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De sâmbãtã dimineaþa, de la ora 7.00, oamenii stau la
coadã în faþa Agenþiei de Protecþia a Mediului Dolj pentru
a prinde un loc în programul „Casa Verde”. Au îndurat
frigul, unii fiind veniþi din localitãþi din judeþ, dar nu au
plecat acasã de teamã sã nu fie cumva ºterºi de pe listele
pe care le-au întocmit ºi care au fost strigate din orã în

orã. Ieri-dimineaþã, când s-au deschis porþile instituþiei, so-
licitanþii au fost gata sã le punã în braþe funcþionarilor dosa-
rele pentru panourile solare pe care statul le finanþeazã în
totalitate. În numai câteva ore, au fost înregistrate 50 de
dosare, dar mulþi au rãmas dezamãgiþi când li s-a comuni-
cat cã nu vor fi acceptate doar puþin peste 300 de cereri.
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PSD a depus la Senat proiectul
de lege pentru eliminarea a 102 taxe
nefiscale, inclusiv radio-tv
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a depus,

ieri, în Senat un proiect de lege pentru elimi-
narea a 102 taxe nefiscale, printre care tim-
brul de mediu pentru autovehicule, 33 de
taxe consulare ºi de cetãþenie, 20 de taxe de
la Registrul Comerþului ºi taxele radio-TV.
„Astãzi (n.r. – ieri) a intrat în Biroul Perma-
nent al Senatului acest proiect de lege. Sper
ca, în Parlament, colegii mei sã dea impor-
tanþã acestui proiect de lege. ªtiu cã sunt
cele douã instituþii de unde trebuie sã vinã
avize – Consiliul Legislativ ºi Guvern. Sper
ca ºi Consiliul Legislativ ºi Guvernul sã se
aplece cu atenþie cãtre acest proiect de lege
ºi sã emitã avizele, pozitive sau negative,
pentru a putea continua procedura parla-
mentarã”, a declarat Liviu Dragnea. El a dat
asigurãri cã, pentru toate aceste taxe care
vor fi eliminate, bugetul de stat va asigura
sumele necesare pentru instituþiile care pri-
meau în bugetele proprii aceste taxe. „Im-
pactul fiscal este sub 0,1% din PIB. Este
practic nesemnificativ”, a susþinut Dragnea.

ANAF reaminteºte persoanelor
fãrã venituri cã datoreazã contribuþia
de asigurãri de sãnãtate
Persoanele fizice care nu realizeazã veni-

turi de natura celor menþionate la art. 155 din
Codul Fiscal datoreazã contribuþia de asi-
gurãri sociale de sãnãtate, se aratã într-un
comunicat al Agenþiei Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã (ANAF). Aceste persoane
trebuie sã facã respectivele plãþi: a) lunar,
prin aplicarea cotei individuale de contribu-
þie asupra bazei de calcul reprezentând va-
loarea salariului de bazã minim brut pe þarã,
ºi au obligaþia sã plãteascã contribuþia de
asigurãri sociale de sãnãtate pe o perioadã
de cel puþin 12 luni consecutive, începând
cu luna în care se depune declaraþia sau b)
la data la care acceseazã serviciile acordate
de sistemul public de asigurãri sociale de
sãnãtate, aplicând cota individualã de con-
tribuþie asupra bazei de calcul reprezentând
valoarea a de 7 ori salariul de bazã minim
brut pe þarã. De asemenea, precizeazã ANAF,
persoanele fizice care realizeazã venituri lu-
nare exclusiv din investiþii ºi/sau din alte
surse ale cãror baze lunare de calcul se situ-
eazã sub nivelul valorii salariului de bazã
minim brut pe þarã ºi nu se încadreazã în
categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuþiei sau în categoriile de persoane
pentru care plata contribuþiei se suportã din
alte surse „datoreazã contribuþia de asigu-
rãri sociale de sãnãtate” în aceleaºi condiþii
descrise mai sus. „Plata contribuþiei de asi-
gurãri sociale de sãnãtate se face fie lunar,
pânã la data de 25 inclusiv a fiecãrei luni,
începând cu luna urmãtoare depunerii de-
claraþiei, fie la data depunerii declaraþiei, în
funcþie de opþiunea exercitatã de persoana
fizicã”, mai aratã ANAF.
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Declaraþia Ralucãi Prunã,care a
recunoscut joi cã a minþit în faþa
CEDO în ceea ce priveºte bugetul
pentru penitenciare, a fost fãcutã
“în contextul lipsei investiþiilor pen-
tru instanþe, nevoia de avea aceste
investiþii ºi necesitatea unei progra-
mãri bugetare multianuale”,aratã MJ
într-un comunicat.

“Referitor la afirmaþia fãcutã de
ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, în
cadrul ºedinþei plenului CSM din
data de 6 octombrie 2016, cu privi-
re la lipsa fondurilor pentru peniten-
ciare, Ministerul Justiþiei face urmã-
toarele precizãri: Afirmaþia a fost fã-
cutã în contextul lipsei investiþiilor pentru instan-
þe, nevoia de avea aceste investiþii, ºi necesitatea
unei programãri bugetare multianuale; Compa-
raþia cu sistemul penitenciar ºi fondurile alocate
acestuia a fost fãcutã doar pentru a sublinia pro-
vocãrile cu care ne confruntãm în cazul dezvol-
tãrii unei infrastructurii la nivelul întregului sis-
tem judiciar”, potrivit comunicatului de presã al
Ministerul Justiþiei remis, luni, MEDIAFAX.

Instituþia condusã de Raluca Prunã precizeazã
cã propunerea de a construi noi penitenciare a
fost vehiculatã în decursul discuþiilor tehnice
din minister, dar ºi în ºedinþele de dezbatere pe
tema acþiunilor pe care le poate pregãti Româ-
nia pentru a evita pronunþarea de cãtre CEDO a
unei hotãrâri pilot.

“În dorinþa de a evita vehicularea unor cifre
nerealiste, care nu pot decât sã inducã în eroa-
re pe partenerii de la CEDO, am oprit un me-
morandum, pregãtit pentru ºedinþa de guvern
din 19 ianuarie 2016 ºi care conþinea estimãri
nerealiste; În schimb, am inclus în acel memo-
randum (memorandum I) obligaþia pentru agen-
tul CEDO ºi instituþiile cu care colaboreazã (in-
clusiv MJ) de a prezenta o nouã estimare, rea-
listã ºi cu un buget asumat (Memorandum II);
Acesta din urmã a fost aprobat de Guvern la 27
aprilie 2016, vizeazã construcþia a douã peni-
tenciare pânã la 2021, precum ºi preluarea a

Remuneraþia medicilor pentru
gãrzile efectuate a crescut cu pânã
la 90% de la 1 octombrie, dupã ce
Guvernul a adoptat Ordonanþa de
Urgenþã 20/2016, plata gãrzilor
suplimentare fãcându-se acum prin
raportare la salariul de bazã majo-
rat de la 1 august 2016, anunþã
Ministerul Sãnãtãþii.

Plata majoratã pentru aceste gãrzi
va fi primitã de medici începând cu
15 noiembrie, se aratã într-un co-
municat remis MEDIAFAX de Mi-
nisterul Sãnãtãþii. “Astfel, garda unui
medic primar, gradaþia 5, va fi plã-
titã în zilele lucrãtoare cu 781 de lei
brut (la un spor de 25%) ºi cu 1.094
de lei brut (la sporul maxim de
75%). În zilele de sâmbãtã, dumi-
nicã ºi sãrbãtorile legale, venitul din
gardã va ajunge la 1.667 de lei brut.
Un medic specialist, gradaþia 5, va
primi pentru o gardã efectuatã în
cursul sãptãmânii 614 lei brut (la
un spor de 25%) ºi 860 de lei brut
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douã locaþii pentru reamenajare (pânã în 2023)”,
potrivit documentului citat.

Ministerul Justiþiei mai transmite cã “e bine
ca discutãm public acest lucru, chiar ºi în con-
text pre-electoral, pentru cã e necesar un con-
sens politic de naturã sã garanteze nivelul ne-
cesar de investiþii în sistemul judiciar, indife-
rent cine va fi la guvernare”.

PSD a depus, ieri, la Camera Deputaþilor,
moþiunea simplã împotriva ministrului Justiþiei,
Raluca Prunã, intitulatã „ªi minciuna poate sã
ucidã”, preºedintele PSD Liviu Dragnea preci-
zând cã ministrul va avea ocazia sã vinã în Par-
lament pentru a explica ce a vrut sã spunã cu
privire la penitenciare.

„Textul moþiunii este deja redactat ºi va fi
depus astãzi (ieri - n.r.) ºi sunt toate ºansele sã
se dezbatã mâine (marþi - n.r.) ºi tot mâine sã
se voteze în plen. (...) Declaraþiile publice pe
care le-a fãcut dna ministru al Justiþiei nouã ni
se par foarte grave. În acest sens facem acest
demers politic, de care nu cred cã va þine sea-
ma primul ministru, sã depune moþiune simplã
ºi dna ministru are posibilitatea, dacã va dori sã
vinã în Parlament, sã poatã sã explice ce a vrut
sã spunã”, a declarat preºedintele PSD, Liviu
Dragnea.

El a precizat cã titlul moþiunii este „ªi min-
ciuna poate sã ucidã”. „Eu nu am conversaþii

uzuale cu dna Prunã ºi nici nu avem
o comunicare. Sincer, nici nu þin
sã comunic cu dna Prunã”, a rãs-
puns Dragnea întrebat de jurnaliºti
dacã a discutat cu ministrul Justi-
þiei înainte de a depune moþiunea.
Dagnea a mai spus cã, deocamda-
tã, PSD depune moþiune simplã
doar împotriva ministrului Justiþiei,
pentru cã ”despre alte cazuri încã
nu am vorbit”.

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã,
a declarat, joi, cã a minþit la CEDO
cã dispune de un buget de aproape
un miliard de euro pentru ºapte pe-
nitenciare, deºi în realitate Guver-

nul nu avea aceastã sumã în buget, argumen-
tând cã declaraþiile ‘’erau niºte bune intenþii’’.

‘’ªtiþi cum e, domnule judecãtor, ca la peni-
tenciare, unde eu m-am dus ºi am minþit la
CEDO ºi spun bine minþit la CEDO, cã eu am
crezut cã dacã mi se dã o hârtie sub semnãtura
cuiva din statul român... Deci eu am minþit acolo
spunând cã noi am asigurat buget pentru ºapte
penitenciare a câte 150 de milioane pentru fie-
care penitenciar, ergo aproape un miliard de
euro, dar astea erau niºte bune intenþii, pentru
cã în realitate în buget noi nu avem aceºti bani.
Aºa s-a întâmplat ºi cu investiþiile. Pe mine nu
mã costã nimic ºi pe niciun ministru sã facem
o foaie foarte frumoasã, sã spunem cã ne tre-
buie douã miliarde de euro ca noi sã avem o
infrastructurã de top în România, dar câtã vre-
me nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu
se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mã
simt obligatã sã îl apãr nu neapãrat pentru cã
fac parte din el, acest guvern a moºtenit asta, o
colecþie de bune intenþii. ªi a trebuit eu sã ies sã
spun cã nu pot sã fac ºapte penitenciare, cã nu
am bani (...)”, a declarat Raluca Prunã, joi, în
ºedinþa Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM).

Potrivit regulamentului, Guvernul nu este
obligat sã demitã ministrul, chiar dacã moþiu-
nea simplã este adoptatã de Parlament.

Ministerul Sãnãtãþii: Remuneraþia medicilor
pentru gãrzi a crescut cu pânã la 90%

(la un spor de 75%). Pentru gãrzile
din weekend ºi din zilele declarate
sãrbãtori legale, acelaºi medic va în-
casa 1.310 lei brut”, se precizeazã
în comunicat.

În cazul medicilor rezidenþi pla-
ta gãrzilor efectuate va fi cu sume
cuprinse între 435 de lei brut ºi
1.147 de lei brut, în funcþie de anul
de rezidenþiat ºi de sporul aplicat.
Acesta din urmã este de 25% sau
75% pentru cele din cursul sãptã-
mânii ºi 100% pentru zilele de sâm-
bãtã, duminicã ºi sãrbãtori legale.

Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã
gãrzile suplimentare vor fi efectua-
te în baza unui contract individual
de muncã cu timp parþial. fiind
considerate atât vechime în mun-
cã, cât ºi vechime în specialitate.
“De asemenea, contractul de mun-
cã pentru gãrzi va da dreptul la
concediu de odihnã plãtit propor-
þional cu timpul lucrat pentru me-
dicii care efectueazã numai gãrzi

sau pentru cei care fac gãrzi în alt
spital decât cel la care sunt anga-
jaþi”, se mai aratã în comunicat.

Ca ºi element de noutate, pen-
tru “garda obligatorie” se va acor-
da un spor de 25% pentru timpul
de noapte lucrat. Medicii care au
titlul de doctor în ºtiinþe medicale,
începând cu anul 2010, vor primi

sporul legal de 15%, ce nu mai
fusese acordat pânã la 1 august.

Fondurile pentru plata gãrzilor
vor fi puse la dispoziþia spitalelor
în mod distinct de cãtre Casele ju-
deþene de asigurãri de sãnãtate ºi a
Municipiului Bucureºti, conform
Ordonanþei de Urgenþã 43/2016,
mai precizeazã reprezentanþii MS.
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„Nepszabadsag” („Libertatea popo-
rului”), o publicaþie de referinþã în pre-
sa maghiarã, prin vechimea ei, consi-
deratã apropiatã de opoziþie, ºi-a înce-
tat sâmbãtã, 8 octombrie a.c., apariþia,
fãrã niciun anunþ prealabil. Creat în
urmã cu 60 de ani, în 1956, anul revo-
luþiei maghiare înãbuºite de blindatele
sovietice, ziarul a fost suspendat, po-
trivit anunþului fãcut de proprietarul sãu
MediaWorks, o filialã a grupului VCP
(Vienna Capital Partners) fondat de un
investitor autonom austriac puternic
Heinrich Pecina, cu mai multe ziare re-
gionale. Site-ul nol.hu a devenit indis-
ponibil. Un comunicat al grupului VCP
explicã lapidar cã „Nepszabadsag”
„cautã cel mai bun model economic”.
Jurnaliºtii au fost împiedicaþi sã intre
în redacþie, aºa cum se întâmplã de re-

gulã, iar pe pagina de facebook oficialã
a ziarului ei evocã „un puci”. Media-
Works, care a cumpãrat ziarul în 2014,
afirmã cã sunt pierderi, dar decizia în-
chiderii nu are la bazã motive exclusiv
financiare. Anunþul închiderii ziarului a
provocat o manifestaþie spontanã de cir-
ca 2.000 persoane, publicaþia dezvã-
luind în ultimele articole un teribil scan-
dal care implicã pe directorul Bãncii Na-
þionale a Ungariei ºi un ministru din
cabinetul premierului Viktor Orban. În-
chiderea ziarului a ajuns la Comisia
Europeanã, care se aratã preocupatã de
soarta unei publicaþii a opoziþiei unga-
re, semn al îngustãrii libertãþii presei.
Purtãtorul de cuvânt al executivului eu-
ropean, Margaritis Schinas, a reiterat
cã libertatea presei, plupartitismul, pro-
tecþia jurnaliºtilor sunt fundamentele

unei libertãþi democratice. De la veni-
rea sa la putere în 2010, Viktor Orban,
53 de ani, a fost mereu acuzat de „for-
þarea media” pentru a-i deveni obedien-
tã, largi sectoare din media ungarã fi-
ind cumpãrate de oligarhi apropiaþi gu-
vernului, afirmã detractorii sãi. La
Strasbourg, grupul parlamentar Alianþa
Progresistã Socialistã ºi Democratã,
condus de italianul Gianni Pittella, a ca-
lificat „drept un pretext” situaþia finan-
ciarã a ziarului. În schimb FIDESZ,
partidul lui Viktor Orban, pe pagina sa
de facebook, a considerat decizia drept
„raþionalã”. Faptul cã „Nepszabadsag”
este un ziar de opoziþie, într-un moment
în care premierul Ungariei, Viktor Or-
ban, este acuzat de violarea valorilor
fundamentale ale UE, ministrul luxem-
burghez de externe, Jean Asselborn,

cerând excluderea, cel puþin provizo-
rie, a Ungariei din UE, la mijlocul lunii
trecute, în cotidianul german „Die
Welt”, complicã, într-un fel, discuþia,
deºi Viktor Orban rãmâne impasibil. Nu
puþini ziariºti, în ultimii ani, de la tele-
viziunea ºi radioul public ºi-au pierdut
slujbele pentru... rãtãcirile lor. Conflic-
tul dintre putere ºi „o parte” a presei
existã de mai multã vreme. Puterea într-
un exces de zel a identificat mereu so-
luþii neconforme normelor democrati-
ce. Nu este exclus ca „Nepszabadsag”
sã reaparã, cu un nou proprietar, apro-
piat primului ministru, scrie presa euro-
peanã, ceea ce ar duce discuþia într-o
zonã a cenzurii instituitã de guvernul de
la Budapesta. Erodarea presei, ºi chiar
decãderea ei, evidentã ºi la noi, e un fe-
nomen cu tuºã pregnant autohtonã.

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Eco-
nomice au organizat, în cursul zi-
lei de duminicã, o acþiune pe linia

Razie în târgurile
de sãptãmânã din judeþ

prevenirii ºi combaterii faptelor de
evaziune fiscalã ºi a activitãþilor
ilicite de comerþ din domeniul „co-
mercializãrii legumelor – fructe-

lor” ºi „comercializãrii produse-
lor silvice” împreunã cu inspec-
tori din cadrul Departamentului de
Inspecþii al MADR, în tot judeþul.

De asemenea, poliþiºtii au avut
în vedere ºi prevenirea ºi com-
baterea faptelor de evaziune fis-
calã din domeniul „comercializãrii
produselor accizabile”. În cadrul
acþiunii au fost efectuate verifi-
cãri ºi controale la 17 persoane
fizice autorizate, astfel fiind con-
statate douã fapte de naturã pe-
nalã ºi aplicate 15 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de peste
49.000 lei. Poliþiºtii au dispus ri-
dicarea în vederea confiscãrii a
850 kg legume – fructe; 350 kg

grâu; 200 kg porumb; 200 kg
fãinã; 7,3 mc cherestea rãºinoa-
se ºi 305 pachete þigãri, dupã
cum a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Astfel, în urma controlului
efectuat în Târgul de Sãptãmânã
din comuna Melineºti s-a consta-
tat cã M.G., din comuna Apele Vii,
oferea spre vânzare 350 kg grâu
ºi 200 kg porumb pentru care nu
a putut prezenta documente de
provenienþã. Persoana în cauzã a
fost sancþionatã contravenþional
cu suma de 5.000 lei conform
Legii 12/1990R., dispunându-se
totodatã confiscarea cantitãþii de

350 kg grâu ºi 200 kg porumb, în
valoare de  550 lei, pentru care nu
s-au prezentat documente de pro-
venienþã. În acelaºi târg a fost de-
pistat ºi C.V., din comuna Vidra,
judeþul Alba în timp ce comercia-
liza 4,7 mc cherestea rãºinoase în
afara pieþelor, târgurilor sau altor
asemenea locuri autorizate con-
form normelor privind circulaþia
materialului lemnos. Bãrbatul a
fost sancþionat contravenþional cu
suma de 5.000 lei conform Legii
171/2010R ºi s-a dispus reþinerea
în vederea confiscãrii a cantitãþii
de cherestea, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

SC Termo a început, de ieri,
sã facã probele la cald în toate
blocurile din Craiova, pregãtin-
du-se astfel pentru pornirea fur-
nizãrii de agent termic. Furniza-
rea de cãldurã va începe însã
atunci când, timp de trei nopþi
consecutiv, temperatura va co-

borî pânã la 10 grade Celsius, tem-
peratura standard pe care o pre-
vede legea. În aceastã iarnã, din
noiembrie ºi pânã în martie, vor
trebui sã fie încãlzite 61.000 de
apartamente, care sunt racorda-
te la sistemul public centralizat.

LAURA MOÞÎRLICHE

Administraþia Naþionalã de
Meteoro logie  a  t ransmis  o
atenþionare de ploi însemnate
cantitativ, intensificãri ale vân-
tului, precipitaþii mixte la mun-
te, valabilã în intervalul 11 oc-
tombrie, ora 2.00 – 13 octom-
brie, ora 10.00.

Astfel, în intervalul menþionat
aria ploilor se va extinde treptat
ºi va cuprinde majoritatea regiu-
nilor. Ploile vor fi mai însemna-
te cantitativ la început în jumã-
tatea sudicã a teritoriului, iar în-
cepând din a doua parte a zilei
de marþi, 11 octombrie, mai ales
în est, sud-est ºi la munte. Can-
titãþile de apã vor depãºi 25 l/
mp ºi local 40...50 l/mp, cu pre-
cãdere în Moldova, nordul Mun-
teniei ºi al Dobrogei, precum ºi
în zonele montane.

Pe parcursul zilei de marþi, la
munte precipitaþiile vor fi mix-
te, apoi vor predomina ninsori-

Atenþionare ANM de ploi însemnate
cantitativ, intensificãri ale vântului,

precipitaþii mixte la munte

le, în special la altitudini mai
mari ºi mai ales în nordul Car-
paþilor Orientali se va depune
strat nou de zãpadã. Vântul va
avea intensificãri temporare, cu

viteze de pânã la 55...65 km/h,
îndeosebi în est ºi la munte, iar
pe crestele montane înalte va
depãºi 70...80 km/h, viscolind
ninsoarea. (Mediafax)
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au anunþat cã
au dispus, la începutul sãptãmânii
trecute, trimiterea în judecatã, în
stare de libertate, a fostului primar
din comuna Malu Mare, Alexan-
dru Dicu, acuzat de instigare la lo-
vire sau alte violenþe, lovire sau alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice. Alãturi de el, în acest
dosar mai sunt inculpaþi David
Constantin Mãtuºa, minor la data
comiterii faptelor, acuzat de tenta-
tivã la omor, lovire sau alte violen-
þe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii pu-
blice; Marian Marius Fugaru zis
Moni, acuzat de complicitate la
tentativã la omor, lovire sau alte
violenþe (douã infracþiuni) ºi tulbu-
rarea ordinii ºi liniºtii publice; Con-
stantin Cosmin Fugaru zis Neam-
þu, acuzat de complicitate la tenta-
tivã la omor, lovire sau alte violen-
þe (douã infracþiuni), lipsire de li-
bertate în mod ilegal ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice; Gheorghe
Rogojinaru, acuzat de lovire sau
alte violenþe (douã infracþiuni), lip-
sire de libertate în mod ilegal ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice; Ion
Ursu, acuzat de lipsire de libertate
în mod ilegal ºi tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice; Marin Sbora,
acuzat de lovire sau alte violenþe,
lipsire de libertate în mod ilegal ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice;
Stelicã Mãtuºa, acuzat de lovire
sau alte violenþe, lipsire de liberta-
te în mod ilegal ºi tulburarea ordi-
nii ºi liniºtii publice.
Actele de violenþã s-au produs
în prezenþa lui Alexandru Dicu

Potrivit procurorilor, cei opt
inculpaþi, respectiv candidatul la
funcþia de primar ºi susþinãtorii
sãi, au procedat în mod diferit,
în sensul cã o parte a inculpaþi-
lor a urmãrit ºi blocat în trafic

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, duminicã seara, în jurul
orei 19.00, în timp ce Alexandru Cãpãþânã, de 21 de ani, din
Craiova, conducea un autoturism Seat pe strada Râului, ajuns
la intersecþia cu strada Câmpia Izlaz, nu a respectat semni-
ficaþia indicatorului ,,Cedeazã trecerea” ºi nu a acordat prio-
ritate de trecere autoturismului Fiat condus de Aurelia Ro-
banþu, de 57 de ani, din Craiova cu care a intrat în coliziune.

În urma impactului, Seatul s-a rãsturnat ºi a fost proiec-
tat într-o Dacie condusã de Mihai Preda, de 33 de ani, din
comuna Terpeziþa. Din accident a rezultat vãtãmarea uºoarã
a primilor doi ºoferi ºi a unui pasager din autoturismul con-
dus de tânãrul de 21 de ani. „Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului au întocmit în cauzã dosar de cercetare penalã ºi se
continuã investigaþiile sub aspectul comiterii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã”, a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au trimis în judeca-
tã, în stare de libertate, opt inculpaþi, în-
tre care se aflã ºi fostul primar din comu-
na Malu Mare, într-un dosar vizând comi-
terea infracþiunilor de tentativã de omor,
lovire sau alte violenþe, lipsire de liberta-

te ºi complicitate ºi instigare la aceste in-
fracþiuni. Este vorba despre un incident vio-
lent, petrecut în campania electoralã de la
alegerile locale din 2012, în timpul cãruia
susþinãtorii primarului în funcþie la acel
moment, Alexandru Dicu, s-au bãtut cu
simpatizanþii candidatului PPDD.

un autovehicul, a sechestrat ºi a
exercitat violenþe asupra a trei
persoane vãtãmate (constituite
pãrþi civile în cauzã), provocând
totodatã un scandal care a tulbu-
rat ordinea ºi liniºtea publicã pe
raza comunei Malu Mare. În
urma administrãrii materialului
probator, s-a evidenþiat faptul cã,
la îndemnul ºi în prezenþa incul-
patului Alexandru Dicu, majori-
tatea inculpaþilor s-a dedat la co-
miterea unor acte de violenþã,
context conflictual în care per-
soana vãtãmatã Stãnicã Titel
Marius a fost lovit în zona capu-
lui cu un corp contondent, cu
consecinþa producerii unor le-
ziuni traumatice grave, care i-au
pus acestuia în primejdie viaþa.

Mai exact, au precizat ancheta-
torii, pe 7 iunie 2012, în jurul orei
22.00, la sediul Primãriei Malu Mare
se strânseserã mai mulþi simpatizanþi
PSD, la o manifestare electoralã. În
jurul orei 22.30, inculpatul Stelicã
Mãtuºa a fost sunat de fiul sãu,
David Constantin, care i-a spus cã
observase o dubã, de culoare albã,
din care mai mulþi bãrbaþi aruncau

în curþile cetãþenilor baxuri de hâr-
tie igienicã care aveau fiecare ata-
ºat un afiº cu fotografia lui Ale-
xandru Dicu, sub care era mesajul:
“L-ai folosit? Aruncã-l! Pãstraþi
comuna curatã!”. Despre aceste
manifeste electorale a fost informat
telefonic inclusiv inculpatul Ale-
xandru Dicu, fapt care l-a revoltat,
determinându-l sã solicite susþinã-
torilor sãi oprirea persoanelor res-
pective. Imediat, inculpaþii Mari-
an Sbora zis Porcu, Gheorghe Ro-
gojinaru, Stelicã Mãtuºa, Constan-
tin Cosmin Fugaru zis Neamþu ºi
Ion Ursu s-au urcat în autoturis-
mul marca Opel Astra, condus de
cel din urmã, ºi au plecat în direc-
þia indicatã de cãtre inculpatul Ale-
xandru Dicu. În scurt timp, cei cinci
inculpaþi au observat pe DN 55 o
autoutilitarã de culoare albã, con-
dusã de persoana vãtãmatã Iovu
Sorin Emil, care rula foarte încet,
având uºile compartimentului pen-
tru marfã deschise, iar în spatele
acesteia se deplasau pe jos persoa-
na vãtãmatã Teodorescu Claudiu
Tudor ºi un alt bãrbat, care arun-
cau în curþile cetãþenilor baxuri de

hârtie igienicã care aveau fiecare
mesajul electoral susmenþionat, se
aratã în rechizitoriu.
Candidatul PPDD bãtut ºi lovit
cu bâta în cap

Ion Ursu a oprit Opelul lângã
dubã ºi au coborât toþi, îndreptân-
du-se cãtre cei doi care aruncau
baxurile. ªoferul dubei i-a vãzut, a
demarat cãtre Craiova, iar Teodo-
rescu ºi cel de-al doilea bãrbat au
încercat sã se urce din mers, însã
numai cel din urmã a reuºit. Rã-
mas singur, Teodorescu a fost imo-
bilizat ºi bãgat cu forþa în Opel, pe
bancheta din spate. Cu tot cu „pri-
zonier”, ºoferul Opelului a pornit
în urmãrirea dubei, timp în care
Teodorescu a fost bãtut de Rogo-
jinaru, Stelicã Mãtuºa ºi Fugaru.
La un moment dat, Opelul a fost
depãºit de un BMW condus de fiul
lui Stelicã Mãtuºa (minor la mo-
mentul respectiv), însoþit de Ma-
rius Marian Fugaru zis Moni. Emil
Iovu, care conducea duba, l-a ob-
servat pe marginea drumului pe
Titel Marius Stãnicã (candidat la
funcþia de consilier local din par-
tea P.P.D.D.), a oprit maºina, l-a
luat, apoi au continuat drumul spre
Craiova. În scurt timp, BMW-ul i-
a depãºit ºi le-a blocat drumul,
concomitent, la faþa locului ajun-
gând ºi primarul Alexandru Dicu.
Au ajuns ºi bãrbaþii cu Opelul, cu
toþii nãpustindu-se asupra dubei.

Procurorii mai spun cã, în acel
moment, în timp ce se afla pe par-
tea stângã a autoutilitarei, incul-
patul Alexandru Dicu l-a dat la o
parte pe inculpatul Marian Marius

Fugaru zis Moni, iar apoi l-a lo-
vit cu pumnii pe persoana vãtã-
matã Iovu Sorin Emil, în încerca-
rea de a-l trage de la volan, fãrã
a reuºi însã. În tot acest interval,
inculpatul Alexandru Dicu i-a in-
stigat pe ceilalþi inculpaþi sã co-
mitã acte de violenþã, exprimân-
du-se în mod imperativ prin în-
demnuri de genul: “Daþi-le bã!”
sau “Omorâþi-i ºi pe ãºtia”, res-
pectiv prin alte exprimãri injurioa-
se adresate persoanelor aflate în
autoutilitarã.

Titel Marius Stãnicã a fost tras
afarã din maºinã, fiind lovit repe-
tat, apoi aruncat jos unde David
Constatin Mãtuºa (ºoferul BMW-
ului) l-a lovit în cap cu o bâtã. Nici
ºoferul dubei n-a scãpat, fiind scos
cu forþa din vehicul ºi luat la bãta-
ie. Încãierarea a fost opritã de un
echipaj de jandarmi, care au che-
mat ambulanþa, Stãnicã fiind trans-
portat, plin de sânge, la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, de unde a fost transferat la
Spitalul Clinic de Urgenþã “Bagda-
sar Arseni” Bucureºti, fiind supus
unei intervenþii chirurgicale (la data
de 18.06.2012), pentru a se elimi-
na un hematom extradural. Con-
cluziile medicilor legiºti în ceea ce-
l priveºte au fost cã leziunile sufe-
rite necesitã 75-80 zile de îngrijiri
medicale ºi i-au pus în primejdie
viaþa, bãrbatul rãmânând ºi cu o
infirmitate permanentã.

Dupã patru ani de anchetã, do-
sarul cu cei opt inculpaþi s-a înre-
gistrat pe 4 octombrie a.c. la Tri-
bunalul Dolj, unde a intrat în ca-
mera preliminarã.

Trei rãniþi într-un accident petrecut pe „Râului”
Trei persoane au ajuns la spital, duminicã seara,

în urma unui accident petrecut pe strada Râului din
Craiova, în care au fost implicate trei autoturisme.
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Cu dosarele în braþe, ascunse
sub glugi pentru cã începuse sã
plouã, câteva sute de oameni aº-
teptau, ieri-dimineaþã, în liniºte pe
trotuarul de lângã Agenþia de
Mediu Dolj ca funcþionarii sã-ºi
înceapã serviciul ºi sã le preia
dosarele pentru programul „Casa
Verde”. Ca sã nu se creeze îm-
bulzealã, mai multe echipaje ale
forþelor de ordine se aflau acolo
pentru a supraveghea zona, iar
mulþimea era protejatã cu garduri
metalice. „Am solicitat sprijinul
Poliþiei Locale, Jandarmeriei ºi
Brigãzii Mobile de la Jandarmi,
care au dat curs solicitãrilor noas-

tre ºi sunt aici, dar nu a fost ne-
voie sã intervinã deoarece nu a
fost nici o altercaþie. Marea ma-
joritate a oamenilor au fost înþe-
legãtori”, a declarat, ieri, directo-
rul Agenþiei, Monica Mateescu.

Oamenii
au aºteptat cinci

ani reluarea
programului

Totuºi, nemulþumiri ºi vocife-
rãri în rândul solicitanþilor au fost.
Oamenii se plângeau, ieri, cã au
trebuit sã aºtepte cinci ani ca sã
fie reluat programul, iar acum
autoritãþile le-au transmis cã va
fi un numãr-limitã de dosare ac-
ceptate, în jur de 330 la Dolj. Cum
afarã erau peste 500 de persoa-
ne, se iscaserã deja discuþii, oa-
menii cerând sã primeascã abso-
lut toþi bonuri de ordine, adicã sã
le fie înregistrate dosarele la toþi,
peste numãrul-limitã.

«Am stat mult printre oameni
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

De sâmbãtã dimineaþa, de la ora
7.00, oamenii stau la coadã în faþa
Agenþiei de Protecþia a Mediului
Dolj pentru a prinde un loc în pro-
gramul „Casa Verde”. Au îndurat
frigul, unii fiind veniþi din localitãþi
din judeþ, dar nu au plecat acasã de
teamã sã nu fie cumva ºterºi de pe
listele pe care le-au întocmit ºi care
au fost strigate din orã în orã. Ieri-

ca sã le rãspund la întrebãri. Prin-
cipiul este primul venit, primul
servit, dar au fost cârcotaºi care
au spus cã de ce se întâmplã aºa,
cã trebuie ca noi sã primim toate
dosarele. Le-am explicat cã este
o sumã de bani pe judeþ, iar cal-
culatorul se blocheazã când se
atinge aceastã sumã ºi nu mai
genereazã numãr de înregistrare.
Ei au pus problema cã poate su-
plimenteazã guvernul sãptãmâna
viitoare. ªi le-am explicat cã noi
nu lucrãm „în eventualitatea
cã…”, ci lucrãm în baza unui or-
din de ministru, pe legislaþie», a
explicat Monica Mateescu.

Puþin peste
300 de dosare,
finanþate la Dolj
Înscrierile în program au înce-

put de la ora 8.30. Timp de trei
ore, au fost depuse 50 de dosare,
care au fost validate de Adminis-
traþia Fondului de Mediu, prin care
se atribuie finanþarea.

 Directorul Agenþiei de la Dolj
a menþionat cã înregistrarea soli-
citanþilor mergea, totuºi, puþin mai
încet decât în 2011, deoarece, pe
lângã verificarea obligatorie a do-
sarului, este necesarã ºi înregis-
trarea online. „Oamenii intrã în
grup câte zece persoane ºi aº-
teaptã pe scaune. Se lucreazã la
un singur calculator pentru cã fie-
care agenþie are câte o parolã
transmisã de AFM. Ei sunt cei
dau banii, deci ei sunt cei care
verificã ºi care dau ok-ul la do-
sar. Noi ce vrem sã facem acum
este sã nu se respingã dosarele,

pentru cã mai sunt probleme”, a
declarat Mateescu.

De exemplu, a venit cineva
cu nume scris greºit pe extrasul
de carte funciarã, iar un altul nu
avea trecut numele strãzii pe
extrasul de carte funciarã. „Sã-
racii oameni, erau tare necãjit
ºi nu ºtiau ce sã facã. Le-am
explicat cã este vorba de niºte
erori materiale ºi sã meargã la
Oficiul de Cadastru pentru a le
îndrepta”. În 2011, Agenþia de
Mediu Dolj a procesat 960 de
dosare pe programul „Casa Ver-
de” ºi au fost respinse foarte
puþine deoarece documentaþia a
fost verificatã bine.

Decontarea
se face la

sfârºitul lucrãrii
Sunt aproape 2 milioane de lei

acordaþi judeþului Dolj, ceea ce în-
seamnã cã vor fi în jur de 330 de
dosare aprobate. „Nu se poate
spune o cifrã exactã deoarece

suma pentru care se poate aplica
variazã, de la 3.000 la 8.000 de
lei. noi suntem printre judeþele cu
sumã mare”, a explicat directo-
rul Agenþiei. Când s-a epuizat
suma de 2 milioane, calculatorul
nu mai genereazã numãr nou ºi
se opreºte automat înregistrarea
dosarelor de la populaþie. Apoi,
toate dosarele sunt trimise, în ori-
ginal, la AFM, care face analiza
ºi afiºeazã listele cu beneficiari.
„Este greu de spus când se vor
afiºa aceste rezultate, pentru cã

nu mai depinde de noi. Vor fi mai
multe liste, deoarece se face o
analizã pe þarã, ca sã nu aparã
discuþii cã se analizeazã un judeþ
în detrimentul altuia. Listele vor
fi ºi pe site-ul AFM-ului ºi pe site-
ul nostru”, a menþionat Monica
Mateescu.

Dupã ce li se aprobã dosarul,

beneficiarii au la dispoziþie un an
ca sã îºi facã lucrarea. Apoi tri-
mit facturile ºi devizele de platã
cãtre AFM pentru decontare, ba-
nii din program urmând sã le in-
tre în cont.

Centralele
pe peleþi au fost

scoase
Spre deosebire de ultimul an

de funcþionare, programul ofe-
rã acum posibilitatea de finan-

þate pentru populaþie a panou-
rilor solare ºi pompelor de cãl-
durã, cuantumul finanþãrii ne-
rambursabile fiind în funcþie de
tipul instalaþiei, astfel: pânã la
3.000 lei, pentru instalarea
panourilor solare nepresuriza-
te; pânã la 6.000 lei, pentru in-
stalarea panourilor solare pre-

surizate; pânã la
8.000 lei, pentru in-
stalarea pompelor
de cãldurã, exclu-
siv pompele de cãl-
durã aer-aer. „Din
pãcate,  nu mai
existã posibilitatea
sã se aplice pentru
centrale pe peleþi.
Deºi erau foarte
bune, au fost scoa-
se. Mai bine se re-
nunþa la pompele de
cãldurã, care sunt
mult mai scumpe ºi
nu prea îºi permite
oricine sã le monte-
ze, ºi lãsau centra-
lele, care merg
foarte bine în me-
diul rural”, susþine
directorul Monica
Mateescu.

La panourile solare se asi-
gurã o finanþare de 100%, adi-
cã statul acoperã în totalitate
investiþia. Aici intrã panoul, re-
zervorul, conductele ºi monta-
jul. La pompe, finanþarea este
doar pe jumãtate.

Programul „Casa Verde” se
încheie oficial pe data de 24 oc-
tombrie, dar autoritãþile de la
Dolj sunt ferm convinse cã vor
încheia aplicaþia încã din aceas-
tã sãptãmânã.

dimineaþã, când s-au deschis porþile
instituþiei, solicitanþii au fost gata sã
le punã în braþe funcþionarilor dosa-
rele pentru panourile solare pe care
statul le finanþeazã în totalitate. În
numai câteva ore, au fost înregistra-
te 50 de dosare, dar mulþi au rãmas
dezamãgiþi când li s-a comunicat cã
nu vor fi acceptate doar puþin peste
300 de cereri.
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Aº dori sã începem interviul
nostru prin a explica cetãþenilor
de ce  reuniunea dedicatã politi-
cii de coeziune s-a desfãºurat la
Bucureºti ºi cum se stabilesc
aceste reuniuni?

Grupul Popularilor Europeni,
începând din ianuarie 2015, a ela-
borat documente de poziþie în di-
verse politici ºi direcþii politice pen-
tru a fi utilizate ca opinie. Au foar-
te multe astfel de documente. Ide-
ea aparþine unui lider de grup. Pri-
ma întâlnire de acest gen a fost la
Milano, pe problema migraþiei. În
perioada asta de vreo doi ani de zile
eu am coordonat documentele
care sunt în grupul meu de lucru.
Am avut buget bazat pe perfor-
manþã. Apoi am avut un document
de poziþie referitor la rectificarea
actualului cadru financiar, apoi am
avut un document pe criza din agri-
culturã ºi acum a venit rândul po-
liticii de coeziune, care trebuia sã
se discute de mai multã vreme.
Politica de coeziune este într-o
mare dezbatere acum. Recunosc
cã am mai tras ºi eu de timp, ca
întâlnirea pe acest subiect – politi-
cã de coeziune – sã ajungã la Bu-
cureºti. Dar oricum, reuniunea de
la Bucureºti s-a stabilit anul trecut,
aºa se stabilesc reuniunile. Acum
noi ºtim unde se þin toate reuniuni-
le de anul viitor, din 2017, adicã,
care va fi þara gazdã.

ªtim cã existã o dezbatere
aprinsã pe marginea bugetului des-
tinat politicii de coeziune. Vrem sã
vã întrebãm în acest context, dacã
ne mai putem baza pe viitor pe
aceastã politicã de coeziune?

Politica de coeziune este sub
atac pentru cã are peste 30% din
bugetul european ºi pentru cã sta-
tele membre UE, contributorii vor
sã diminueze bugetul ºi încearcã
sã scoatã bani de la politicile care
nu i-ar afecta pe ei. ªi politica agri-
colã e sub presiune, dar acolo pre-
siunea e mai micã. În documentul
nostru de poziþie se spune foarte

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Politica de coeziune este„Politica de coeziune este„Politica de coeziune este„Politica de coeziune este„Politica de coeziune este
foarte importantã pentru România”foarte importantã pentru România”foarte importantã pentru România”foarte importantã pentru România”foarte importantã pentru România”

Timp de douã zile, la finele lunii septembrie, Grupul
Partidului Popular European (PPE) a organizat la Bucureºti
o reuniune a Biroului Grupului. Evenimentul  a avut loc
la Athenee Palace Hilton. La reuniune au participat preºe-
dinþia Grupului, membrii Biroului Parlamentului, ºefii de
delegaþii naþionale, preºedinþi ºi vicepreºedinþi de Comisie
ºi coordonatori.  Migraþia, securitatea la Marea Neagrã,
absorbþia fondurilor europene au fost câteva din temele
aflate pe agenda reuniunii. Lucrãrile au fost deschise în
prezenþa preºedintelui României, Klaus Iohannis, care a
afirmat cã o Uniune Europeanã puternicã ºi o integrare mai
profundã a României rãmân obiective strategice naþionale,
în contextul în care destinul Europei se confruntã cu proble-
me precum migraþia, terorismul sau Brexitul. Subiectul
principal a fost însã politica de coeziune ca o politicã struc-
turalã de promovare a creºterii economice ºi a dezvoltãrii în
toate regiunile UE, în conformitate cu obiectivele Strategiei
Europa 2020, ca un instrument-cheie al UE pentru investiþii
în economia realã. Despre politica ºi coeziunea ºi importan-
þa sa pentru România am discutat cu europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele Grupului EPP.

clar cã PPE-ul susþine o politicã
puternicã de coeziune ºi dupã
2020. Se spune cã politica de coe-
ziune trebuie sã-ºi pãstreze acelaºi
procent în buget. ªi este normal
sã spui acelaºi procent ºi nu sã spui
aceeaºi sumã, pentru cã nu se ºtie
cât va fi bugetul, dar automat spui
peste 30% din bugetul total pe 7
ani. Eu cred cã este un lucru foar-
te bun ºi am ajuns la acest docu-
ment de poziþie dupã trei, patru
întâlniri înainte de vacanþã ºi vreo
patru întâlniri dupã vacanþã. Aproa-
pe în fiecare sãptãmânã acum avut
câte o întâlnire ºi în felul acesta,
prin dialog ºi discuþii, unele se pot
considera negocieri, cu colegii mei,
pentru cã au fost ºi alte cereri,
unele fiind mult mai dure, am ajuns
la acest document care cred eu cã
este foarte bun.
„Nu putem sã apãrãm politica de
coeziune, dacã nu o corectãm...”

ªi totuºi mai trebuie fãcut ceva.
Adicã, politica de coeziune trebu-
ie corectatã. Mai exact...

Direcþia este urmãtoarea :  nu
putem sã apãrãm politica de coe-
ziune, dacã nu o corectãm. Este
evident acest lucru. Este evident
cã sunt lucruri strâmbe ºi se în-
tâmplã lucruri care nu ar trebui sã
se întâmple. Mã refer la birocra-
þie, la timpii pierduþi... ºi la Comi-
sie ºi la Autoritãþile Naþionale, la
desemnarea Autoritãþii Naþionale,
la calitatea administraþiei, în toate
statele membre, nu doar la noi, dar
care se potrivesc ºi la noi foarte
bine. Toate lucrurile acestea tre-
buiesc schimbate : simplificarea
regulilor, simplificarea controale-
lor... controale bazate pe risc.
Acest lucru l-am mai spus ºi în
documentul pentru buget. Flexi-
bilitate mai mare la statele mem-
bre de a schimba în timp direcþia
finanþãrii, în momentul în care o
direcþie nu funcþioneazã cum tre-
buie. Micºorarea obiectivelor. Pen-
tru cã este evident cã politica de

coeziune trebuie sã-ºi atingã sco-
purile. Iar cele mai importante
sunt dezvoltarea economicã ºi noi
locuri de muncã. Nu mai trebuie
sã facem parcuri în pãduri sau
stadioane în localitãþi în care nu
avem apã ºi canalizare... ºi nici
economie. Asta este realitatea.

Cu alte cuvinte, reguli mai sim-
ple, dar ºi o rigoare mai mare în ceea
ce priveºte cheltuirea banului...

Dacã nu corectãm aceste lu-
cruri,  nu se va putea apãrea poli-
tica de coeziune pentru cã sunt as-
pecte care se vãd. Nu mai vorbim
de absorbþie.. cerem bani, atunci
trebuie sã-i cheltui, pe de altã par-
te, trebuie sã avem reguli mai sim-
ple. În plus, trebuie sã am ºi fle-
xibilitate, ca stat membru ca sã
vãd acolo unde trebuie. Dacã ar
fi dupã mine, eu aº face politica
de coeziune foarte simplu: nu se
fac decât proiecte economice,
proiecte care sunt sustenabile ºi
care determinã dezvoltare econo-
micã, locuri de muncã, într-o co-
munitate. ªi alãturi... dacã acest
proiecte economic are nevoie de
un drum... atunci facem drumul
respectiv. Are nevoie de mediu...
de deºeuri, de apã, de canaliza-
re...?! Atunci facem proiectul ãla.
Are nevoie de ºcolarizare, pentru
cei care muncesc acolo, din Fon-
dul Social ?! Facem ºcolarizare...
dar ne rãmâne un obiect econo-
mic, care de acum înainte va pro-
duce pentru toatã lumea, ºi pen-
tru administraþie, sub formã de
taxe ºi impozite ºi pentru oameni,
ca locuri de muncã.
„Securitatea la Marea Neagrã”

Sunteþi mulþumit de ceea ce s-a
întâmplat la aceastã reuniune? A
contat prezenþa la nivel înalt, pre-
ºedinte-premier-ministru?

Toatã lumea a fost foarte mul-

þumitã... Da, a fost prezent ºi pre-
ºedintele României, domnul Klaus
Iohannis, cu o searã înainte a fost
ºi premierul, domnul Dacian Cio-
loº, ºi vineri la Coeziune a fost ºi
ministrul Fondurilor Europene,
domnul Cristian Ghinea. I-am in-
vitat ºi au venit ºi le mulþumesc pe
aceastã cale. Vineri a fost politica
de coeziune dar joi, s-au dezbãtut
alte douã teme. S-a discutat despre
prioritãþile politice ale grupului, în
a doua parte a legislaturii, începând
de la 1 ianuarie 2017 pânã în 2019
ºi dupã amiazã a avut loc o discu-
þie cu parlamentarii naþionali. Este
pentru prima oarã când se întâm-
plã acest lucru. Bun, cu o temã
foarte interesantã ºi complexã,
„Securitatea la Marea Neagrã”,
care înseamnã de toate ºi Turcia –
refugiaþi ºi Rusia – Crimeea ºi ener-
gie, ºi gaz, ºi Moldova ºi  a fost o
discuþie care i-a mulþumit în pri-
mul rând pe parlamentarii naþionali.
Iar colegii mei din PPE au fost foar-
te mulþumiþi, inclusiv de mâncarea
tradiþionalã româneascã.

Câte este de importantã politi-
ca asta de coeziune pentru Româ-
nia, ca sã înþelegem mai bine de
ce implicarea dumneavoastrã în
buna desfãºurarea a evenimentu-
lui de la Bucureºti ar trebui apre-
ciatã la justa sa valoare?

Foarte importantã. Existã un
fond de investiþii Juncker, care se
bazeazã pe alte reguli. Este un fond
în care bugetul Uniunii vine doar
cu garanþia ºi în rest sunt atraºi
bani privaþi. De fapt, vorbim de un
credit, dar se spune cã aceea ga-
ranþie, aceea bucãþitã de fond eu-
ropean, are efect de multiplicare
foarte mare. Este un proiect poli-
tic bun ºi un fond de investiþii bun,
pentru cã orice fond de investiþii
este necesar în Europa. Din pãca-
te, însã, este un pericol pentru po-

litica de coeziune, care are gran-
turi, adicã, bani nerambursabili. ªi
în momentul care cineva va spu-
ne... „ãsta este viitorul!”, adicã,
utilizarea de garanþii ºi dupã, mul-
tiplicat banii, aceastã garanþie prin
aport de sume din fonduri priva-
te... în acel moment, noi vom fi în
mare pericol. Pentru cã noi încã
avem nevoie de aceastã politicã de
coeziune, pentru a completa posi-
bilitãþile, atâtea câte sunt ele, de
investiþii din fondurile naþionale cu
fonduri europene, dar granturi, nu
sã le dãm înapoi. În plus, când lu-
crezi cu un asemenea sistem cu
bani privaþi sunt pretabile, proiec-
te care produc bani, în timp ce noi
avem nevoie de foarte multe pro-
iecte de infrastructurã de toate fe-
lurile, care nu produc atâþia bani
ca sã atragã fondurile private. ªi
dacã pui taxe, tot nu produc. De
aceea este important pentru noi sã
se menþinã aceastã politicã de co-
eziune pentru a continua sã încer-
cãm sã ajungem la acelaºi nivel cu
Europa. Pentru cã altfel se va mer-
ge doar pe partea asta, instrumen-
te financiare se cheamã, iar noi
vom suferi o pierdere majorã chiar
ºi în procentul ãsta pe care l-am
avut, pentru cã nu am ºtiut sã fo-
losim banii.

În acest context, Autostrada
Craiova-Piteºti se putea face pe
Politica de Coeziune?

Bineînþeles cã se putea face pe
politica de coeziunea... de fapt s-
ar putea face ºi acum dar în exer-
ciþiul financiar viitor... Acum,
aceastã licitaþie nu prea am înþeles
pe bani se face. Ministrul Borc a
spus cã se va face pe fonduri struc-
turale... Rãmâne de vãzut. Luna
viitoare, pe 1 noiembrie parcã s-a
anunþat cã va avea loc licitaþia. Sã
vedem ºi dacã acest termen va fi
respectat. Ar fi foarte bine.
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Chematã sã rãspundã eficient
în problematica asistenþei socia-
le, ºi aºa destul de apãsãtoare în
aceºti ultimi ani, Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului (DGASPC) Dolj
încearcã – ºi putem spune fãrã sã
greºim cã reuºeºte – sã se plieze
pe obiectivele impuse de legisla-
þia în vigoare. Instituþie aflatã în
subordinea Consiliului Judeþean
Dolj, acreditatã profesional perio-
dic, conform standardelor cerute
unei astfel de autoritãþi publice,
DGASPC Dolj trebuie sã þinã pa-
sul cu transformãrile tot mai ra-
pide în dinamica vieþii sociale.
Declinul educativ, criza financia-
rã, aspectele mai puþin plãcute din
demografia familialã ce au con-
dus la creºterea numãrului de di-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor ofe-
rite de Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj a devenit o normalitate a actului de
conducere. Entitate publicã, cu persona-
litate juridicã, aflatã în subordinea Con-
siliului Judeþean, DGASPC Dolj, prin
proiectele sale de investiþii, probeazã cã
resursele financiare alocate sunt utiliza-
te pentru nevoile curente, dar ºi pentru
dezvoltarea ºi extinderea activitãþilor de
asistenþã socialã. Recenta preluare a douã

ºcoli din localitãþile Ciupercenii Noi ºi
Cãlãraºi, pentru a fi reabilitate ºi trans-
formate în stabilimente necesare persoa-
nelor adulte cu handicap, sunt doar un
exemplu grãitor. Pe lista investiþiilor fi-
gureazã ºi Segarcea. Aici se va înfiinþa un
centru pentru copiii cu handicap. Sã mai
precizãm cã orice investiþie în extinde-
rea activitãþii de asistenþã socialã atrage
dupã sine ºi o diminuare a numãrului de
ºomeri din localitãþile, acolo unde se des-
chid noi amplasamente.

vorþuri ºi, implicit, la expunerea
copiilor la riscuri de diverse for-
me, toate acestea au fãcut ca Di-
recþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj sã-ºi calibreze eficient resur-
sele umane ºi financiare.

Raportul salariat/
beneficiar este
stabilit de lege

Pentru cei mai puþin familiari-
zaþi cu „bucãtãria internã” a insti-
tuþiilor publice de acest tip ar fi
uºor de asimilat informaþia cã,
uneori, acestea sunt supradimen-
sionate ca pondere a salariaþilor.
Realitatea este cu totul alta. Rapor-
tul salariaþi/beneficiari în cazul cen-
trelor rezidenþiale pentru adulþi este
1/1. Cadrul legal este dat de HG

nr. 1434 din 2 septembrie 2004
privind atribuþiile ºi Regulamentul-
cadru de organizare ºi funcþionare
ale Direcþiei generale de asistenþã
socialã ºi protecþia copilului. Aici,
la Anexa 1, art. 3 sunt prevãzute
20 de compartimente ce trebuie sã
formeze structura organizatoricã
necesarã pentru buna funcþionare
a oricãrei Direcþii.

Aºa s-a construit ºi DGASPC
Dolj, care pe segmentul de Asis-
tenþã Socialã are 9 centre de profil
– centrul de primire în regim de
urgenþã pentru victimele violenþei
familiale, de consiliere pentru co-
pilul abuzat/ neglijat/exploatat, cen-
trul pentru copilul aflat în plasa-
ment la rude/familie/persoane, cen-
trul de consiliere ºi asistenþã so-
cialã specializatã pentru persoane-
le cu tulburãri de spectru autist –
ca sã enumerãm doar câteva. La
Centrul de consiliere pentru copi-
lul abuzat/neglijat/exploatat lucrea-
zã 35 de angajaþi ºi acordã servicii
de profil la peste 425 de cazuri
anual. La Centrul de consiliere pen-
tru copilul care a sãvârºit fapte
penale ºi nu rãspunde penal sunt
prinºi în schemã 15 salariaþi ce au
în grijã 275 de tineri. 22 de anga-
jaþi sunt încadraþi la Centrul de ser-
vicii pentru copilul aflat în plasa-
ment la rude/familii/persoane ºi
deservesc 510 cazuri.

Investiþii imediate
Cazurile tot mai dese, în care

situaþia socioeconomicã a persoa-
nelor adulte aflate în nevoie face
ca DGASPC Dolj sã intervinã în
limita locurilor disponibile pentru

a reface ºi a dezvolta capacitãþile
individuale sau familiale, sunt tot
mai prezente. În aceastã perioadã,
instituþia construieºte un imobil la
Calafat, ce va avea ca destinaþie
formarea unui centru rezidenþial de
tip familial. În Ciupercenii Noi ºi
Cãlãraºi, douã ºcoli vor fi reabili-
tate ºi transformate în centre pen-
tru persoanele adulte cu dizabili-
tãþi. La Complexul „Sf. Gheorghe”
din Dioºti, conducerea DGASPC
Dolj ia în calcul crearea unei sãli
multifuncþionale, ce va permite o
accelerare în procesul de amelio-
rare a stãrii de sãnãtate a persoa-
nele îngrijite aici. Totodatã, în Se-
garcea se va construi un centru de
plasament pentru copiii cu handi-
cap. Sã menþionãm cã toate aces-
te proiecte de extindere sunt pur-
tãtoare ºi de beneficii pe segmen-
tul ocupãrii forþei de muncã. Pen-
tru cã, aºa cum se întâmplã ºi la
Dioºti, personalul angajat provine
din aceastã localitate sau din co-
munele limitrofe.

De multe ori,
denigrãrile sunt

plumbuite artificial
Despre necesitate de a aborda

cu cea mai mare responsabilitate
orice situaþie delicatã ce poate apã-
rea în spaþiul coordonat de orice
direcþie de asistenþã socialã, coti-
dianul nostru a relatat în mai mul-
te rânduri. Viaþa Craiovei este pli-
nã de lumini ºi umbre. De altfel,

ca peste tot. Ce se petrece în spa-
tele zidurile doar angajaþii
DGASPC Dolj ºtiu ºi beneficiarii
îngrijirilor sociale. Promiscuita-
tea, decadenþa ºi proasta înþele-
gere a liber-arbitrului fac ravagii
în multe unitãþi de învãþãmânt din
Dolj. Cu atât mai mult, presiunea
psihologicã ºi trãirile afective duse
la limite greu suportabile sunt cer-
titudinile cu care se confruntã des
salariaþii DGASPC Dolj. Cazuri
dramatice, precum sinuciderile
din iarna anului trecut, au fost re-
latate, în principal, în vederea
amplificãrii efectului Werther, cel
al suicidului mimetic, ceea ce s-a
ºi întâmplat. Nu puþine au fost
cazurile ulteriore, când angajaþii
din diverse centre de plasament
de pe raza Doljului erau ºantajaþi
de copii: „Mã laºi sã plec în oraº
sau mã arunc de la fereastrã?”.

Vorbim de o lume aparte, unde
liniºtea ºi puterea vindecãtoare a
vorbelor pãrinteºti au pãlit demult
în cortexul tinerilor, lãsaþi prea
devreme pradã unei vieþi cu în-
cercãri spectaculoase. Refugiaþi,
fãrã voia lor, într-o lume institu-
þionalizatã, ce nu va reuºi atât de
bine, cu toate eforturile depuse,
sã se substituie cãminului fami-
lial, aceste suflete nevinovate pun
pe tapet comportamente învãþa-
te ºi exersate îndelung, departe
de privirile grijulii ale familiei,
care fie s-a destrãmat prin di-
vorþ, fie prin abandon.
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Un minimum de 35, un maximum
de 50, pentru educaþie

 Programul este unul strict, legiferat de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice. «Proba scrisã se va des-
fãºura pe 12 octombrie, la „Odobleja”,
începând cu ora 9.00. Comisiile de con-
curs vor evalua lucrãrile depuse de can-
didaþi în aceeaºi zi, în prezenþa candidaþi-
lor ºi a altor doi martori, din rândul celor
care participã la examinare. Proba este
consideratã promovatã dacã sunt atinse
35 de puncte din maximul de 50. Accesul
în sala de examinare este permis cu Car-
tea de Identitate, fãrã alte accesorii. Existã
spaþii unde pot fi depuse toate celelalte
obiecte, cu o pazã foarte strictã. Întreaga

Concursul de ocupare a posturilorConcursul de ocupare a posturilorConcursul de ocupare a posturilorConcursul de ocupare a posturilorConcursul de ocupare a posturilor
de director ºi director adjunct,de director ºi director adjunct,de director ºi director adjunct,de director ºi director adjunct,de director ºi director adjunct,

pe ultima sutã de metripe ultima sutã de metripe ultima sutã de metripe ultima sutã de metripe ultima sutã de metri
Astãzi, la Colegiul  „ªtefan Odobleja”, va avea

loc tragerea la sorþi în vederea selecþiei suprave-
ghetorilor pentru proba scrisã,necesarã concursu-
lui de ocupare a posturilor de director ºi director
adjunct, în cele 194 de unitãþi de învãþãmânt preu-
niversitar din Dolj.

desfãºura-
re a exami-
nãrii va fi
monitoriza-
tã, inclusiv
audio-vi-
deo, cu prezenþa ºi a unui reprezentant al
MENCS», a declarat prof.Lavinia Ele-
na Craioveanu, inspector ºcolar gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Totul pentru învãþãmânt
La Colegiul „ªtefan Odobleja” se des-

fãºoarã astãzi procesul de selecþie, con-
form legislaþiei, a celor care pot face din
corpul supraveghetorilor pentru proba
scrisã. „Dosarele depuse pe platforma
electronicã au fost verificate de ISJ, iar

cele respinse sunt cauzate de aplicãri ero-
nate în câmpuri destinate ori lipsei unor
documente. Având în vedere solicitãrile
candidaþilor, depuse la ISJ, am solicitat
MENCS o derogare de la calendarul cu-
noscut, având în vedere faptul cã este
pentru prima oarã când se adoptã înscrie-
rea electronicã, cu acordarea de ºanse
tuturor. La nivelul MENCS, existã o des-
chidere pentru toþi”, a mai spus Lavinia
Craioveanu.

CRISTI PÃTRU

Dan Tomozei, jurnalist la Radio China Internaþional, va lansa mâi-
ne, ora 17:00, volumul „Statul în secolul XXI – Modelul chinez”,
publicat de Grupul Editorial Corint. Evenimentul va fi gãzduit de Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova. Cartea
“Statul în secolul XXI – Modelul chinez”, primul volum al noii colecþii
„Corint. Istorie. Autori români”, porneºte de la mentalitatea ºi valorile
generale ale societãþii chineze antice ºi urmeazã traseul acesteia pânã
la perioada modernitãþii marcate de tradiþionalism, de respectul pentru
istorie,ierarhie ºi pentru meritocraþie ºi de un amestec original de le-
gendã ºi superstiþie. Evenimentul de la Craiova se va desfãºura în
prezenþa autorului, Dan Tomozei.

MARGA BULUGEAN

China reprezintã un model de succes la fel
cum Suedia sau Olanda pot fi modele de succes,

câtã vreme puþini cunosc despre cele douã þãri
europene cã sunt lideri mondiali în multe

domenii sociale ºi economice. Statul în secolul
XXI nu va mai fi o conglomerare de componen-

te socio-economice, cultural-tradiþionale ºi
umane specifice, însã va continua sã conserve

aceastã titulaturã numai ºi exclusiv în prezenþa
conºtiinþei naþional-istorice. Din aceastã

perspectivã, explorând permanent, conservând
ºi promovând cu tenacitate propria culturã ºi

istorie, China este un model cu precãdere
pentru statele mici, aflate permanent în furtu-

na evenimentelor regionale sau mondiale.
Modelul chinez, valabil ºi înþeles poate abia

peste câteva zeci de ani de acum înainte,
vorbeºte despre ceea ce un grup tot mai mare

de oameni reuºeºte sã imprime ºi sã dezvolte în
plan intern la nivel politic, uman, social,econo-

mic. [...]
Din perspectivã istoricã, [...] analiza ultimilor
zeci de ani oferã o singurã imagine: succesul

unei naþiuni, care se transformã în visul
naþiunii chineze. Vorbim de perspectiva tratãrii

la rece a erorilor ºi fenomenelor sociale,
culturale, politice ºi internaþionale, rezultatul

fiind mereu unul care cautã construcþia,
evoluþia, oportunitatea, toate adaptate la
specificul ºi modelul chinez. Pentru cã în

China, aproape nimic nu este preluat ºi aplicat
fãrã o prealabilã analizã, modelare ºi adaptare

la ceea ce înseamnã statul ºi societatea chinezã.

Jurnalistul Dan Tomozei va lansa
o nouã carte la Biblioteca

Judeþeanã din Craiova

Pe 18 octombrieva avea loc celebrarea Zilei
Europene de Luptã împotrivã Traficului de
Persoane. În acest scop, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj va desfãºura, în parteneriat, diver-
se activitãþi specifice.

„Oricare dintre unitãþile ºcolare poate marca
aceastã zi, prin derularea de activitãþi creative (de-
sene, schiþe, postere, scene de teatru etc.). Aceste
acþiuni se pot desfãºura în cadrul „Sãptãmânii
prevenirii traficului de persoane”, în perioa-
da 17-23 octombrie 2016. În aceastã perioadã,
unitãþile ºcolare pot organiza, la nivelul unitãþii
respective, diverse activitãþi, cu implicarea elevi-
lor ºi cadrelor didactice din unitatea respectivã,
dupã un scenariu propriu. Dupã realizarea activi-
tãþilor respective, cei responsabili (diriginte/con-

ªcoala luptã cu traficul de persoaneªcoala luptã cu traficul de persoaneªcoala luptã cu traficul de persoaneªcoala luptã cu traficul de persoaneªcoala luptã cu traficul de persoane
silier educativ)vor încheia un proces-verbal, care,
având ataºat o fotografie din timpul desfãºurãrii
acþiunii, va fi trimis, pânã pe 31 octombrie, pe
adresa ziuaeuropeanaantitrafic@gmail.com.

Marcarea Zilei Europene de luptã împotri-
va traficului de persoane este un exerciþiu de
creºtere a gradului de conºtientizare a tinerilor
asupra riscului acestui fenomen. Necesitatea con-
centrãrii eforturilor pe linia prevenirii traficului de
persoane, activitate ce trebuie desfãºuratã în mod
sistematic ºi coordonat, cu folosirea tuturor re-
surselor sociale, reprezintã un aspect de maximã
actualitate”, a precizat prof.  Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi extraºcolare, din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU



culturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþie cuvântul libertãþii / 9marþi, 11 octombrie 2016
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliul Ju-
deþean Dolj, organizeazã în perioada 12-14
octombrie cea de-a VI-a ediþie a Conferin-
þei Internaþionale „Oltenia. Interferenþe
Culturale”, cu secþiunile Arheologie Preis-
toricã ºi Arheologie ºi Istorie Anticã. Des-
chiderea oficialã va avea loc mâine, 12 oc-
tombrie, la ora 11.00, în sala de conferinþe
a instituþiei, Secþia Istorie-Arheologie. În
cadrul conferinþei vor fi prezentate lucrãri
ce au ca teme descoperirile de la Desa ºi
Bâzdâna (judeþul Dolj), cele de la Ratiaria
(Bulgaria), consideraþii asupra unor geme de
la Romula etc.

Cu acelaºi prilej, la Muzeul Olteniei se va
desfãºura ºi cea de-a  XXXIII-a ediþie a Sim-
pozionului Naþional de Numismaticã, cu sec-
þiunile Numismaticã anticã ºi medievalã, res-
pectiv Numismaticã modernã ºi contempora-
nã. Lucrãrile au ca obiect de studiu monedele
elenistice, romane, medievale etc.

La eveniment ºi-au anunþat prezenþa
aproape 80 de specialiºti de la numeroase
instituþii de prestigiu din þarã ºi strãinãtate,
printre care: Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” al Academiei Române din Bucureºti,
Muzeul Naþional de Istorie a României,
Muzeul Municipiului Bucureºti, Muzeul Ci-

vilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva, Insti-
tutul de Arheologie al Academiei Române din
Iaºi, Muzeul Naþional Brukenthal Sibiu,
Muzeul Bãncii Naþionale a României, Uni-
versitãþile din Craiova ºi Bucureºti, Institu-
tul de Artã ºi Arheologie al Academiei Ro-
mâne din Cluj-Napoca, Institutul de Arheo-
logie al Academiei de ªtiinþe din Sofia, In-
stitutul Experimental de Morfologie, Pato-
logie ºi Antropologie al Academiei de ªtiinþe
din Sofia (Bulgaria).

În încheierea conferinþei, vineri, 14 octom-
brie, va fi organizatã o excursie documentarã
la monumente arheologice din Oltenia.

Douã spectacole din repertoriul Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova
vor fi prezentate, luna aceasta, publicului din
þarã. Unul este „Fata babei ºi fata moºnea-
gului”, care – mâine, 12 octombrie, ora
11.30 – ajunge la Iaºi. La invitaþia Teatrului
„Luceafãrul”, spectacolul participã la cea de-
a IX-a ediþie a Festivalului Internaþional de
Teatru pentru Publicul Tânãr.

Dramatizare de Valentin Dobrescu dupã
Ion Creangã, în regia lui Todor Valov, cu
scenografia realizatã de Stefka Kyuvlieva, pe
muzica lui Alin Macovei-Moraru, „Fata ba-
bei ºi fata moºneagului” îi are în distribuþie
pe actorii Iulia Cârstea, Alis Ianoº, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisã-
caru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea. Specta-
colul deþine Premiul pentru cea mai bunã
regie ºi Premiul pentru creaþie de pãpuºi, ob-
þinute la Festivalul Internaþional „Scânteia de
Aur”, de la Kragujevac, Serbia.

Pãpuºarii craioveni, invitaþi la festivalurilePãpuºarii craioveni, invitaþi la festivalurilePãpuºarii craioveni, invitaþi la festivalurilePãpuºarii craioveni, invitaþi la festivalurilePãpuºarii craioveni, invitaþi la festivalurile
internaþionale de teatru de la Iaºi ºi Alba Iuliainternaþionale de teatru de la Iaºi ºi Alba Iuliainternaþionale de teatru de la Iaºi ºi Alba Iuliainternaþionale de teatru de la Iaºi ºi Alba Iuliainternaþionale de teatru de la Iaºi ºi Alba Iulia

Celãlalt, „Poveste de-
spre Hansel ºi Gretel”,
este invitat de Teatrul de
Pãpuºi „Prichindel” din
Alba Iulia la Festivalul
Internaþional de teatru
„Poveºti”, ediþia a XI-
a. Reprezentaþia va avea
loc vineri, 14 octombrie,
ora 11.00, la Casa de
Culturã a Studenþilor
din Alba Iulia. Specta-
colul – de ºi cu Geo Di-
nescu, Marin Fagu, Mu-
gur Prisãcaru – a des-
chis, anul acesta, seria
premierelor la „Colibri”. „Puternicã vizua-
lã datoritã stilului steampunk, dar ºi at-
mosferei create de muzicã ºi lumini, po-
vestea este abordatã din perspectiva rela-
þiilor de familie, cu amintiri, traume, dra-

goste”, precizeazã reprezentanþii institu-
þiei craiovene.

Tot anul acesta, în luna iunie, „Po-
veste despre Hansel ºi Gretel” a fost pre-
zentatã publicului braºovean, în cadrul

celei de-a II-a ediþii a Festivalului Inter-
naþional de Teatru pentru Copii „ARLE-
CHINO 66 – Caravana Poveºtilor”, or-
ganizat de Teatrul pentru Copii „Arlechi-
no” din Braºov.

AIESEC – organizaþie internaþi-
onalã de studenþi, non-guverna-
mentalã, apoliticã, non-profit – este
în cãutare de studenþi dornici sã
aibã parte de o experienþã plinã de
provocãri ºi diversitate. Recruta-
rea a început pe 28 septembrie ºi
se va încheia pe 16 octombrie, iar
pe 22 ºi 23 octombrie va avea loc
inducþia noilor membri – un semi-
nar de pregãtire în care sunt pre-
zentate departamentele, scopul ºi
istoricul organizaþiei.

„Aºteptãm sã ni se alãture stu-
denþi ºi tineri pânã în 29 de ani, care
îºi doresc sã se dezvolte personal
ºi profesional, sã contribuie activ la
schimbarea societãþii. Ei ar trebui
sã aibã bune abilitãþi de comunica-

Studenþii craioveniStudenþii craioveniStudenþii craioveniStudenþii craioveniStudenþii craioveni
pot deveni membri AIESECpot deveni membri AIESECpot deveni membri AIESECpot deveni membri AIESECpot deveni membri AIESEC

re, dorinþa de a evolua ºi de a-i ajuta
pe alþii prin acþiunile întreprinse ºi
sã fie dornici de experienþe noi”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al AIESEC Craiova.

Înscrierile se pot face atât în in-
cinta Universitãþii din Craiova – la in-
trarea de la Facultatea de Litere, cât
ºi la magazinul Universitãþii, între orele
10.00-16.00. Informaþiile suplimen-
tare ºi formularul de înscriere se re-
gãsesc pe site-ul oficial www.aiesec-
.ro. Organizaþia AIESEC (Internatio-
nal Association of Students in Eco-
nomic and Commercial Sciences)
este prezentã astãzi în 126 de þãri ºi
teritorii din întreaga lume ºi are ca
scop dezvoltarea abilitãþilor de leader-
ship ale membrilor sãi.

Trupa craioveanã Casual Band se pregãteºte de ani-
versarea a 3 ani de existenþã. ªi cum altfel sã marche-
ze acest eveniment decât printr-un concert: vineri, 21
octombrie, de la ora 21.00, în Cafe Teatru Play! Alã-
turi de membrii trupei se vor afla invitaþi-surprizã, în
deschidere urmând sã concerteze „GAME ON Band”
– o formaþie de coverurui având în componenþã tineri
de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Casual Band (www.casualband.ro) a fost fondatã
în septembrie 2013 de muzicianul Bogdan Uþã, solist
instrumentist în cadrul Orchestrei Simfonice a Filar-
monicii „Oltenia”, ºi a susþinut primul concert în ace-
laºi an, pe 17 octombrie. Trupa îmbinã într-o manierã
profesionistã stilurile pop, funk, gospel, latino sau jazz.

Activitatea muzicienilor nu se rezumã doar la

Concert aniversar
Casual Band

apariþii în clu-
buri din Craio-
va sau din
þarã, ci ºi pe
scene din pei-
sajul cultural,
precum Filar-
monica „Olte-
nia”, Teatrul
„Colibri”, Mu-
zeul Olteniei,
Biblioteca Ju-
deþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, sau în manifestãri de anvergurã – Zilele

Municipiului Craiova, proiectul „MIXA(r)TE”,
Festivalul International „Craiova Muzicalã”,
Festivalul Internaþional „Shakespeare”, emisi-
uni live TV. 

În 2015, formaþia a putut fi urmãritã la Pro TV,
în doua etape distincte, la concursul „Românii au
talent” (a doua fiind în semifinalã). În aprilie 2016,
Casual Band Quartet a fost laureatã cu premiul
„Revelaþia anului” la Gala de Jazz Premiile MUZ-
ZA, de la Hard Rock Cafe, Bucureºti.

Concertul aniversar din 21 octombrie a.c., de
la Cafe Teatru Play (Craiova, strada „C.D. Fortu-
nescu” nr. 18), este unul cu intrare liberã, în limi-
ta a 120 de persoane. Rezervãri se fac la numãrul
de telefon 0722.217.866. Evenimentul va fi pre-
zentat de Cristina Nanãu Oprea.
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Continuã alertele
false cu bombã
la Bruxelles

Douã noi alerte false cu
bombã au impus luni evacuarea
unor clãdiri oficiale la Bruxel-
les, inclusiv sediul Procuraturii,
la cinci zile dupã ce mai multe
alarme de acelaºi fel au produs
haos în capitala Belgiei, mai
ales în transporturi.

Putin a vizitat
Turcia

Preºedintele rus Vladimir
Putin a efectuat luni o vizitã
în Turcia pentru a participa la
un summit consacrat energiei
ºi pentru a se întâlni cu
omologul sãu turc, Recep
Tayyip Erdogan, pecetluind
reconcilierea lor în pofida
dezacordurilor asupra Siriei.-
Vremea schimburilor de
acuzaþii virulente între Putin ºi
Erdogan dupã doborârea de
cãtre aviaþia turcã a unui
avion de vânãtoare rusesc, în
noiembrie 2015 pare sã fi
trecut. Acum este timpul
cooperãrii energetice ºi cei doi
conducãtori au ca obiectiv sã-
ºi reafirme angajamentul de a
duce la bun sfârºit proiectul
gazoductului ruso-turc Tur-
kStream, care urmeazã sã
transporte gaze ruseºti spre
Europa trecând prin Marea
Neagrã, precum ºi pentru
construirea de cãtre Moscova a
primei centrale nucleare
turceºti.

Viktor Orban a
depus propunerea
de amendament
constituþional
depus

Premierul Viktor Orban a
depus, luni, o propunere de
amendament constituþional în
legãturã cu schema UE de
redistribuire a imigranþilor pe
bazã de cote obligatorii,
relateazã agenþia MTI.

Juan Manuel
Santos va dona
banii acordaþi
la premiul Nobel

Preºedintele Columbiei,
Juan Manuel Santos, a
declarat cã va dona peste
886.375 euro, sumã ce însoþeº-
te premiul Nobel pentru Pace,
obþinut de acesta vineri,
victimelor conflictului dintre
Guvernul columbian ºi
membrii grupãrii FARC,
informeazã presa internaþiona-
lã. Juan Manuel Santos a
fãcut acest anunþ în urma
unei vizite întreprinse alãturi
de familia sa într-un oraº din
vestul Columbiei, în care mii
de oameni au fost uciºi în
timpul conflictului dintre
rebelii FARC ºi miliþiile de
extremã dreaptã.

Candidantul republican Do-
nald Trump a lansat duminicã
seara o ameninþare fãrã prece-
dent în politica americanã, de-
clarând cã rivala sa democratã
Hillary Clinton va ajunge la în-
chisoare în cazul în care el va
câºtiga alegerile prezidenþiale din
SUA.

În cursul dezbaterii de dumi-
nicã seara, care a avut loc la St.
Louis, candidata democratã a de-
clarat cã este ”extraordinar de
bine faptul cã cineva cu tempe-
ramentul lui Donald Trump nu
este responsabil cu justiþia în þara
noastrã”. ”Pentru cã ai ajunge la
închisoare”, a replicat Trump la

Candidata democratã la
preºedinþia SUA, Hillary Clin-
ton, a câºtigat dezbaterea de
duminicã seara, cu rivalul sãu
republican Donald Trump,
aratã un sondaj realizat de
CNN/ORC.

 Potrivit studiului, 57% din-
tre persoanele care au urmã-
rit dezbaterea sunt de pãrere
cã dezbaterea a fost câºtigatã
de Clinton. 34% considerã cã

TV5 Monde a fostTV5 Monde a fostTV5 Monde a fostTV5 Monde a fostTV5 Monde a fost
atacat de hackerii ruºiatacat de hackerii ruºiatacat de hackerii ruºiatacat de hackerii ruºiatacat de hackerii ruºi

8 aprilie 2015 a fost o zi importanta pen-
tru Yves Bigot, directorul general al TV5
Monde. Postul sãu de televiziune, care
transmite în lumea întreagã, tocmai îºi lan-
sase cel mai recent canal TV. Mai mulþi
miniºtri francezi participau la o ceremo-
nie oficialã organizatã la sediul general din
Paris al postului de televiziune. În acea
searã, Yves Bigot a sãrbãtorit evenimen-
tul luând cina cu omologul lui de la Radio
Canada. 

Trump s-a  descurcat  mai
bine. Rezultatul este unul bun
pentru fostul secretar de stat,
dar este mai slab decat rezul-
tatul obþinut în prima dezba-
tere, când 62% dintre cei care
s-au uitat la discuþii au fost de
pãrere cã democrata a câºti-
gat. Înainte de dezbatere, 58%
dintre cei care au spus cã vor
urmãri întâlnirea au declarat
cã o susþin pe Clinton.

 Trump o ameninþã pe Hillary Clinton cu închisoarea,

dacã el câºtigã alegerile
aceastã afirmaþie. Candidatul re-
publican a completat cã ar cere
procurorului general sã numeas-
cã un procuror special care sã
investigheze zecile de mii de me-
saje electronice pe care Clinton
le-a ºters cât timp ocupa func-
þia de secretar de stat.

Dupã ce a afirmat cã popula-
þia americanã este ”furioasã” pe
Clinton, Trump a precizat cã
“Vom avea un procuror special
ºi vom ancheta problema. Este
o ruºine. ªi sincer, ar trebui sã-
þi fie ruºine de tine” a completat
republicanul. Comentariile lui
Trump în acest sens au fost con-
damnate drept ne-americane.

În jurul orei locale 20.40, un aflux de
apeluri ºi SMS-uri l-au informat în legã-
turã cu faptul cã 12 posturi ale reþelei TV5
nu mai funcþionau.  

”E cel mai rau lucru care þi se poate
întâmpla când lucrezi în televiziune”, a de-
clarat Yves Bigot, într-un interviu acor-
dat pentru BBC. Foarte repede, a devenit
evident faptul cã reþeaua TV era supusã
unui atac cibernetic de proporþii. ”Am fost
la doar cateva ore distanþã de punctul în

care toatã reþeaua ar fi fost eliminatã pen-
tru totdeauna”, spune Yves Bigot.

Un grup de piraþi cibernetici, Cyber Ca-
liphate, asociat cu organizaþia teroristã Stat
Islamic, ºi-a asumat atunci responsabili-
tatea pentru comiterea acelui atac infor-
matic. Dar rezultatele unei anchete oficiale
sugereazã cã atacul a fost realizat de fapt
de un grup de hackeri din Rusia. Atacul a
folosit un software special care a distrus
sistemele acestei reþele de televiziune. 
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Anunþul tãu!
SC JIUL SA CRAIOVA STR

CALEA BUCUREªTI NR 1 JUD
DOLJ J16/19/06.02.1991 CUI RO
2308342 CONVOCATOR, Admi-
nistratorul Unic al SC JIUL SA,în
baza Actului Constitutiv  ºi a pre-
vederilor Legii nr. 31/1990 repu-
blicatã, cu sediul în Craiova, Str.
Calea Bucureºti nr. 1, jud Dolj,
având numãr de ordine la Regis-
trul Comertului Dolj  J16/19/1991
ºi având Codul Unic de Inregis-
trare RO2308342, convoacã Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Ac-
þionarilor (AGEA), la sediul socie-
tãþii, în data de 14.11.2016, ora
11.00. Ordinea de zi pentru AGEA
este urmãtoarea; 1. Discutarea mo-
dificãrii actului constitutiv al SC
JIUL SA, în sensul trecerii de la
Administrator Unic la Consiliu de
Administraþie format din trei
membri. 2. Discutarea descãrcãrii
de gestiune a Administratorului
Unic, domnul Florin Opris,pe
Baza situatiei contabile estimati-
ve la 30.10.2016. 3. Alegerea  nou-
lui Consiliu de Administraþie. 4.
Stabilirea indemnizatiilor noilor
administratori. 5. Diverse. La
AGEA a SC JIUL SA vor putea
participa ºi vor putea vota toþi
acþionarii înscriºi în Registrul Ac-
þionarilor, la sfârºitul zilei de
08.11.2016 –data de referinþã. Par-
ticiparea la AGEA se face în nume
propriu sau prin reprezentanþi
mandataþi prin procurã specialã,
în condiþiile Legii nr.31/1990 repu-
blicatã. Modelul se poate procurã
de la sediul societãþii începând cu
data de 22.10.2016. Procurile spe-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ciale vor fi depuse la sediul socie-
tãþii în original pânã la data de
06.11.2016, iar la intrarea în salã
pentru participarea la ºedinþã, ac-
þionarii ºi reprezentanþii lor se vor
legitima cu carte sau buletin de
identitate, paºaport. In cazul ne-
întrunirii condiþiilor de validare,
AGEA a SC JIUL SA se convoacã
pentru data de 15.11.2016, la ace-
eaºi orã, în acelaºi loc ºi cu ace-
eaºi ordine de zi, data de referinþã
rãmânând aceeaºi. Administrator
Unic, Opris Florin.

PRIMÃRIA comunei Gighera,
cu sediul în localitatea Gighera, str.
Principalã, nr. 184, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacante
de: Mediator Sanitar- Comp. Asis-
tenþã ºi Protecþie Socialã, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura la sediul Primariei
Gighera, astfel: Proba scrisã în
data de 02.11.2016, ora 10.00, Pro-
ba interviu în data de 03.11.2016,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii:
studii medii sau Postliceale în do-
meniul sanitar; domiciliu sau re-
ºedinþa în comuna Gighera, jude-
þul Dolj; nu este necesarã vechi-
me. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a la sediul
instituþiei. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei comunei Gighe-
ra, telefon/fax: 0251.353.011, E-
mail: gighera@cjdolj.ro.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii disponibile: a) spaþii
moderne de birouri, cu suprafe-
þe cuprinse între 20 ºi 58 de m.p.,
avandincluse o serie de facilita-
te precum: instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii commune de tip oficiu,
salã multifunctionalã dotatã co-
respunzãtor, locuri de parcare
gratuitã. Birourile se gãsesc în
incinta Centrului de Dezvoltare
Tehnologicã ºi Excelenþa în Afa-
ceri ºi a Centrului de Sprijin al
IMM-urilor ºi Institutelor de Cer-
cetare si Inovare. b)spaþii de bi-
rouri, spaþii expoziþionale, de de-
pozitare ºi de alimentaþie publi-
cã – în Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului, nr. 26,
etaj 2, camera E211. Licitaþia va
avea loc la aceeaºi adresa în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,
h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

SC Salubritate Craiova SRL
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de Responsabil
Activitate Dezinsecþie, Dezinfec-
þie, Deratizare în cadrul Compar-
timentului Dezinsecþie, Dezinfec-
þie, Deratizare. Dosarele se depun
la Compartimentul Resurse Uma-
ne, pânã la data de 24.10.2016,
ora 16.00. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la numãrul de
telefon 0251/412628, interior 119.
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OFERTE DE SERVICI

ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃ-
TIRE DOCUMENTE
DE ARHIVÃ. Oferim ºi
Rugãm seriozitate. Re-
laþii la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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

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

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

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

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

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

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

CASE
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând suprafaþa pãmânt
intravilan comuna Sa-
dova: 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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, aºe-
zat lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând 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, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
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RAT  Craiova cu sediul în Craiova,
Calea Severinului, nr. 23 organizeazã
în data de 17.10.2016 ora 11.00, lici-
taþie publicã deschisã cu strigare
pentru închirierea unui spaþiu de
186,6 mp situat în incinta Secþiei 2
Tramvai- etaj Atelier întreþinere ºi
reparaþii din Craiova, Bulevardul
Dacia nr. 3-5, judeþul Dolj.

Vând manechine. Te-
lefon: 0762/484.755.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color
Nei ,  Royal ,  te le-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0 7 7 3 / 8 0 1 . 6 1 9 ;
0351/410.383.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.

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

PIERDERI
DECLAR pierdut ºi
nul carnetul de stu-
dent Dogaru Bianca,
eliberat de Faculta-
tea de Medicinã.
CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã
a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retra-
gere din MAI Filiala
Dolj anunþã cu re-
gret decesul celui
care a fost Plut. Adj.
FLOREA TUDOR fost
ºef de post în mai
multe localitãþi, po-
liþist excepþional ºi
Om de o înaltã þinu-
tã moralã. Suntem
alãturi de familia în-
doliatã. Biroul Exe-
cutiv al Filialei Dolj.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii craioveni cau-
tã în aceastã searã, la Timiºoara,
a patra victorie consecutivã în
noul sezon competiþional, dupã
cea cu nou-promovata Baia Mare
ºi dubla din Cupa României, cu
BCM U Piteºti. La fel stau lucru-
rile ºi în ceea ce-i priveºte pe
bãnãþeni, o izbândã din runda
secundã, de pe terenul lui Dina-
mo, fiind insoþitã de cele cu ace-
eaºi formaþie din Baia Mare, în
competiþia KO.

“Mergem la Timiºoara cu un
moral ridicat în urma dublei vic-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 3-A

Alb-albaºtrii trag pentru puncte în BanatAlb-albaºtrii trag pentru puncte în BanatAlb-albaºtrii trag pentru puncte în BanatAlb-albaºtrii trag pentru puncte în BanatAlb-albaºtrii trag pentru puncte în Banat
BC SCM Timiºoara – SCM U Craiova, astãzi, ora 19:00,

în direct la Digi Sport 3
Clasament

1. Piteºti 2/1 5
2. Steaua 2/0 4
3. Oradea 2/0 4
4. Sibiu 1/1 3
5. CRAIOVA 1/1 3
6. Timiºoara 1/1 3
7. Galaþi 1/1 3
8. U-BT Cluj 1/0 2
9. Mureº 0/2 2
10. Dinamo 0/2 2
11. Baia Mare 0/2 2

torii din Cupã cu Piteºti. Suntem
conºtienþi cã ne aºteaptã un meci
dificil, þinând cont cã în confrun-
tãrile directe timiºorenii ne con-
duc cu 11-7, dar în sezonul tre-
cut, din fericire, am câºtigat am-
bele meciuri. Tratãm acest meci
cu seriozitate, bãieþii fiind cu to-
þii apþi de joc ºi dornici sã lege a
4-a victorie consecutivã. Totoda-
tã, anunþãm faptul cã s-au fãcut
rost de resurse financiare pentru
a ne permite transferarea celui
de-al 5-lea strãin, iar pânã la ora
meciului cu Phoenix Galaþi (n.r.

22 octombrie) sperãm sã prezen-
tãm noul pivit de care avem ne-
voie”, a declarat tehnicianul Vla-
dimir Vuksanovic, conform to-
talbaschet.ro.

În restul rundei, BCM U Pi-

teºti a trecut cu 81-71 de CS
Dinamo Bucureºti, partidele ABC
Mureº Tg. Mureº – U-BT Cluj ºi
BC CSU Sibiu – CSM CSU Ora-

dea s-au disputat asearã, iar cea
dintre Municipal Olimpic Baia
Mare ºi CS Phoenix Galaþi a fost
amânatã. Steaua Bucureºti stã.

CSO Filiaºi a fost învinsã, scor
1-2, duminicã, în deplasare, de
cãtre FCM Alexandria, la capãtul
unui joc în care, prin vocea preºe-
dintelui Florin Spânu, a acuzat în
termeni duri arbitrajul. Gazdele au
pus repede tabela la treabã, prin
Ionuþ Drãgan (3), avantaj ce avea

sã fie anulat 10 minute mai
târziu, datoritã unei reuºite
semnate de Alexandru Fo-
tescu. Golul care a decis
câºtigãtoarea a cãzut cãtre
finalul primei reprize – Cos-
min Cãpãtînã (43), ºi ar fi
venit dintr-un ofsaid evident.

„Arbitrajul a fost sub ori-
ce criticã, au intervenit în fa-

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 6-A

Filiaºiul pierde ºi acuzã arbitrajul
voarea gazdelor de nenumãrate ori,
iar în momentul în care jucãtorii
noºtrii cereau explicaþii li s-a rãs-
puns sfidãtor, unul dintre asistenþi
chiar i-a insultat. Este un episod pe
care nu-l vom trece cu vederea, îl
vom semnala atât la FRF, cât ºi la
CCA. Legat de joc, nu meritam sã
pierdem, am avut momente foarte
bune ºi am irosit câteva ocazii bune
de gol. O remizã era echitabilã, dar
oricum îi felicit pe bãieþi pentru
modul cum au luptat”, a declarat
preºedintele Florin Spânu, pentru
site-ul oficial al grupãrii filieºene.

Gigi Ciurea a început meciul cu
urmãtorul 11: Mogoºanu – Calu,
Bãlaºa, Lupu, Neacºu – Borhot,

Bogdanovici, Obeanu, Duriþã –
Borneci, Fotescu. Pe parcurs au
mai intrat: Orban, Tãnase, Geor-
gescu, Cruºoveanu.

Runda viitoare, Filiaºiul va în-
frunta, vineri (15:00), la Iºalni-
þa, pe CS Podari, formaþie care
tocmai ce a ieºit mai mult decât
de ºifonatã dintr-un alt derby ju-
deþean, 0-6 cu CS Universitatea
Craiova II (Screciu 13, A. Po-
pescu 40, 87, Burlacu 45+1, 52,
68) – meci tratat pe larg în nu-
mãrul de week-end al cotidianu-
lui nostru. Pentru alb-albaºtrii
mici urmeazã o deplasare la cei
de la Urban Titu, joc programat
sâmbãtã (17:00).

SCM U Craiova a susþinut de joi ºi
pânã sâmbãtã un turneu de pregãtire în
localitatea bulgarã Dupniþa, acolo unde
au câºtigat la pas toate cele trei parti-
de, 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 35-12)
cu Prin Razlog, 3-0 (la 17,11,12) cu
Marek Union-Ifkoni – ambele reprezen-
tante ale þãrii gazdã, ºi 3-0 cu grecii de
Iraklis Salonic (la 20, 13, 20).

„Un turneu util, în care am pus bazã
pe întãrirea relaþiilor de joc. Sunt mulþu-
mit de modul în care s-au prezentat bã-
ieþii. Mai avem de lucrat, pentru cã nu
suntem la potenþialul pe care îl are echi-
pa. Din pãcate avem ºi accidentarea lui
Zlatan Yordanov, care va fi indisponibil
pentru urmãtoarele douã, trei sãptãmâni”,
a declarat tehnicianul Dan Pascu.

VOLEI (M) – TURNEU AMICAL

Craiovenii au fãcut spectacol la Dupniþa
SERIA 1: Voinþa Caraula – Ciupercenii Noi 3-4,

Poiana Mare – Viitorul Dobridor 9-1, Flacãra Moþã-
þei – Fulgerul Maglavit 9-1, Galicea Mare – Ciuper-
cenii Vechi 9-4, Spicul Unirea – Avântul Giubega 3-
0, Victoria Pleniþa – Recolta Cioroiaºi 3-2, Vânãtorul
Desa – Victoria Periºor 7-0. Avântul Rast a stat.

Clasament (primele 5): 1. Unirea 12p (- 1 joc), 2.
Pleniþa 12p, 3. Desa 10p, 4. Moþãþei 10p (- 1 joc), 5.
Cioroiaºi 10p.

SERIA 2: Mãceºu de Sus – Triumf Bârca 4-1,
ªtiinþa Calopãr – Fulgerul Întorsura 2-1, Viitorul Afu-
maþi – Recolta Urzicuþa 4-0, Seaca de Câmp – Dunã-
rea Gighera (11:00), Aktiv Padea – Viitorul Giurgiþa 4-
3, Gloria Catane – Progresul Cerãt 3-1, Mãceºu de
Jos – Unirea Goicea 5-0, Viitorul Þuglui – Progresul
Bãileºti 4-0.

Clasament (primele 5): 1. Catane 13p, 2. Mãceºu
J. 13p, 3. Calopãr 12p (- 1 joc), 4. Mãceºu S. 9p, 5.
Þuglui 9p.

SERIA 3: AS Rojiºte – Amãrãºtii de Jos 1-0, Tri-
color Dãbuleni – Avântul Daneþi 3-0, Progresul Cas-

LIGA A V-A – ETAPA A 5-A

TVR 1
19:00 – FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã 2018:

Kazahstan – România.
DIGI SPORT 2
8:30 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (China):

ziua a 2-a / 17:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
HC Odorhei – CSM Bucureºti / 18:45 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HC Dunãrea Brãila – HC Zalãu /
21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM 2018: Danemarca –
Muntenegru.

DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC Timi-

ºoara – SCM U Craiova / 21:45 – FOTBAL – Prelimi-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Aceste jocuri au reprezentat ultimele
verificãri înainte de debutul noii ediþii
a Diviziei A1, programat sâmbãtã, când
campioanii en-titre vor întâlni, în de-
plasare, pe ocupanta poziþiei a 4-a în
sezonul trecut, CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare.

Pe de altã parte, SCM U ºi-a aflat,
în urmã cu trei zile, rivala din sferturile
Cupei României. Calificatã din oficiu în
aceastã fazã, formaþia alb-albastrã va
da piept cu LMV Tricolorul Ploieºti,
dupã ce prahovenii s-au impus, într-
un meci cu manºã unicã, pe terenul
nou-promovatei CS ªtiinþa Bacãu, 3-
1. În sferturi, partidele se disputã în
dublã manºã (16, 23 noiembrie), iar mai
întâi cele douã se vor ciocni în Bãnie.

tranova – Voinþa Puþuri 2-1, Victoria Cãlãraºi – Amã-
rãºtii de Sus 2-3, Fulgerul Mârºani – Unirea Tâmbu-
reºti 5-3, Inter Secui – Avântul Dobreºti 6-2.

Clasament (primele 5): 1. Secui 11p, 2. Mâr-
ºani 10p, 3. Rojiºte 10p, 4. Dãbuleni 10p, 5. Castra-
nova 9p.

SERIA 4: City Leu – Luceafãrul Popânzãleºti 4-1,
Viitorul Teasc – ªtiinþa Celaru 2-6, Flacãra Drãgo-
teºti – Viitorul II Cârcea 1-4, Viitorul Coºoveni – Ener-
gia Radomir 4-2, Avântul Pieleºti – Progresul Mis-
chii 1-3, Viitorul Ghindeni – Torentul Secui 7-3.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 15p, 2. Cârcea II
13p, 3. Mischii 12p, 4. Leu 12p, 5. Coºoveni 10p.

SERIA 5: Valea Fântânilor – Vulturul Cernãteºti
2-1, Viitorul Craiova – Rapid Potmelþu 2-6, AS Gre-
ceºti – Voinþa Belcin 1-6, AS Scãeºti – Jiul Breasta 7-
3, Jiul Bâlta – Voinþa Raznic 5-2, ªtiinþa Craiova – CS
Sopot 5-3. Betis Craiova stã.

Clasament (primele 5): 1. Valea Fântânilor 15p,
2. Bâlta 13p, 3. ªtiinþa Craiova 10p, 4. Potmelþu 9p, 5.
Cernãteºti 8p.

narii CM 2018: Polonia – Armenia.
DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM 2018: Slovenia –

Anglia.
DOLCE SPORT 2
17:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odor-

hei – CSM Bucureºti / 18:45 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: HC Dunãrea Brãila – HC Zalãu.

EUROSPORT 1
15:00, 21:00 – SNOOKER – Openul Angliei: etapa a

2-a.
EUROSPORT 2
13:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Linz (Austria).

Clasament

1. Piteºti 14 9. Titu 6
2. Bradu 11 10. Chiajna II 6
3. Alexandria* 10 11. Filiaºi* 5
4. Moreni* 9 12. Mioveni II 5
5. Aninoasa 9 13. Roºiori** 4
6. ªirineasa 9 14. Steaua II** 4
7. Craiova II 7 15. Podari* 4
8. Voluntari II 6

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri
mai puþin.

Rezultate: FCM Alexandria
– CSO Filiaºi 2-1, CS U
Craiova II – CS Podari 6-0,
Concordia Chiajna II – CS
Mioveni II 0-0, Urban Titu –
Atletic Bradu 2-2, SCM
Piteºti – ACS ªirineasa 3-0,
FC Aninoasa – FC Voluntari
II 1-0. Partida Steaua
Bucureºti II – Sporting
Roºiori a fost amânatã, iar
Flacãra Moreni a stat.
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Suprafaþa sinteticã de joc pare sã fie principalul ob-
stacol pentru naþionala României în meciul cu Kazah-
stan, însã n-ar reprezenta o scuzã dacã echipa lui Daum
nu se impune în seara aceasta în faþa unui adversar
provenit din ultima urnã valoricã la tragerea la sorþi.
Tricolorii au efectuat câteva antrenamente pe terenul
artificial de la Astana, iar temperatura va fi una accep-
tabilã la ora meciului, acoperiºul urmând a fi tras, iar
încãlzirea se va face tot artificial. Kazahii au câteva
rezultate notabile în preliminarii, inclusiv în cele actua-
le, în care au terminat la egalitate, scor 2-2, cu Polo-
nia, revenind de la 0-2. În preliminariile pentru Euro
2016, Kazahstan a învins Letonia în deplasare ºi a re-
mizat în Islanda, dar în urmã cu trei zile a fost zdrobitã
la Podgorica de Muntenegru, scor 5-0. Kazahstanul
evolueazã în preliminariile europene pentru turneele fi-
nale din 2002, pânã atunci, respectiv din 1991, când
þara s-a desprins din Uniunea Sovieticã, naþionala “ªoi-
milor” fãcând parte din zona Asiei. Jucãtorii gazdelor
evolueazã la formaþii din campionatul intern, unul de
nivel bun, campioana Astana calificându-se în acest
sezon în grupele Europa League. În prima ligã kazahã

Echipa de juniori under 17 a
Universitãþii Craiova a urcat pe lo-
cul secund în clasamentul Ligii Eli-
telor, la un punct de liderul Viitorul
Constanþa. În runda a 7-a, echipa
pregãtitã de Daniel Mogoºanu s-a
impus cu 4-1 pe terenul simtetic al
bazei de la Aeroport în faþa echipei
similare a clubului FC Voluntari, pe
care a ºi depãºit-o în ierarhie. Au
marcat: Markovic 2 ºi Gârbiã. Alb-
albaºtrii au evoluat în formula: Bo-
bonete – Niuicã, Manea, Sima,
Vadasis – Dobre, ªerban – Gârbiã,
Zbona, Nichifor – Markovic. Au

Juniorii under 17 ai ªtiinþei
se menþin în plasa liderului

mai intrat: Stãiculescu ºi Cercel-
. În schimb, echipa de juniori A a
reuºit doar o remizã, scor 4-4, în
faþa formaþiei similare a clubului
ilfovean. Au reuºit câte o dublã
Alex Popescu ºi Buzan, jucãtori
care evoluaserã cu douã zile în
urmã ºi pentru echipa a doua a clu-
bului din Bãnie. Antrenorul Mugur
Guºatu a început cu: Marc – Bora,
oiu, Ion, Bogdan – Hodea, Enache,
Buzan – Constantin, A. Popescu,
Bârzan. Au mai intrat: Gunie ºi Câr-
lig. Universitatea este pe locul 8
dupã 7 runde, cu 9 puncte.

Grupa C
Astãzi: Cehia – Azerbaidjan,

Germania – Irlanda de Nord, Nor-
vegia – San Marino.

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

Grupa D
Þara Galilor - Georgia 1-1 (Bale

10 / Okriashvili 57)
Moldova - Irlanda 1-3 (Bugaiov

45+1 / Long 2, McClean 69, 76)
Serbia - Austria 3-2 (A. Mitro-

vic 6, 23, Tadic 74 / Sabitzer 15,
Janko 62)

Clasament: 1. Serbia 7p, 2. Ir-
landa 7p, 3. Þara Galilor 5p,  4.
Austria 4p, 5. Georgia 1p, 6. Mol-
dova 0p.

Etapa viitoare (12 noiembrie)-
: Austria - Irlanda, Georgia - Mol-
dova, Þara Galilor - Serbia.

Grupa F
Astãzi: Lituania – Malta, Slova-

Preliminariile CMPreliminariile CMPreliminariile CMPreliminariile CMPreliminariile CM
2018 - Rusia2018 - Rusia2018 - Rusia2018 - Rusia2018 - Rusia

cia – Scoþia, Slovenia – An-
glia.

Clasament: 1. Anglia 6p, 2.
Scoþia 4p, 3. Slovenia 4p, 4.
Lituania 2p, 5. Slovacia 0p, 6.
Malta 0p.

Grupa G
Israel - Liechtenstein 2-1 (He-

med 3, 16 / Goppel 49)
Albania - Spania 0-2 (Diego

Costa 55, Nolito 63)
Macedonia - Italia 2-3 (Nesto-

rovski 57, Hasani 59 / Belotti 24,
Immobile 75, 90+1)

Clasament: 1. Spania 7p, 2. Ita-
lia 7p, 3. Albania 6p, 4. Israel 6p,
5. Macedonia 0p, 6. Liechtenstein
0p.

Etapa viitoare (12 noiembrie)-
: Albania - Israel, Liechtenstein -
Italia,  Spania - Macedonia.

Grupa I
Finlanda - Croaþia 0-1 (Mandzu-

kic 18)
Ucraina - Kosovo  3-0 (Kravets

31, Iarmolenko 81, Rotan 87)

Islanda - Turcia 2-0 (Toprak
41 aut., Finnbogason 44)

Clasament: 1. Croaþia 7p, 2. Is-
landa 7p, 3. Ucraina 5p, 4. Turcia
2p, 5. Finlanda 1p, 6. Kosovo 1p.

Etapa viitoare (12 noiembrie): 
Croaþia - Islanda, Turcia - Koso-
vo, Ucraina - Finlanda.

Zona Amsud
La noapte: Bolivia – Ecuador,

Columbia – Uruguay, Chile – Peru,
Argentina – Paraguay, Venezuela
– Brazilia.

Clasament: 1. Uruguay 19, 2.
Brazilia 18, 3. Ecuador 16, 4. Co-
lumbia 16, 5. Argentina 16, 6. Pa-
raguay 12, 7. Chile 11, 8. Peru 8,
9. Bolivia 7, 10. Venezuela 2.

La CM merg primele patru cla-
sate, în timp ce locul 5 va susþine
un baraj inter-continental

Kazahstan – RomâniaKazahstan – RomâniaKazahstan – RomâniaKazahstan – RomâniaKazahstan – România
„Astana Arena”, astãzi, ora 19
Kazahstan: Pokatilov – Beysebekov, Kisliþin, Maliy, Logvinen-

ko, ªomko – Kuat, Mukhudtinov, Nurgalivev – Islamkhan, Kijini-
cenko. Antrenor: Yuri Krasnojan.

România: Tãtãruºanu – Benzar, Sãpunaru, Grigore, Latovlevici
– Hoban, R. Marin - Ad. Popa, Stanciu, B. Stancu – Andone. Antre-
nor: Christoph Daum.

Arbitru: Jorge de Sousa (Portugalia).

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. Danemarca 2 1 0 1 3-3 3p
  4. Polonia 2 1 1 0 5-4 4p
  5. Kazahstan 2 0 1 1 2-7 1p
  6. Armenia 2 0 0 2 0-6 0p

Celelalte meciuri din grupã:
Celelalte meciuri ale etapei: Danemarca – Muntenegru (ora

21.45), Polonia – Armenia (ora 21.45).

România joacã în seara aceasta
la Astana contra Kazahstanului,
echipã umilitã de Muntenegru,
dar care a remizat acasã cu Polonia

evolueazã jucãtorii români Deac, Curtean ºi Mera, însã
la echipe implicate în play-out.

Selecþionerul Daum a prafaþat disputa de astãzi spu-
nând cã ar fi mulþumit cu o victorie la limitã: „Este
posibil sã aparã schimbãri, dar nu forþate de situaþia
medicalã a jucãtoriloir. E o experienþã nouã pentru
noi, jucãm pe un teren sintetic, cu acoperiºul tras.
Am dat echipei toate informaþiile necesare despre Ka-
zahstan, despre primul 11, despre cine poate intra de
pe bancã. Trebuie sã demonstrãm 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 for-
mã, din punct de vedere psihic ºi fizic. Kazahstan va
încerca sã refacã blazonul, dupã un 0-5, va fi mai
greu, aºa cã aº fi foarte mulþumit cu o victorie cu 1-
0. Am spus cã sunt patru echipe foarte puternice în
aceastã grupã, România este una dintre aceste echi-
pe, ºi va fi foarte greu sã ne calificãm de pe primul
loc. Dar calificarea este obiectivul, care se poate ob-
þine ºi de pe locul doi. Calificarea se va juca pânã la
ultimul meci, în Danemarca”.
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