureanu, Riri Pan-
duru, etc) a permis intrarea în lu-
mea magicã a „Republicii Litere-
lor”, descrisã de Marc Fumaroli în
cartea sa, dupã cum a subliniat
coordonatorul acestui proiect cul-
tural cu valeþe educative, prof.dr
Maria Tronea, vicepreºedinte
AMOPA-Roumanie.

Conferinþa prof.dr Maria Tro-
nea, „Verhaeren, poète européen”,
a pus în evidenþã racordarea scrii-
torului la marile curente literare
europene dar ºi militantismul lui în

spiritul unei Europen unite în di-
versitate, ilustrat ºi de citatul ur-
mãtor : „Europa trebuie sã prezin-
te istoriei un buchet de civilizaþii
variate, în care toate rasele sã
prindã o floare din geniul lor”.

Manifestarea s-a încheiat cu
promisunea cã întâlnirile tinerilor
cu scriitorii vor continua, în spiri-
tul bunelor tradiþii umaniste, în care
plãcerea lecturii ºi dialogului sunt
la un loc de elecþie.

MARGA BULUGEAN

 Reprezentanþii FSLI considerã cã
graba cu care se organizeazã con-
cursul de directori nu va conduce la
depolitizarea acestor funcþii, ci va
avea consecinþe negative asupra be-
neficiarilor primari ai educaþiei, ele-
vii. S-a emis ºi un comunicat de pre-
sã în acest sens, semnat de preºe-
dintele FSLI,  Simion Hãncescu.
„Organizarea concursului, în acest
moment, în contextul legislativ ac-
tual, nu va conduce la depolitizarea
funcþiilor de director li director-ad-
junct, în condiþiile în care doi dintre
membrii comisiei de concurs sunt
reprezentanþi ai administraþiei publi-
ce locale, unul al inspectoratului
ºcolar judeþean, iar cei doi reprezen-
tanþi ai cadrelor didactice din unita-
tea ºcolarã sunt minoritari ºi nu au
nici rol decizional, nici determinant
în desfãºurarea concursului. Nu poþi
institui interdicþii de ocupare a func-
þiei de director, dupã câºtigarea con-

Semnal de alarmã venit din partea sindicaliºtilorSemnal de alarmã venit din partea sindicaliºtilorSemnal de alarmã venit din partea sindicaliºtilorSemnal de alarmã venit din partea sindicaliºtilorSemnal de alarmã venit din partea sindicaliºtilor, în ceea ce, în ceea ce, în ceea ce, în ceea ce, în ceea ce
priveºte concursul pentru postul de director în învãþãmântpriveºte concursul pentru postul de director în învãþãmântpriveºte concursul pentru postul de director în învãþãmântpriveºte concursul pentru postul de director în învãþãmântpriveºte concursul pentru postul de director în învãþãmânt

Unul dintre cele mai reprezentative sindicate din învãþãmân-
tul preuniversitar din România – Federaþia Sindicatelor Libere

din Învãþãmânt (FSLI) trage un semnal de alarmã în ceea ce
priveºte susþinerea concursului pentru posturile de director,

respectiv director-adjunct în unitãþile ºcolare.

cursului, pe considerentul cã soþul/
soþia sau o rudã de gradul I este an-
gajat la nivelul instituþiei de învãþã-
mânt pentru care a candidat sau exer-
citã o funcþie de îndrumare ºi con-
trol la nivel de inspectorat sau, dupã
caz, la Casa Corpului Didactic, Pala-
tul Copiilor, Cluburile Sportive ªco-
lare. O asemenea interdicþie nu este
prevãzutã în Legea educaþiei naþio-
nale sau printr-un alt act normativ.
Amintim MENCS cã un ordin de mi-
nistru nu este superior legii. Apre-
ciem cã numirile în funcþiile de con-
ducere nu se pot face, dacã nu se
doreºte bulversarea sistemului, de-
cât la început de an ºcolar. FSLi se
delimiteazã de previzibilul eºec ala-
cestui concurs, iar comunicatul sem-
nat de preºedintele FSLI, prof.  Si-
mion Hãncescu, este cât se poate
de elocvent”, a declarat prof.  Con-
stantin Rada, preºedintele Filialei
Dolj a FSLI.

CRISTI PÃTRU
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Dupã binemeritata vacanþã de varã, An-
samblul Folcloric „Maria Tãnase” îi invitã
pe iubitorii de folclor la un spectacol în pre-
mierã: „Aºa-i olteanul!”. „Ne-am gândit
cã olteanul se veseleºte toamna, cu strân-
sul strugurilor ºi cu fãcutul vinului, ºi am
zis sã facem o micã petrecere olteneascã”,
explicã managerul instituþiei, Oana Bicã.
Spectacolul îi va aduce în scenã pe îndrã-
giþii soliºti Petricã Mîþu Stoian, Constantin
Enceanu, Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Niculina Stoican, Marius Mãgureanu, La-
vinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Cristian Bã-
nãþeanu, Ciri Mayer, Aneta ªiºu, Liviu Dica
ºi Manuela Motocu.

Ca munca sã fie mai spornicã, artiºtii
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”
însoþesc strânsul recoltei de toamnã ºi
culesul viilor cu… cântece, dansuri ºi voie
bunã! Spectacolul în premierã „Aºa-i
olteanul!” va fi prezentat joi, 29 septem-
brie, de la ora 18.00, ºi va fi susþinut de
apreciaþi soliºti, orchestra ºi formaþia de
dansuri ale ansamblului. Melodiile special
alese, horele ºi sârbele reprezentative din
zona Olteniei, frumuseþea costumelor
populare ºi atmosfera de autenticã petre-
cere olteneascã sunt suficiente motive,
spun organizatorii, ca publicul craiovean sã
vinã la acest spectacol.

Vor evolua, de asemenea, formaþia de
dansuri ºi orchestra ansamblului, sub con-
ducerea muzicalã a maestrului Nicu Creþu.
„Titlul spectacolului este destul de sugestiv.
Orchestra ºi soliºtii au cãutat sã aleagã ºi sã
aducã în faþa publicului cântece cât mai re-
prezentative pentru zona noastrã. Dar, în
acelaºi timp, au cãutat ºi cântece noi, pe care
soliºtii le lanseazã chiar în acest spectacol”,
a precizat dirijorul Nicu Creþu.

Neobositul coregraf Ionel Garoafã este
convins cã o mare surprizã ºi bucurie pen-
tru public vor fi dansurile populare, din toa-
te judeþele Olteniei. „Am cãutat sã aducem
în scenã multe jocuri din Mehedinþi, Gorj,

Vâlcea, Dolj ºi Olt – aproximativ 15 jocuri
tradiþionale ale oltenilor, între care foarte
multe hore frumoase, sârbe ºi brâie, care si-
gur vor atinge sufletul spectatorilor. Aº aminti
numai Boiereasca, Zapciul, Hora morarilor,
Ariciul, Romanul Galaonul, Ungurica, Brâule-
þul Hora lu’ Nea Mãrin Popa, Hora Niculinei ºi
multe altele”, a menþionat Ionel Garoafã.

Spectacolul „Aºa-i olteanul!” va avea loc
joi, 29 septembrie, de la ora 18.00, pe scena
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
(Calea Bucureºti nr. 56), ºi va fi prezentat
de Simona Muºuroi. Biletele s-au pus în vân-
zare atât la sediul teatrului, cât ºi la cel al
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” (stra-

da „Criºului” nr. 9, tel. 0351.423.574), la
preþul de 30 lei, cu reducere la 20 lei pentru
elevi, studenþi ºi pensionari.

Premiera va fi urmatã ºi de alte reprezen-
taþii de toamnã ale artiºtilor craioveni. Prima
– chiar de 1 octombrie, Ziua Internaþionalã
a Persoanelor Vârstnice, la cãminul de bã-
trâni din Craiova, iar urmãtoarele – cu prile-
jul sãrbãtorilor comunelor doljene ori ale re-
coltelor. Tot în aceastã toamnã, mai precis
în octombrie, Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase” a primit invitaþia de participare la
douã evenimente în þarã: Festivalul „Tradiþii
la români” de la Timiºoara ºi Festivalul Na-
þional de Folclor „Ioan Macrea” de la Sibiu.
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Craiovenii sunt invitaþi mâine, 25
septembrie, ora 17.00, în Sala „Ion D.
Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, sã admire ºi sã liciteze lu-
crãri ale unora dintre cei mai talentaþi
artiºti plastici, urmând ca fondurile
rezultate sã fie donate achiziþionãrii
sculpturii brâncuºiene. Au acceptat sã-
ºi doneze tablouri personale Lucian
Irimescu, Marcel Voinea, Viorel Peni-
ºoarã-Stegaru, Silviu Bîrsanu, Vasile
Buz, Mihail Trifan, Gabriel Giodea,
Cristi Popa, Iulian Segãrceanu ºi Ro-
dion Gheorghiþã. Preturile de pornire
vor fi modice, spun organizatorii.

„La apelul nostru au rãspuns ºi re-
numiþi designeri vestimentari craio-
veni, spectatorii având ocazia sã lici-

O nouã întâlnire din cadrul proiec-
tului „În culisele scenei, în culisele
vieþii” – avându-l invitat pe violonce-
listul Mircea Suchici, de la Filarmo-
nica „Oltenia” – va avea loc luni, 26
septembrie, ora 18.00, în Salonul
Medieval al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”. Acesta va povesti
întâmplãri din copilãria sa, petrecutã
într-o familie cu numeroºi muzicieni,
despre anii de studiu ºi de activitate
muzicalã, dar ºi despre avantajele ºi
neajunsurile vieþii de artist. Mircea
Suchici va ºi interpreta la violoncel
piese din creaþia proprie, iar la finalul

Poveºti… muzicale, cu violoncelistul Mircea Suchici
întâlnirii va dialoga cu publicul.
Moderator: Cornel Mihai Ungureanu.

Mircea Suchici (n. 16.06.1954) a
studiat la Liceul de Muzicã „Paul
Constantinescu” din Ploieºti ºi la
Liceul de Muzicã „Dinu Lipatti” din
Bucureºti. A absolvit apoi Conserva-
torul „George Enescu” din Iaºi (1979)
ºi a urmat un master în stilisticã
dirijoralã la Universitatea Naþionalã
de Muzicã din Bucureºti  (2007-
2009). Din 2001 este solist instrumen-
tist (violoncel – ºef partidã) al Filar-
monicii „Oltenia”.

A fost ºi un apreciat profesor de

violoncel la Liceul de Muzicã „Con-
stantin Brãiloiu” din Târgu Jiu (1990-
2001) ºi a predat muzicã la ªcoala
Popularã de Artã „Cornetti” din
Craiova (2004-2010). Dirijeazã, din
2005, Orchestra de Camerã „Lyra
Gorjului” din Târgu Jiu, având colabo-
rãri de dirijor ºi cu Orchestra Simfoni-
cã „Ion Dumitrescu” din Râmnicu
Vâlcea ºi cu Orchestra Simfonicã a
Filarmonicii „Oltenia” din Craiova.
Mircea Suchici desfãºoarã ºi o apre-
ciatã activitate componisticã, interpre-
tând piese din creaþia proprie la nume-
roase întâlniri de interferenþã a artelor.

Licitaþie de artã la Teatrul Naþional Craiova, pentru
achiziþionarea sculpturii „Cuminþenia pãmântului”

Lucrãri ale unor cunoscuþi artiºti plastici ºi designeri
vestimentari craioveni vor fi licitate, duminicã, 25 septem-
brie, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, urmând ca fon-
durile rezultate sã fie donate achiziþionãrii sculpturii brân-
cuºiene „Cuminþenia pãmântului”. Licitaþia se va desfãºu-
ra în cadrul unui spectacol-eveniment, intitulat „Brâncuºi
e acasã la Craiova!”, care va începe la ora 17.00 ºi care va

mai cuprinde un recital al marelui actor Ilie Gheorghe ºi o
conferinþã susþinutã de Paul Rezeanu. Campania „Brân-
cuºi e al meu” se desfãºoarã la nivel naþional, pânã pe data
de 30 septembrie, ºi are ca scop strângerea a 6 milioane de
euro pentru achiziþia operei lui Constantin Brâncuºi. Aces-
tei sume i se adaugã 5 milioane de euro alocaþi de Guvern,
pentru ca lucrarea sã intre în proprietatea statului.

teze ºi pentru altfel de opere de artã...
vestimentare. Natalia Vasiliev ºi Adi-
na Constantinescu ºi-au exprimat
dorinþa de a-l aduce pe Brâncuºi aca-
sã, prin creaþiile lor”, se menþioneazã
într-un comunicat al Departamentu-
lui PR al teatrului.

Expoziþia ºi licitaþia vor fi prece-
date de o conferinþã despre „Cumin-
þenia pãmântului” susþinutã de Paul
Rezeanu, fost director al Muzeului de
Artã Craiova, urmatã de un monolog
Brâncuºi dintr-un spectacol în pre-
gãtire al actorului Ilie Gheorghe. Eve-
nimentul va fi prezentat de scriitorul
Nicolae Coande.

«Teatrul Naþional din Craiova este
unica instituþie de culturã din Craiova

ce a decis sã se implice în campania
de strângere de fonduri pentru achizi-
þionarea sculpturii „Cuminþenia pãmân-
tului”. Alãturi de publicul fidel institu-
þiei, ne dorim sã îl aducem pe Brân-
cuºi acasã, pentru cã Brâncuºi este ºi
al nostru, al craiovenilor», se mai pre-
cizeazã în comunicat. Accesul publi-
cului la spectacolul-eveniment de du-
minicã va fi liber.

Ministerul Culturii a deschis, la în-
ceputul lunii aprilie, conturile subscrip-
þiei naþionale pentru achiziþia operei „Cu-
minþenia pãmântului”. Pânã la jumãta-
tea acestei luni s-au adunat 831.174
euro, campania de colectã naþionalã
„Brâncuºi e al meu” urmând sã se
încheie pe data de 30 septembrie 2016.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 24 semptembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne

ªTIRI

ªTIRI

Armata irakianã, la un pas de a
recupera oraºul Mosul unde
sunt blocaþi zeci de mii de civili

Forþele irakiene susþinute
de raiduri aeriene ale coaliþiei
conduse de Statele Unite au
preluat joi controlul total
asupra districtului Shirqat,
fãcând încã un pas spre
recuperarea oraºului Mosul.
Generalul de brigadã Yahya
Rasool a declarat, citat de
postul public de televiziune,
cã districtul a fost eliberat de
“profanarea terorismului”.
Districtul Shirqat, situat la
100 de kilometri sud de oraºul
Mosul, a fost încercuit timp
de luni de zile de trupe. Zeci
de mii de civili sunt blocaþi în
oraº ºi în comunele din
apropiere, care au intrat sub
controlul Stat Islamic de când
reþeaua a ocupat o treime din
teritoriul Irakului în anul
2014. Marþi, o rachetã a cãzut
într-o zonã nepopulatã din
apropiere de baza militarã
Qayyara West din Irak, unde
sute de forþe americane
pregãtesc un aerodrom
înainte de ofensiva care
vizeazã preluarea oraºului
Mosul de sub ocuparea reþelei
teroriste Stat Islamic. Armata
Statelor Unite analizeazã dacã
un agent chimic ar fi putut fi
folosit de cãtre organizaþia
Stat Islamic în atacul cu
rachetã efecuat la câteva sute
de metri de forþele americane
care operau în aceastã þarã.

Dezbatere în Polonia pe tema
interzicerii totale a avortului

Parlamentul polonez a
început dezbaterea propune-
rii care ar putea implementa
interzicerea totalã a avortu-
lui. Polonia deþine deja cele
mai restrictive legi în privin-
þa avortului, din statele
membre ale Uniunii Europe-
ne. În prezent, întreruperea
sarcinilor este permisã pe
teritoriul polonez numai în
cazul violurilor, incesturilor
sau dacã mama sau fãtul au
probleme grave de sãnãtate.
Biserica Catolicã susþine
propunerea de interzicere a
avortului, care ar putea
conduce, de asemenea, ºi la
limitarea programurilor de
educaþiei sexualã. Partidul
conducãtor, Lege ºi Justiþie,
temându-se poate de posibile
proteste zgomotoase, pare
însã sã se opunã susþinerii
complete a acestei propu-
neri. În cazul în care aceastã
propunere va fi adoptatã
vineri, sub incidenþa noii
legi, cadrele medicale care
efectueazã întreruperea de
sarcinã ºi femeile care
suferã aceastã procedurã
riscã condamnarea la cinci
ani de închisoare. Pe terito-
riul altor state precum El
Salvador ºi Guatemala,
avortul este considerat ilegal
în orice circumstanþã.

Ministrul sud-coreean de Ex-
terne,Yun Byung-se,a acuzat Co-
reea de Nord cã “ridiculizeazã în
totalitate” Organizaþia Naþiunilor
Unite prin testele sale nucleare ºi
cele cu rachete balistice,sublini-
ind cã este timpul sã se reanali-
zeze dacã þara îºi meritã statutul
de membru ONU. Într-un dis-
curs susþinut joi la Adunarea Ge-

Opt pompieri, despre care an-
terior se spunea cã au dispãrut
în timp ce stingeau un incendiu
la un depozit din estul Mosco-
vei, au fost gãsiþi morþi, a de-
clarat pentru agenþia Tass o sursã
din cadrul Ministerului rus pen-
tru Situaþii de Urgenþã. “Trupu-
rile a opt pompieri au fost gãsi-
te”, a declarat sursa. “Am spe-
rat pânã în ultima clipã cã sunt

Procurorii federali din SUA au
pus sub acuzare nouã persoane,
inclusiv doi foºti consilieri ai gu-
vernatorului statului New York,
Andrew Como, pentru acte de co-
rupþie în acordarea unor contracte
publice ºi alte activitãþi ilegale.
Printre persoanele inculpate pen-
tru acte de corupþie se numãrã
Joseph Percoco ºi Todd R. Howe,
foºti consilieri ai guvernatorului
statului New York, Andrew Como.
De asemenea, a fost pus sub acu-
zare Alain Kaloyeros, directorul
Institutului politehnic SUNY, in-
formeazã cotidianul The New

SUA: Nouã persoane, inclusiv
foºti oficiali din statul New York,

inculpate pentru corupþie
York Times. “Acuzaþiile se referã
la scheme infracþionale care includ
luãri de mitã, alte acte de corupþie
ºi fraude la acordarea unor con-
tracte publice în valoare de sute
de milioane de dolari”, se aratã în
rechizitoriul procurorilor federali.
Joseph Percoco este acuzat cã a
solicitat ºi a primit mitã în valoare
de 315.000 de dolari în perioada
2012-2016 din partea companiei
energetice Competitive Power
Ventures, interesatã de contracte
în Hudson Valley, ºi de la grupul
COR Development, care are acti-
vitãþi în zona Syracuse.

Opt pompieri au muritOpt pompieri au muritOpt pompieri au muritOpt pompieri au muritOpt pompieri au murit
în timp ce stingeau un incendiuîn timp ce stingeau un incendiuîn timp ce stingeau un incendiuîn timp ce stingeau un incendiuîn timp ce stingeau un incendiu

la un depozit din Moscovala un depozit din Moscovala un depozit din Moscovala un depozit din Moscovala un depozit din Moscova

în viaþã”. Biroul de presã al Mi-
nisterului rus pentru Situaþii de
Urgenþã a anunþat cã pompierii
au stins incendiul la depozitul de
mase plastice. Purtãtorul de cu-
vânt al ministerului a spus cã
pompierii au prevenit, de aseme-
nea, explozia a 30 butelii de gaz
de uz casnic ºi au descãrcat 67
de kilograme de amoniu de la in-
stalaþia compresorului.

Jean-Claude Juncker: RespingereaJean-Claude Juncker: RespingereaJean-Claude Juncker: RespingereaJean-Claude Juncker: RespingereaJean-Claude Juncker: Respingerea
musulmanilor este inacceptabilãmusulmanilor este inacceptabilãmusulmanilor este inacceptabilãmusulmanilor este inacceptabilãmusulmanilor este inacceptabilã

Jean-Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene, a decla-
rat cã statele membre ale Uniunii

Europene trebuie sã fie solidare,
iar respingerea musulmanilor este
inacceptabilã. Jean-Claude Jun-

cker a afirmat cã statele membre
ale UE “trebuie” sã dea dovadã de
solidaritate în privinþa cotelor de
distribuire a refugiaþilor care ajung
în Europa. “Unele state acceptã
asta, altele refuzã pentru cã sunt
de religie catolicã ºi nu doresc
musulmani”, a declarat preºedin-
tele Comisiei Europene. “Acest
lucru este inacceptabil pentru cã
nu sunt (doar) musulmani, ci fi-
inþe umane”, a adãugat Jean-Clau-
de Juncker. Juncker a mai spus
cã þãrile care nu vor putea parti-
cipa la redistribuirea solicitãrilor
de azil “vor trebui sã ia parte la
consolidarea frontierelor externe
ale Uniunii Europene, ce va tre-
bui încheiatã la sfârºitul lunii oc-
tombrie”. Aceste declaraþii vin în
urma afirmaþiilor premierului un-

gur, Viktor Orban, care a spus în
cadrul unui interviu cã Uniunea
Europeanã ar trebui sã deporteze
toþi imigranþii în tabere de refu-
giaþi supravegheate, aflate în afa-
ra frontierelor Blocului comuni-
tar. Guvernul condus de Viktor
Orban a luat mãsuri dure pentru
limitarea afluxului imigranþilor ex-
tracomunitari, construind garduri
la frontierele cu Serbia ºi Croaþia.
Budapesta a fost criticatã în re-
petate rânduri de Uniunea Euro-
peanã. Recent, ministrul de Ex-
terne din Luxemburg, Jean Assel-
born, a denunþat politicile Buda-
pestei privind migraþia, libertatea
presei ºi independenþa justiþiei, ple-
dând pentru excluderea Ungariei,
cel puþin temporar, din Uniunea
Europeanã.

Coreea de Sud cere retragerea statutuluiCoreea de Sud cere retragerea statutuluiCoreea de Sud cere retragerea statutuluiCoreea de Sud cere retragerea statutuluiCoreea de Sud cere retragerea statutului
de membru ONU în cazul Coreei de Nordde membru ONU în cazul Coreei de Nordde membru ONU în cazul Coreei de Nordde membru ONU în cazul Coreei de Nordde membru ONU în cazul Coreei de Nord

neralã a ONU, Yun a spus cã ar
trebui adoptate sancþiuni “mai
dure ºi extinse” de cãtre Consi-
liul de Securitate împotriva Co-
reei de Nord dupã ce þara a efec-
tuat pe data de 9 septembrie al
cincilea test nuclear. “Încãlcãri-
le repetate ºi nerespectarea rezo-
luþiilor Consiliului de Securitate
ºi a normelor internaþionale de

cãtre Coreea de Nord este fãrã
precedent ºi nu are echivalent în
istoria ONU”, a spus Yun. “Co-
reea de Nord ridiculizeazã în to-
talitate autoritatea Adunãrii Gene-
rale ONU ºi a Consiliului de Se-
curitate”, a spus el. “Prin urma-
re, cred cã este timpul sã se rea-
nalizeze serios dacã statul înde-
plineºte atribuþiile pentru a fi

membru ONU iubitor de pace,
lucru deja pus sub semnul între-
bãrii de multe state”, a mai subli-
iat Yun. Discuþiile privind noi
sancþiuni asupra Coreei de Nord
sunt în curs la ONU, însã ana-
liºti ºi diplomaþi spun cã aplica-
rea acestora depinde mult de ati-
tudinea Chinei, principalul aliat al
statului nord-coreean.
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DISPOZIÞIA NR.1863
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului

Craiova în ºedinþã ordinarã, în data de 29.09.2016, ora
10,00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul
2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al Cãminului pentru Persoane Vârst-
nice Craiova, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al Poliþiei Locale a Municipiului
Craiova, pe anul 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal “Fi-
lantropia”, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsi-
hiatrie Craiova, pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantu-
lui Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota ordi-
nea de zi în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.
Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 30.09.2016.

8. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului
municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a
S.C. R.A.T. SRL .

9. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea reprezentantului
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Gene-
ralã a Acþionarilor a S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi
statului de funcþii ale Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul
2016.

11. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consi-
liului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la
desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

12. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Cra-
iova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Aso-
ciaþia Crescãtorilor de Suine Autohtone Mangaliþa ºi Bazna,
în vederea organizãrii „Festivalului Mangaliþa ºi Bazna, porci
româneºti”, în perioada 14-16 octombrie 2016.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lu-
nare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în co-
mun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi
pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali pro-

fesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna oc-
tombrie 2016.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Anali-
zã ºi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulilor ºi dispo-
ziþiilor referitoare la situaþiile de urgenþã pentru domeniul pu-
blic ºi privat al municipiului Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ºi Funcþionare al Comisiei Sociale pentru anali-
za ºi repartizarea locuinþelor destinate închirierii.

17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contracte-
lor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri desti-
nate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel
naþional.

18. Proiect de hotãrâre privind încetarea contractului de con-
cesiune nr.38925/2006  încheiat între Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova ºi dr.Viºan Mariana, medic titular al Cabi-
netului Medical Individual dr.Viºan Mariana.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de
concesiune nr.39234/2006  încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova ºi Dr. Veleanu Liana, medic titular al
Cabinetului Medical Individual Dr. Veleanu Liana.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de închiriere, având ca obiect spaþii ºi terenuri
ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii co-
merciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din
municipiul Craiova.

21. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã,
cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã-Direcþia Ge-
neralã Regionalã a Finanþelor Publice Craiova, a spaþiului si-
tuat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129.

22. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului
Locativ Craiova a unui bun aparþinând domeniului privat al
municipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consi-
liului Local al Municipiului Craiova nr.60/2016 referitoare la
închirierea terenului artificial de fotbal din incinta Centrului
Turistic de Agrement ºi Sport, aflat în proprietatea judeþului
Dolj ºi în administrarea Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa „U”
Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alipirii unor imo-
bile-teren situate în municipiul Craiova, b-dul ªtirbei Vodã,
nr.38.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bu-
nurilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bu-
nurilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cotei de dezvoltare
a sistemului de alimentare centralizatã cu energie termicã (SA-
CET).

28. Informare privind obiectivul de investiþii “Stadion de atle-
tism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

29. Întrebãri ºi interpelãri.
                                                Emisã azi 23.09.2016

               PRIMAR,                       PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 29.09.2016, ora 14,00 la sediul Consiliului
Judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmin-
tele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-
sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat, prin Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii,
Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj, pentru perioada 15.09.2016 – 31.12.2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaþional
Craiova, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi
Poduri Dolj S.A. în vederea luãrii unor mãsuri.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele
Calafat – Poiana Mare – Tunarii Noi - Seaca de Câmp, Calafat - Poiana Mare - Piscu Vechi, Brãdeºti - Filiaºi, Piria -  Filiaºi.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din
Craiova – Facultatea de Inginerie Electricã, în vederea organizãrii Conferinþei Internaþionale de Electricitate Teoreticã ºi
Aplicatã ICATE – 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2016.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc

”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã

a Persoanelor Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Direcþia Judeþeanã de

Pazã ºi Servicii Dolj.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico Socialã Pleniþa.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru R.A. Aeroportul Inter-

naþional Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind acordarea sumei compensatorii aferente titlului ºtiinþific de doctor domnului Dindiricã

Lucian Costin, manager al Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
17. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul ªtefârþã Emilian, manager al

Muzeului de Artã Craiova.
18. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A. sã voteze în AGA alegerea cenzorilor, cenzorilor supleanþi ºi majorarea capitalului social al societãþii.
19. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Adminis-

traþie al Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj.
20. Proiect de hotãrâre privind numirea membrilor – reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Administra-

þie al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova.
21. Proiect de hotãrâre privind numirea membrilor – reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Administra-

þie al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina” Craiova.
22. Proiect de hotãrâre privind numirea membrilor – reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Administra-

þie al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Vasile” Craiova.
23. Proiect de hotãrâre privind numirea membrilor – reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Administra-

þie al ªcolii Profesionale Speciale Craiova.
24. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Adminis-

traþie al Palatului Copiilor Craiova.
25. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a imobilului Pavilion Administrativ II situat în oraºul Bechet,

Unitãþii Medico-Sociale Bechet.
26. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj

a unui bun, situat în municipiul Craiova, str. Constantin Lecca, nr.32 (fost nr.28).
27. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui bun situat în Craiova, Calea Bucureºti nr.325A, din domeniul public al

judeþului Dolj în domeniul privat al judeþului, în vederea desfiinþãrii.
28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea înfiinþãrii traseului turistic ”Istorie ºi tradiþie doljeanã”.
29. Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeþean Dolj a unor bunuri de la Consiliului Local

al Municipiului Craiova, în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.
30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Programului de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în

trafic judeþean, perioada 2013-2019, actualizare 2016”.
31. Informare privind Plângere prealabilã Stãnicã Marin.
32. Raport privind finanþãrile nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeþean Dolj pentru activitãþi nonprofit

ºi de interes judeþean pentru anul 2015.
33. Diverse – interpelãri.

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

  NR.  564   Emisã astãzi, 23.09.2016

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

              ION PRIOTEASA GHEORGHE BARBÃRASÃ

Anunþul tãu!
Publicaþie de vânzare. Subscrisa

RECO REORGANIZARE I.P.U.R.L. cu
sediul în Craiova, str. Nicolae Titules-
cu nr. 2, bl N , sc. 1. ap. 8, parter, jude-
þul Dolj, reprezentatã prin Mitroiescu
Florinel, lichidator judiciar al SC LEVA-
IOS COM SRL  cu sediul în Craiova, str.
Maria Rosetti, nr. 80, judeþul Dolj, CUI
7871850, J16/ 414/ 1995, în doasrul nr.
9871/63/2015 al Tribunalului Dolj, vin-
de prin licitaþie publicã: Bun imobil
compus din teren în suprafaþã de 2.600
mp ºi construcþia de pe acesta C1- lo-
cuinþã cu regim de înãlþime P+1+M cu
destinaþia locuniþã, sediu firmã cu Su-
356,39 mp, situat în Craiova, str. Poie-
nii nr. 52, judeþul Dolj. Imobilul este în-
scris în Cartea Funciarã nr. 3518/ a
Municipiului Craiova ºi are nr. cadas-
tral 4704. Preþul e pornire la licitaþie
este 81.675 Euro, în echivalent lei la
cursul BNR din data licitaþiei, nu con-
þine TVA ºi reprezintã 75% din preþul
de evaluare. Licitaþia va avea loc în data
de 07.10.2016, ora 12.00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova, str. Ni-
colae Titulescu nr. 2, bl. N, sc. 1, ap. 8,
parter, judeþul Dolj. În situaþia în care
bunul nu se adjudecã la aceastã licita-
þie, se organizeazã altã ºedinþã de lici-
taþie, în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi în
aceleaºi condiþii, la  24.10.2016 ºi
14.11.2016. Orice persoanã care pre-
tinde vreun drept asupra bunului este
invitat,  mai înainte de termenul de
vânzare sã anunþe lichidatorul judiciar
dreptul sãu. Toþi cei care doresc sã
cumpere bunul sunt invitaþi la terme-
nul stabilit sã liciteze, iar pânã la
aceastã datã, vor prezenta în scris
oferta de preþ. Documentele necesa-
re ºi condiþiile participãrii la licitaþie se
regãsesc în caietul de sarcini. Partici-
parea la licitaþie este condiþionatã de
achitarea înainte de începerea licita-
þiei a unei garanþii de 10% din preþul
de pornire la licitaþie. Taxa de partici-
pare care include ºi contravaloarea
caietului de sarcini este de 3000 lei ºi
se achitã anterior licitaþiei. În prezent,
imobilul este locuit. Relaþii la telefon:
0741/ 220.244; 0251/ 510.837.Lichi-
dator Judiciar Reco Reorganizare
I.P.U.R.L. Mitroiescu Florinel.
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Anunþul tãu!
SUBSEMNATUL Toana Alexan-

dru, reprezentant al SC Sanval Servi-
ce SRL, anunþã publicul interesat asu-
pra solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Construc-
þie spaþiu comercial ºi spãlãtorie auto,
reþea canalizare, reþea apã, platformã
betonatã, gard împrejmuire Est ºi
Nord, puþ forat”, propus a fi amplasat
din Bãileºti, strada Ana Ipãtescu, nr. 6,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul societãþii SC Sanval Service SRL,
Bãileºti, str.Ana Ipãtescu, nr.6, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 08.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035, email:
office@apmdj.anpm.ro.

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.

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.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii zi-
lei de naºtere, Ana so-
þie, Mariana soacrã,
sora Georgiana ºi pã-
rinþii ureazã dragului
lor GABRIEL ENUCA
„La Mulþi Ani!”, sãnãta-
te ºi prosperitate.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi persoa-
nã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, teren
400 mp sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374; 0753/
626.631.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.

Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Vând teren intravilan 4200
m, cadastru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Craiova
schimb – apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 convena-
bil, avantajos pentru progra-
mul Rabla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane Die-
sel, an 2003. Telefon: 0767/
470.040.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie (Pla-
netaria) 3 funcþii, aþã cusut
goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând manechine. Telefon:
0762/ 484.755.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.

Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bicicle-
tã damã, cadru bicicletã, ta-
blouri Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze pen-
tru sobã ºi diverse scule aº-
chietoare. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând 12 (douãsprezece) ta-
burele din material melami-
nat. Telefon: 0728/911.350.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 24 septembrie 2016

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

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

CATRE,
CLUBURILE/ASOCIATIILE SPORTIVE DIN JUDETUL DOLJ

                     A.J.F.Dolj organizeaza in premiera ,,CAMPIONATUL  DE JUNIORI “sub denumirea
,,IMPREUNA PENTRU FOTBALUL DOLJEAN” destinat copiilor din satele , comunele ,orasele ju-
detutului Dolj unde sunt invitate sa participle  Cluburile si Asociatiile sportive din judetul Dolj .

         Acest campionat va incepe in anul 2016 si va lua sfarsit pe 01 iunie 2017 de ,,Ziua Copilului”,
cu aceasta ocazie vor fi premiati toti copiii participanti la aceasta competitie de AJF Dolj.

A)Scopul acestei competitii este:
        1.Dezvoltarea fotbalului juvenile(baieti si fete) si cresterea numarului de jucatori in judetul

Dolj.
        2.Cresterea substantiala de practicanti si de persoane implicate in fenomenul fotbalistic-fotbal

pentru toti.
B)Parteneri:
       1.Consilile Locale,Cluburile/ Asociatiile sportive din judetul Dolj.
C)Perioada:
       1. 2016 – 01 iunie 201
D)Loc de desfasurare:
           -In orasele ,comunele si satele din judetul Dolj pe terenurile de fotbal din localitate.
E)Participanti:
        -Cluburile si Asociatiile sportive din judetul Dolj.
F)Programul actiunii:
        -Categoriile de varsta,anul nasterii,numarul mingei,numarul de jucatori in teren,oficialul,tim-

pul de joc,etc conform tabel.
   Competitia se va organiza pe zone geografice.
  Legitimarile juniorilor si vizele anuale vor fi acordate gratuit   pentru campionatul 2016-2017.
   Arbitrajul:
- 1. Fiecare club/asociatie sportive va comunica AJF/CJA Dolj numele si prenumele celui care va

arbitra si va fi recunoscut ca Arbitru voluntar(profesor de sport,antrenor,jucator de fotbal).
- 2.Se va intocmi raport de joc la fiecare joc.
Asistenta medicala:
- Obligatoriu la fiecare joc va fi asigurata asistenta medicala(doctor/asistent)iar arbitru voluntar

nu va permite inceperea jocului daca nu exista cadru medical specializat.
Sistem:
        -                In functie de numarul de echipe se va juca fiecare cu fiecare sau sistem turneu.
                                                                                     Presedinte AJF Dolj,

Bogdan Silviu

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.

Vând macrame bej gheme
mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor nou Da-
cia 1600, arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghivete
baie, coº de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr Dicþionar Enciclo-
pedic Român, Editura Poli-
ticã Bucureºti, 1964, Acade-
mia Republicii Populare
Române. Telefon: 0251/
548.870.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament douã
camere decomandate re-
cent renovat în zona Grã-
dinii Botanice. Preþul zonei.
Negociabil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez una camerã la
bloc zona Materna unei
persoane de sex feminin
salariatã. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.

CITAÞII
CORNEA DANIEL este che-
mat la Judecãtoria Craiova
la data de 20.10.2016,
completul de judecatã
CMF 6 ora 10.30 în proces
cu reclamanta CORNEA
CAMELIA LAVINIA având
ca obiect divorþ cu minori,
unde trebuie sã se  prezin-
te CORNEA DANIEL în cali-
tate de pârât.

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

PIERDERI
Pierdut legitimaþie nr.
B0350062 emisã de Univer-
sitatea din Craiova pe nu-
mele Vîlcu Irina-Nicoleta. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Salariaþii Primãriei Malu
Mare transmit sincere
condoleanþe familiei dom-
nului Stãnicã Titel Marius
în aceste momente triste
pricinuite de dispariþia so-
crului sau RADU VIOREL.
Dumnezeu sa-l odihneas-
cã în pace!

COMEMORÃRI
Maria soþie, Ciurlin Pau-
lon nepot ºi colegii din Ce-
naclul Literar Macedonski
anunþã comemorarea a
patru ani de la dispariþia
ilustrului poet DUMITRU
MARIUS PARASCHIVES-
CU lãsând în urma sa du-
rere, tristeþe ºi regret. Nu
te vom uita nicidatã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

În ziua meciului FC Botoºani are loc lan-
sarea unei cãrþi despre Universitatea Cra-
iova. Autorul ei, un poliþist stabilit în Sibiu,
Iulian Meianu, cunoscut printre microbiº-
tii ªtiinþei cu apelativul „Mancini”, a fost ºi
invitat sã dea lovitura de start a partidei cu
FC Botoºani, ca semn de apreciere pentru
fanatismul sãu, dar ºi ca un cadou pentru
aniversarea recentã a zilei de naºtere. Lan-
sarea cãrþii va avea loc la ora 12, la ªcoala
de Fotbal „Costicã Donose”, în Craioviþa
Nouã. Volumul, apãrut la editura Techno
Media, nu trebuie sã lipseascã din bibliote-
ca oricãrui suporter al ªtiinþei. Autorul îºi
recomandã astfel  cartea: „Volumul vine sã
completeze informaþiile despre elita fotba-
lului craiovean, fãrã sã reia naraþiunea ma-
rilor succese. O lucrare cu conþinut enci-
clopedic, menitã sã ajute publicul din sfera
fotbalului sã cunoascã mai bine o parte din
trecutul fotbalului românesc”.

Fuserã slobode sã câºtigeFuserã slobode sã câºtigeFuserã slobode sã câºtigeFuserã slobode sã câºtigeFuserã slobode sã câºtige
Dupã eºecul suspect de acasã cu Bistriþa, handbalistele de la SCM Craiova s-au impus în partida de la Slobozia, scor 33-31

La câteva zile dupã ruºi-
nea de la meciul de acasã cu
nou-promovata CSM Bistri-
þa, handbalistele Craiovei s-
au impus în deplasarea de la
Slobozia, scor 33-31, la pau-
zã 17-16. N-a fost însã nea-
pãrat vorba de o revanºã faþã
de fanii craioveni, fiindcã tre-
buie sã se întâmple multe lu-
cruri pozitive la SCM pentru
a fi uitatã umilinþa de la pri-
mul meci de acasã. Dimpo-
trivã, acest succes înteþeºte
suspiciunile asupra partidei
de sãptãmâna trecutã. Dupã
o primã reprizã echilibratã la
Slobozia, Craiova ºi-a mãrit
avantajul minim pe care-l

Digisport 1: Dunãrea Cãlãraºi - Juven-
tus Bucureºti, fotbal, Liga a II-a, ora 13;
Chindia Târgoviºte - CS Mioveni, fotbal,
Liga a II-a, ora 15; ACS Poli Timiºoara -
ASA, fotbal, Liga I, ora 18, FC Voluntari –
Steaua, fotbal, Liga I, ora 20.30

Digisport 2: Atletico Madrid – La Coru-
na, fotbal, La Liga, ora 17.15; Anzhi – Ze-
nit, fotbal, Rusia, ora 19.30; Fiorentina –
Milan, fotbal, Serie A, ora 21.45.

Digisport 3. HC Vaslui - HC Adrian Pe-
trea Reºiþa, Liga Naþionalã masculinã de
handbal, ora 11.45; Torino – Roma, fot-
bal, Serie A, ora 13.30; Inter – Bologna,
fotbal, Serie A, ora 16; Holstebro – Di-
namo, handbal, EHF Champions League,
ora 17.45; Anderlecht – Westerlo, fotbal,
Belgia, ora 21.

Digisport 4: Leganes – Valencia, fotbal,
La Liga, ora 13; Lazio – Empoli, fotbal, Se-
rie A, ora 16; Nancy – Nice, fotbal, Ligue I,
ora 18; Kiel – PSG, handbal masculin, Liga
Campionilor, ora 20.30.

Dolcesport 1: Dunãrea Cãlãraºi - Juven-

Programul transmisiunilor sportive din week-endProgramul transmisiunilor sportive din week-endProgramul transmisiunilor sportive din week-endProgramul transmisiunilor sportive din week-endProgramul transmisiunilor sportive din week-end
Digisport 1: ASU Poli Timiºoara - Lu-

ceafãrul Oradea, fotbal Liga a II-a, ora 12;
U Craiova – Botoºani, fotbal Liga I, ora 15;
Gijon – Barcelona, fotbal, La Liga, ora 17.15;
Dinamo - Chiajna, fotbal, Liga I, ora 20.30.

Digisport 2: România – Bulgaria, volei,
calificari Campionatul European 2017, ora
17, Palermo – Juventus, fotbal, Serie A, ora
19; Las Palmas - Real Madrid, fotbal, La
Liga, ora 21.45.

Digisport 3: Eibar - Real Sociedad, fot-
bal, La Liga, ora 14, Dinamo - BC Timiºoa-
ra, Liga Naþionalã masculinã de baschet, ora
17.30; Athletic Bilbao – FC Sevilla, fotbal,
La Liga, ora 19.30; Napoli – Chievo, fotbal,
Serie A, ora 21.45.

Digisport 4: WTA Guangzhou, finala, te-
nis, ora 10; WTA Guangzhou, finala de dublu,
tenis, ora 12.30; ATP 250 Open de Moselle,
tenis, ora 15; Flensburg – Veszprem, handbal
masculin, Liga Campionilor, ora 18.30; Mo-
naco – Angers, fotbal, Ligue I, ora 21.

Dolcesport 1: U Craiova – Botoºani, fot-
bal Liga I, ora 15; Gijon – Barcelona, fotbal,
La Liga, ora 17.15; Dinamo - Chiajna, fot-
bal, Liga I, ora 20.30.

Dolcesport 2: ASU Poli Timiºoara - Lu-
ceafãrul Oradea, fotbal Liga a II-a, ora 12;
Athletic Bilbao – FC Sevilla, fotbal, La Liga,
ora 19.30; Las Palmas - Real Madrid, fot-
bal, La Liga, ora 21.45.

Dolcesport 3: Judo, Grand Prix Zagreb,
ora 15; Flensburg – Veszprem, handbal mas-
culin, Liga Campionilor, ora 18.30.

Eurosport: Manchester United – Leices-
ter, fotbal, Premiere League, ora 15; Liver-
pool – Hull, fotbal, Premiere League, ora 17;
Arsenal – Chelsea, fotbal, Premiere League,
ora 19.

Eurosport 2: SV Hamurg – Bayern Mun-
chen, fotbal, Bundesliga, ora 16.30; Werder
Bremen – Wolfsburg, fotbal, Bundesliga, ora
19.30, Toronto – Philadelphia, fotbal, MLS,
ora 0, New York RB – Montreal, , fotbal,
MLS, ora 2.

TVR 1: Dunãrea Cãlãraºi - CSU Sucea-
va, Liga Naþionalã masculinã de handbal, ora
11; Dobrogea Sud – HC Odorhei, Liga Naþi-
onalã masculinã de handbal, ora 16.

TVR 2: Sibiu Open, semifinale, tenis,
ora 12.

tus Bucureºti, fotbal, Liga a II-a, ora 13;
Chindia Târgoviºte - CS Mioveni, fotbal,
Liga a II-a, ora 15; ACS Poli Timiºoara -
ASA, fotbal, Liga I, ora 18, FC Voluntari –
Steaua, fotbal, Liga I, ora 20.30; Seattle
Seahawks – San Francisco, fotbal ameri-
can, ora 23; Dallas Cowboys – Chicago
Bears, fotbal american, ora 3.

Dolcesport 2 HC Vaslui - HC Adrian Pe-
trea Reºiþa, Liga Naþionalã masculinã de
handbal, ora 11.45; Holstebro – Dinamo,
handbal, EHF Champions League, ora 17.45;
Espanyol – Celta Vigo, fotbal, La Liga, ora
21.45.

Dolcesport 3: West Ham – Southamp-
ton, fotbal, Premiere League, ora 18; Kiel –
PSG, handbal masculin, Liga Campionilor,
ora 20.30.

Eurosport 2: Hoffenheim – Schalke 04,
fotbal, Bundesliga, ora 16.30; FC Koln –
Leipzig, fotbal, Bundesliga, ora 18.30.

TVR 1: Corona Braºov – HC Zalãu, Liga
Naþionalã femininã de handbal, ora 16.

TVR 2: Sibiu Open, finala, tenis, ora 15.

Sâmbãtã: Duminicã:

Etapa a 5-a a primei divizii judeþene de
fotbal programeazã astãzi, de la ora 11, trei
meciuri sunt practic de play-off, în acestea
fiind implicate primele ºase echipe din cla-
sament. Aceste partide sunt: Metropolitan
Iºalniþa – Danubius Bechet, Tractorul Ceta-
te – Recolta Ostroveni ºi Progresul Segar-
cea – Viitorul Cârcea. Celelalte partide ale
etapei: Arena Bulls Preajba – ªtiinþa Malu
Mare, Ajax Dobroteºti – Dunãrea Calafat ºi
Luceafãrul Craiova – Unirea Leamna.

Clasamentul Ligii a IV-a: 1. Metropo-
litan Iºalniþa 12p (15-3), 2. Viitorul Cârcea
10p (19-6), 3. Danubius Bechet 9p (12-4),
4. Progresul Segarcea 9p (13-7), 5. Trac-
torul Cetate 8p (22-7), 6. Recolta Ostroveni
6p (7-17), 7. ªtiinþa Malu Mare 4p (10-10),
8. Unirea Leamna 4p (5-11), 9. Luceafãrul
Craiova 3p (9-14), 10. Ajax Dobroteºti 3p
(7-14), 11. Arena Bulls Preajba 1p (5-12),
12. Dunãrea Calafat 0p (7-26).

Meciuri cu iz de play-off
în Liga a IV-a Dolj

Cartea „Craiova. Moºtenirea Fotbalisticã”Cartea „Craiova. Moºtenirea Fotbalisticã”Cartea „Craiova. Moºtenirea Fotbalisticã”Cartea „Craiova. Moºtenirea Fotbalisticã”Cartea „Craiova. Moºtenirea Fotbalisticã”
se lanseazã astãzise lanseazã astãzise lanseazã astãzise lanseazã astãzise lanseazã astãzi

Prefaþa îi aparþine talentatului
jurnalist Alin Fornade, declarat
suporter al ªtiinþei. Iatã un pa-
saj din prefaþã: „Mai sunt fani
care au memorie excelentã, au
mai fost microbiºti care-ºi de-
cupau din ziar cronicile ºi arti-
colele despre formaþia lor favo-
ritã. Meianu face mult mai mult.
În „Craiova. Moºtenirea Fotba-
listicã” trece pe curat din cior-
nele îngãlbenite ale bibliotecilor
toate numele care au îmbrãcat echipa-
mentul sacru. Cautã seva din care s-a
nãscut balsamul a milioane de suflete.
Sunt fiºe biografice, sunt ºi pasaje de-
spre palmaresul atât de discutat al Bã-
niei, meciuri, ani, rezultate. Nu sunt con-
semnaþi doar sportivi, ci ºi ziariºti, con-
ducãtori sau artiºti ce sau intersectat cu
destinul alb-albaºtrilor”.

Iulian Meianu nu se aflã la debut, el a
mai publicat o carte statisticã despre ªtiin-
þa, „Cronica unei echipe de legendã – ªtiinþa
Craiova”, în care prezintã toate cronicile
de meci, de la promovare ºi pânã în 2011.
Totodatã, „Mancini” a publicat ºi un vo-
lum despre echipa de fotbal din localitatea
sa natalã, Bãbeni, intitulatã „Forestierul
Bãbeni, pe urmele unei echipe pierdute”.

avea la pauzã, Zamfir ºi Ni-
kolic fiind “gurile de tun”, iar
Landre a fãcut un meci ex-
celent în ambele faze. Totuºi,
finalul a fost destul de încins,
gazdele forþând egalarea,
dupã ce echipa lui Bogdan
Burcea conducea 6 goluri în
minutul 50. Dupã un time-out
cerut de tehnicianul oltean,
diferenþa a fost pãstratã ºi
toate punctele au revenit
Craiovei.

În poarta Craiovei au stat
Paºca ºi Dumanska, iar pe te-
ren s-au aflat: Zamfir (11 g.),
Nikolic (6g.), Elisei (4 g), Lan-
dre (4 g.), Bãbeanu (2 g.), Tri-
funovic (2 g.), ªelaru (2 g.),

Apipie (1 g.), Burlachenko (1
g.), Andrei. „Nu ne-a ajutat
apãrarea în prima reprizã,
însã am avut 7-8 minute în
partea a doua, care au fãcut
diferenþa. În final, rezultatul
este important ºi mã bucur cã
am câºtigat. Ne vom pregãti
mai bine pentru etapele ur-
mãtoare” a spus Bogdan Bur-
cea. SCM Craiova ocupã lo-
cul 5, cu 6 puncte. Urmãto-
rul joc al formaþiei din Bãnie
este luni, de la ora 18, pe te-
ren propriu, în faþa echipei
CSM Ploieºti, care iniþial
anunþase cã se va retrage din
campionat, însã ulterior a re-
venit asupra deciziei.
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1. Steaua 9 6 2 1 12-5 20
2. Craiova 9 5 2 2 13-9 17
3. Botoºani 9 5 1 3 18-10 16
4. Dinamo 9 4 4 1 16-9 16
5. Pandurii 9 4 3 2 12-8 15
6. Viitorul 9 4 2 3 12-11 14
7. CSMS Iaºi 9 3 3 3 11-10 12
8. Gaz Metan 9 3 3 3 10-11 12
9. Voluntari 9 3 2 4 14-14 11
10. CFR Cluj 9 4 4 1 17-7 10
11. Astra 9 2 2 5 9-16 8
12. Chiajna 9 2 2 5 4-12 8
13. ASA 9 1 0 8 7-19 -3
14. ACS Poli 9 1 2 6 9-19 -9
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Liga I – etapa a 10-a

Meciul Pandurii – Viitorul s-a jucat asearã.
„U” Craiova – FC Botoºani, astãzi, ora 15
ACS Poli – ASA, mâine, ora 18
FC Voluntari – Steaua, mâine, ora 20.30
CFR Cluj – Gaz Metan, luni, ora 18
Astra – CSMS Iaºi, luni, ora 20.30

În derby-ul revelaþiilor actualei
stagiuni a Ligii I, Universitatea Cra-
iova ºi FC Botoºani se întâlnesc
astãzi pe „Extensiv”. Tehnicianul
Gigi Mulþescu apreciazã cã Boto-
ºaniul este  cea mai în formã echi-
pã din Liga I. “Nici n-am dormit
de la meciul cu FC Voluntari, gân-
dindu-mã la cel cu Botoºaniul. Am
urmãrit Botoºaniul în ultimele trei
jocuri ºi mi s-a pãrut cea mai pu-
ternicã echipã din Liga I, cea mai
în formã ºi cea mai bine pregãtitã
fizic, fac o tranziþie rapidã ºi efi-
cientã. Nu doar pentru cã sunt pe
locul 3, ci prin ce au arãtat pe te-
ren mi-au demonstrat acest lucru,
datoritã stilului impus de Leo Gro-
zavu. În plus, au avut meciurile
programate foarte convenabil ºi ºi-
au permis ºi sã menajeze câþiva
jucãtori la Chiajna pentru partida
cu noi. Ne aºteaptã un joc extrem
de dificil, sper sã avem mulþi su-
porteri alãturi, fiindcã avem nevo-
ie de ei, cel care face mai puþine
greºeli se va impune” a spus Mul-
þescu. Va fi un duel în premierã
între Gigi Mulþescu ºi Leo Groza-
vu. „Este un antrenor pe care-l
apreciez, lumea spune cã este dur,
dar aºa sunt catalogaþi tehnicienii
care þin la disciplinã. L-am avut ºi
jucãtor la Dinamo, eu am fost cu
ideea sã-l aducem atunci de la Baia
Mare pe Leo” a spus Mulþescu
despre Grozavu.

Tehnicianul ªtiinþei regretã ac-
cidentarea lui Madson, cel mai în
formã alb-albastru, care a suferit
o rupturã muscularã la meciul de
la Voluntari ºi va lipsi câteva sãp-
tãmâni: “Este jucãtorul care a ur-
cat cel mai mult, unul dintre cei
mai buni de la noi, a arãtat ºi ca-
racter, este un cuþit rãsucit în ranã
accidentarea lui”.

Antrenorul Craiovei este mulþu-
mit de evoluþia echipei de pânã
acum: “Nu speram la locul 2, dar

Liga I – etapa a 9-a

CSMS Iaºi – Pandurii 3-2
Au marcat: Ciucur 35, Boiciuc 53, Piccioni 62 / V. Alexandru 5, 57.
Viitorul – Dinamo 1-1
Au marcat: Nimely 84 / V. Lazãr 17.
FC Voluntari – „U” Craiova 0-1
A marcat: Ivan 90+5.
Chiajna – FC Botoºani 0-2
Au marcat: Golofca 62, Vaºvari 75.
Gaz Metan – ACS Poli 1-1
Au marcat: Llullaku 71 / Popovici 30.
ASA – Astra 0-2
Au marcat: Alibec 45, Florea 90.
Steaua – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Fl. Tãnase 20 / Bud 12, 63.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC BotoºaniFC BotoºaniFC BotoºaniFC BotoºaniFC Botoºani

Stadion: „Extensiv”, astãzi, ora 15
Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vãtãjelu – Po-

pov, Zlatinski – Ivan, Gustavo, Nuno Rocha – Mãzãrache. Antrenor:
Gigi Mulþescu. Rezerve: Popescu – Manea, Bãluþã, Bancu, Screciu, Su-
rugiu, Rambe.

FC Botoºani: Iliev - Patache, Miron, Plãmadã, Muºat – L. Fulop, Vaº-
vari – M. Roman, I. Fulop, Astafei - Matulevicius. Antrenor: Leo Groza-
vu. Rezerve: Albuþ - Burcã, Willie Barbosa, Bordeianu, Elek, Golofca,
Herghelegiu.

Bilete: 5 lei (peluzã), 10 lei (tribuna a II-a), 15 lei (tribuna I), 25 lei
(tribuna 0).

Gigi Mulþescu apreciazãGigi Mulþescu apreciazãGigi Mulþescu apreciazãGigi Mulþescu apreciazãGigi Mulþescu apreciazã
cã Botoºaniul este echipa cea maicã Botoºaniul este echipa cea maicã Botoºaniul este echipa cea maicã Botoºaniul este echipa cea maicã Botoºaniul este echipa cea mai
în formã ºi cea mai bine pregãtitãîn formã ºi cea mai bine pregãtitãîn formã ºi cea mai bine pregãtitãîn formã ºi cea mai bine pregãtitãîn formã ºi cea mai bine pregãtitã

fizic din Liga Ifizic din Liga Ifizic din Liga Ifizic din Liga Ifizic din Liga I

pe 3-4 mã gândeam cã o sã fim. E
mai mult decât mã aºteptam, dar
mai puþin decât meritam, dupã jo-
cul pe care l-am prestat. Sper sã
continuãm prestaþiile bune ºi sã
marcãm mai mult, fiindcã avem
ocazii destule”.

Atacantul Andrei Ivan a decla-
rat: „Suntem capabili sã luãm
puncte cu fiecare echipã din Liga
1. Vom da sutã la sutã sã câºtigãm
meciul cu Botoºani. Golul marcat
la Voluntari mi-a dat moral ºi vreau
sã continui sã marchez ºi astfel sã-
mi ajut echipa ºi în urmãtoarele
partide“.

Palmares defavorabil
cu Botoºaniul

Universitatea are palmares de-
favorabil în disputele cu FC Bo-
toºani. Cele douã echipe s-au în-
tâlnit de ºase ori în Liga 1, de douã
ori s-au impus craiovenii, de trei
ori moldovenii, iar un joc s-a în-
cheiat la egalitate. În primul meci,
Craiova a câºtigat acasã cu 2-1.
Bãluþã a deschis scorul, Vaºvari a
egalat, iar Brandan a marcat din
loviturã liberã. Întâia victorie din
contul moldovenilor a venit pe 2
mai 2015, FC Botoºani - Craiova
2-0, marcatori Acsinte ºi Batin. În
ediþia trecutã, cele douã s-au în-
tâlnit în prima etapã din sezonul
regulat, scor 0-0 pe „Extensiv”.
În retur s-au impus moldovenii,
scor 3-2, goluri: Hadnagy (2),
Martinus, resepctiv Rocha ºi Ivan.
Ultimele confruntãri au avut loc
în play-out-ul stagiunii preceden-
te, când fiecare s-a impus pe te-
ren propriu cu 2-1.

Craiovenii vor sã joace pe
„Extensiv” derby-ul cu Dinamo

Oficialii celor de la CS Univer-

sitatea sperã sã-i convingã pe de-
þinãtorii drepturilor TV sã progra-
meze derby-ul din etapa a 12-a cu
Dinamo pe arena „Extensiv” ºi nu
la Severin. Fiind cel mai important
meci al rundei, televiziunile doresc
sã-l difuzeze în prime-time, la ora
20.30, însã Craiova face demer-
suri ca partida sã se joace în Bã-
nie, de la ora 15. „Oraºul trãieºte
pentru astfel de meciuri. Hai sã
facem un efort sã nu lãsam Craio-
va fãrã  fotbal. Clubul nostru a ini-
þiat acþiuni de pionierat în ºcolile
craiovene pentru atragerea noii
generaþii la stadion. Elevii pot în-
þelege spiritul ªtiinþei cu orice der-
by vãzut pe viu, programat dupã-
amiaza în primul oraº care a trãit
pe viu o semifinalã de cupã euro-
peanã. Hai sã nu golim stadioane-
le! În actuala stagiune, deºi s-au
disputat 63 de meciuri, fãrã a le
adãuga pe cele din Cupa Ligii, nici-
unul nu a reuºit sã umple un sta-
dion.Sã nu lãsãm acest sezon din
Liga 1 Orange sã rãmânã în istorie
ca primul în care niciun meci nu
s-a disputat cu casa închisã. Pen-
tru binele fotbalului românesc apre-
ciem cã Universitatea Craiova –
Dinamo Bucureºti trebuie sã se
dispute în Bãnie. Universitatea nu
poate fi pedepsitã pentru cã oraºul
face investiþii într-un stadion” se
precizeazã comunicatul clubului
din Bãnie, care oferã ºi câteva
exemple din campionatele puterni-
ce din Vest, de derby-uri progra-
mate dupã-amiaza care au fãcut
rating.

Alb-albaºtrii au probleme dacã
sunt reprezentaþi de Ana Maria
Reghecampf: „Este conflict de

interese”
Oficialii celor de la CS Univer-

sitatea Craiova nu sunt de acord
ca jucãtorii echipei din Bãnie sã
semneze contracte de reprezenta-
re cu Ana Maria Reghecampf, con-
siderând cã este vorba de conflcit
de interese. Unul dintre cei aflaþi
sub contract cu soþia antrenorului
Stelei este Alex Mateiu, care a fost
trimis recent la echipa a doua “pe
motive disciplinare”. “Nu este vor-
ba de ceva personal în privinþa
Anei Maria, dar pur ºi simplu nu
este deontologic ºi corect ca jucã-

torii noºtri sã fie reprezentaþi de un
membru al familiei antrenorului
Stelei, noi considerãm cã este vor-
ba de conflict de interese ºi trebu-
ie eliminat acest conflict de intere-
se. Nu suntem satelitul Stelei. Ma-
teiu ºi portarul de la echipa a doua,
Vlad, au contract cu Ana Maria ºi
nu este cazul ca vreunul sã joace
la meciul cu Steaua” a spus mana-
gerul general al Craiovei, Marcel

Popescu. Vis de vis de trimiterea
lui Mateiu ºi Dumitraº la echipa a
doua, Popescu a precizat: “Moti-
vele sunt de naturã disciplinarã, iar
la Craiova nu facem compromi-
suri când vine vorba de discipli-
nã. Nu este vorba de diminuarea
contractelor, aºa cum s-a specu-
lat. Nu ºtim de vreo ofertã pentru
Mateiu, el oricum poate sã plece
doar la iarnã”.
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