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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Suportãm, Popescule, supor-
tãm. Mai ales noi.

În calitate de prefect al judeþului Dolj, do-
resc sã adresez salutul meu tuturor cadrelor
universitare ºi studenþilor din cadrul instituþiilor
de învãþãmânt superior din Cetatea Bãnei, în
prima zi a anului universitar 2016-2017.

Studenilor din anul I, cei care încep acum o
etapã nouã de pregãtire profesionalã, doresc sã le
adresez felicitãri pentru cã au ales sã studieze la
una din facultãþile din mediul universitar craiovean.

Totodatã, tuturor studenþilor din mediul uni-
versitar craiovean doresc sã le transmit cã pre-
gãtirea este o componentã esenþialã de care de-
pinde dezvoltarea societãþii noastre. Universita-
tea este locul în care se formeazã specialiºti ºi se
contureazã caractere ºi sunt ferm convins cã
dupã absolvire ei vor pleca cu o pregãtire exce-
lentã pentru meseria pe care ºi-o vor alege.

Dragi studenþi, este foarte important sã nu ne-
glijaþi niciodatã pregãtirea dumneavoastrã acade-
micã ºi cred cã în toate instituþiile de învãþãmânt
superior din Craiova, fie ele de stat sau particula-
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re, beneficiaþi de toate resursele necesare
pentru a-i acorda atenia cuvenitã.

Aveþi profesori dintre cei mai buni,
care depun tot efortul pentru a  pãstra
bunul renume al centrului universitar cra-
iovean, iar numeroasele rezultate exce-
lente obþinute în cercetare ºi nu numai,
sunt de necontestat. Aveþi asigurat un
proces de învãþãmânt de calitate, în spaþii
moderne, conforme celor mai înalte
standarde. ªi, cel mai important, aveþi
parte de stagii de practicã desfãºurate la
unii dintre cei mai importanþi agenþi eco-
nomici din judeþ, precum ºi la instituþiile
publice deconcentrate aflate în subordinea In-
stituþiei Prefectului Judeþului Dolj.

Consider, aºadar, cã aveþi tot ce vã trebuie
pentru a face performanþã, iar succesul ºi sta-
tutul la care aspiraþi în viitor depinde numai de
efortul pe care îl veþi depune în timpul anilor
de studiu.

Vã asigur cã din partea Instituþiei Prefectu-
lui Judeþului Dolj veþi avea parte de întreg spri-
jinul pentru asigurarea unui învãþãmânt superi-
or de calitate!

Vã urez succes tuturor!”
Nicolae Sorin Rãducan,

prefectul judeþului Dolj
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Reprezentanþii
Wizz Air au anunþat
ieri,  cã vor lansa din
martie 2017, douã noi
rute de la baza din
Craiova. Cele mai noi
zboruri Wizz vor face
legãtura între Bãnie
ºi Paris Beauvais,
respectiv Veneþia
Treviso, cu douã
curse pe sãptãmânã,
pentru fiecare desti-
naþie. Miercuri ºi
duminicã vor fi zilele
în care oltenii vor
putea pleca spre
capitala Franþei,
respectiv, luni ºi
vineri, spre Veneþia.
Pentru Italia, Wizz
mai opereazã din
Craiova pe alte dtrei
rute Milano, Bologna
ºi Roma. Compania
va mai anunþa pânã la
finele anului ºi alte
noi rute, Craiova
devenind o bazã
importantã în palma-
resul operatorului
Wizz Air.
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Liviu Dragnea
restricþioneazã
accesul în sediul
PSD de teamã
ca adversarii
sã nu fure
strategia PSD

Liviu Dragnea a declarat
cã accesul în sediul PSD va
fi restricþionat dupã ce au
dispãrut ”niºte evidenþe cu
membrii de partid”, lucru
care l-a ”deranjat foarte
tare”, el povestind cã se
întâlnea cu tot felul de tineri
prin clãdire pe care nu-i
cunoºtea ºi care nici mãcar
nu-i rãspundeau la salut.
”Au fost foarte multe situaþii
în ultima lunã când mã
întâlneam cu tot felul de
cetãþeni mai tineri sau mai
puþin tineri prin sediu, pe
care nu-i cunoºteam. Pe
unii îi ºi salutam, le dãdeam
bunã ziua ºi nici mãcar nu
rãspundeau. ªi atunci am
spus cã la noi în sediu nu
este Gara de Nord, nici
mãcar autogarã. Este un
sediu de partid - un partid
responsabil, serios ºi respec-
tat în care vreau sã funcþio-
neze doar cei care sunt
implicaþi în campania
electoralã ºi atât”, a spus joi
preºedintele PSD, Liviu
Dragnea. Întrebat dacã se
teme de procurori sau de
faptul cã ar putea fi ascul-
tat, liderul PSD a negat cã
acesta ar fi motivul restricþi-
onãrii accesului în sediu, ci
mai degrabã teama ca
adversarii sã nu afle strate-
gia electoralã a PSD. ”Nu
mã tem nici de procurori, îi
respect foarte mult, nu mã
tem nici de serviciile secrete,
nu cred cã cineva se gândeº-
te cã eu nu sunt ascultat.
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Dosarul de moarte suspectã a fost des-
chis imediat dupã decesul artistului, potrivit
procedurii. Procurorii au cerut fiºa de in-
tervenþie ºi alte acte medicale de la Ambu-
lanþa Bucureºti-Ilfov ºi de la Institutul de
Medicinã Legalã, urmând ca dupã ce anali-
zeazã documentele solicitate sã fie audiate
mai multe persoane, au declarat surse judi-
ciare pentru MEDIAFAX.

Medicul care a intervenit iniþial în cazul
artistului Ioan Gyuri Pascu nu a avut cu el
întregul echipament ºi nu a putut face do-
vada consimþãmântului pacientului pentru
refuzul de transport la spital, conducerea
Ambulanþei solicitând sancþionarea discipli-
narã, potrivit medicului Alis Grasu. Întreba-
tã dacã medicul ar fi trebuit sã-i facã o elec-
trocardiogramã lui Ioan Gyuri Pascu, Alis
Grasu a precizat cã ea ar fi fãcut o electro-
cardiogramã, dar cã este ”mai exageratã
ca alþi medici”.

Totodatã, medicul nu a putut face dovada
consimþãmântului pacientului pentru refuzul
de transport la spital. “Medicul nu are în fiºa

Vicepremierul Costin Borc,
ministru al Economiei, Mediului
de Afaceri ºi IMM-urilor, aflat
la Bruxelles pentru pregãtirea
Consiliului de Competitivitate
care va avea loc vineri, s-a în-
tâlnit cu trei comisari europeni
ºi a abordat teme “importante
pentru economia României”,
anunþã Ministerul Economiei.
“Cu doamna Bienkowska(Elzbie-
ta Bienkowska, comisar euro-
pean pentru piaþa internã, indus-
trie ºi antreprenoriat-n.r.) am
discutat despre o iniþiativã a
noastrã ºi a unor reprezentanþi
ai mediului de afaceri român de
a pune împreunã industria, fur-
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Procurorii de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Bucureºti au
deschis un dosar de moarte suspectã
dupã decesul actorului Gyuri Pas-
cu, aceºtia solicitând mai multe
documente de la Ambulanþa Bucu-
reºti-Ilfov, urmând sã fie audiate
mai multe persoane, au declarat
pentru MEDIAFAX surse judiciare.

de intervenþie consimþãmântul pacientului în
ceea ce priveºte refuzul de a fi transportat
la spital, deºi declarã cã a propus acest lu-
cru, dar a fost refuzat. (...) Pentru aceste
abateri, comisia a solicitat comitetului direc-
tor al Serviciului de Ambulanþã sancþionarea
disciplinarã a medicului, în conformitate cu
prevederile codului muncii”, a mai spus Alis
Grasu.

ªeful Departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã, Raed Arafat, a declarat, joi, cã, în
cazul morþii lui Ioan Gyuri Pascu, primul
medic venit pentru intervenþie a decis sã
nu facã o electrocardiogramã, dar “poate
cã alt medic fãcea”, precizând cã oficialii
Colegiului Medicilor trebuie sã stabileascã
vinovatul.

Potrivit Ambulanþei Bucureºti-Ilfov, la pri-
mul apel dat la ora 03:26 prin 112, motivul
invocat a fost “atacul de panicã”, în timp ce
la al doilea apel, dat la 04:46, motivul solici-
tãrii a fost “cianozã, comã”. “La ora 03:26,
s-a primit o solicitare prin 112, motivul in-
vocat fiind „atac de panicã”, la care s-a de-

plasat un echipaj format din medic ºi ambu-
lanþier. La faþa locului a fost consultat un
pacient care acuza atacuri de panicã ºi in-
somnie cu debut în urmã cu mai multe zile;
s-a mãsurat tensiunea arterialã, alura ven-
tricularã, saturaþia O2, toate acestea fiind în
limite normale. Pacientul acuza dureri arti-
culare la nivelul genunchiului, fiind în trata-
ment prin fizioterapie. Domnul Pascu nu a
comunicat medicului alte informaþii privitoa-
re la starea lui de sãnãtate”, potrivit unui
comunicat de presã al Ambulanþei Bucureºti-
Ilfov remis joi MEDIAFAX.

Astfel, primul medic care l-a consultat pe
artistul Ioan Gyuri Pascu a stabilit diagnos-
ticul de atac de panicã ºi insomnie ºi i-a ad-
ministrat tratament cu diazepam. “Ulterior
la orele 04:46 a fost înregistrat un nou apel
pentru acelaºi pacient, motivul solicitãrii fi-
ind, de aceastã datã, «cianozã, comã». Pri-
mul echipaj care a ajuns la pacient a fost un
echipaj de prim ajutor de la SMURD, care a
ºi început manevrele de resuscitare, urmat
aproape simultan de un echipaj de terapie
intensivã de la SMURD ºi un echipaj de tip
C2 de la SABIF. În conformitate cu proce-
durile existente, forþele de intervenþie fiind
suficiente la caz , ambulanþã de la SABIF a
fost declaratã disponibilã la locul solicitãrii.
Pentru analiza unei eventuale rãspunderi dis-
ciplinare a fost declanºatã încã din datã de
26.09.2016, procedura stabilitã prin Codul
Muncii ºi RI (regulament intern), prin con-
vocarea comisiei de disciplinã, în scopul au-
dierii echipajului care a intervenit la caz”, po-
trivit documentului citat.

Vicepremierul Borc: Am discutat despre industria
auto ºi de apãrare, Oltchim, CN Uraniu, Poºtã ºi CEH

Vicepremierul Costin Borc a discutat cu trei comi-
sari europeni despre iniþiativa Ministerului Econo-
miei ºi a mediului de afaceri de conexare a indus-

triei, furnizorilor locali, a start-up-urilor inovante ºi
a centrelor de cercetare cu scopul de a gãsi soluþii

pentru industria auto, dar ºi alte teme.

nizorii locali, start-up-urile ino-
vante ºi universitãþile/centrele de
cercetare pentru a gãsi soluþii
pentru industria auto. Soluþiile
pentru vehicule autonome, pen-
tru cele conectate sau pentru au-
tomobilele electrice pot fi gãsite
printr-un astfel de parteneriat. Un
alt subiect abordat a fost cel al
industriei de apãrare, unde vrem
sã participãm cu un jucãtor ro-
mân la eforturile de dezvoltare a
industriei europene ºi sã revitali-
zãm atât industria româneascã cât
ºi cercetarea în domeniul apãrã-
rii”, a declarat Borc, citat de Mi-
nisterul Economiei.

Totodatã, Costin Borc a anun-

þat cã împreuna cu comisarul eu-
ropean pentru muncã, creºtere
economicã ºi competitivitate,
Jyrki Katainen, a “explorat” po-
sibilitãþile de dezvoltare a unei
platforme de finanþare a start-up-
urilor din industria auto. “Vom
lucra împreunã cu Comisia sã

punem împreunã fondurile struc-
turale cu cele din planul Juncker
ºi cu finanþãrile private ºi sã con-
struim o platformã de finanþare<-
<seed-funding>> pentru start-
up-uri inovatoare ºi, mai apoi, sã
facem scale-up pentru ele”, a
spus Borc la finalul întrevederii.
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MIRCEA CANÞÃR
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a anunþat, ieri, dupã ce a
participat la reuniunea Birou-
lui Grupului Partidului Popu-
lar European cã, dupã alege-
rile parlamentare din iarnã,
„nu va nominaliza persoane
independente politic pentru
poziþia de premier al Româ-
niei (...). Recunosc cã perso-
nal (n.r. Dacian Cioloº) cred
cã ar face bine sã continue
proiectele începute, dar atunci
sã-ºi declare mãcar simpatia
sau adeziunea sau preferinþa
pentru partidul cu care ar pu-
tea sã colaboreze în viitor, si-
gur dupã alegerile parlamen-
tare”. Evident cã se aºteaptã
acum, la mesajul lui Klaus Io-
hannis, un punct de vedere

clar ºi concis al premierul
Dacian Cioloº. Se înroleazã
prompt sau mai reflecteazã în
PNL? Dupã ieºirea din dispo-
zitivul de comandã a lui Vasi-
le Blaga, bun strateg reite-
rãm, situaþia nu se aratã prea
liniºtitoare în PNL ºi înregi-
mentarea lui Dacian Cioloº,
pentru a deveni un eventual
lider ºi implicit o posibilã lo-
comotivã, nu e clamatã, deo-
camdatã, la unison, de mili-
tanþii partidului, asperitãþile
din taberele constitutive încã
resimþindu-se. Nu puþini ana-
liºti considerã cã „eliminarea”
lui Vasile Blaga este practic
restartul de care liberalii
aveau nevoie. Numai cã, ten-
siuni mocnite între vechii

membri PDL ºi vechii membri
PNL, acum regãsiþi în noul PNL,
erau þinute în frâu, cu tact, de
Vasile Blaga. Pânã acum, Da-
cian Cioloº a evitat, cu abilita-
te, orice fãgãduinþã. Mai mult,
a lãsat sã se înþeleagã cã gu-
vernul sãu tehnocrat are o „du-
ratã de întrebuinþare” limita-
tã, care expirã odatã cu alege-
rile parlamentare. Pe de altã
parte, liberalii discutã deja
oportunitatea ca Alina Gorghiu
sã rãmânã singurã, cel puþin
pentru moment, la comanda
partidului, fãrã un succesor al
lui Vasile Blaga, extras din ta-
bãra ex-PDL, motiv de nervo-
zitate pentru aceºtia din urmã.
Pentru premierul Dacian Cio-
loº nu e nici devreme, nici târ-

ziu, ci doar complicat, sã ia o
decizie tranºatã: acceptând su-
gestia preºedintelui Klaus Io-
hannis, cum ar fi ºi firesc, ar
trebuie sã pãrãseascã ºefia gu-
vernului tehnocrat. PNL se aflã
într-o situaþie delicatã, dupã de-
misia lui Vasile Blaga ºi trebu-
ie gãsitã o soluþie rapidã ºi
bunã, pentru a avea persoana
capabilã sã îndrume campania
electoralã, cum a spus Klaus
Iohannis. Pe facebook, Liviu
Dragnea, dar ºi Cãlin Popescu
Tãriceanu, au formulat cu ope-
rativitate reproºuri la declara-
þia ºefului statului, pentru fap-
tul cã se implicã „în competiþia
electoralã dintre partidele po-
litice”. Ceea ce poate fi consi-
derat „un atac direct, brutal ºi

Unul dintre punctele de pe Ordinea de Zi
a ªedinþei Ordinare a Colegiului Prefectural
Dolj a fost cel referitor la situaþia benefe-
ciarilor de ajutoare sociale, la nivelul jude-
þului Dolj, în perioada ianuarie-august 2016,
prezentatã de directorul executiv al Agenþiei
de Plãþi ºi Inspecþie Socialã (AJPIS), Ma-
rius Simcelescu. „Instituþia noastrã înre-
gistreazã, lunar, conform legislaþiei în vigoa-
re, documentaþia stabilitã beneficiarilor, pri-
vind indemnizaþia  pentru creºterea copilu-
lui, stimulentul de inserþie, alocaþia de stat,
cea pentru susþinerea familiei, ajutorul so-
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Ieri, 29 septembrie, a avut loc ºedinþa lunarã a
Colegiului Prefectural, unde, conform Ordinii de
Zi, s-au dezbãtut mai multe probleme structurale,
unele dintre ele fiind de strictã actualitate. Acor-
darea beneficiilor sociale, cu tot ceea ce presupu-

imediat la democraþie”. Pe sce-
na politicã e destulã agitaþie ºi
de aºteptat este ca tensiunea sã
sporeascã, în perioada imedia-
tã, cu cât se avanseazã în cam-
pania electoralã. Preºedintele
Klaus Iohannis a deschis jocul
declaraþiilor, menite sã-l apro-
pie de Dacian Cioloº, în mod for-
mal, de liberali. Altfel spus, Da-
cian Cioloº este momentan sin-
gura soluþie viabilã pe care
Klaus Iohannis o constituie o
investiþie de încredere. Nu e
mai puþin adevãrat cã recoman-
darea sa este una ºi „a bãga în
traistã”, ceea ce nu poate face,
este alta. Adicã mai conteazã,
ºi încã decisiv, ºi rezultatul ale-
gerilor legislative, mai exact
votul popular.

ne aceasta, a fost unul dintre punctele „fierbinþi”
ale întâlnirii, mai multe subiecte fiind rãmase în
suspensie, inclusiv reprezentantul în teritoriu al
Guvernului, prefectul judeþului Dolj, Sorin Nico-
lae Rãducan, solicitând rãspunsuri clare.

cial, indemnizaþia de hra-
nã pentru persoanele in-
fectate HIV-SIDA, aloca-
þia de plasament, ajutoarele
de cãldurã. Nu vreau sã-i
supãr pe colegii mei, dar
avem fonduri gestionate
de peste 66 milioane de
euro anual , ºi nu vrem sã
fim priviþi, aºa cum s-a
mai întâmplat, ca acei re-
prezentanþi care dãm bani,
fãrã ca beneficiarii sã aibã

dreptul. Cred cã opinia publicã trebuie sã
cunoascã situaþia în ansamblu”, a precizat
Marius Simcelescu.

Probleme la Primãrii
Se vorbeºte peste tot de asigurarea unor

ajutoare sociale, primite de persoane care
sunt aflate sub suspiciunea de primire a unor
foloase necuvenite. „Am primit ºi noi foarte
multe sesizãri, în ceea ce priveºte primirea
unor ajutoare sociale, de cãtre persoane care
nu aratã cã ar avea nevoie de astfel de servi-
ciu financiar. Dar, toatã lumea trebuie sã ºtie

cã noi punem în platã dosarele venite din par-
tea autoritãþilor publice locale, în principal
Primãriile din teritoriu. Serviciile de asistenþã
socialã trimit dosarele ºi noi trebuie sã le în-
registrãm. Eu vã spun foarte clar, cã aceste
documentaþii intrã în apanajul propriu al Pri-
mãriilor din teritoriu. Poate, pe undeva, vina
este la mijloc, dar, cu toate cã sunt  salariaþi
puþini în administraþiile locale, este foarte sim-
plu sã gãseascã dacã solicitantul are sau nu
o suprafaþã de teren în proprietate, aºa cum
spune legea, ºi are dreptul la ajutoare. ªtiu cã
, aºa cum s-a ºi mediatizat, cã unii dintre
beneficiari au maºini scumpe ºi proprietãþi,
dar, la un moment dat, este imposibil de ve-
rificat starea de fapt. Mulþi dintre aceºtia au
autoturismele înregistrate în alte þãri, în prin-
cipal în Bulgaria, ºi nu se poate, deocamda-
tã, verificarea legalã a proprietãþii. Sigur, se
poate merge pe recuperarea debitelor, atinci
când apar, dar ºi aici se ivesc probleme. Este
o situaþie complicatã , care trebuie rezolvatã,
cu atât mai mult cu cât toate blamãrile vin
spre instituþia noastrã ºi erste nedrept, cel
puþin aºa consider   ”, a mai spus Marius
Simcelescu.

„Este mai bine sã previi...”
La asemenea probleme, nu a întîrziat reac-

þia reprezentantului Guvernului în teritoriu,
prefectul de Dolj, Sorin Nicolae Rãducan:
„Primesc periodic astfel de sesizãri, cu privi-
re la cei care primesc ajutoare, dar au maºini
de diferite mãrci scumpe sau care au case
frumoase. Cred cã, în acest sens, este nevoie
de foarte multã muncã. Vã dau dreptate, atunci
când vorbiþi de responsabilitatea Primãriilor,
prin serviciile specializate. Nu este greu sã se
dovedeascã suprafeþe deþinute, pentru cã tot
aþi amintit de acestea. Din punctul meu de
vedere, este mai bine sã previi aceste fapte,
cu atât mai mult cu cât se poate vorbi de re-
cuperare de debite, decât sã alergi prin instan-
þe, mai ales când poate fi vorba de persoane
de la care nu poþi lua nimic. Vom organiza o
întâlnire cu toþi primarii, fiind vorba ºi de apro-
pierea unei campanii electorale, în cadrul cã-
reia, aºa cum a devenit un obicei, sã creascã
numãrul dosarelor de ajutor social, dar vrem
sã diminuãm acest fenomen, bineînþeles cu
respectarea legii”.

CRISTI PÃTRU

Ieri, în ºedinþa Colegiului Prefectu-
ral Dolj, reprezentantul Guvernului în
Teritoriu, prefectul de Dolj, Sorin Ni-
colae Rãducan, a solicitat reprezen-
tantului Secþiei Naþionale de Drumuri
– Craiova, stadiul în care se aflã douã
ompirtante tronsoane de transport din
judeþ. „Vã solicit  situaþia în care se
aflã lucrãrile la Centura de Sud a Cra-
iovei ºi stadiul  ºoselei Craiova – Cala-
fat, reabilitarea acesteia fiind, dupã cum
am aflat, în întârziere. Cred cã putem
afla rãspunsuri. De asemenea, am pri-

Prefectul de Dolj cere rãspunsuriPrefectul de Dolj cere rãspunsuriPrefectul de Dolj cere rãspunsuriPrefectul de Dolj cere rãspunsuriPrefectul de Dolj cere rãspunsuri
mit sesizãri cã, în acelaºi municipiu,
sunt dificultãþi la parcãri, din cauza
autotrenurilor ºi dubelor de tonaj
mare. Se fac, de multe ori, cozi in-
terminabile, care ajung ºi pânã în sa-
tul Basarabi. Cred cã se poate gãsi o
soluþie, iar dacã aveþi nevoie de un
sprijin al Instituþiei Prefectului sunt
gata sã vã ascult”. Prezent la întâlni-
re, Lucian Nisipaºu, inginer ºef al
SND Craiova, a dat câteva detalii: „S-
au reluat lucrãrile pe Centrura de Sud
ºi am primit asigirãri cã, pe 21 de-

cembrie 2016, se va face recepþia.
În ceea ce priveºte Craiova – Cala-
fat, pe tronsonul Craiova - Galicea
Mare ne pregãtim de recepþie, fiind
câteva mici probleme. Despre restul
pânã la Calafat, aici procentul de re-
alizare se aflã undeva la 55-60% ºi
am înþeles cã a fost vorba despre o
problemã financiarã în Grecia. De-
spre ceea ce se întâmplã la Calafat,
am trimis înºtiinþãri spre eºanoul nos-
tru superior ºi aºteptãm rãspunsuri”.

CRISTI PÃTRU
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Conform repre-
zentanþilor IPJ Dolj,
în cursul zilei de
miercuri, 28 sep-
tembrie a.c., în
urma activitãþilor
specifice desfãºura-
te, poliþiºti din cadrul
Serviciul de Investi-
gaþii Criminale Dolj
ºi Secþiei 1 Poliþie
Craiova l-au depistat
pe Marian S., de 33 de ani, din Craiova, pe numele cãruia autori-
tãþile din Franþa au emis un mandat european de arestare, pentru
comiterea mai multor furturi. Bãrbatul a fost prezentat Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel Craiova, care a emis pe numele sãu
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, urmând sã fie prezentat Cur-
þii de Apel Craiova în vederea emiterii mandatului de arestare ºi
demarãrii procedurilor de extrãdare, dupã cum a precizat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Craiovean cãutat
în Franþa pentru furturi,
în arestul IPJ Dolj

Doljean urmãrit
internaþional preluat
sub escortã din Roma

O escortã forma-
tã din poliþiºti din ca-
drul Centrul de Co-
operare Poliþieneascã
Internaþionalã ºi In-
spectoratului de Po-
liþie Judeþean Dolj l-
a preluat, miercuri,
28 septembrie a.c.,
din Roma – Italia, pe
D. ª., de 16 ani, din
Bãileºti, judeþul Dolj,
persoanã pe numele
cãruia magistraþii Ju-
decãtoriei Bãileºti au
emis o sentinþã pena-
lã de internare într-
un centru educativ pentru 1 an ºi 6 luni, pentru comiterea mai mul-
tor infracþiuni de furt. Hotãrârea de condamnare a rãmas definitivã,
minorul a fost dat în urmãrire internaþionalã, iar odatã adus înþarã
din Italia, a fost internat a în Centrul Educativ Buziaº, judeþul Timiº,
dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Activitãþile cu ca-
racter educativ-pre-
ventiv din cadrul
„Sãptãmânii Preve-
nirii Criminalitãþii
2016” au continuat ºi
ieri, în ziua dedicatã
prevenirii infracþiu-
nilor cu violenþã.
Astfel, ofiþerii de
prevenire împreunã
cu psihologi din ca-
drul Asociaþiei Dez-
voltare ºi Psihotera-
pie prin Acþiune s-au
deplasat la Liceul
Teoretic “Henri Coandã” Craiova, unde au organizat o activitate
de prevenire a violenþei intrafamiliale în cadrul cãreia elevele au
primi recomandãri cu privire la importanþa stabilirii unor reguli ºi
limite de toleranþã încã de la începutul unei relaþii, astfel încât
aceasta sã fie una sãnãtoasã, lipsitã de orice forma de violenþã.
Tinerii, dar ºi cadrele didactice participante la dezbatere, au privit
cu maxim interes prezentarile fãcute de poliþiºti ºi de partenerii
noºtri la aceastã activitate, înþelegând ca nu trebuie sa tolereze,
sub nici o forma, un comportament violent.

Dezbatere vizând
prevenirea violenþei
la Liceul „Henri Coandã”

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut miercuri, 17 februarie a.c.,
dupã-amiazã, în Rastul Vechi.
Potrivit procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, Alin Daniel Niþu, de
32 de ani, locuia în satul Rastu
Nou, singur, în timp ce rudele
sale stau în Rastul Vechi. Mier-
curi, 17 februarie a.c., s-a dus
la locuinþa pãrinþilor sã hrãneas-
cã pãsãrile, pentru cã ei erau
plecaþi din localitate, apoi a tre-
cut ºi pe la bunici. Bunicul lui
era în curte cu niºte vecini, iar
bunica sa vitregã, Opriþa Cioa-
rã, de 71 de ani, a intrat în casã.
El a mers dupã ea ºi a început
sã-i reproºeze cã a auzit-o în
urmã cu vreo lunã cum îi spu-
nea unei nepoate cã el este bol-
nav, cã a slãbit mult ºi cã ar avea
cancer. S-au apucat la ceartã,
pentru cã bãtrâna n-a recunos-
cut cã ar fi spus aºa ceva, tânã-
rul a spus cã a auzit-o cu ure-
chile lui ºi discuþiile
au continuat  pânã
când acesta a pus
mâna pe un cuþit din
bucãtãrie cu care a
lovit-o repetat  în
zona toracicã, pânã
ce bãtrâna n-a mai
miºcat ,  lãsând-o
într-o baltã de sânge.
A lãsat cuþitul a colo,
a ieºit din casã ºi a
plecat la el acasã, în
Rastu Nou, de unde
a sunat pe 112 anun-
þând ce a fãcut. A aº-
teptat liniºtit acasã
sosirea poliþiºtilor ºi
a procurorului criminalist din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj.

Anchetatorii au ajuns la faþa
locului, au fãcut cercetãrile, ca-
davrul victimei fiind apoi trans-
portat la morga spitalului din Bãi-
leºti, pentru efectuarea necrop-
siei. În raportul preliminar, me-
dicii legiºti au consemnat cã tru-
pul neînsufleþit prezenta multi-
ple plãgi produse prin înjunghie-
re repetatã (cel puþin 10 lovituri
de cuþit), iar autorul a fost ridi-
cat ºi adus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. A fost audiat de pro-
curorul de caz, a recunoscut
totul ºi a spus cã s-a enervat rãu
pentru cã bãtrâna n-a recunos-
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Bãrbatul de 32 de ani, din comuna doljea-

nã Rast, arestat în luna februarie a.c. dupã
ce ºi-a ucis bunica vitregã, în vârstã de 71
de ani, cu mai multe lovituri de cuþit, a fost
condamnat, miercuri, 28 septembrie a.c., la
12 ani de închisoare. Autorul, care a recu-
noscut totul în faþa procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, declarând cã s-
a enervat foarte tare pe bãtrânã pentru cã

n-a vrut sã recunoascã o discuþie pe care o
avusese cu o rudã despre problemele medi-
cale pe care le-ar fi avut el, ºi-a menþinut de-
claraþiile ºi la instanþã, solicitând sã benefi-
cieze de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Hotãrârea de miercuri a Tribuna-
lului Dolj nu este definitivã, putând fi ataca-
tã cu apel, la Curtea de Apel Craiova. Între
timp însã, inculpatul rãmâne dupã gratii.

cut cã-l vorbise de rãu. A fost
reþinut pe bazã de ordonanþã,
miercuri noaptea. Iar ieri dupã-
amiazã a fost prezentat Tribu-
nalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru comi-
terea infracþiunii de omor. Jude-
cãtorii au admis propunerea pro-
curorilor ºi au dispus arestarea
inculpatului pe o perioadã de 30
de zile, acesta fiind introdus în
arestul IPJ Dolj. Mãsura a fost
prelungitã ulterior de instanþã,
iar pe 6 mai a.c. Niþu a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru comiterea in-
fracþiunii de omor.

Miercuri, 28 septembrie a.c.,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat sentinþa. Alin Da-

niel Niþu a recunos-
cut totul în faþa in-
stanþei ºi a cerut sã
beneficieze de preve-
derile vizând reduce-
rea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã,
solicitare admisã de
magistraþi, care l-au
condamnat la 12 ani
de puºcãrie: „Con-
damnã pe inculpatul
NIÞU DANIEL ALIN
la pedeapsa de 12
(doisprezece) ani în-
chisoare ºi 4 ani in-
terzicerea drepturilor

prev de art 66 lit a, b ºi d Cpen
ca pedeapsã complementarã.
Deduce din pedeapsa aplicatã in-
culpatului durata reþinerii ºi ares-
tãrii preventive începând cu data
de 18.02.2016 la zi ºi menþine sta-
rea de arest a acestuia. Dispune
confiscarea de la inculpat a unui
cuþit cu lungimea totalã de 31 cm
ºi lungimea lamei de 17,5 cm ºi
lãþimea la bazã de 2,8 cm. Obli-
gã inculpatul la plata sumei de
1400 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Cu apel în termen de 10 zile
de la comunicare Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi 28 septembrie
2016”, se aratã în hotãrârea in-
stanþei. Atât inculpatul, cât ºi pro-
curorii, pot ataca hotãrârea la
Curtea de Apel Craiova. 



vineri, 30 septembrie 2016 cuvântul libertãþii / 5economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Wizz Air este cea mai mare com-
panie aerianã low-cost din Europa
Centralã ºi de Est, care opereazã
cu o flotã de 73 de aeronave Air-
bus A 320 ºi A 321 ºi oferã mai
mult de 450 de rute , ce asigurã
conexiunea între 129 de destinaþii
din 30 de þãri. Gabor Vasarhelyi,
Corporate Communications Mana-
ger Wizz Air a declarat în cadrul
unei conferinþe de presã cã la Wizz
Air print-o echipã de 2800 de pro-
fesioniºti în aviaþie a livrat servicii
celor 20 de milioane de pasageri,
în anul financiar încheiat pe 31

marte 2016. Primul zbor Wizz de
la Bucureºti a avut loc în 2007, iar
de atunci compania a dezvoltat
constant reþeaua de rute din Ro-
mânia, în prezent operând 121
rute, spre 18 þãri, de la 10 aero-
porturi locale. „Operaþiunile Wizz
din România nu oferã doar acces
uºor ºi ieftin spre restul Europei,
ci, totodatã, susþin piaþa muncii în
aviaþie ºi turism. Peste 600 de
membrii ai echipei Wizz lucreazã
în România ºi aºteaptã cu nerãb-
dare sã întâmpine pasageri pe cur-
sele companiei. Wizz va facilita
anul acesta mai mult de 3300 de
locuri de muncã în industriile co-
nexe, în toatã þara”, a mai spus
reprezentantul Wizz.

Compania investeºte în mod
constant în operaþiunile din Româ-
nia, ceea ce demonstreazã angaja-
mentul faþã de clienþii români, ºi
va creºte flota din þarã la 20 de
aeronave pânã la finalul lui 2016,
alocând inclusiv 4 aeronave Airbus
A321, cu 230 de locuri. În 2016
Wizz a anunþat cã va începe 30 de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

De la baza din Craiova...

Wizz Air a lansat douã noiWizz Air a lansat douã noiWizz Air a lansat douã noiWizz Air a lansat douã noiWizz Air a lansat douã noi
rute : Paris ºi Vrute : Paris ºi Vrute : Paris ºi Vrute : Paris ºi Vrute : Paris ºi Veneþiaeneþiaeneþiaeneþiaeneþia

Reprezentanþii Wizz Air au anunþat ieri,  cã vor lansa din martie 2017,
douã noi rute de la baza din Craiova. Cele mai noi zboruri Wizz vor face
legãtura între Bãnie ºi Paris Beauvais, respectiv Veneþia Treviso, cu douã
curse pe sãptãmânã, pentru fiecare destinaþie. Miercuri ºi duminicã vor
fi zilele în care oltenii vor putea pleca spre capitala Franþei, respectiv,
luni ºi vineri, spre Veneþia. Pentru Italia, Wizz mai opereazã din Craiova
pe alte dtrei rute Milano, Bologna ºi Roma. Compania va mai anunþa
pânã la finele anului ºi alte noi rute, Craiova devenind o bazã importantã
în palmaresul operatorului Wizz Air.

Gabor Vasarhelyi, Corporate Communications Manager Wizz
Air ºi-a arãtat disponibiltatea sã ne rãspundã la câteva între-
bãri dupã conferinþa de presã în legãturã cu provocarea de a te
menþine mereu în top dar ºi despresecuritatea pasagerilor în
aeronave ºi în aeroporturi :

1. Când eºti numãrul 2 încerci sã ajungi numãrul 1, dar când eºti
numãrul 1 trebuie sã faci tot posibilul sã rãmâi în top. Este greu sã fii
în top pe aceastã piaþã într-o permanentã dezvoltare ?!

Într-adevãr, deþinem aceastã poziþie, momentan avem 30% din piaþa
din România ºi suntem pe primul loc în þarã ºi pentru a ne menþine în
aceastã poziþie încercãm sã avem cele mai tarife de pe piaþã.

2. Sã înþelegem cã pentru a fi „the best” trebuie sã ai cele mai mici
tarife sau pentru a face un clasament obiectiv se ia în calcul ºi numã-
rul de pasageri, ºi calitatea servicilor ºi numãrul de aeronave, numã-
rul de baze, de rute...mai exact ce se ia în calcul pentru a te menþine
pe podium?

Pe lângã faptul cã noi oferim cele mai mici tarife, noi avem ºi un
personal excelent, peste 600 de persoane angajate ºi mulþi dintre ei sunt
români ºi aceºtia oferã servicii foarte bune la bord...adicã atrag mai mulþi
pasageri.

3. Întrebarea urmãtoarea nu se referã strict la rutele din România
sau spre România...Mã gândesc cã aþi fãcut deja o analizã globalã
dupã atacurile teroriste din Bruxelles ºi Paris, la Bruxelles, una din-
tre explozii a avut loc chiar în Aeroport. A scãzut vânzãrile spre aces-
te destinaþii...au fost românii ºi nu numai, pasagerii în general,
mai reticenþi în a alege ca destinaþii aceste oraºe ? Ce spun analizele
Wizz Air ?!

Nu vã pot da informaþii exacte, dar se poate ca în preajma acestor
evenimente, în termenul scurt sã scadã numãrul solicitãrilor, dar nu pu-
tem sã spunem de o scãdere drasticã a cererilor cãtre aceste destinaþii.

4. Dar despre mãsurile de securitate luate la bordul avioanelor-
...mai ales dupã aceste evenimente...

Nu vã pot da detalii, dar vã pot spune cã noi luãm mãsuri de securita-
te. Întotdeuana siguranþa ºi securitatea pasagerilor noºtri au fost o prio-
ritate ºi va rãmâne o prioritate pentru noi.

5. Vã simþiþi în siguranþã din acest punct de vedere pe Aeroportul
Internaþional din Craiova ?

Avem întotdeauna pretenþii de la aeroporturile dupã care noi operãm,
iar cel din Craiova îndeplineºte toate aceste criterii. Adicã, condiþii de
securitate maximã !

6. ªi dacã mai este de actualitate planurile companiei Wizz Air de a
lansa o sutã cãtre Kolhn, din câte ºtim o solicita ºi compania Ford...

Din pãcate, în acest moment, nu putem sã discutãm...nu putem, în
acest moment, vor urma alte conferinþe de presã.

noi rute care leagã România de
restul Europei, inclusiv ruta inter-
nã între Bucureºti ºi Cluj-Napoca,
care marcheazã o evoluþie semni-
ficativã a transportului aerian in-
tern în România. În cele 12 luni
care s-au încheiat pe 31 august
2016 Wizz Air a transportat mai
mult de 5 milioane de pasageri din
ºi spre România.

La Craiova, Wizz a creat 36 de
locuri de muncã directe

Primul zbor Wizz decolat de la
Craiova spre Londra Luton în

2013, iar dupã un an de activita-
te, Wizz Air a alocat o aeronavã
nouã Airbus A 320 la Aeroportul
Internaþional Craiova. Odatã cu
stabilirea bazei operaþionale, Wizz
a creat 36 de locuri de muncã di-
recte ºi a lansat mai multe rute
cu tarife reduse spre destinaþii
populare cum ar fi Roma, Mila-
no, Bologna în Italia ºi Barcelona
în Spania. În 2015, Wizz Air a
transportat aproape 150.000 de
pasageri pe rutele din Craiova ºi
a susþinut peste 100 de locuri de
muncã pe plan local. „Suntem în-
cântaþi sã vedem cã parteneriatul
Aeroportul Internaþional Craiova
cu Wizz Air ne aduce în faþa pa-
sagerilor regiunii Oltenia cu veºti
bune ºi sperãm sã nu fie ultimele
astfel de veºti. Odatã cu noile
zboruri spre Paris ºi Veneþia Wizz
Air oferã acum 7 rute spre 4 þãri
din Craiova. Despre avionul A
320 vreau sã vã spun cã este un
avion mai mare, cu 231 de locuri,
comparativ cu A 320, care are
180 de locuri, Asta înseamnã cã

dacã Wizz opereazã cu A 321,
compania ar putea sã aibã ºi tari-
fe mai mici”, a subliniat Mircea
Dumitru, directorul general al Ae-
roportului Internaþional Craiova.

În primele nouã luni ale acestui
an, s-au înregistrat aproape
165.000 de cãlãtori

Consiliul Judeþean Dolj a fost
ieri reprezentat la aceastã confe-
rinþã de presã, în cadrul cãreia
au fost anunþate noile rute pe
care compania aerianã low-cost
le va opera din martie 2017, de

cãtre Cosmin Vasile, vice-
preºedintele CJ Dolj. „Pen-
tru Consiliul Judeþean Dolj,
unul dintre cele mai impor-
tante proiecte pe care le-a
dezvoltat rãmâne Aeropor-
tul Internaþional Craiova.
Am pornit în urmã cu
ºapte ani într-un demers de
reabilitare ºi modernizare a
aeroportului, iar din 2009
ºi pânã în prezent au fost
investite, numai din fondu-
rile CJ Dolj, peste 15 mili-
oane de euro. Am continuat
printr-un proiect cu finan-
þare europeanã, în valoare
de peste 24 de milioane de
euro, prin care a fost rea-
bilitatã pista de aterizare, a
fost extinsã platforma de
îmbarcare ºi a fost montat

un nou sistem de balizaj. Investi-
þiile conduc la creºterea capaci-
tãþii ºi a gradului de siguranþã în
operare, creând condiþiile pentru
dezvoltarea serviciilor de trans-
port aerian.

Pentru a evidenþia aceastã evo-
luþie impresionantã a aeroportu-
lui, putem sã ne întoarcem în
2005 ºi sã ne amintim cã, pe par-
cursul întregului an, de la Craio-
va au zburat, în total, 250 de pa-
sageri. Spre comparaþie, vã spu-
nem cã, în primele nouã luni ale
acestui an, aeroportul nostru a
înregistrat aproape 165.000 de
cãlãtori, iar pânã la sfârºitul lui
2016 preconizãm sã depãºim pra-
gul de 200.000.

Sunt convins cã evoluþia Ae-
roportului Internaþional Craiova
va continua ºi vã asigur cã, în
ceea ce ne priveºte, Consiliul Ju-
deþean Dolj va investi ºi pe viitor
în acest obiectiv important nu
doar pentru noi, ci pentru întrea-
ga regiune“, a declarat vicepre-
ºedintele CJ Dolj Cosmin Vasile.
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În debutul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Craiova s-a su-
pus la vot introducerea a douã noi
puncte pe ordinea de zi. Astfel,
la iniþiativa a 16 consilieri locali
s-a decis asupra alegerii preºedin-
þilor de ºedinþã pentru intervale
mai mari de timp. Primul propus,
ºi votat pe loc, a fost Lucian Din-
diricã, ce a ºi preluat rolul de pre-
ºedinte de ºedinþã.

Cea de a douã noutate a fost
demisia lui Pavel Badea. Consi-
lierii au luat act de renunþarea
acestuia la mandat ºi au stabilit
vacantarea poziþiei deþinutã de
acesta. De precizat cã, în iunie
a.c., Pavel Badea a demisionat
de la ºefia PNL Dolj, iar pe 10
iunie a fost exclus. Iatã cã
acum, deºi a câºtigat la Curtea
de Arbitraj anularea excluderii,
acesta renunþã la mandatul de
consilier municipal.

Precizãrile
viceprimarului Genoiu

Prin vocea lui Flavius Sirop
(PNL), executivul craioveanu a
fost solicitat sã aducã clarificãrii
referitoare la stadiul lucrãrilor la
Water Park. „Referitor la Water
Parc s-a ajuns la concluzia cã tre-
buie procedat la o nouã autoriza-
re. Acum, pentru intra în legalitate
sunt obligatorii expertiza tehnicã ºi
cea emisã de ISU. 17 aprilie 2017
este termenul de execuþie a lucrã-
rii ºi, de aceea, banii sunt alocaþi
pentru anul viitor”, a menþionat
Mihail Genoiu, viceprimar al
municipiului Craiova.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local
Craiova, de ieri, nu a fost lipsitã de re-
plici acide, dar ºi de consemnarea unei
demisii fãrã surprize. Cea a lui Pavel
Badea. Pe ordinea de zi au fost introduse
douã noi proiecte: cel cu privire la ale-
gerea preºedinþilor de ºedinþã ºi cel re-
feritor la vacantarea unui mandat de con-

silier local prin demisia lui Pavel Badea.
Majoritãþii covârºitoare a social-demo-
craþilor nu i-a fost greu sã treacã toate
proiectele, opoziþia fiind alcãtuitã din
cinci consilieri liberali. La capitolul
rectificãri de cheltuieli bugetare, aceº-
tia din urmã au votat „împotrivã”, con-
secvenþi unei mai vechi decizii.

De acum înainte, cele cinci
voci ale opoziþiei au plecat la luptã,
având pe drapel inscripþia „PNL
va rãmâne consecvent ºi vom
vota împotriva bugetului con-
solidat ºi, ca atare, vom vota
împotriva acestui proiect”,
dupã cum a declarat Marinel
Florescu. ªi au rãmas consec-
venþi pânã la finalul ºedinþei. In-
utilã ºi intervenþia lui Nicolae Pas-
cu, director executiv al Direcþiei
Economico-Financiare din cadrul

Primãriei Craiova. „Am consta-
tat cã, la anumite capitole ale bu-
getului local, sunt sume disponi-
bile. 10 milioane au mers la con-
diþiile de transport, 175.000 de lei
pentru Spitalul de Neuropsihiatrie,
940.000 de lei în învãþãmânt pen-
tru finalizarea lucrãrilor de rea-

bilitare. Pentru Poliþia Localã alo-
cãm sume, ca sã se operaþionali-
zeze sistemul video din parc”, a
punctat Nicolae Pascu.

Mischianu-Florescu:
„V-am pus la dispoziþie

CV-urile/ Nu-mi aduc aminte!”
Articolul 8 de pe ordinea de zi

a consumat, minute în ºir, din
energia decidenþilor locali. Inutil.
Mai înainte de a vota pentru de-

semnarea reprezentantului muni-
cipiului Craiova în AGA a SC RAT
SRL, acelaºi Marinel Florescu a
intrat într-un clinci verbal ce, la
final, i-a fost în defavoare. „Sunt
pus în situaþia sã votez o persoa-
nã, pe care nu o cunosc”, a spus
Florescu ºi a cerut sã i se pre-

zinte CV-ul celor desemnaþi sã
reprezinte CL Craiova în diver-
sele AGA. Replica lui Ovidiu Mis-
chianu a fost usturãtoare. „V-am
pus cã vã pun la dispoziþie CV-
urile ºi dumneavoastrã aþi
spus cã nu le mai doriþi. Asta
aþi spus în comisia de speciali-
tate”, a afirmat Mischianu, arã-
tându-i liberalului Florescu cã
„niciun vot nu se dã, de cãtre
reprezentanþii noºtri în AGA
regiilor, decât cu mandat spe-
cial dat de dumneavoastrã”.

În disputã a intrat ºi primarul
Craiovei. „Am o soluþie pentru a
debloca discuþia. Propuneþi dum-
neavoastrã, din opoziþie, numele lor
ºi noi vom supune la vot. Aceste
discuþii se fac în comisia de spe-
cialitate. Eu ºtiu cã acolo nu este
presa...”, a precizat Lia Olguþa Va-
silescu.

„Cunosc bine situaþia
de la Filarmonicã”

Proiectul de hotãrâre privind

aprobarea organigramei ºi statu-
lui de funcþii ale Filarmonicii Ol-
tenia Craiova, pentru anul 2016,
a stârnit ºi el ample discuþii. „Cu-
nosc bine situaþia de la Filarmo-
nicã. Am avut mai multe discuþii,
cãutând sã calmãm spiritele. Aco-
lo era acuzat managerul. (...) Cel
care îºi asumã totul trebuie sã fie
managerul. Dacã nu îºi duce pla-
nul la capãt, pentru cã are niºte
indicatori ºi obiective, dacã nu le
îndeplineºte este schimbat de
dumneavoastrã”, a menþionat Lia
Olguþa Vasilescu. Vocea opoziþiei
celor cinci liberali municipali arã-
ta cã se opune votãrii acestui pro-
iect pentru cã: „avem de a face

cu o anomalie. Cât de legal e ca
noi sã aprobãm organigrama,
când angajaþii au fost deja plã-
tiþi?”

Urgentarea vânzãrii ANL-urilor
Opoziþia a cerut clarificãri lega-

te de stadiul demersurilor de vân-
zare a locuinþelor ANL. În rãspun-
sul sãu, reprezentantul Direcþiei Pa-
trimoniu a specificat cã „pentru
blocurile T1,T2,T3 aºteptãm ex-
trasele de carte funciarã de la
OCPI, iar la Potelu sunt în derula-
re lucrãrile de cadastru. Ca orizont
de timp, pentru T1, T2, T3, în
decurs de o lunã putem proceda la
vânzare”.

Consilierii PNL nu au votat nici
proiectul de hotãrâre privind apro-
barea cotei de dezvoltare a siste-
mului de alimentare centralizatã cu
energie termicã, precizând cã lo-
cuitorii Craiovei vor plãti cu 5%
mai mult la factura de încãlzire.
„Avem o cifrã de afaceri de 700
mld. lei vechi. Cota de dezvoltare

e reglementatã de lege ºi este lã-
satã la alegerea ºi necesitãþile in-
stituþiei. Curtea de Conturi a ana-
lizat situaþia noastrã. Avem 8.500
de contori pentru apã caldã ºi cãl-
durã, pentru care alocãm 30 mld.
lei vechi anual, necesari ºi verifi-
cãrilor metrologice. Nu este o ma-
jorare de preþ. Aceasta va fi avi-
zatã de Autoritatea Naþionalã de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitãþi ºi conþine
costurile reale. În ultimii ani s-au
redus cheltuielile cu personalul –
peste 100 de angajaþi au plecat –
dar ºi cheltuielile materiale”, a pre-
cizat Sorin Iordache, reprezentan-
tul SC Termo SRL.
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Delaþiunea, în formele ei deseori per-
verse, a devenit un veritabil sport naþio-
nal. Mãrturie stã tocmai faptul cã ne ocu-
pã aproape tot timpul: nouã, supuºi vo-
luntari dar nu mai puþin culpabili, elucu-
braþiilor presei servite, cu o râvnã dublatã
ºi alimentatã de patimã prin care informa-
þia sfârºeºte în purã ipocrizie în care ade-
vãrul iese obligatoriu cu capul spart.

S-a vorbit ºi s-a scris despre o reedita-
re a acestui pãcat datând – ºi cu siguranþã
ridicat la politicã de stat – de pe la mijlo-
cul trecutului secol. Oricât va fi fost uitat
huruitul maºinilor securiste descinzând în
miez de noapte în casele oamenilor, me-
moria acelor clipe n-a pierdut ºansa de a
intra ºi a rãmâne în Istorie. Iar dacã, aºa
cum ne-am cam obiºnuit, ne ascundem
sub spectrul ticãloºit al vorbei de duh Aºa
a fost sã fie, pierdem ºi dreptul, fie acesta
ºi intim la clipa de mântuire întru care pre-
tindem cã existãm.

Nu mi-au plãcut niciodatã delatorii: nici
pe vremea copilãriei când ispita unor mã-
runte nãzdrãvãnii nu ne ocolea ºi când,
vreunul dintre noi, dãdea fuga la poarta
celui împricinat spre a-l denunþa pãrinþi-
lor. ªi nici mai târziu când, chiar la palie-

rele pretins „intelectuale”, cu perene pre-
tenþii elitiste, delatorii, acei mãrunþi ºi greu
clasificabili omuleþi aºteptau, netulburaþi
de morbul vreunei vine, la uºa „ºefului”
spre a-ºi împlini porþia de denunþuri. Li s-
a spus nu fãrã o ticãloºie egalã cu profilul
lor… „colaboratori”. Când de fapt nu erau
decât niºte turnãtori sadea de care speþa
noastrã umanã n-a dus lipsã, dimpotrivã,
din preistorie, a fost suprapopulatã.

M-am întrebat deseori asupra naturii
acestei porniri. Refuz s-o calific drept „vo-
caþie”, chiar dacã cine n-a cunoscut, mã-
car o datã în propriul anturaj, inºi care,
victime ale unei insalubre dependenþe pre-
cum cea de drog a trãit senzaþia în com-
pania vreunuia din astfel de semeni, cã
parcã erau fãcuþi numai pentru aºa ceva.
Pentru a turna. Deseori, pe faþã, cu schep-
sis, cu o abilitate exemplarã, alteori prin
ºuºoteli a cãror voitã ambiguitate, mai re-
voltãtoare chiar decât denunþul fãþiº, pro-
ducea un rãu încã ºi mai mare.

În politicã, delaþiunea nu doar cã persis-
tã ºi intrã, din pãcate, în chiar jocul – toc-
mai de aceea considerat fatalmente murdar
– normat pe care ºi-l declamã ºi ºi-l asu-
mã. Paravanul „confruntãrii” (de idei, de

programe, de viziuni, aºa cum se pretin-
de!) nu eliminã cu nimic ipoteza uzului de-
laþiunii. Cãci lupta pentru Putere trece
aproape mereu dincolo de cadrul filosofiei
etice reprezentate de dialectica alteritãþii,
adicã de acea formã în care, apãrându-þi
propriile idei ºi argumente, îl recunoºti pe
celãlalt ca pe un egal al tãu. Cuvinte prea
„mari”, prea „nobile”, mi se poate reproºa.
ªi pe bunã dreptate. Dar cu repercusiuni
infinit mai grave în procesul de otrãvire a
mediului social în care viaþa ne distribuie.

Despre riscurile uzului delaþiunii la care
s-au expus, în ultimele luni, instituþii de bazã
ale statului s-a mai vorbit ºi scris, am fã-
cut-o ºi eu în câteva rânduri. Iatã însã cã,
prin gestul aiuritor al unui deputat, Sebas-
tian Ghiþã, pentru care n-am simþit nicicând
altceva decât dispreþul indiferenþei la care
m-a obligat anonimatul sãu absolut (cultu-
ral ºi, mai ales, uman), de parcã denunþul
se depreciase prin uzaj, a apãrut ºi…auto-
denunþul. Sã ne înþelegem, fãrã nicio legã-
turã cu vreo nevoie de adevãr, aºadar, nici
vorbã cã în el s-ar putea identifica vreun
rest de „pocãinþã”, adicã ceva din nevoia
aceea de mântuire pe care o invocam mai
sus. Nu, acelaºi joc, încã ºi mai murdar,

dacã luãm în calcul maniera, momentul,
cazuistica pe care le provoacã.

Nu ºtiu cât adevãr se aflã în acuzaþia
de plagiat al tezei de doctorat a ºefei DNA
(nici nu-i mai dau numele, fiindcã, din alte
pricini, nu mã intereseazã profilul ei juri-
dic ori moral!), însã actul de muºamaliza-
re pe care îl aruncã pe piaþa publicã indi-
vidul cu clar profil de puºlama îmi apare
ca încã o loviturã bezmeticã la temelia fe-
lului de a înþelege ºi de a înfãptui actul
politic la noi.

Despre plagiat am mai scris, relevând,
pe de o parte, adevãrul trist cã el e efect
al unei practici atestate într-un sistem deja
aproape instituþionalizat de dimensiunea
unui cancer care nu mai poate fi tãmãduit
decât printr-un act de resuscitare a între-
gului organism, iar pe de altã parte atrã-
geam atenþia asupra unui aspect, în opinia
mea, de o gravitate cel puþin egalã: lipsa
de anturaj academic, în sensul aportului
de cercetare, atât al majoritãþii doctorate-
lor de la noi, cât ºi al onestitãþii intelectua-
le a sutelor de comisii, pentru care aranja-
mentul de culise substituie aproape orice
alt parametru, de rigoare ºtiinþificã ºi,
deopotrivã ºi mai ales, de moralã.

Autodenunþul ca epitaf al unui sistemAutodenunþul ca epitaf al unui sistemAutodenunþul ca epitaf al unui sistemAutodenunþul ca epitaf al unui sistemAutodenunþul ca epitaf al unui sistem

Consilierul judeþean Isidor Rã-
ducea a atras atenþia cã Doljul este
singurul judeþ în care nu este postat
pe niciun site, nici al instituþiilor din
subordine, dar nici pe cel al Con-
siliului Judeþean, modul în care
sunt cheltuiþi banii publici. Nici
despre activitatea instituþiilor nu se
ºtie foarte mre lucru, nici despre
proiectele în curs de desfãºurare
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ªedinþele de Consiliu Judeþean au devenit din ce în ce mai „gãlãgioase”. Libera-
lii vin cu temele fãcute, dar ºi cu legea administraþiei publice învãþatã...articol cu
articol.  Parcã s-a terminat cu consensul de altã datã. Ieri, fiecare proiecte aflat pe
ordinea de zi a iscat controverse. ªedinþa a început din start cu un reproº legat de
lipsa unei transparenþe decizionale. Mai exact, nu sunt publicate procesele verbale
ale ºedinþelor de consiliu pe site-ul Consiliului...ºi multe alte documente.

sau despre licitaþii...adicã e un vid
de transparenþã decizionalã.

În plus, Isidor Rãducea ar dori
sã se intoneze imnul naþional îna-
inte de a începe ºedinþa de lucru.
Dacã prima solicitare cu transpa-
renþa decizionalã pare cã se va re-
zolva...cea cu imnul nu prea, pen-
tru cã existã reguli stricte unde ºi
când se intoneazã imnul naþional.

„Procesul verbal al ºedinþelor de
consiliu judeþean ar trebui publicat
pe site-ul instituþiei, ca sã citeascã
cetãþenii, sã vadã ceea ce facem
noi aici. Adicp, vorbim de o lipsã
de de transparenþã decizionalã”, a
subliniat Isidor Rãducea. Secreta-
rul CJ Dolj, Gheorghe Barbãrasã a
spus cã se publicã în Monitorul
Oficial, dar rãspunsul nu l-a mul-

þumit pe consilier ºi a replicat cã
oamenii nu se duc la Monitor, ei
acceseazã site-ul Consiliului Jude-
þean, aici ar trebui sã fie publicate
absolut toate procesele verbale,
toate documentele.

Un gard....încinge spiritele
De tirul întrebãrilor nu a scãpat

nici Alin Golumbeanu, directorul
Societãþii pentru Lucrãri de Drumuri
ºi Poduri Dolj (SCLDP) Dolj. Aces-
ta a fost luat la bani mãrunþi de pro-
fesorul Nicolae Giugea, fost prefect
de Dolj, care s-a arãtat intrigat de
investiþiile fãcute de SCLDP Dolj
sau care urmeazã sã fie fãcute ºi
anume, achiziþionãri de autobascu-
lante de 18-20 de tone, care au fost
achiziþiobate la preþul de 1.862.640
lei, dar ºi ridicare unui gard pentru
s-au relocat 200 mii lei. Mai exact,
„sumele prevãzute la obiectivul
„Modernizare clãdire sediu Lot Bãi-
leºti” în valoare de 200 mii lei se
redistribuie la poziþia „Moderniza-
rea Magazie materiale antoderapante
Lot Lazu, Refacer gard Atelier Uti-
laj Transport Craiova, Gard sediu
societate”. Se va înlocui total gar-
dul de la Atelier Utilaj Transport Cra-
iova (AUT Craiova), din partea nor-
dicã, având în vedere starea aces-
tuia, fiind construit înaintea anilor

1950”, se precizeazã în raportul în-
tocmit de Direcþia Economicã ºi
Direcþia Tehnicã din cadrul CJ Dolj.

Garda de Mediu...
un fel de bau-bau

Consilierii judeþeni reproºeazã
modul în care se jongleazã cu aceste
sume de bani. Directorul SCLDP
Dolj a fost întrebat de consilierul
judeþean Dorel Luicã dacã s-a fã-
cut un proiect pentru gardul res-
pectiv ºi dacã în baza acestui pro-
iect s-a ajuns la concluzia cã atât
va costa acest gard. Alin Golum-
beanu a motivat cã a luat aceastã
decizie pentru cã nu vrea sã fie
amendat de Garda de Mediu, vizavi
de modul în care se pãstreazã nisi-
pul. Întrebat fiind dacã existã un
control al Gãrzii de Mediu ºi o ast-
fel de recomandare, directorul
SCDLP nu a reuºit sã-i convingã
pe consilierii judeþene....Se pare cã
acei comisari de la Garda de Mediu
l-au ocolit... Vicepreºedintele CJ
Dolj, Cosmin Vasile, cel care a con-
dus ieri ºedinþa, în lipsa preºedinte-
lui Ion Prioteasa, a intervenit prompt
ºi a solicitat directorului Alin Go-
lumbeanu o informare despre aceste
investiþii, mai în detaliu...

MARGA BULUGEAN
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Manifestarea face parte din sui-
ta de activitãþi pe care voluntarii
ANTER o desfãºoarã în cadrul
proiectului ”Restart” în sprijinul
persoanelor private de libertate de
la Penitenciarul de Minori ºi Tineri
din Craiova.

Activitatea de tip flashmob este o
manifestare publicã organizatã în ca-
drul proiectului ºi îºi propune aduce-
rea în atenþia publicã a problematicii
reintegrãrii persoanelor care au sufe-
rit o pedeapsã privativã de libertate.

Este vorba de un bãiat ºi o fetiþã cu
vârsta sub un an, care au fost transportaþi
la Spitalul “Marie Curie” din Capitalã, sin-
gurul centru din þarã unde pot fi trataþi copiii
diagnosticaþi cu sindrom hemolitic uremic.
Aceºtia au ajuns iniþial la spitalul din Cra-
iova cu diaree ºi, ulterior, s-au constat
modificãri renale, fiind diagnosticaþi cu
sindrom hemolitic uremic. O anchetã epi-
demiologicã a Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj se aflã în curs de desfãºurare.

De asemenea, un al treilea copil inter-
nat la Spitalul „Marie Curie” cu SHU este
din Bucureºti ºi este dializat peritoneal.

La începutul acestui an, au fost înre-
gistrate în România, cu precãdere în ju-
deþul Argeº, 24 de cazuri de afecþiuni di-
gestive grave la copii, dintre care 19 co-
pii au dezvoltat sindrom hemolitic ure-
mic, iar trei copii au murit din cauza aces-
tei afecþiuni.

Ce este sindromul hemolitic uremic

Sindromul hemolitic uremic revine în actualitate

Doi copii din Craiova, internaþiDoi copii din Craiova, internaþiDoi copii din Craiova, internaþiDoi copii din Craiova, internaþiDoi copii din Craiova, internaþi
la Spitalul “Marie Curie”la Spitalul “Marie Curie”la Spitalul “Marie Curie”la Spitalul “Marie Curie”la Spitalul “Marie Curie”

Doi copii din Craiova, diagnosticaþi cu sindrom hemolitic uremic, au
fost internaþi la Spitalul “Marie Curie” din Bucureºti, unul dintre ei pre-
zentând, potrivit medicilor, manifestãri neurologice în cadrul bolii.

Sindromul hemolitic uremic este o afec-
þiune a rinichilor, copiii fiind supuºi dializei
pentru a supravieþui. Primele semne sunt
tulburãrile digestive, caz în care cel mai
bine ar fi sã fie consultat un specialist.
Sfatul medicilor pentru pãrinþi este însã sã
nu se panicheze pentru cã doar în cazuri
rare ar putea fi vorba despre un prim simp-
tom al sindromului hemolitic uremic. La
început boala se manifestã prin diaree obiº-
nuitã. De aceea poate nici nu e recunos-
cutã în primele 24- 48 de ore de la debut.
Dupã care se poate transforma în scaune
formate din cheaguri de sânge

Sindromul hemolitic uremic se carac-
terizeazã prin insuficienþã renalã acutã,
anemie ºi o scãdere bruscã ºi severã a
numãrului de trombocite, celulele care
ajutã la coagularea sângelui. SHU se în-
tâlneºte de regulã la sugar ºi la copilul
mare, dar se poate întâlni ºi la adulþi .

RADU ILICEANU

Reabilitare socialã prin dansReabilitare socialã prin dansReabilitare socialã prin dansReabilitare socialã prin dansReabilitare socialã prin dans
În aceastã dimineaþã, în Piaþa Fraþii

Buzeºti din Centrul vechi al municipiu-
lui Craiova, începând cu ora 10.00, un
grup de 20 persoane private de libertate
de la Penitenciarul de Minori ºi Tineri

(PMT) Craiova, în colaborare cu volun-
tari ai Asociaþiei Naþionale de Sprijinire
a Tineretului Ecologist din România (AN-
TER) vor susþine un moment artistic de
muzicã ºi dans.

Astfel, grupul de 20 de tineri din
Penitenciarul de Minori ºi Tineri
Craiova ºi voluntarii din Franþa,
Azerbaidjan si Georgia vor dansa
pentru a transmite un mesaj de to-
leranþã ºi uniune multiculturalã, dar
ºi pentru a demonstra cã oricine
are dreptul la un nou început.

ªase voluntari din trei þãri
Restart este un proiect Euro-

pean Voluntariat Service care adu-
ce în Craiova, într-un prim stagiu,

ºase voluntari din trei þãri, pentru
o perioada de patru luni. Cei ºase
voluntari, alãturi de persoane din
comunitatea localã, desfãºoarã, în
cadrul a patru ateliere, diverse ac-
tivitãþi pentru a reduce discrepan-
þa dintre tinerii aflaþi în detenþie ºi
membrii comunitãþii.

Proiectul este finanþat de Comi-
sia Europeanã prin Programul Era-
mus+, KA1: Serviciul European de
Voluntariat.

RADU ILICEANU

Universitatea de Stat din Moldova sãrbãtoreºte 70 de ani de
existenþã. Festivitãþile vor avea loc, astãzi, 30 septembrie, în Pa-
latul Naþional „Nicolae Sulac” din Chiºinãu. În vederea acestui
eveniment, o delegaþie a Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova (compusã din prof.univ.dr.  Ion Dogaru, membru co-
respondent al Academiei Române, prof.univ.dr. Dan Claudiu
Dãniºor, conf.univ.dr.  Dan Spînu ºi prof.univ.dr. Sevastian
Cercel, decanul Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova) a
plecat spre Capitala Moldovei de dincolo de Prut pentru a înmâ-
na o Diplomã de Excelenþã. „Ne face o mare onoare sã partici-
pãm la aceste acþiuni, cu cât mai mult cu cât instituþia noastrã
are douã acorduri de cooperare cu Institutul de Cercetãri Juridi-
ce ºi Politice al Academiei de ªtiinþe a Moldovei ºi cu Facultatea
de Drept a Universitãþii de Stat din Republica Moldova, aflate în
plinã desfãºurare”, a declarat prof.univ dr. Sevastian Cercel.

CRISTI PÃTRU

O apreciere din partea unor
români pentru români
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„Cavalerii Mesei Rotunde” se
reunesc mâine, 1 octombrie, ora
18.00, ºi fac spectacol pe scena
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, la început de stagiune
2016 -2017, în formulã comple-
tã, cu actriþa Oana Stancu în dis-
tribuþie, alãturi de Mugur Prisã-
caru, Cosmin Dolea, Daniel Mi-

Spectacolele lunii:Spectacolele lunii:Spectacolele lunii:Spectacolele lunii:Spectacolele lunii:
Sâmbãtã, 8 octombrie, ora 18.00: „Inimã de piatrã”
Duminicã, 9 octombrie, ora 11.00: „Ursul pãcãlit de vulpe”
Sâmbãtã, 15 octombrie, ora 18.00: „Vrãjitorul din Oz”
Duminicã, 16 octombrie, ora 11.00: „Prietenii Motanului Încãlþat”
Sâmbãtã, 22 octombrie, ora 18.00: „Albã ca Zãpada”
Duminicã, 23 octombrie, ora 11.00: „Jocuri magice”
Sâmbãtã, 29 octombrie, ora 18.00: „Fata babei ºi fata moºneagului”
Duminicã, 30 octombrie, ora 11.00: „De-a capra cu trei iezi”

rea, Rodica Prisãcaru, Iulia Câr-
stea ºi Ionica Dobrescu. Specta-
colul poartã semnãtura regizoralã
a lui Cristian Pepino, scenografia
este o creaþie Cristina Pepino ºi
Mirela Tofan, iar muzica îi aparþi-
ne lui Dan Bãlan.

Duminicã, 2 octombrie, ora
11.00, la „Colibri” se spune „Po-

veste despre Hansel ºi Gretel”,
un spectacol dupã Fraþii Grimm,
de ºi cu Geo Dinescu, Marin
Fagu ºi Mugur Prisãcaru. „Pu-
ternicã vizual datoritã stilului
steampunk, dar ºi atmosferei
create de muzicã ºi lumini, po-
vestea este abordatã din per-
spectiva relaþiilor de familie, cu
amintiri,  traume, dragoste”,
menþioneazã reprezentanþii tea-
trului.  Biletele se pot procura de
la Agenþia Teatrului „Colibri”,
sâmbãtã, între orele 10.00 –
13.00 ºi 16.00 – 19.00, iar du-
minica în intervalul 10.00 –
13.00. Preþ: 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului.

Dupã week-end-ul cu poveºti,
luni, 3 octombrie, vor intra în lu-
cru atelierele de creaþie din Fa-
brica de poveºti electroColibri. În
aceastã primã serie din stagiunea
2016-2017 se vor derula, pânã în
decembrie a.c., zece ateliere:
„Dincolo de poveste” (coord.
Rodica Prisãcaru), „Micii crea-
tori” (coord. Ionica Dobrescu),

„Experiment creativ” (coord.
Iulia Goanþã), „Primul pas pe sce-
nã” (coord. Alis Ianoº),  „Bebeti
– Magazinul de teatru” (coord.
Laura Pumnea), „Cine sunt eu!”
(coord. Geo Dinescu), „Zece de-

gete, nu doar douã mâini” (co-
ord. Marin Fagu), „Fabrica de
poveºti” (coord. Adriana Teodo-
rescu), „Gazetarul de teatru” (co-
ord. Laura Pumnea), „Dincolo de
mascã” (coord. Geo Dinescu).

Expoziþia „Eros ºi sexualitate în Dacia Ro-
manã” este organizatã la iniþiativa Muzeului Ju-
deþean de Istorie ºi Artã din Zalãu, în colaborare
cu opt alte instituþii muzeale de prestigiu din Tran-
silvania, Oltenia ºi Banat: Muzeul Naþional de Is-
torie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul
Orãºenesc Turda, Muzeul Naþional al Unirii Alba
Iulia, Muzeul Judeþean de Etnografie ºi al Regi-
mentului de Graniþã din Caransebeº, Muzeul Re-
giunii Porþilor de Fier Drobeta-Turnu Severin,
Muzeul Banatului Timiºoara, Complexul Muzeal
Bistriþa-Nãsãud ºi, bineînþeles, Muzeul Olteniei.

«Dupã mai multe secole de cenzurã, pudoare ºi
prejudecãþi, în contextul societãþii libere în care
trãim, expoziþia „Eros ºi sexualitate în Dacia Ro-
manã” aduce în prim planul atenþiei publice o rea-
litate a lumii antice ºi deopotrivã a tuturor timpuri-
lor. A fost, este ºi va rãmâne un subiect tabu, dato-
ritã nu problematicii în sine, cât mai ales exceselor
de comportament ºi a scandalurilor generate.

Când vorbim despre eros ºi sexualitate nu tre-
buie sã avem neapãrat în vedere prostituþia, vi-
deochat-urile, casele de toleranþã sau viaþa se-
xualã în amãnuntele sale intime. Ne referim la

ExpoziþiaExpoziþiaExpoziþiaExpoziþiaExpoziþia „Eros ºi sexualitate în Dacia Romanã” „Eros ºi sexualitate în Dacia Romanã” „Eros ºi sexualitate în Dacia Romanã” „Eros ºi sexualitate în Dacia Romanã” „Eros ºi sexualitate în Dacia Romanã”,,,,,     la Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Olteniei
La Secþia Istorie-Arheologie a

Muzeului Olteniei se va deschide,
începând cu data de 4 octombrie,
expoziþia itinerantã „Eros ºi
sexualitate în Dacia Romanã”,
reunind 84 de lucrãri reprezenta-
tive aparþinând mai multor muzee
din þarã. Publicul va avea parte de
o expoziþie ineditã ºi „exoticã”,
anunþã organizatorii, cu piese
arheologice descoperite pe terito-
riul României ºi care reflectã
reprezentarea artisticã a nuditãþii
ºi a sexualitãþii în epoca romanã,
precum tipare ceramice cu
reprezentãri erotice, un falus cu
aripi, o scenã sexualã gravatã pe
un monument funerar sau
reprezentãri ale zeiþei Venus.
Expoziþia se adreseazã numai
segmentului de public cu vârsta
de peste 18 ani ºi va fi deschisã la
Craiova pânã pe data de 30
octombrie.

nuditate, la perfecþiunea corpului uman aºa cum
a fost redat el în cadrul „proporþiilor de aur” ºi la
manifestãri erotice specific umane, scuturate de
latura vulgarã cu care ne-a obiºnuit mediul in-
formaþional din ultima vreme», explicã organi-
zatorii într-un comunicat de presã.

Potrivit acestora, lumea greco-romanã nu avea
prejudecãþile cu care ne confruntãm în prezent,
erotismul fiind prezent în viaþa cotidianã fãrã a
agresa în vreun fel societatea. Cu excepþia re-
prezentãrilor priapice, cu rol apotropaic ºi de
stimulare a fecunditãþii ºi fertilitãþii umane, des-
tul de rare, nuditatea era mai degrabã specificã
zeitãþilor decât oamenilor.

«Dorim sã prezentãm vizitatorului un excurs
prin reprezentãrile artistice, figurative ale lumii
romane, despre corpul uman, în diferitele sale
ipostaze. Fie cã sunt zei, oameni obiºnuiþi, prosti-
tuate sau „clienþi” ori cupluri conjugale, aceºtia
au constituit obiectul unor reprezentãri prin care
nuditatea ºi atributele sexuale nu violentau sen-
sibilitãþile,  nu determinau oprobiul comunitãþii,
nu generau discursuri moralizatoare», se mai
precizeazã în comunicat.

Nãscut la 30 decembrie 1959, în
Craiova, ºi licenþiat al Facultãþii de Arte
Vizuale din cadrul Universi-
tãþii din Oradea, urmatã de un master
în Arte Vizuale, Emil Paºcalãu a des-
chis, pânã în prezent, 18 expoziþii per-
sonale: la Palatul Brukenthal din Si-

biu, Galeria „ARTA” Craiova, Muzeul
de Istorie Sighiºoara, Centrul Cultu-
ral Român Bruxelles, în Budapesta,
Bucureºti, la Muzeul Judeþean „Ale-
xandru ªtefulescu” din Târgu Jiu. De
asemenea, a participat cu lucrãri la
20 de expoziþii colective ºi de grup –
la Muzeul de Artã Craiova, Galeria

„Cãlãtor” – expoziþie personalã
a artistului Emil Paºcalãu

În organizarea Uniunii Artiºtilor Plastici din România –
Filiala Craiova, la Galeria „ARTA” va avea loc mâine, 1
octombrie, ora 12.00, vernisajul expoziþiei personale de

picturã a artistului Emil Paºcalãu. Intitulatã „Cãlãtor”, aceas-
ta cuprinde lucrãri în ulei pe pânzã, reflectând comuniunea
omului cu natura, îndeosebi în satul românesc. Expoziþia va

putea fi vizitatã pânã pe data de 15 octombrie.

„Artex” Rm. Vâlcea, Muzeul Þãrii
Criºurilor Oradea, Palatul „Marincu”
din Calafat, Centrul Cultural Român
din Vidin (Bulgaria).

«Am început „cãlãtoria vieþii”
venind pe lume într-o familie de
ardeleni care m-au crescut în spi-
ritul ideii: „Fii diferit în lumea
aceasta, pregãteºte-te pentru lumea
de dincolo.

Vocaþia desenului, amestecului de
culori, le-am cultivat într-un set de
valori care mi-au marcat traseul vie-
þii. Nu poþi sã ajungi în „vârful mun-
telui” dacã nu urci depãºind obsta-
col dupã obstacol. M-am luptat cu
dileme, cu dezamãgiri, cu mine în-
sumi, am cunoscut ºi înfrângeri,
dar cred cã dupã luptã vine ºi o rãs-
platã. Într-o lume postmodernã, care
nu mai are nici un filon ideologic,
dupã umila mea convingere, arta nu
mai trebuie catalogatã în genuri, sti-
luri, cât mai degrabã într-unul din-
tre cele douã spirite ºi anume: al lu-
mii ºi al Divinitãþii.

Tarabele acestei lumi îþi oferã ºi

te îmbie sã le cumperi gunoaiele,
valorile fiind ascunse ochilor noºtri.
La fel este ºi în artã. Cãlãtoresc…
sunt atent la suveniruri… iau ce
este gratis, dar care a costat foar-
te scump…», noteazã artistul Emil
Paºcalãu în catalogul ce însoþeºte
expoziþia de la Galeria „ARTA”.
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Matteo Renzi, premierul Italiei,
avertizeazã Marea Britanie cã va fi
imposibil sã ajungã la un acord prin
care sã deþinã mai multe drepturi
decât celelalte state care nu fac par-
te din Uniunea Europeanã. Matteo
Renzi a afirmat cã procesul de ieºi-
re al Marii Britanii din Uniunea Eu-
ropeanã va fi “unul extrem de difi-
cil”, dar problemele pot fi rezolvate
numai în urma iniþierii procedurii de
ieºire. Acesta a adãugat cã votul pro-
Brexit a fost “o decizie foarte proas-
tã”, dar cã trebuie respectatã. Mat-
teo Renzi a spus cã a fost ºocat ºi
întristat de rezultatul referendumu-

 ªTIRI

 ªTIRI

Fostul director al serviciului francez
de informaþii interne, inculpat
pentru trafic de influenþã

Bernard Squarcini, fostul director al
DGSI, serviciului francez de informaþii
interne, un apropiat al lui Nicolas
Sarkozy, a fost inclupat pentru trafic
de influenþã, fiind acuzat cã ar fi
folosit în mod ilegal informaþii secrete.
Squarcini, care a înfiinþat o firmã
privatã de consultanþã dupã ce a fost
schimbat de la conducerea DGSI, s-ar
fi folosit de legãturile sale cu oficiali
din cadrul poliþiei pentru a obþine
informaþii confidenþiale necesare în
cadrul investigaþiilor desfãºurate
pentru cilenþii sãi privaþi. Michel
Gaudin, fostul director general al
Poliþiei Naþionale franceze, a fost
audiat luni în acest caz. De asemenea,
un funcþionar al Direcþiei Generale de
Securitate Internã (DGSI) a fost pus
sub acuzare pentru încãlcarea secretu-
lui profesional ºi compromiterea
secretului de stat, acesta fiind plasat
sub supraveghere judiciarã, conform
unei surse ce este familiarã cu anche-
ta. Sarkozy, care s-a înscris în cursa
pentru alegerile prezidenþiale din
Franþa, nu este vizat de ancheta
deschisã împotriva lui Squarcini, însã
acest caz se adaugã la lista de scanda-
luri care se leagã de mandatul sãu de
preºedinte. Recent au fost fãcute o
serie de dezvãluiri care ar indica faptul
cã Sarkozy ºi-a finanþat campania
prezidenþialã din anul 2007 cu bani de
la fostul lider libian Muammar
Gaddafi.

SUA: Aproximativ o sutã de rãniþi
dupã ce un tren a deraiat

Un tren de pasageri a deraiat, iar
mai multe vagoane au lovit peronul
unei gãri, ieri, din statul american
New Jersey. Aproximativ 100 de
persoane au fost rãnite în accidentul
feroviar  în zona New Jersey / New
York, anunþã surse citate de presa
americanã. Accidentul a avut loc în
Gara Hoboken din New Jersey, la
limita administrativã cu statul New
York.  Un tren de navetiºti a deraiat,
iar vagoanele au lovit peronul. Nume-
roase persoane au fost rãnite în
accident, iar circulaþia feroviarã a fost
blocatã. Gara Hoboken se aflã în
statul New Jersey, fiind ºi la circa un
kilometru de oraºul New York.

China avertizeazã din nou SUA
în legãturã cu instalarea sistemului
antibalistic în Coreea de Sud

Administraþia Chinei a avertizat din
nou Statele Unite, ieri, cã va lua
mãsuri de contracarare a sistemului
antirachetã american instalat în Coreea
de Sud. China, principalul susþinãtor al
Coreei de Nord, þarã vizatã de sistemul
antibalistic american din Coreea de
Sud, a exprimat în mod repetat preocu-
pare în legãturã cu instalarea Termina-
lului pentru Apãrare de Mare Altitudine
(THAAD) pe teritoriul sud-coreean.
„Vom urmãri cu atenþie evoluþiile
relevante ºi vom analiza posibilitatea de
a lua mãsurile necesare pentru apãra-
rea securitãþii naþionale ºi a echilibrului
strategic regional”, a declarat Yang
Yujun, purtãtorul de cuvânt al Ministe-
rului chinez al Apãrãrii. „Ceea ce
trebuie subliniat este cã poporul chinez
vorbeºte serios când spune ceva”, a
atras atenþia Yang Yujun. ªi Rusia a
exprimat preocupare privind instalarea
sistemelor antibalistice americane în
Coreea de Sud.

Preºedintele SUA, Barack Obama, a avut
un schimb dur de replici cu un moderator
CNN dupã ce a fost întrebat de ce refuzã sã
foloseascã sintagma „terorism islamic radi-
cal”, liderul american argumentând cã nu
existã nicio justificare „logic religioasã” pen-
tru un termen care ar diviza Statele Unite. În
cursul unui eveniment organizat de CNN în
baza americanã Fort Lee (statul Virginia),
Tina H., mama unui militar american dece-
dat pe câmpul de luptã, l-a întrebat pe pre-
ºedintele SUA de ce refuzã sã foloseascã sin-
tagma „terorism islamic radical”. Mulþi cri-
tici, inclusiv candidatul republican la preºe-
dinþie Donald Trump, susþin cã refuzul in-
sistent al lui Barack Obama de a utiliza acest
termen cu referire la atacuri comise de or-
ganizaþii fundamentaliste precum Stat Isla-
mic sau Al-Qaida aratã cã nu este pregãtit sã
combatã terorismul. „Adevãrul este cã
aceasta este o problemã artificialã, deoarece
nu existã niciun dubiu, iar eu am spus-o re-
petat, cã organizaþii teroriste precum Al-Qai-
da ori SI au pervertit, au distorsionat ºi au
încercat sã foloseascã islamul ca pretext
pentru acte barbare ºi crime”, a declarat

O companie condusã de Donald Trump,
candidatul republican la funcþia de preºedinte
al SUA, ar fi desfãºurat în mod secret afa-
ceri în Cuba, în timpul Administraþiei Fidel
Castro, încãlcând embargoul impus de Wa-
shington, conform unor surse citate de re-
vista Newsweek. Documente obþinute de
revista Newsweek aratã cã o companie a lui

Matteo Renzi avertizeazã Marea Britanie cã nu va avea
mai multe drepturi decât alte state din afara UE

lui, dar democraþia trebuie respec-
tatã. Întrebat dacã poate exista “fle-
xibilitate” în privinþa libertãþii de cir-
culaþie ºi accesului la piaþa liberã,
acesta a afirmat: “Cred cã este o dez-
batere foarte interesantã, pentru cã
este vorba de conceptul regulamen-
tului Uniunii Europene”. Potrivit
acestuia, însã, dezbaterea poate avea
loc numai dupã ce Marea Britanie
va invoca articolul 50 ºi a avertizat
cã “va fi imposibil ca britanicii sã
obþinã mai multe drepturi decât ce-
lelalte persoane ce fac parte din sta-
te ce nu sunt membre ale Uniunii
Europene”.

O companie a lui Donald Trump ar fi desfãºurat
afaceri în Cuba prin încãlcarea embargoului SUA

Donald Trump a cheltuit cel puþin 68.000
de dolari pentru explorarea posibilitãþilor de
afaceri în Cuba, în anul 1998, într-o perioa-
dã în care embargoul american interzicea
chiar ºi o investiþie de un cent în statul co-
munist. Însã compania lui Trump nu a chel-
tuit fondurile direct. Cu aprobarea lui Trump,
membrii consiliului de administraþie au folo-

sit ca paravan o firmã ame-
ricanã de consultanþã numi-
tã Seven Arrows Investment
& Development Corpora-
tion. Dupã ce consultanþii de
afaceri au cãlãtorit în Cuba
ºi au aranjat un proiect de
investiþii, firma Seven Ar-
rows a luat legãtura cu
Trump Hotels & Casino Re-
sorts, stabilind sã prezinte
proiectul ca fiind unul filan-
tropic. Plãþile efectuate de
compania Trump Hotels au
fost fãcute cu puþin timp
înainte ca magnatul new-

yorkez sã încerce pentru prima datã sã can-
dideze la preºedinþie, în cadrul Partidului
Reformist. În prima zi de campanie, Trump
s-a deplasat la Miami, unde a discutat cu
un grup de cubanezi stabiliþi în SUA.
Trump a promis cã va menþine embargoul
impus Cubei. În acea perioadã, cetãþenii
americani care cãlãtoreau în Cuba trebuiau
sã primeascã aprobarea autoritãþilor din
SUA, oferitã doar pentru cazuri speciale,
inclusiv pentru activitãþi umanitare. Con-
form unui fost angajat al lui Donald Trump,
înaintea vizitei în Cuba, mai multe compa-
nii europene luaserã legãtura cu firmele
magnatului în vederea unor posibile inves-
tiþii comune prin intermediul Trump Hotels.
Echipa de campanie a lui Donald Trump a
refuzat, deocamdatã, sã comenteze infor-
maþiile. Donald Trump a analizat posibilita-
tea de a candida pentru funcþia de preºe-
dinte al SUA în anii 1988, 2000, 2004 ºi
2012. În prezent, Donald Trump este can-
didatul Partidului Republican la funcþia de
preºedinte al Statelor Unite.

Barack Obama, schimb dur de replici cu un moderator
dupã refuzul sintagmei „terorism islamic radical”

Obama. „Aceºti oameni omoarã copii, omoa-
rã musulmani, au sclave sexuale, nu existã
nicio justificare logic religioasã pentru lucru-
rile pe care le fac”, a adãugat preºedintele
SUA, conform Business Insider. „Vreau sã
fiu sincer, existã pericole când avem un lim-
baj prea liber, mai ales când un preºedinte
sau oameni care aspirã sã devinã preºedinte
folosesc cu uºurinþã un astfel de limbaj re-
ferindu-se la musulmani americani. (...)”, a
explicat Obama. La insistenþele moderato-

rului CNN Jake Tapper dacã se referã strict
la afirmaþii fãcute de Donald Trump, Oba-
ma a insistat: „Aceste critici nu îi sunt spe-
cifice doar candidatului republican. Din nou,
eu încerc sã fiu atent. Suntem într-o bazã
militarã, nu vreau sã introduc elemente poli-
tice pãrtinitoare aici. Cred cã au fost unele
personalitãþi care au fãcut comentarii peri-
culoase, întrucât atunci când faci aºa ceva
începi sã divizezi cetãþenii americani”, a in-
sistat liderul de la Casa Albã.
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Anunþul tãu!
Sadoveanu Marian cu domiciliul în

Com. Pieleºti, sat Pieleºti, str. Coþofenilor,
nr. 4.  jud. Dolj, anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare emi-
sã de APM Dolj pentru PUZ  “Construire
imobil S+P+4-5 cu destinaþia locuinþe co-
lective ºi spaþii comerciale la parter” în Mun.
Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 137E,
jud. Dolj – planul nu necesitã evaluare de
mediu ºi nu se supune evaluãrii adecva-
te, urmând a fi supus  procedurii de adop-
tare fãrã aviz de mediu. Documentaþia
care a stat la baza luãrii deciziei etapei de
încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni-joi între orele 8-16:30 ºi vineri între
orele 8-14 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº ,nr. 1,
Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://ap-
mdj.anpm.ro. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj (Fax: 0251419035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro) în
termen de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova anunþã reluarea concursului
de ªef Serviciu RUONS- studii superi-
oare IA- 1 post la sediul din localitatea
Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi comple-
tãri, dupã cum urmeazã: Proba scrisã în
data de 24.10.2016, ora 10.00, Proba
interviu în data de 27.10.2016, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Concurs pentru ocuparea postu-
lui; Diploma de licenþã; 6 ani ºi 6 luni în
specialitate. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la
data de 14.10.2016, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spitalului
din str.N.Titulescu, nr.40 – Serviciul RU-
ONS, tel.0251/307.500.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Celaru cu

sediul în loc.Celaru, str.Înv.M.Georges-
cu, nr.136, organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea a douã funcþii
publice de execuþie vacante de inspec-
tor   debutant în cadrul compartimentu-
lui financiar contabil, clasa -I- ºi de refe-
rent debutant, clasa -III-, în cadrul com-
partimentului casierie, din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului  comu-
nei Celaru, astfel: Data desfãºurãrii con-
cursului:- proba scrisã în data de
02.11.2016, ora 10,00; -interviul în data
de 07.11.2016, ora 10,00. Candidaþii vor
depune dosarele de participare  la con-
curs în termen de 20 zile de la data apa-
riþiei anunþului în Monitorul Oficial,  Partea
a-III-a,  la sediul Primãriei Celaru - Dolj.
Relaþii suplimentare la nr. de telefon
0251.375.509.

Statiunea de Cercetare-Dezvol-
tare Agricola Simnic-Craiova cu
sediul in localitatea Craiova, str.
Soseaua Balcesti nr. 54, jud. Dolj,
tel/fax: 0251417534, scoate la
concurs un post de economist cu
experienta in achizitii publice.

Mentionam ca pentru postul
scos la concurs acceptam si stu-
dii juridice sau tehnice.

Concursul va consta in interviu si
proba practica si va avea loc la data
de 06.10.2016, ora 09,30 iar dosa-
rele de concurs se vor depune pana
la data de 05.10.2016 ora 15,00.

Relatii la telefon: 0251/417534

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.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

 PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, f i l -
mez Ful l  HD la
d i ve rse  even i -
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
la þ i i  la  te le fon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fi lmãr i  fo to v i -
deo de cal i tate
super ioa rã  l a
pre þur i  avanta-
joase.  Te le fon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.

Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti,
j ude þu l  Do l j  –
1820 mp. Infor-
ma þ i i .  Te le fon :
0723/447.493.

TERENURI

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7,
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Urmãrire, executare silitã
persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Craiova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Evidenþã auto, Direcþia
Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova -
1 post.

Concursul va avea loc în data de 01.11.2016, ora 10:00 - proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

1. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul
Urmãrire, executare silitã persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatu-
lui de specialitate al primarului municipiului Craiova:

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

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
2. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Comparti-

mentul Evidenþã auto, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Craiova:

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

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul

Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obli-
gatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

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

surse Umane.

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 SUCPI

Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, ca-
dastru, pomi fruc-
tiferi, vie la 10 km
de Craiova schimb
– apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate ut i l i tãþ i le,
împrejmui t ,  as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056;  0744/
563.640.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925 -
Craiova.

Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE

Vând Renault Me-
gane Diesel, an
2003.  Telefon:
0767/470.040.

Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
c o n s u m a b i l e l e
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice,
pilot automat, sta-
re impecabi lã.
Preþ 3900 euro,
negociabil. Tele-
fon: 0765/312.168.

Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.

Vând manechi -
ne. Telefon: 0762/
484.755.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0 7 4 5 / 6 0 1 . 4 3 8 ;
0740/012.173.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, ca-
dru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând 12 (douãspre-
zece) taburele din ma-
terial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani.
Te l e f o n : 0 7 6 4 /
779.702
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr Dicþionar
Enciclopedic Ro-
mân, Editura Politi-
cã Bucureºti, 1964,
Academia Republi-
cii Populare Româ-
ne. Telefon: 0251/
548.870.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SCM MULTI SERVI-
CE SCM CRAIOVA
închiriazã spaþiu
74,30 m2 Craioviþa
Nouã (Zona Segar-
cea), str. George
Enescu,Nr.51,Sc.D
parter. Informaþii
Tel;0251 / 416.003.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Închiriez garsonierã
decomandatã mobi-
latã, et.1, 1 Mai, 450
Ron/ lunã.Cer ºi ga-
ranþie 450Ron. Tele-
fon: 0771/ 217.032.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate , conforta-
bil în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE
CAR EUGENIA I.F.N.
convoacã Adunarea
Generalã în strada Bres-
tei Nr.171 pentru data de
14.10.2016, ora 11.00.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

DECESE
Familia Corina ºi Cos-
tel Enache regretã în-
cetarea din viaþã a ce-
lei ce a fost DUªU
ECATERINA. Înmor-
mântarea are loc sâm-
bãtã, 1 octombrie
2016 localitatea Secui.
Dumnezeu s-o ierte!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La închiderea
ediþiei HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 5-a: CSM Bucureºti – SCM Craiova 33-25 (15-13).

SCM U Craiova a repurtat o victorie
puþin scontatã în prima manºã a turului
inaugural din Cupa României, scor 81-
77, miercuri searã, în fieful celor de la
BCM U Piteºti. Cele douã combatante
ºi-au împãrþit sferturile! Gazdele din Tri-
vale s-au impus în primul ºi în cel de-al
treilea, 20-17 ºi 19-15, pentru ca în ce-
lelalte alb-albaºtrii sã rãpundã cu un 27-
20 ºi un 22-18.

Cel mai bun realizator din tabãra ol-
teanã a fost Jamar Nathaniel Abrams,
americanul trecându-ºi în cont 23 de
puncte. Au venit la rând, în ordine, Mar-
ko Marinovic (17), Williams Paul (14),
Filip Sepa ºi Iuri Fraseniuc (câte 10),
Vladislav Solopa (5), respectiv Florin
Popa (2 puncte). Primii doi marcatori
s-au impus ºi la capitolul eficienþã, în-
cheind cu un indice de 20. În ceea ce
priveºte recuperãrile, în fruntea listei s-
a aflat William Paul – cu 7, pe când la

Craiovenii produc surpriza la PiteºtiCraiovenii produc surpriza la PiteºtiCraiovenii produc surpriza la PiteºtiCraiovenii produc surpriza la PiteºtiCraiovenii produc surpriza la Piteºti
assist-uri au ieºit în faþã Filip Sepa ºi
Marko Marinovic, fiecare cu câte 6.

„A fost un meci foarte greu, dar aºa
cum am promis la începutul sezonului
vom juca toate meciurile cu ambiþie ºi
chiar dacã suntem o echipã cu buget
mic, avem un grup ce luptã cu inima
pentru Craiova. Mulþumim tuturor pen-
tru susþinere ºi cu siguranþã vom con-
tinua sã muncim la fel, sperând totoda-
tã cã vom putea completa lotul cât mai
curând posibil, pentru a putea aduce cât
mai multe bucurii craiovenilor”, a de-
clarat, la finele partidei, tehnicianul
SCM-ului, Vladimir Vuksanovic.

Returul din Bãnie e programat mier-
curea viitoare, de la ora 18:00.

În celelalte partide ale acestei faze:
BC SCM Timiºoara – BC Municipal
Olimpic Baia Mare 96-69 ºi BC CSU
Sibiu – CS Dinamo Bucureºti 94-76.

Sunt calificate în runda viitoare, din

oficiu, CSM CSU Oradea, BC Mureº,
U-BT Cluj ºi Steaua CSM Eximbank
(formaþiile care reprezintã România în

cupele europene), cât ºi Phoenix Galaþi
– ajunsã direct în turul secund dupã re-
tragerea lui CS Muncipal Ploieºti.

Un adevãrat remake al
semifinalei ediþiei precedente
(1-0, 1-2) ºi Atletico Madrid a
izbândit, din nou, pe teren
propriu – stadionul Vicente
Calderon (48.242 spectatori)
– în faþa bavarezilor. Duelul
tactic dintre Simeone ºi
Ancelotti a fost câºtigat de
cel dintâi, care a impus
aceeaºi defensivã solidã,
agresivã chiar, cu ieºiri în
bloc ºi o bunã conservare a
balonului. Unicul gol al
partidei de miercuri searã a
fost marcat de internaþionalul
belgian Yannick Ferreira
Carrasco (min. 35), bine
deschis de Antoine Griez-
mann. Avantaj meritat, care
putea fi majorat la jumãtatea
pãrþii secunde (66), când
Neuer s-a opus inspirat. În
minutul 83,  Griezmann a
ratat un penalty, scos de

Rezultatele complete
Marþi

GRUPA E: AS Monaco – Leverkusen 1-1 (Glik 90+4 / J. Hernandez 73) /
ÞSKA Moscova – Tottenham 0-1 (Heung-Min Son 71). Clasament: 1. Mo-
naco 4p, 2. Tottenham 3p, 3. Leverkusen 2p, 4. ÞSKA 1p.

GRUPA F: Dortmund – Real Madrid 2-2 (Aubameyang 43, Schurrle 87 /
Cr. Ronaldo 17, Varane 68) / Sporting Lisabona – Legia Varºovia 2-0 (B.
Ruiz 28, Dost 37). Clasament: 1. Dortmund 4p, 2. Real 4p, 3. Sporting 3p, 4.
Legia 0p.

GRUPA G: FC Copenhaga – Bruges 4-0 (Denswil 53 aut., Delaney 64,
Santander 69, M. Jorgensen 90+2) / Leicester  – FC Porto 1-0 (Slimani 25).
Clasament: 1. Leicester 6p, 2. Copenhaga 4p, 3. Porto 1p, 4. Bruges 0p.

GRUPA H: Sevilla – Lyon 1-0 (Ben Yedder 52) / Dinamo Zagreb – Juventus
0-4 (Pjanic 24, Higuain 31, Dybala 57, Dani Alves 85). Clasament: 1. Ju-
ventus 4p, 2. Sevilla 4p, 3. Lyon 3p, 4. Zagreb 0p.

Miercuri
GRUPA A: Arsenal – Basel 2-0 (Walcott 7, 26) / Ludogoreþ – Paris SG 1-3

(Pimienta 15 / Matuidi 41, Cavani 55, 60). Clasament: 1. PSG 4p, 2. Arsenal
4p, 3. Ludogoreþ 1p, 4. Basel 1p.

GRUPA B: Beºiktaº – Dinamo Kiev 1-1 (Quaresma 28 / Tsygankov 65) /
Napoli – Benfica 4-2 (Hamsik 20, Mertens 51, 58, Milik 54 pen. / Guedes 70,
Salvio 86). Clasament: 1. Napoli 6p, 2. Beºiktaº 2p, 3. Kiev 1p, 4. Benfica 1p.

GRUPA C: Celtic – Manchester City 3-3 (Dembele 3, 47, Sterling 20 aut /
Fernandinho 11, Sterling 28, Nolito 55) / Monchengladbach – Barcelona 1-
2 (T. Hazard 34 / A. Turan 65, Pique 73). Clasament: 1. Barcelona 6p, 2. City
4p, 3. Celtic 1p, 4. Monchengladbach 0p.

GRUPA D: Atletico Madrid – Bayern Munchen 1-0 (Carrasco 35) / Ros-
tov – Eindhoven 2-2 (Poloz 8, 37 / Propper 14, De Jong 45+2). Clasament:
1. Atl. Madrid 6p, 2. Bayern 3p, 3. Eindhoven 1p, 4. Rostov 1p.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM

Poli Iaºi – ACS Poli Timiºoara, ASA Tg.
Mureº – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
9:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Malaeziei, la Kuala Lumpur: antrenamen-
te / 10:30, 14:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Wuhan, în China: ziua a 5-a / 19:30 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Do-
brogea Sud – AHC Dunãrea Cãlãraºi /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: So-
ciedad – Betis / 5:30, 6:45 – CURSE DE
MAªINI – GP3 ºi GP2 Series: cursele 1.

DIGI SPORT 3
17:30, 19:00 – POLO – Liga Cam-

pionilor, calificãri: Mornar Split – Gala-

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A

Atletico Madrid ºi-a adjudecat
ºocul cu Bayern Munchen

Filipe Luis dupã un contact
cu Arturo Vidal, balonul
lovind transversala. Nemþii au
stãruit în atac, dar nu au
putut obþine egalarea pe tabela
de marcaj, fiindcã aºa cum se
exprima Manuel Neuer,

„Atletico are instinct de
ucigaº. La Munchen noi vom
avea ºansa sã învingem”.

Altfel, cel mai spectaculos
meci al serii a fost duelul
britanic dintre Celtic ºi
Manchester City, încheiat 3-3.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
tasaray, CSM Digi Oradea – Utrecht /
21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Rennes – Guingamp.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Motherwell – Hearts.
DOLCE SPORT 1
9:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Malaeziei, la Kuala Lumpur: antrena-
mente / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: CSM Poli Iaºi – ACS Poli Timiºoara,
ASA Tg. Mureº – CFR Cluj / 5:30, 6:45
– CURSE DE MAªINI – GP3 ºi GP2
Series: cursele 1.

DOLCE SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþi-

onalã: HC Dobrogea Sud – AHC Dunã-

rea Cãlãraºi / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Sociedad – Betis.

EUROSPORT 1
15:00, 20:00 – FOTBAL – Cupa Mon-

dialã Under 17, grupe, în Iordania: Ve-
nezuela – Germania, Iordania – Spania /
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Everton – Crystal Palace.

EUROSPORT 2
21:30 – FOTBAL Germania – Bun-

desliga: RB Leipzig – Augsburg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – CFR Cluj.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSM Poli

Iaºi – ACS Poli Timiºoara.

BASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃBASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – PRIMA MANªÃ
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Steaua întâlneºte Universitatea
Craiova în derby-ul etapei a 11-a a
Ligii I Orange, duminicã, de la ora
20.30, pe Arena Naþionalã. Antre-
norul oltenilor, Gigi Mulþescu, a
prefaþat disputa spunând cã este
una specialã, întrucât la mijloc sunt
atât orgoliile, cât ºi lupta pentru
prima poziþie.

„Pentru noi este un meci spe-
cial, fiindcã ne aflãm în lupta pen-
tru primele locuri, toatã sãptãmâ-
na aceasta am fost solicitat sã vor-
besc despre acest derby. Vrem sã
ne prezentãm bine la acest examen
dificil, contra liderului, ºi vrem sã-
l ºi trecem, adicã sã venim acasã
cu punct sau puncte. Jucãtorii mei
trebuie sã aibã o atitudine tranºan-
tã, sã fim performanþi la ora jocu-
lui. O sã ne pãstrãm tenta ofensi-
vã, dar cu echilibru, cât ne permi-
te jocul, au fost ºi vor fi momente
în care trebuie sã ne apãrãm, mai
ales cã întâlnim un adversar pu-
ternic. Nu ne bazãm pe divinitate,
ci pe munca ºi sacrificiul jucãtori-
lor. Oricum, un rezultat bun con-
tra Stelei nu poate veni decât în
urma unui joc de calitate. Eu nu-
mi motivez jucãtorii prin discur-
suri sau casete video, ci prin dis-
cuþii pe teren, la antrenament. Stea-
ua a jucat mai des, dar nu cred cã
va fi obositã la ora jocului, meciu-
rile mai multe îþi conferã ºi ritm de
joc, iar acum metodele de recupe-
rare sunt diverse. Steaua are o
echipã schimbatã, dar valoarea le
permite sã acopere lipsa de omo-

Alb-albaºtrii vor sã domineAlb-albaºtrii vor sã domineAlb-albaºtrii vor sã domineAlb-albaºtrii vor sã domineAlb-albaºtrii vor sã domine
Steaua pe teren ºi în tribuneSteaua pe teren ºi în tribuneSteaua pe teren ºi în tribuneSteaua pe teren ºi în tribuneSteaua pe teren ºi în tribune

„O sã ne pãstrãm tenta ofensivã ºi contra Stelei”
promite Mulþescu, iar Bãluþã e convins cã „vom

avea mai mulþi suporteri decât ei pe stadion”

Douã dintre echipele doljene
joacã astãzi în etapa a 5-a a Se-
riei C3. CS Universitatea II Cra-
iova întâlneºte în deplasare pe
Atletic Bradu, într-un joc pro-
gramat de la ora 17. Corneliu
Papurã i-a avut la antrenamente
ºi sãptãmâna aceasta pe Mateiu
ºi Dumitraº, însã aceºtia nu au
drept de joc la „satelit”, întrucât
nu sunt trecuþi pe lista anualã cu
jucãtori care pot evolua la echi-

genitate” a spus Mulþescu.
Craiovenii nu au o primã de vic-

torie, un eventual succes urmând
a fi sãrbãtorit cu pizza ºi bere. „Nu
avem nicio primã specialã pentru
acest joc, la noi primele sunt de
obiectiv. Dacã vom obþine un re-
zultat pozitiv vom lua prima obiº-
nuitã în acest caz, respectiv pizza
ºi bere” a dezvãluit tehnicianul
ªtiinþei.

Pe lângã cei doi jucãtori trimiºi
la echipa a doua, Mateiu ºi Dumi-
traº, Mulþescu se confruntã cu pro-
bleme în zona stoperilor, Popov ºi
Kay fiind incerþi, doar Acka a fost
recuperat total dupã accidentarea
din meciul cu FC Botoºani.

Circa 1.000 de fani olteni sunt
aºteptaþi pe Arena Naþionalã

Clubul din Bãnie a vândut bile-
tele la derby la magazinul oficial,
iar în douã zile s-a epuizat deja tran-
ºa de 500 de tichete acordatã de
steliºti. Biletele se vând în conti-
nuare în Craiova, dar ºi în Bucu-
reºti, prin fan-cluburile Universi-
tãþii din Capitalã, fiind aºteptaþi în
jur de 1.000 de olteni la meciul de
duminicã seara.

„Prezenþa masivã a suporterilor
noºtri pe Arena Naþionalã ar conta
foarte mult, fiindcã ar mai compen-
sa diferenþa de experienþã pe care o
posedã jucãtorii Stelei ºi ne-ar bu-
cura, fiindcã asta înseamnã cã apre-
ciazã ce am fãcut pânã acum în

acest campionat. S-a vãzut cã aca-
sã nu am pierdut niciun meci, iar
acest lucru se datoreazã ºi fanilor
craioveni, care sunt printer cei mai
fierbinþi ºi mai buni cunoscãtori de
fotbal din þarã. Ar fi o loviturã de
imagine sã avem mai mulþi supor-
teri decât Steaua pe Arena Naþiona-
lã” spune Gigi Mulþescu.

Craiova nu a mai câºtigat în
deplasare cu Steaua din noiembrie
1989, iar de când au revenit în Liga
I alb-albaºtrii nu au obþinut decât
un punct în derby-urile cu steliº-
tii. Alexandru Bãluþã spune cã tra-

diþia favorabilã Stelei în confrun-
tãrile directe nu va conta dumini-
cã seara. „Aºteptãm de mult timp
acest meci, pentru cã este unul
special pentru noi. Ne-am pregãtit
foarte bine, suntem pe un drum
ascendent ºi vrem sã ne batem
pentru primul loc. Eu am încrede-
re cã putem câºtiga, mã bazez pe
forma noastrã bunã, pe ambiþie ºi
pe aportul fanilor, fiindcã eu mã

aºtept sã avem mai mulþi suporteri
decât ei la meciul direct. Nu con-
teazã cã nu i-am bãtut în sezoane-
le anterioare, orice lucru are ºi un
început. Cât despre mine, sper sã-
mi pãstrez forma bunã, mã avan-
tajeazã acest stil de joc mai ofen-
siv, îmi pune mai bine în valoare
calitãþile, m-am adaptat deja postu-
lui care mi-a fost rezervat” a de-
clarat Bãluþã.

CSMS Iaºi – ACS Poli, astãzi, ora 18

ASA – CFR, astãzi, ora 20.30

Gaz Metan – FC Voluntari, mâine, ora 18

FC Botoºani – Dinamo, mâine, ora 20.30

Viitorul – Astra, duminicã, ora 18

Steaua – “U” Craiova, duminicã, ora 20.30

Concordia – Pandurii, luni, ora 20.30

Liga I – etapa a 1Liga I – etapa a 1Liga I – etapa a 1Liga I – etapa a 1Liga I – etapa a 11-a1-a1-a1-a1-a

ClasamentClasamentClasamentClasamentClasament
1. Steaua 10 7 2 1 15-7  23

2. Craiova 10 6 2 2 14-9  20

3. Viitorul 10 5 2 3 13-11  17

4. Botoºani 10 5 1 4 18-11  16

5. Dinamo 10 4 4 2 16-10  16

6. Pandurii 10 4 3 3 12-9  15

7. Gaz Metan 10 3 4 3 11-12  13

8. CSMS Iaºi 10 3 3 4 11-11  12

9. CFR Cluj 10 4 5 1 18-8  11

10. Voluntari 10 4 2 4 16-17  11

11. Astra 10 3 2 5 10-16  11

12. Chiajna 10 3 2 5 5-12  11

13. ASA 10 2 0 8 8-19   0

14. ACS Poli 10 1 2 7 9-20  -9

pa a doua. Cel mai probabil, teh-
nicianul va începe cu urmãtoa-
rea formulã: Vlad – Vlãdoiu, Cio-
cotealã, Cioinac, Ionescu – Bu-
zan, Dinu, Constantin - Marcu,
Burlacu, Popescu. Universitatea
II se aflã pe locul 9, cu patru
puncte, iar gazdele de astãzi sunt
pe 4, cu 7 puncte.

Tot astãzi, CSO Filiaºi (locul
12, 2 puncte) întâlneºte satelitul
Stelei (locul 10, 4 puncte), care

a remizat, 3-3, cu Universitatea
II ºi a învins cu 4-3 pe CSO Po-
dari. „Noi, oltenii, vom câºtiga
ambele jocuri cu Steaua din
aceastã sãptãmânã. Noi vom în-
vinge echipa a doua a lor, iar
Universitatea Craiova se va im-
pune duminicã searã, în derbi. O
victorie cu Steaua II ne-ar da ºi
un moral bun pentru meciul din
Cupã, cu CSM Vâlcea, în care
obiectivul este accederea în tu-
rul cinci ºi sã aducem apoi o
echipã din Liga I. Ar fi o perfor-
manþã foarte mare pentru oraºul
Filiaºi”, a afirmat preºedintele
Florin Spânu. „M-aº bucura foar-
te mult ca suporterii craioveni sã
vinã ºi sã ne susþinã la acest meci,
sã se încãlzeascã pentru derbiul
de duminicã de la Bucureºti” a
spus ºi antrenorul Gigi Ciurea.

Podariul (locul 14, 1 punct) va
evolua duminicã, de la ora 15, pe
teren propriu, împotriva echipei
FCM Alexandria (locul 3, 7 punc-
te). Celelalte meciuri ale etapei: FC
Voluntari II – SCM Piteºti, CS
Mioveni II – Urban Titu, CS ªiri-
neasa – Concordia II Chiajna, Fla-
cãra Moreni – FC Aninoasa.

Trupa lui Papurã joacã azi la Bradu


