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Poliþiºtii craioveni, împreunã cu jandarmi ºi
sprijiniþi de „mascaþii” de la Serviciul Acþiuni Spe-
ciale, au împânzit oraºul, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, în cadrul unei razii de amploare
care a vizat combaterea faptelor antisociale.
Oamenii legii au verificat barurile ºi cluburile

din municipiu, dar au instituit ºi filtre rutiere pe
majoritatea strãzilor, pentru depistarea ºoferi-
lor care urcã bãuþi la volan riscând astfel sã pro-
ducã tragedii. În urma abaterilor constatate, po-
liþiºtii au aplicat peste 100 de amenzi ºi au întoc-
mit trei dosare de cercetare penalã.
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Sute de mii de pelerini,
aºteptaþi sã se închine
la moaºtele Sfintei Cuvioase
Parascheva

Peste 200.000 de pelerini
din întreaga þarã sunt aºteptaþi
în urmãtoarele zile la Iaºi,
pentru a se închina la moaºte-
le Sfintei Cuvioase Parasche-
va, care vor fi scoase, în
noaptea de duminicã spre
luni, din incinta Catedralei
Mitropolitane, sub supraveghe-
rea a mii de poliþiºti ºi jan-
darmi. Reprezentanþii Poliþiei
au anunþat cã, începând de
duminicã pânã pe 16 octom-
brie, sute de angajaþi se vor
afla pe strãzile Iaºiului, pentru
a asigura ordinea publicã, cu
prilejul hramului Sfintei
Cuvioase Parascheva. Agenþii
vor asigura luni dimineaþa, în
jurul orei 06.30, accesul
pelerinilor la racla cu Sfintele
Moaºte, care, dupã o scurtã
procesiune, vor fi depuse într-
un baldachin, pe platoul din
Catedralei Mitropolitane. ”În
perioada 9-16 octombrie se vor
afla la datorie 960 de poliþiºti
de la Ordine publicã, Rutierã,
Transporturi, structuri de
intervenþie rapidã, Investigarea
Criminalitãþii Economice,
Investigaþii Criminale, Arme
Explozivi ºi Substanþe Pericu-
loase. Ei vor acþiona cu
autospecialele din dotare,
pentru prevenirea faptelor
antisociale, apãrarea patrimo-
niului public, creºterea sigu-
ranþei publice, a transporturi-
lor feroviare. Pentru preveni-
rea evenimentelor rutiere, 145
de poliþiºti rutieri vor acþiona
pe tronsoanele de drumuri
naþionale de pe raza judeþului
Iaºi ºi pe Drumul European.
Vor avea aparatura radar din
dotare. Poliþiºtii de la Trans-
porturi vor acþiona pe trenurile
de cãlãtori, în staþii de cale
feratã ºi în Aerogara Iaºi,
pentru prevenirea incidente-
lor”, a declarat pentru ME-
DIAFAX, Adina Lupu, agent
în cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Iaºi.
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‘’Dacã aþi avea o astfel de flo-
tã, noi nu credem într-o astfel de
flotã atât timp cât este doar o pre-
supunere. ªi nu este un secret, din
câte îmi dau eu seama, cã va fi o
flotã NATO. Acest lucru va aduce
tensiuni în plus, de care nu are ni-
meni nevoie în aceastã regiune. Din
mai multe motive, mai ales pentru
cã avem convenþii care limiteazã
prezenþa strãinã în aceastã regiu-

Agenþia de rating S&P Global Ratings
a reconfirmat rating-ul aferent datoriei gu-
vernamentale a României pe termen lung
ºi scurt, în valutã ºi în monedã localã, la
BBB-/A-3, cu perspectivã stabilã, infor-
meazã Ministerul Finanþelor. Reconfirma-
rea are la bazã rezultatele obþinute de Ro-
mânia în plan economic, respectiv o da-
torie guvernamentalã moderatã, precum
ºi perspectiva continuãrii ritmului de creº-
tere economicã. Nivelul scãzut al ratelor
de dobândã ºi preþul petrolului au contri-
buit la o creºtere economicã în termeni
reali de 3,8% anul trecut ºi de 5,2% în

Ministerul Justiþiei a lansat în
dezbatere publicã un proiect de
modificare ºi completare a legilor
justiþiei care prevede, printre alte-
le, ca persoanele care au absolvit
INM ºi doresc sã exercite funcþia
de procuror sau judecãtor sã “sus-
þinã un examen de absolvire prin
care se verificã însuºirea cunoº-
tinþelor, competenþelor ºi abilitãþi-
lor necesare exercitãrii funcþiei de
judecãtor sau de procuror, pre-
cum ºi un test psihologic”, se ara-
tã într-un comunicat de presã
emis de instituþie.

Potrivit noilor modificãri ce ar
urma sã fie aduse Legii 304/2004
privind statutul judecãtorilor ºi
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Ambasadorul rus în România, Valeri Kuzmin, a
declarat cã o eventualã flotã NATO în Marea Neagrã
va aduce tensiuni în plus, iar brigada multinaþionalã
ce va fi gãzduitã la Craiova face parte dintr-o campa-
nie de implementare de echipament greu ºi de exerci-

þii militare în apropierea graniþelor Rusiei.

ne, de exemplu Convenþia de la
Montreux, ºi vedeþi, întreaga pla-
netã a devenit destul de micã. Ve-
deþi cã tensiunile dintr-o regiune
pot influenþa alte regiuni, chiar ºi
îndepãrtate. Dar aici, în aceastã
regiune destul de micã, evident
o concentraþie în exces a forþe-
lor navale nu credem cã ar fi o
dezvoltare pozitivã pentru re-
giune’’, a comentat diplomatul

rus într-un interviu acordat Digi 24.
El a fost întrebat ºi cum vede

Rusia brigada multinaþionalã de la
Craiova. ‘’Noi privim lucrurile
acestea într-un cadru mai larg,
într-un context mai amplu. ªtiþi
cã spre finalul anilor 90, secolul
trecut, a fost un act fundamental
semnat de Rusia ºi NATO, care
stipula cã nu se mutã trupe masi-
ve de luptã în þãrile din vecinãta-
tea Rusiei. Credem cã orice con-
strucþie de acest tip de forþe, care
sunt deja în alte þãri ºi de aseme-
nea parþial ºi în România, în anu-
mite þãri sunt aduse noi unitãþi de
militari, iar nouã ni se spune sã
nu ne îngrijorãm pentru cã sunt
aduse prin rotaþie, personalul mi-
litar va sta acolo doar 6 luni ºi apoi

se rotesc trupele. Noi credem cã
nu este o diferenþã prea mare le-
gat de bazele pe care aceste trupe
sunt acolo, permanent sau prin
rotaþie. Acesta este un pretext ºi
este deja un fapt cã pretextul este
folosit pentru a fi implementat
echipament greu, pentru a fi fã-
cute exerciþii militare complexe în
apropierea graniþelor noastre. Noi
credem cã aceasta este diferenþa.
Vedeþi, poate previn întrebarea ur-
mãtoare, cã Rusia organizeazã
exerciþii militare. Trebuie sã ne
amintim mereu cã le organizãm pe
teritoriul nostru naþional. În ceea
ce priveºte forþele NATO, ele sunt
aduse aici de la distanþe mari,
uneori de dincolo de ocean’’, a
fost poziþia sa.

Ministerul Justiþiei vrea sã-i supunã la test
psihologic pe cei ce vor sã devinã magistraþi

Persoanele care au absolvit cursurile Institutului Naþional
al Magistraturii ºi vor sã devinã judecãtori sau procurori vor
trebui sã susþinã un examen de verificare a cunoºtinþelor ºi

un test psihologic, potrivit unui proiect de modificare ºi
completare a legilor justitiþiei lansat în dezbatere.

procurorilor, dacã un absolvent nu
promoveazã examenul de absol-
vire organizat de INM, acesta se
poate prezenta la sesiunea pentru
urmãtoarea promoþie. În cazul în
care nu promoveazã examenul
nici în cea de-a doua sesiune sau
nu se prezintã, în mod nejustifi-
cat, auditorul de justiþie nu poate
fi numit în funcþia pe care doreº-
te sã o ocupe ºi are obligaþia de a
restitui bursa ºi celelalte cheltuieli
de formare profesionalã.

De asemenea, pentru a putea fi
numit procuror sau judecãtor, au-
ditorul trebuie sã fie declarat apt
în urma susþinerii testului psiho-
logic. Proiectul de modificare ºi

completare a legilor justiþiei mai
prevede ca, “anterior numirii lor
ca judecãtori sau procurori sta-
giari, absolvenþii INM sã fie veri-
ficaþi sub aspectul îndeplinirii ce-
rinþei de a avea o bunã reputaþie.
În acest caz, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii va hotã-
rî asupra îndeplinirii cerinþei pri-

vind buna reputaþie pe baza veri-
ficãrilor efectuate de INM.” Tot-
odatã, în urma noilor modificãri,
judecãtorii ºi procurorii vor putea
fi învestiþi în funcþii de conduce-
re în instituþiile de justiþie pe o
duratã de patru ani, cu posibilita-
tea reînvestirii în funcþie o singu-
rã datã.

Standard&Poor’s reconfirmã rating-ul aferent
datoriei guvernamentale a României

prima jumãtate a anului 2016, cea mai
rapidã creºtere la nivelul Uniunii Europe-
ne. „Anunþul agenþiei Standard&Poor’s
confirmã faptul cã avem o creºterea eco-
nomicã solidã ºi sustenabilã care nu vine
singurã, ci este însoþitã de crearea într-
un ritm accelerat de locuri de muncã, de
inflaþie redusã ºi deficitul extern scãzut.
Nivelul estimat al datoriei guvernamenta-
le pentru sfârºitul anului 2016 este suste-
nabil, de 39,1% din PIB, iar costurile de
finanþare ale Trezoreriei Statului sunt în
scãdere”, a declarat ministrul Finanþelor
Publice, Anca Dragu.
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MIRCEA CANÞÃR

Cã liberalii ºi social-demo-
craþii, marile partide politice
din România, se pregãtesc
asiduu, prin infrastructura lor
din teritoriu, de alegerile par-
lamentare din decembrie, se
vede din confruntãrile aproa-
pe zilnice, ºi deja rãzbat în
spaþiul public listele de can-
didaþi pentru cele douã came-
re ale Parlamentului, gardia-
nul statului de drept. Dupã un
an, aproape sabatic, al PSD ºi
PNL, cu o prezenþã doar par-
lamentarã, în viaþa politicã a
þãrii, partidele menþionate,
dar ºi celelalte, se fac simþite
prin conferinþe ºi comunicate
de presã. La Dolj, cunoaºtem
deja oferta liberalilor – Nico-
lae Giugea, Ionuþ Stroe, Veta
Pãsculescu, Daniel Drãgnei,
la Camera Deputaþilor, res-
pectiv Mario Oprea ºi Mari-
nicã Dincã la Senat, aºteptatã

fiind, de acum, oferta social-
democraþilor, care lasã de în-
þeles, va cuprinde între alþii
pe Lia Olguþa Vasilescu, Ion
Cãlin, Claudiu Manda
º.a.m.d.. Liberalii se aflã la
doar douã zile dupã Consiliul
Naþional de Coordonare, unde
comanda unicã a partidului a
fost încredinþatã Alinei Gor-
ghiu, într-o perioadã de frã-
mântãri interne ºi negocieri
pentru viitorul politic, suge-
rându-se, mai discret, mai
apãsat „soluþia Cioloº” ca vi-
itor premier ºi implicit lider
al PNL, investit la Congresul
din luna februarie a anului vi-
itor. Dacã bineînþeles acesta
va opta pentru o carierã poli-
ticã. De urmãrit rãmâne, într-
un fel, confruntarea realã de
idei, pe programele virtuale
de guvernare ale liberalilor ºi
social-democraþilor, dupã un

an de stat pe margine, cum
spuneam, cu pusee de febri-
litate în campania electoralã
pentru alegerile locale. Mai
clar, aflarea modelului de dez-
voltare economicã preconizat
sau ceea ce pun la bãtaie par-
tidele. Ieri, liderul social-de-
mocraþilor, Liviu Dragnea, a
spus câteva lucruri, de-a
dreptul interesante, despre
programul de guvernare pre-
parat, mai exact despre ceea
ce îl individualizeazã pe par-
tea lui fiscalã, faþã de progra-
mul liberalilor. Admiþând cã
orice lider politic se adresea-
zã inimii, nu minþii, cãutând sã
coaguleze un electorat cât
mai larg, cu toate acestea Li-
viu Dragnea a afirmat un lu-
cru care poate scãpa multo-
ra: intervenþia statului în eco-
nomie. ªi a argumentat într-
un fel aserþiunea insolitã. Pa-

radoxal, respectiva tezã – pro-
scrisã pânã nu demult – a fost
resuscitatã în urmã cu o sãp-
tãmânã la Congresul conser-
vatorilor britanici, chiar de
premierul Regatului Unit,
Theresa May, aceasta anun-
þând cã se desparte de era
deschisã de Margaret That-
cher, un viraj ideologic cu con-
secinþe poate extrem de im-
portante. Abandonarea „lais-
ser-faire”-ului economic,
printr-o realã intervenþie a sta-
tului, poate deveni contagioa-
sã. Sã ne amintim doar cã in-
clusiv „stânga”, la un mo-
ment dat, prin trio-ul Clinton-
Blair-Schroeder, a crezut ha-
zardat în „a treia cale”, o în-
gemãnare între o viziune eco-
nomicã de dreapta ºi o viziu-
ne socialã de stânga. În opi-
nia Theresei May, liberalis-
mul nu rãspunde suficient la

nevoiele societãþii ºi nu încu-
rajeazã decât exuberanþele
pieþei. Riscul destabilizãrii
politice a fost cel mai mare
adversar al liberalismului eco-
nomic. A nu sesiza anumite
subtilitãþi, din ceea ce a pre-
zentat Liviu Dragnea – la su-
gestia consilierilor sãi, bãnuim
– ºi a rãmâne doar sedus de
ceea ce liderul de onoare al
PNL, Mircea Ionescu Quin-
tus, afirmase, cu voit umor, la
Consiliul Naþional de Coordo-
nare „Dumnezeu este liberal”
(n.r. social-democratul Ion
Solcanu spunea, în 1996, cã
Dumnezeu s-a nãscut PSD-
ist), ar fi nu o dovadã de con-
secvenþã la virtuþile „thatcher-
ismului”, ci de neatenþie la
ascensiunea populismului, în
recrudescenþã pe continent,
sau la mare vogã deja ºi tot
ceea ce se întâmplã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Noi, Popescule, n-avem dru-
muri, dar avem mii de ºomeri pe
drumuri.

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vice-
preºedintele Grupului S&D din Parlamentul
European pentru politicã externã, a subliniat în
intervenþia sa din plen, ororile comise în oraºul
Alep ºi a reiterat afirmaþiile sale din urmã cu un
an, conform cãrora o Pax Russica nu are cum
sã fie o soluþie pentru Siria ºi nicidecum o solu-
þie pentru Orientul Apropiat. 

„Ieri a fost aici, în Parlamentul European,
secretarul general al Naþiunilor Unite, aºa cã aº
începe prin a-l cita pe domnia sa:  «Gândiþi-vã
la distrugerile de acolo, oameni mutilaþi, copii
în suferinþã cumplitã fãrã niciun ajutor, bolnavi,
suferinzi pe moarte care nu au unde sã meargã
ºi fãrã ca sfârºitul sã poatã fi întrevãzut. Gân-
diþi-vã la un abator, iar aici este mai rãu ca într-
un abator. Acolo condiþiile sunt mai umane».
Cuvinte aspre, însã, o descriere fidelã a carna-
giului din Alep. Ne aduce aminte de Coventry,

„Masacrul din Alep este consecinþa Pax Russica”„Masacrul din Alep este consecinþa Pax Russica”„Masacrul din Alep este consecinþa Pax Russica”„Masacrul din Alep este consecinþa Pax Russica”„Masacrul din Alep este consecinþa Pax Russica”
Parlamentul European, reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, a dezbãtut situaþia

din oraºul sirian Alep, acolo unde are loc o vastã ofensivã a regimului sirian cu sprijinul
Rusiei, cu atacuri succesive asupra spitalelor ºi populaþiei civile.

Dresda, Groznîi, ultimul episod în care Ru-
sia a decurs la distrugerea completã a unei
comunitãþi umane. Cât vorbim noi aici, al-
Assad ºi forþele ruseºti continuã cu acest
bombardament lipsit de discriminare”, a
spus eurodeputatului Victor Boºtinaru: .

„Ce putem face?”
Deputatul european a vorbit ºi despre carac-

terul brutal al rãzboiului din Siria, mai ales din Alep,
ºi recursul la practici cumplite care includ utilizarea
armelor chimice, a dispozitivelor incendiare, a bom-
belor de mare putere, continuã neabãtut. „Le spun
colegilor cã tãcerea este astãzi complicitate! Tre-
buie sã facem ceva! Civilii sunt luaþi deliberat ca
þinte. Aceste atacuri nu sunt doar inacceptabile, ci
sunt crime conform dreptului internaþional ºi tre-
buie sã le tratãm ca atare. Ce putem face? Trei
lucruri: salutãm acþiunile întreprinse pe plan uma-

nitar pentru Alep de cãtre Uniunea Europeanã; fac
un apel la Înaltul Reprezentant sã coopereze cu
Naþiunile Unite pentru a obþine un acord de sistare
a focului ºi pentru a permite intrarea de ajutoare
umanitare în Alep; sancþiuni imediate împotriva gu-
vernelor care comit crime umanitare.  Cu un an în
urmã, în Parlament, am spus cã ne paºte o Pax
Russica ºi iatã-ne aici, un an mai târziu” a conchis
eurodeputatul Victor Boºtinaru.

MARGA BULUGEAN

Comisarul european pentru po-
liticã regionalã Corina Creþu a de-
clarat cã existenþa unei concurenþe
echitabile pe piaþa internã este o pre-
condiþie esenþialã pentru inovare ºi
dezvoltare economicã. „Mã bucur
cã România a realizat progrese im-
portante în acest domeniu ºi toc-
mai de aceea am reuºit sã ridicãm

Despre rolul pe care Consiliul Concurenþei
îl poate avea în folosirea fondurilor europene

Comisarul european pentru politicã regionalã Co-
rina Creþu l-a primit la finele sãptãmânii trecute, la
Bruxelles, pe preºedintele Consiliului Concurenþei
din România, Bogdan Marius Chiriþoiu. Cei doi au

discutat în principal despre rolul pe care Consiliul
Concurenþei îl poate avea în folosirea fondurilor eu-
ropene structurale ºi de investiþii din perioada de
programare 2014 – 2020.

condiþionalitãþile
ex-ante în pri-
vinþa ajutoarelor
de stat, Româ-
nia fiind primul

stat membru cãruia i se ridicã aceste
condiþionalitãþi ex-ante. Astfel, Pla-
nul de Acþiune convenit cu autori-
tãþile române ºi serviciile Comisiei
Europene poate fi considerat ca fi-
ind îndeplinit”.

„Consiliul Concurenþei
este parte a acestui proces ”

Comisarul european Corina
Creþu apreciazã cã ºi în viitor
Consiliul Concurenþei poate juca
un rol important în facilitarea ab-
sorbþiei de fonduri europene în
România prin colaborarea cu au-
toritãþile de management. ,,Exis-
tã proiecte cu finanþare atât din
Fondul de coeziune, cât ºi din
Fondul european pentru dezvol-
tare regionalã, pentru care clari-
ficarea situaþiei privind ajutorul de
stat este esenþialã. Cu cât se în-
tâmplã mai repede acest lucru, cu

atât România poate beneficia mai
eficient de aceste fonduri. Consi-
liul Concurenþei este parte a aces-
tui proces prin faptul cã oferã
asistenþã autoritãþilor de manage-
ment ºi ministerelor de resort”, a
mai precizat comisarul european
pentru politicã regionalã.  

Un instrument specific
În cadrul întâlnirii, înaltul ofi-

cial european a reamintit de opor-
tunitatea pe care o au autoritãþile
române de a folosi TAIEX REGIO

PEER 2 PEER,  un instrument
specific, finanþat de Direcþia Ge-
neralã Politicã Regionalã ºi Urba-
nã, care faciliteazã schimbul de
experienþã între autoritãþile de ma-
nagement ale Fondului european-
 pentru dezvoltare regionalã ºi cele
ale Fondului de coeziune. Este un
instrument utilizat ºi de autoritãþi-
le de achiziþii publice din statele
membre pentru a-ºi îmbunãtãþii ex-
pertiza prin schimburi de bune
practice.

MARGA BULUGEAN
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În noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, aproximativ 80 de po-
liþisti au acþionat în municipiul
Craiova în cadrul unei acþiuni cu
efective mãrite pentru prevenirea
ºi combaterea faptelor antisocia-
le, urmãrindu-se ºi asigurarea
unui climat de ordine ºi siguran-
þã publicã în zona localurilor de
alimentaþie publicã. Oamenii legii
au acþionat ºi pentru prevenirea
ºi combaterea evenimentelor ru-
tiere produse pe fondul condu-

Poliþiºtii ºi cadrele medicale de la am-
bulanþã au fost alertaþi, veneri seara, în
jurul orei 18.00, de o femeie din satul Bã-
doieºti, comuna Melineºti cã a gãsit-o pe

În acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiº-
tii Biroului Rutier Craiova au organizat o
serie de acþiuni, pe principalele artere ru-
tiere din Craiova, pentru prevenirea ac-
cidentelor rutiere generate de nerespec-
tarea culorilor semaforului electric aflat
în funcþiune de cãtre conducãtorii de au-
tovehicule. Poliþiºtii rutieri au urmãrit ºi
prevenirea evenimentelor rutiere produ-
se pe fondul nerespectãrii regimului legal
de vitezã, acþionându-se cu precãdere în

Razie de amploare în CraiovaRazie de amploare în CraiovaRazie de amploare în CraiovaRazie de amploare în CraiovaRazie de amploare în Craiova
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O doljeancã de 20 de aniO doljeancã de 20 de aniO doljeancã de 20 de aniO doljeancã de 20 de aniO doljeancã de 20 de ani
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Poliþiºtii craioveni, împreunã cu jan-
darmi ºi sprijiniþi de „mascaþii” de la Ser-
viciul Acþiuni Speciale, au împânzit ora-
ºul, în noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, în cadrul unei razii de amploare care
a vizat combaterea faptelor antisociale.
Oamenii legii au verificat barurile ºi clu-

burile din municipiu, dar au instituit ºi fil-
tre rutiere pe majoritatea strãzilor, pen-
tru depistarea ºoferilor care urcã bãuþi la
volan riscând astfel sã producã tragedii.
În urma abaterilor constatate, poliþiºtii au
aplicat peste 100 de amenzi ºi au întoc-
mit trei dosare de cercetare penalã.

cerii autovehiculelor sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Poliþiºtii de
la formaþiunile de ordine publicã,
poliþie rutierã ºi investigaþii cri-
minale din cadrul Poliþiei Muni-
cipiului Craiova ºi Secþiilor 1-6
Poliþie Craiova au acþionat alãturi
de jandarmi din cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova, fi-
ind sprijiniþi, de asemenea, de lup-
tãtori de la Serviciul de Acþiuni
Speciale. Astfel, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de

Poliþie Judeþean Dolj, în cadrul
acþiunii au fost efectuate verifi-
cãri ºi controale în 50 baruri, la
66 agenþi economici, iar în cele
12 filtrele rutiere instituite au
fost verificate peste 400 autove-
hicule. Astfel, aproximativ 600
persoane au fost legitimate, iar
120 dintre acestea au fost con-
trolate sumar de arme albe. „Po-
liþiºtii craioveni au constatat 3
fapte de naturã penalã, în aces-
te cazuri fiind întocmite dosare
de cercetare penalã în confor-
mitate cu prevederile legale, iar
pentru abaterile contravenþiona-
le constatate au fost aplicate
102 sancþiuni, valoarea amen-
zilor fiind de peste 15.000 lei”,
ne-a declarat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii
Secþiei 5 Craiova au depistat o
craioveancã, în vârstã de 23 de
ani, în timp ce oferea spre vân-
zare 21 genþi de damã fãrã a pu-
tea prezenta documente de pro-
venienþã. Craioveanca a fost de-
pistatã la un punct de lucru al unei

societãþi comerciale din Craiova,
împotriva acesteia fiind luatã
mãsura sancþionãrii contravenþi-
onale cu amendã în valoare de
1.000 lei conform Legii 12/1990.
În plus, s-a dispus ridicarea în
vederea confiscãrii a genþilor de
damã, a cãror valoare estimativã
a fost stabilitã la 2.300 lei. ªi tot
poliþiºtii Secþiei 5 Craiova au de-
pistat, în jurul orei 00.30, în in-
cinta unui bar din cadrul Com-
plexului Comercial Big Nou, un
minor în vârstã de 15 ani care
purta, în buzunarul vestei, un
cuþit cu lama rabatabilã. Poliþiºtii
au întocmit pe numele minorului
dosar penal sub aspectul sãvãr-
ºirii infracþiunii de port fãrã drept

de obiecte periculoase.
În aceeaºi noapte, unul din

echipajele de poliþie Rutierã care
acþiona în trafic l-a depistat pe
Doru V., de 47 de ani, din Cra-
iova în timp ce conducea un au-
toturism, pe bulevardul Dacia,
avâþnd o concentraþie de 0,56
mg/l alcool pur  în  aerul expi-
rat. Cel în cauzã a fost condus
la unitatea medicalã din Craiova
unde i-au fost recoltate probe bi-
ologice, în cauzã fiind întocmit
dosar penal pentru conducerea
unui autoturism pe drumurile
publice de cãtre o persoanã afla-
tã sub influenþa bãuturilor alco-
olice, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii Poliþiei doljene.

O tânãrã de 20 de ani, din comu-
na doljeanã Melineºti, ºi-a pus
capãt zilelor, vineri searã. O vecinã
a familiei a gãsit-o spânzuratã într-o
anexã, a chemat ambulanþa, însã
manevrele de resuscitare ale
medicilor au rãmas fãrã rezultat,
fiind declarat decesul fetei. Poliþiºtii
încearcã acum sã stabileascã ce a
determinat-o pe fatã sã recurgã la
un asemenea gest.

fata vecinilor, Maria Luiza Alãmitu, în vâr-
stã de 20 de ani, spânzuratã de o grindã,
într-o anexã gospodãreascã. Imediat echi-
paje de poliþiºti ºi medici au ajuns la faþa
locului, cadrele medicale demarând mane-
vrele de resuscitare. Dupã mai bine de o
orã de încercãri, medicii n-au mai avut de
ales ºi au declarat decesul tinerei, cadavrul
fiind ridicat ºi transportat la morgã pentru
efectuarea necropsiei. Oamenii legii au în-
cercat sã afle ce a determinat-o pe tânãrã
sã-ºi punã capãt zilelor, însã pãrinþii ei erau
în stare de ebrietate la momentul produce-
rii tragediei. Vecinii spun cã scandalurile pe
care le avea cu familia ºi cu prietenul ar fi
putut sã o facã sã ia aceastã decizie fatalã,
mai ales cã situaþia financiarã nu era una
prea bunã. Nu a fost gãsit nici vreun bilet

în care fata sã-ºi
explice gestul, ast-
fel cã poliþiºtii con-
tinuã cercetãrile.
„Cadavrul a fost
transporat la morgã
în vederea efectuã-
rii necropsiei, iar în
cauzã a fost deschis
un dosar în care po-
liþiºtii fac cercetãri
pentru a stabili cir-
cumstanþele care au
dus la producerea
tragediei”, ne-a de-
clarat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu,
din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Nu mai puþin de
25 de ºoferi au
rãmas fãrã permi-
sele de conducere
în urma unor
acþiuni ale poliþiºti-
lor rutieri din
Craiova care au
vizat prevenirea
accidentelor
rutiere generate
de nerespectarea
culorilor semaforu-
lui electric aflat în
funcþiune, desfãºu-
rate la acest sfârºit
de sãptãmânã.
În plus, oamenii
legii au aplicat amenzi în valoare
de peste 19.000 lei ºoferilor care
au încãlcat legea.

zonele în care au fost înregistrate astfel
de evenimente în ultima perioadã. Ca ur-
mare a abaterilor constatate, au fost apli-
cate 109 sancþiuni, valoarea amenzilor
depãºind 19.000 lei. Dintre acestea, 22
amenzi au fost aplicate pentru nerespec-
tarea culorii roºii, alte 3 pentru nerespec-
tarea culorii galbene, iar 18 ºoferi au fost
sancþionaþi de poliþiºti pentru încãlcarea
regimului de vitezã. De asemenea, poli-
þiºtii rutieri au reþinut în vederea suspen-
dãrii dreptului de a conduce autovehicu-
le pe drumurile publice 25 permise de
conducere, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.
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Conducerea Gãrzii de Mediu
Dolj a recunoscut cã s-a auto-
sesizat din presã cu privire la si-
tuaþia gunoaielor din depozitul
ecologic ºi cã a efectuat, la sfâr-
ºitul sãptãmânii, un control în
rampa de la Mofleni pentru a se
vedea dacã se respectã con-
tractul de asociere, în sensul
dacã administratorul permite
operatorului de salubritate al Pri-
mãriei Craiova sã-ºi goleascã
gunoaiele. „M-am autosesizat
dupã ce am citit în Cuvântul Li-
bertãþii cã este o problemã la
Mofleni ºi am avut o întâlnire
atât cu reprezentanþii Salubritã-
þii, cât ºi cu administratorul de
la Mofleni. Am constatat, într-
adevãr, cã accesul autogunoie-
relor a fost restricþionat toatã
sãptãmâna trecutã, ceea ce a dus
la apariþia gunoaielor pe strãzi”,
a afirmat Gheorghe Cãlinoiu.

Directorul Gãrzii de Mediu
spune cã a cerut explicaþii de o
parte ºi de alta, la ambele pãrþi
implicate, ºi i s-a explicat ce a
condus la aceastã situaþie ºi ce
lucrãri se fac efectiv acolo. „Sa-
lubritatea nu a avut unde sã de-
verseze gunoiul ºi nu l-a mai ri-
dicat, iar cei de la Eco Sud au
susþinut cã este nevoie de o nouã
platformã de tranzit ºi de un alt
drum de acces cãtre corona-
ment. Au lucrat în paralel atât la
crearea acestor noi cãi de acces,
cât ºi la preluarea gunoiului, iar
din acest motiv autogunoierele
au fost lãsate sã aºtepte”, a ex-
plicat Cãlinoiu.

Toate lucrãrile
ar trebui sã fie
gata pânã vineri

În urma controlului ºi a dis-
cuþiilor purtate cu SC Eco Sud,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Conducerea Gãrzii  de Mediu
Dolj a impus administratorului Eco
Sud sã intensifice ritmul lucrãrilor
de lãrgire la celula nr. 5 astfel în-
cât sã nu mai fie perturbatã pre-
luarea gunoaielor. SC Eco Sud a

primit termen pânã vineri sã ter-
mine ºantierul la platforma de tran-
zit ºi la drumul de acces, iar Salu-
britatea a primit verde sã colecte-
ze toate deºeurile care au rãmas
neridicate în oraº.

conducerea Gãrzii de Mediu
Dolj a emis un act constatator
prin care a obligat administrato-
rul sã îºi asume un termen fix,
unul cât mai scurt, pentru ter-
minarea lucrãrilor. „În actul con-
statator, care a rezultat în urma
controlului, s-a stabilit ca lucrã-
rile de mãrire a capacitãþii ac-
tualei celule sã fie gata la data
de vineri, 14 octombrie. Pânã
atunci, trebuie sã fie terminate
toate intervenþiile pe care Eco
Sud a început sã le facã de sãp-

tãmâna trecutã, iar preluarea
deºeurilor pe rampã sã nu mai
fie blocatã de nici un fel de im-
pediment”, a precizat reprezen-
tantul Gãrzii de Mediu. Cãlinoiu
a menþionat cã administratorul
de la Mofleni ºi-a însuºit acest
termen, angajându-se, prin ur-
mare, sã redeschidã depozitul la
sfârºitul sãptãmânii.

Salubritatea
poate sã
colecteze,
din nou, gunoiul

Conducerea Gãrzii de Mediu
Dolj susþine cã situaþia s-ar fi
remediat chiar de la sfârºitul
acestei sãptãmâni, mai precis
de vineri ºi sâmbãtã, când, la
insistenþele acestei instituþii, ad-
ministratorul a ridicat restricþii-
le, iar Salubritatea a putut sã
ducã în rampã gunoiul care rã-
mãsese neridicat. „Pot sã spun
cã ritmul de preluare a gunoa-
ielor a revenit acum la normali-
tate, nu se mai stã la coadã. Ba
chiar am insitat atât pe lângã cei
de la Eco Sud, cât ºi la Salubri-
tate ca, vineri ºi sâmbãtã, sã se
ridice tot gunoiul de la asocia-

þii, case ºi agenþii economici,
adicã de la toþi cei care au con-
tracte pentru preluarea deºeu-
rilor, dar care nu au putut fi
duse la îndeplinire din cauza si-
tuaþiei speciale de la Mofleni”,
a mai spus Gheorghe Cãlinoiu.

Se impune
o nouã celulã

Deºi s-a gãsit o soluþie de
moment,  problema care s-a
creat la depozitul de la Mofleni
nu este nici pe departe rezolva-
tã, susþin reprezentanþii Gãrzii
de Mediu. Potrivit directorului
Cãlinoiu, lucrãrile care se fac
acum la celula nr. 5 asigurã pre-
luarea gunoaielor pânã cel târ-
ziu în luna iunie 2017, când va
fi imposibil de utilizat. „O ast-

fel de celulã are o capacitate de
maximum 100 de tone, iar cu
lucrãrile de mãrire a capacitãþii
se mai câºtigã timp pânã în luna
iunie. Ceea ce înseamnã cã, în
martie, ar trebui sã fie gata o
nouã celulã”. Acesta a mai spus
cã nu este atribuþia Gãrzii sã se
pronunþe cu privire la construi-
rea propriu-zisã ºi nici la pro-
venienþa costurilor pentru ame-
najare, instituþia sa fiind împu-
ternicitã sã vegheze strict la
asigurarea ridicãrii ºi depozitã-
rii, în mod legal, a gunoiului.

Se vorbeºte de
„ºantaj” pentru
mãrirea tarifului

În altã ordine de ei, SC Eco
Sud a anunþat, pentru marþi, o
conferinþã de presã la depozitul
de la Mofleni pentru identifica-
rea „soluþiilor pentru criza de-
ºeurilor în judeþul Dolj”. Repre-
zentanþii societãþii vorbesc de o
pasivitate a autoritãþilor locare
pe care le acuzã cã nu dau sem-
ne de colaborare. Ca sã con-
struiascã noua celulã, adminis-
tratorul solicitã o mãrire a tari-
fului de depozitare în rampã cu
70%. Se vorbeºte tot mai mult,
în aceste zile, despre un ºantaj
pe care EC Eco Sud îl face la
Primãria Craiova, obligând-o sã
mai punã niºte bani la aceastã
afacere.

Cert este cã Primãria Craio-
va nu a venit pânã acum cu nici
un rãspuns oficial în acest sens,
singura luare de poziþie fiind a
organizaþiei PNL Dolj, consilie-
rul municipal Marian Vasile, care
a cerut, vineri, într-o conferin-
þã, sã se convoace o ºedinþã ex-
traordinarã a CLM Craiova în
care sã se discute acest aspect.
Pânã ieri, pe site-ul municipali-
tãþii, nu era anunþatã nici o con-
vocare în plen a aleºilor locali,
ºtiut fiind faptul cã asocierea cu
SC Eco Sud, care a fost para-
fatã în 2002, a fost încheiatã cu
CLM Craiova, care este unul
dintre titularii acestui contract.
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În iulie a.c. au fost promulgate
modificãrile aduse Legii 321/2009
privind comercializarea produselor
alimentare, prin care comercianþii
cu cifrã de afaceri mai mare de 2
milioane de euro sunt obligaþi sã
expunã la rafturile cu produse
proaspete – fructe, legume, carne
–, bunuri aduse pe lanþul scurt de
aprovizionare, deci majoritatea ro-
mâneºti ºi interzice încasarea de
taxe ºi servicii de la furnizori. Le-
gea a fost contestatã de asociaþiile
comercianþilor, care susþin cã pre-
vederile ei încalcã atât legislaþia
comunitarã, cât ºi principiile pieþei
unice, dar ºi legislaþia româneas-
cã, iar statul se amestecã în mo-
dul de a face afaceri ale companii-
lor private.

Primele contre
De altfel, Asociaþia Marilor Re-

þele Comerciale din România
(AMRCR) a avertizat cã, modifi-
cãrile aduse Legii 321/2009 „vor
afecta masiv funcþionarea norma-
lã a comerþului alimentar”. Con-
form noii legi, comerciantul are
obligaþia ca, pentru categoriile car-
ne, ouã, legume, fructe, miere de
albine, lactate ºi panificaþie sã achi-
ziþioneze produsele în proporþie de

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Iniþial s-a dorit a fi un stimulent în favoarea
producãtorilor români, însã nu a schimbat
prea mult actul de vânzare al fermierilor au-
tohtoni. Legiferatã mai degrabã în interes
electoral, pentru cã iniþiatorul sãu nu ezitã sã
comunice public, sãptãmânal, cã demersul lui
este oportun. Chiar dacã deputatul Nini Sã-
punaru aratã cã laptele pleacã de la producã-
tori cu 70 de bani, dar îl cumpãrãm de pe raf-
turile supermarketurilor cu 4,5 lei litru, ar fi

fost obligatorie o strategie realã de refacere
a cooperaþiilor, a structurilor asociative, prin
intermediul cãrora producãtorii sã poatã ne-
gocia prezenþa mãrfurilor lor la raft, în condi-
þii reciproc avantajoase. Nu poþi sã semnezi
cu achizitorul unui retailer alimentar un con-
tract de livrare doar pentru câteva luni din an
la un reper alimentar! Continuitatea prezen-
þei zilnice a produsului la raft, în comerþul ac-
tual, þine de esenþa retailului contemporan.

cel puþin 51% din volumul de marfã
pe raft din lanþul alimentar scurt,
aºa cum este definit în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare. Legea
include ºi modificarea etichetãrii
cãrnii ºi obligã comerciantul sã
afiºeze vizibil formula „carne ro-
mâneascã”, pentru carnea comer-
cializatã cãtre consumatorul final,
dacã aceasta îndeplineºte condiþii-
le din regulamentele europene, iar
pe eticheta produselor din carne va
fi anunþat obligatoriu procentul de
carne provenit din România. În
fine, în lege e precizat faptul cã,
prin excepþie, necesarul de produ-
se alimentare poate fi completat cu
produse din afara lanþului scurt de
aprovizionare, prin ordin al minis-
trului agriculturii, în urma consul-
tãrii entitãþilor din cadrul organi-
zãrii comune de piaþã.

A pus carul
înaintea boilor
Iniþiatorul modificãrilor legisla-

tive a fost deputatul Nini Sãpuna-
ru, preºedintele Comisiei de Agri-
culturã din Camera Deputaþilor, for
decizional pentru legislaþia agro-
alimentarã. Demersul sãu pãrea sã
fie unul benefic pentru ca produ-
cãtorii români sã-ºi vândã marfa

în supermakerturile, ce au împân-
zit România. Numai cã, sã obligi
retailerii sã aducã la raft produse
româneºti, fãrã ca sã pui la punct
o strategie de unificare a producã-
torilor români, pentru a avea o
voce unitarã în negocierile dure cu
achizitorii externi a fost o mane-
vrã sinucigaºã. Cum poate nego-
cia un retailer achiziþionarea mãr-
furilor româneºti, dacã fermierul
nostru nu-i poate asigura continui-
tate pe tot timpul anului, 365 de
zile din 365?

În zadar aratã deputatul Nini
Sãpunaru cã, preþul cu care plea-
cã de la producãtori laptele este
de 60 de bani, dar îl cumpãrãm
din supermaket cu 4,5 lei litrul.
ªi din fermele Doljului, tot cu
acest preþ pleacã spre procesa-
tori. Ba chiar au ajuns fermierii
aproape de Bucureºti sã încheie
contracte. Când producãtorii de
lapte la nivel european sunt spriji-
niþi prin ajutoare masive de stat,
subvenþii de tot fel, ºi au acces
firesc la credite avantajoase, care

le permit sã þinã pasul cu tehno-
logia avansatã, ca sã nu mai vor-
bim de cercetarea de profil, era
limpede ca lumina zilei cã ºi acest
demers legislativ nu a fost decât
o banalã miºcare electoralã per-
dantã. În urmã cu câteva zile, Nini
Sãpunaru a aflat cã nu mai este
pe liste electorale din decembrie.
„În 11 decembrie, se încheie un
capitol important al carierei mele
politice. Nu mã voi afla pe lista
de candidaþi ai PNL Vrancea la ale-
gerile parlamentare. Pe de o parte
îmi pare rãu, deoarece nu îmi voi
putea duce la capãt toate proiec-
tele pe care le-am iniþiat în Parla-
mentul României. Pe de altã par-
te, sunt mulþumit de faptul cã PNL
Vrancea propune candidaþi puter-
nici, care vor aduce plusvaloare
noului legislativ”, a anunþat Nini

Sãpunaru, care în ultimii patru ani
a condus ca preºedinte Comisia
pentru agriculturã din Camera De-
putaþilor.

Supermarketurile
au fãcut

un sondaj
Supermarketurile se bucurã în

mare mãsurã de aprecierea româ-
nilor, comerþul modern fiind per-
ceput drept promotor al produse-
lor de calitate, la preþuri mai mici
în comparaþie cu oferta magazi-
nelor de cartier, reiese dintr-un
studiu realizat de INSCOP, la co-
manda Asociaþiei Marilor Reþele
Comerciale din România

(AMRCR), în perioada 27 august
– 7 septembrie 2015. Astfel, 89%
dintre români au o pãrere bunã ºi
foarte bunã despre supermarke-
turi (56,6% bunã ºi 32,4% foarte
bunã). Supermarketul este ºi lo-
cul preferat pentru cumpãrãturi a
83,6% dintre cei intervievaþi.
65,2% dintre români se aprovizio-
neazã ºi de la magazinele de car-
tier iar 45,2% ºi din pieþele agro-
alimentare.

Preþul continuã sã fie elemen-
tul primordial în alegerea locului
pentru cumpãrãturi (75,2%), în
timp ce pentru un procent semni-
ficativ, de 65,1% dintre români,
criteriul principal este calitatea
produselor, iar pentru 58% con-
teazã distanþa faþã de locuinþã.
Majoritatea românilor (72,6%)
vede în supermarketuri un catali-

zator pentru economia naþionalã
iar 74,4% considerã cã acestea
stimuleazã dezvoltarea oraºelor.
De asemenea, 82,6% considerã cã
supermaketurile creeazã locuri de
muncã pe plan local, în timp ce
10,7% cred cã, dimpotrivã, le dis-
trug, iar 6,7% nu au ºtiut ce sã
rãspundã. În acelaºi timp, 54,65%
dintre intervievaþi apreciazã cã
supermarketurile oferã salarii mai
mari angajaþilor decât micile ma-
gazine, în timp ce 18,4% nu sunt
de acord cu aceastã afirmaþie, iar
27% se abþin. Cei mai mulþi
respondenþi (64,9%) considerã cã
supermakerturile îi ajutã sã eco-
nomiseascã, în timp ce 22,8%
dintre ei cred cã, dimpotrivã, îi
sãrãcesc, în timp ce 12,3% nu
rãspund/nu ºtiu.

Adaosuri
piperate

Tot potrivit sondajului, majo-
ritatea românilor (71,5%) este de
pãrere cã, supermarketurile co-
mercializeazã produse mai iefti-
ne, decât magazinele mici sau
decât pieþele, iar 84,1% spun cã
în supermarketuri se gãsesc mai
multe produse la preþuri reduse
decât în alte magazine. 65,9%
dintre respondenþi cred cã pro-
dusele alimentare româneºti sunt
mai bune calitativ decât cele strãi-
ne, 27% sunt de pãrere cã aces-
tea sunt comparabile calitativ, în
timp ce doar 4,6% spun cã cele
româneºti sunt mai proaste. Un
procent de 39,7% dintre români
spun cã produsele alimentare ro-
mâneºti sunt la fel de scumpe ca
cele strãine, iar 28,8% conside-
rã cã produsele autohtone sunt
chiar mai scumpe.

Ce nu spun reprezentanþii
AMRCR este cã adaosurile practi-
cate, ce ajung uneori la 200-250%,
perceperea de la producãtori a ta-
xelor de raft, taxelor de marketing
ºi altor taxe aberante care cresc
preþurile artificial sunt elementele
ce provoacã nemulþumirile produ-
cãtorilor. ªi sã mai evidenþiem cã,
la unele produse, diferenþa dintre
preþul practicat de un magazin de
cartier ºi supermarket este consi-
derabilã. Cu 30-40% mai ieftin în
primul caz. ªi ne îndoim cã la su-
permarketuri, achiziþia s-ar face la
un preþ mai mare!
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A nãscut o întreagã disputã ,
inclusiv politicã, demararea pro-
cedurii de concurs pentru ocu-
parea funcþiilor de conducere în
unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar. Cum-necum s-a mers pe
calea stabilitã. Astfel, programul
pare bine ancorat, iar dovadã stã
în nota emisã de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj. Conform
acesteia, marþi, 11 octombrie, la
Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova va avea loc tragerea la
sorþi, începând cu ora 11:00, a
supraveghetorilor pentru proba
scrisã. Vor participa cadrele di-
dactice desemnate de Consiliul
de Administraþie al unitãþii de în-
vãþãmânt, ca fãcând parte din
comisia de concurs, precum ºi,
fiind vorba despre o ºedinþã des-
chisã, reprezentanþi ai sindica-
telor, presei ºi ai asociaþiilor de
pãrinþi ºi elevi. Pe 12 octombrie,
în acelaºi sediu, în intervalul

Controversatã sau nu, procedura legalã de ocupare a
funcþiilor de director, respectiv director adjunct în unitãþi-
le de învãþãmânt preuniversitar îºi urmeazã cursul. Candi-
daturile au fost depuse, constestaþiile s-au soluþionat, iar
concursul merge mai departe, iar sindicatele atrag atenþia

cã vor monitoriza atent întregul proces.

orar 10:00 – 12:00, se va susþi-
ne proba scrisã, urmatã de eva-
luare. În judeþul Dolj, s-au în-
scris 321 de cadre didactice pen-
tru director ºi 136 pentru ad-
junct, în cele 194 de instituþii
ºcolare preuniversitare.

Monitorizare
sinndicalã

Sindicatele din învãþãmânt
spun cã vor monitoriza atent în-
tregul proces de desfãºurare a
concursului, cu resprectarea pre-
vederilor legale. „Esre bine cã,
dupã ºapte – opt ani, am reuºit
sã convingem guvernanþii cã
este nevoie de un concurs, ne-
cesare pentru stabilizarea pe post
a directorilor. Am reuºit sã se
prevadã, dacã este vorba de în-
cãlcare a legii, rãspunderea pe-
nalã ºi materialã a celor vinovaþi.
Vom fi foarte atenþi la desfãºu-
rarea procedurii. Metodologia

prevede cã, din comisiile propu-
se de unitãþile de învãþãmânt tre-
buie sã facã parte experþi ates-
taþi în management educaþional
ºi, numai acolo unde aceºtia nu
sunt, sã poatã fi înlocuiþi. De ase-
menea, reprezentanþii administra-
þiilor publice locale, numiþi în

comisii, trebuie sã aibã cel puþin
acelaºi grad de studii cu candi-
daþii, iar aceºtia sunt obligaþi sã
declare, pe propria rãspundere,
cã nu au legãturi de rudenie, pânã
la gradul al IV-lea, sau nu se aflã
în conflict de interese cu parti-
cipanþii la concurs. Vom verifica

foarte atent modul în care se va
desfãºura concursul” , a preci-
zat prof.  Constantin Rada, pre-
ºedintele din Dolj al Federaþiei
Sindicatelor Libere din Învãþã-
mânt ºi secretar general, la nivel
naþional, al acesteia .

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a modificat
regulile de susþinere ºi promovare
a examenului naþional de definiti-
vat, pentru învãþãmântul preuni-
versitar, prin care cadrele didacti-
ce obþin dreptul de practicã. Ast-
fel, pe lângã inspecþiile la clasã,
candidaþii sunt obligaþi sã treacã ºi
printr-o evaluare a portofoliului
profesional, alcãtuit pentru activi-
tatea dintr-un semestru, într-unul
din segmentul cuprins în norma
didacticã în care îºi desfãºoarã
activitatea. Este vorba despre un
CV ºi o scrisoare de intenþie (cu
un cuprins de 200 – 400 de cuvin-
te, prin care se prezintã motivaþia

Facultatea de ªtiinþe Sociale
organizeazã  astãzi, un wor-
kshop dedicat Zilei Naþionale de
Comemorare a Holocaustului,
intitulat „EVREII – MEMORIE,

Reguli noi, pentru posturi definitive
Pentru susþinerea examenului de de-

finitivat în învãþãmânt, de cãtre cadrele
didactice, au apãrut noi reglementãri.
Astfel, Ministerul Educaþiei Naþionale

ºi Cercetãrii ªtiinþifice a schimbat re-
gulile de susþinere ºi promovare a con-
cursului, prin care se obþine dreptul de
practicã de cãtre candidaþi.

participãrii la examenul de definiti-
vat; obiectivele ºi aºteptãrile pro-
prii în formarea personalã ca pro-
fesor; autoevaluarea activitãþii sau
experienþei câºtigate pe parcursul
semestrului; autoaprecierea porto-
foliului profesional ; propuneri de
ameliorare ...), evaluãrile fiind re-
alizate de cãtre o comisie care efec-
tueazã inspecþia. Noutãþile apara
acum ...

Cu o probã mai puþin
Cadrele didactice debutante vor

susþine examenul de definitivat în
timpul anului ºcolar, în luna apri-
lie, nu în vacanþa de varã, aºa cum
era pânã în prezent. „Cadrele di-

dactice care au vechime, vor sus-
þine proba scrisã în 20 aprilie 2017.
În perioada 7 – 21 octombrie 2016,
va fi înregistratã , în aplicaþia elec-
tronicã a ISJ Dolj, cererea candi-
daþilor care vor susþine proba scri-
sã în 2017. Pânã pe 31 martie
2017, vor susþine inspecþiile can-
didaþii care se vor înscrie ºi vor
susþine examenele în aprilie 2017,
dar ºi cei care trebuie sã-ºi realize-
ze inspecþiile de specialitate ºi
portofoliul pentru viitor. Ca nouta-
te, se va susþine câte o probã la
metodicã ºi la disciplinã, fiind scoa-
sã pedagogia”, a precizat prof.
Monica Sunã, inspector Resurse
Umane în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Practic, dupã
ce candidatul trece de inspecþiile
ºcolare ºi de evaluare a portofo-
liului, poate participa la proba scri-
sã din data de 20 aprilie 2017.  Aici,
ponderea cea mai mare (60%) va
fi pe specialitate (disciplinã), iar
metodica va avea 30 de procente,
restul fiind din oficiu. Cadrele di-
dactice care îºi încep activitatea
în acest an ºcolar vor parcurge
doar etapele eliminatorii (inspec-
þiile ºi evaluarea portofoliului),
proba scrisã fiind susþinutã în
2018, dupã finalizarea stagiului de
practicã de un an. Examenul se
promoveazã cu media minimã 8,
cu cel puþin 7 la fiecare probã.

CRISTI PÃTRU

ISTORIE, CIVILIZAÞIE”, la
care vor participa cadre didacti-
ce ºi studenþi, precum ºi toþi cei
interesaþi de analiza atentã a
unui moment care a marcat

radical istoria
universalã. Vor
susþine prelegeri
lect.univ.dr. Adi
Horaþiu Schwarz
(„Semnificaþia Zilei
Holocaustului în
România”), conf.u-
niv.dr. Lucian Amon
(„Prezenþe orientale
în Oltenia romanã
din perspectivã
religioasã”), lect.u-
niv.dr. Liviu Ilie
(„Modele veterotesta-
mentare în documen-
tele interne ale Þãrii
Româneºti”), prof.u-
niv.dr. Sorin Liviu
Damean („Emancipa-
rea evreilor în
România modernã”)
ºi lect.univ.dr. Mihai
Ghiþulescu („Birobid-
jan – Israelul lui
Stalin?”).  Toþi cei
care doresc sã
participe la eveni-
ment sunt aºteptaþi
în data de 10 octom-
brie 2016, ora 12:00,
la sala 444.

MARGA BULUGEAN
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În cadrul atelierelor de teatru se vor stu-
dia diferite elemente de artã teatralã, struc-
turate în trei module. Modulele sunt conce-
pute astfel încât participanþii sã poatã expe-
rimenta toate etapele construcþiei unui spec-
tacol de teatru ºi presupun susþinerea unor
master-class-uri, de cãtre profesioniºti în
domeniul Artelor spectacolului de teatru. Ele
au ca scop final implicarea cursanþilor în tot
ceea ce presupune producþia unui specta-
col. Fiecare modul cuprinde nouã ºedinþe ºi
exploreazã etape diferite din creaþia unei pro-
ducþii teatrale.
 Modulul I: încãlzire prin jocuri de

teatru, exerciþii de vorbire, miºcare scenicã,
exerciþii de improvizaþie, exerciþii de story-
telling, lecturi (scene din piese de teatru);
 Modulul II: improvizaþie, actorie,

miºcare scenicã, design (scenografie, pro-
puneri grafice de promovare, video, sound),
regie, stage management;
 Modulul III: lucrul propriu-zis la o

producþie fie pe un text dat, fie pe un text
care se va scrie pe parcursul atelierelor, îm-
preunã cu participanþii. Modulul III este eta-
pa în care cursanþii pun în aplicare cunoºtin-
þele ºi abilitãþile dobândite în cadrul primelor
douã module.

„Toate aceste tehnici din cadrul cursurilor
de teatru stimuleazã ºi dezvoltã capacitatea de
comunicare verbalã ºi non-verbalã, capacita-
tea de concentrare, imaginaþia, atenþia distri-
butivã, spiritul de observaþie, memoria vizualã
ºi verbalã, gândirea. De asemenea, Teatreliere-
le ajutã foarte mult persoanele timide ºi contri-
buie  la depãºirea unei probleme des întâlnite:-
 tracul sau teama de a vorbi în faþa publicului”,
precizeazã reprezentanþii Naþionalului craiovean.

Noi spectacole ºi proiecte artistice, sub generi-
cul „Eveniment. Se miºcã teatrul!”, sunt anunþa-
te în stagiunea 2016-2017 a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. Deschiderea
oficialã va avea loc mâine-searã, ora 19.00, cu
premiera „O lunã la þarã”, în regia lui Cristi
Juncu – „un spectacol încãrcat de viaþã cu tot ce
înseamnã ea: drame, frãmântãri sufleteºti, lupte
de dragoste, gelozie, dorinþe ºi vise neîmplinite”.

Pânã la sfârºitul anului, alte trei producþii
sunt anunþate la Naþionalul craiovean: „Cealaltã
þarã”, dramatizare dupã romanele Hertei Muller-
 „Omul este un mare fazan pe lume” ºi „Cãlãtorie
într-un  picior”, în regia lui Alexandru Istudor,
„Norii” de Aristofan, în regia lui Hakob Ghazan-
chian (Armenia), ºi „George Dandin sau Soþul
pãcãlit” de Moliere, în regia lui Bocsardi Laszlo –
spectacol realizat împreunã cu Teatrul Municipal
„Ariel” din Râmnicu Vâlcea, unde a ºi avut
premiera pe 24 septembrie.

Din dorinþa de a-ºi apropia mai mult publicul

Spectacolul în premierã „O lunã la þarã”,
în regia lui Cristi Juncu, va fi prezentat pe  11
ºi 12 octombrie, începând cu ora 19.00, ºi îi
va îi duce la rampã pe actorii Claudiu Bleonþ,
Iulia Colan, Claudiu Mihail, Ioana Manciu,
Costinela Ungureanu, Cãtãlin Vieru, Alex Ca-
langiu, Iulia Lazãr, Valentin Mihali, Adrian An-
done, Tamara Popescu, Dragoº Mãceºanu,
Alina Mangra ºi Alexandru Dragomir. Biletele
au fost puse în vânzare la preþul unic de 30 lei.

«Piesa „O lunã la þarã” poate fi conside-
ratã vârful creaþiei dramatice a lui I.S. Tur-
gheniev. Tânãr fiind, autorul a mai scris co-
medii uºoare, vodeviluri: „Lipsa de bani”,
„Dejun la mareºalul nobilimii”, „Unde-i subþi-
re, firul, acolo se rupe”, „Întreþinutul”, „Bur-
lacul” etc. Numitã iniþial „Studentul”, piesa a
fost scrisã în 1850, iar istoricii literari cred
cã ea anticipeazã, prin unele trãsãturi, dra-
maturgia cehovianã. Turgheniev se îndoia de
valoarea absolutã a pieselor sale; credea cã
ele reprezintã ceva doar citite fiind, dar cã o
datã puse în scenã îºi vãdesc limitele. Nu a
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fost aºa, iar spectacolul „O lunã la þarã” în
regia lui Cristi Juncu vã va convinge de cali-
tatea ei literarã ºi artisticã», se menþioneazã
într-un comunicat de presã al teatrului.

Cristi Juncu s-a nãscut în Bucureºti, în
1968. A studiat regia de teatru la Academia
Luceafãrul, între 1990 ºi 1995, iar de atunci, a
realizat peste 50 de spectacole. A scris trei pie-
se de teatru ºi este autorul unui numãr apre-
ciabil de adaptãri ºi traduceri. Scenografia spec-
tacolului este realizatã de Cosmin Ardeleanu
(decor) ºi Cristina Milea (costume).

Potrivit actorului Adrian Andone, direc-
tor artistic al Teatrului Naþional din Craiova,
pe lângã alte proiecte artistice ºi participãri la
turnee – în þarã, iar în decembrie în Italia, cu
„O furtunã”, în regia lui Silviu Purcãrete –,
instituþia pregãteºte, pânã la sfârºitul anului,
alte noi producþii. Pe 23 octombrie publicul
este invitat la premiera „George Dandin sau
Soþul pãcãlit” de Moliere (traducerea: Alice
Georgescu), în regia lui Bocsardi Laszlo, re-
alizat în coproducþie cu Teatrul Municipal

„Ariel” din Râmnicu Vâlcea
ºi avându-i în distribuþie pe
actorii Constantin Cotima-
nis, Mihai Dinvale, Gabrie-
la Baciu (Teatrul Naþional
Craiova), Tatiana Serghi,
Cãtãlin Miculeasa, Emoke
Kato (Teatrul Maghiar de
Stat din Cluj-Napoca),
Emanuel Bighe (debut),
Alin Pãiuº, Gogu Preda,
Alexandru Nuþã, Adrian
Loghin.

Luna viitoare vor înce-
pe repetiþiile la spectacolul
„Norii” de Aristofan, pus în scenã de regizo-
rul armean Hakob Ghazanchian, iar în de-
cembrie, la Sala „Ion D. Sîrbu”, va fi prezen-
tatã producþia câºtigãtoare a concursului de
proiecte pentru tineri regizori ºi scenografi
români, ediþia a VI-a. Este vorba despre „Cea-
laltã þarã” a regizorului Alexandru Istudor,
care semneazã totodatã ºi scenariul drama-

tic, dupã romanele Hertei Muller „Omul este
un mare fazan pe lume” ºi „Cãlãtorie într-
un  picior”. Originar din Sibiu, Alexandru Is-
tudor este absolvent al Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, secþia literaturã comparatã-englezã,
ºi masternad în regie de teatru la Royal Hollo-
way, University of London, Marea Britanie.

„Vrem sã schimbãm ima-
ginea cu care publicul craio-
vean, ºi nu numai, s-a obiº-
nuit în ultima perioadã, sã
deschidem porþile teatrului ºi
sã oferim produse culturale
noi de calitate”, a precizat
Marina Andronache, con-
sultant PR ºi Marketing în
cadrul Naþionalului craio-
vean, referindu-se la iniþiati-
vele artistice din noua stagiu-
ne artisticã a instituþiei.

În acest sens, în fiecare
lunã, începând cu octom-
brie, va avea loc Ziua Por-
þilor Deschise, în care pu-
blicul de toate vârstele va
putea trece dincolo de cor-
tinã. „Este o instituþie plinã
de mistere, de poveºti

neºtiute. Publicul doar vine ºi vede o piesã de teatru, adicã un produs
finit, dar în spate este o armatã de oameni care contribuie la realiza-
rea acelei producþii ºi poate cã fiecare are ceva de povestit”, a mai
spus Marina Andronache. Potrivit managerului Naþionalului craio-
vean, Alexandru Boureanu, lunar vor avea loc vizite organizate în
magazia de decoruri, la atelierele de picturã, tâmplãrie, croitorie ºi nu
numai. „Publicul curios se va întâlni nu numai cu actorii, ci ºi cu
oamenii din spatele scenei, care au poveºtile lor despre ceea ce în-
seamnã procesualitatea unei producþii teatrale”, a adãugat acesta.

Un alt proiect, „Prietenii teatrului”, se vrea un mecanism de
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comunicare între instituþie ºi comunitate, în special mediul econo-
mic. „Ne dorim sã oferim oamenilor din public ocazia de a veni ei
înºiºi cu idei, iar noi sã ne adaptãm cerinþelor lor. Aºteptãm aºadar
parteneri care îºi doresc sã fie alãturi de proiectele noastre sponso-
rizându-le ºi contribuind cu idei”, au subliniat reprezentanþii TNC
în cadrul unei conferinþe de presã.

Unul dintre cele mai atractive proiecte se anunþã a fi Teatrelierele
– ateliere sãptãmânale pentru pasionaþii de teatru ºi artã, indiferent de
vârstã, personalitate ºi talent, în cadrul cãrora aceºtia îºi vor putea
explora abilitãþile corporale, vocale ºi imaginative, prin intermediul
actoriei, muzicii, miºcãrii ºi artelor vizuale. Atelierele vor stimula par-
ticipanþilor creativitatea, vor exersa imaginaþia ºi spontaneitatea, vor
dezvolta spiritul critic, încrederea ºi lucrul în echipã.

„Sunt douã motive foarte importante pentru care credem cã este
absolut necesar un astfel de proiect. Unul este dezvoltarea laturii de
pedagogie teatralã, în sensul cã atelierele sunt un mod prin care îi
facem pe participanþi sã recepteze într-un fel anume un spectacol
de teatru. Proiectul capãtã, aºadar, aceastã dimensiune de a educa
publicul de la vârste foarte fragede. Celãlalt motiv este posibilitatea
explorãrii tainelor teatrului, prin diferitele tipuri de ateliere”, a expli-
cat actorul Laurenþiu Tudor, coordonatorul Teatrelierelor.

Atelierele se vor desfãºura la sediul teatrului ºi vor fi structurate
pe diferite categorii de vârstã (5-8 ani, 9-14 ani, 15-18 ani, 18+
ani), astfel încât toþi participanþii sã aibã un nivel asemãnãtor de
înþelegere ºi percepþie a lecþiilor. O ºedinþã de curs va dura 90-120
minute, în funcþie de categorie, iar grupele se vor forma dintr-un
numãr de 10 persoane. Înscrieri au loc în perioada 7-15 octombrie,
prin completarea unui formular disponibil pe site-ul instituþiei,
www.tncms.ro. Contravaloarea unei ºedinþe este de 25 lei, iar plata
se va face în numerar în cadrul primei ºedinþe pentru luna în curs,
sub forma unui abonament lunar, în valoare de 100 lei.

ºi a-l face sã înþeleagã mai bine actul artistic,
reprezentanþii Naþionalului craiovean au iniþiat
câteva proiecte în noua stagiune. Aºa sunt
Teatrelierele – ateliere de teatru deschise îndeo-
sebi copiilor ºi tinerilor ºi structurate pe catego-
rii de vârstã, ºi Ziua Porþilor Deschise – prilej
pentru curioºi sã descopere magazia de decoruri
ori lucrul în atelierele de picturã, tâmplãrie,
croitorie etc.

Totodatã, vor continua proiectele deja tradiþio-
nale, precum Întâlnirile „SpectActor”. „Urmãtorul
invitat va fi un eseist de mare forþã, fost profe-
sor la Universitatea Central Europeanã din
Budapesta – Sorin Antohi, cu o conferinþã
specialã despre naþionalism ºi naþionalitãþi. În
luna noiembrie îl vom avea aici pe acad. Mircea
Martin”, a anunþat Nicolae Coande, secretar
literar al teatrului. Continuã, de asemenea,
reuniunile „Clubului Dramaturgilor ºi SpectActo-
rilor Craioveni” ºi se anunþã altele, în cadrul
„Adunãrii poeþilor la curtea lui Marin Sorescu”.
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Poliþia belgianã a ratat 13 ocazii
de a-i prinde pe autorii atacurilor
de la Paris, din luna noiembrie
2015, aratã un raport intern al for-
þelor de ordine, publicat de un coti-
dian flamand. Autoritãþile belgiene
deþineau încã din februarie 2015 o
serie de înregistrãri telefonice care
arãtau cã Salah Abdeslam, singurul
membru supravieþuitor al coman-
doului de jihadiþti care a comis ata-
cul de la Paris, din 13 noiembrie,
avea legãturi cu suspecþi de tero-
rism. Poliþia a ignorat, de aseme-
nea, o cerere din partea autoritãþi-
lor spaniole pentru mai multe infor-
maþii despre fratele mai mare al lui Salah,
Brahim Abdeslam, care a mers în Peninsu-
la Ibericã, în martie 2015. La opt luni dupã
vizitã, Brahim Abdeslam s-a aruncat în aer

Trei zile de doliu
naþional în Haiti

Haiti a anunþat trei zile de doliu na-
þional, începând de duminicã. Cel pu-
þin 336 de persoane ºi-au pierdut viaþa,
211 au fost rãnite ºi patru sute sunt date
dispãrute dupã trecerea furtunii. Mai
mult de 1.000 de case au fost inundate
ºi sute au fost complet distruse. Palmieri
de cocos au fost dezrãdãcinaþi, plantaþii
de banane distruse. De asemenea, peri-
colul de epidemii este foarte mare ºi tre-
buie furnizatã apã potabilã curatã cât
mai repede posibil. Pânã acum au tri-
mis ajutoare Statele Unite, Cuba, Co-
lumbia ºi Venezuela.

Un partid proeuropean
a câºtigat alegerile
parlamentare în Georgia

Alegãtorii georgieni au fost chemaþi
la urne sâmbãtã pentru desemnarea ce-
lor 150 de membri ai Parlamentului de
la Tbilisi. Formaþiunea proeuropeanã de
centru-stânga Visul Georgian a câºtigat
scrutinul legislativ din Georgia, cu 53%
din voturi, având ºanse de a avea majo-
ritate absolutã în Parlamentul de la Tbi-
lisi. Pe locul doi se claseazã Miºcarea Na-
þionalã Unitã, un partid de centru-dreap-
ta, care a obþinut 24% din voturi.

Donald Trump: „Zero
ºanse sã abandonez
cursa pentru Casa Albã”

Sunt ”zero ºanse sã abandonez” cam-
pania prezidenþialã, a declarat sâmbãtã
Donald Trump, aflat sub un tir de critici
venite chiar ºi din partea colegilor de par-
tid, dupã ce a afirmat cã a pipãit multe
femei fãrã sã le ceara acordul deoarece,
fiind celebru, acestea i-au permis, trans-
mite AFP.

Obama a votat anticipat
la alegerile
prezidentiale din SUA

Presedintele Barack Obama a votat
anticipat, vineri, pentru alegerea succe-
sorului sãu, relateaza Reuters. Obama a
votat în oraºul sãu natal, Chicago, din
statul Illinois, pe care l-a reprezentat în
Senatul SUA înainte de a câºtiga primul
mandat la Casa Albã. În actuala cam-
panie electoralã, el o susþine activ pe
Hillary Clinton, candidata la preºedin-
þia SUA din partea Partidului Democrat.

Pakistanul a decis:
adio crime de onoare
nepedepsite

Decizie istoricã în Pakistan unde Par-
lamentul a adoptat în unanimitate o lege
pentru a elimina o lacunã din domeniul
dreptului ºi pentru a permite urmãrirea
în justiþie a autorilor ‘’crimelor de onoa-
re” care au fãcut mii de victime în aceas-
tã þarã. Acum, noul act normativ preve-
de cã autorii acestor crime riscã închi-
soarea pe viaþã, chiar dacã – aºa cum
spune tradiþia – au iertarea familiei vic-
timei. Legea a fost adoptatã în cadrul
unei sesiuni comune a celor douã came-
re ale parlamentului ºi transmisã în di-
rect la televiziune. Organizaþiile neguver-
namentale ºi numeroºi politicieni cer de
mulþi ani adoptarea unor legi mai dure
împotriva autorilor crimelor de onoare
ºi violenþelor îndreptate împotriva femei-
lor. Sute de femei erau ucise anual de
cãtre rude sub pretextul cã ar fi pãtat
onoarea familiei.

Atacul a avut loc în faþa unei
secþii de poliþie din zona Giv’at
HaTahmoshet (Dealul Muniþiei),
exact la limita dintre partea is-
raelianã ºi cea palestinianã a ora-
ºului Ierusalim, aflat în totalita-
te sub controlul Israelului. În
zonã se aflã o staþie a metroului
uºor din Ierusalim. Un individ a
deschis focul la întâmplare, rã-
nind cel puþin ºapte persoane.
Dintre acestea, o femeie în vâr-
stã de 60 de ani ºi un agent de
poliþie de 30 de ani, care erau în
stare criticã dupã atentat, au
decedat la spital.

Agresorul, identificat drept

Sirianul, cunoscut de autoritãþi sub
numele de Jaber Albakr, este un refugiat
sosit anul trecut în Germania, în acelaºi
timp cu alþi 890.000, ºi este suspectat

într-o cafenea din Paris. Rãspunsul Belgiei
a venit de abia dupã atac. Informaþii despre
atacatorul sinucigaº Bilal Hadfi au stat, de
asemenea, nefolosite timp de ºase luni din

cauza lipsei de investigatori.
ªi informaþii secrete despre
atacurile din Europa Occi-
dentalã, conduse de Abdel-
hamid Abaaoud, au stat, de
asemenea, multã vreme,
fãrã a fi exploatate de cãtre
procurorii federali.

Acest raport al ”Comite-
tului P”, din care fusesera
deja scurse fragmente în
presã, evidenþiazã eºecurile
modului în care partea bel-
gianã a realizat ancheta asu-
pra autorilor atacurilor de la
Paris în care ºi-au pierdut

viaþa 130 de persoane, la data de 13 noiem-
brie, la Paris. Raportul, acum finalizat, ar
trebui sa fie trimis unei comisii speciale din
Parlamentul belgian.

cã voia sã atace un aeroport
german, scrie publicaþia Fo-
cus, în ediþia online. Dumi-
nicã dimineaþa, bãrbatul încã
nu fusese gãsit, în pofida
unei aviz de cãutare, însoþit
de o fotografie, lansat în toa-
tã þara, ºi a mobilizãrii for-
þelor de poliþie în mai multe
regiuni. Suspectul dat în ur-
mãrire ar fi îmbrãcat ”cu un
trening cu glugã ºi cu impri-
meu þipãtor”.

În acest context, autoritã-
þile au întãrit mãsurile de securitate pe
cele douã aeroporturi din Berlin ºi în gã-
rile capitalei, aflatã de 260 km nord de
Chemnitz. Avertizate în legãturã cu un pe-

ricol iminent de serviciul de informaþii
interne care îl supraveghea pe sirian, for-
þele de ordine au pãtruns sâmbãtã în lo-
cuinþa socialã ocupatã de acesta la Chem-
nitz. Conform poliþiei, au fost gãsite ”mai
multe sute de grame dintr-o substanþã ex-
plozivã mult mai periculoasã decât TNT”.
Ar fi vorba despre TATP, substanþa ex-
plozivã preferatã de jihadiºtii din Statul
Islamic ºi utilizatã de atentatorii sinuci-
gaºi de la Paris, din noiembrie 2015, ºi
de la Bruxelles, în luna martie.

Poliþia nu a putut însã preciza dacã sus-
pectul a fugit sau nu cu o parte din ex-
ploziv ºi, deci, dacã atentatul a fost deju-
cat sau riscul persistã. Conform unor re-
latãri din presã, sirianul ar fi în contact
cu organizaþia jihadistã Stat Islamic.

Cel puþin 18 oameni - 10 militari ºi 8
civili - ºi-au pierdut viaþa duminicã în sud-
estul Turciei, în urma exploziei unei ma-
ºini capcanã, în faþa unei secþii de poliþie
din provincia Hakkari, a anunþat premierul
turc Binali Yildirim, citat de AFP. Alte cel
puþin 26 de persoane - 10 militari ºi 16
civili - au fost rãnite în atac.

”Atacul a fost comis de un kamikaze
care a fãcut sã explodeze un camion în-
cãrcat cu explozibil”, a precizat Binali Yil-
dirim.

Semdinli este o zonã montanã în apro-
piere de graniþa cu Irak ºi Iran, în provin-
cia Hakkari, unde sunt activi militanþii Par-
tidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Atac armat în Ierusalim. Miºcarea Hamas a revendicat atentatul
Mousabah Abu Sabih, un cetã-
þean israelian de etnie arabã în
vârstã de 39 de ani, a fost îm-
puºcat mortal de agenþi ai ser-
viciilor de securitate israeliene în
timp ce încerca sã fugã spre o
zonã arabã a oraºului. Bãrbatul
locuia în cartierul arab Silwan,
în Ierusalimul de Est, zonã re-
vendicatã de palestinieni.

Miºcarea islamistã palestinia-
nã Hamas a revendicat atentatul
de duminicã. „Autorul atacului
era membru Hamas”, a transmis
organizaþia islamistã care deþine
controlul asupra teritoriului pa-
lestinian Fâºia Gaza.
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Atentat în sud-estul Turciei:
18 oameni au murit

Poliþia din Germania, în alertã pentru gãsirea
unui sirian suspectat de pregãtirea unui atentat
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a criterii-
lor de promovare în grade sau trep-
te profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri pu-
blice, aprobat prin Hotararea nr.286/
2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr.
32, pentru ocuparea unui post va-
cant in regim contractual, pe perioa-
dã nedeterminatã de sofer din ca-
drul Serviciului Pazã. Concursul
pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor
de înscriere; - proba scrisã  -
03.11.2016 ora 10,oo; - interviul –
08.11.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3 din
acelasi Regulament-cadru, în vede-
rea participãrii la concurs, candida-
tul trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie
a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România; b) cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit; c) are
vârsta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare
de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
fost condamnatã definitiv pentru sã-
vârºirea unei infracþiuni contra uma-
nitãþii, contra statului ori contra au-
toritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptui-
rea justiþiei, de fals ori a unor fapte
de corupþie sau a unei infracþiuni sã-
vârºite cu intenþie, care ar face-o in-
compatibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiþii specifice:
- permis categoria B si C; - studii
medii; - vechime în muncã minim 5
ani; Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune pânã pe data de
27.10.2016, la sediul Directiei Jude-
tene de Paza si Servicii Dolj  din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile la
sediul Directiei Judetene de Paza si
Servicii Dolj Compartiment Resurse
Umane-persoanã de contact, Bercã
Mãdãlina, la telelefon  0251/415841.

În conformitate cu prevederile
art. 1 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a criterii-
lor de promovare în grade sau trep-
te profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri pu-
blice, aprobat prin Hotararea nr.286/
2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj  organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr.
32, pentru ocuparea a cinci posturi
vacante în regim contractual, pe
perioadã nedeterminatã de paznic
din cadrul Serviciului Pazã. Concur-
sul pentru ocuparea postului vacant
va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia do-
sarelor de înscriere; - proba scrisã

- 02.11.2016 ora 10,oo; - interviul –
07.11.2016 ora 10,oo. Potrivit art. 3
din acelasi Regulament-cadru, in ve-
derea participãrii la concurs, can-
didatul trebuie sa îndeplineasca ur-
mãtoarele condiþii: Condiþii genera-
le: a) are cetãþenia românã, cetãþe-
nie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România; b) cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit; c) are
vârsta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare
de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a
fost condamnatã definitiv pentru sã-
vârºirea unei infracþiuni contra uma-
nitãþii, contra statului ori contra au-
toritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãp-
tuirea justiþiei, de fals ori a unor fap-
te de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiþii spe-
cifice: - studii medii/generale,
atestat specialitate agent de secu-
ritate; Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune pânã pe data
de 26.10.2016, la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din
str. Constantin Lecca, nr. 32. Infor-
maþii suplimentare ºi bibliografia se
pot obþine de la Directia Judeteana
de Paza si Servicii Dolj, Comparti-
ment Resurse Umane-persoanã de
contact, Bercã Mãdãlina, la telele-
fon 0251/415841.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea unui post vacant de asistent me-
dical principal. Condiþii generale de
participare la concurs: Candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã condiþiile ge-
nerale prevãzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare. Con-
diþii specifice de participare la con-
curs: · 1 post asistent medical princi-
pal - studii postliceale sanitare - grad
principal. Concursul se organizeazã
la sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protectia Copilului
Dolj în data 01 noiembrie  2016, ora
10.00 (proba scrisã) ºi în data de 03
noiembrie 2016, ora 14.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun la se-
diul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã si Protecþia Copilului Dolj, în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunt, respec-
tiv pânã pe data de 21.10.2016. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Primãria Comunei Pieleºti, ju-
deþul Dolj, anunþã scoaterea la con-
curs în data de 10.11.2016 a unui
post de muncitor calificat – deser-
vire în cadrul Compartimentului
Culturã al Primãriei Comunei Pie-
leºti. Data limitã de depunere a do-
sarelor este 01.11.2016 ora 16.00.
Condiþiile de participare, tematica
ºi bibliografia concursului vor fi
afiºate la sediul Primãriei Comunei
Pieleºti, str. Gheorghiþã Geolgãu nr.
188, judeþul Dolj. Pentru mai multe
informaþii puteþi apela Biroul de
Registraturã al Primãriei Comunei
Pieleºti la telefon: 0251/ 459.545.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Cen-
trul Multifuncþional Craiova scoate la
licitaþie publicã deschisã în vederea
închirierii urmãtoarele spaþii disponi-
bile: a) spaþii moderne de birouri, cu
suprafeþe cuprinse între 20 ºi 58 de
m.p., avandincluse o serie de facilitate
precum: instalaþii moderne de funcþi-
onare de ultimã generaþie, spaþii com-
mune de tip oficiu, salã multifunctio-
nalã dotatã corespunzãtor, locuri de
parcare gratuitã. Birourile se gãsesc
în incinta Centrului de Dezvoltare Teh-
nologicã ºi Excelenþa în Afaceri si a
Centrului de Sprijin al IMM-urilor ºi In-
stitutelor de Cercetare si Inovare.
b)spaþii de birouri, spaþii expoziþiona-
le,  de depozitare ºi de alimentaþie pu-
blicã – în Multifuncþional Craiova. Do-
cumentaþia necesarã se procurã de
la Centrul Multifuncþional Craiova, str.
Târgului, nr.26, etaj 2, camera E211.
Licitaþia va avea loc la aceeaºi adre-
sa în fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

Primaria Comunei Verbita anun-
þã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare emisa de
APM Dolj pentru Planul Urbanistic
General al Comunei Verbita, judeþul
Dolj,- planul nu necesita evaluare de
mediu ºi nu se supune evaluarii
adecvatã, urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare  poa-
te fi consultatã în zilele de luni-joi
între orele 800 -1630 ºi vineri între ore-
le 800-1400 la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, pe site-ul APM
Doljhttp://apmdj.anpm.rosi la sediul
primãriei com. Verbita, jud. Dolj. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj (fax: 0251.419.035,
e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în-
termen de 10 zile calendaristice de
la data publicãrii in mass-media.

Primãria Comunei Goicea anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare emisã
de APM Dolj pentru Planul Urbanis-
tic General al Comunei Goicea, jude-
þul Dolj,- planul nu necesita evaluare
de mediu ºi nu se supune evaluarii
adecvatã, urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare poate
fi consultatã în zilele de luni-j oi în-
treorele 800 -1630 ºi vineri între orele
800-1400 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, pe site-ul APM
Doljhttp://apmdj.anpm.rosi la sediul
primãriei com. Goicea, jud. Dolj. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj (fax: 0251.419.035,
e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în-
termen de 10 zile calendaristice de
la data publicãrii in mass-media.

Primãria Comunei Melineºti
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare emisa
de AP M Dolj pentru Planul Urbanistic
General al Comunei Melineºti, judeþul
Dolj,- planul nu necesita evaluare de
mediu ºi nu se supune evaluãrii adec-
vatã, urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã  aviz de mediu. Docu-
mentaþia care a stat la baza luãrii de-
ciziei etapei de încadrare poate fi con-
sultatã în zilele de luni-joi între orele
800 -1630 ºi vineri între orele 800-1400 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, pe site-ul APM Doljhttp://ap-
mdj.anpm.rosi la sediul primãriei com.
Melinesti, jud. Dolj. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj (fax: 0251.419.035, e–mail: office-
@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.
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OFERTE DE SERVICI

ANGAJÃM OPE-
RATOR CALCULA-
TOR ªI OPERA-
TOR PREGÃTIRE
DOCUMENTE DE
ARHIVÃ. Oferim ºi
Rugãm seriozitate.
Relaþii la Telefon:
0755/ 049.726 ºi
CV-ul îl puteþi trimi-
te pe adresa offi-
ce@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Rela-
þii la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile ale-
se vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul
drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 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 toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, aºezat lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan co-
muna Sadova: Tarla
87, Parcela 3361/1
mp- 5300, T 87 P
3361/2, mp 5400, T
88, P 3361 mp,
17500, T 87, P3295,
mp 900, T 87, P
3291, mp. 900. Preþ
negociabil. Telefon:
0765/219.913.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

STRÃINE
Vând Renault Me-
gane Diesel, an
2003. Telefon: 0767/
470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând manechine.
Telefon: 0762/
484.755.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1
vitrinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona Cra-
iova) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.



cuvântul libertãþii / 13luni, 10 octombrie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.

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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 10 octombrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.

Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani.
Te l e f o n : 0 7 6 4 /
779.702
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 sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat,
2 camere decoman-
date, microcentralã,
aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.

Închiriez aparta-
ment douã camere
decomandate, con-
fortabil în zona cen-
tralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil.
Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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

PIERDERI
AVICOLA RAGGI
SRL J16/ 1982/
2002, CUI 14979040
declarã pierdut cer-
tificat constatator Nr.
23915/2015. Se de-
clarã nul.
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Învinsã, joi, în primul meci al turneului olandez de
Serbia (19-23), România a repurtat apoi douã succe-
se, 32-25, vineri, cu echipa secundã a gazdelor, ºi
24-23, sâmbãtã, cu prima reprezentativã batavã.

Nici contra Olandei A, naþionala nu a contat pe
Cristina Neagu, dar ºi pe alte jucãtoare exponenþiale,
precum Paula Ungureanu ºi Melinda Geiger. De ase-
menea, Oana Manea a intrat pe parcurs, iar Chiper ºi
Dedu au evoluat destul de puþin. Este adevãrat, nici
Olanda, vicecampiona mondialã în exerciþiu ºi locul 4
la Olimpiada din aceastã varã, nu a avut câteva piese
importante, precum Broch, Polman ºi Groot.

Noul selecþioner, Ambros Martin, a schimbat des-
tul de des echipa pe parcursul partidei, vrând sã vadã
la lucru cât mai multe variante. Astfel, în atac, spa-
niolul a încercat mai multe ”triplete” la linia de 9 me-
tri, fie cu Perianu ºi Buceschi în echipã, fie cu Buces-
chi sau Laslo, fie cu Laslo ºi Buceschi. Surpriza plã-

Datoritã unui gol în ultima secundã,

România bate OlandaRomânia bate OlandaRomânia bate OlandaRomânia bate OlandaRomânia bate Olanda
la ea acasãla ea acasãla ea acasãla ea acasãla ea acasã

cutã a acestei partide a fost Laura Popa, care a mar-
cat în momentele importante ale jocului.

Punctul forte al echipei a fost însã sistemul defen-
siv, unde Gabriella Szucs ºi Gabriela Perianu au în-
chis bine culoarele în multe momente. Partida a fost
destul de echilibratã, iar diferenþa maximã în meci a
fost de maximum 3 goluri, 10-7 pentru Olanda. Ro-
mânia a început bine ambele reprize, la fel de bine le-
a ºi terminat.

Jocul a fost decis în ultima secundã, de Eliza Bu-
ceschi (foto), care a marcat dintr-o aruncare de la 7
metri. România a încheiat aºadar turneul de la Ein-
dhoven cu o prestaþie încurajatoare în perspectiva CE
2016 (4-18 decembrie), în condiþiile în care nu a avut
mai multe jucãtoare de bazã.

Au înscris pentru România: Buceschi 6, Perianu 4,
Udriºtoiu 4, Popa 3, Chintoan 2, Laslo 2, Manea 1,
Chiper 1, M. Neagu 1.

Clasament
1. Iºalniþa 22 7. Luceafãrul 9
2. Cârcea 19 8. Malu Mare 7
3. Bechet 17 9. Leamna 7
4. Cetate 15 10. Dobroteºti 6
5. Segarcea 15 11. Preajba 4
6. Ostroveni 13 12. Calafat 3
Etapa viitoare (sâmbãtã, ora 11:00): Arena Bulls Preajba – Tractorul

Cetate, Ajax Dobroteºti – Progresul Segarcea, Unirea Leamna – Dunãrea
Calafat, Metropolitan Iºalniþa – Viitorul Cârcea, Luceafãrul Craiova –
Recolta Ostroveni, ªtiinþa Danubius Bechet – ªtiinþa Malu Mare.

Derby-ul de clasament al eta-
pei cu numãrul 8 a primei ligi ju-
deþene, între ªtiinþa Danubius
Bechet ºi Progresul Segarcea, s-
a încheiat fãrã goluri, rezultat
consemnat pentru întâia oarã în
competiþie, în aceastã stagiune.
În schimb, a fost spectacol
ofensiv la Ostroveni, unde gaz-
da Recolta a trecut cu 5-4 de
Preajba. Tot de 5 ori a reuºit sã

În cel mai tare meci al rundei, prima remizã “albã” a sezonului
marcheze ºi a doua clasatã, Vii-
torul Cârcea, însã a reuºit sã-ºi
pãtreze butul intact, în disputa,
de “acasã”, cu Luceafãrul Craio-
va, timp în care, liderul Metro-
politan Iºalniþa a tras din greu
pânã se se impunã în fieful “lan-
ternei” Dunãrea Calafat, 2-1. De
altfel, Iºalniþa ºi Cârcea propun
marele meci al rundei viitoare,
programat pe terenul primeia.

Rezultate complete înre-
gistrate sâmbãtã: Recolta Os-
troveni – Arena Bulls Preajba
5-4 , Tractorul Cetate – Ajax
Dobroteºti 3-0, ªtiinþa Danu-
bius Bechet – Progresul Segar-
cea 0-0, Viitorul Cârcea – Lu-
ceafãrul Craiova 5-0, Dunãrea
Calafat – Metropolitan Iºalniþa
1-2, ªtiinþa Malu Mare – Uni-
rea Leamna 4-1.

Voleibalistele craiovene au pãrã-
sit Cupa României, în manºa inau-
guralã, dupã ce s-au înclinat fãrã
drept de apel, scor 0-3, sâmbãtã,
în deplasare, în faþa nou-promo-
vatei SCM Piteºti. Mai mult decât
rezultatul, îngrijorãtor a fost ecar-
tul cu care s-au pierdut seturile (15-
25, 10-25, 11-25). Acesta a fost
primul joc cu Daniel Sãvoiu ºi Puºa
Dina pe bancã, cei doi înlocuind,
la începtul sãptãmânii trecute, tan-
demul compus din Alexandru Cos-
ma ºi Adrian Popescu.

VOLEI (F) – CUPA ROMÂNIEI – TURUL I

Eliminare ruºinoasã
pentru SCM U Craiova

Craiova ºi Piteºtiul mai fuserã
rivale în urmã cu o lunã, la un tur-
neu pregãtitor în Lugoj, iar alb-al-
bastrele câºtigaserã atunci cu 3-1
(25-20, 25-22, 21-25, 25-17).

Sâmbãta care urmeazã, SCM U
va debuta ºi în campionat, urmând
a întâlni, la Sala Polivalentã, cea-
laltã echipã pãtrunsã în elitã, CSU
Galaþi. Formaþie eliminatã la rân-
du-i din Cupa României, scor 1-3
(18-25, 7-25, 25-23, 23-25), pe
propriul parchet, cu VC Unic LPS
Piatra Neamþ.

Dupã înfrângerea cu
1-2 suferitã, joi, contra
amfitrioanei turneului –
Olanda, România a fost
învinsã ºi în a doua dis-
putã din cadrul grupei 2
preliminare, scor 1-3,
sâmbãtã, cu Norvegia,
context în care mai pãs-
treazã doar ºanse pur te-
oretice la accederea în
Turul de Elitã, ultima run-
dã înainte de Euro 2017.
În penultima fazã s-au
calificat deja Norvegia ºi
Olanda. Cele douã au acumulat punctaj maxim, adãu-
gând aici ºi “antrenamentele” cu San Marino, 9-0,
respectiv 4-0. În Turul de Elitã al competiþiei se cali-
ficã primele douã clasate în cele 13 grupe, precum ºi

FOTBAL  U19 – PRELIMINARII CE 2017

“Tricolorii” au pierdut ºi al doilea meci,
fiind ca ºi ieºiþi din cursa cãtre turneul final

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã

2018: Olanda – Franþa.
DIGI SPORT 2
8:30 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (Chi-

na): ziua 1 / 18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: BC Mureº – U-BT Cluj, BC CSU Sibiu –
CSM CSU Oradea / 21:45 – FOTBAL – Preliminarii
CM 2018: Suedia – Bulgaria.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL DE SALÃ – Liga I: Dunãrea Cã-

lãraºi – United Galaþi / 21:45 – FOTBAL – Preliminarii
CM 2018: Insulele Feroe – Portugalia.

DOLCE SPORT 1
3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Carolina Pan-

thers – Tampa Bay Buccaneers.
EUROSPORT 1
15:00, 22:00 – SNOOKER – Openul Angliei: etapa întâi.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

cea mai buna ocupan-
tã a poziþiei a treia. Ro-
mânia va juca cu San
Marino, mâine.

Cât priveºte parti-
da cu reprezentativa
scandinavã, tricolorii
au punctat prin Adri-
an Petre (68), jucãtor
care înscrise ºi cu
Olanda. Golurile nor-
vegienilor au fost
semnate de Roseth
(14), Ajer (86) ºi Gro-
edem (90).

Selecþionerul Costel Enache a aliniat echipa: Vlad
(echipier al Univeristãþii Craiova) — Capuºã, Paºca-
nu, Ciobotariu, Negrea – Oaidã (Man 57), Dragomir
– Ciobanu, Hagi, Coman (Grecu 84) – Petre.

LIGA A IV-A – ETAPA A 8-A

HANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICALHANDBAL (F) – TURNEU AMICAL
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Cel mai uºor meci al României
din ultimii ani s-a încheiat practic
în minutul 3, când armenii au rã-
mas mai puþini ºi Stancu a avut min-
gea la punctul cu var, de unde nu a
ratat niciodatã în cariera sa. De parcã
nu era de ajuns cã Armeniei, o se-
lecþionatã modestã, îi lipsea starul
Mkhtaryan, dupã o jumãtate de orã
de haos prin defensiva gazdelor,
România avea deja 4-0. Stanciu,
Stancu, Rãzvan Marin ºi Adi Popa
s-au simþit în elementul lor prin
preajma careului advers ºi au fost
extrem de eficienþi. Chipciu a com-
pletat în a doua reprizã o victorie la
care nici nu ne putem raporta, fi-
indcã a fost parctic în faþa nimã-
nui. Dincolo de succesul conforta-

Preliminariile CM 2018 - Rusia

Asearã s-au jucat partidele:  Finlanda - Croaþia, Ucraina – Kosovo, Israel – Liechtenstein,  Þara Galilor
- Georgia,  Moldova – Irlanda, Serbia - Austria,  Albania - Spania,  Macedonia - Italia, Islanda – Turcia.

GRUPA A:

Franþa - Bulgaria 4-1 (Gameiro
23, 59, Payet 26, Griezmann 38 /
Aleksandrov 6 pen.)

Luxemburg - Suedia 0-1 (Lus-
tig 58)

Olanda - Belarus 4-1 (Promes
15, 31, Klaassen 55, Janssen 64 /
Rios 47)

Clasament: 1. Olanda 4p, 2.
Franþa 4p, 3. Suedia 4p, 4. Bulga-
ria 3p, 5. Belarus 1p, 6. Luxem-
burg 0p.

Etapa viitoare (astãzi): Belarus -
Luxemburg, Olanda - Franþa, Su-
edia - Bulgaria.

GRUPA B:

Ungaria - Elveþia 2-3 (Szalai 53,
71 / Seferovic 51, Rodriguez 67,
Stocker 89)

Letonia - I-le Feroe 0-2 (Nattes-
tad 19, Edmundsson 70)

Portugalia - Andorra 6-0 (Cr.
Ronaldo 2, 4, 47, 68, Joao Cance-
lo 44, Andre Silva 86)

Clasament: 1. Elveþia 6p, 2. I-le
Feroe 4p, 3. Portugalia 3p, 4. Es-
tonia 3p, 5. Ungaria 1p, 6. Andor-
ra 0p.

Etapa viitoare (astãzi): Andorra
- Elveþia, I-le Feroe - Portugalia,
Letonia - Ungaria.

GRUPA H
Belgia - Bosnia 4-0 (Spahic 26

aut., Hazard 29, Alderweireld 60,
Lukaku 79)

Grecia - Cipru 2-0 (Mitroglou
12, Mantalos 42)

Estonia- Gibraltar 4-0 (Kait 47,
70, Vassiljev 52, Mosnikov 88)

Clasament: 1. Belgia 6p, 2. Gre-
cia 6p, 3. Bosnia 3p, 4. Estonia 3p,
5. Cipru 0p, 6. Gibraltar 0p.

Etapa viitoare (astãzi): Bosnia -
Cipru, Estonia - Grecia, Gibraltar
- Belgia.

Grupa C:
Azerbaijan - Norvegia 1-

0 (Medvedev 11)
Germania - Cehia 3-0 (Muller

13, 65, Kroos 49)
Irlanda de Nord - San Marino

4-0 (Davis 26 - pen., Lafferty 80,
90+4, Ward 85)  

Clasament: 1. Germania 6p, 2.
Azerbaidjan 6p, 3. Irlanda de Nord
4p, 4. Cehia 1p, 5. Norvegia 0p,
6. San Marino 0p.

Etapa viitoare (mâine): Cehia –
Azerbaidjan, Germania – Irlanda de
Nord, Norvegia – San Marino.

Grupa F:
Anglia - Malta 2-0 (Sturridge 29,

Alli 38)
Scoþia - Lituania 1-1 (McArthur

89 / Cernych 59)
Slovenia - Slovacia 1-0 (Krona-

veter 74) 
Clasament: 1. Anglia 6p, 2. Sco-

þia 4p, 3. Slovenia 4p, 4. Lituania
2p, 5. Slovacia 0p, 6. Malta 0p.

Etapa viitoare (mâine): Lituania
– Malta, Slovacia – Scoþia, Slove-
nia – Anglia.

Armenia – România 0-5Armenia – România 0-5Armenia – România 0-5Armenia – România 0-5Armenia – România 0-5
Au marcat: B. Stancu 3 – pen., Ad. Popa 10, R. Marin 11, Stanciu

29, Chipciu 59.
Erevan, stadion: “Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Mar-

zadasht”, spectatori: 5.000.
Armenia: Beglaryan 4 – Mkoyan 4, Haroyan 4, Andonian 3 (Vos-

kanyan 39) 4, Hayrapetyan 4 – Grigoryan 4, Malakyan 3 – Ozbiliz
5 (Hovhannisyan 64) 4, Pizzelli 5, Manoyan 4 - Pogosyan 4 (Mura-
dyan 33) 4. Selecþioner: Varujan Sukiasyan.

România: Tãtãruºanu 6 – Benzar 7, Sãpunaru 7, Dr. Grigore 7,
Latovlevici 7 - Hoban 7 - A. Popa 8, N. Stanciu 8 (Bicfalvi 82), R.
Marin 8, Chipciu 7 (Rotariu 67) 7 - B. Stancu 7 (Keºeru 57) 6.
Selecþioner: Christoph Daum.

Cartonaº roºu: Malakyan 3.
Arbitru: Vladislav Bezborodov (Rusia) 7.

România a zdrobit Arme-
nia în deplasare, dupã
un meci jucat aproape
integral în superioritate
numericã

Clasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei E
1. Muntenegru 2 1 1 0 6-1 4p
2. România 2 1 1 0 6-1 4p
3. Polonia 2 1 1 0 5-4 4p
4. Danemarca 2 1 0 1 3-3 3p
5. Kazahstan 2 0 1 1 2-7 1p
6. Armenia 2 0 0 2 0-6 0p

Celelalte meciuri din grupã:
Muntenegru – Kazahstan 5-0 (Tomasevic 24, Vukcevic 59, Jovetic 64, Beqiraj 73, Savic 78)
Polonia – Danemarca  3-2 (Lewandowski 20, 36 - pen., 48 / Glik 49 – aut., Poulsen 69)
Urmãtoarea etapã (mâine): Kazahstan – România, Danemarca – Muntenegru, Polonia – Armenia.

bil, Daum a mai câºtigat încã un
jucãtor tânãr pentru naþionalã, Rãz-
van Marin fãcându-ºi loc, probabil
definitiv, alãturi de coechipierul de
la club, Benzar, în echipa României.
Pe lângã reuºita cu dreptul din pri-
ma parte ºi bara cu stângul din re-
priza a doua, fiul lui Petre Marin n-
a arãtat deloc cã a fost la debut,
intrând fãrã trac ºi demonstrând o
marturitate remarcabilã în joc.
Daum a avut trei atacanþi în lot, dar
nu l-a titularizat pe niciunul, împin-
gându-l în schimb pe Stancu într-o
poziþie în care n-a mai jucat de mult,
un fel de 9 fals. Sãpunaru este ºi el
jucãtor esenþial în concepþia lui
Daum ºi dupã ce a fost închizãtor
cu Muntenegru, a fost retras sto-
per, cel sacrificat fiind Moþi. În ban-
da stângã, postul cu semne de în-
trebare la naþionalã, Latovlevici a dat
randament, arând jumãtatea adver-
sã, în condiþiile unei dominãri totale
a tricilorilor. La orizont este partida
cu Kazahstanul, pe care nu trebuie

sã o abordãm nici prin prisma aces-
tui 5-0 cu Armenia ºi nici a eºecului
cu acelaºi scor al adversarilor în
Muntenegru, fiindcã pe sinteticul de
la Astana se va juca mai mult ca
sigur un altfel de fotbal.

Daum: „Nu mã aºteptam la o
asemenea diferenþã”

Dupã victoria categoricã de la
Erevan, selecþionerul Christoph
Daum a declarat: „Echipa a în-
ceput foarte motivatã ºi concen-
tratã. Dupã primul gol, ne-am dez-
lãnþuit, nu se întâmplã foarte des
un astfel de scor, nu mã aºtep-
tam. Mã bucur cã am pãstrat con-
trolul ºi dupã primul gol, cã nu ne-

am oprit. Armenia putea sã vinã
peste noi ºi sã intre în meci. Am
încercat sã-i þin pe jucãtori activi,
sã alerge, sã paseze, nu doar sã
menþinã scorul. Am fãcut foarte
multe schimbãri în echipã, inclu-
siv sistemul. Ne-am creat multe
ocazii ºi mã bucur foarte mult, mai
ales pentru jucãtorii tineri. Rãzvan
Marin are multã calitate, a fost un
prim pas pentru el. ªi Rotariu a in-
trat foarte bine, a alergat foarte
mult, a pasat. Sunt mândru cã am
la dispoziþie astfel de jucãtori, care
trebuie sã se dezvolte.

Despre partida viitoare, din Ka-
zahstan, ºi grupa de calificare,
Daum a spus: „Trebuie sã demon-
strãm în Kazahstan cã am fãcut

un progres, sã fim mai buni de la
meci la meci. Cu 7 puncte am fi
pe drumul cel bun. Este o grupã
foarte dificilã ºi este important sã
fim în cea mai bunã formã, din
punct de vedere psihic ºi fizic.
Kazahstan va încerca sã refacã bla-
zonul, dupã un 0-5, va fi mai greu.
Am spus cã sunt patru echipe foar-
te puternice în aceastã grupã, Ro-
mânia este una dintre aceste echi-
pe, ºi va fi foarte greu sã ne califi-
cãm de pe primul loc. Dar califi-
carea este obiectivul, care se poa-
te obþine ºi de pe locul doi. Califi-
carea se va juca pânã la ultimul
meci, în Danemarca. Oricare din-
tre aceste patru echipe pot câºtiga
în deplasare”.

ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…ªi totuºi, mai sunt echipe mici…


