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Baza sportivã a Craiovei se extinde

La ºedinþa Consiliului Local
Craiova, din 29 septembrie a.c.,
ultimul punct de pe ordinea de
zi a fost informarea privind Sta-
dionul de atletism cu capacitate
de peste 5.000 de locuri. Cum nu
mai este de actualitate ca acesta
sã fie folosit inclusiv pentru dis-
putarea unor meciuri de fotbal,
administraþia localã a propus
consilierilor o nouã variantã. Cea
de trecere la categoria a III-a din
nomenclatorul I.A.A.F., ce va
presupune organizarea de cupe
continentale, regionale ºi zona-
le de atletism. ªtiut fiind cã zona
este puternic mlãºtinoasã ºi cum
lucrãrile la stadionul „Ion Oble-
menco” au generat o deversare
însemnatã de apã spre stadionul
de atletism, iatã cã tot rãul pare
sã fie, acum, spre bine. Votând
un acord de principiu, pentru
iniþierea procedurilor adminis-
trative de a construi un stadion
omologat I.A.A.F. la categoria a
III-a, consilierii locali ºi-au dat
girul pentru o standardizare su-
perioarã a stadionului. Pe fon-
dul crizei secþiilor de atletism din
Craiova ºi a insuficienþei numã-
rului de stadioane amenajate la
nivel internaþional, aceastã in-
vestiþie va aduce, evident, creº-
terea performanþelor sportivilor.
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Klaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus Iohannis
s-a vruts-a vruts-a vruts-a vruts-a vrut
destul de clar!destul de clar!destul de clar!destul de clar!destul de clar!

Întrebat despre viitorul pre-
mier, dupã prezentarea conclu-
ziilor primei ºedinþe a Comisiei
prezidenþiale, care se ocupã de
proiectul de þarã, preºedintele
Klaus Iohannis a spus cã nu va
propune o persoanã cu proble-
me penale, adicã urmãritã sau
condamnatã penal. Numai cã a
fi urmãrit penal nu e totuna cu
a fi condamnat penal, prezum-
þia de nevinovãþie nefiind asi-
milatã, cum dorea un fost mi-
nistru al Justiþie, celei de vino-
vãþie, un mesaj tranºant care
avea nevoie cel puþin de mai
multã limpezime.
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de Instagramde Instagramde Instagramde Instagramde Instagram
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100 dintre cele mai inspirate fo-
tografii ale craiovenilor vor fi pre-
zentate în prima expoziþie dedicatã
utilizatorilor Instagram, care va
avea vernisajul duminicã, 9 octom-
brie, ora 17.00, în Sala Studio a
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” (Calea Bucureºti nr. 56).
Acestea au fost selectate din peste
800 de fotografii ce spun poves-
tea oamenilor oraºului, adunate de
hastagul #InstaCraiova, în perioa-
da 22 august – 1 octombrie a.c.
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Curtea Constituþionalã a amânat
a treia oarã o decizie privind
dezincriminarea conflictului
de interese
Curtea Constituþionalã nu a reuºit sã ia

o decizie, ieri, în privinþa legii ce îi scapã
pe aleºii care ºi-au angajat rudele la cabi-
netul parlamentar înainte de 21 august
2013, dezbaterile urmând sã fie reluate pe
11 octombrie, dupã trei runde de amâna-
re. Legea care prevede cã aleºii care ºi-au
angajat rudele la cabinetul parlamentar
înainte de 21 august 2013 nu pot fi acu-
zaþi de conflict de interese a fost atacatã
la CCR de 98 de deputaþi de la PSD,
UDMR, minoritãþi, plus un reprezentant
PNL. Textul sesizãrii a fost semnat de 76
de deputaþi PSD, 13 UDMR, 9 reprezen-
tanþi ai minoritãþilor ºi un liberal.

Plenul reunit al celor douã Camere a
adoptat, pe 22 iunie, cu 306 voturi “pen-
tru” ºi o abþinere proiectul de lege prin
care aleºii care ºi-au angajat rudele la ca-
binetul parlamentar înainte de 21 august
2013 nu pot fi acuzaþi de conflict de inte-
rese. Potrivit iniþiativei, interdicþiile intro-
duse prin art. 38 alin. 11 au intrat în vigoa-
re ºi produc efecte juridice începând de
la data de 21 august 2013, iar actele ºi
faptele juridice încheiate ori, dupã caz,
sãvârºite de deputaþi sau senatori înain-
te de aceastã datã ‘’nu pot genera alte
efecte juridice decât cele prevãzute de
Legea 96/2006 în vigoare la data încheie-
rii sau, dupã caz, a sãvârºirii ori produce-
rii lor, având în vedere faptul cã anterior
modificãrilor introduse prin Legea 219/
2013 nu a existat nicio restricþie cu privire
la personalul angajat la birourile parlamen-
tare, deputaþii ºi senatorii putând dispu-
ne fãrã nicio constrângere legalã asupra
angajãrii acestora’’.

Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI)
au criticat iniþiativa, considerând cã mo-
dificãrile propuse sunt în totalã contra-
dicþie cu dispoziþiile art. 70 ºi 71 din Legea
nr. 161/2003 ºi ale art. 301 din Codul Penal
– prevederi care reglementeazã conflictul
de interese în materie administrativã ºi
penalã.

Legea a fost introdusã în parlament
dupã ce ANI a constatat, în octombrie
2015, cã 32 de actuali sau foºti parlamen-
tari, printre care Kelemen Atilla, Mãdãlin
Voicu, Ion Stan, Mihãiþã Calimente, Bog-
dan Ciucã, Iulian Iancu ºi Ion Mocioalcã,
au fost în conflict de interese pentru cã
ºi-au angajat rudele la birourile parlamen-
tare. Potrivit ANI, 14 actuali deputaþi, 17
foºti deputaþi ºi un senator ºi-au angajat
rudele în birourile lor parlamentare, va-
loarea totalã a contractelor încheiate cu
încãlcarea regimului juridic al conflictelor
de interese fiind de 1.062.798 de lei (apro-
ximativ 240.000 de euro).
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Preºedintele Klaus Iohannis a respins,
ieri, categoric posibilitatea de a desemna
ca premier o persoanã urmãritã sau con-
damnatã penal, indiferent de susþinerea pe
care ar avea-o în Parlament, în opinia sa
integritatea fiind ‘’criteriul eliminatoriu’’.
‘’În niciun caz nu voi desemna (premier,
n.r.) o persoanã urmãritã penal sau con-
damnatã penal sau care nu respectã crite-
riile de integritate’’, a subliniat el, insis-
tând cã aceste criterii de integritate sunt
‘’self-evidente’’.

‘’Eu, preºedinte României, nu voi de-
semna o persoanã urmãritã penal sau con-
damnatã penal’’, a insistat Iohannis, între-
bat dacã va avea aceeaºi poziþie ºi în cazul
în care o asemenea persoanã ar avea coa-
gulatã în jurul sãu o majoritate parlamenta-

Mircea Dumitru, Ministrul Educaþiei, a declarat
cã nu a fost colaborator al Securitãþii în regimul co-
munist, precizând cã existã în acest sens o decizie
din anul 2007 a Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii. Ministrul susþine cã este o încer-
care de intimidare ºi a cerut CNSAS sã spunã care este
poziþia instituþiei în legãturã cu statutul sãu.

“Resping orice fel de acuzaþie care mi-a fost adu-
sã cã aº fi colaborat în orice formã cu Securitatea.
Nu am fãcut poliþie politicã. Nu am avut niciodatã
contacte cu Securitatea statului în regimul comu-
nist. Nu am semnat niciun angajament. În 2007, am
avut o discuþie cu membri ai CNSAS, discuþia a fost
dupã ce presa a cerut, la vremea respectivã, o exa-
minare a mea ºi a mai multor persoane. În urma exa-
minãrii fãcute în acea perioadã, am ºi dat un docu-
ment scris aºa încât sã se poatã face o expertizã
grafologicã. Rezultatul este cel care apare ºi pe site-
ul Universitãþii Bucureºti. Este vorba de o decizie
emisa de CNSAS în anul 2007, o decizie care spune
foarte limpede despre mine cã nu am fost agent co-

Senatul a adoptat tacit, ieri, douã
ordonanþe de urgenþã, una care modi-
ficã Codul Penal, cât ºi Codul de Pro-
cedurã Penalã ºi una pentru extinde-
rea modalitãþilor de platã pentru achi-
ziþionarea operei lui Brâncuºi “Cumin-
þenia Pãmântului” ºi la donaþii online,
SMS-uri ºi servicii de tip teledon.

Guvernul a adoptat ordonanþa de
urgenþã pentru modificarea Codului
penal ºi a celui de Procedurã Penalã,
invocând nevoia de a transpune în
legislaþie 15 decizii ale CCR, dar ºi di-
rective europene, printre care cea re-
feritoare la încetarea urmãrii penale ºi
înãsprirea unor pedepse. Ordonanþa
adoptatã de Guvern prevede, în total,
peste 150 de modificãri.

În preambulul Ordonanþei de Ur-
genþã a Guvernului care modificã atât
Codul Penal, cât ºi Codul de Proce-
durã Penalã , Ministerul Justiþiei in-
vocã drept temei pentru adoptarea ei
‘’numãrul relativ mare de texte decla-
rate neconstituþionale ºi care nu au

Ministrul Mediului, Cristiana
Paºca-Palmer, a anunþat, ieri, cã a
fost suspendatã procedura
emiterii ordinului de ministru care
ar fi permis împuºcarea a 1.691 de
animale sãlbatice.

“Trebuie sã ºtiþi cã, în momen-
tul de faþã, am suspendat proce-
dura de emitere a Ordinului de
Ministru, pentru cã încã ne
lipsesc câteva elemente esenþiale.
În primul rând, avem nevoie de
avizul Academiei Române, forul
ºtiinþific suprem al þãrii care,
conform legii, are ultimul cuvânt
de spus pe studiul ce stã la baza
fundamentãrii proiectului de
Ordin de Ministru, studiu elabo-
rat de Universitatea Transilvania,
împreunã cu ICAS ºi Fundaþia
Carpaþi. Toatã documentaþia a
fost trimisã la Academia Românã
încã din 21 septembrie, inclusiv
punctul de vedere al experþilor din
grupul de lucru pe care Ministerul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor –
România l-a constituit special pe
acest subiect, de asemenea în
premierã”, a scris ministrul
Mediului, Cristina Paºca-Palmer,
pe pagina sa de Facebook.

Palmer a mai precizat cã fãrã
punctul de vedere al Academiei
nu are de gând sã înainteze cu
aceastã procedurã. “Am progra-
mat, în perioada urmãtoare, o
serie de discuþii aplicate cu toþi
specialiºtii implicaþi. La fel ca
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rã. ªeful statului a explicat cã va opta pentru o
persoanã despre care este convins cã are capa-
citatea de a conduce bine guvernul.

Iohannis a afirmat cã nu va recurge la jo-
curi politice ºi nu va desemna o persoanã care
sã nu obþinã votul Parlamentului. ‘’Sã fie o
persoanã pe care eu o consider capabilã sã
conducã guvernul ºi sã întruneascã o majori-
tate parlamentarã’’ - acesta a fost ‘’portretul’’
fãcut viitorului ºef al Executivului. ‘’Cu sigu-
ranþã voi desemna o persoanã þinând cont de
prerogativele constituþionale’’, a mai arãtat
preºedintele.

Prin aceastã declaraþie Iohannis îl exclude,
de pildã, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, con-
damnat la doi ani de închisoare cu suspendare
în dosarul Referendumului, de pe lista poten-
þialilor premieri.

Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru: Nu am avut niciodatã
contacte cu Securitatea în regimul comunist

laborator al poliþiei politice comuniste.
Solicit CNSAS sã vinã cu un punct de
vedere public din care sã rezulte care
este poziþia instituþiei în legãturã cu sta-
tutul meu. Este o calomnie la adresa
mea, voi acþiona în instanþã pe cei care
au fãcut aceste afirmaþii defãimãtoare
la adresa mea în spaþiul public. Nu cred
cã e o întâmplare. Nu am niciun fel de
dovada sã leg aceastã acþiune de o per-
soanã sau alta. Nu este ceva întâmplã-
tor cã exact în momentul în care anunþi
cã verifici ºcolile doctorale apare un
astfel de document”, a declarat Minis-
terul Educaþiei Mircea Dumitru în ca-
drul unei conferinþe de presã.

Precizãrile au fost fãcute în contex-
tul în care în spaþiul public au fost ve-
hiculate informaþii potrivit cãrora Mircea Dumitru
ar fi fost colaborator al Securitãþii. “Conform legii,
toþi membrii guvernului sunt verificaþi. La final, noi

dãm doar decizia dacã au fãcut sau nu poliþie poli-
ticã”, a precizat pentru MEDIAFAX Florian Bichir,
membru al Colegiului CNSAS.

Ordonanþe de urgenþã de modificare a Codului Penal ºi
a Codului de Procedurã Penalã, adoptate tacit de Senat

fost puse în acord cu legea funda-
mentalã, deºi termenul de 45 de zile
prevãzut de art. 147 alin. (1) din
Constituþie a expirat, ceea ce poate
determina interpretãri diferite în ju-
risprudenþã cu privire la norme pro-
cesual-penale aplicabile, de natu-
rã a afecta drepturi ºi libertãþi fun-
damentale ale cetãþenilor’’ ºi ‘’exis-
tenþa mai multor proceduri de in-
fringement, unele dintre ele aflate
în stadii avansate, ceea ce ar pu-
tea duce la condamnarea României

de cãtre Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, cu consecinþa aplicãrii
unor sancþiuni pecuniare al cãror
cuantum ar putea fi unul semnifica-
tiv, de naturã a afecta bugetul de stat
ºi îndeplinirea obiectivelor asumate
de Guvern’’.

Legiferarea fãrã o dezbatere publi-
cã prealabilã este motivatã astfel: ‘’da-
toritã amplorii fenomenului ºi a con-
secinþelor negative anterior prezenta-
te asupra interesului public general,
considerãm cã o eventualã legiferare
pe altã cale decât delegarea legislati-
vã, chiar în procedurã de urgenþã, nu
ar fi de naturã sã înlãture de îndatã
aceste consecinþe negative care con-
tinuã sã se producã asupra interesu-
lui public general care vizeazã încre-
derea societãþii în justiþie’’.

Tot marþi, Senatul a adoptat tacit ºi
OUG pentru extinderea modalitãþilor
de platã pentru “Cuminþenia Pãmân-
tului” ºi la donaþii online, SMS-uri ºi
servicii de tip teledon.

mulþi dintre dumneavoastrã, ºi eu
am o serie de nelãmuriri legate de
oportunitatea, recomandatã prin
studiu, privind includerea unor
specii în acest Ordin, sau a
dimensiunii numãrului de inter-
venþii propuse. Decizia finalã va
lua în calcul toate aceste elemen-
te”, a mai transmis ministrul
Mediului.

ONG-ul de mediu WWF a
transmis, când încã proiectul se
afla în dezbatere publicã, cã
iniþiativa permite împuºcarea a
aproape 1.700 de animale sãlbati-
ce. “Ordinul ministerial propune
împuºcarea a 552 de urºi, 657 de
lupi ºi 482 de pisici sãlbatice.
Cotele sunt propuse în condiþiile
în care ministerul acceptã parþial
argumentarea celor care au fãcut
studiul - un colectiv al facultãþii
Transilvania din Braºov, adicã
doar pentru urºi, lupi ºi pisici
sãlbatice. Acelaºi studiu nu mai
este considerat valabil când vine
vorba de stabilirea cotelor pentru
râs, deºi nu se oferã vreo
explicaþie în acest sens. Mai
mult, deºi 6 din 9 experþi din
grupul consultativ pe carnivore
mari au contestat studiul pe care
se bazeazã hotãrârea ºi au cerut
refacerea lui, opiniile lor au fost
ignorate”, se aratã într-un
comunicat de presã publicat de
instituþie pe site-ul propriu, la
data de 28 septembrie.

Ministerul Mediului a suspendat ordinul care ar fi
permis împuºcarea a aproape 1.700 de animale
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MIRCEA CANÞÃR

Întrebat despre viitorul
premier, dupã prezentarea
concluziilor primei ºedinþe a
Comisiei prezidenþiale, care
se ocupã de proiectul de
þarã, preºedintele Klaus Io-
hannis a spus cã nu va pro-
pune o persoanã cu proble-
me penale, adicã urmãritã
sau condamnatã penal. Nu-
mai cã a fi urmãrit penal nu e
totuna cu a fi condamnat pe-
nal, prezumþia de nevinovã-
þie nefiind asimilatã, cum do-
rea un fost ministru al Justi-
þie, celei de vinovãþie, un
mesaj tranºant care avea ne-
voie cel puþin de mai multã
limpezime. Referirea mai lar-
gã a preºedintelui Klaus Io-

hannis s-a circumscris, într-
un fel, prevederilor constitu-
þionale, din pãcate suficient
de ambigue în referirea la
modalitatea de desemnare a
primului ministru, motiv pen-
tru care statul de drept pre-
ferenþial, cum îl numea Do-
rin Tudoran, oferã multora
prilejul de necurmate dezba-
teri. Politica fiind un conglo-
merat de ambiþii, pasiuni,
pofte ºi gânduri bune, o goa-
nã fãrã sfârºit dupã putere, o
sete veºnic nepotolitã. ªi a
fãcut Klaus Iohannis urmã-
toarea precizare: „(...) Asta
înseamnã sã desemnezi o per-
soanã care întruneºte o ma-
joritate în Parlament ºi este

competentã sã conducã un
Guvern. Nu am de gând sã
nominalizez pe cineva care
apoi picã în Parlament. Aces-
te jocuri nu le veþi gãsi la
mine. Desemnarea va fi ex-
trem de serioasã. Va fi o per-
soanã pe care eu o consider
capabilã sã conducã Guver-
nul României. Criteriile de
integritate sunt evidente
(...)”. Precizãrile preºedinte-
lui Klaus Iohannis sosesc
într-un moment în care dis-
cuþiile despre Liviu Dragnea
din partea social-democraþi-
lor, condamnat la doi an de
închisoare cu suspendare,
dar considerat potrivit sã
conducã urmãtorul Guvern,

dãdeau deja în clocot la foc
mic. Prin declaraþia sa, Klaus
Iohannis îi scoate din cãrþi nu
doar pe Liviu Dragnea, dar
ºi pe Victor Ponta ºi pe Cã-
lin Popescu Tãriceanu. Sce-
nariile se vor înmulþi, pre-
mergãtor debutului în campa-
nia electoralã. Cum era firesc
Liviu Dragnea s-a ºi poziþio-
nat altfel, declarând tranºant
cã „preºedintele a intrat în
campanie electoralã ºi avem
o datã Iohannis ºi PNL ºi, pe
de altã parte, PSD”. Klaus
Iohannis a dat, ieri, un sem-
nal. S-a vrut destul de clar,
aruncând în spaþiul public o
temã ardentã de discuþie.
Care a mai existat, pe man-

datul predecesorului sãu. Nu
a fãcut nicio referire la votul
popular, adicã la opþiunea ale-
gãtorilor de care trebuie þi-
nut cont. De fapt, România nu
e sigurã ce fel de republicã
este, prezidenþialã, semipre-
zidenþialã, bananierã, în
schimb toatã lumea are o pã-
rere despre acest subiect.
Cum poate ieºi România din
stadiul de pãrere, pentru a
intra în stadiul de funcþiona-
re, asta rãmâne de vãzut. Cu
siguranþã însã cã declaraþia
de ieri a lui Klaus Iohannis
poate fi asemuitã cu un grã-
unte de nitrotoluen capabil
sã arunce în aer nu puþine
dezbateri.

În luna iulie a acestui an, Con-
siliul a afirmat cã aceste þãri nu au
luat mãsuri eficiente de a reduce
deficitul sub limita de referinþã im-
pusã de Uniunea Europeanã ºi ast-
fel Comisia Europeanã a fost che-
matã sã prezinte planul sãu de sus-
pendare a fondurilor pentru cele
douã state membre. 

Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele Gru-
pului S&D din Parlamentul Euro-
pean pentru politicã externã ºi
membru al Comisiei REGI, a ca-
talogat propunerea de suspendare
a fondurilor ca incorectã ºi imo-

„Suspendarea fondurilor structurale ºi de investiþii„Suspendarea fondurilor structurale ºi de investiþii„Suspendarea fondurilor structurale ºi de investiþii„Suspendarea fondurilor structurale ºi de investiþii„Suspendarea fondurilor structurale ºi de investiþii
pentru Spania ºi Portugalia este imoralã ºi incorectã”pentru Spania ºi Portugalia este imoralã ºi incorectã”pentru Spania ºi Portugalia este imoralã ºi incorectã”pentru Spania ºi Portugalia este imoralã ºi incorectã”pentru Spania ºi Portugalia este imoralã ºi incorectã”

Comisia pentru Dezvoltare Regionalã a
Parlamentului European (REGI) ºi Comisia
pentru Afaceri Economice ºi Monetare
(ECON) s-au întâlnit în prezenþa Vicepreºedin-
telui Comisiei Europene pentru locuri de
muncã, creºtere economicã, investiþii ºi

Fostele zone miniere Valea Jiului vor primi asisten-
þã tehnicã dedicatã pentru dezvoltarea unor proiecte
integrate finanþate din fonduri europene ºi naþionale.
Mãsurile sunt cuprinse în Memorandumul “Dezvolta-
rea unor programe-pilot integrate din fonduri euro-
pene ºi bugetul naþional pentru îmbunãtãþirea situa-
þiei socio-economice a locuitorilor din fostele zonele
miniere Valea Jiului...”, adoptat de Guvern, dupã o
serie de consultãri cu autoritãþile administraþiei locale
din aceste zone. În vederea implementãrii strategiei de
dezvoltare integratã a zonelor pilot de intervenþie, la

ralã, în contextul în care, Spania
ºi Portugalia au fost þãrile cele mai
afectate de criza economicã, pre-
cum ºi de mãsurile de austerita-
te. „Nu am sã vã invit pe dum-
neavoastrã, doamnã ºi domnule
comisar, precum ºi o parte a Co-
misiei, sã-l recitim pe Stiglitz ºi
acuza privitoare la ortodoxia lui
3%, deºi, mi se pare cã ar fi o
lecturã foarte necesarã. Ce pro-
puneþi dumneavoastrã este în pri-
mul rând politic ºi moral incorect
pentru douã dintre cele mai afec-
tate þãri de politica de austeritate
din Uniunea Europeanã. Vreþi ca

la austeritatea trecutului sã luaþi
mãsuri care sã o continue?”, sus-
þine deputatul european.

„Vã invit o clipã sã vã aduceþi
aminte cazul României”

Europarlamentarul român a
mai spus cã în al doilea rând,
sancþionarea regiunilor împotri-
va unor decizii ºi politici aparent
luate de guvernele naþionale este
un lucru profund inacceptabil ºi
este un lucru pe care Comisia
pentru Dezvoltare Regionalã ºi
Comitetul Regiunilor l-au respins
întotdeauna. „Precedentul pe care
dumneavoastrã îl creaþi asupra
viitorului Politicii de Coeziune,
inclusiv pentru cadrul financiar
actual, este extrem de grav ºi v-
aº invita sã vã uitaþi la efectele
agregate ale acestor mãsuri asu-
pra statelor care implementeazã
noua Politicã de Coeziune. Vã
invit o clipã sã vã aduceþi aminte
cazul României, când pentru mo-

tive discutabile, au fost suspen-
date ºase Programe Operaþiona-
le. Nu în ultimul rând acuzãm
creºterea populismului ºi a anti-
europenismului. Înainte sã bla-
mãm aceste forþe, hai sã ne ui-
tãm în ograda noastrã. Dacã
vrem sã vedem viitorul Uniunii

Europene dupã 2019, gândiþi-vã
ce veþi face ºi ce sãmânþã veþi
cultiva în solul politic al Uniunii
pentru ca acest Parlament sã fie
sprijinul Uniunii sau sã devinã ob-
stacolul Uniunii”, a mai adãugat
Victor Boºtinaru. 

MARGA BULUGEAN

Fostele zone miniere VFostele zone miniere VFostele zone miniere VFostele zone miniere VFostele zone miniere Valea Jiuluialea Jiuluialea Jiuluialea Jiuluialea Jiului
vor primi asistenþã tehnicãvor primi asistenþã tehnicãvor primi asistenþã tehnicãvor primi asistenþã tehnicãvor primi asistenþã tehnicã

nivelul Cancelariei prim-ministrului se va înfiinþa o
Unitate Guvernamentalã de Asistenþã Tehnicã (UGAT)
cu rol de coordonare a instituþiilor implicate în gestio-
narea programelor cu finanþare din fonduri europene
ºi de la bugetul naþional. În zonele de intervenþie iden-
tificate se vor introduce instrumente financiare inova-
tive, pentru care existã sume rezervate în programele
operaþionale, în vederea dezvoltãrii de proiecte cu fi-
nanþare de la Uniunea Europeanã în sistem de Parte-
neriat Public Privat (PPP).

 MARGA BULUGEAN

competitivitate, Jyrki Katainen ºi a Comisa-
rului European pentru Politicã Regionalã,-
 Corina Creþu, pentru o dezbatere comunã
privind planurile Comisiei Europene de a sus-
penda fondurile structurale ºi de investiþii pen-
tru Spania ºi Portugalia. 
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Conform reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, în baza unei informaþii obþinute la
nivelul Sectorului Poliþiei de Frontierã
Bechet, judeþul Dolj, marþi, 4 octombrie
a.c., în jurul orei 2.30, poliþiºtii de fron-
tierã au declanºat o acþiune specificã pe
linia combaterii migraþiei ilegale.

Cu aceastã ocazie, au fost depistate
ºi reþinute, în apropierea malului româ-
nesc al fluviului Dunãrea, în zona loca-
litãþii de frontiera Gighera, judeþul Dolj,
ºaisprezece persoane care nu îºi justifi-
cau prezenþa în zonã la acea orã. Per-
soanele au fost conduse la sediul S.P.F.
Bechet pentru identificare, ocazie cu
care s-a stabilit cã grupul era format din
cetãþeni irakieni (opt bãrbaþi, douã fe-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã
Bechet au depistat, ieri, 16 cetãþeni irakieni, dintre care ºase mi-

nori, care au trecut fluviul Dunãrea cu douã ambarcaþiuni, încercând
sã intre ilegal în România. Migranþii, care au declarat cã au plãtit
unor cãlãuze aproximativ 35.000 de euro de familie pentru a ajunge

în Germania, au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

mei ºi ºase minori, cu vârste cuprinse
între 10 ºi 42 ani).

Imediat au fost anunþate autoritãþile
de frontierã bulgare, în vederea cerce-
tãrii în comun a evenimentului. În ca-
drul primelor cercetãri, cetãþenii irakieni
au declarat cã au plecat din þara de ori-
gine cu intenþia de a ajunge în Germa-
nia. În acest sens, s-au deplasat pe tra-
seul Turcia – Bulgaria, unde au rãmas
o perioadã de timp, fiind ulterior pre-
luaþi de cãlãuze care i-au transportat la
malul Dunãrii, traversând fluviul cu
douã ambarcaþiuni.

Migranþii au declarat cã au apelat la
ajutorul unor cãlãuze care le-au organi-
zat cãlãtoria, contra unor sume de apro-
ximativ 35.000 de euro de familie. Poli-

þiºtii de frontierã doljeni efectueazã cer-
cetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de „trecere frauduloasã a frontierei
de stat”, urmând ca migranþii sã fie pre-
daþi Poliþiei de Frontierã Bulgare, con-

form protocolului româno-bulgar, în ve-
derea continuãrii cercetãrilor ºi dispu-
nerii mãsurilor legale ce se impun, dupã
cum a precizat comisar ºef Romicã Ivã-
noiu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Conform deciziilor luate în ca-
drul Adunãrilor Generale ale perso-
nalului auxiliar ºi conex de la Tri-
bunalul Dolj ºi Judecãtoria Craio-
va, grefierii de la cele douã instanþe
au ieºit, ieri, în faþa instanþelor, în-
trerupându-ºi activitatea, de la ora
10.00. Motivând cã reprezentanþii
Ministerului Justiþiei nu au dat nici
un semn cã ar lua în seamã reven-
dicãrile grefierilor, aceºtia au decis
sã treacã de la banderola albã la o
modalitate mai vizibilã de a atrage
atenþia. „În lipsa unui dialog cu
Ministerul Justiþiei, noi vom între-
rupe activitatea timp de o orã în
fiecare zi. Persoanele care ajung
însã la instanþã nu au de suferit,
pentru cã ºedinþele se desfãºoarã
normal, colegii programaþi au in-
trat în sãlile de judecatã, la fel cum
ºi la Registraturã este program nor-
mal”, ne-a declarat vicepreºedin-

Grefierii ºi-au întrerupt activitatea
la Tribunalul Dolj ºi Judecãtoria Craiova

Grefierii, personalul auxiliar ºi conex de la
Judecãtoria Craiova ºi Tribunalul Dolj ºi-au în-
trerupt, ieri, activitatea, în semn de protest cã
revendicãrile lor nu au fost soluþionate. Dacã la
Tribunalul Dolj, activitatea de judecatã nu a fost
perturbatã, grefierii programaþi sã intre în ºedin-
þele de judecatã respectându-ºi programul, la

Judecãtoria Craiova toatã lumea a ieºit în faþa
instanþei, timp de douã ore. Reprezentanþii Sin-
dicatului Justiþia Oltenia spun cã întreruperea
activitãþii – timp de o orã la Tribunal ºi douã ore
la Judecãtorie – va dura pe tot parcursul sãptã-
mânii, urmând ca vineri, 7 octombrie a.c., sã fie
organizat un miting de amploare la Bucureºti.

tele sindicatului Justiþia Oltenia, Mi-
hai ªtefan.

La Judecãtoria Craiova, în
schimb, tot personalul auxiliar ºi-a
întrerupt activitatea între 10.00 ºi
12.00, oamenii ieºind pe scãri, în
faþa instanþei. Dan Iºlicaru, liderul
sindicatului Justiþia Oltenia, grefier
la Judecãtoria Craiova, a precizat

cã toate cauzele vor fi rezolvate dupã
ora 12.00 ºi cã aceastã formã de
protest va continua cel puþin pânã
vineri, 7 octombrie a.c., când este
programat un miting de amploare
în Bucureºti.

Reprezentanþii sindicatului spun
cã nu banii ar fi problema, princi-
palele revendicãri ale personalului
auxiliar de specialitate ºi conex fi-
ind normarea muncii, suplimenta-
rea schemelor de personal auxiliar
de specialitate ºi conex la nivelul
instanþelor ºi parchetelor în raport
de atribuþiile suplimentare primite
odatã cu intrarea în vigoare a noilor
coduri, adoptarea noului Statut al
personalului de specialitate, în con-
cordanþã cu legislaþia europeanã,
asigurarea resurselor umane ºi ma-
teriale, dar ºi a unei salarizãri adec-
vate în funcþie de responsabilitãþile
ºi sarcinile fiecãrui angajat, dar ºi
înfiinþarea unui organism propriu,
respectiv Ordinul Grefierului.

Potrivit IPJ Dolj, vineri, 30 sep-
tembrie a.c., poliþiºtii Serviciului
pentru Imigrãri Dolj l-au depistat,
în Craiova, pe H.H. din Israel, în
vârstã de 21 de ani, care nu a res-
pectat termenul de plecare volun-
tarã prevãzut în decizia de returna-
re. Mai exact, fusese depistat cu
ºedere ilegalã, i s-a emis decizie de
returnare în þara natalã, însã nu a
respectat acest termen. În urma
depistãrii, poliþiºtii de la Imigrãri au
luat decizia sã-l ducã sub escortã
pe tânãr pânã la Aeroportul Inter-
naþional „Henri Coandã”, din Bu-
cureºti, în vederea îndepãrtãrii de
pe teritoriul României. Totodatã, la
ieºirea din þarã, pe numele tânãrului
a fost instituitã mãsura de nepermi-
tere a intrãrii în România, pentru o
perioadã de 9 luni, în conformitate
cu prevederile OUG 194/2002, pri-

Poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri –
Serviciul pentru Imigrãri al judeþului Dolj au depistat un

tânãr de 21 de ani, din Israel, care nu a respectat termenul
în care trebuia sã pãrãseascã România. Tânãrul a fost dus
sub escortã la Aeroportul Internaþional „Henri Coandã”
în vederea îndepãrtãrii de pe teritoriul României ºi, timp

de 9 luni, îi este interzis sã mai revinã.

vind regimul juridic al strãinilor în
R, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Serviciul pentru Imigrãri al ju-
deþului Dolj va continua activitãþile
de prevenire ºi combatere a ºede-
rii ilegale a strãinilor. „Facem apel
cãtre toþi cetãþenii strãini de pe raza
judeþului ºi contãm pe respectul
dumneavoastrã faþã de legislaþia în
domeniu, invitându-vã sã ne con-
tactaþi pentru orice aspect legat de
aplicarea  prevederilor legale, la
sediul Serviciului pentru Imigrãri
Dolj, din strada Amaradia nr. 32-
34, la numãrul de telefon 0251/
40.75.00, interior 20317, 20323,
20265, sau vizitând site-ul public
la adresa www.igi.mai.gov.ro”, a
declarat comisar ºef Sorin Giorgi,
comandantul Serviciului pentru
Imigrãri Dolj.
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Joia trecutã, în ºedinþa de Con-
siliu Local a municipiului Craiova s-
a discutat ºi pe tema obiectivului de
investiþii: „Stadion de atletism cu
capacitate de peste 5.000 de locuri”.
Concret, într-o expunere bine ar-
gumentatã, Direcþia Investiþii, Achi-
ziþii ºi Licitaþii, prin directorul Ma-
ria Nuþã, a arãtat cã în stadiul ac-
tual de realizare a stadionului de atle-
tism se poate trece la reproiectarea
construcþiei pentru realizarea omo-
logãrii unui stadion la categoria a III-
a, conform normelor I.A.A.F.
Aceastã categorie de omologare
asigurã desfãºurarea de competiþii
de atletism ºi la nivel internaþional,
pânã la competiþii europene. Consi-
lierii locali au fost, astfel,
informaþi despre starea de
lucruri de pe ºantier. Sã mai
amintim cã întârzierea în
realizarea investiþiei a înce-
put chiar cu primul pas.
Astfel, la prima fazã, cea de
proiectare ºi execuþie a con-
strucþiei corpului de clãdiri
ºi terenului de competiþii,
atât pentru atletism, cât ºi
pentru fotbal, autoritatea
contractantã a fost nevoitã
sã desfãºoare de trei ori
procedura de achiziþie pu-
blicã, pentru cã nu s-au pre-
zentat ofertanþi.

Dificultãþi, încã de la
debutul proiectului
ªi dificultãþile abia

atunci începeau. În urma
evaluãrii ºi aplicãrii crite-
riului de atribuire a oferte-
lor depuse în cadrul pro-
cedurii de atribuire a con-
tractului de achiziþie publicã „Sta-
dion de atletism cu capacitate de
peste 5.000 de locuri (P.T. + exe-
cuþie)” a fost declaratã câºtigãtoa-
re oferta depusã de asocierea S.C.
AB TEHNICA S.R.L. ºi S.C.
KBOX CONSTRUCTION & DE-
SIGN S.R.L., prin lider de asocie-
re S.C. AB TEHNICA S.R.L. Con-
tractul de lucrãri între Municipiul
Craiova ºi asocierea S.C. AB TEH-
NICA S.R.L. ºi S.C. K-BOX CON-
STRUCTION & DESIGN S.R.L.
prin lider de asociere S.C. AB TEH-
NICA S.R.L. a fost semnat în data
de 14.08.2014 ºi este înregistrat cu
numãrul 117394. În data de
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Baza sportivã a Craiovei se extinde
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La ºedinþa Consiliului Local Craiova, din
29 septembrie a.c., ultimul punct de pe ordi-
nea de zi a fost informarea privind Stadionul
de atletism cu capacitate de peste 5.000 de
locuri. Cum nu mai este de actualitate ca
acesta sã fie folosit inclusiv pentru disputa-
rea unor meciuri de fotbal, administraþia lo-
calã a propus consilierilor o nouã variantã.
Cea de trecere la categoria a III-a din no-
menclatorul I.A.A.F., ce va presupune orga-
nizarea de cupe continentale, regionale ºi
zonale de atletism. ªtiut fiind cã zona este
puternic mlãºtinoasã ºi cum lucrãrile la sta-

dionul „Ion Oblemenco” au generat o dever-
sare însemnatã de apã spre stadionul de atle-
tism, iatã cã tot rãul pare sã fie, acum, spre
bine. Votând un acord de principiu, pentru
iniþierea procedurilor administrative de a
construi un stadion omologat I.A.A.F. la ca-
tegoria a III-a, consilierii locali ºi-au dat gi-
rul pentru o standardizare superioarã a sta-
dionului. Pe fondul crizei secþiilor de atletism
din Craiova ºi a insuficienþei numãrului de
stadioane amenajate la nivel internaþional,
aceastã investiþie va aduce, evident, creºte-
rea performanþelor sportivilor.

5.09.2014 constructorul asocierea
S.C. AB TEHNICA S.R.L. ºi S.C.
KBOX CONSTRUCTION & DE-
SIGN S.R.L. solicitã punctul de
vedere al proiectantului Stadion de
fotbal Ion Oblemenco, în ce pri-
veºte amplasamentul stadionului de
atletism faþã de amplasamentul
noului stadion. În data de
10.09.2014 proiectantul Stadionu-
lui de fotbal Ion Oblemenco îºi da
acordul asupra amplasamentului
propus. Ca urmare constructorul
asocierea S.C. AB TEHNICA
S.R.L. ºi S.C. K-BOX CON-
STRUCTION & DESIGN S.R.L.
solicitã beneficiarului Municipiul
Craiova ca prestarea serviciilor de

proiectare sã decurgã începând cu
data de 11.09.2014.

Pentru a fundamenta corect pro-
iectarea ºi investiþia constructorul
asocierea S.C. AB TEHNICA
S.R.L. ºi S.C. K-BOX CON-
STRUCTION & DESIGN S.R.L.
a comandat pe cheltuialã proprie
un nou studiu geotehnic firmei
GEO EXPERT FOUNDATION
SRL. Ca urmare a rezultatelor stu-
diului ºi a raportului tehnic construc-
torul asocierea S.C. AB TEHNICA
S.R.L. ºi S.C. K-BOX CONSTRUC-
TION & DESIGN S.R.L. a solicitat
un demers suplimentar de proiecta-

re începând cu data de 02.10.2014.
Din cauza condiþiilor de fundare re-
ieºite din noul studiu geotehnic s-a
prelungit termenul de predare a pro-
iectului pânã la 28.10.2014.

Proiectul tehnic elaborat de S.C.
K-BOX CONSTRUCTION &
DESIGN S.R.L. a fost avizat în
comisie de CTE în data de
08.12.2014. În urma depunerii
Documentaþiei Tehnice pentru ob-
þinerea Autorizaþiei de Construire,
a fost emisã Autorizaþia de Con-
struire nr. 477/19.05.2015. Ordi-
nul de începere a lucrãrilor nr.
75071/20.05.2015 prevede ca datã
de începere a lucrãrilor data de
21.05.2015. În data de 27.05.2015

se semneazã procesul-verbal de
predare/primire a amplasamentului
ºi a bornelor de reper.

Infiltraþiile de apã
au decalat termenele

Zona unde se construieºte sta-
dionul de atletism este cunoscutã a
fi una mlãºtinoasã, cu pânza de apã
freaticã situatã la suprafaþã. Mai
mult, în urma lucrãrilor la stadionul
„Ion Oblemenco”, care au debutat
odatã cu anotimpul ploios, s-a ajuns
la inundarea ºantierului de la stadio-
nul de atletism. Studiul geotehnic a
stabilit cã este nevoie de 400 de

bucãþi de piloþi de îndesare, cu un
diametru de 0,5 m care merg pânã
la adâncimea de – 6 metri, pentru a
oferi un strat de fundare corespun-
zãtor. Constructorul deseori s-a
vãzut în imposibilitate de a lucra,
din cauza acumulãrilor de apã în-
semnate. Erau necesare chiar ºi
douã-trei  zile pentru retragerea
apei. În consecinþã, se poate spu-
ne cã raportul o zi ploioasã/4-5 zile
de întârziere devenise o constantã

a muncii pe ºantier. De-
versãrile de apã provenitã
din ºantierul vecin, „Ion
Oblemenco”, a dus nive-
lul apei ºi la 20 cm peste
cota terenului amenajat. În
primãvarã au fost reluate
lucrãrile, totuºi, probleme-
le cu apele pluviale au con-
tinuat sã existe. Dupã fi-
nalizarea lucrãrilor de in-
frastructurã ºi trecerea la
execuþia lucrãrilor de su-
prastructurã, ritmul de
execuþie al lucrãrilor a fost
unul mai alert. În urma
celor menþionate, terme-
nul de execuþie a fost de-
calat. Lucrãrile executate
pânã în acest moment,
sunt lucrãri de rezistenþã
în proporþie de 80% ce
constau în execuþia fun-
daþiilor pentru cele 4 cor-
puri, grinzile de gradenã,
douã nivele din cele trei ale
clãdirii administrative, ur-

mând ca sã fie finalizate toate lu-
crãrile de rezistenþã.

Un avantaj cert
pentru sportul local ºi naþional

Cum, în prezent, nu mai este de
actualitate ca acest stadion sã aibã
douã utilitãþi, ºi pentru atletism ºi
pentru fotbal, executivul craiovean
a cerut ºi punctul de vedere al Fe-
deraþiei Române de Atletism. Prin
vicepreºedintele sãu, Nicolae Cur-
ta, Federaþia a prezentat, joia trecu-
tã, necesitatea ºi beneficiile repro-
iectãrii stadionului pentru a fi omo-
logat la categoria a III-a I.A.A.F.

Concret, terenul de competiþie va
fi dotat cu instalaþie pentru sãritura
în lungime ºi triplu salt cu zona de
aterizare la douã capete,  instalaþie
pentru sãritura în înãlþime, a doua
instalaþie pentru sãritura cu prãjina,
a doua instalaþie pentru aruncarea
discului ºi ciocanului, a doua insta-
laþie pentru aruncarea suliþei, a doua
instalaþie pentru aruncarea greutã-
þii. Zona de WARM-UP va avea pistã
standard 200 m pentru alergare cu
4 culoare circulare ºi 4 culoare
drepte, instalaþie de aruncare a greu-
tãþii, instalaþie de aruncare disc ºi
ciocan, instalaþie de sãritura în lun-
gime ºi triplu salt.

La parterul clãdirii se alocã douã
accese suplimentare pe teren de-
dicate sportivilor, pentru intrarea ºi
ieºirea din competiþie. În zona de
intrare în competiþie a sportivilor
se amplaseazã zona de regrupare a
echipelor, cu o scarã de acces la
nivelele superioare. În zona de ie-
ºire de pe teren a sportivilor se am-
plaseazã funcþiunea de testare an-
tidoping, necesarã la finalul fiecã-
rei competiþii. În centrul tribunei,
cu acces direct din holul sportivi-
lor/arbitrilor se va amplasa o ca-
merã de protocol/spaþiu adunare
festivitãþi. La etajul 1 se pãstreazã
o singurã scarã centralã, într-o sin-
gurã rampã, ºi se re-amplaseazã în
afara coridorului central de distri-
buþie. Se creeazã, astfel, o legãtu-
rã directã între toate spaþiile de la
acest nivel. Se regrupeazã vestia-
rele sportivilor în apropierea ieºirii
pentru competiþie. Se refuncþiona-
lizeazã spaþii din etajul 2 pentru re-
laxare sportivi, se grupeazã cele
douã spaþii pentru saunã ºi acestea
vor avea legãturã directã cu ves-
tiarele sportivilor. Sala de forþã se
reamplaseazã ca urmare a relocã-
rii vestiarelor. La etajul 2 se creea-
zã Zona de Relaxare, în legãturã
directã cu spaþiile pentru saunã de
la etajul 1. În restul planului se pãs-
treazã configuraþia iniþialã. La eta-
jul 3 se menþine configuraþia de pro-
iectare iniþialã. ªi, desigur, stadio-
nul de atletism va avea nocturnã.
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Nimic nu poate indica mai bine
ceea ce suntem noi, în acest moment
ceea ce gândim, cum gândim, ceea
ce facem ºi cum facem decât un ce-
tãþean strãin aflat vremelnic în con-
tact cu noi ºi care îºi exprimã, când
o face, perplexitãþile la întâlnirea cu
unele realitãþi româneºti. Din pãca-
te, de multe ori, victime ale unei ati-
tudini defetiste, ca sã nu-i spunem
altfel, prea înrobiþi unei reprezentãri
îmbãlsãmate, unei retorici goale, re-
fuzãm sã ne privim în oglindã, cu lu-
ciditate ºi fair-play, chiar dacã, de-
seori preferãm bârfa pe la colþuri, în
care perspectiva autocriticã trece
dincolo de limitele unei viziuni ca-
tastrofice ºi acuzatoare.

Zilele trecute, un lector dintr-o þarã
occidentalã, care predã într-o univer-
sitate limba acelei þãri, care mi-a do-

vedit în luni de zile buna lui credinþã
ºi deschidere cãtre noi, care a aflat
multe despre noi ºi care face eforturi
mari sã ne înveþe limba, îmi fãcea câ-
teva mãrturisiri. Îºi exprima de fapt
câteva dintre perplexitãþile pe care le
trãieºte de la un timp aici ºi pe care
noi, transformându-le în habitudini,
nici nu le mai simþim ºi, în consecin-
þã, nu le mai putem judeca.

Ambele erau strict localizate la ni-
velul educaþiei universitare, dar pot
foarte bine fi extrapolate ºi generali-
zate. Îmi spune cã e tot mai uimit de
faptul cã studenþii noºtri îi cer rãspun-
suri la întrebãri deja puse, care, prin
urmare, nu le aparþin, pe care nu le
înþeleg, de care nu ºtiu dacã au nevo-
ie sau nu. Mai clar: copiii voºtri, am
impresia, îmi zicea el, cã au fost obiº-
nuiþi sã primeascã deopotrivã, în ac-

tul educaþional, ºi întrebãrile ºi rãs-
punsurile. Ei nu pun întrebãri, nu le
au, iar actul de învãþare (examene,
colocvii, rãspunsuri la seminarii etc.)
devine un fel de ritual în care sunt (fi-
indcã au fost) obligaþi sã se rezume ºi
la întrebãri ºi la rãspunsuri proiecta-
te ºi «predate» de dascãli. Pãcat, fi-
indcã sunt copii foarte dotaþi, de o in-
teligenþã pe care rareori am întâlnit-
o pe unde am fost ºi sunt astfel obli-
gaþi la un curriculum educaþional de
tip scolastic, defensiv ºi lipsit de ori-
ce suport motivaþional.

A doua perplexitate: mi se întâm-
plã, zice, sã fiu abordat de cãtre stu-
denþi în urmãtoarea manierã: ºtiþi,
sunt studentul dumneavoastrã, în
anul II, m-am transferat de la limba
francezã, am de dat cinci diferenþe cu
dumneavoastrã, dar n-am învãþat, nu

sunt deloc pregãtit... ªi continuã aºa,
tulburat, un discurs ambiguu, chinuit,
frângându-ºi mâinile ca un personaj
de telenovelã, aflat la o mare rãscru-
ce a vieþii sale. N-am înþeles ºi nu în-
þeleg ce vrea de la mine?!

Sigur cã n-ai înþeles, înþeleg eu
foarte bine, ca… de-al casei, dar fi-
reºte cã nu-i pot spune. Mã trezesc
ºi brusc apucat de ifosele... rrromâ-
neºti, de venturianismele noastre.
Dar ce sã înþeleagã? Pãi studentul nu
face altceva decât sã... negocieze: cât
mã costã sã-mi puneþi acolo 3 note
de trecere?

Din nenorocire, mã tem cã întâm-
plarea de mai sus nu se rezumã nu-
mai la învãþãmânt. Este de multã vre-
me un modus vivendi al nostru ºi nu
suntem prea dispuºi sã ni-l asumãm.

noiembrie 2000
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Cei mai buni studenþi ai specia-
lizãrii Informaticã au fost premiaþi.
Luni, 3 octombrie 2016, în cadrul
ceremoniei de deschidere a noului
an universitar 2016/2017 al Facul-
tãþii de ªtiinþe, a avut loc festivita-
tea de premiere a „Studenþilor in-
formaticieni de excepþie”.

Au fost acordate 6 premii, în
valoare de 1.500 lei fiecare, stu-
denþilor Cristiana Constantines-
cu, Daniel Ferecatu  ºi Marian
Gheorghe din anul I, Vasile Cãli-
na, Alexandru Firþulescu ºi Ale-
xandra Vultureanu-Albiºi din anul
al II-lea. Premierea studenþilor a
fost realizatã la iniþiativa Depar-
tamentului de Informaticã îm-
preunã cu Asociaþia Societatea
pentru Tehnologii Computaþiona-
le, sprijinite financiar de compa-

niile de IT Caphyon, NetRom
Software ºi SyncRo Soft. La
acordarea premiilor s-a þinut cont
de rezultatele obþinute la învãþã-
turã în anul universitar 2015-
2016, participãrile ºi premiile ob-
þinute la concursurile studenþeºti
de profil, precum ºi implicarea
în diversele acþiuni de promova-
re a domeniului Informaticã.

 „Departamentul de Informati-
cã continuã sã încurajeze studen-
þii specializãrii Informaticã sã facã
performanþã, aflându-ne azi la cea
de-a doua ediþie de acordare a unor
astfel de premii. Premiile oferite
studenþilor constituie o recompen-
sã a efortului depus pentru desã-
vârºirea propriei cariere precum ºi
promovarea acestei specializãri.
Adresez mulþumiri reprezentanþi-

lor firmelor IT prezente la festivi-
tate precum ºi colegului conf. univ.
dr. Mirel Coºulschi, preºedinte al-
 Societãþii pentru Tehnologii Com-

putaþionale ºi responsabil în cadrul
Departamentului de Informaticã de
relaþiile cu mediul socio-econo-
mic”, a declarat prof. univ. dr.  Ion

Iancu, directorul Departamentului
de Informaticã, din cadrul Facul-
tãþii de ªtiinþe.

MARGA BULUGEAN
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Centrul social pentru copii
„Best Life” al Arhiepisco-
piei Craiovei a gãzduit în
aceastã perioadã atelierul de
fotojurnalism, ediþia a III-a,
coordonat de fotoreporterul
Agenþiei Naþionale de Presã
Agerpres Badea Remus
Nicolae.

Cu acest prilej, fotorepor-

Atelierul de fotojurnalism de la CentrulAtelierul de fotojurnalism de la CentrulAtelierul de fotojurnalism de la CentrulAtelierul de fotojurnalism de la CentrulAtelierul de fotojurnalism de la Centrul
social „Best Life”, la a III-a ediþiesocial „Best Life”, la a III-a ediþiesocial „Best Life”, la a III-a ediþiesocial „Best Life”, la a III-a ediþiesocial „Best Life”, la a III-a ediþie

terul Agerpres a prezentat
unei noi grupe de copii
echipamentul fotografic din
dotare, le-a vorbit acestora
despre meseria de fotojurna-
list ºi a rãspuns curiozitãþilor
micuþilor pe aceastã temã.
Badea Remus Nicolae s-a
alãturat activitãþilor Centru-
lui social „Best Life” încã
din anii trecuþi, dorind sã îi

ajute pe copiii care
provin din familii
aflate în dificultate,
aflaþi în grija Arhie-
piscopiei Craiovei.
Coordonatorul
atelierului a mãrturi-
sit cã este o bucurie
sã fie alãturi de copii
ºi este încrezãtor cã
le va fi de folos
iniþierea în acest
domeniu de activita-
te.

Centrul social
multifuncþional
„Best Life” pentru
copii dezavantajaþi social al
Arhiepiscopiei Craiovei
funcþioneazã din anul 2012 ºi
urmãreºte prevenirea

abandonului ºcolar prin
oferirea de servicii sociale ºi
educaþionale. Tot aici, copiii
sunt implicaþi în activitãþi

recreative ºi culturale, atât
în cadrul Centrului, cât ºi în
colaborare cu instituþii de
culturã craiovene.
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Metodiºtii au mai multe atri-
buþii pe care trebuie sã le înde-
plineascã: realizeazã inspecþiile
curente ºi speciale pentru ob-
þinerea definitivãrii în învãþã-
mânt, a gradelor didactice,
mentorat, consiliere cadre di-
dactice debutante ºi/sau neca-
lificate în conformitate cu pla-
nificarea Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj ºi în baza de-
legaþiei primite de la inspecto-
rul ºcolar pentru fiecare spe-
cialitate; participã alãturi de in-
spectorul ºcolar la inspecþii;
face parte din comisiile la nivel
local/judeþean/naþional la pro-
punerea inspectorului ºcolar
pentru fiecare specialitate; di-
semineazã, în zona arondatã,
toate informaþiile ce vizeazã dis-
ciplina, primite de la ISJ; în-
tocmeºte planul managerial pe
anul în curs, raportul de acti-
vitate pe anul ºcolar anterior ºi
programarea activitãþilor tema-
tice etc.

Cei care doresc sã participe
la procesul de selecþie trebuie
sã îndeplineascã mai multe ce-
rinþe: absolvent al unei institu-
þii de învãþãmânt de specialita-
te; cadru didactic titular al sis-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Este în plinã desfãºurare selecþia meto-
diºtilor în procesul educaþional preuniver-
sitar, conform unul calendar având girul

Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice. Faþã de procedurile ante-

rioare, sunt câteva modificãri.

Începând cu 7 septembrie, Fundaþia „Benefit-
&Joy”, în parteneriat cu Grãdiniþa cu Program
Normal „Luceafãrul” din Craiova, structurã a
ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu”, a demarat
lucrãri de îmbunãtãþire ºi modernizare la imobilul
în care unitatea fiinþeazã, precum ºi la delimita-
rea spaþiului verde din curtea grãdiniþei.

În cadrul proiectului de voluntariat comunitar
„Prietenie... dincolo de hotare”, timp de trei
zile, voluntari, cadre didactice, pãrinþi au lucrat
împreunã pentru crearea condiþiilor optime în
care copiii îºi vor desfãºura activitatea în noul
an ºcolar. Demn de remarcat este sloganul folosit
de fundaþie, „Voluntariatul apropie oameni ºi rupe
frontierele. De asemenea, ne face sã redescope-
rim latura umanã din interiorul fiecãruia”. Acþiu-
nea desfãºuratã beneficiazã de sprijinul Peniten-
ciarului Craiova, prin forþa de muncã calificatã,
fiind vorba de cea de-a doua colaborare între
cele douã entitãþi, costurile fiind suportate de
„Benefit ...”.

ONG-ul amintit desfãºoarã proiecte în Româ-
nia, din anul 2012, scopul principal fiind lupta
împotriva sãrãciei din Estul Europei. „Suntem
recunoscãtori celor din Fundaþie, care ne-au
ajutat. Am avut ºi sprijinul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi suntem convinºi cã astfel de
proiecte vor continua. În ceea ce priveºte struc-
tura despre care vorbiþi, este ceva extraordinar,
iar preºcolarii sunt cei care se vor bucura, în
principal”, a precizat prof. Crisanda Turcu,
director al ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu”.

Preºcolarii de la „Luceafãrul”, beneficiari  de condiþii
moderne, printr-un parteneriat cu o asociaþie din strãinãtate

Astãzi, este Ziua Internaþionalã a
Educaþiei, sãrbãtoritã aºa cum trebu-
ie, în toatã lumea. Nu va fi o zi libe-
rã, aºa cum s-a crezut sau s-a înþeles
ºi, chiar dacã nu vor fi þinute cur-
suri, elevii vor merge la ºcoalã ºi vor
participa la diverse activitãþi extra-
curr iculare ,  conform programului
stabilit de fiecare unitate de învãþã-
mânt, dupã cum a precizat prof. La-
vinia Elena Craioveanu, inspector
ºcolar general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

temului naþional de învãþãmânt
în judeþul Dolj; cel puþin gra-
dul didactic II; vechime efec-
tivã de predare în domeniul pe
care îl acceseazã de minimum
cinci ani; calificativul „Foarte
bine”, în ultimii cinci ani, fãrã
sancþiuni; dovada acumulãrii a
90 de credite transferabile pe
aceeaºi perioadã amintitã; etc.
Candidaþii vor depune personal
un set de acte: cererea tip; CV
EUROPASS; Scrisoare de in-
tenþie; acte de studii ºi, foarte
important, portofoliul personal
ºi recomandarea Consiliului de
Administraþie al unitãþii de în-
vãþãmânt.

Noutãþi pentru
concurs

Ieri, s-a încheiat perioada de
depunere a documentelor, iar
între 13 – 17 octombrie va avea
loc desfãºurarea interviului,
programarea urmând sã fie
postatã pe site-ul ISJ Dolj, iar
pe 18 octombrie vor fi afiºate
rezultatele.„Sunt mai multe
noutãþi apãrute în metodologie.
Astfel, selecþia se va realiza pe
baza dosarului depus de fieca-
re candidat ºi susþinerea unui

interviu, nemaiexistând o pro-
bã scrisã. Cei care vor promo-
va au un mandat de trei ani
(2016-2019). Cu respectarea
legislaþiei, pot participa, ºi anul
viitor ºi peste doi ani, ºi alþii
care îndeplinesc criteriile, în
fiecare an numãrul fiind supli-
mentat aºa cum va decide Con-
siliul de Administraþie al In-

spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, astfel încât sã existe ºanse
pentru cât mai mulþi de a de-
veni metodiºti”, a precizat prof.
Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Pentru concurs, la nivelul ju-
deþului Dolj sunt scoase 358 de
posturi, cele mai multe – 80 –

fiind în învãþãmântul primar.
Pentru disciplinele tehnice sunt
50 de poziþii, câte 35 fiind re-
partizate pentru Limba româ-
nã, respectiv matematicã. De
asemenea, 40 sunt rezervate
pentru Învãþãmântul preprimar
ºi educaþie timpurie. Cele mai
puþine sunt, câte unul, la Lim-
ba spaniolã ºi la Limba latinã.
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Pe Gheorghe Viºinescu l-am
gãsit jucând table pe o mãsuþã din
beton, în grãdiniþa blocului O14
de pe strada Spaniei. În costum,
cu cravatã, ºi o ºepcuþã sport,
pensionarul aruncã, pasionat de
joc, zarul, apoi mutã repede pio-
nii fãrã sã mai aibã nevoie sã nu-
mere paºii. Vasãzicã depãºise de-
mult stadiul de jucãtor amator. A
tresãrit când l-am salutat ºi a sãrit
direct la subiect.

 „Nucul ãsta l-am plantat
acum 32 de ani, când m-am mu-
tat aici. L-am pus dintr-o nucã”,
ne spune invitându-ne sub co-
roana pe care o zburãtãceºte
acum vântul toamnei. Este, aºa-
dar, un nuc în putere care a mai
fãcut ºi o puzderie de nuci. Sunt
împrãºtiate peste tot ºi, în timp
ce vorbim, altele ºi altele se aud
cãzând pe trotuarul strãzii Spa-
niei, rostogolindu-se sub paºii
grãbiþi ai trecãtorilor care merg
spre treburile lor.

„Este un mare iubitor de pomi.
ªi nu este o idee rea sã plantezi
pomi fructiferi la bloc”, îl descrie,
în puþine cuvinte, vecinul ºi par-
tenerul sãu de table.

Pepiniera
cu cei 27 de puieþi de nuc
Între timp, domnul Viºinescu a

închis cutia de lemn ºi a pornit sã
ne arate mica lui livadã pe care ºi-
a cultivat-o de jur-împrejurul blo-
cului.

„Aici am o pepinierã de nuci. În
curând, strada se va numi a nuci-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Nucii, prunii ºi viºinii, tufele de trandafiri, smo-
chinii ºi rugile de mure îi acapareazã aproape tot tim-
pul. Gheorghe Viºinescu ºi-a pus în gând sã le ofere
mai întâi vecinilor ºi apoi tuturor craiovenilor roa-
de bune ºi frumoase din mica sa livadã cãreia i-a gã-
sit loc potrivit în grãdiniþa blocului. Cucerit de roa-
dele pe care pomii le întorc însutit mâinilor care îi
îngrijesc, craioveanul îi îndeamnã acum pe toþi, por-
nind de la autoritãþi ºi terminând cu simpli gospo-
dari, sã planteze mãcar un singur pomiºor pentru a
se bucura mai târziu de fructele lui.

lor. Dacã nu o sã mã duc cumva la
nord...”, ºi râde cu subînþeles. Cei
27 de puieþi de nuc au rãsãrit fie-
care tot dintr-o nucã, iar acum sunt
înalþi de douã palme ºi au frunzele
verzi. Domnul Viºinescu se ocupã
de ei în mod special, îi udã ºi le
curãþã pãmântul la rãdãcinã, spu-
nându-le cã aceste douã lucruri sunt
esenþiale ca sã îi facã sã creascã.

„Aici am ºase fire de viþã-de-
vie. Intenþionez sã fac o boltã ca

sã fac umbrã la banca aceasta”,
ne informeazã grãbit, miºcându-se
vioi încoace ºi încolo ca sã ne ara-
te ºi altceva. „Mai am ºi ºase rugi
de mure altoite. ªtiþi, murele sunt
foarte bune pentru dulceaþã”, com-
pleteazã în timp ce-ºi face loc prin
mãnunchiurile de rãmurele ºi
frunziº din grãdiniþã.

Ieºim printr-o portiþã micã, tra-
versãm aleea ºi ne mutãm în par-
tea cealaltã a blocului. Aici trebu-
ie sã ne arate un alt copac care a
fost plantat de mâna lui cu mulþi
ani în urmã.

 „Corcoduºul de acolo are 25 de
ani ºi este plantat tot de mine. Face
fructe ºi acum”, ºi ne ghideazã
privirea spre un copac de înãlþime
medie, care îºi rãsfrânge sub bal-
coane o coroanã bogatã în care
toamna a început sã-ºi facã simþi-
tã prezenþa.

„Am plantat aici ºapte viºini,
dar cinci mi i-au furat a doua zi.
Sunt oameni rãi, doamnã. În loc
sã-i creascã, îi rup sau îi furã
ca sã facã rãu”. Deºi nu este un
loc foarte mare, domnul Viºines-
cu a gãsit destul spaþiu ca sã mai

planteze vreo patru smochini ºi
20 de tufe de trandafiri. Toate
culturile au prins puteri, lãsând
acum vântul cãlduþ sã se joace
cu frunzele lor.

În spatele blocului, sunt prunii
ºi viºinii. Prunii i-a plantat pe toþi
în linie dreaptã ºi deja au depãºit în
înãlþime statura unui om. Viºinii
sunt alþi pomi preferaþi pe care va
continua din simplu motiv cã se
leagã cumva de numele sãu.

Fiecare pomiºor a fost dat
spre adopþie vecinilor

Nãscut în comuna Popeºti, din
judeþul Vâlcea, pensionarul
Gheorghe Viºinescu ºi-a petrecut
cei mai frumoºi ani din viaþã în
mijlocul livezilor prietenoase de
meri, pruni ºi viºini ale bunicu-
lui, apoi ale tatãlui sãu. Încãrcaþi
de flori parfumate în lunile de pri-
mãvarã, umbroºi vara ºi împo-
vãraþi de fructe în fiecare toam-
nã, pomii fructiferi au fost din-
totdeauna prezenþe constante în
viaþa sa, iar acum, la bãtrâneþe,

pare sã le ducã dorul mai mult
decât oricând. Aºa i-a venit ideea
sã înceapã plantãrile din faþa blo-
cului sãu.

„Am întrebat pe fiecare loca-
tar din blocul meu dacã vrea sã
primeascã în îngrijire câte un
pom. Sunt plantaþi de mine ºi
vreau le dau fiecãruia câte unul,
sã-i ude ºi sã-i creascã. În câþiva
ani vor mânca fructe proaspete
de pe crengile lor”, ne spune, în
timp ce pune sub ochi un tabel
nominal. Sunt trecuþi, în pix, toþi

vecinii din bloc. Cei care au ac-
ceptat sã primeascã în îngrijire
un pom sunt mai puþini decât cei
care au rãspuns printr-un refuz.
Scrisul „nu doresc pom” îl în-
tristeazã pe domnul Viºinescu,
dar s-a hotãrât cã nu vrea sã vor-
beascã despre acest aspect. Im-
portant este sã convingã cât mai
multã lume sã-i împãrtãºeascã
dragostea pentru pomii fructiferi
ºi sã-i determine sã planteze ºi ei
mãcar unul.

A scris la 70 de primãrii din þarã
„Ãla nu e om dacã nu planteazã

un pom. Fiecare ar trebui sã plan-
teze câte un pom în viaþã ºi bine ar
fi sã fie niºte pomi fructiferi, pen-
tru cã ei ne dau roade”. Acesta pare
sã fie crezul pe care domnul Viºi-
nescu ºi l-a desprins din cei 60 ºi
mai bine de ani de viaþã ºi pe care
îl rosteºte cu deplinã convingere.

Stãpânit de acest gând, s-a pus
pe scris. A trimis epistole cãtre
autoritãþi ca sã le roage sã încea-
pã sã cultive pomi fructiferi în

locul arborilor ornamentali. În
mapa sa de acte, pe care o frun-
zãreºte insistent vântul, stau mãr-
turie cererile ºi rãspunsurile pe
care le-a fãcut ºi le-a primit de la
oficialitãþi. Prima datã a scris la
Primãria Craiova, solicitând sã
cumpere din pepiniere nuci ºi
pruni, precum ºi alþi pomi rodi-
tori pe care sã-i planteze în curþi-
le blocurilor ºi, acolo unde se poa-
te, în alveolele verzi ale strãzilor.
„Mi s-a rãspuns de cãtre RA-
ADPFL, Zone Verzi, cã s-a reþi-

nut propunerea mea de plantare
de pomi fructiferi ºi va fi avutã în
vedere în urmãtoarea perioadã. Eu
cred cã este un lucru bun sã avem
aºa ceva în grãdiniþele blocurilor
sau pe strãzi. Cererea am trimis-
o, prin poºtã, ºi cãtre 70 de pri-
mari din þarã, îndemnându-i ºi pe
ei sã planteze pruni, viºini, nuci,
pomi care fac roade. Unii mi-au
rãspuns cã vor avea în vedere
acest lucru”.

 Printre administraþiile care i-
au rãspuns la apelul sãu civic se
numãrã municipalitãþile Buzãu,
Giurgiu, Hunedoara, Miercurea-
Ciuc, Petroºani, Argeº, Fãgãraº,
Satu Mare, Sfântul Gheorghe ºi
Târgoviºte. Administraþiile din
þarã i-au trimis craioveanului
adrese oficiale, cu antetul institu-
þiilor ºi ºtampila de rigoare, mul-
þumindu-i pentru aceastã nobilã
intenþie a sa. „Toþi m-au felicitat
pentru idee. Poate o sã mã duc la
domniile lor sã îi cunosc, dacã se
va mai putea, pentru cã sunt cam
bolnav acum”, mãrturiseºte pen-
sionarul de pe strada Spaniei, în
timp ce adunã, una câte una, nu-
cile decojite ºi uscate ca sã le punã
într-o pungã pe care ne-o întin-
de. „Aveþi din partea mea nuci noi,
din toamna asta... ªi vã îndemn
ºi pe dumneavoastrã, acolo, la
ziar, sã scrieþi ºi sã spuneþi oame-
nilor cã este bine sã planteze ºi sã
creascã un pom”.

De-ar fi oraºul o micã livadã…
Ducând cu noi ºi micuþul dar

pe care l-am primit, dãm sã ple-
cãm când domnul Viºinescu mai
face doi paºi în urma noastrã. Mai
are sã ne dea un ultim sfat, care
este la fel de preþios pe cât sunt
de valoroase fructele proaspete
ale livezile pe care pensionarul vi-
seazã sã îmbogãþeascã oraºul ºi
chiar þara noastrã.

„Vã rog sã reþineþi cã pomii
aceºtia nu trebuie sã îi îngrijeascã
nimeni. Nu sunt toaletaþi fiindcã,
dacã rupi o rãmuricã, intrã uscã-
tura în ei. Noi, la Vâlcea, aºa fa-
cem ºi avem livezi pe rod de 100
de ani”. Nostalgia livezilor pline
de poame din Vâlcea sa natalã i s-
a cuibãrit de acum în priviri ºi ghi-
cim lesne cã ar da orice sã dãru-
iascã aceastã frumoasã îndeletni-
cire ºi semenilor sãi.
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Livada
de la bloc
Livada
de la bloc
Livada
de la bloc
Livada
de la bloc
Livada
de la bloc



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9miercuri, 5 octombrie 2016
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

100 dintre cele mai inspirate fotografii
ale craiovenilor vor fi prezentate în prima
expoziþie dedicatã utilizatorilor Instagram,
care va avea vernisajul duminicã, 9 octom-
brie, ora 17.00 în Sala Studio a Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” (Calea
Bucureºti nr. 56). Acestea au fost selectate
din peste 800 de fotografii ce spun poves-
tea oamenilor oraºului, adunate de hasta-
gul #InstaCraiova, în perioada 22 august –
1 octombrie a.c. Expoziþia va putea fi vizi-
tatã între 10 ºi 26 octombrie, în intervalul
orar, de luni pânã vineri, între orele  10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, ºi sâmbãta în inter-
valul orar 16.00-19.00.

Proiectul #InstaCraiova este organizat de
Asociaþia April Hub împreunã cu Comunita-

tea Instagram Craiova ºi se bucurã de spri-
jinul Teatrului „Colibri”, Florãriei April, Um-
brella Media, având ca partener brandul Lidl
România. „Peisaje, portrete, fotografii ce
surprind momentele de fericire ºi momen-
tele zilnice din viaþa craiovenilor vor fi ex-
puse într-un cadru sustenabil, printre plante
cu rãdãcini aflate la vedere în becuri ºi în
sticle”, menþioneazã organizatorii într-un
comunicat de presã.

Tot de duminicã, pânã pe data de 26 oc-
tombrie, craiovenii sunt invitaþi sã ia parte la
concursul de fotografie organizat de Lidl,
care le-a pregãtit o surprizã, provocându-i
la creativitate. «Concursul va avea în cen-
tru o instalaþie sub formã de caleidoscop,
care îi va ajuta pe participanþi sã realizeze

cadre inedite cu doze de Freeway, numai
bune pentru a fi postate pe Instagram. In-
stalaþia se va afla în Sala Studio a Teatrului
„Colibri” pe toatã durata expoziþiei», se mai
precizeazã în comunicat.

Pentru a se înscrie în concurs, craiovenii
trebuie sã realizeze o pozã cu ajutorul insta-
laþiei ºi sã o posteze pe pagina personalã de
Instagram, folosind hashtag-urile #Schim-
baPerspectiva #Freeway ºi tag cãtre profi-
lul @LidlRomania. Câºtigãtorii, care vor fi
desemnaþi prin tragere la sorþi, se vor alege
cu o tabletã Samsung Galaxy Tab 3 Lite,
trei perechi de ochelari Google Cardboard
sau cinci vouchere de cumpãrãturi. Regula-
mentul concursului este disponibil pe pagi-
na www.lidl.ro, secþiunea „Evenimente”.

La cea de-a IV-a ediþie a Festivalului In-
ternaþional de Teatru de la Oradea (FITO),
Bobi Pricop a câºtigat Premiul pentru cea
mai bunã regie, pentru spectacolele „Iluzii”,
de Ivan Vîrîpaev, de la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, ºi „O întâm-
plare ciudatã cu un câine la miezul nop-
þii”, dupã un roman de Mark Haddon, de la

Regizorul Bobi Pricop, premiat la OradeaRegizorul Bobi Pricop, premiat la OradeaRegizorul Bobi Pricop, premiat la OradeaRegizorul Bobi Pricop, premiat la OradeaRegizorul Bobi Pricop, premiat la Oradea
pentru spectacolul pentru spectacolul pentru spectacolul pentru spectacolul pentru spectacolul „Iluzii”„Iluzii”„Iluzii”„Iluzii”„Iluzii”, de la TNC, de la TNC, de la TNC, de la TNC, de la TNC

„Clubul Dramaturgilor ºi SpectActorilor
Craioveni”, la a doua reuniune

Fonduri de pânã la 2 milioane de euro pentru proiecteleFonduri de pânã la 2 milioane de euro pentru proiecteleFonduri de pânã la 2 milioane de euro pentru proiecteleFonduri de pânã la 2 milioane de euro pentru proiecteleFonduri de pânã la 2 milioane de euro pentru proiectele
de cooperare pe linia de finanþare Europa Creativãde cooperare pe linia de finanþare Europa Creativãde cooperare pe linia de finanþare Europa Creativãde cooperare pe linia de finanþare Europa Creativãde cooperare pe linia de finanþare Europa Creativã

Sunt eligibili ºi participanþii organizaþii, in-
stituþii care au parteneriate, care îºi aleg un
leader ºi alte cel mult ºase þãri în care sã se
perpetueze proiectul. Timpul maxim de im-
plementare este de ºase luni, iar perioada de
sustenabilitate este precizatã în fiecare con-
tract în parte. Finanþarea minimã este de
200.000 euro. Sunt încurajate parteneriate-
le dintre promotori europeni diferiþi de cul-
turã ºi proiecte culturale.

Toate documentele din dosarul de cerere

Agenþia Executivã pentru Educaþie,
Audiovizual ºi Culturã (EACEA) a lan-
sat, luni, apelul anual pentru proiecte de
cooperare în cadrul Programului „Euro-
pa Creativã – Subprogramul Cultura”.
Termenul-limitã pânã la care se pot de-
pune proiecte este 23 noiembrie a.c. Li-
nia de finanþare se adreseazã proiecte-
lor de culturã, artã ºi dezvoltare trans-
naþionalã culturalã, proiecte în valoare
maximã de 2 milioane euro.

de finanþare sunt disponibile ºi pot fi descãr-
cate de pe pagina EACEA. Formularul de ce-
rere (eForm) este electronic. “Principala
modificare faþã de licitaþiile organizate în anii
anteriori constã în schimbarea procedurii de
depunere a aplicaþiilor, acestea urmând a fi
transmise doar prin intermediul sistemului
online de depunere a aplicaþiilor”, a precizat,
luni, Biroul “Europa Creativã” Bruxelles.

Astfel, aplicanþii vor trebui sã transmitã
online Formularul electronic de cerere
(eForm) însoþit de anexele sale (Descrierea
detaliatã a proiectului, Declaraþia de onoare
ºi mandatele partenerilor, Formularul de bu-
get ºi Formularul cu informaþii privind par-
teneriatul). Dupã depunerea aplicaþiei, fie-
care partener va trebui sã ataºeze profilului
creat în Portalul Participantului Formularul
de entitate juridicã ºi anexele acestuia.

De asemenea, liderul de proiect va trebui sã
pregãteascã înaintea transmiterii aplicaþiei o
serie de documente pe care sã le poatã furniza
imediat la cererea finanþatorului. (Mediafax)

În Sala „Ia te
uitã!” a Teatrului
Naþional „Marin
Sorescu” va avea
loc mâine, 6 octom-
brie, ora 18.00, a
doua întâlnire a
membrilor „Clubului
Dramaturgilor ºi
SpectActorilor
Craioveni” (CDSC).
Invitatul acestei ediþii
este dramaturgul,
poetul, criticul literar
Toma Grigorie. Un
spectacol lecturã
dupã piesa sa,
„Ferma de lebede”,
va fi susþinut de
actorii Anca Dinu,
Angel Rababoc,
Petra Zurba ºi
Cosmin Rãdescu.
Intrarea publicului
este liberã.

Membru al Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Craiova, Toma Grigorie
a publicat a zece cãrþi de poezie, o carte
de traduceri din lirica universalã contem-
poranã, un roman, patru cãrþi de criticã ºi
eseu, un volum de teatru („Coiful lui
Hades”) cu cinci piese. A câºtigat concur-

sul de dramatizãri
dupã „Jurnalul unui
jurnalist fãrã
jurnal” al lui Ion D.
Sîrbu. Dupã dramati-
zarea respectivã, s-a
pus în scenã specta-
colul „Ce mai taci,
Gary?”, cu premiera
în 18 noiembrie
2010.

„Clubul Dramatur-
gilor Craioveni îºi
propune sã evidenþie-
ze textul dramatic
care se scrie în
Craiova ºi sã ofere
iubitorilor de teatru
noi propuneri pentru
scena de teatru
craioveanã”, menþio-
neazã organizatorii,
într-un comunicat de
presã. La prima
reuniune a membrilor

sãi, desfãºuratã pe 8 septembrie a.c., cei
prezenþi au putut audia spectacolul lecturã
„Noaptea e un sfeºnic bun”, de Gheorghe
Truþã, în interpretarea actorilor Tamara
Popescu ºi Constantin Cicort. Moderator
ºi iniþiator al evenimentelor din cadrul
acestui proiect este Nicolae Coande.

Teatrul Naþional „I.L.
Caragiale” din Bucu-
reºti. Festivalul a fost
organizat, în perioada
25 septembrie – 2 oc-
tombrie, de Teatrul
„Regina Maria” din
Oradea, cu sprijinul
Consiliului Judeþean
Bihor ºi al Primãriei
Oradea.

FITO este o mani-
festare culturalã com-
plexã, care cuprinde

Festivalul-concurs de Teatru Scurt (unicul din
þarã dedicat piesei într-un singur act), concur-
sul de creaþie dramaticã, o secþiune specialã
pentru publicul orãdean – Mari spectacole in-
vitate ºi spectacole de teatru independent. În
total, 29 de spectacole au avut loc, dintre care
16 în concurs, selectate de criticul de teatru
Doru Mareº. Juriul, format din criticii de tea-

tru Mircea Morariu (preºedinte), Ion Parhon
ºi regizorul ºi scenaristul Alexa Visarion, a acor-
dat premii în bani pentru cel mai bun specta-
col, cea mai bunã regie, cea mai bunã sceno-
grafie, cel mai bun actor, cea mai bunã actriþã
ºi un premiu special al juriului.

Bobi Pricop (n. 27 ianuarie 1986) este
absolvent al Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã (UNATC) Bu-
cureºti – Regie teatru, 2008-2011 (clasa prof.
Tudor Mãrãscu). A mai colaborat cu Tea-
trul Naþional din Craiova, unde a montat-
 „Profu’de Religie” de Michaela Michailov,
spectacol câºtigãtor al Premiului Publicului
(locul II) la Bienala de Dramaturgie de la
Wiesbaden 2014. Tot în urmã cu doi ani a
fost asistent de regie pentru Robert Wilson
la spectacolul „Rinocerii” de Eugen Iones-
cu, la Naþionalul craiovean.

Spectacolul „Iluzii”, care vorbeºte de-
spre destinul a douã cupluri aflate în amur-
gul existenþei lor, a avut premiera la 29 mai

2015 ºi are scenografia realizatã de Andreea
Simona Negrilã. Din distribuþie fac parte ac-
torii Romaniþa Ionescu, Ioana Manciu, Vlad
Udrescu ºi Claudiu Mihail.
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Sir ia:  WSir ia:  WSir ia:  WSir ia:  WSir ia:  Washingtonul  rupe dialogul  cu Moscova!ashingtonul  rupe dialogul  cu Moscova!ashingtonul  rupe dialogul  cu Moscova!ashingtonul  rupe dialogul  cu Moscova!ashingtonul  rupe dialogul  cu Moscova!
Decizia, a explicat Washing-

tonul, nu a fost uºor de luat. Dar
având în vedere situaþia de la
Alep, ruperea dialogului cu Mos-
cova a devenit de neevitat. Joia
trecutã, secretarul american de
stat, John Kerry, lãsa sã se înþe-
leagã cã sfârºitul este aproape,
cerând continuarea procesului
diplomatic cu Rusia. Ploaia de
bombe asupra Alepului, în cur-
sul ultimelor zile, au ucis ulti-
mele speranþe ale etern optimis-
tului John Kerry ºi în acelaºi
timp sute de civili. La aproape
un an, de la întâlnirea lui John
Kerry, la Viena, cu omologul sãu
rus, Serghei Lavrov, care au relansat dis-
cuþiile în vederea unei soluþii politice în Si-
ria, rezultatul nu este decât un eºec. ªi asta
dupã douãsprezece luni, cu nenumãrate în-
tâlniri „cruciale” ºi conversaþii telefonice în-
tre cei doi miniºtri de externe. „Infernul pe
pãmânt”, potrivit ºefului de operaþiuni uma-
nitare ONU, Stephen O’Brien, s-a înregis-
trat în partea de Est a Alepului, unde trãiesc
275.000 de civili, din care 100.000 de co-
pii, lãsaþi fãrã apã potabilã ºi alimente, dar
ºi fãrã acces la spitalul sistematic bombar-
dat. Deja vizat de sâmbãtã, principalul spi-
tal din Alep a fost distrus luni, de noi rai-
duri aeriene, potrivit ONG-ului Syrian Ame-

rican Society. Rusia, se spune, cã s-ar fi
felicitat pentru „marea eficacitate a lovitu-
rilor sale”, dezminþând raiduri contra spita-
lului, cum dezminþise în urmã cu douã sãp-
tãmâni bombardarea unui convoi umanitar
ONU. Purtãtorul de cuvânt al Casei Albe,
Josh Earnest, a spus luni cã SUA nu mai au
ce discuta cu Rusia, în legãturã cu Siria.
Numai cã lucrurile nu stau chiar aºa, fiind-
cã în cursul zilei de ieri, într-un discurs la
Bruxelles, John Kerry ar fi declarat: „SUA
nu au abandonat Siria ºi nu va renunþa la a
cãuta un plan de pace în aceastã þarã rãnitã
de rãzboi, în pofida suspendãrii cooperãrii
cu Rusia”. Pe plan diplomatic, dialogul este,

momentan, definitiv rupt, cu
o lunã înaintea alegerilor pre-
zidenþiale ºi patru luni pânã la
despãrþirea de Barack Obama.
Orice rundã de dialog este ex-
clusã. Principalele canale,
care vor rãmâne deschise în-
tre Moscova ºi Washington,
sunt în particular pe plan mi-
litar. Avioanele care zboarã pe
cerul Siriei ºi forþele speciale
existente la sol ale celor douã
puteri trebuie sã evite orice in-
cident. Schimbul de mesaje se
va purta între Pentagon ºi mi-
nisterul rus al Apãrãrii. Rupe-
rea discuþiilor între Moscova

ºi Washington pune punct relaþiilor deterio-
rate dintre Barack Obama ºi Vladimir Putin.
Printr-un nou gest de provocare, preºedin-
tele rus a decis suspendarea acordului bila-
teral privind eliminarea plutoniului folosit în
scopuri militare, semnat în 2000 ºi intrat în
vigoare în 2010. ªeful Pentagonului, Ashton
Carter, a criticat recent investiþiile Rusiei în
noile arme nucleare ºi a acuzat Rusia de un
dans al rãzboiului, în ceea ce priveºte dome-
niul nuclear. Potrivit lui Serghei Lavrov, tot
ceea ce se întâmplã este „un rãspuns nece-
sar la sancþiunile impuse Rusiei pentru rolul
sãu în criza ucrainianã, care a dus la ran-
forsarea prezenþei NATO în Europa de Est”.

ªefa executivului britanic, The-
resa May, a declarat marþi cã Ma-
rea Britanie nu va implora în ne-
gocierile cu Uniunea Europeanã pe
tema Brexitului, ci va aborda dis-
cuþiile ca un stat ”independent ºi
suveran”, informeazã EFE.

În declaraþii fãcute la BBC îna-
inte de a asista la congresul anual
al Partidului Conservator de la
Birmingham (centrul Angliei),
May a avertizat totodatã cã vor
apãrea obstacole în procesul de
separare de blocul european. Cu-
vintele ºefei conservatorilor bri-
tanici, care a reiterat cã priorita-
tea sa este de a controla imigra-
þia, sugereazã cã May opteazã

Hillary Clinton
preia conducerea
în sondaje

Cel mai recent sondaj o
plaseazã pe Hillary la 47%, un
avans de 5% faþã de Trump
(42%). Printre alþi candidaþi se
numãrã Gary Johnson din
partea Partidului Libertarian,
cu 7%, ºi Jill Stein, din partea
Partidului Verde, cu 2%.
Avansul obþinut de Clinton se
datoreazã în mare parte
câºtigurilor în sondaje în
rândul bãrbaþilor – Trump a
trecut de la un avans de 22% la
un avans de numai 5% în
prezent, dar ºi a unei susþineri
puternice din partea persoanelor
care nu susþin vreun partid
tradiþional. Independenþii, care
iniþial înclinau balanþa în
favoarea lui Trump, ºi-au mutat
susþinerea înspre Hillary ºi au
crescut ºansele de a vedea prima
femeie preºedinte în SUA.

Trump, somat sã
înceteze strângerile
de fonduri în statul
New York

Procurorii au notificat
fundaþia Trump sã înceteze
imediat orice solicitare sau
strângere de fonduri în statul
New York - pentru cã, potrivit
legii, este nevoie de o înregis-
trare specialã pentru orice
organizaþie non-profit care are
nevoie de peste 19.000 de
dolari anual. Procurorul
regional a anunþat încã din
varã de ancheta desfãºuratã în
acest sens. Echipa candidatului
republican a denunþat imediat
operaþiunea ca fiind motivatã
politic: procurorul de New York
este reprezentant al Partidului
Democrat.

Donald Trump îºi prezintã
de fiecare datã imperiul
financiar în termeni elogioºi,
spune cã este printre puþinii
care înþelege la perfecþie
sistemul complicat al impozite-
lor din America ºi cã ºi-a
finanþat singur campania
electoralã, fãrã sã recurgã la
donaþii.

A început perioada
de înregistrare
pentru Loteria Vizelor

Înregistrarea electronicã în
Programul Diversity Visa al
Statelor Unite a început de
marþi, 4 octombrie 2016, de la
ora 19.00 ºi va fi disponibilã
pânã luni, 7 noiembrie 2016,
la ora 19.00. 50.000 de locuri
sunt puse la dispoziþia solici-
tanþilor din peste 150 de state
din întreaga lume. Pentru a
participa la programul din
acest an, doritorii trebuie sã
acceseze pagina de internet
www.dvlottery.state.gov în
cursul perioadei de înregistra-
re. Acolo trebuie sã completeze
un formular online de partici-
pare ºi informaþiile pentru a
trimite cererea de înregistrare.

Guvernul de la Varºovia nu va sprijini
candidatura lui Donald Tusk pentru un
al doilea mandat de preºedinte al Consi-
liului European, a declarat Jaroslaw Kac-
zynski, liderul Partidului Lege ºi Justiþie
(PiS, conservator), aflat la guvernare.

Tusk, ex-lider al partidului liberal
Platforma Civicã (PO), a condus gu-
vernul polonez timp de aproape douã
legislaturi, înainte de a demisiona în
2014 pentru a prelua postul de preºe-
dinte al Consiliului European. Potrivit
Reuters, declaraþiile lui Kaczynski ar
putea marca însã o adâncire a diver-
genþelor între cei doi rivali, care ar pu-
tea complica aceastã candidaturã. Con-
form unor surse europene, citate în luna
mai de Reuters, Donald Tusk ar dori

Theresa May spune cã Marea Britanie “nu va implora”
Uniunea Europeanã în negocierile privind Brexitul

pentru un Brexit dur, altfel spus
pentru tãierea tuturor legãturilor
cu Bruxellesul, inclusiv ieºirea din
piaþa unicã, ºi negocierea unei noi
relaþii cu Cei 27. May a insistat
cã, odatã ieºitã din blocul comu-
nitar, Marea Britanie ”va avea
oportunitatea sã controleze circu-
laþia (persoanelor) dintre UE”.
”Cred cã, în primul rând, oamenii
au votat la 23 iunie ca guvernul
lor sã poatã lua acest tip de deci-
zii”, a spus May, care în timpul
campaniei care a precedat refe-
rendumul pe tema relaþiei Marii
Britanii cu UE a pledat pentru rã-
mânerea în blocul comunitar, dar
cu anumite rezerve.

Polonia: Guvernul nu va sprijini candidatura lui Tusk pentru
un nou mandat de preºedinte al Consiliului European

sã-ºi pãstreze postul de la Bruxelles
dupã expirarea primului sãu mandat, în
mai 2017. Nu era însã clar dacã parti-
dul Lege ºi Justiþie, condus de adver-
sarul politic al lui Tusk, Jaroslaw Kac-
zynski, îl va sprijini.

Conservatorii polonezi au afirmat în
mod repetat cã Tusk este responsabil
”din punct de vedere politic” pentru tra-
gedia aviaticã din 2010 de pe aeropor-
tul din Smolensk, în care ºi-a pierdut
viaþa Lech Kaczynski, preºedintele de
atunci al Poloniei ºi fratele geamãn al
lui Jaroslaw. Tusk era prim-ministru în
momentul producerii catastrofei, iar
membri ai PiS îl considerã responsabil
pentru cã nu a asigurat securitatea pre-
ºedintelui.
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Anunþul tãu!
Asociaþie proprietari angajeazã
adminstrator cu atestat pentru pro-
gram 4 ore/ zi cunoscãtor bloc ma-
nagernet. Telefon: 0771/ 601.395.
SC Ned Construct SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Împrej-
muire teren ºi amplasare staþie de
betoane mobilã” propus a fi am-
plasat în Comuna Podari, sat Bra-
niºte, T17 P6/2, Judeþ Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la se-
diul SC Ned Construct SRL, stra-
da Prelungirea Teilor, nr. 8, Craio-
va, Jud. Dolj, în zilele de Luni-Joi,
între orele 8.00-16.30 ºi Vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul  APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.
LICEUL Tehnologic “Alexandru
Macedonski” Melineºti, nr. 208,
Dolj, anunþã scoaterea la concurs
a postului contractual vacant de
îngrijitor - 1/2 norma, treapta pro-
fesionalã I. Pentru participare la
concurs canditaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii:
Studii gimnaziale; Certificat de
absolvire cursuri igienã; Vechime
minim 3 ani în muncã. Dosarele de
concurs se depun în termen de 10
zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ în Monitorul Oficial. Pro-
bele concursului: Proba scrisã-
27.10.2016, ora 9.00, sediul unitã-
þii (Corp C), Proba practicã-
31.10.2016, ora 9.00, sediul uni-
tãþii (Corp C). Informaþii supli-
mentare se pot afla la secreta-
riatul unitaþii, tel.0251.440.004 ºi
www.liceulmelinesti.ro

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Valea Stanciului, str.
Arh Cezar Lãzãrescu, nr. 39, Cod
Fiscal: 4554017. Tel / fax: 0251.
352.025. Anunþ prealabil privind
afiºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorialã Valea
Stanciului, din judeþul Dolj, anun-
þã publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sec-
toarele cadastrale nr. 1 începând
cu data de 11.10.2016 pe o perioa-
dã de 60 de zile, la sediul Primã-
riei, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publi-
citãþii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul pri-
mãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþi-
onale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã. Primar, Gingioveanu
Ionel Ovidiu.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPE-
RATOR CALCU-
LATOR ªI OPE-
RATOR PREGÃ-
TIRE DOCUMEN-
TE DE ARHIVÃ.
Oferim ºi Rugãm
seriozitate. Relaþii
la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl
puteþi trimite pe
adresa office@so-
lutiiarhiva.ro.
DJ - organizez
evenimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.

Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de
telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate de-
taliile. Preþul drumului
este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºi-
niste marochinã-
rie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþiri le.
Telefon: 0745/
995.125.

CASE

Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Te-
lefon: 0761/049.
374; 0753/626.
631.
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În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/
2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Comu-
nei Malu Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcþii contractuale de execuþie vacante- ºofer microbuz ºcolar, în ca-
drul Compartimentului Administrativ ºi pazã din aparatul de specialitate al Pri-
marului comunei Malu Mare, judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs :
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3

din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs :
- studii generale;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabilitate;
- permis de conducere  categoria ,, C” în termen de valabilitate;
- atestat profesional în termen de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave ( penal sau cu permis suspendat);

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în
data de

27 octombrie 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 31 octombrie
2016, ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj,
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 19 octombrie
2016.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare

din com. Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon  0251446145, 0251446065
ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0757063505.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/ 498.818.
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 co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
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.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925
- Craiova.

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

STRÃINE

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate 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 impecabilã.
Preþ 3900 euro,
negociabil. Tele-
fon: 0765/312.168.

Vând Renault Me-
gane Diesel, an
2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; -
Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centraliza-
tã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon:  0767/
153.551.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/ 684.222.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Tele-
fon: 0745/601.438;
0740/012.173.

Vând Robot pati-
serie (Planetaria)
3 funcþii, aþã cusut
goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil tera-
se, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 5 octombrie 2016

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 bicicletã copii,
bicicletã damã, ca-
dru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare armament
mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsi-
te, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând manechine.
Telefon: 0762/
484.755.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/80.619;  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 spa-
te Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
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.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centra-
le, cârlige jgheaburi
zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SCM MULTI SER-
VICE SCM CRA-
IOVA închiriazã
spaþiu 74,30 m2
Craioviþa Nouã
(Zona Segarcea),
str. George Enes-
cu, Nr. 51,Sc. D
parter. Informaþii
Tel;0251 / 416.003.
Închiriez aparta-
ment ultracentral.
Telefon: 0755/074.
742.

Ofer spre închirie-
re apartament ultra-
central, complet
mobilat, 2 came-
re decomandate,
microcentralã,
aer condiþionat,
igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re decomandate ,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii de la SCM U Craio-
va întâlnesc, azi, la Sala Polivalentã,
pe BCM U Piteºti, în returul primei
faze a Cupei României. În meciul din
Trivale, de miercurea trecutã, alb-al-
baºtrii au obþinut o victorie puþin an-
ticipatã, scor 81-77.

Într-o conferinþã susþinutã ieri, teh-
nicianul Vladimir Vuksanovic ºi Baris
Aktas, jucãtor care a semnat, luni, un
acord cu gruparea alb-albastrã, au
prefaþat disputa. “Ne aºteaptã un meci
foarte important. Chiar dacã ne-am

Bãieþii lui VBãieþii lui VBãieþii lui VBãieþii lui VBãieþii lui Vuksanovic încearcã sã desãvârºeascã surprizauksanovic încearcã sã desãvârºeascã surprizauksanovic încearcã sã desãvârºeascã surprizauksanovic încearcã sã desãvârºeascã surprizauksanovic încearcã sã desãvârºeascã surpriza
SCM U Craiova – BCM U Piteºti, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 3.
Baris Aktas a semnat ºi a fost prezentat oficial, iar românul
cu origini turce ar putea debuta chiar în aceastã partidã

impus la Piteºti la patru puncte, nu
înseamnã cã suntem deja calificaþi. Ei
au o echipã mai omogenã decât noi,
dar aºa cum am reuºit ºi în tur, tre-
buie sã ne impunem ºi în faþa fanilor
noºtri”, a declarat Vuksanovic.

“Dorinþa noastrã este sã câºtigãm
ºi sã ne calificãm mai departe. Cole-
gii au dovedit acest lucru ºi în pri-
mul meci ºi suntem optimiºti. Sunt
pregãtit sã joc în partida de mâine
(n.r. azi). Dacã antrenorii vor conta
pe mine, voi da totul pe teren”, a

spus ºi Aktas.
De asemenea azi, în aceeaºi fazã,

dau piept CS Dinamo Bucureºti cu BC
CSU Sibiu (în tur 76-94) ºi BC Muni-
cipal Olimpic Baia Mare cu BC Timi-
ºoara (în tur 69-96). Sunt calificate
în runda viitoare (final 8), din oficiu,
CSM CSU Oradea, BC Mureº, U-BT
Cluj ºi Steaua CSM Eximbank (pri-
mele patru clasate stagiunea trecutã),
cât ºi Phoenix Galaþi – ajunsã direct
în manºa secundã dupã retragerea lui
CS Muncipal Ploieºti.

Rãmasã în week-end fãrã tehnician, dupã ce Florin
ªoavã a ales sã nu mai continue, ACS Podari a bãtut
palma, luni searã, cu Victor Naicu, cel care a revenit
astfel la timona formaþiei de Liga a III-a, dupã doi ani.
Naicu a mai antrenat Podariul atât în Liga a IV-a, când
a reuºit promovarea, cât ºi în eºalonul în care se aflã ºi
în prezent, la finele returului 2013-2014 ºi startul sezo-
nului 2014-2015.

În stagiunea trecutã, fostul fundaº, în vârstã de 43
de ani, a condus satelitul Universitãþii, iar mai apoi, alã-
turi de Daniel Mogoºanu, s-a ocupat de destinele echi-
pei mari. Naicu îºi va începe noua aventurã pe banca
Podariului chiar contra celor de la CS U II Craiova,
meci programat vineri, de la ora 15:00, în deplasare.

ACS, care sâmbãtã a obþinut prima victorie stagio-
nalã, 3-1, pe teren propriu, cu FCM Alexandria, ocupã
în prezent locul 11 în Seria 3, cu 4 puncte strânse în
tot atâtea partide, însã are cu una în minus faþã de marea
majoritate a celorlalte combatante.

Campioana României, SCM
U Craiova, va susþine în pe-
rioada 7-9 octombrie un tur-
neu de pregãtire în Bulgaria,
la Dubniþa, unde elevii lui
Dãnuþ Pascu vor da piept cu
gazdele de la Marek Union If-
koni ºi Pirin Razlog, respec-
tiv cu grecii de la Iraklis Sa-
lonic.

Sãptãmâna trecutã, în pri-

Victor Naicu va antrena
din nou Podariul

Voleibaliºtii merg
la un turneu tare, în Bulgaria

mele lor meciuri de verifica-
re, alb-albaºtrii au încheiat
pe locul doi la “Cupa Bana-
tului Montan”, disputatã la
Caransebeº, dupã ce au ce-
dat jocul susþinut în compa-
nia amfitrionilor de la Bana-
tul (2-3), pentru a le învin-
ge apoi pe Universitatea Cluj
(3-2) ºi pe VCM LPS. Piatra
Neamþ (3-1).

Calificatã din oficiu în turul
doi al turneului de la Beijing,
Simona Halep (5 WTA ºi
favoritã 4), n-a avut nicio
emoþie, ieri, cu belgianca
Yanina Wickmayer (56 WTA),
de care a trecut cu un dublu 6-
2, în fix o orã de joc. Wickma-
yer o învinsese pe Halep de trei
ori pânã acum, însã jucãtoarea
noastrã câºtigase ultimul
“direct”, 6-4, 6-2 în optimile de
la Australian Open 2015.

În faza urmãtoare la China
Open, cea a optimilor de finalã,
Halep va juca, în aceastã
dimineaþã, cu una dintre
reprezentantele gazdelor, Shuai
Zhang (36 WTA), triumfãtoare
într-un meci maraton (2 ore, 32
de minute) contra americancei
Alison Riske (60 WTA), scor
6-3, 4-6, 7-6 (4). Zhang este
singura jucãtoare care a elimi-
nat-o pe româncã în turul I al
vreunui turneu din 2016, scor
6-4, 6-3 la Australian Open. În
afarã de acestã disputã, cele
douã s-au mai întâlnit o datã, în
2012, în runda inauguralã de la

DIGI SPORT 2

17:45 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: AHC Dunã-
rea Cãlãraºi – HC Odorhei /
19:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Flensburg
– Barcelona.

DIGI SPORT 3

18:00, 19:45 – BASCHET
(M) – Cupa României: SCM
U Craiova – BCM U Piteºti,
Dinamo – CSU Sibiu.

DOLCE SPORT 1

19:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Flensburg
– Barcelona.

DOLCE SPORT 2

13:30 – TENIS (F, M) –
Turneele de la Beijing

Halep începe cu o victorie-fulger, la Beijing
Mai departe îi iese în faþã coºmarul de la Australian Open

Indian Wells, unde Simona s-a
impus cu 6-1, 6-1.

Turneul de la Beijing, de
categoria Premier Mandatory ºi

care este dotat cu premii totale
în valoare de 6.289.521 de
dolari, este transmis în direct
de Dolce Sport. SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
(China) ºi Tokyo (Japonia) /
17:45 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: AHC Dunã-
rea Cãlãraºi – HC Odorhei /
20:00 – HANDBAL (M)
Germania – Bundesliga:
Fuchse Berlin – THW Kiel.

DOLCE SPORT 3

17:00 – NATAÞIE – FINA
World Cup, la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite.

EUROSPORT 1

13:00, 19:00 – SNOOKER
– Mastersul European, la
Bucureºti: etapa a treia.

TVR 2

16:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo
Bucureºti – CSU Suceava.

BASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃBASCHET – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I – MANªA SECUNDÃ
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Calancea – Cele douã goluri nu
i se pot reproºa. A ghicit colþul unde
bate Boldrin, dar acesta a executat
prea bine penalty-ul acordat gratuit.

Briceag – A fãcut un meci des-
tul de bun în ambele faze.

Vãtãjelu – Prestaþie foarte bunã
a cãpitanului, atât pe teren, cât ºi
la declaraþiile dupã meci. S-a achi-
tat bine de faza defensivã, a fost
extrem de determinat ºi a marcat
un gol imparabil, dupã ce s-a infil-
trat excelent prin apãrarea gazde-
lor. ªi în partea a doua ºi-a reven-
dicat banda, iniþiind faza la care
Bãluþã a tras peste poartã ºi pe fi-
nal a avut ºansa dublei, dar ºutul
sãu bun nu a fost ºi plasat, fiind
prins de Niþã. La ce apetit ofensiv
are, poate ar trebui sã se ia în cal-
cul avansarea sa, pentru a profita
mai mult de viteza ºi tehnica pe care
le posedã. Inexplicabilã neconvo-
carea sa la lotul naþional.

Acka – A jucat bine, i-a fost
mult mai uºor de când a ieºit Tã-
nase, pe care-l scãpase de sub con-
trol în douã rânduri.

Kelic – Bun în jocul aerian, ru-
dimentar când are mingea la picior,
are probleme mari sã ºi degajeze,
lufteazã de multe ori. Nici marca-
jul nu este unul eficient, este depã-
ºit uºor în special în vitezã, l-a cam
bruscat pe Man în repriza secun-
dã, fazã la care gazdele au cerut
penalty. Apoi, la 2-1 i-a prilejuit o
ocazie lui Popa, dupã o alunecare
ratatã. Nu oferã nici pe departe ce

Alb-albaºtrii sub lupã

Oltenii (Vãtãjelu ºi Bãluþã) au fost la pupitruOltenii (Vãtãjelu ºi Bãluþã) au fost la pupitruOltenii (Vãtãjelu ºi Bãluþã) au fost la pupitruOltenii (Vãtãjelu ºi Bãluþã) au fost la pupitruOltenii (Vãtãjelu ºi Bãluþã) au fost la pupitru
Cei doi olteni titulari au fãcut un meciCei doi olteni titulari au fãcut un meciCei doi olteni titulari au fãcut un meciCei doi olteni titulari au fãcut un meciCei doi olteni titulari au fãcut un meci
foarte bun pe Arena Naþionalã, lorfoarte bun pe Arena Naþionalã, lorfoarte bun pe Arena Naþionalã, lorfoarte bun pe Arena Naþionalã, lorfoarte bun pe Arena Naþionalã, lor
aparþinându-le ºi faza golului egalizatoraparþinându-le ºi faza golului egalizatoraparþinându-le ºi faza golului egalizatoraparþinându-le ºi faza golului egalizatoraparþinându-le ºi faza golului egalizator

Liga I – etapa a 11-a

Meciurile CSMS Iaºi – ACS Poli 0-1
A marcat: Drãghici 61.
ASA – CFR 1-3
Au marcat: Zicu 64 / Nascimento 16, A. Mureºan 54, Omrani 75.
Gaz Metan – FC Voluntari 1-0
A marcat: Axente 52.
FC Botoºani – Dinamo 2-1
Au marcat: Romera 22 – aut., Vaºvari 72 – pen. / Rotariu 52.
Viitorul – Astra 1-0
A marcat: R. Marin
Steaua – “U” Craiova 2-1
Au marcat: De Amorin 17, Boldrin 75 – pen. / Vãtãjelu 41.
Concordia – Pandurii 0-0

LPF avertizeazã CCA:
“Clasamentul e influenþat de arbitraje”
Într-un comunicat al Ligii Profesioniste de Fotbal,

preºedintele acestui for, Gino Iorgulescu, trage un
semnal de alarmã dupã erorile mari ºi dese de arbitraj
din acest campionat, care au culminat cu dezavanta-
jarea clarã a Universitãþii Craiova în partida din depla-
sare cu Steaua. Sunt acuzate nu doar manierele de
arbitraj, ci ºi modul cum sunt fãcute delegãrile. Iatã
comincatul emis de LPF:

“Liga Profesionistã de Fotbal constatã cu amãrãciu-
ne cã nimic nu s-a schimbat în bine în ceea ce priveºte
calitatea prestaþiilor arbitrilor ºi asistenþilor delegaþi de
cãtre CCA la meciurile organizate de LPF. Clasamentul
Ligii 1 Orange este influenþat de greºelile tot mai nume-
roase, tot mai flagrante, tot mai grave ale celor care
trebuie sã asigure din teren imparþialitatea ºi corecta
desfãºurare a unui meci. De aceea tragem încã un semnal
de alarmã, într-o situaþie care riscã sã devinã criticã,
dacã nu cumva a devenit deja. Înainte de toate, cu luci-
ditate, am vrea sã reamintim un fapt simplu, care stã la
baza întregului fenomen numit fotbal. Ca toate celelalte
sporturi ºi fotbalul s-a inventat pentru a se juca doar pe
teren. Nimic nu trebuie sã altereze corectitudinea jocu-
lui ºi ideea cã jucãtorii sunt singurii actori principali din
teren. Din pãcate, arbitrii, care trebuie sã pãstreze echi-
distanþa, echilibrul ºi mãsura în tot ceea ce decid, sunt
tot mai departe de aceste minime standarde. Sigur, a
greºi e omeneºte, dar a persista în greºealã nu poate fi
scuzat ºi, din pãcate, explicat. Se arbitreazã provocând
jucãtorii din teren ºi spectatorii din tribune. Ideea de
fair play este dezechilibratã, competiþia de asemenea.-
 Atragem atenþia cu privire la modalitatea de efectuare

a delegãrilor de cãtre CCA, observând cã arbitrii care
au într-adevãr calitate sunt rareori desemnaþi sã arbi-
treze meciurile cu mizã deosebitã. Înþelegem cã este
omeneºte sã greºeºti, dar foarte surprinzãtor este cã
arbitrii FIFA, arbitrii care sunt delegaþi la meciurile in-
ternaþionale duc impecabil la sfârºit acele partide, dar
greºesc inexplicabil atunci când se aflã pe teren la un
meci de Liga 1. Poate cã sunt slab pregãtiþi, dar atunci
cum se face cã în întâlnirile internaþionale arbitreazã
excelent? Poate cã presiunea meciurilor de Liga 1
este prea mare pentru ei, poate cã nivelul lor de com-
petenþã se opreºte la graniþele þãrii...Fotbalul îi in-
clude ºi pe arbitri, dar nu este al arbitrilor, ci al fot-
baliºtilor, al antrenorilor ºi al spectatorilor, mai ales
al spectatorilor. Acest fel de a împãrþi dreptatea în-
toarce spatele tocmai oamenilor care vin la stadioa-
ne, care privesc din faþa televizorului o competiþie
evident alteratã de modul de a arbitra al multor astfel
de “cavaleri ai fluierului”. Am mai spus-o, continuãm
sã credem cã informãrile venite din partea reprezen-
tanþilor cluburilor cu privire la calitatea arbitrajelor
ar trebui sã fie luate în calcul de cãtre membri comi-
siei dumneavoastrã, cu ocazia promovãrii, retrogra-
dãrii sau prezenþei pe lista FIFA. Ne dorim un dialog
cu Comisia Centralã a Arbitrilor, pentru cã respon-
sabilitatea pentru starea de fapt din fotbalul româ-
nesc aparþine Comitetului Executiv al FRF, nu arbi-
trilor. Ne dorim arbitraje mai bune, ne dorim un fot-
bal mai bun. Suntem convinºi cã ºi dumneavoastrã.
În acest caz, sã facem ca fotbalul sã fie decis doar
de calitatea jocului ºi de valoarea jucãtorilor”.

1. Steaua 11 8 2 1 17-8 26
2. Craiova 11 6 2 3 15-11 20
3. Viitorul 11 6 2 3 14-11 20
4. Botoºani 11 6 1 4 20-12 19
5. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
6. Pandurii 11 4 4 3 12-9 16
7. Gaz Metan 11 4 4 3 12-12 16
8. CFR Cluj 11 5 5 1 21-9 14
9. CSMS Iaºi 11 3 3 5 11-12 12
10. Chiajna 11 3 3 5 5-12 12
11. Voluntari 11 4 2 5 16-18 11
12. Astra 11 3 2 6 10-17 11
13. ASA 11 2 0 9 9-22 0
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6
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se aºtepta de la el.
Zlatinski – Lãsat de multe ori

singur la centrul terenului a fãcut
faþã superioritãþii alergând foarte
mult, acoperind spaþiile, faultând
tactic foarte bine, fãrã sã primeas-
cã avertisment. A pierdut totuºi min-
gea la prima ocazie a gazdelor, pu-
eta sã-ºi asume eventualul gol. De
asemenea, chiar dacã nu era Amo-
rim omul sãu, fiind în zonã putea
sta mai aproape de el, deºi golul a
fost din ofsaid. Inexplicabil de ce
este desemnat sã batã cornerele,
când toatã lumea ºtie cã executã pe
colþul scurt, unde nici mãcar nu vine
vreun coechipier. Gustavo sau Vã-
tãjelu ar fi mai indicaþi pentru astfel
de faze, mai ales cã ei nu conteazã
deloc în jocul aerian.

Bãluþã – Alãturi de Vãtãjelu au
fost cei mai buni jucãtori ai Craiovei
pe Arena Naþionalã. A fãcut o primã
reprizã excelentã, s-a implicat în joc,
a oferit ºi asisst-ul pentru golul ega-
lizator, dupã ce îl lansase excelent
pe Ivan la o fazã anterioarã. ªi în
partea secundã a tras un ºut prins
însã de Niþã ºi altul peste poartã. Este
jucãtorul cu cea mai mare creºtere
în joc faþã de anul trecut.

Ivan – A greºit la ambele goluri
ale Stelei. N-a coborât cu Tamaº,
care a centrat perfect pentru Amo-
rim ºi a pierdut posesia la centru
într-o fazã de contraatac, iar ime-
diat Acka a fost sancþionat pentru
cã l-a lovit mingea în mânã. A avut
douã ºuturi în prima parte, primul

cu dreptul, al doilea cu stângul,
ambele plasate, dar nu puternice.
A contat în joc, dar nu i-au ieºit
prea multe, nici nu a avut mingi
utile atunci când a fost aproape de
poarta adversã, mai mult ºi-a cre-
at ºansele de a ºuta.

Nuno Rocha – Aproape inexis-
tent, nu a ajutat prea mult echipa,
se zbate inutil, a apãrut în foarte
puþine faze. Deºi uneori a intercep-
tat câteva mingi la mijloc, nu le-a
fructificat. Nu trece printr-o pe-
rioadã fastã.

Gustavo – Nu convinge deloc
în bandã, a fost util doar atunci când
a jucat în centru, la Voluntari. Nu

are vitezã, are ºut ºi pasã, dar din
bandã nu prea ºi le pune în valoare.
Deºi este determinat ºi nu se fereº-
te de dueluri, nu-l prea ajutã fizicul.

Mãzãrache – A scos câteva
faulturi, a dat cursivitate acþiuni-
lor, a fãcut presing, joacã mai
mult pentru echipã decât joacã
echipa pentru el. În schimb, are o
ºansã doar pe mingile primite în
lateral sau în spatele fundaºilor, cu
spatele la poartã îi este foarte greu
sã joace.

Bancu – Deºi a pãrut cã a intrat

bine în joc, interceptând douã
mingi la centrul terenului, a irosit
apoi câteva contraatacuri, nu s-a
sincronizat cu coechipierii. Rãmâ-
ne mult sub nivelul arãtat în sezo-
nul trecut.

Rambe – O datã a ajuns min-
gea la el ºi s-a împiedicat de ea.
Nimeni nu a înþeles de ce Surugiu
nu a fost pãstrat în lot, fiind prefe-
rat Rambe, chiar dacã vorbim de
posturi diferite, Ivan sau Rocha
putând fi folosiþi în schimb ca
back-up pentru Mãzãrache.


