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- Am avut guvern democrat,
avem guvern tehnocrat... Când
o sã avem, Popescule, ºi un gu-
vern adevãrat?

Eco Sud se plânge cã este falimentatã de Primãria Craiova

Criza gunoaielor din Craiova nu este nici
pe departe încheiatã, ba a luat acum forma
unei crize de comunicare. SC Eco Sud se
plânge cã depozitul ecologic de la Mofleni
este cea mai proastã afacere a sa, aducându-
i deja pierderi de 250.000 de euro în numai
douã luni. Pasivã, Primãria Craiova nu vrea
sã-i rãspundã la actele oficiale, corespondenþã
ºi apelurile telefonice prin care solicitã o ma-
jorare urgentã a tarifului de depozitare, de

la 21 de euro la 30 de euro pe tonã. Dupã
temporizarea preluãrii gunoaielor de la Sa-
lubritate, despre care aceºtia au spus cã nu
are totuºi legãturã cu problema banilor (dacã
ar fi aºa, Eco Sud ar putea fi acuzatã cã ºi-ar
încãlca contractul), mai marii Eco Sud s-au
deplasat, ieri, în Bãnie, unde au aºteptat, din
nou, ca autoritãþile sã vinã la discuþii. Deºi
câteva instituþii confirmaserã de prezenþã,
pânã la urmã nu a venit nimeni.
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Grâul luiGrâul luiGrâul luiGrâul luiGrâul lui
Mihai Anghel!Mihai Anghel!Mihai Anghel!Mihai Anghel!Mihai Anghel!

La nivelul þãrii, între marii cul-
tivatori de cereale, Mihai An-
ghel, de la Segarcea, conteazã
ca fiind cel mai performant, gra-
þie randamentelor mari obþinute
an de an, comparabile cu cele
raportate de þãrile europene care
„fac agriculturã” de înalt nivel. În
acelaºi timp, Mihai Anghel este
ºi un trader atestat, deþinând mari
spaþii de depozitare, cifrate la pes-
te 450.000 de tone, acum la ma-
ximum de sarcinã. Dacã vom
spune cã Segarcea este, de datã
recentã, un centru nervos al agri-
culturii româneºti din sudul þãrii,
nu vom greºi deloc.
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Votul la legea conversiei ºi
moþiunea împotriva ministrului
Justiþiei au fost amânate
din lipsã de cvorum

Votul final asupra legii
conversiei creditelor ºi asupra
moþiunii PSD împotriva
ministrului Justiþiei, Raluca
Purnã, au fost amânate, ºedinþa
Camerei Deputaþilor fiind
suspendatã ieri din lipsã de
cvorum. Deputatul PSD Gabriel
Vlase a cerut sã i se comunice
cvorumul. ”În salã sunt prezenþi
141 de deputaþi, deci nu suntem
în cvorum. (…) Suspendãm
ºedinþa”, a anunþat Gabriel
Vlase. Moþiunea simplã trebuia
dezbãtutã ºi votatã la 15.30.
PNL a anunþat cã nu va
participa la ºedinþã, acuzând
PSD de abuz în privinþa moþiu-
nii simple pe justiþiei ºi de
retoricã electoralã.

Preºedintele CNATDCU, Viorel
Barbu, a demisionat din funcþie

Preºedintele Consiliului
Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare (CNATDCU),
Viorel Barbu, a demisionat din
funcþie. “Am primit asearã mai
târziu un mesaj de la domnia
sa, nu ºtiu dacã decizia e finalã,
am încercat sã vorbesc prin
telefon cu academicianul
Barbu, nu am reuºit. Dacã
decizia sa e legatã de ceea ce s-a
întâmplat în Senat urmeazã sã
vorbesc cu domnia sa”, a
declarat ministrul Educaþiei,
Mircea Dumitru. Întrebat de
proiectul care prevede cã doar
universitãþile pot retrage titlul
de doctor, Dumitru a precizat-
: “Acum, potrivit acestuia,
universitãþile sunt cele care
trebuie sã judece ºi sã stabileas-
cã dacã doctoratele sunt plagia-
te sau nu. În cazul nostru, au
fost situaþii în care universitãþile
nu au rãspuns. Aceastã modifi-
care nu este beneficã pentru a
însãnãtoºi medicul academic
din România. Trebuie sã vrem
sã prezentãm, cu adevãrat,
anumite dificultãþi ºi anumite
probleme. În momentul de faþã,
CNADTCU a început sã lucreze
corect ºi bine, sã dea rezultate”.
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Pe 4 octombrie, pentru a treia oarã, Cur-
tea Constituþionalã a amânat o decizie în pri-
vinþa legii ce îi scapã pe aleºii care ºi-au an-
gajat rudele la cabinetul parlamentar înainte
de 21 august 2013. Legea care prevede cã
aleºii care ºi-au angajat rudele la cabinetul
parlamentar înainte de 21 august 2013 nu pot
fi acuzaþi de conflict de interese a fost ataca-
tã la CCR de 98 de deputaþi de la PSD, UDMR,
minoritãþi, plus un reprezentant PNL.

Plenul reunit al celor douã Camere a adop-
tat, pe 22 iunie, cu 306 voturi “pentru” ºi o
abþinere proiectul de lege prin care aleºii care
ºi-au angajat rudele la cabinetul parlamentar
înainte de 21 august 2013 nu pot fi acuzaþi
de conflict de interese. Potrivit iniþiativei, in-
terdicþiile introduse prin art. 38 alin. 11 au
intrat în vigoare ºi produc efecte juridice în-
cepând de la data de 21 august 2013, iar ac-
tele ºi faptele juridice încheiate ori, dupã caz,
sãvârºite de deputaþi sau senatori înainte de
aceastã datã ‘’nu pot genera alte efecte juri-

“Existã douã dosare penale
aflate în curs de instrumenta-
re, având ca obiect contractul
de realizare a autostrãzii Bra-
ºov-Cluj-Borº. Un dosar care
are ca obiect negocierea, apro-
barea ºi semnarea contractului
de proiectare, construire ºi fi-
nanþare a autostrãzii Braºov-
Cluj-Borº, în cursul anului
2003. Se efectueazã cercetãri
penale pentru suspiciunea sã-
vârºirii unor infracþiuni de abuz
în serviciu sub formã califica-
tã. Un alt dosar care are ca

Legea privind dezincriminareaLegea privind dezincriminareaLegea privind dezincriminareaLegea privind dezincriminareaLegea privind dezincriminarea
conflictului de interese pentruconflictului de interese pentruconflictului de interese pentruconflictului de interese pentruconflictului de interese pentru

aleºi este neconstituþionalãaleºi este neconstituþionalãaleºi este neconstituþionalãaleºi este neconstituþionalãaleºi este neconstituþionalã
Legea privind dezincriminarea

conflictului de interese pentru aleºii
care ºi-au angajat rudele la birourile

parlamentare pânã în august 2013 este
neconstituþionalã, a decis ieri CCR.
Anunþul a fost fãcut de judecãtorul

Curþii Constituþionale Daniel Morar,
decizia fiind luatã cu majoritate de

voturi, dupã ce magistraþii amânaserã
de trei ori un verdict în aceastã speþã.

dice decât cele prevãzute de Legea 96/2006
în vigoare la data încheierii sau, dupã caz, a
sãvârºirii ori producerii lor, având în vedere
faptul cã anterior modificãrilor introduse prin
Legea 219/2013 nu a existat nicio restricþie
cu privire la personalul angajat la birourile par-
lamentare, deputaþii ºi senatorii putând dis-
pune fãrã nicio constrângere legalã asupra
angajãrii acestora’’.

Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) au
criticat iniþiativa, considerând cã modificã-
rile propuse sunt în totalã contradicþie cu

dispoziþiile art. 70 ºi 71 din Legea nr. 161/
2003 ºi ale art. 301 din Codul Penal – pre-
vederi care reglementeazã conflictul de in-
terese în materie administrativã ºi penalã. Le-
gea a fost introdusã în parlament dupã ce
ANI a constatat, în octombrie 2015, cã 32
de actuali sau foºti parlamentari, printre care
Kelemen Atilla, Mãdãlin Voicu, Ion Stan,
Mihãiþã Calimente, Bogdan Ciucã, Iulian Ian-
cu ºi Ion Mocioalcã, au fost în conflict de
interese pentru cã ºi-au angajat rudele la bi-
rourile parlamentare.

DNA: Existã douã dosare penale în curs
de instrumentare cu privire la contractul Bechtel

DNA are în instrumentare douã dosare penale
având ca obiect contractul de realizare a autostrãzii
Braºov-Cluj-Borº, unul privind contractul din 2003,

iar cel de-al doilea vizând modificãrile aduse con-
tractului iniþial, a precizat Biroul de Presã al insti-

tuþiei la solicitarea MEDIAFAX.

obiect modificãrile succesive la
contractul iniþial, adoptate în
perioada 2003-2013. Se efec-
tueazã cercetãri penale pentru
suspiciunea sãvârºirii unor in-
fracþiuni de abuz în serviciu cu
obþinere de foloase necuvenite
pentru sine sau pentru altul”, a
declarat la solicitarea MEDIA-
FAX purtãrorul de cuvânt al
DNA, Livia Sãplãcan.

O altã cauzã privind con-
tractul Bechtel a fost clasatã de
procurori la data de 30 septem-
brie 2015. Soluþia a fost datã

de Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Sectorului 5, cauza vi-
zând dispariþa contractului. Re-
prezentanþi ai Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Sectorului 5
au declarat, pentru agenþia de
presã MEDIAFAX, pentru in-
fracþiunea de furt s-a conclu-
zionat cã fapta respectivã, aºa
cum era descrisã, nu era pre-
vãzutã de legea penalã. Cât pri-
veºte infracþiunile de abuz în
serviciu, neglijenþã în serviciu
ºi distrugere, s-a constatat cã
era împlinit termenul de pre-
scripþie, au precizat aceleaºi
surse pentru MEDIAFAX.

Departamentul pentru Pro-
iecte de Infrastructurã ºi Inves-
tiþii Strãine a depus la DNA, în
20 august 2013, o plângere pe-
nalã pentru neglijenþã în servi-
ciu privind protecþia informa-
þiilor clasificate, ca urmare a
lipsei exemplarului original al

contractului cu Bechtel pentru
autostrada Braºov-Borº.

Fostul ministru al Transpor-
turilor, Anca Boagiu, a anunþat
la 7 august 2013 cã a depus
plângere penalã la Parchetul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie în cazul ministrului Dan
ªova, acuzându-l cã ascunde
contractul original cu Bechtel
semnat de Adrian Nãstase în
anul 2003 pentru a-l apãra pe
fostul premier. Anterior, ªova
a susþinut cã desecretizarea
contractului cu Bechtel nu s-a
fãcut pentru cã nu s-a gãsit, la
Ministerul Transporturilor, va-
rianta originalã. În replicã, Boa-
giu a susþinut cã documentul se
aflã la etajul 2, camera 58. În-
tre timp, Departamentul pentru
Proiecte de Infrastructurã ºi
Investiþii Strãine a publicat une-
le documente declasificate re-
feritoare la contract.
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Grâul lui Mihai Anghel!Grâul lui Mihai Anghel!Grâul lui Mihai Anghel!Grâul lui Mihai Anghel!Grâul lui Mihai Anghel!
MIRCEA CANÞÃR

La nivelul þãrii, între marii cultiva-
tori de cereale, Mihai Anghel, de la
Segarcea, conteazã ca fiind cel mai
performant, graþie randamentelor mari
obþinute an de an, comparabile cu cele
raportate de þãrile europene care „fac
agriculturã” de înalt nivel. În acelaºi
timp, Mihai Anghel este ºi un trader
atestat, deþinând mari spaþii de depo-
zitare, cifrate la peste 450.000 de tone,
acum la maximum de sarcinã. Dacã
vom spune cã Segarcea este, de datã
recentã, un centru nervos al agricul-
turii româneºti din sudul þãrii, nu vom
greºi deloc. Cam 13.500 hectare grâu
ºi orz, spune inginerul Crinu Eremia,
administrator la Oltyre ºi Cervina, un
specialist pe care Mihai Anghel con-
teazã de la începuturi - ceea ce e mare
lucru -, s-au însãmânþat în aceastã

toamnã.  Interesant  pare faptul  cã
structura de soiuri pretabile, care dau
satisfacþie, prin aceea cã sunt rezis-
tente la gerurile din timpul iernii, ºi au
însuºiri bune de panificaþie, sunt adu-
se din Serbia ºi Croaþia (Simonida, Re-
nesansa, respectiv Renata, Kraljica,
Spanska). Ca sã produci un grâu de
calitate, apt sã intre în competiþie, pe
piaþa cerealelor, nici un rabat de cali-
tate nu poate fi admis, acum la înfiin-
þarea culturilor. Pare simplu, în dis-
cuþie, e mai greu în câmp. Uneori, des-
tule necazuri vin „din împrejurimi”, de
la „vecini”, care nu respectã nici o
tehnologie, gãzduind astfel focare de
boli ºi dãunãtori. Pe piaþa internaþio-
nalã, unde jucãtorii consacraþi fac ºi
desfac multe, e greu sã-þi faci loc. Se
vorbeºte, dar timid, de noi recorduri

de producþie bãtute în acest an, nu la
nivelul Uniunii Europene. CIC (Consi-
liul Internaþional al Cerealelor) atestã
cã USDA (Departamentul American al
Agriculturii) se aºteaptã la o produc-
þie, niciodatã atinsã, de aproximativ
2.070 milioane tone. Adicã, între alte-
le, vreo 743 milioane tone de grâu ºi
1.030 milioane tone porumb, potrivit
CIC. Rusia anunþã, la rândul ei, creº-
teri de producþie (plus 18%, adicã 11
milioane tone la grâu). Ucraina de ase-
menea, ºi chiar Turcia. În schimb,
Franþa a înregistrat un recul teribil la
producþia de grâu. Preþul la bursele de
cereale are oscilaþii, dar, în general,
în avantajul traderilor. Comisia Euro-
peanã, într-un raport recent, menþio-
neazã cã producþia de porumb a sufe-
rit din cauza secetei, pentru al doilea

an consecutiv, scãderile fiind de 20%
în Franþa ºi Germania ºi de 30% în
România ºi Bulgaria. Ceea ce sugerea-
zã raportul Comisiei Europene este
faptul cã, deja, se cunoaºte totul, adi-
cã realitatea concretã, din fiecare þarã.
Nu existã loc pentru nici o escamon-
tare a adevãrului. Nu avem deloc o
toamnã blândã, de care am fi avut ne-
voie ºi dupã toate aparenþele valul de
aer rece, temperaturile scãzute, chiar
încurcã lucrurile. Capriciile vremii pun
la încercare producãtorii agricoli. De
ce vorbim de grâul lui Mihai Anghel?
Fiindcã într-o agriculturã, fãrã nici o
busolã, ceea ce se petrece la Cervina
ºi Oltyre, de la Segarcea, este de luat
în seamã. ªi e bizar faptul cã mime-
tismul nu funcþioneazã adecvat. Dis-
cuþia e lungã însã, ºi nu e vremea ei.

“Va fi ºi o premierã pentru
Universitatea din Craiova, Foru-
mul Carierei. O sã vedeþi anga-
jatori, zeci de firme de top la
Universitatea din Craiova, o sã
vedeþi oficialitãþi locale ºi regio-
nale. Încercãm sã aducem pri-
marii din cele cinci reºedinþe de
judeþ, dar ºi preºedinþii consilii-
lor judeþene din cele cinci jude-
þe ale Olteniei, pentru cã Univer-
sitatea din Craiova va trebui sã–
ºi regãseascã identitatea, sã de-
vinã polul de dezvoltare al aces-
tei regiuni, ºi apoi ne vom gândi
la partea naþionalã ºi internaþio-
nalã. Evenimentul va contribui
la conturarea mai precisã a ori-
zontului de aºteptare al publi-
cului þintã, la corelarea acestor
aºteptãri, la crearea unor siner-
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Universitatea din Craiova organizeazã timp de douã
zile, astãzi ºi mâine, Forumul Carierei, eveniment care
se adreseazã atât elevilor ºi studenþilor, cât ºi institu-

þiilor cu rol în educaþie ºi formare profesionalã,
angajatorilor, agenþiilor de plasare a forþei de muncã.
Universitatea din Craiova þinteºte rolul unui angaja-
tor de succes în Oltenia.  La eveniment vor fi prezente
peste 50 de firme, de la multinaþionale pânã la IMM-

uri, dar ºi instituþii ºi autoritãþi de management
locale ºi regionale. Ford; CEZ; BRD; BCR; Electro-

putere Craiova sunt doar câteva companii care vor
intra în dialog cu studenþii ºi îºi vor prezenta oferta.

Programul manifestãrii
12 Octombrie:
Orele: 10.00 – 11.00 – Ceremonia de deschidere – Sala Albastrã
Orele: 14.00 – 19.00 – Prezentãri ale firmelor (prezentare ppt:max.10

min.) – Sala Albastrã, 444, 445
– Ateliere ale carierei – Sãli facultãþi, INCESA
– Standuri prezentare firme – Hol Central, Hol Sala Albastrã
13 Octombrie:
Orele: 9.00 – 19.00 – Ateliere ale carierei – Sãli facultãþi, INCESA
Orele 10.00 – 16.00 – Standuri prezentare firme – Hol Central, Hol

Sala Albastrã.

gii ºi la valorificarea eficientã a
potenþialului tinerei generaþii. În
egalã mãsurã, evenimentul va de-
fini mai nuanþat ºi va cartogra-
fia mai pregnant identitatea tu-
turor categoriilor de participanþi
ºi a macro-comunitãþii din re-
giunea SV Oltenia. Feedback-ul
obþinut va servi la susþinerea
carierei viitorilor studenþi, stu-
denþilor ºi absolvenþilor...”, a
subiniat prof.univ.dr Cezar Spâ-
nu, rectorul Universitãþii din
Craiova. Tematica abordatã in-
clude consilierea ºi orientarea în
carierã; educaþia antreprenoria-
lã; dezvoltarea personalã; educa-
þia financiarã; educaþia ºi piaþa
muncii; managementul carierei;
cercetare, dezvoltare, inovare ºi
carierã, etc.

„Ne dorim foarte
mult sã implicãm
studenþii..”

Obiectivele manifestãrii Fo-
rumul Carierei 2016 – FoCar
sunt: formarea unor reflexe de
orientare în carierã pentru elevi
ºi studenþi; crearea motivaþiei
pentru învãþarea pe toatã dura-
ta vieþii; construirea interfeþei ºi
dezvoltarea dialogului între
elevi, studenþi ºi potenþiali an-
gajatori; crearea ºi dezvoltarea
unor mecanisme suport pentru
evoluþia în carierã; intensifica-
rea colaborãrii între Universita-
tea din Craiova ºi mediul socio-
economic în vederea asigurãrii
unor parcursuri individualizate
de formare ºi inserþie profesio-
nalã ºi nu în ultimul rând, con-
solidarea ºi extinderea partene-
riatelor strategice ºi operaþiona-
le între Universitatea din Cra-
iova ºi mediul socio-economic.
„Noi încercãm sã oferim agen-
þilor economici, partenerilor

noºtri, soluþii bazate nu numai
pe ceea ce avem noi ºi ne pri-
cepem noi, ci ºi pe ceea ce pot
sã ne ofere ei, în afarã de noi ºi
de ei, ne dorim foarte tare ca
în proces sã îi implicãm pe stu-
denþi, ca ei sã afle cum facem,
iar dupã ce vor fi angajaþi sã se
poatã întoarce cu încredere la
noi ºi pentru aº putea dezvolta
proiectul...”, a precizat prof.u-
niv.dr. ing Leonard Mãnescu,
directorul general INCESA.

„La aceeaºi
masã avem
cererea ºi oferta
de pe piaþa
muncii”

Rectorul Universitãþii a men-
þionat prezenþa organizaþiilor
studenþeºti ºi importanþa aces-
tora,  Forumul Carierei fiind
realizat în parteneriat cu mai
multe ONG-uri studenþeºti, care
au aplicat ºi în diverse proiecte
derulate de Consiliul Judeþean

Dolj. Reprezentatul administra-
þiei judeþene, Cosmin Vasile,
prezent ieri,  la conferinþa de
presã  a subliniat cã ºi în acest
parteneriat, Consiliul Judeþean
Dolj este parte, fiind o bucurie
ºi o mare onoare de a fi angre-
naþi în acest eveniment. „La
aceeaºi masã vom avea oferta
de pe piaþa muncii, dar ºi cere-
rea de piaþa muncii. Forumul
Carierei este necesar pentru cã
din pãcate suntem într-o regiu-
ne care suferã încã de nevoia
de locuri de muncã. Consiliul
Judeþean prin ceea ce face a
sprjinit crearea de locuri de
muncã. Are în administrare
douã parcuri industriale. În pri-
mul sunt 1600 de angajaþi. Cel
de-al doilea, High Tech Park are
ca obiectiv crearea a cel puþin
600 de noi locuri de muncã ºi
sperãm ca pe viitor sã sprijinim
noi proiecte care creazã locuri
de muncã”, a subliniat Cosmin
Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj.

MARGA BULUGEAN

Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...Astãzi se deschide...
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Reamintim cã, potrivit IPJ Dolj,
pe 9 ianuarie 2016, o echipã de
poliþiºti ai Secþiei 2 Craiova l-a de-
pistat în trafic, pe bulevardul „1
Mai”, pe Bogdan Dane, de 34 de
ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism marca Citro-
en, deºi avea permisul suspendat.
De asemenea, acesta se afla sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi,
întrucât a refuzat testarea cu etilo-
testul, a fost condus la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde i-au fost recoltate probe bio-
logice. Pe 13 ianuarie a.c. oamenii
legii au primit rezultatele de
la Institutul de Medicina Le-
galã Craiova conform cãro-
ra bãrbatul avea în sânge o
îmbibaþie alcoolicã de 1,90
g/l. Poliþiºtii craioveni au mai
stabilit cã Bogdan Dane, care
era în perioada termenului de
încercare dupã ce a fost
condamnat la închisoare cu
suspendare pentru trafic de
droguri, în perioada iulie
2015 – ianuarie 2016, a mai
fost depistat de patru ori

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
desfãºoarã o serie de activitãþi pen-
tru a marca Ziua Internaþionalã -
pentru Reducerea Riscului Dezas-
trelor Naturale, aniversatã pe 13
octombrie. Activitãþile au început
încã de luni, 10 octombrie a.c.,
când pompierii au împãrþit, în Mall,
materiale informativ - educative cu
reguli de comportare în caz de
cutremur ºi au discutat cu ei inte-
resaþi, fãcându-le recomandãri pen-
tru sezonul rece. Pompierii au fost
prezenþi ºi ieri, în mai multe centre
comerciale din municipiu, unde au
împãrþit pliante cu sfaturi ºi reco-
mandãri. În plus, joi, 13 octom-
brie a.c., se va desfãºurarea unui

Acþiuni ale pompierilor doljeni dedicate
Zilei Internaþionale pentru Reducerea

Riscului Dezastrelor Naturale
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concurs, în colaborare cu TVR
Craiova ºi  Radio Oltenia Craiova,
ce are ca premii detectoare de fum
casnice, prin care se urmãreºte
conºtientizarea ºi informarea oa-
menilor cu privire la reducerea ur-
mãrilor dezastrelor naturale ºi in-
tensificarea pregãtirii lor pentru
astfel de situaþii. Totodatã, specia-
liºti în domeniul preventiv din ca-
drul ISU Dolj vor susþine lecþii des-
chise în mai multe unitãþi de învã-
þãmânt din judeþ, respectiv Liceul
teoretic Gheorghe Vasilichi Ceta-
te, ªcoala gimnazialã ªtefan Ispas
Maglavit, ªcoala Gimnazialã
Gheorghe Brãescu Calafat ºi Liceul
Teoretic Independenþa Calafat,
anunþã reprezentanþii ISU Dolj.

Un craiovean de 50 de ani, taximetrist, a gãsit,
ieri, pe bancheta din spate a maºinii, un portofel
cu aproape 5000 de lei. Pentru cã n-a putut sã dea
de urma clientului care îl pierduse, taximetristul a
dus portofelul la Secþia 3 Poliþie Craiova, oamenii
legii l-au gãsit pe proprietar, cei doi bãrbaþi întâl-
nindu-se în faþa poliþiºtilor.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, la sediul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova s-a prezentat, ieri dimineaþã,
Luigi Unguritu, de 50 de ani, din
Craiova, taximetrist la firma Bar-
by, care le-a predat oamenilor legii
un portofel plin cu bani, care rã-
mãsese în maºpina lui, pe banche-
ta din spate. Bãrbatul le-a explicat
cã ultimul client probabil l-a pier-
dut, acesta coborând din taxi în
cartierul Valea Roºie. L-a cãutat în
zona respectivã, nu a reuºit sã îl
gãsescã ºi a hotãrât sã predea bu-
nurile gãsite poliþiºtilor. În porto-
fel, pe lângã cei aproape 5000 lei,
se aflau ºi actele bãrbatului, Alin
Georgel Vicu, de 36 de ani, din
comuna doljeanã Afumaþi. Bãrba-
tul scosese banii de la bancã pen-
tru cã avea cumpãrãturi de fãcut,
aºa cã a fost total dezamãgit când
nu ºi-a mai gãsit portofelul. A spus
însã, cã spera sã îl primeascã îna-
poi, considerându-se o persoanã,
de obicei, norocoasã. Întâlnirea
dintre cei doi a avut loc la sediul
Secþiei 3 Poliþie, unde doljeanul
neatent ºi-a recuperat bunurile ºi
i-a putut mulþumi taximetristului.
ªi poliþiºtii craioveni l-au felicitat
pe bãrbatul de 50 de ani, care ur-
meazã sã se întâlneascã ºi cu co-
mandantul IPJ Dolj, comisar ºef
Constantin Nicolescu, pentru a
primi o diplomã de onoare.
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La sfârºitul sãptãmânii trecute, Curtea
de Apel Craiova a respins ca nefondat ape-
lul declarat de Bogdan Dane, craioveanul
de 34 de ani, arestat în ianuarie pentru cinci
infracþiuni de conducere cu permisul sus-
pendat ºi sub influenþa bãuturilor alcooli-
ce, toate comise în perioada termenului de

încercare, dupã ce, în iunie 2013, a fost
condamnat pentru trafic de droguri de risc
la 3 ani de închisoare cu suspendare. Cra-
ioveanul a primit pe fond, la Judecãtoria
Craiova, o pedeapsã totalã de 6 ani ºi 2
luni închisoare cu executare ºi va rãmâne
în puºcãrie pânã la ispãºirea pedepsei.

conducându-ºi autoturismul pe
drumurile publice cu permisul sus-
pendat. Dosarele penale au fost
reunite ºi s-a pus în miºcare acþiu-
nea penalã faþã de craiovean pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de con-
ducere pe drumurile publice a unui
autoturism având dreptul de a con-
duce suspendat (5 infracþiuni) ºi
sub influenþa bãuturilor alcoolice,
pe 13 ianuarie a.c. fiind arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile. „Având
în vedere cã inculpatul a manifes-
tat perseverenþã infracþionalã în
ceea ce priveºte sãvârºirea infrac-

þiunilor la regimul circulaþiei ru-
tiere, acesta a fost reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere pe 24 ore
ºi apoi prezentat Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare pre-
ventivã. În aceeaºi zi, instanþa de
judecatã a dispus arestarea preven-
tivã pe o duratã de 30 de zile a
inculpatului”, a precizat, la mo-
mentul respectiv, agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Craioveanul Bogdan Dane a co-
mis aceste infracþiuni la regimul
circulaþiei în condiþiile în care se

aflã în perioada de suprave-
ghere, dupã ce pe 5 iunie
2013 a fost condamnat de-
finitiv la 3 ani de închisoare
cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de
6 ani pentru trafic de dro-
guri de risc. Tânãrul îºi fã-
cuse o plantaþie de canabis
la Cârcea ºi a fost prins de
oamenii legii în trafic, când
se întorcea de la plantaþie.
Pe perioada termenului de
încercare craioveanul n-ar fi

trebuit sã comitã alte infracþiuni.
La începutul lunii februarie a.c.

Bogdan Dane a fost trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
pentru infracþiuni la regimul circu-
laþiei, iar pe 22 martie s-a pronun-
þat sentinþa. Craioveanul ºi-a recu-
noscut faptele, a cerut sã fie jude-
cat cu aplicarea prevederilor vizând
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, iar judecãtorii craio-
veni l-au condamnat la 3 ani ºi 2
luni închisoare în acest dosar, însã
au decis sã execute ºi pedeapsa
primitã pentru trafic de droguri,
rezultând, în final, 6 ani ºi 2 luni

de detenþie. Inculpatul a declarat
apel, care s-a înregistrat la Curtea
de Apel Craiova pe 27 aprilie a.c.
Sãptãmâna trecutã, joi, 6 octom-
brie a.c., instanþa a respins apelul
inculpatului ca nefondat: „Respin-
ge, ca nefondat, apelul. Deduce
detenþia preventivã în continuare
de la 22.03.2016 la zi. Obligã ape-
lantul inculpat la 600 lei cheltu-
ieli judiciare cãtre stat. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã”. Craioveanul rãmâne astfel în
penitenciar, unde se aflã din mo-
mentul trimiterii în judecatã, pânã
la ispãºirea pedepsei. 
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Într-o încãpere micã din incinta depozitului
de la Mofleni, s-a îngrãmãdit ieri în jurul unei
mese încãrcate de hârtii, aproape toatã con-
ducerea SC Eco Sud. Cu excepþia directorului
general, Adrian Scarlat, au fost prezenþi toþi
directorii comercial, economic ºi tehnic, pre-
cum ºi avocaþii societãþii care administreazã
depozitul ecologic din anul 2002, situaþie ne-
maiîntâlnitã de la inaugurarea depozitului.

Aceºtia au început prin a se plânge de
lipsa de dialog din partea autoritãþilor locale,
pe care le-au acuzat de pasivitate. „Din pã-
cate, suntem în continuare singuri, aºa cum
am fost ºi pânã acum (...) Am încercat în
toate felurile posibile sã luãm legãtura cu
autoritãþile, pe cãi oficiale ºi neoficiale, tele-
fonic, pentru a avea mãcar un dialog. Nu
am reuºit sã gãsim înþelegere ºi nu am avut
ºanse de reuºitã din cauza pasivitãþii de care
dau dovadã în relaþia cu noi”, a declarat Dan
Stãnoaia, directorul comercial al Eco Sud.

La întâlnire nu a ajuns, ce-i drept, nici un
reprezentant oficial, deºi, administratorul spu-
ne cã, înainte cu o zi, confirmase-
rã de prezenþã Prefectura Dolj,
Agenþia de Mediu Dolj, Garda de
Mediu Dolj ºi Salubritate Craiova.
„Doar Consiliul Judeþean, Primã-
ria ºi CL Craiova nu a confirmat
participarea la aceastã întâlnire”,
a menþionat Stãnoaia.

Mãrirea de tarif cât costul unui
ziar, dupã calculele Eco Sud

Reprezentanþii Eco Sud spu-
neau ieri cã ar fi vrut sã discute
cu autoritãþile o majorare a tarifu-
lui de depozitare, propunerea lor
fiind o mãrire de la 21 de euro pe
tonã la 30 de euro, fãrã TVA. „Este
un tarif calculat în funcþie de can-
titãþile depozitate. Am solicitat, pen-
tru cantitatea de 96.000 de tone
de deºuri ce ar urma sã fie depo-
zitatã în urmãtorul an, un tarif de 30 de euro
pe tonã, fãrã TVA, iar dupã epuizarea acestei
cantitãþi, urmând ca preþul sã revinã la 26,38
de euro pe tonã. Gândiþi-vã cã ceea ce cerem
noi, la nivel de cetãþean, înseamnã contra-
valoarea unui ziar, deci nu este o sumã foarte

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Eco Sud se plânge cã este falimentatã de Primãria Craiova

Criza gunoaielor din Craiova nu este nici pe departe încheiatã, ba a luat acum
forma unei crize de comunicare. SC Eco Sud se plânge cã depozitul ecologic de
la Mofleni este cea mai proastã afacere a sa, aducându-i deja pierderi de 250.000
de euro în numai douã luni. Pasivã, Primãria Craiova nu vrea sã-i rãspundã la
actele oficiale, corespondenþã ºi apelurile telefonice prin care solicitã o majora-
re urgentã a tarifului de depozitare, de la 21 de euro la 30 de euro pe tonã. Dupã
temporizarea preluãrii gunoaielor de la Salubritate, despre care aceºtia au spus
cã nu are totuºi legãturã cu problema banilor (dacã ar fi aºa, Eco Sud ar putea fi
acuzatã cã ºi-ar încãlca contractul), mai marii Eco Sud s-au deplasat, ieri, în
Bãnie, unde au aºteptat, din nou, ca autoritãþile sã vinã la discuþii. Deºi câteva
instituþii confirmaserã de prezenþã, pânã la urmã nu a venit nimeni.

mare”, a spus Dan Stãnoaia.
Cât priveºte cadrul legal, Eco Sud susþi-

ne cã îºi fundamenteazã cererea pe baza
Ordinului 109 al ANRSC, Ordin care ar fi
fost recomandat de instanþa de judecatã în
urma soluþionãrii procesului dintre ei ºi Pri-
mãria Craiova. „Instanþa de judecatã nu a
spus cã Primãria are dreptate sau cã noi avem
dreptate, ci a spus cã trebuie sã soluþionãm
aceastã stare de fapt în baza Ordinului 109
al ANRSC. Autoritãþile au obligaþia, pe acest
Ordin, sã aloce fondurile. (...). Vrem un
punct de vedere avizat din partea departa-
mentului economic al Primãriei Craiova”, a
susþinut Stãnoaia.

O afacere care merge pe pierderi
Eco Sud ºi-a justificat mãrirea de tarif

„printr-un cumul de factori”. Au pornit de la
faptul cã acest tarif nu a mai fost majorat din
2008, timp în care au apãrut schimbãri de
legislaþie - modificarea cotei unice de TVA,
de la 19% la 24%; creºterea salariului minim

brut pe economie; obligativitatea suportãrii
unei taxe de închidere a depozitului ºi obliga-
tivitatea de platã retroactivã a taxei pe teren.

Mai mult decât atât, Eco Sud se plânge
cã depozitul ecologic de la Mofleni a devenit
cea mai proastã afacere a sa ºi cã este nevo-
ie ca aici sã fie aduºi bani din celelalte ope-

raþiuni ale societãþii. „Între lunile august –
iulie 2016, a fost o pierdere de 250.000 de
euro pe Dolj”, a spus directorul economic
Bogdan Irimia. Atunci când i s-a atras aten-
þia cã, per total, Eco Sud a ieºit pe profit în
ultimii patru ani (mai administreazã ºi depo-
zitele de gunoi de la Mavrodin, Giurgiu ºi
Vidra), reprezentantul Eco Sud a rãspus iro-
nic: „Da, ºi probabil cã trebuie sã ne schim-
bãm ºi obiectul de activitate, sã ne facem
ONG pentru mai multã siguranþã”. De alt-
fel, reprezentanþii Eco Sud au refuzat sã dez-
vãluie tarifele pe care le practicã la celelalte
depozite gestionate în þarã invocând întâi fap-
tul cã sunt chestiuni confidenþiale, care þin
de contract, apoi cã tarifele respective au
fost alcãtuite în funcþie de particularitãþile
specifice ale acelor rampe.

Eco Sud se gândeºte
la o relaþie de viitor

În ciuda faptului cã înregis-
treazã pierderi, SC Eco Sud nu
se gândeºte la rezilierea con-
tractului de asociere cu Primãria
Craiova pentru depozitul de la
Mofleni. „Noi ne-am îndeplinit
toate obligaþiile contractuale, de
ce am cere noi reziliere unilate-
ralã? Deocamdatã, Primãria este
cea care nu ne-a dat un rãspuns
ºi nu am de ce sã consider cã ºi-
a îndeplinit toate obligaþiile, iar eu
sunt pasibilã de o rãspundere”, a
declarat avocatul societãþii, Ioa-
na Rotaru. „Noi gândim pozitiv,
nu vrem sã ajungem la aºa ceva”,
a spus, la rândul lui, directorul

comercial, Dan Stãnoaie.
În locul rezilierii, SC Eco Sud pune planu-

rile de viitor pentru extinderea afacerii de la
Craiova. În curând, mai precis în luna martie
2017, celula nr. 5, care se aflã acum în ope-
rare, se va umple ºi va fi nevoie de o alta
nouã. Este vorba de celula nr. 6, care urmea-

zã sã fie ridicatã în depozitul de la Mofleni,
cu o investiþie de 500.000 de euro din partea
Eco Sud. „Investiþiile trebuie sã le facã Eco
Sud, dar costurile pentru investiþii trebuie sã
fie recuperate prin tariful de depozitare”, a
precizat avocatul firmei. Întrebaþi ce se va
întâmpla dacã autoritãþile nu vor colabora nici
pânã atunci, reprezentanþii Eco Sud au prefe-
rat sã nu ia în calcul acest scenariu.

Nici un ºantaj, nici un gunoi pe stradã
ªi, totuºi, craiovenii au suportat aproape o

sãptãmânã gunoaiele pe strãzi, deºi fiecare plã-
teºte Salubritãþii, iar operatorul plãteºte, la rân-
dul sãu, cãtre Eco Sud. Reprezentanþii socie-
tãþii au recunoscut cã au fost probleme reale
cu mãrirea capacitãþii la celula nr. 5 ºi au respins
ferm varianta unui ºantaj pe care l-ar fi fãcut,
în felul acesta, la Primãria Craiova. „Nu a fost
nici un fel de altã intenþie din partea noastrã
decât de a cãuta sã prelungim cât se poate
durata de viaþã a celulei. Ar fi fost mai grav sã
ajungem înr-o situaþie în care sã spunem cã
celula s-a umplut, pentru cã atunci am fi fost
în imposibilitatea de a mai face ceva. ªi atunci
am preferat sã facem aceste lucrãri, dar nu
înseamnã cã aceastã celulã va dura la nesfâr-
ºit”, a declarat directorul executiv al SC Eco
Sud, Roxana Manea.

Reprezentanþii Eco Sud au spus cã vre-
mea i-a þinut pe pe loc, dar cã lucrãrile de
terasamente sunt în jur de 90% terminate ºi
vor fi gata vineri.

„Nici o cantitate de deºeuri din Craiova
nu a rãmas nedepozitatã. Undeva, sunteþi
introduºi într-o arie care nu este tocmai co-
rectã. Faptul cã niºte maºini aºteaptã sã de-
poziteze, noi tot cantitatea aceea o primim”,
a spus directorul Dan Stãnoaia. Rãspunsul
sãu a venit, într-un fel, ca o reacþie la decla-
raþia primarului Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, care a declarat presei, cu o zi în urmã,
cã, din punctul de vedere al municipalitãþii,
SC Eco Sud a încãlcat contractul deoarece
nu a creat condiþiile pentru depozitarea gu-
noiului adus de maºinile Salubritãþii.
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La iniþiativa New Startegy Cen-
ter, un veritabil laborator de idei ºi
proiecte strategice în sectoare de
interes naþional, s-a reuºit, ieri, în
premierã naþionalã post-decembris-
tã, ca toate instituþiile din domeniul
securitãþii naþionale sã vinã la ace-
eaºi masã ºi sã lanseze un concurs
naþional de inovare. Scopul este o
mai bunã pregãtire a securitãþii na-
þionale pentru provocãrile actuale ºi
viitoare, prin atragerea resurselor de
inovare româneºti. Concret, româ-
nii, din þarã ºi din strãinãtate, sunt
invitaþi sã îºi prezinte inovaþiile sub
formã de prototipuri funcþionale.
Organizatorii au structurat domeniile
de activitate în trei categorii: inteli-
genþã artificialã, securitatea infor-
maþiei ºi interfaþa om-maºinã.
„România are o resursã umanã
foarte bunã”

Elementul central pe care se ba-
zeazã un asemenea concurs de an-
vergurã a fost expus cu claritate de
reprezentantul SRI. „Activitatea a
fost centratã nu numai pe principii-
le de bazã ale concursului, ci ºi pe
detalii. Aceasta a fãcut ºi diferenþa,
astfel încât, acum, ceea ce puteþi
consulta pe site-ul PatriotFest re-
prezinta rodul acestor luni de anali-
zã, dar ºi rezultatul colegilor de la
marketing, care au reuºit sã pro-
moveze acest concurs. ªi, referi-
tor la spirit ºi la ceea ce ºi-a propus
acest concurs, trebuie subliniat cã,
România are o resursã umanã
foarte bunã. Are elevi ºi studenþi

PatriotFest 2017: Inovez pentru România!

Primul proiect naþional de inovarePrimul proiect naþional de inovarePrimul proiect naþional de inovarePrimul proiect naþional de inovarePrimul proiect naþional de inovare
post-decembristpost-decembristpost-decembristpost-decembristpost-decembrist

Calendarul competiþiei: 1 Dec. 2016 – Începerea perioadei de
înscriere. Ocupã-þi locul în concurs cât mai devreme!

15 Feb. 2017 – Termenul limitã de înscriere. Asigurã-te cã ai
transmis descrierea detaliatã a prototipului (text, foto, video), a tim-
pului de pregãtire ºi a condiþiilor de testare.

1-3 Mar. 2017 – Evaluarea prototipurilor demonstrate. Juriul va
nominaliza finaliºtii din fiecare tematicã de concurs.

6 Apr. 2017 – Gala PatriotFest. Festivitatea de premiere a
câºtigãtorilor.

În anul 1975, în Bucureºti, era publicatã cartea cu titlul
Minitehnicus. Conceputã ca o verigã între ºcoalã ºi orienta-
rea profesionalã a copiilor, miºcarea „Minitehnicus” avea facul-
tatea de a juca un rol, uneori decisiv, în afirmarea timpurie a
vocaþiei, contribuind totodatã la exersarea deprinderilor tehnico-
aplicative ale copiilor ºi la o mai strânsã legãtura a învaþãmântu-
lui de practicã. Detector radiaþii, metronom electronic cu ampli-
ficator, releu fotoelectric electronic, generator de semnal
(MIRA), instalaþie antifurt auto, calibrator cu cuarþ erau doar
câteva dintre cele 145 de repere studiate în aceastã publicaþie.

Ieri, pentru prima datã dupã 1989, institu-
þiile cu rol în securitatea naþionalã au dechis
lucrãrile unui concurs naþional de inovare,
menit sã rãspundã provocãrilor contempo-
rane ºi viitoare prin atragerea resurselor
umane autohtone în materie de inovare. Con-
cursul este structurat pe trei domenii de de
activitate: inteligenþã artificialã, securitatea
informaþiei ºi interfaþa om-maºinã. Sunt aº-

teptaþi cu prototipuri funcþionale toþi inova-
torii români, din þarã ºi strãinãtate. Dupã cum
s-a spus ºi în conferinþa de debut a eveni-
mentului, România are un potenþial uman
foarte bun, dupã cum se vede ºi din rezulta-
tele olimpiadelor internaþionale ºi are o in-
dustrie de securitate cu apetit, ce trebuie sã
ofere soluþii pentru contextul de securitate
complex în care trãim.

cu potenþial, dupã cum se vede
ºi de la rezultatele olimpiadele
internaþionale. Are un corp didac-
tic cu experienþã ºi, de asemenea,
are o industrie de securitate cu ape-
tit, care trebuie sã se pregãteascã ºi
sã ofere soluþii pentru contextul de
securitate complex în care trãim”,
a precizat dr.ing. Sorin Chiþu, di-
rectorul Institutului pentru Tehno-
logii Avansate din cadrul SRI.
Ideea de patriotism nu este
desuetã

Chiar dacã, din motive pe care
nu le punem în discuþie în acest
material, conceptul de patriotism a
intrat într-un con de umbrã, iar mi-
graþia „creierelor” peste hotare a
însemnat, în final, o hemoragie de
competenþe la nivel local ºi naþio-
nal, constatãm cu plãcere cã, prin
acest concurs, organizatorii încear-
cã sã readucã la adevãrata însem-
nãtate ceea ce nu trebuia lãsat în
voia sorþii. „Ne-am bucurat de o
totalã implicare ºi receptivitate, de
când fost iniþiat acest concurs. Ini-
þial se chema Minitehnicus. Acum
se numeºte PatriotFest. Este unul
dintre exemplele în care o idee
generatã la New Strategy Cen-
ter se transformã în proiect con-
cret. Nu este nici prima ºi nici ulti-
ma ideel. Vã asigurãm în acest sens.
Mai avem cel puþin un proiect în
aceeaºi fazã. Este, deopotrivã, în
opinia mea, un exemplu despre cum
se poate concretiza un parteneriat
public-privat, într-o formã foarte

concretã, iatã, cu calendar de acþi-
uni ºi, sper eu, cu rezultat foarte
bun, în ziua de 6 aprilie 2017, când
vom organiza festivitatea de premie-
re a câºtigãtorilor. Vrem sã rea-
ducem în rândul tinerilor ºi ide-
ea de patriotism ºi interesul faþã
de domeniul securitãþii naþiona-
le”, a precizat Ionel Niþu, preºe-
dintele Consiliului de Administraþie
al New Strategy Center.

Domnia sa a mai adãugat cã,
„finanþarea este exclusiv privatã.
Niciun leu nu vine de la bugetul de
stat. New Strategy Center ºi-a asu-
mat partea de organizare a concur-
sului ºi de atragere a sponsorilor
într-o manierã foarte onestã ºi
transparentã, respectiv în cadrul
unui grup de lucru, în care toate
cele cinci instituþii sunt reprezen-
tante aici. Concursul va avea re-
guli, principii ºi un regulament.
Preºedintele de onoare al juriu-
lui PatriotFest este cosmonau-
tul Dumitru Prunariu”.

„Domeniul drepturilor
de proprietate intelectualã
trebuie dezvoltat”

Interesul comun de a încuraja
talentul inovator ºi proiectele de
inovare privatã ºi academicã a fã-
cut ca MApN, MAI, SRI, STS,
SPP sã punã laolaltã disponibilitã-
þile necesare pentru a duce la bun
sfârºit un astfel de proiect inedit
în România. „Eu cred cã ar trebui
sã ne referim la douã aspecte: ca-
racterul de non-exclusivitate ºi
materia drepturilor de proprietate
intelectualã. Am agreat ideea, de la
început, cã nu ne asumãm decât
împreunã acest concurs. Pe altã
parte, non-exclusivitatea înseam-
nã, din punctul nostru de vedere,
cã oricare alt partener, individual

sau în parteneriat, ar putea organi-
za un concurs similar cu acesta,
dar evident cã PatriotFest are o
entitate, o siglã, un nume ºi cred
cã va avea succes. Drepturile de
proprietate intelectualã sunt un sub-
iect sensibil. ªi moral, ºi legislativ,
vom recunoaºte dreptul de proprie-
tate intelectualã pentru autorii lu-
crãrilor. Nu înseamnã cã, dacã
participi la acest concurs, existã
un transfer de drepturi de proprie-
tate intelectualã. Nu înseamnã cã,
dacã participi la acest concurs vei
câºtiga un premiu. Existã un echi-
libru ºi un bun-simþ în tot ceea ce
facem. Eu cred cã acest domeniu,
al drepturilor de proprietate inte-
lectualã trebuie dezvoltat. Chiar
adresez rugãmintea reprezentanþi-
lor ministerului Educaþiei, sã intro-
ducã în curriculã aceste noþiuni”,
a punctat col. Sorin Bãnicã, din
partea STS.
„Protecþia nu se mai face doar
cu corpul uman”

„Astãzi, dupã cum dumneavoas-
trã ºtiþi, alþii însã nu ºtiu, SPP nu
este doar o echipã de bodyguarzi
sau de agenþi care sã asigure pro-
tecþia ºi securitatea unor obiective,
ci este mult mai mult decât atât.
Este singurul organ care asigurã
protecþia demnitarilor români,
strãini, familiilor ºi omologiilor aces-
tora. Astãzi, protecþia demnitarilor

nu se mai realizeazã doar cu corpul
uman, ci cu sisteme inteligente apã-
rute în urma activitãþilor de cerce-
tare. SPP se implicã activ în astfel
de acþiuni de cercetare-dezvoltare-
inovare. Suntem membrii în cadrul
unui program european, ce þine de
«Orizont 2020». Urmare a compe-
tenþelor noastre, astãzi suntem cur-
taþi de consorþii, care vor sã pro-
moveze ideile noastre ºi ale dum-
neavoastrã, motiv pentru care sun-
tem aici. Am rãspuns ºi vom rãs-
punde pozitiv de fiecare datã”, a
precizat general de brigadã Adri-
an Costache, SPP.

Programul Orizont 2020 este
cel mai amplu program de Cerce-
tare ºi Inovare derulat vreodatã de
Uniunea Europeanã. Este disponi-
bilã o finanþare de 80 de miliarde
de euro pe durata a 7 ani (2014-
2020), pe lângã investiþiile private
pe care aceastã finanþare le va atra-
ge. Sã mai menþionãm cã, Servi-
ciul de Protecþie ºi Pazã a fost in-
clus, încã din 2007, în E.N.P.P.F.
(European Network for the Pro-
tection of Public Figures/Reþeaua
Europeanã pentru Protecþia Perso-
nalitãþilor Publice), organism înfiin-
þat în anul 2002 printr–o decizie a
Consiliului Europei în vederea efi-
cientizãrii colaborãrii dintre servi-
ciile de poliþie naþionale sau alte
servicii responsabile cu protecþia
personalitãþilor publice.

Ionel Niþu
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Notã:
Aºa cum am anticipat în articolul de ieri

al rubricii, propun în continuare cititorilor
un articol-replicã la faimoasa reacþie a cele-
brei Oriana Fallaci la atacul Turnurilor Ge-
mene din New York din 11 septembrie 2001,
apãrut întâia oarã în „Corriera della sera” la
doar 18 zile de la tragicul eveniment, sfâr-
ºind, apoi, într-o carte ce-a generat un val
de polemici, mai ales în Franþa. Intitulatã
„Mânie ºi orgoliu”, cartea Orianei Fallaci a
apãrut ºi în românã la zece ani de la scrierea
ei, iar replica, în forma unui articol ce avea
sã aparã în 7 octombrie 2001,aºadar la doar
câteva sãptãmâni, scris într-o cabanã din
Tibetul himalaian indian de cãtre nu mai pu-
þin celebrul jurnalist Tiziano Terzani, retras
acolo spre a-ºi înfrunta maladia dupã refu-
zul terapiilor „clasice”, apãrut în paginile
aceluiaºi cotidian ºi, apoi, într-o carte cu
titlul „Scrisori contra rãzboiului”.

Ca ºi colega ºi concitadina sa florentinã,
retrasã ºi ea tot din cauza aceleiaºi maladii
dar într-un zgârie-nori din vecinãtatea Tur-
nurilor Gemene, Tiziano Terzani propune o
analizã a lumii abia intrate în noul secol ºi
mileniu sub semnul blestemului istoriei sale
milenare, cu argumente din care nu lipseºte
acel spirit profetic propriu jurnaliºtilor pen-
tru care cercetarea adevãrului ºi poziþiona-
rea faþã de evenimente nu exclud dialogul ºi
nici respectul faþã de celãlalt. Mi se pare
inutil sã adaug cã „scrisoarea” lui Terzani –
cãci, aºa cum se observã cu uºurinþã, tex-
tul are forma unei epistole adresate priete-
nei sale de departe – avea sã cunoascã o
mare audienþã în Italia ºi în lume. Tot inutile
mi se par eventualele explicaþii la referirile
datate (la nivelul anului 2002) la persoane,
politicieni ori acþiuni diplomatice, fãrã a com-
promite întru nimic actualitatea poziþiei au-
torului. (G.P.)

Lumea (de ieri, de azi ºi de mâine)Lumea (de ieri, de azi ºi de mâine)Lumea (de ieri, de azi ºi de mâine)Lumea (de ieri, de azi ºi de mâine)Lumea (de ieri, de azi ºi de mâine)
în viziunea unui mare jurnalistîn viziunea unui mare jurnalistîn viziunea unui mare jurnalistîn viziunea unui mare jurnalistîn viziunea unui mare jurnalist

Tiziano Terzani: Sultanul
ºi Sfântul Francisc (I)

Oriana, de la fereastra unei case puþin mai
încolo de cea în care te-ai nãscut tu, pri-
vesc sãbiile ascuþite, austere ºi elegante ale
chiparoºilor întinse spre cer ºi parcã te vãd
privind, de la ferestrele tale din New York,
panorama zgârie-norilor din care lipsesc
acum Turnurile Gemene. Îmi revine în minte
o dupã-amiazã de acum atâþia, prea nume-
roºi, ani, când împreunã am fãcut o lungã
plimbare pe potecile acestor coline ale noas-
tre pline de argintul mãslinilor. Eu mã apro-
piam, mic, de profesia în care tu erai deja
mãreaþã ºi îmi propuneai sã schimbãm între
noi „Scrisori din douã lumi diferite”: eu din
China de dupã Mao în care mã duceam sã
trãiesc, tu din America. Din vina mea n-am
fãcut-o. Însã în numele acelei generoase
oferte a ta de atunci ºi nu spre a te
angaja acum într-o corespondenþã pe
care amândoi dorim s-o evitãm, îmi
permit sã-þi scriu. Cu adevãrat nici-
când ca acum, deºi trãind pe aceeaºi
planetã, n-am avut impresia de a mã
afla într-un fel atât de diferit de tine.

Îþi scriu ºi pentru ca – ºi fac anu-
me public acest motiv – spre a nu-i
lãsa sã fie ascultaþi doar acei cititori
care poate, ca ºi mine, au rãmas si-
deraþi de invectivele tale, la fel ca de
prãbuºirea celor douã Turnuri. Aco-
lo au murit mii de persoane ºi cu ele
sentimentul nostru de siguranþã, în
cuvintele tale pare mai degrabã a muri
din mintea omeneascã – raþiunea, mai
binele din inimã – compasiunea.

Rãbufnirea ta m-a uluit, rãnit ºi m-a fã-
cut sã mã gândesc la Karl Krauss. „Cine are
ceva de spus sã facã un pas înainte ºi sã
tacã”, a scris el, disperat de faptul cã, în
faþa oribilei orori a Primului Rãzboi Mon-
dial, oamenilor nu le paralizase limba. Dim-
potrivã, le fusese dezlegatã, creând în jur o
absurdã ºi amestecatã ºuºana. A tãcea, pen-
tru Krauss însemna a-þi relua rãsuflarea, a
cãuta cuvintele potrivite, a reflecta mai îna-
inte de a vorbi. El s-a folosit de acea asu-
matã tãcere spre a scrie „Ultimele zile ale
umanitãþii”, o operã ce pare încã de a neli-
niºtitoare actualitate.

Sã gândeºti ce gândeºti ºi sã-l scrii e drep-
tul tãu. Problema e, totuºi, cã, graþie noto-
rietãþii tale, strãlucitoarea ta lecþie de intole-
ranþã soseºte acum ºi în ºcoli, îi influenþea-
zã pe atâþia tineri ºi tocmai acest fapt mã
neliniºteºte.

Momentul nostru de acum e unul de o
extraordinarã importanþã. Cumplita oroare
abia a început, însã încã mai e posibil s-o
oprim fãcând din acest moment o mare oca-
zie de reflecþie. E un moment ºi de o enor-
mã responsabilitate pentru ca anumite ten-
sionate cuvinte pronunþate de limbile dezle-
gate sã serveascã doar spre trezirea instinc-
telor noastre cele mai josnice, sã aþâþe bes-
tia urii ce doarme în fiecare din noi ºi sã
provoace acea orbire a pasiunilor ce face
viabilã orice nelegiuire ºi îngãduie, nouã ca
ºi inamicilor noºtri, sã ne sinucidem ºi sã
ucidem. „Cucerirea pasiunilor îmi pare cu
mult mai dificilã decât cucerirea lumii cu
forþa armelor. Am încã un drum greu în faþa
mea”, scria în 1925 acel mãrinimos suflet
al lui Gandhi. ªi adãuga: „Atât timp cât omul
nu se va aºeza din propria-i voinþã pe ulti-
mul loc între fãpturile pãmântului nu va exis-

ta pentru el nici mântuirea”.
Iar tu, Oriana, punându-te

pe primul loc în aceastã cru-
ciadã împotriva tuturor celor
ce nu sunt ca tine ori care-þi
sunt antipatici, crezi cu ade-
vãrat cã ne oferi mântuirea?
Mântuirea nu e în mânia ta în-
fierbântatã, nici în calculata
campanie militarã numitã, nu-
mai spre a o face mai tolerabi-
lã, „Libertate pe termen lung”.

Ori tu gândeºti într-adevãr cã
violenþa ar fi cel mai bun mod de
a înfrânge violenþa? De când e
lumea lume n-a existat încã rãz-
boiul care sã fi pus capãt la toate
rãzboaiele. Nu va fi nici acesta.

În anul ºcolar 2026/2017, Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, în par-
teneriat cu  Compania „JollyPhonics Ltd”,
va derula etapa „pilot” a proiectului cu de-
numirea firmei , în câte patru unitãþi ºcolare
(douã din mediul urban, restul din rural), din
judeþele Bacãu, Cãlãraºi, Mureº, Satu-Mare,
Timiº ºi, nu în ultimul rând, Dolj. „Proiectul
urmãreºte utilizarea unei metode atractive de
predare a limbii engleze. Implementarea pro-
iectului va fi precedatã de o sesiune de in-
struire a cadrelor didactice, susþinutã de cã-
tre formator  Silvana ªerbãnescu. În jude-
þul Dolj, programul se va desfãºura astfel:

Program european, pentru
învãþarea limbii engleze

pe 13 octombrie, la Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan”, între orele 14:00 –
18:00, se va susþine o etapã de formare, la
care vor participa peste 100 de cadre didac-
tice din teritoriu, iar pe 14 octombrie, la
ªcoala Gimnazialã „Gh. Þiþeica” din Craio-
va, în intervalul orar 09:00 – 13:00, forma-
torul va susþine o lecþie demonstrativã, la o
clasã pregãtitoare, în prezenþa cadrelor di-
dactice din instituþiile care sunt parte în pro-
gram  ”, a precizat prof.  Mona Burcheºin,
inspector pentru Limba englezã, în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ieri, la Colegiul „ªtefan Odobleja”
din Craiova, s-a desfãºurat ºedinþa
publicã de tragere la sorþi a suprave-
ghetorilor din sãlile unde se va desfã-
ºura proba scrisã a examenului pentru
posturile de director ºi director adjunct
în instituþiile de învãþãmânt preuniver-
sitar. „Vã mulþumesc celor care
sunteþi, astãzi, aici, pentru tragerea la
sorþi. Sunt peste 70 de persoane care
ºi-au manifestat dorinþa de a fi supra-
veghetori în cele 13 sãli în care se va

ªedinþã fãrã probleme

susþine proba scrisã. Îi rog pe repre-
zentanþii din teritoriu sã spunã de unde
vin, în aºa fel încât sã nu facã parte
din comisiile pentru Craiova. Cei care
nu vor fi extraºi pot face parte din
comisiile de evaluare ”, a precizat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspector
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Din cele 13 sãli, cu câte
trei supraveghetori, ºase sunt pentru
Craiova, celelalte pentru teritoriu.

CRISTI PÃTRU
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ªtiu cã v-aþi implicat foarte mult în
activitãþile derulate sub egida „Sãptã-
mâna Mondialã a Spaþiului Cosmic:
WSW 2016”. Mai exact ce s-a întâm-
plat pe parcursul acestor zile?

Sãptãmâna 04-10 octombrie, în fiecare
an, este dedicatã spaþiului cosmic ºi se nu-
meºte „Sãptãmâna Mondialã a Spaþiu-
lui Cosmic : WSW 2016” ºi este organi-
zatã pe plan internaþional de cãtre mai
multe organizaþii, iar în þara noastrã rãs-
punde Agenþia Spaþialã Românã cu depar-
tamentul specializat ESERO. Eu sunt re-
prezentantul regional ESERO, iar doamna
Otilia Grigorie, profesoarã de Geografie la
Colegiul Carol, este alãturi de mine, ca re-
prezentant judeþean. Din acest an am sta-
bilit sã desfãºurãm niºte activitãþi dedicate
cu elevii noºtri ºi cu partenerii noºtri de pe
plan local. Am avut sprijin, iar Astrobotic
Club s-a remarcat ca de obicei prin activi-
tãþile cu roboþii ºi prin activitãþile cu speci-
fic de astronomie, iar doamna profesor Gri-
gorie a participat alãturi de elevii sãi  ºi a
participat atât la activitãþi în cadrul cole-
giului, cu elevi de gimnaziu, dar ºi la activi-
tãþi în afara Colegiului, la Muzeul Olteniei
– Secþia ªtiinþele Naturii, la Planetarium,
unde avem un parteneriat încheiat cu ceva
vreme în urmã ºi pe care îl vom continua
cu conferinþe, pe care le voi susþine, cu ex-
poziþii, cu diverse evenimente. De partea
cealalatã, a fost pus gratis la dispoziþie Pla-
netarium, ceea ce este foarte benefic, nu
neapãrat pentru cei care au posibilitãþi, ci

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te a declarat în 1999 cã World Space Week va avea
loc în fiecare an în aceeaºi perioadã: 4-10 octombrie,
aceste date comemorând douã evenimente: 4 octom-
brie 1957: lansarea primului satelit realizat de om,
Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea
spaþiului ºi 10 octombrie 1967: Semnarea Tratatului
privind principiile care guverneazã activitãþile state-
lor în domeniul explorãrii ºi utilizãrii paºnice a spaþiu-
lui cosmic, inclusiv a Lunii ºi a celorlalte corpuri ce-
reºti.  Evenimentul World Space Week este coordo-

nat de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite, cu sprijinul
World Space Week Association (WSWA). WSWA con-
duce o echipã globalã de Coordonatori Naþionali, care
promoveazã celebrarea World Space Week în propriile
þãri.  Începând cu prima ediþie, World Space Week a
crescut în amploare, devenind cel mai mare eveniment
public din întreaga lume dedicat celebrãrii spaþiului.
Despre acest eveniment ºi despre modul în care a fost
organizat la Craiova, am stat de vorbã cu prof. Octa-
vian Georgescu, de la Colegiul Naþional Carol I, coor-
donatorul Astrobotic Club.  

mai ales pentru cei care nu au posibilitãþi.

Pentru cã este ºi o zi de bilanþ aº vrea
sã vã întreg dacã într-adevãr roboþii
programabili au fost în centrul atenþiei...

Astãzi ( luni, 10 octombrie)
este o zi de bilanþ. Doamna
profesor Grigorie mi-a spus
ceea ce a fãcut, activitatea
domniei sale apare ºi pe site,
sunt poze, sunt momente sur-
prinse de la activitãþile res-
pective. Eu am avut activita-
tea de prezentare a roboþilor
autonomi programabili, desfã-
ºurat chiar de Ziua Educaþiei,
pe 5 octombrie, activitãþi des-
fãºurate chiar în sala de la As-
trobotic Club, cu elevii. Adi-
cã, am prezentat roboþii pro-
gramabili, unii construiþi chiar
de elevi. Bineînþeles cã s-a
discutat despre modul în care
se construiesc roboþii ºi cred
cã o parte din elevii pasionaþi
vor alege o carierã în acest
domeniu. Sunt încã prea mici
ca sã putem sã valorizãm
acest lucru direct, dar cei care
au urmat aceastã carierã sunt
ºi rezultatul muncii noastre.
Am avut foarte multe clase,
mai ales de gimnaziu, mai pu-
þin de învãþãmânt primar.

Aþi avut ºi o sesiune de ob-
servare a  Lunii...a fost un
succes din câte am înþeles

Datoritã vremii nefavorabile nu am avut
prea multe observaþii iar activitãþile de spa-
þiu cosmic nu s-au putut desfãºura perfect.
Dar sâmbãtã seara ( 9 octombrie), am re-
alizat o sesiune de observare a Lunii, pen-
tru cã Luna era dupã clãdiri, am fãcut ob-
servaþii de la balcon, am folosit telescopul
ºi am fãcut observaþii. Pozele puse pe fa-
cebook aratã clar cã am avut noroc, cã am
observat Luna, între câþiva nori. S-a vãzut
Luna foarte bine. Am avut la dispoziþie ºi
un model tridimensional din plastic, care ne-
a ajutat sã discutãm despre compoziþie ºi
despre ceea ce va constitui Luna pentru
viitor, adicã, o bazã pentru cãlãtoriile cos-
mice. Copiii români s-au remarcat în ase-
menea concursuri, atât în cele organizate
de NASA, cât ºi în concursuri organizate
de Agenþia Europeanã. Elevii sunt încân-
taþi ºi pot sã spun cã activitatea aceasta îºi
atinge scopul. Ea se va combina de exem-
plu cu „Noaptea Cuceririlor Cosmice”, cu
„Noaptea Zborurilor Cosmice”, „Noapte lui
Iuri”, dupã Iuri Gagarin ºi cu multe activitã
care sunt desfãºurate în timpul anului, cum
ar fi de exemplu „Luna Mondialã a Astro-
nomiei”, în luna aprilie. Încet-încet, elevii
noºtri care participã la aceste activitãþii, sunt
încurajaþi sã înþeleagã cât este de impor-

tant sã meargã cãtre studiul
ºtiinþelor, sã înþeleagã impor-
tanþa lor în devenirea lor ca
oameni.

Ce activitãþi mai sunt
trecute în caledarul Astro-
botic Club pânã la finele
acestui an ?

Acum avem o micã pe-
rioadã de pauzã. Am fãcut
selecþia elevilor pentru per-
formanþã. S-au ales copiii
pentru grupele Centrului
Judeþean de Excelenþã.
Dupã cum ºtiþi Astronomia,
din pãcate, la nivel de excelenþã o facem
noi ca structurã organizatã ºi noi nu sun-
tem structurã formalã acceptatã, ci doar
ne este recunoscut statutul la nivel in-
formal. Sãptãmânile urmãtoare vom se-
lecta elevii de a VI-a la Fizicã, aºa cum
sunt selectaþi ºi elevii de a VII-a la Chi-
mie, pentru cã e primul an de studiu ºi
atunci trebuie sã-i lãsãm sã acumeleze
ceva materie ºi apoi sã-i selectãm Ulte-
rior, pentru mine, fiind o activitate mai
dificilã, pentru cã la Astronomie trebuie
sã aºtept sã vãd ºi niºte rezultate la Ma-
tematicã ºi niºte rezultate la Fizicã ºi mai
ale bunãvoinþã. Programul pentru Astro-
nomie a rãmas aºadar sâmbãtã, dupã ora
12.00 ºi în cursul sãptmânii în funcþie de
cerinþele elevilor. In noiembrie vom avea
o activitate cu cu mici, dar depinde de
vreme, pentru cã vedem cã în ultima pe-
rioadã, vremea s-a schimbat ºi ultima ac-
tivitate în decembrie, observaþii roiuri de
meteori, în vacanþã.

Dar tabara de Voroneþ  se mai orga-
nizeazã, este o tradiþie în acest sens ºi
dacã veþi participa ?

Pregãtirea taberei o facem în vacanþa in-
tersemestrialã, adicã tabãra de pregãtire Fi-
zicã ºi Astronomie la care sunt invitaþii mai
mulþi elevi. Nu participã decât olimpici ºi nu
este obligatoriu sã se facã pregãtire la nivel
de olimpiadã. Participã de la elevi de gim-
naziu pânã la olimpici internaþionali. Mai mult,
fiind vacanþã ºi în alte þãri, studenþi de la uni-
versitãþi de prestigiu din lume ºi participã ca
mentori în aceea perioadã. E la Voroneþ, e
departe dar ne-am obiºnuit ºi participãm an
de an la aceastã tabãrã. În plus, vor mai
exista activitãþi în parteneriat. De exemplu,
anul acesta nu s-a mai organizat Noaptea
Cercetãtorilor, s-a fãcut doar pe plan local.
S-au fãcut activitãþi separate, la Botoºani,
la Suceava, la Cluj, dar nu ceva organizat, la
nive naþional. Noi o sã organizãm activitãþi-
le noastre, care sunt publice pe facebook ºi
trebuie doar sã se anunþe.
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Reunirea meºterilor la Craiova,
în fiecare an, în preajma celebrãrii
Sfântului Dumitru nu este deloc în-
tâmplãtoare, explicã specialiºtii
Muzeului Olteniei. „Dupã hramul
Sfintei Parascheva, Sfântul Dumi-
tru este ultima dintre cele mai im-
portante sãrbãtori ale toamnei, re-
prezentând totodatã, dupã calenda-
rul pastoral, începutul iernii. Nu-
mit odinioarã Sâmedru, sãrbãtoa-
rea Sfântului Dumitru marchea-
zã al doilea sezon pastoral al anu-
lui – iernatul, când natura ºi vie-
tãþile ei se pregãtesc de hiberna-
re pentru a renaºte apoi în pri-
mãvarã. Sâmedru încuie vara ºi
desfrunzeºte codrul, înfrunzit în
mai de Sângiorz (Sfântul Gheor-
ghe). Dacã la Sâmedru este vre-
me asprã, iarna va fi bunã, iar de
va fi vreme bunã, toamna va fi
lungã ºi frumoasã”, spune Roxa-
na Deca, muzeograf în cadrul
Secþiei de Etnografie a Muzeului
Olteniei. În plus, Sfântul Muce-
nic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir,
este ocrotitorul spiritual al Cra-
iovei, pânã în anul 2012, inclu-
siv, în preajma acestei date având
loc ºi Zilele oraºului.

Simpozionul Naþional „Craiova ºi avan-
garda europeanã” este o manifestare cultu-
ralã care îºi propune sã promoveze valorile
literare ºi artistice naþionale ºi internaþionale
cu relevanþã în actualul context european.
„Rolul unui asemenea simpozion este acela
de a promova avangardiºtii români de talie
europeanã care au contribuit la consolida-
rea ºi evoluþia literaturii ºi artei româneºti ºi,
de asemenea, constituirea unei identitãþi cul-
turale ºi spirituale prin formarea de mentali-
tãþi integrator-europene în rândul marelui
public”, precizeazã reprezentanþii Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”. 

Cea de-a 39-a ediþie a Târgului Meºte-
rilor Populari se va desfãºura la Craiova
între 21 ºi 23 octombrie, în organizarea
Muzeului Olteniei, prin Secþia de Etnogra-
fie (Casa Bãniei), propunând publicului,
pe lângã expoziþia de artã tradiþionalã cu
vânzare, ºi demonstraþii meºteºugãreºti în
aer liber. Târgul va avea loc în Piaþa „Mi-
hai Viteazul”, unde aproximativ 115 meº-
teri din toatã þara vor aduce mult-cãuta-
tele obiecte de ceramicã, þesãturi, împle-

tituri, pielãrie, icoane, ouã încondeiate
º.a., dar ºi produse apicole ºi bunãtãþi tra-
diþionale – afumãturi, brânzeturi ºi prãji-
turi. Deschiderea oficialã a manifestãrii
este anunþatã pentru vineri, 21 octombrie,
ora 12.30, ºi va fi urmatã, a doua zi, de fes-
tivitatea de premiere a câºtigãtorilor con-
cursului de creaþie. Trofeul Târgului va-
loreazã 3.000 lei, pe lângã acesta urmând
sã fie acordat, din partea municipalitãþii
craiovene, Premiul „Cetatea Bãniei”.

Simpozionul Naþional „Craiova
ºi Avangarda Europeanã” –

ediþie dedicatã Centenarului Dada
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”

organizeazã, pe 21 ºi 22 octombrie, o nouã
ediþie, a IV-a, a Simpozionului Naþional
„Craiova ºi Avangarda Europeanã”, dedica-
tã Centenarului Dada. Invitaþi de onoare
sunt Vladimir Panã – fiul lui Saºa Panã, una
dintre cele mai proeminente figuri ale
avangardei noastre istorice, ºi scriitorul
Nicolae Tzone – istoric literar, cercetãtor ºi

deþinãtor a numeroase
documente ce privesc
fenomenul avangardei.
Conferinþa de deschidere va avea loc vineri,
21 octombrie, ora 10.00, în Salonul Medie-
val al instituþiei, sesiunile de lucrãri din cele
douã zile fiind însoþite de expoziþii, lansãri
de cãrþi ºi un performance al actriþei Danie-
la Ionescu.

Proiectul a fost iniþiat de Petriºor Militaru,
Daniela Micu ºi Luiza Mitu, fiind sprijinit de
municipalitatea craioveanã. Prima ediþie a avut
loc în 6-7 decembrie 2013, iar subiectul dez-
baterilor a fost opera literarã ºi graficã a lui
Gherasim Luca, cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la naºterea poetului de origine românã.
A II-a ediþie, din 28-29 noiembrie 2014, a avut
tema „Suprarealismul lui Dolfi Trost”, iar ca
invitat de onoare, pe Michael Finkenthal (John
Hopkins University). Ediþia a III-a a simpo-
zionului s-a desfãºurat pe 4 ºi 5 decembrie
2015 ºi a fost dedicatã – la împlinirea a 100
de ani de la naºtere – lui Gellu Naum, eseist,

poet, prozator ºi
dramaturg ro-
mân, considerat cel mai important reprezen-
tant român al curentului suprarealist ºi unul
dintre ultimii mari reprezentanþi ai acestuia pe
plan european. 

Ediþia din acest an a Simpozionului Naþi-
onal „Craiova ºi Avangarda Europeanã”
marcheazã împlinirea a 100 de ani de la apa-
riþia miºcãrii Dada, temã asupra cãreia se
vor opri Mãdãlina Lascu, Dan Gulea, Florin
Colonaº, Silviu Gongonea, Mihai Ghiþules-
cu, Isabel Vintilã, Cãtãlin Davidescu, Gabriel
Nedelea, Emilia David, Roxana Ilie, Luiza

Mitu, Petriºor Militaru ºi alþii.
Programul evenimentului mai include ver-

nisajul expoziþiei de fotografii ºi documente
«Dada & Tzara în Colecþia „Vladimir
Panã”» (Galeria „Vollard”), deschiderea
expoziþiei „Lemne total inutile” de Cristi-
na Bran (Salonul Medieval), „Tout est
Dada!” – performance cu Daniela Ionescu
dupã texte de Tristan Tzara, lansarea cãrþii
„Vampirul pasiv” de Gherasim Luca (Edi-
tura „Vinea”) – ediþie îngrijitã de Nicolae
Tzone ºi Petre Rãileanu.

Peste 100 de meºteri,
atât din zona etnograficã
a Olteniei, cât ºi din centre

reprezentative din þarã
Organizat, ca de obicei, de Sec-

þia de Etnografie a Muzeului Olte-
niei, cu sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj ºi în parteneriat cu Primãria
municipiului Craiova, Târgul Meº-
terilor Populari va reuni aproxima-
tiv 115 meºteri, atât din zona etno-
graficã a Olteniei, cât ºi din centre
reprezentative din þarã: Gorj, Olt,
Vâlcea, Mehedinþi, Dolj, ca ºi Ma-
ramureº, Sibiu, Cluj, Teleorman,
Braºov, Suceava, Harghita, Ilfov,
Timiºoara, Argeº, Prahova, Hune-
doara, Dâmboviþa, Bistriþa º.a.
Olari, fierari, cioplitori în lemn, co-
jocari, þesãtoare ºi cusãtorese, pie-
lari, iconari, cofetari ºi nu numai,
aduc cu ei felurite obiecte cu va-
loare esteticã ºi/sau funcþionalã,
spune Cornel Bãlosu, ºeful Sec-
þiei de Etnografie.

„Cel mai bine este reprezenta-
tã ceramica – nu numai din Olte-
nia, prin centrele ei vestite de la

Horezu, Oboga ori Lungeºti,
ci ºi din Harghita, Maramureº
ºi din alte zone. Am invitat, de
asemenea, þesãtoare din Mãl-
dãrãºti-Vâlcea, Sãpânþa-Mara-
mureº, din Gorj ºi Mehedinþi,
dar bine reprezentat va fi ºi
Doljul, cu deja celebrele sale
ateliere de þesãturi din Bechet
ºi Argetoaia. Publicul va regãsi
în expoziþia cu vânzare ºi
sculpturã în lemn, ouã încon-
deiate, icoane pe lemn ºi pe
sticlã, icoane de vatrã ºi alte
obiecte sacramentale, jucãrii,
împletituri din pãnuºã ºi paie,
pielãrie ºi blãnãrie. Nu vor lipsi
apicultorii din Hunedoara, Cluj,
Argeº ºi Vâlcea, nici produse-
le tradiþionale alimentare – afu-
mãturi ºi brânzeturi de la Sibiu
ori cozonaci ºi diverse alte prã-
jituri”, a precizat Cornel Bãlosu.
Craiovenii sunt aºteptaþi nu numai
la expoziþia cu vânzare, ci ºi la ate-
lierele de demonstraþii meºteºugã-
reºti – de ceramicã, sculpturã în
lemn ºi þesãturi.

Premiile ediþiei, acordate
pe douã secþiuni –

Adulþi ºi Copii ºi tineret.
Trofeul valoreazã 3.000 lei!

În cea de-a treia ºi ultima zi a

Târgului Meºterilor Populari, du-
minicã, 23 octombrie, vor fi acor-
date premiile ediþiei, pe douã sec-
þiuni: Adulþi ºi Copii ºi tineret. Rãs-
plãtite vor fi meritele deosebite în
conservarea ºi perpetuarea tradi-
þiei, calitatea ºi valoarea creaþiei,
iar premiile vor consta în diplo-
me, trofee ºi bani. Câºtigãtorul
Marelui Premiu ºi Trofeului va
primi 3.000 lei.

Juriul concursului va fi prezi-
dat de dr. Florin Ridiche – mana-
gerul Muzeului Olteniei, ºi îi va

avea ca membri pe dr. Cornel Bã-
losu, dr. Ionuþ Dumitrescu – ºeful
Secþiei de Etnografie a Muzeului
Judeþean Vâlcea, dr. Albinel Fi-
rescu – ºeful Secþiei de Etnogra-
fie a Muzeului Judeþean Gorj, Flo-
rentina Pleniceanu – ºeful Sec-
þiei de Etnografie a Muzeului Re-
giunii Porþilor de Fier, dr. Roxa-
na Deca, dr. Irinel Cãnureci, Ali-
na Bãlan ºi Loredana Durãu –
muzeografi la Secþia de Etnogra-
fie a Muzeului Olteniei, ultimul cu
rol de secretar.
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MIRCEA CANÞÃR

Vladimir Putin îºi amânã o vizitã la Paris!Vladimir Putin îºi amânã o vizitã la Paris!Vladimir Putin îºi amânã o vizitã la Paris!Vladimir Putin îºi amânã o vizitã la Paris!Vladimir Putin îºi amânã o vizitã la Paris!
Ieri dimineaþã, preconizata vizitã a preºe-

dintelui rus, Vladimir Putin, pe 19 octombrie
a.c., la Paris, prilejuitã de inaugurarea „unui
centru spiritual ºi cultural al ortodoxiei ruse”,
incluzând o catedralã, era anunþatã de amba-
sadorul rus, Alexandre Orlov, în Franþa, pe
canalul Europe 1. Adicã era aproape o certi-
tudine. Cum Palatul Elysee propusese „o reu-
niune de lucru” pe chestiunea exclusivã a Si-
riei, între Francois Hollande ºi Vladimir Pu-
tin, excluzându-se alte teme, Moscova a fã-
cut cunoscut cã doreºte amânarea vizitei. Una
care era prevãzutã, subliniem, de mai multã
vreme. Dar cum Francois Hollande a decla-
rat, sâmbãtã, cã se pune problema „crimelor
de rãzboi” comise de regimul Bashar al-As-
sad, la Alep, cu susþinerea armatei ruse, dupã
ce Rusia se prevalase de dreptul de veto în
Consiliul de Securitate al ONU, pe o rezoluþie
francezã de încetare imediatã a bombardamen-
telor, s-a gãsit soluþia diplomaticã a amânãrii
întâlnirii. O altã ipotezã privilegiatã era redu-
cerea nivelului vizitei. Lucrurile au avut o evo-
luþie destul de ciudatã, pe tot parcursul zilei

de ieri, în sensul cã a rãzbit în spaþiul public
anularea vizitei, înainte de comunicatul oficial.
Jean Marc Ayrault, ministrul francez de ex-
terne, a încercat sã atenueze reacþia Kremli-
nului, rezumând totul la afirmaþia „nici ruptu-
rã, nici complezenþã”, Rusia – în pofida crizei
actuale – „fiind o þarã partenerã, nu un adver-
sar”. Sã reamintim cã Putin ºi Hol-
lande s-au întreþinut anul trecut de
20 de ori telefonic, spune „Le Mon-
de”. Dupã anularea vizitei sale în Po-
lonia, ca retorsiune la abandonarea
Varºoviei a unui contract de 50 de
elicoptere militare, produse de Air-
bus, a venit ºi întâmplarea de ieri.
Relaþiile franco-ruse sunt deteriora-
te, dupã agresiunea rusã în Ucraina,
în 2014, ºi anularea livrãrii a douã
nave de rãzboi Mistral. Violenþa
bombardamentelor din partea de Est
a Alepului, de cãtre Damasc ºi avia-
þia rusã, nu a fãcut decât sã agrave-
ze situaþia. ªeful diplomaþiei ruse,
Serghei Lavrov, dãdea asigurãri sãp-

tãmâna trecutã, cã întâlnirea prevãzutã la Pa-
ris, este necesarã ºi utilã. Nu mai citãm decla-
raþiile parlamentarilor francezi, împãrþiþi deja în
opþiuni. Vladimir Putin se va întâlni însã, în
„formatul Normandia”, la Berlin, cu Francois
Hollande, Angela Merkel, Petro Poroºenko,
pentru a relua o discuþie fãrã sfârºit.

Un inginer român a fost rãpit în
sudul Nigeriei de indivizi înarmaþi
rãmaºi neidentificaþi, afirmã surse
citate de publicaþia nigerianã Daily
Post. Incidentul a avut loc luni sea-
rã pe un ºantier pentru construi-
rea cãii ferate, în apropierea satu-
lui Owa Oyibo, situat în provincia
Agbor, în sudul Nigeriei. Indivizi
înarmaþi au atacat un grup care
escorta cetãþeni strãini, reuºind sã
rãpeascã un inginer român. Auto-

Irlanda ºi Marea Britanie,
discuþii în privinþa unui acord
de securizare a frontierelor,
dupã Brexit

Guvernul irlandez a confirmat
iniþierea discuþiilor cu Marea Bri-
tanie în privinþa unui acord de se-
curizare a frontierelor celor douã
state, care sã fie implementat dupã
ieºirea statului britanic din UE,
informeazã site-ul ziarului The
Guardian. Alte subiecte abordate
în cadrul discuþiilor dintre cele
douã state sunt controlul imigra-
þiei ºi ameninþãrile teroriste. Ofi-
cialii britanici ºi cei irlandezi ai
Biroului pentru Imigrare fac deja
schimb de informaþii în privinþa
vizitatorilor strãini ce traversea-
zã aeroporturile ºi porturile ma-
ritime. Împãrtãºirea unor aseme-
nea informaþii de la punctele de
intrare în cele douã state face par-
te din strategia de a se opune te-
rorismului ºi crimei organizate. Un
purtãtor de cuvânt al Ministeru-
lui de Justiþie din Irlanda a decla-
rat cã:“Este clar în interesul am-
belor state sã coopereze cât de
mult posibil în aceste privinþe.
Aceastã abordare a fost adoptatã
de ambele jurisdicþii cu câþiva ani
în urmã, inclusiv introducerea
noilor acorduri de a distribui re-
ciproc informaþii despre pasage-
rii pentru a consolida integrita-
tea zonei comune de cãlãtorie”.

Stat Islamic confirmã decesul
ºefului de propagandã
al reþelei

Reþeaua teroristã Stat Islamic
a confirmat moartea ºefului de pro-
pagandã al grupãrii, Abou Mo-
hammed al Fourkan, informeazã
cotidianului Le Figaro. Deºi Pen-
tagonul a anunþat în luna septem-
brie moartea lui Abou Mohammed
al Fourkan, în cadrul unui atac
aerian în provincia sirianã Rak-
ka, Stat Islamic a postat luni, în
mediul online, un omagiu dedicat
lui Wa’il Adil Hassan Salman al
Fayad, cunoscut sub numele de
Abou Mohammed al Fourkan. În
cadrul comunicatului nu erau
însã specificate circumstanþele
decesului. Potrivit Pentagonului,
la mjlocul lunii septembrie, forþe-
le coaliþiei internaþionale aflate
sub comandamentul SUA au efec-
tuat un raid aerian la data de 7
septembrie, în oraºul Rakka, re-
vendicat de Stat Islamic drept ca-
pitala reþelei în Siria.

Donald Trump îi criticã pe
republicanii care nu îl susþin:
“Paul Ryan este slab
ºi ineficient”

Donald Trump, candidatul re-
publican la funcþia de preºedinte
al SUA, a intensificat, marþi, criti-
cile la adresa colegilor de partid
care i-au retras susþinerea, numin-
du-l “slab ºi ineficient” pe Paul
Ryan, preºedintele Camerei Re-
prezentanþilor, informeazã site-ul
Politico.com. “Chiar dacã am câº-
tigat a doua dezbatere conform
tuturor sondajelor, este greu sã îmi
desfãºor bine campania când Paul
Ryan ºi alþii îmi oferã susþinere
zero!”, a transmis Donald Trump
ieri. “Liderul nostru slab ºi inefi-
cient, Paul Ryan, a avut o telecon-
ferinþã eºuatã, fiindcã toþi membrii
i-au devenit neloiali. Este bine cã
mi s-au tãiat toate legãturile ºi cã
pot lupta pentru America aºa cum
vreau”, a subliniat Trump.

Autoritãþile turce au efectuat raiduri în mai
multe zone din Istanbul, printre suspecþi fiind
30 de ºefi adjuncþi de poliþie. Un procuror din
Istanbul a declarat cã ofiþerii sunt suspectaþi
pentru cã ar fi folosit aplicaþia de mesagerie crip-
tatã ByLock, a relatat agenþia de ºtiri Dogan.
Serviciile secrete turce au identificat cel puþin
56.000 de utilizatori ai aplicaþiei, oficialii afir-
mând cã organizaþia clericului Gulen ar fi folo-

Un cetãþean român a fost rãpit în sudul Nigeriei / Ministerul
Afacerilor Externe a activat celula de crizã

Un inginer român a fost rãpit în sudul Nigeriei
de indivizi înarmaþi rãmaºi neidentificaþi, afir-

mã surse citate de publicaþia nigerianã Daily. S-
a organizat imediat o celulã de crizã la MAE

pentru românul rãpit în Nigeria.

ritãþile nigeriene au confirmat in-
cidentul armat ºi rãpirea, precizând
cã a fost lansatã o operaþiune de
cãutare ºi salvare a a ostaticului.
Ambasada României în Nigeria a
cerut autoritãþilor nigeriene sã de-
punã toate eforturile pentru salva-
rea cetãþeanului român.

Inginerul român este angajat al
companiei de construcþii Dextron
Nigeria Ltd, a declarat, pentru
agenþia Reuters, Celestina Kalu, un

purtãtor de cuvânt al Poliþiei regio-
nale. În sudul Nigeriei existã, din
anii 1990, un conflict între grupuri
locale care se opun exploatãrii re-
surselor petroliere de cãtre com-
panii occidentale ºi serviciile de
securitate. Începând din anul 2004,
numeroºi angajaþi ai companiilor
occidentale au fost rãpiþi, fiind în
general eliberaþi dupã plata unor
rãscumpãrãri.

Ministerul Afacerilor Externe a
precizat ieri cã, la cererea minis-
trului Lazãr Comãnescu, a fost
activatã Celula de Crizã pentru ro-
mânul rãpit în Nigeria, ambasada
României la Abuja urmãrind cu
atenþie cazul. ”Ambasada Româ-
niei la Abuja urmãreºte cu atenþie
cazul cetãþeanului român rãpit în
Nigeria la data de 10 octombrie

2016. Familia cetãþeanului român
a fost notificatã cu privire la acest
incident”, informeazã MAE, printr-
un comunicat de presã.

În timp ce reprezentanþii misiu-
nii diplomatice române sunt în con-
tact permanent cu autoritãþile fe-
derale nigeriene competente, cu
angajatorul, precum ºi cu familia
cetãþeanului român, la minister a
fost activatã ºi celula de crizã. ”De
asemenea, precizãm faptul cã, din
dispoziþia ministrului afacerilor
externe, a fost activatã Celula de
Crizã, fiind iniþiate procedurile spe-
cifice în astfel de cazuri. Având în
vedere sensibilitatea situaþiei, Mi-
nisterul Afacerilor Externe reco-
mandã tratarea subiectului cu pre-
cauþie ºi responsabilitate”, potrivit
sursei citate.

Autoritãþile turce au ordonat
arestarea a 125 de ofiþeri de

poliþie pentru legãturi cu Gulen
Autoritãþile turce au dispus arestarea a 125 de ofiþeri de poliþie în cadrul unei
anchete privind miºcarea religioasã a clericului Fethullah Gulen, care este

acuzat de Guvern cã ar fi orchestrat tentativa de loviturã de stat din luna iulie,
noteazã Reuters online, citând agenþia de ºtiri Anadolu.

sit ByLock începând din anul 2014.
Guvernul turc a folosit decretele emise în

perioada de stare de urgenþã, instituitã dupã lo-
vitura de stat din iulie, pentru a aresta mii de
persoane suspectate de implicare în complot,
iar aproximativ 100.000 de angajaþi au fost de-
miºi sau suspendaþi din funcþii. Marþi, Parlamen-
tul de la Ankara urmeazã sã voteze propunerea
de extindere cu trei luni a stãrii de urgenþã.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de

Administraþie al COREAL SA., con-
voacã  în data de 14.11.2016, orele
10, la sediul societãþii din str. Mihai
Viteazul, nr.16A, mun. Craiova., Adu-
narea Generalã Extraodinarã a Ac-
þionarilor, La adunare vor avea
dreptul  de a participa ºi vota acþio-
narii înregistraþi la data de referintã
de 30.09.2016. Acþionarii vor bene-
ficia de drepturile prevãzute la art 7
ºi 13 din Regulamentul nr. 6/2009 al
CNVM. Drepturile vor putea fi exer-
citate în termen de 15 zile de la pu-
blicarea convocãrii în M.O. Acþio-
narii pot participa la Adunare fie di-
rect fie prin alte persoane pe bazã
de procurã specialã potrivit regle-
mentãrilor ASF. Formularele de pro-
curi speciale se gãsesc la secreta-
riatul societãþii ºi vor fi depuse pânã
în data de 11.11.2016. Punctele în-
scrise pe ordinea de zi: -aprobarea
modificãrii structurii acþionariatului
COREAL SA ca urmare a dizolvãrii
ºi lichidãrii acþionarului PAS CORIS
ºi distribuirii acþiunilor deþinute cã-
tre membrii sãi, conform sentinþei
civile nr.11/21.06.2016 a Judecãto-
riei Craiova; -aprobarea actului con-
stitutiv actualizat cu modificãrile la
zi ºi împuternicirea d-lui Mirea Ma-
dalin-Petriºor în vederea semnãrii
acestuia ºi înregistrãrii la ORC Dolj.
-Aprobarea datei de 29.11.2016 ca
data de înregistrare conform dis-
poziþiilor legii 297/2004. In cazul în
care AGEA nu este statutarã,
aceasta va avea loc a doua zi în
aceleaºi condiþii. Relaþii suplimen-
tare la telefon 0251419702” Preºe-
dinte C.A. COREAL SA Siclitaru Ro-
bert-Anthony Tiberius.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOLUTIONS SRL anunþã pu-

blicul interesat cã a depus docu-
mentaþia pentru autorizaþie de me-
diu – punct de colectare ºi valorifi-
care deºeuri reciclabile – oraº Fi-
liaºi, str. Stadionului nr. 7, judeþul
Dolj. Relaþii la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, pânã la data
de 26.10.2016.

PRIMÃRIA Comunei Vîrvoru de
Jos, cu sediul în localitatea Vîrvoru
de Jos, str. Principalã, nr. 133, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: asistent medical comu-
nitar debutant, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 03.11.2016, ora 11.00; -Pro-
ba interviu în data de 07.11.2016, ora
11.00 (dacã este cazul). Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -absolvent al ºcolii sanitare
postliceale sau echivalentã/studii
postliceale prin echivalare, conform
HG nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenþilor liceelor sani-
tare, promoþiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare, dovedite cu diplomã de absol-
vire (specializarea asistent medical
generalist); -nu sunt condiþii de ve-
chime. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primãriei Co-
munei Vîrvoru de Jos. Relaþii supli-
mentare la sediul: Primãriei Comu-
nei Vîrvoru de Jos, persoanã de con-
tact: Tabacu Nicu, telefon:
0251.360.251, fax: 0251.360.251, e-
mail: varvorudejos@yahoo.com.

ANUNÞ Primãria comunei Þu-
glui, jud. Dolj, organizeazã con-
curs  pentru ocuparea postului
contractual  vacant de  PAZNIC
în cadrul  COMPARTIMENTULUI
ADMINISTRATIV, conform HG.
286/ 2016. Condiþii specifice de
participare: - studii  medii; - mi-
nim 3 ani vechime în muncã; -
domiciliul in Comuna Tuglui; -
Concursul se organizeazã la se-
diul Primãriei comunei Þuglui,
jud. Dolj în data de 03.11.2016
orele 10,00 – Proba scrisã ºi în
data de 07.11.2016, orele 10,00 –
Interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
Primãriei comunei Þuglui  (la se-
cretarul comisiei de concurs) în
termen de 10 de zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului (ulti-
ma zi de depunere fiind
26.10.2016). Relatiile suplimenta-
re: la telefon 0251/350 205, per-
soanã de contact: Stanescu Po-
pescu Aurelia - secretar.

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.
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OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
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.

ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃTI-
RE DOCUMENTE DE
ARHIVÃ. Oferim ºi Ru-
gãm seriozitate. Relaþii
la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
VILÃ spaþioasã, zona
Spitalul nr.1. Telefon:
0742.10.75.84.
 Vând casã Catargiu,
teren 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 teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
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.
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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, aºe-
zat lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan comu-
na Sadova: Tarla 87,
Parcela 3361/1 mp-
5300, T 87 P 3361/2,
mp 5400, T 88, P 3361
mp, 17500, T 87,
P3295, mp 900, T 87,
P 3291, mp. 900. Preþ
negociabil. Telefon:
0765/219.913.
Vând lot 500 mp – 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
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 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 Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 12 octombrie 2016

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând manechine. Te-
lefon: 0762/484.755.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0 7 4 5 / 6 0 1 . 4 3 8 ;
0740/012.173.

Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
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, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 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 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 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 centra-
le, cârlige jgheaburi
zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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

PIERDERI
Pierdut Certificat con-
statator nr. 19507/
12.04.2016 pentru S.C.
MEDITERA TRADING
SRL punct de lucru Cra-
iova, str. Panait Moºoiu
Nr.1, CUI: 35104314,
J16/ 1642/ 08.10.2015.
Se declarã nul.

PIERDUT Certificat
Constatator SC PEPI-
NO IMPEX SRL, Cra-
iova, J16/1829/1993,
punct de lucru Parc
Mall 122, nr.102. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã
a Cadrelor Militare
În Rezervã ºi în Re-
tragere din MAI Fi-
liala Dolj anunþã de-
cesul Plt. Adj. (R)
MARINOIU ION. Po-
liþist excepþional ºi
Om de înaltã þinutã
moralã. Suntem alã-
turi de familia îndo-
liatã.
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Vicecampiona continentalã,
Franþa, a obþinut o victorie “scur-
tã”, în meciul vedetã al zilei de luni,
scor 1-0, contra Olandei, pe “Am-
sterdam ArenA”.

“Les Bleus” au avut prima oca-
zie de gol, prin Gameiro, dar ºutul
atacantului de la Atletico a fost
respins de Stekelenburg. Portarul
Olandei avea însã sã scoatã min-
gea din plasã dupã o jumãtate de
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orã de joc, pãcãlit de un ºut de la
distanþã al lui Pogba.

Gazdele au reclamat henþ în ca-
reu cu 5 minute înainte de pauzã,
la o intervenþie a lui Koscielny,
numai cã arbitrul sloven Skomina,
chiar dacã, într-adevãr, balonul a
atins mâna fundaºului, a lãsat jo-
cul sã continue, considerând cã
acesta a comis henþ neintenþionat.

Trupa lui Deschamps a irosit

apoi ºansa de a se distanþa în mi-
nutul 55. Gameiro a fost blocat de
Stekelenburg, iar Griezmann a re-
luat peste poartã.

Depay, fotbalistul uitat pe ban-
ca de rezerve la United, a tras im-
precis din poziþie favorabilã, apoi
Pogba a fost aproape de dublã.
“Portocala mecanicã” a ratat cea
mai mare ocazie pe final, când Llo-
ris a reuºit o super-paradã  în faþa
aceluaiºi Depay (89).

Olanda: Stekelenburg – Kar-
sdorp, Bruma, Van Dijk, Blind –
Strootman, Wijnaldum (Dost 62)
– Promes (Depay 16), Propper
(Willems 84), Klaassen – Janssen.
Antrenor: Danny Blind.

Franþa: Lloris - Sidibe, Vara-
ne, Koscielny, Kurzawa – Pogba,
Matuidi – Sissoko, Griezmann
(Kante 90+3), Payet (Martial 67)
– Gameiro (Gignac 79). Antrenor:
Didier Deschamps.

Belgianul Benteke,
cel mai rapid gol într-un meci

oficial internaþional
De asemenea luni, atacantul

belgian Christian Benteke a mar-

cat cel mai rapid gol într-un meci
oficial internaþional, deschizând
scorul pentru selecþionata “diavo-
lilor roºii’” în faþa Gibraltarului,
la Faro (Portugalia), dupã 8,1 se-
cunde. Benteke a fost mai iute
decât sanmarinezul Davide Gual-
tieri, care marcase dupã 8,3 se-
cunde în poarta Angliei, în noiem-
brie 1993, în preliminariile Cupei
Mondiale din 1994.

Cel mai rapid gol marcat vreo-

datã într-un meci internaþional
este considerat cel reuºit de Lu-
kas Podolski pentru naþionala
Germaniei, într-un amical cu
Ecuadorul, în 2013, dupã ºase se-
cunde.

Trei secunde ºi 6 sutimi este
recordul al celui mai rapid gol din
istorie. În 2010, Nawaf Al Abed
reuºea sã bifeze aceastã reuºitã
într-un duel Al Hilal – Al Shoalah,
scor 4-0.

Rezultate înregistrate luni searã

GRUPA A: Olanda – Franþa 0-1 (Pogba 30), Belarus – Luxem-
burg 1-1 (Savitskiy 80 / Joachim 85), Suedia – Bulgaria 3-0 (Toi-
vonen 39, Hiljemark 45, Lindelof 58).

Clasament
1. Franþa 7 4. Bulgaria 3
2. Suedia 7 5. Belarus 2
3. Olanda 4 6. Luxemburg 1
Etapa viitoare (11/13 noiembrie): Franþa – Suedia, Bulgaria –

Belarus, Luxemburg – Olanda.

GRUPA B: Andorra – Elveþia 1-2 (Martinez 90 / Schar 19
pen., Mehmedi 77), Insulele Feroe – Portugalia 0-6 (Andre Silva
12, 22, 37, Cr. Ronaldo 65, Joao Moutinho 90+1, Joao Cancelo
90+6), Letonia – Ungaria 0-2 (Gyurcso 10, Szalai 77).

Clasament
1. Elveþia 9 4. Feroe 4
2. Portugalia 6 5. Letonia 3
3. Ungaria 4 6. Andorra 0
Etapa viitoare (13 noiembrie): Ungaria – Andorra, Elveþia –

I-le Feroe, Portugalia – Letonia.

GRUPA H: Bosnia – Cipru 2-0 (Dzeko 70, 80), Estonia – Gre-
cia 0-2 (Torosidis 2, Stafylidis 61), Gibraltar – Belgia 0-6 (Bente-
ke 1, 43, 56, Witsel 19, Mertens 51, Hazard 79).

Clasament
1. Belgia 9 4. Estonia 3
2. Grecia 9 5. Cipru 0
3. Bosnia 6 6. Gibraltar 0
Etapa viitoare (13 noiembrie): Cipru – Gibraltar, Belgia – Es-

tonia, Grecia – Bosnia.

Iatã ce s-a întâmplat ºi duminicã

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. Mitrovic 6, 23, Tadic 74 / Sabitzer
15, Janko 62).

Clasament
1. Serbia 7 4. Austria 4
2. Irlanda 7 5. Georgia 1
3. Þara G 5 6. Moldova 0
Etapa viitoare (12 noiembrie): Austria – Irlanda, Georgia –

Moldova, Þara Galilor – Serbia.

GRUPA G: Israel – Liechtenstein 2-1 (Hemed 3, 16 / Goppel
49), Albania – Spania 0-2 (Diego Costa 55, Nolito 63), Macedo-
nia – Italia 2-3 (Nestorovski 57, Hasani 59 / Belotti 24, Immobile
75, 90+1).

Clasament
1. Spania 7 4. Israel 6
2. Italia 7 5. Macedonia 0
3. Albania 6 6. Liechtenstein 0
Etapa viitoare (12 noiembrie): Albania – Israel, Liechten-

stein – Italia,  Spania – Macedonia.

GRUPA I: Finlanda – Croaþia 0-1 (Mandzukic 18), Ucraina –
Kosovo 3-0 (Kravets 31, Iarmolenko 81, Rotan 87), Islanda –
Turcia 2-0 (Toprak 41 aut., Finnbogason 44).

Clasament
1. Croaþia 7 4. Turcia 2
2. Islanda 7 5. Finlanda 1
3. Ucraina 5 6. Kosovo 1
Etapa viitoare (12 noiembrie):  Croaþia – Islanda, Turcia –

Kosovo, Ucraina – Finlanda.

Marþi, dupã închiderea ediþiei

GRUPA C: Cehia (1p) – Azerbaijan (6p), Germania (6p) –
Irlanda N. (4p), Norvegia (0p) – San Marino (0p).

GRUPA E: Kazahstan (1p) – ROMÂNIA (4p), Danemarca
(3p) – Muntenegru (4p), Polonia (4p) – Armenia (0p).

GRUPA F: Lituania (2p) – Malta (0p), Slovacia (0p) – Scoþia
(4p), Slovenia (4p) – Anglia (6p).

La CM se calificã direct primul loc din fiecare grupã, în
timp ce 8 dintre ocupantele poziþiilor secunde vor disputa
“duble” de baraj, câºtigãtoarele acestora urmând sã accea-
dã ºi ele la turneul final, gãzduit de Rusia.

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

a 3-a / 17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Universita-
tea Cluj – CSM Bucureºti / 18:30 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: HC Dobrogea Sud – Dinamo Bucureºti / 20:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Barcelona – Kadetten
Schaffhausen / 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Real
Madrid – Olympiacos Pireu.

DIGI SPORT 3
16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (China):

ziua a 3-a / 18:00, 20:00, 22:00 – FOTBAL Spania – Cupa
Regelui: Rayo Vallecano – Gimnastic de Tarragona, Cadiz –
Cordoba, Valladolid – Tenerife.

DOLCE SPORT 1
18:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Dobrogea

Sud – Dinamo Bucureºti / 3:00, 5:30 – HOCHEI SUA/Ca-
nada – NHL: Chicago Blackhawks – St. Louis Blues, San

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Jose Sharks – Los Angeles Kings.

DOLCE SPORT 2
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Universitatea

Cluj – CSM Bucureºti / 20:15 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Barcelona – Kadetten Schaffhausen.

EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Openul Angliei: etapa a 3-a / 19:00

– FOTBAL (F) – Liga Campioanelor / 21:05 – SNOOKER
– Openul Angliei: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz (Austria) / 16:00

– FOTBAL (F) Under 17 – Cupa Mondialã, în Iordania:
sferturi de finalã / 18:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de
la Linz.

TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: SCM Politeh-

nica Timiºoara – AHC Potaissa Turda.
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În van s-au zbãtut conducãtorii clubu-
lui Universitatea Craiova sã pãstreze der-
by-ul cu Dinamo în Bãnie, prin închirie-
rea unei nocturne mobile din Olanda sau
din Italia, pânã la urmã partida se va juca
totuºi la Severin, luni seara, de la ora
20.30. Oficialii din Bãnie au invocat eºe-
cul prin lipsa unor garanþii cã la Craiova
meciul se va juca în condiþii optime, res-
pectiv exista teama de a nu funcþiona noc-
turna mobilã pe tot parcursul jocului. ªi
totuºi, cluburi mai mici au reuºit ceea ce
Universitatea Craiova nu a putut. Anul tre-
cut, gruparea din Liga a II-a, FCM Baia
Mare, a adus o nocturnã mobile din Italia
pentru meciul cu Cupa României cu Stea-
ua, iar o altã formaþie de eºalon secund,
Foresta Suceava, va face acelaºi lucru,
tot pentru întâlnirea cu Steaua, din ºais-
prezecimile Cupei României.

Clubul din Bãnie a emis un comunicat
prin care anunþã cã partida cu Dinamo se
va juca la Severin: „Suporterii ªtiinþei au
fost, sunt ºi vor fi piatra de temelie a clu-
bului. Vãtãjelu ºi colegii sãi joacã pentru
ei ºi credem cu tãrie în afirmaþia cã Uni-
versitatea respirã prin zeci de mii de piep-

Mijlocaºul Universitãþii Craiova,
Vladimir Screciu, face parte din lo-
tul lãrgit de juniori under 17 al Ro-
mâniei, care va participa în perioada
25-30 octombrie la turneul de califi-
care la Turul de Elitã, ultima rundã
înaintea Campionatului European de
anul viitor. Turneul se va desfãºura
pe terenul de iarbã al Centrului Na-
ional de Fotbal Buftea, iar tricolorii
vor întâlni Austria (25 octombrie, ora
15), Anglia (27 octombrie, ora 15)
’i Azerbaijan (30 octombrie, ora 15).
Din fiecare grupã merg mai departe
primele douã clasate plus alte cinci
(din 13) ocupante ale locurilor 3.

Antrenorul Gabriel Manolache a
convocat 22 de jucãtori, urmând a
renunþa la patru dintre ei înaintea
turneului. Cei 22 sunt: Portari: An-
drei David Cristea (Gaz Metan
Mediaº), Teodor Axinte (CSMS
Iaºi), Fundaºi: Alexandru Saban-

Screciu, în lotul under 17 al României
pentru accedere la Turneul de Elitã

geanu (Academia Gheorghe Hagi),
Antonio Manolache, Darius Con-
stantin Þieranu, Cãlin Radu Jurj,
Raul Cristian Popa (toþi de la Tri-
color11 Timiºoara), Carlos Daniel
Scarlat (Tricolor11 Târgu Mureº),

Alex Ionuþ Petrice (Sporting Li-
sabona): Mijlocaºi: Ricardo Farcaº
(Ajax Amsterdam), Vladimir Scre-
ciu (U Craiova), Denis Andrei Ca-
sian (Tricolor11 Timiºoara), Mi-
hael Alexandru Oniºa (Virtus En-
tella), Radu Ioan Chiriac (ACS FC
Dãnuþ Coman), Dennis Politic (Bol-
ton Wanderers), Alexandru Golo-
gan (Getafe), Ovidiu Horºia (Tri-
color11 Târgu Mureº), Attila Grit-
to (Tricolor11 Târgu Mureº). Ata-
canþi: Antonio Sefer (Tricolor11
Timiºoara), Cosmin Constantin
Tucaliuc (Academia Hagi), Vlad
Antonio Chera, Iulian Ilie (ambii
Tricolor11 Timiºoara).

În ziua în care a împlinit 60 de ani,
fostul fundaº stânga al Craiovei Maxima,
Nae Ungureanu, ºi-a exprimat dorinþa ca
darul aniversar sã-l primeascã luni seara:
o victorie în meciul cu Dinamo. „Sper sã
fie cu noroc schimbarea prefixului meu la
meciul cu Dinamo ºi sã câºtigãm. Sunt
meciuri speciale, vã daþi seama, pentru
toþi oltenii. Trãim ºi acum, noi din gene-
raþia Maxima, la fel de intens meciurile
cu Dinamo. Nu dorim doar sã-i batem, ci
sã-i umilim. Este o urã sportivã, dacã se
poate spune aºa. Suntem în revenire de
formã, am fãcut meciuri excelente în
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ultima perioadã. De aceea mã aºtept
la un rezultat pozitiv. La un meci
spectaculos, cu patru – cinci goluri în
care sã marcãm mai mult cu un gol
decât adversarul” declarã „Roºu”,
care rememoreazã ºi disputele de
odinioarã cu „câinii roºii”: „A fost un
joc aici, pe Central. Nu-mi mai aduc
aminte anul, ci doar cã i-am bãtut cu
3-0. Le-a dat Ilie Balaci craci ºi lui
Sãtmãreanu, ºi lui Dinu. Ce meci am
fãcut atunci. Erau spectatori pe pista
de atletism”.

Nicolae Ungureanu a ajuns la
Universitatea Craiova în 1977 ºi a
apãrat culorile clubului timp de un

deceniu. A evoluat în toate partidele din
sezoanele 1979-1980 ºi 1980-1981, în
care Universitatea Craiova a câºtigat
titlul de campioanã a României. Are 438
de prezenþe pe prima scenã a fotbalului
românesc, reuºind 29 de goluri, ºi 71 de
meciuri europene, un gol marcat. În
prima reprezentativã a României are 57
de selecþii ºi un gol marcat în meciul
România – Spania 3-1. În afarã de cele
douã titluri cu Universitatea are înca
douã cu Steaua, în sezoanele 1987-1988
ºi 1988-1989. Este maestru internaþional
al sportului.

Meciul Universitatea
Craiova – Dinamo
se va juca la Severin,
oficialii ªtiinþei nereuºind
sã aducã o nocturnã mobilã
pe „Extensiv”

turi alb-albastre. Ne-a cãlãuzit principiul:
„Universitatea doar în Craiova, Craiova
doar pentru Universitatea“ ºi am fãcut tot
ce este omeneºte posibil pentru ca der-
by-ul cu Dinamo sã nu fie strãmutat. Toa-
te eforturile noastre s-au izbit de imposi-
bilitatea de a oferi garanþia sutã la sutã cã
meciul se va desfãºura pe Extensiv, în con-
diþii optime, la lumina reflectoarelor. În
aceastã situaþie, cum Universitatea este
echipa unei întregi regiuni, am considerat
cã singura variantã viabilã pentru buna
desfãºurare a derby-ului Universitatea –
Dinamo este stadionul Municipal din Dro-

beta Turnu Severin. Totodatã, anunþãm
suporterii cã în urma negocierilor cu deþi-
nãtorii de drepturi TV, s-a decis cã în acest
an calendaristic un singur meci se va mai
juca în nocturnã. Pânã atunci, vom conti-
nua eforturile pentru ca, din punct de ve-
dere tehnic, acel joc sã se dispute în Bã-
nie. Clubul nostru asigurã posesorii de
abonamente cã va întreprinde toate de-
mersurile pentru a le facilita vizionarea jo-
cului pe stadion”.

Ionel Dãnciulescu, directorul sportiv al lui
Dinamo, a declarat la DigiSport cã preferã
ca meciul sã se dispute la Severin: „Dacã e

sã vorbim de calitatea gazonului, cu si-
guranþã este mai bun cel de la Severin,
decât cel de pe Extensiv. Plus cã aportul
fanilor olteni nu va fi acelaºi la Severin.
Dar nu asta este problema. ªi noi avem
suporteri destui în zona Olteniei, chiar în
Craiova, chiar dacã se aratã mai puþin,
sunt camuflaþi”.

Clubul din Bãnie va pune în vânzare
astãzi biletele la meci, iar acestea se vor
vinde atât în Craiova, cât ºi în Severin,
preþurile fiind: 5 lei la peluze, 15 lei la
tribuna a II-a, 25 de lei la tribuna I ºi 40
de lei la tribuna 0.
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