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- Mã mir, Popescule, cã pânã
acum n-au dat “Porþile de Fier”
la fier vechi.
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Prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitãþii din Craiova:

Ieri, la Universitatea din
Craiova, în prezenþa oficiali-
tãþilor locale, s-a deschis
prima ediþie a ForCar 2016.
Astãzi se vor trage concluzii-
le ºi se vor creiona noi
proiecte. Forumul Carierei
nu se va încheia aici. El va
continua ºi în urmãtorii ani,
cu noi ediþii, cu target-uri
mai ridicate ºi cu cerinþe mai
diverse. Evenimentul, care
s-a desfãºurat pe parcursul a
douã zile, a reprezentat
parteneriatul perfect între
profesori, studenþi, adminis-
traþie ºi, nu în ultimul rând,
mediul de business. Univer-
sitatea din Craiova doreºte a
deveni angajatorul numãrul
unu în Oltenia. În acest
context, în holul Universitã-
þii, ºi-au amenajat, ieri,
standurile de prezentate
peste 50 de firme, de la
multinaþionale pânã la IMM-
uri, dar ºi instituþii ºi autori-
tãþi de management locale ºi
regionale. Ford, CEZ, BRD,
BCR, Electroputere Craiova
sunt doar câteva companii
care ºi-au prezentat oferta,
condiþiile, dar ºi planul de
management. 66666 EC
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Ar putea fiAr putea fiAr putea fiAr putea fiAr putea fi
torpilattorpilattorpilattorpilattorpilat
Mondialul rus?Mondialul rus?Mondialul rus?Mondialul rus?Mondialul rus?

Discreþia cu care Moscova a
primit, marþi, anunþul de la Elysee,
legat de anunþata întâlnire dintre
Francois Hollande ºi Vladimir Pu-
tin, cum cã discuþiile preconizate
excludeau orice altã referire, în afa-
ra chestiunii siriene, nu a fost pe
deplin decriptatã, chiar dacã la ve-
dere se poate vorbi de o ironizare
finã livratã de Dmitri Peºkov, pur-
tãtorul de cuvânt al Kremlinului.
„Vladimir Putin va veni la Paris
când preºedintele Hollande va avea
plãcere. Aºteptãm acel moment”.
Parisul propusese, aºadar, ca în-
tâlnirea dintre Hollande ºi Putin sã
se reducã la o simplã vizitã de lu-
cru centratã pe chestiunea sirianã.

PreþuieºtePreþuieºtePreþuieºtePreþuieºtePreþuieºte
adevãruladevãruladevãruladevãruladevãrul
tot mai puþin?tot mai puþin?tot mai puþin?tot mai puþin?tot mai puþin?

Despre „realitatea” fictivã zil-
nicã, cât mai cântãreºte adevãrul
în perioada actualã ºi ce efecte
poate avea lipsa educaþiei ºi a
modelelor am încercat sã aflãm
într-un interviu cu psihologul cli-
nician Mihail Jianu. Folositã, ca
de altfel în toate timpurile, min-
ciuna este asociatã ºi cu lejerita-
tea de a obþine anumite foloase în
interval foarte scurt de timp. Lip-
sa unei educaþii solide, a respec-
tãrii unor principii clare ºi como-
ditatea mentalã sunt tot atâtea trã-
sãturi ce construiesc, cãrãmidã
cu cãrãmidã, tabãra superficiali-
tãþii ºi a minciunii.

„Perla cercetãrii„Perla cercetãrii„Perla cercetãrii„Perla cercetãrii„Perla cercetãrii
craiovene”craiovene”craiovene”craiovene”craiovene”
ºi-a deschis,ºi-a deschis,ºi-a deschis,ºi-a deschis,ºi-a deschis,
oficial, porþileoficial, porþileoficial, porþileoficial, porþileoficial, porþile

Doar o minuneDoar o minuneDoar o minuneDoar o minuneDoar o minune
o mai þineo mai þineo mai þineo mai þineo mai þine
în picioare!în picioare!în picioare!în picioare!în picioare!
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România produce anual 267
milioane tone deºeuri
periculoase, din care 670.000
de tone sunt incinerate

Stericycle România a anunþat, ieri,
într-o conferinþã de presã, cã ºi-a ex-
tins activitatea, ajungând la opt euro-
regiuni, fiind unul dintre operatorii-
cheie care proceseazã doar deºeuri
periculoase, ceea ce înseamnã
670.000 de tone din totalul de 267 de
milioane de tone de deºeuri pe care
România le genereazã anual, adicã
0,2% din total. În portofoliul de clienþi
Stericycle intrã câteva zeci de spitale
mari din Bucureºti, între care Spitalul
Universitar, identificat drept cel mai
mare generator de deºeuri medicale
periculoase din þarã, dar ºi spitale
precum Elias ºi cel de Arºi. Alte pes-
te 150 de spitale din þarã sunt clienþii
Stericycle ºi, din punctul de vedere
al companiei, în toate unitãþile medi-
cale publice de la noi este impus un
circuit riguros al deºeurilor: de la pre-
luarea ºi izolarea din spital, la trans-
port în condiþii de securitate maximã
ºi incinerare. Doar cenuºa ajunge la
groapa comunã de gunoi.

Norvegia creºte fondurile
pentru România la 502 milioane
de euro în exerciþiul 2014-2021,
de la 300

Norvegia acordã României 502
milioane de euro în exerciþiul 2014-
2021, dupã ce, astãzi, la Ministerul
Fondurilor Europene, cele douã sta-
te vor semna memorandumurile de
aprobare a mecanismelor SEE ºi Fon-
dul Norvegian. Faþã de exerciþiul de
finanþare 2009-2014, România primeº-
te cu 200 de milioane de euro mai
mult. Suma a fost lansatã din sep-
tembrie 2016, dar abia acum intrã în
vigoare, odatã cu semnarea docu-
mentului strategic. Ministerul Fon-
durilor Europene este autoritate de
management pentru Mecanismul SEE
ºi a Fondului Norvegian – progra-
mele de finanþare care primesc undã
verde, joi, odatã cu semnarea memo-
randumului. România devine astfel
statul cu cea mai mare finanþare din
Europa, la egalitate cu Polonia, anun-
þã EEA grants. Potrivit Ministerului
Fondurilor Europene, în finanþãrile
anterioare nu au fost anunþate co-
recþii bugetare în proiectele imple-
mentate prin fondul norvegian, mo-
tiv pentru care promotorii de la noi
se pregãtesc sã anunþe cã au absor-
bit în totalitate fondurile.
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Strategia Naþionalã de Siguranþã
Rutierã 2016-2020 prevede cã maºi-
nile care au fost implicate în acciden-
te rutiere vor trebui supuse unor in-
specþii tehnice înainte de a putea fi
folosite din nou de cãtre ºoferi. „Ma-
ºinile implicate într-un accident grav
ºi reparate pot intra direct în reþeaua
de drumuri, fapt care este vãzut ca
fiind problematic, deoarece acestea
ar trebui sã fie supuse inspecþiei teh-
nice auto”, se aratã în Strategia Naþi-
onalã de Siguranþã Rutierã.

Documentul vizeazã ºi ºcolile de
ºoferi. Guvernul intenþioneazã ca
acestea sã primeascã prelungirea li-
cenþei de funcþionare doar dacã cel
puþin jumãtate dintre candidaþi au pro-
movat examenul ºi au luat permisul de
conducere. „ªcolile de ºoferi nu pot fi
controlate în mod eficient dacã înde-
plinesc cerinþele de formare pentru
desfãºurarea numãrului minim de ore
de teorie ºi practicã. Datele din 2012
arãtã cã unele ºcoli ar fi asigurat o
instruire de 32 de ore / zi, pentru 365

Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã a pus în transpa-
renþã decizionalã un proiect de Hotãrâre de Gu-
vern ce prevede ieftinirea treptatã, pentru a evita o
crizã a medicamentelor, urmând sã se ajungã la 65%
din preþul actual, în trei ani, pentru medicamentele
care au fost inovative ºi au fost copiate de generi-
ce dupã ce le-a expirat patentul. Scãderea se va
face cu 10% din 1 martie 2017, alþi 10% din 2018, iar
peste trei ani alþi 15%, susþine ministrul Vlad Voi-
culescu. Mãsura ar urma sã se aplice doar medica-
mentelor eliberate pe bazã de reþetã.

“Este o serie de mãsuri care priveºte accesul la
medicamente. Ieftinim majoritatea medicamentelor,
o facem în trepte pentru a evita o crizã a medica-
mentelor. Trebuie sã ne decidem dacã vrem medi-
camente în farmacii ºi spitale sau doar pe hârtie.
Medicamentele care ies de sub patent vor fi iefti-
nite (…). Este o ieftinire care sã asigure predictibi-
litate ºi sã ne asigure cã medicamentele nu vor

Sistemul informatic al cardului de
sãnãtate a fost indisponibil, ieri, pen-
tru a treia zi consecutiv, Casa Naþio-
nalã de Asigurãri de Sãnãtate preci-
zând cã, în acest timp, furnizorii de
servicii medicale aflaþi în contract cu
casele de asigurãri de sãnãtate pot
acorda asiguraþilor servicii offline.

“CNAS precizeazã cã, în confor-
mitate cu reglementãrile legale în vi-

Se modificã legislaþia rutierã: maºinile implicate în accidente rutiereSe modificã legislaþia rutierã: maºinile implicate în accidente rutiereSe modificã legislaþia rutierã: maºinile implicate în accidente rutiereSe modificã legislaþia rutierã: maºinile implicate în accidente rutiereSe modificã legislaþia rutierã: maºinile implicate în accidente rutiere
vor trebui supuse unor inspecþii tehnice. Noi reguli ºi pentru ºcolile de ºoferivor trebui supuse unor inspecþii tehnice. Noi reguli ºi pentru ºcolile de ºoferivor trebui supuse unor inspecþii tehnice. Noi reguli ºi pentru ºcolile de ºoferivor trebui supuse unor inspecþii tehnice. Noi reguli ºi pentru ºcolile de ºoferivor trebui supuse unor inspecþii tehnice. Noi reguli ºi pentru ºcolile de ºoferi

Maºinile care au fost implicate în accidente nu vor
mai avea voie sã circule dacã nu vor efectua o nouã
inspecþie tehnicã, iar ºcolile de ºoferi îºi vor putea
prelungi autorizaþia doar dacã minimum 50% din
candidaþii au promovat examenul, reiese dintr-un

document adoptat, ieri, de Executiv.
zile pe an. ARR intenþioneazã sã mo-
difice legea pentru a evita astfel de
situaþii în viitor. ARR intenþioneazã
sã introducã criteriul de promovare a
examenului (min. 50%) pentru prelun-
girea licenþei de funcþionare a ºcolii
de ºoferi pentru a controla numãrul
de candidaþi care pot lua examenul
pentru permisul de conducere”, este
stipulat în document.

Strategia îi vizeazã ºi pe ºoferii
indisciplinaþi. „Se va crea cadrul le-
gal pentru iniþierea ºi finanþarea unor
programe complexe de reabilitare
pentru ºoferii cu abateri repetate, cu
permis suspendat sau anulat, por-
nind de la premisa cã aceste persoa-
ne ar trebui recuperate, mai ales în
cazul conducãtorilor auto profesio-
niºti. Aceste programe vor fi volun-
tare sau obligatorii ºi se vor baza pe
faptul cã încãlcãrile repetate ale le-
gislaþiei rutiere nu sunt cauzate atât
de necunoaºterea regulilor sau de
probleme de inaptitudine psihomo-
torie sau medicalã, ci mai degrabã de

atitudinea conducãtorilor auto. Aces-
tea pot fi corectate mai ales prin con-
siliere psihologicã ºi programe de
conducere preventivã ºi de schim-
bare a comportamentelor celor care
încalcã prevederile legale. În cazul
conducãtorilor auto care conduc sub
influenþa bãuturilor alcoolice sau a
substanþelor psihotrope, de aseme-
nea, ar trebui avute în vedere cel pu-
þin acþiuni de asistare de tipul „brief
interventions”, efectuate de perso-
nal specializat”, este menþionat în
document.

Totodatã, ºoferii în vârstã trebuie
sã îºi facã mai des analizele medicale.

Potrivit documentului, se are în ve-
dere „reducerea perioadelor de efec-
tuare a verificãrii medicale a condu-
cãtorilor auto începând cu o anumitã
vârstã, în conformitate cu normele
stabilite de Ministerul Sãnãtãþii”.

Potrivit strategiei, România trebu-
ie „sã devinã o þarã sigurã din punct
de vedere al traficului rutier pentru
cetãþenii ei, pentru investitori ºi tu-
riºti, pentru cei care o tranziteazã, prin
reducerea progresivã, în perioada
2016 - 2020, a numãrului victimelor
accidentelor rutiere, pentru a ne pu-
tea înscrie în graficul comun stabilit
de statele membre UE”.

Cardul de sãnãtate, blocat la nivel naþional pentru a treia zi consecutiv
Vlad Voiculescu: Dacã nu putem repara sistemul în timp util, vom lua mãsuri

goare, serviciile medicale acordate
offline vor putea fi raportate ºi vali-
date de sistemul informatic în termen
de trei zile lucrãtoare dupã cea în care
s-a acordat serviciul respectiv, ast-
fel: pentru serviciile acordate în cur-
sul zilei de luni, 10 octombrie 2016,
raportarea ºi validarea se poate face
pânã joi, 13 octombrie 2016, orele
23.59; pentru serviciile acordate în

cursul zilei de marþi, 11 octombrie
2016, raportarea ºi validarea se poa-
te face pânã vineri, 14 octombrie
2016, orele 23.59; pentru serviciile
acordate în cursul zilei de miercuri,
12 octombrie 2016, raportarea ºi vali-
darea se poate face pânã luni, 17 oc-
tombrie 2016, orele 23.59”, potrivit
unui comunicat de presã al Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
postat, miercuri, pe site-ul instituþiei.

Conform datelor Direcþiei Genera-
le Tehnologia Informaþiei din cadrul
CNAS, în cursul zilei de marþi, la ni-
velul întregii þãri au putut fi raportate
ºi validate circa 50% din serviciile
medicale efectuate, în medie, în cur-
sul unei zile normale de lucru. “CNAS
cere scuze tuturor celor afectaþi de
situaþia fortuitã ºi menþioneazã cã
depune toate eforturile pentru rea-
ducerea sistemului cardului naþional
de sãnãtate, în cel mai scurt timp po-
sibil, în parametri normali de funcþio-
nare”, se mai aratã în comunicatul de
presã. Instituþia a mai anunþat cã va
comunica în timp util furnizorilor de
servicii medicale care sunt soluþiile

de raportare ºi validare a serviciilor
efectuate, în cazul în care situaþia
actualã se prelungeºte.

Ministerul Sãnãtãþii a declarat, ieri,
cã þine legãtura cu preºedintele Ca-
sei Naþionale de Asigurãri de Sãnã-
tate (CNAS) în privinþa problemelor
tehnice la sistemul informatic al car-
dului de sãnãtate, Vlad Voiculescu
precizând cã dacã acestea nu pot fi
rezolvate ar putea fi modificatã legea.

“Problema informaticã este una
gravã, îºi cautã rezolvare chiar acum.
Dacã nu va putea fi rezolvatã curând
vom avea în vedere alte mãsuri. Luãm
în calcul inclusiv modificarea hotãrâ-
rii de guvern care cuprinde contractul
cadru pentru a ne asigura cã pacienþii
îºi primesc medicamentele. Existã niº-
te limitãri în contractul cadru pe care e
posibil sã le relaxãm, sã gãsim soluþii.
Dacã nu putem repara sistemul infor-
matic, modificãm, nu putem sã þinem
o întreagã þarã blocatã. Cunosc pro-
blema, sunt în contact cu preºedinte-
le Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS) “, a declarat minis-
trul Sãnãtãþii Vlad Voiculescu.

Medicamentele eliberate cu reþetã vor fi ieftinite cu 35% în urmãtorii trei ani
dispãrea de pe piaþã”, a declarat ministrul.

Procentul de 35%, dar nu pus în practicã trep-
tat, era prevãzut ºi într-un ordin ce ar fi trebuit sã
intre în vigoare în iunie, aplicarea acestuia fiind
amânatã. Oficialii de la Ministerului Sãnãtãþii au
explicat cã ordinul va fi anulat de Hotãrârea de
Guvern, care prevede aceeaºi scãdere, dar în trep-
te, pentru cã altfel exista pericolul unei crize a me-
dicamentelor, din iulie 2015 pânã în martie 2016
fiind primite peste o mie de notificãri pentru retra-
gerea de produse.

“Hotãrârea de Guvern va fi pusã în transparen-
þã astãzi ºi vor exista dezbateri. Sãptãmâna viitoa-
re, sau în douã sãptãmâni, vom avea o Hotãrâre
adoptatã. (...) Când ieftinirea va avea loc, pacien-
tul va simþi. Acei 10% ar putea sã se vadã în preþul
de la farmacie dar depinde de la o farmacie la alta.
Termenul pentru recalcularea preþului va fi discu-
tat, noi credem cã fezabil este în primul trimestru al

anului viitor .(..) Reglementãrile statului român se
referã strict la medicamentele care se elibereazã pe
bazã de reþetã. Nu vorbim de Nurofen, Paraceta-
mol, Aspirinã, aici nu vor fi reglementate de Hotã-
rârea de Guvern”, a mai spus Vlad Voiculescu.

În România preþul medicamentelor este cel mai
mic din Uniunea Europeanã, existând astfel riscul
ca schimbarea sã afecteze prezenþa medicamente-
lor generice pe piaþa. Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii spun cã au identificat o listã de 56 de
medicamente generice, cu preþuri sub 50 de lei, de
pe lista de medicamente esenþiale (n.r. trateazã 80%
din simptomatologie) pentru care vor aplica o me-
todologie nouã de preþ, astfel încât sã evite dispa-
riþia lor. Din 12 medicamente vor selecta doar trei,
cele mai ieftine de pe listã, iar preþul de plafon ma-
xim va fi media celor trei. Astfel, toate medicamen-
tele, din lista celor 56, nu vor putea depãºi preþul
de plafon.
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Discreþia cu care Moscova a
primit, marþi, anunþul de la Ely-
see, legat de anunþata întâlnire
dintre Francois Hollande ºi Vla-
dimir Putin, cum cã discuþiile pre-
conizate excludeau orice altã re-
ferire, în afara chestiunii siriene,
nu a fost pe deplin decriptatã,
chiar dacã la vedere se poate
vorbi de o ironizare finã livratã
de Dmitri Peºkov, purtãtorul de
cuvânt al Kremlinului. „Vladimir
Putin va veni la Paris când pre-
ºedintele Hollande va avea plã-
cere. Aºteptãm acel moment”.
Parisul propusese, aºadar, ca în-
tâlnirea dintre Hollande ºi Putin
sã se reducã la o simplã vizitã de
lucru centratã pe chestiunea si-
rianã. „Cu Rusia dialogul este
necesar, dar el trebuie sã fie
franc ºi ferm”, a explicat în faþa
Consiliului European, la Stras-
bourg, preºedintele francez, re-
cunoscând „dezacordul major”

pe Siria, între Paris ºi Moscova.
Vladimir Putin joacã însã dupã
propriile reguli. La o sãptãmânã
dupã anunþarea suspendãrii tra-
tatului ruso-american pe recicla-
rea elementelor radioactive, el
confirmã cã începe un rãzboi rece
cu Occidentul. ªi se anunþã o
crizã lungã. Existã riscul compli-
cãrii situaþiei, întrucât Parisul su-
gereazã cã participarea Rusiei la
bombardarea Alepului ar putea
face obiectul sancþiunilor inter-
naþionale. Dorinþã legitimã. Dar
cvasiimposibilã. Rusia nu a rati-
ficat Tratatul de la Roma din
1998, care instituie CPI. Iniþiati-
vele Franþei privind Siria, la Con-
siliul de Securitate al ONU, sunt
blocate sistematic prin veto-ul
rus. Europa însãºi este divizatã
pe aceastã problemã. Aflându-
se la sfârºitul mandatului, preºe-
dintele american, Barack Oba-
ma, deleagã gestionarea crizei

succesorului sãu. De la sfârºi-
tul rãzboiului rece, se reiterea-
zã, tensiunile dintre Rusia ºi
Occident nu au mai fost atât de
evidente. „Lumea se apropie
periculos de zona roºie”, previ-
ne Mihail Gorbaciov, ultimul pre-
ºedinte al ex-URSS. Anularea
vizitei lui Vladimir Putin la Pa-
ris, ar putea contramanda ºi o
reuniune privind Ucraina, în „for-
matul Normandia”, la care lu-
creazã diplomaþia francezã ºi
germanã. Iniþial, reuniunea fu-
sese programatã la Paris, fiind
reprogramatã apoi la Berlin, pe
19 octombrie a.c.. Oficial „dez-
acordul major” care opune, po-
trivit lui Francois Hollande,
Franþa ºi Rusia, pe chestiunea
Alep, nu semnificã o rupturã a
dialogului între cei doi ºefi de
stat, care vorbesc la telefon de
cel puþin douã ori pe lunã, de pes-
te un an. La Paris se considerã

cã „Rusia este o þarã priete-
nã”, nu un adversar, adicã un
actor decisiv, pentru reglarea
chestiunilor sirianã ºi ucrainea-
nã. De la debutul conflictului din
Siria, Parisul a considerat cã
Bashar al-Assad este principa-
lul vinovat de sângerosul rãzboi
ºi cã Daesh constituie o ame-
ninþare realã pentru Franþa. Ca
membru în Consiliul de Securi-
tate al ONU, Franþa ºi-a exer-
citat responsabilitãþile, fidelã
susþinerii drepturilor omului. Nu
a putut rãmâne mutã la crimele
de rãzboi comise de regimul de
la Damasc ºi aliatul rus, petre-
cute în al doilea mare oraº al
þãrii. Rusia este o putere nu-
clearã ºi recent ministrul rus al
Apãrãrii a prevenit cã în caz de
intervenþie militarã contra pozi-
þiilor ruse din Siria, replica nu va
întârzia. Ei bine, pe acest fond
al incertitudinilor de tot felul,

existã un plan al torpilãrii Mon-
dialului rus din 2018, anunþã „Li-
beration”. Chiar dacã FIFA re-
fuzã de facto orice ingerinþã
politicã, s-ar putea trezi, cum s-
a întâmplat în 2015, cu un ra-
port al Parlamentului European,
denunþând „corupþia endemicã,
sistematicã ºi profundã”. Altã
fazã a planului ar fi drepturile de
televizare, adicã privarea echipe-
lor naþionale participante, de par-
tea financiarã ce li se cuvine, prin
transmiterea meciurilor de cãtre
canalele europene. Încã se mai
discutã ºi de relocarea ediþiei CM
2018. Ceea ce n-ar însemna alt-
ceva decât cã Mondialul rus nu
este o prea bunã idee. Se lucrea-
zã deja la acest „plan B”, cum a
fost botezat, deºi este greu de
crezut cã ar putea fi îmbrãþiºat
de þãrile echipelor participante,
majoritatea de pe alte continen-
te decât cel european.

Craiovenii care locuiesc în cartierul „1 Mai”
nu vor avea apã rece la robinete. Compania de
Apã Oltenia a anunþat întreruperea furnizãrii apei
potabile, între orele 9.00 – 20.00, în vederea de-
cuplãrii conductei vechi de pe strada „Ceahlãu-
lui” de la reþeaua publicã de alimentare cu apã
potabilã. „Întreruperea furnizãrii apei potabile se
face la cererea Asocierii SC Mitliv Exim SRL –
SC TMUCB SA, care efectueazã lucrãrile de
reabilitare a reþelelor de apã din cadrul CL1 –
Extinderea ºi reabilitarea reþelelor de alimentare
cu apã ºi de canalizare în Municipiul Craiova”,
se precizeazã într-un comunicat de presã al CAO.
Se întrerupe alimentarea cu apã potabilã în zona
delimitatã de bulevardul „1 Mai” – strada „Ta-
baci”, bulevardul „Râului” – strada „Tecuciului”
– strada „Bibescu” – bulevardul „1 Mai”. Con-
ducerea CAO anunþã cã va monitoriza perma-
nent, prin laboratoarele de analizã a apei potabi-
le, calitatea apei dupã repunerea în funcþiune a
sistemului de distribuþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Cartierul „1 Mai”, fãrã apã rece astãzi
Efective din cadrul

Biroului Rutier Craio-
va au organizat, în
cursul zilei de marþi, o
acþiune pentru preve-
nirea accidentelor ru-
tiere generate de nea-
cordarea de prioritate
de cãtre conducãtorii
auto pietonilor angajaþi
regulamentar în tra-
versarea strãzii. Poli-
þiºtii rutieri au acþionat
pe principalele artere rutiere din municipiul Craiova, astfel cã, în doar
câteva ore, au fost constatate ºi aplicate 96 sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste 22.000 lei. Dintre acestea, 28 au fost
pentru neacordare de prioritate pietonilor. De asemenea, poliþiºtii craio-
veni au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 30 permise de conducere, anunþã reprezen-
tanþii IPJ Dolj. CARMEN ZUICAN
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Ca în fiecare an, în luna oc-
tombrie, Inspecþia Muncii orga-
nizeazã, alãturi de celelalte insti-
tuþii similare din Uniunea Euro-
peanã, „Sãptãmâna Europea-
nã a Securitãþii ºi Sãnãtãþii în
Muncã”. Pentru anul 2016,
Agenþia Europeanã pentru Secu-
ritate ºi Sãnãtate în Muncã a ales
ca temã  „Locuri de muncã
sãnãtoase pentru toate vâr-
stele”, iar Inspecþia Muncii mar-
cheazã acest eveniment prin or-
ganizarea, în perioada 12 – 26
octombrie, a patru simpozioane
regionale ce vor fi gãzduite de
Inspectoratele Teritoriale de
Muncã din judeþele Arad, Mara-
mureº, Neamþ, Cãlãraºi.

„Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj este invitat sã parti-
cipe la Arad, între 12-14 octom-
brie, unde va prezenta douã lu-

ITM Dolj merge pe „Locuri de muncãITM Dolj merge pe „Locuri de muncãITM Dolj merge pe „Locuri de muncãITM Dolj merge pe „Locuri de muncãITM Dolj merge pe „Locuri de muncã
sãnãtoase pentru toate vârstele”sãnãtoase pentru toate vârstele”sãnãtoase pentru toate vârstele”sãnãtoase pentru toate vârstele”sãnãtoase pentru toate vârstele”

crãri ce analizeazã evoluþia per-
sonalului în douã societãþi dolje-
ne, cu prezentarea mãsurilor im-
plementate de angajatori pentru
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a
lucrãtorilor din fiecare categorie
de vârstã, identificând douã ca-
zuri de bune practici în SSM –
„Locuri de muncã sãnãtoase
pentru toate vârstele, preocu-
pare majorã pentru S.C. MO-
VIPLAST S.R.L. ”; „Locuri
de muncã sigure ºi sãnãtoase
pentru toate vârstele la S.C.
ELPRECO S.A.”. De aseme-
nea, ITM Dolj celebreazã, ca în
fiecare an, Sãptãmâna Europea-
nã a SSM prin organizarea, între
12 ºi 26 octombrie, de întâlniri cu
angajatorii, reprezentanþii acesto-
ra, lucrãtorii ºi partenerii sociali,
prin evidenþierea importanþei pro-
movãrii practicilor de lucru sãnã-

toase”, a precizat  Cãtãlin Mo-
hora, inspector-ºef al ITM Dolj.

Unul dintre cei care a coordo-
nat realizarea celei de a doua teme
amintite, de la ELPRECO, Bar-
bu Bãlteanu, reprezentant
MISO, una dintre cele mai puter-
nice reprezentante din mediul pri-
vat, în ceea ce priveºte Serviciile
externe de prevenire ºi protecþie,
a spus: „Cred cã am realizat, la
ELPRECO, lucruri mari. În pe-
rioada 2005- 2015, s-au fãcut re-
tehnologizãri în întreaga întreprin-
dere, dacã se mai poate spune
aºa. Pe baza evaluãrii riscurilor,
s-au stabilit mãsuri de prevenire,
iar în urma implementãrii acesto-
ra s-a reuºit asigurarea unor con-
diþii de muncã sãnãtoase pentru
toþi angajaþii, indiferent de vârsta
acestora”.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova au organizat, marþi,
26 aprilie a.c., o acþiune vizând
destructurarea unei grupãri spe-
cializate în trafic de droguri. Ast-
fel, dupã ce un membru al reþelei
a fost prins pe Aeroportul din Cra-
iova, la revenirea din Italia, au fost

Reamintim cã, potrivit reprezentan-
þilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, duminicã, 24 iulie a.c., în jurul

Începe procesul!
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au sta-
bilit, în urma analizãrii în camera prelimi-
narã a dosarului, cã procesul celor doi cra-
ioveni, o femeie ºi un bãrbat, ajunºi în
arestul IPJ Dolj pe 27 aprilie a.c. pentru
trafic de droguri de risc ºi de mare risc,
poate sã înceapã. Poliþiºtii de combatere

a criminalitãþii organizate ºi procurorii
DIICOT –  Craiova au destructurat reþea-
ua de traficanþi coordonatã de cei doi in-
culpaþi, iar în urma celor ºase percheziþii
fãcute în Craiova, oamenii legii au ridicat
14.000 de lei, zeci de pliculeþe cu droguri
ºi opt telefoane mobile.

fãcute 6 percheziþii domiciliare,
toate în Craiova, la locuinþele sus-
pecþilor. “Din cercetãri a reieºit
cã, persoanele în cauzã ar fi in-
trodus în þarã, din Italia, droguri
de risc ºi de mare risc, pe care le-
ar fi vândut ulterior pe raza ju-
deþului Dolj”, au comunicat re-
prezentanþii Poliþiei Române.

În urma percheziþiilor, poliþiº-
tii au ridicat 32 de pliculeþe cu

cannabis, 2 pliculeþe cu o sub-
stanþã albã cu privire la care exis-
tau suspiciuni cã este cocainã,
100 de grame de substanþã pul-
verulentã de culoare albã, opt te-
lefoane mobile ºi 14.000 de lei.
Cinci persoane au fost ridicate ºi
duse la sediul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru a fi
audiate de procurorul de caz,
pentru douã dintre ele, o femeie
ºi un bãrbat, fiind emise ordonan-
þe de reþinere pentru 24 de ore.
Joi, 27 aprilie a.c., Daniel Giulia-
no Camen, de 42 de ani, din Cra-
iova, ºi Alina Iuliana Vãduva, de
29 de ani, ambii din Craiova, au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj
cu propunere de arestare preven-
tivã, propunere admisã de instan-
þã care le-a emis mandate pe o
perioadã de 30 de zile. De ase-
menea, faþã de alte trei persoane
s-a dispus mãsura controlului ju-
diciar. Activitatea a beneficiat de
sprijinul de specialitate al Direc-
þiei Operaþiuni Speciale – Inspec-
toratul General al Poliþei Româ-
ne. La acþiune au participat ºi lup-
tãtori ai Serviciul pentru Acþiuni
Speciale din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj.

În luna iunie femeia a fost pla-
satã sub control judiciar, iar pe 29
iulie a.c., s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj dosarul în care procu-
rorii DIICOT Craiova i-au trimis
în judecatã pe Daniel Giuliano Ca-
men (în stare de arest preventiv)
ºi pe Alina Iuliana Vãduva pentru
trafic de droguri. Dupã ce au ana-
lizat dosarul în camera prelimina-
rã, luni, 10 octombrie a.c., magis-
traþii de la Tribunal au constatat
legalitatea rechizitoriului procuro-
rilor DIICOT ºi au dispus începe-
rea procesului, bãrbatul fiind acu-
zat de trafic de droguri de risc ºi
de mare risc în formã continuatã:
„Constatã legalitatea sesizãrii in-
stanþei cu rechizitoriul nr.6D/P/
2014 al DIICOT- Serviciul Teri-
torial Craiova, privind pe incul-
patul CAMEN GIULIANO DA-
NIEL, trimis în judecatã pentru
infracþiunile de trafic de droguri
de risc în formã continuatã ºi tra-
fic de droguri de mare risc în for-
mã continuatã, fapte prev. de art.2
alin.1 din Legea nr.143/2000 cu

aplicarea art.35 alin.1 Cp ºi art.2
alin.2 din Legea nr.143/2000 cu
aplicarea art.35 alin.1 Cp, ambe-
le cu aplicarea art.38 alin.1 ºi 2
Cp ºi pe inculpata VÃDUVA ALI-
NA IULIANA, trimisã în judecatã
pentru infracþiunea de trafic de
droguri de risc, faptã prev. ºi ped.
de art.2 alin.1 din Legea nr.143/
2000, a administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã. Dispune începerea judecã-
þii cauzei privind pe inculpaþii
CAMEN GIULIANO DANIEL ºi
VÃDUVA ALINA IULIANA. Cu
contestaþie în 3 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã, azi, 10.10.2016”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei. În
plus, în aceeaºi zi, judecãtorii au
menþinut ºi mãsurile preventive faþã
de cei doi inculpaþi, respectiv ares-
tul preventiv pentru bãrbat ºi con-
trolul judiciar pentru Alina Iuliana
Vãduva. Dupã ce rãmâne definiti-
vã hotãrârea Tribunalului Dolj, in-
stanþa va stabili primul termen de
judecatã pe fond.

Doljeanul acuzat de tentativã de viol ºi tâlhãrie, la proces
Procesul doljeanului de 37 de ani, din comuna Pleºoi, arestat în iulie

pentru comiterea infracþiunilor de tentativã de viol ºi tâlhãrie, a început
cu o amânare. Marþi, 11 octombrie a.c., la primul termen de judecatã,
instanþa a hotãrât sã amâne cauza pentru 25 octombrie a.c. Bãrbatul a
ajuns dupã gratii pentru cã a încercat sã forþeze o tânãrã de 25 de ani sã
întreþinã raporturi sexuale cu el ºi i-a sustras telefonul mobil. Victima a
reuºit sã scape ºi s-a oprit direct la Poliþie.

orei 20.45, poliþiºtii Secþiei 2 Poliþie
Ruralã Breasta au fost sesizaþi de o tâ-
nãrã, de 25 de ani, din judeþul Dolj cu

privire la faptul cã
în timp ce se afla în
extravilanul comu-
nei Predeºti (Dolj) o
persoanã necunos-
cutã, prin acte de
violenþã, a încercat
sã întreþinã rapor-
tu r i  sexua le  cu
aceasta ºi i-a sus-
tras un telefon mo-
bil. Mai exact, au
declarat oamenii le-
gii, fata se îndrepta
cu  maº ina  cã t re
Craiova ºi s-a oprit
între Predeºti ºi Mi-

lovan, pe câmp, sã culea-
gã flori. A fost încolþitã
de niºte câini, a strigat
dupã ajutor, astfel cã ºi-a
fãcut apariþia un cioban,
care era cu oile în zonã ºi
a potolit câinii. Însã omul
a vrut mai mult... Fata a
reuºit sã scape din mâi-
nile lui ºi a urcat în maºi-
nã, oprindu-se la Poliþie.
În urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate, poli-
þiºtii doljeni au reuºit, în
cursul zilei de luni, 25 iu-
lie a.c., sã identifice au-
torul faptelor, stabilind cã
se numeºte Constantin
Mareºi, de 37 de ani, din comuna Ple-
ºoi, ºi l-au prezentat instanþei de jude-
catã, care a dispus arestarea preventi-
vã a acestuia pentru 30 zile.

Cercetãrile s-au finalizat foarte repe-
de, iar pe 29 iulie a.c. s-a înregistrat la
Judecãtoria Craiova dosarul în care pro-
curorii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova l-au trimis în judecatã pe
Constantin Mareºi, în stare de arest pre-
ventiv, pentru tentativã de viol ºi tâlhã-
rie. Dosarul a intrat în camera prelimi-

narã de la Judecãtoria Craiova, a fost
analizat de judecãtori, care au dispus în-
ceperea procesului. Primul termen de ju-
decatã a fost marþi, 11 octombrie a.c.,
însã judecãtorii au amânat cauza pentru
data de 25 octombrie a.c. Bãrbatul este
în continuare în spatele gratiilor, dupã
ce, la sfârºitul lunii trecute, magistraþii
craioveni i-au respins ca neîntemeiatã
cererea de înlocuire a mãsurii arestãrii
preventive cu mãsura arestului la domi-
ciliu sau a controlului judiciar. 



Notã
Continuãm în acest numãr publicarea

textului scrisorii pe care jurnalistul
italian de notorietate mondialã i-a
adresat-o colegei, concitadinei ºi priete-
nei sale, Oriana Fallaci, ca rãspuns la
articolul acesteia, între timp publicat
într-o carte („Mânie ºi orgoliu”) devenitã
best-seller în anii care au urmat atacului
sângeros de la 11 septembrie 2001.
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Tiziano Terzani:
Sultanul ºi Sfântul

Francisc (II)
Ceea ce tocmai se întâmplã e nou. Lu-

mea se schimbã în jurul nostru. Sã ne schim-
bãm prin urmare ºi modul nostru de a gândi,
modul nostru de a ne afla în lume. E o mare
ocazie. Sã n-o pierdem: sã repunem în dis-
cuþie totul, sã ne imaginãm un viitor diferit
de cel pe care-l aveam înainte de 11 sep-
tembrie ºi mai ales sã nu ne predãm inevita-
bilitãþii nimicului, cu atât mai puþin inevita-
bilitãþii rãzboiului ca instrument de dreptate
ori pur ºi simplu de rãzbunare.

Rãzboaiele sunt toate înfricoºãtoare.
Moderna rafinare a tehnicilor de distrugere
ºi de moarte le fac continuu aºa. Sã luãm
luare aminte bine: dacã suntem dispuºi sã
combatem rãzboiul actual cu fiece armã pe
care-o avem la dispoziþie, inclusiv cu cea
atomicã, aºa cum propune Secretarul ame-
rican al Apãrãrii, atunci trebuie sã ne aºtep-
tãm cã ºi inamicii noºtri, oricare sunt ei, vor

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

fi ºi mai determinaþi sã facã
la fel încã mai înaintea noas-
trã, sã acþioneze fãrã reguli,
fãrã respectarea vreunui
principiu. Dacã violenþei ata-
cului lor la Turnurile Geme-
ne noi rãspundem cu o ºi
mai înfricoºãtoare violenþã –
acum în Afganistan, apoi în
Irak, pe urmã cine ºie unde
-, violenþei noastre îi va
urma în mod necesar una a
lor încã ºi mai oribilã ºi, apoi,
o alta a noastrã ºi aºa mai
departe.

De ce nu ne-am opri mai
înainte de toate acestea? Am
pierdut mãsura asupra a
ceea ce suntem, sentimen-
tul pe atât de fragil ºi de in-
terconectat al lumii în care trãim ºi ne amã-
gim cã putem uza o dozã, fie ºi „inteligen-
tã”, de violenþã spre a pune capãt teribilei
violenþe a altora?

Sã ne suspendãm amãgirea ºi, ca un în-
ceput, sã cerem celor care dintre noi dis-
pun de arme nucleare, arme chimice ºi
arme bacteriologice – Cu SUA în frunte –
sã se implice în mod  solemn cu toatã ome-
nia „sã nu le foloseascã primii, în loc sã
pãstrãm disponibilitatea la aºa ceva”. Ar fi
un prim pas într-o nouã direcþie. Nu doar
cã asta ar oferi celui ce-ar face-o un avan-
taj moral – în sine o armã importantã pen-

tru viitor –, dar ar putea ºi sã dezamorseze
oroarea teribilã acum activatã de reacþia în
lanþ a rãzbunãrii.

Zilele acestea am reluat în mânã o exce-
lentã carte (pãcat cã nu e încã tradusã în
italianã) a unui vechi prieten, publicatã acum
doi ani în Germania. Cartea se intituleazã
Die Kunst, nicht regiert zu werden: ethische
Politik von Sokrates bis Mozart („Arta de a
fi guvernaþi: etica politicã de la Socrate la
Mozart”). Autorul e Ekkerhardt Krippen-
dorff care a predat ani mulþi la Bologna îna-
inte de a se întoarce la Universitatea din Ber-
lin. Teza fascinantã a lui Krippendorff e cã

politica, în expresia sa cea mai no-
bilã, se naºte din depãºirea rãzbu-
nãrii ºi cã cultura occidentalã îºi
are rãdãcinile sale cele mai adânci
în anumite mituri, precum cel al
lui Cain ºi cel al Eriniilor, apte anu-
me sã aminteascã omului necesi-
tatea „de a rupe cercul vicios al
rãzbunãrii spre a da naºtere civili-
zaþiei”.

Cain îºi ucide fratele, dar Dum-
nezeu împiedicã pe oameni sã-l
rãzbune pe Abel ºi, dupã ce l-a
însemnat pe Cain – un semn care
e ºi o protecþie -, îl condamnã la
exil unde întemeiazã întâia ceta-
te. Rãzbunarea nu e a oamenilor,
îl priveºte pe Dumnezeu.

Potrivit lui Krippendorff, tea-
trul, de la Eschil la Shakespeare, a

avut o funcþie determinantã în formarea
omului occidental fiindcã prin punerea în
scenã a tuturor protagoniºtilor unui conflict,
fiecare cu punctul sãu de vedere, cu cãinþe-
le ºi cu posibilele sale alegeri de a acþiona,
teatrul a servit la reflecþia asupra sensului
pasiunilor ºi asupra inutilitãþii violenþei care
nu-ºi atinge niciodatã þinta.

Cu toate acestea, azi, pe scena lumii, noi,
occidentalii, suntem deopotrivã singurii pro-
tagoniºti ºi singurii spectatori ºi, astfel, prin
televiziunile noastre ºi prin ziarele noastre,
nu ascultãm propriile raþiuni, nu ne ocupãm
decât de oblojirea durerii noastre.

Panglica oficialã s-a tãiat, ieri,
în prezenþa oficialitãþilor din Dolj:
prefectul judeþului – Sorin Nicolae
Rãducan, ÎPS Irineu – Arhiepiscop
al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei,
Lavinia Niþu – reprezentant al Au-
toritãþii Naþionale pentru Cerceta-
re ªtiinþificã ºi Inovare, prof.u-
niv.dr. Cezar Ionuþ Spînu – rector
al Universitãþii din Craiova, ºi, nu
în ultimul rând, cel care a pus ba-
zele acestei instituþii, prof.univ-
.dr.ing. Leonardo Mãnescu, direc-
torul general al INCESA.

Dupã tãierea panglicii, cuvântul
de deschidere i-a aparþinut ÎPS

„Perla cercetãrii craiovene”
ºi-a deschis, oficial, porþile
Ieri, la sediul INCESA (Infrastructu-

ra de Cercetare în ªtiinþe Aplicate), s-
a tãiat panglica oficialã la ceea ce în-
seamnã adevãrata „perlã a cercetãrii ºi
inovaþiei româneºti”, pe aceastã zonã.

Reprezentanþii, la cel mai înalt nivel,
ai agenþilor economici cu atribuþii în
Craiovaau avut numai cuvinte de laudã
la adresa noului centru dezvoltare
ºtiinþificã din Cetatea Bãniei.

Irineu: «Se inaugureazã un sediu
nou ºi vrem sã demonstrãm cã
suntem competitivi în acest areal.
Trebuie sã îngemãnãm ºtiinþa cu
credinþa în Dumnezeu. Sunt con-
vins cã vor veni ºi rezultatele, iar
nu pot sã spun decât „Dumnezeu
sã binecuvânteze aceastã institu-
þie!”. Sã ne bucurãm cu toþii de
ceea ce este aici».

La rândul sãu, Ionuþ Cezar
Spânu, rectorul Universitãþii din
Craiova, a precizat: «Vã mulþu-
mesc tuturor pentru eforturile
depuse ºi, în primul rând, lui Leo-
nardo Mãnescu. Am mai spus-o

ºi o voi repeta de câte ori am oca-
zia – INCESA va fi un adevãrat
„boom” în cercetare ºi inovare,
pe bazele acestei unitãþi fiind con-
struit viitorul Universitãþii din Cra-
iova». Prefectul judeþului Dolj,
Sorin Nicolae Rãducan, s-a arã-
tat mândru de ceea ce este în acest
spaþiu, iar amfitrionul, Leonardo
Mãnescu, a fost vizibil emoþio-
nat: „Îmi gãsesc cu greu cuvinte-
le. INCESA este un centru de cer-
cetare, menit sã contureze men-
talitãþi, sã cultive idei inovatoare
ºi sã aduc un plus de valoare re-
zultatelor obþinute”.

Aprecieri din partea
mediului economic

La manifestarea de ieri au fost
prezenþi ºi reprezentanþi ai mediu-
lui economic, doi dintre aceºtia fi-
ind dispuºi sã vorbeascã despre
importanþa evenimentului. „Cred
cã este cel mai potrivit moment,
unul în care se va merge spre cer-
cetare ºi inovare. Noi am pornind
de la 15 specialiºti pe care i-am în-
drumat în acest program, dar avem
nevoie de foarte mulþi, nu numai
ingineri” – Osama Al Halabi– pre-
ºedinte al SC „Electroputere” SA.-

„Din luna octombrie, avem 10 ti-
neri de la Universitatea din Craio-
va pe care îi pregãtim. Instituþia
de învãþãmânt superior de aici poa-
te oferi studii în cercetare la cel
mai înalt nivel. Deja le-am spus
ºefilor de compartimente din com-

pania noastrã sã vinã ºi sã ia con-
tact cu întreaga activitate de la
INCESA, mergând inclusiv în la-
boratoarele unde se fac lucruri
mari” – John Henry Oldham,
preºedinte Ford România.

CRISTI PÃTRU
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Un numãr important de experþi relevanþi în domeniu, de nivel
internaþional ºi-au arãtat dorinþa ºi interesul sã participe activ:

• Mihai Robert Dima, Preºedinte ANCSI – Autoritatea Naþiona-
lã pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Inovare.

• Wolfgang Wolf, Senator, CEO, Patronatul Baden Württem-
berg, Preºedinte Consorþiu Aerospace, Baden Württemberg,
Membru la Comisiei Mixte Guvernamentale România - Baden
Württemberg, Germany.

• Bernd Reichert, Comisia Europeanã, ªeful Unitãþii “Instru-
mentul pentru IMM-uri”, EASME, Agenþia Executivã pentru
IMM-uri,.

• Bogdan Ceobanu, Comisia Europeanã, Ofiþer de Politici,
Directoratul General pentru Reþele de Cominicare, Conþinut ºi
Tehnologiif.

• Mihai Daraban, Prºsedinte, Camera de Comerþ ºi Industrie a
României.

• Adrian Curaj,  Preºedinte UNESCO, Politici pentru Inovare
Înaltul Reprezentant al Primului Ministru al României pentru
dezvoltarea ecosistemelor bazate pe ºtiinþã, inovare ºi antrepreno-
riat.

• Jonathan Loeffler, Director Executiv, Steinbeis-Europa-
Zentrum, Germany.

• Olivier Vande Vyver, Director Operaþional Reteaua de Trans-
fer Tehnologic Lieu, Belgia.

• Harry Yuklea, Director STEP Program, Technion, Israel
• Florin Nicolae Jianu, Preºedinte, Consiliul Naþional al Intre-

prinderilor Private Mici ºi Medii din România
• Marian Victor Popa, Coordonator Deutsche Bank Global

Technology.
• Cristian Pârvan, Secretar General al Asociaþiei Oamenilor de

Afaceri.

Timp de trei zile, începând de astãzi, se organizeazã, sub patronajul Autori-
tãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Inovare, a IX-a ediþie a Foru-

mului Inovãrii, la Bucureºti, Romexpo, în perioada TIB 2016.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cunoaºterea a devenit resursa-
cheie de astãzi ºi obiectivul princi-
pal, pentru o dezvoltare durabilã.
Pentru a crea valoare adaugatã ºi
prosperitate socialã, cercetarea ºi
inovarea trebuie sã genereze cu-
noºtinþe sensibile la nevoile socie-
tãþii ºi la mediul economic,  trans-
ferabile “exact unde trebuie ºi când
trebuie”, prin soluþii inovatoare
pentru produse ºi procese.

Am lansat Forumul Inovãrii cu
scopul de a sprijini inovarea ºi cer-
cetarea in în direcþii noi, pãstrând
atentia cuvenita pe necesitãþile ºi
implicaþiile practice pentru compa-
nii. Scopul Forumului este de a
descoperi, dezvolta, ºi prezenþa
cele mai bune practici, soluþii ro-
buste, accesibile, aplicate în dome-
niul inovãrii, competitivitãþii, dez-
voltãrii ºi managementului inovã-
rii. Dorim sã gãsim soluþiile prin
care, mediul de afaceri împreunã,
cu cercetarea ºi inovarea creazã
competitivitate.

O Conferinþã pe tema SMART

Specialization este susþinutã de
experþi internationaþi din România
ºi Germania. „Cu ocazia forumu-
lui se va semna Acordul de Con-
sorþiu referitor la crearea “Aero-
space Reghin”, punct din Planul de
Acþiune 2016-2017 al Comisiei
mixte Guvernamentale România -

Baden Württemberg, de cãtre ofi-
cialitãþi din Germania ºi România.
De asemenea se vor definitiva con-
sorþii ºi parteneriate, pentru a atra-
ge noi proiecte în folosul mediului
de afaceri si dezvoltarii regionale”,
a subliniat Gabriel Vlãduþ, preºe-
dinte IPA CIFFAT.

Obiectivele manifestãrii Foru-
mul Carierei 2016 – FoCar sunt:
formarea unor reflexe de orien-
tare în carierã pentru elevi ºi stu-
denþi; crearea motivaþiei pentru
învãþarea pe toatã durata vieþii;
construirea interfeþei ºi dezvolta-
rea dialogului între elevi, studenþi
ºi potenþiali angajatori; crearea ºi
dezvoltarea unor mecanisme su-
port pentru evoluþia în carierã;
intensificarea colaborãrii între
Universitatea din Craiova ºi me-
diul socio-economic în vederea
asigurãrii unor parcursuri indivi-
dualizate de formare ºi inserþie

Prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitãþii din Craiova:

„Forumul Carierei – un proiect relevant pentru
eforturile pe care le facem pentru studenþii noºtri”
Ieri, la Universitatea din Craiova, în prezenþa

oficialitãþilor locale, s-a deschis prima ediþie a
ForCar 2016. Astãzi se vor trage concluziile ºi
se vor creiona noi proiecte. Forumul Carierei
nu se va încheia aici. El va continua ºi în urmã-
torii ani, cu noi ediþii, cu target-uri mai ridica-
te ºi cu cerinþe mai diverse. Evenimentul, care
s-a desfãºurat pe parcursul a douã zile, a re-
prezentat parteneriatul perfect între profesori,
studenþi, administraþie ºi, nu în ultimul rând,

mediul de business. Universitatea din Craiova
doreºte a  deveni angajatorul numãrul unu în
Oltenia. În acest context, în holul Universitã-
þii, ºi-au amenajat, ieri, standurile de prezen-
tate peste 50 de firme, de la multinaþionale pânã
la IMM-uri, dar ºi instituþii ºi autoritãþi de ma-
nagement locale ºi regionale. Ford, CEZ, BRD,
BCR, Electroputere Craiova sunt doar câteva
companii care ºi-au prezentat oferta, condiþii-
le, dar ºi planul de management.

profesionalã ºi nu în ultimul rând,
consolidarea ºi extinderea parte-
neriatelor strategice ºi operaþio-
nale între Universitatea din Cra-
iova ºi mediul socio-economic. În
acest context putem spune cã te-
matica abordatã include consilie-
rea ºi orientarea în carierã; edu-
caþia antreprenorialã; dezvoltarea
personalã; educaþia financiarã;
educaþia ºi piaþa muncii; mana-
gementul carierei; cercetare, dez-
voltare, inovare ºi carierã, etc.
Cuvântul de deschidere l-a avut
prof. univ. dr. Cezar Spânu,
rectorul Universitãþii din Craio-

va. „Avem douã evenimente im-
portante astãzi în viaþa noastrã
academicã. Ne aflãm astãzi (n.r.
ieri) într-un moment extrem de
important pentru studenþii noºtri
din Craiova ºi implicit, pentru
Oltenia. Punem în miºcare o eta-
pã concretã pentru materializarea
ºi intensificarea parteneriatului
între învãþãmântul superior ºi me-
diul economic, dintre Universita-
tea din Craiova ºi partenerii sãi.
Noi ºtim cã rolul esenþial al ºcolii,
al universitãþii ºi acesta  este sã
alimenteze societatea cu nou, cu
idei inovatoare, cu idei de creº-
tere a bunãstãrii individului ºi co-
munitãþii”, a subliniat rectorul
Universitãþii din Craiova.

„Eu cred cã datoria noastrã
urgentã, a mediului universitar,
este sã-ºi pãstreze luciditatea”

Prof. univ. dr. Cezar Spânu a
pus punctul pe „i” ºi a menþionat
cã a trecut deja prea mult timp,
un timp preþios ºi cã ar trebui sã
trecem, de la vorbe la fapte. Cã
trebuie sã începem, iar cel mai
important lucru este ca mediul
universitar sã-ºi pãstreze lucidi-
tatea. „Am devenit cu toþii, pã-

rinþi, profesori, elevi, refractari
la anunþãrile periodice ºi sterile
de principii care trebuie sau nu
trebuie sã stea sau sã nu stea la
baza programelor de învãþãmânt.
Suntem chiar îngrijoraþi cã au
trecut 27 de ani de libertate, ni
s-a tot spus cã o sã ne schim-
bãm. Cert este cã zi dupã zi, am
pierdut aceºti ani în dezbateri in-
terminabile, în acuze, în emulaþii
nefericite, în complexe paralizan-
te. Eu cred cã datoria noastrã ur-
gentã, a mediului universitar este
sã-ºi pãstreze luciditatea, sã nu
pierdem din vedere esenþa. Anu-
me, cã noi îi formãm pe specia-
liºtii de mâine, specialiºti care tre-
buie sã-ºi cunoascã nu numai
foarte bine domeniul, dar sã fie
ºi spirite deschise, flexibile, cre-
atoare”, a spus rectorul Univer-
sitãþii din Craiova.

„Inteligenþa înseamnã însã
capacitatea de a face legãturi,
de a schimba lucrurile
ºi de a le îmbunãtãþi”

Sunt discuþii interminabile pe
marginea dialogului dintre mediul
de business ºi mediul academic.
Dar el trebuie sã existe ºi sã se
concretizeze. „Se tot spune în
spaþiul public cã universitãþile

trebuie sã intensifice relaþiile cu
angajatorii, cã învãþãmântul este
excesiv de teoretic. De cealaltã
parte, profesorii ºtiu foarte bine
cã bagajul teoretic  nu înseamnã
memorarea mecanicã a unor de-
finiþii. Fiecare domeniu are fizi-
ca ºi metafizica proprie, are faþa
vãzutã – practica ºi pe cea nevã-
zutã – teoreticã, explicativã. In-
teligenþa înseamnã însã capaci-
tatea de a face legãturi, de a
schimba lucrurile ºi de a le îm-
bunãtãþi. Pregãtirea pentru piaþa
muncii, nu înseamnã numai pre-
gãtire practicã sau doar teorie.
Înseamnã înþelegerea superioarã,
respectiv fuzionarea celor douã
dimensiuni. Deschidem astãzi
(n.r. ieri), la Craiova, Forumul
Carierei, un proiect relevant pen-
tru eforturile pe care le face pen-
tru studenþii noºtri. Vom pune
faþã-n faþã angajatorii ºi studen-
þii. Aceºtia din urmã vor avea în-
þelegerea faptului cã existã opor-
tunitãþi, existã sprijin, aºa cã tre-
buie doar sã fie suficienþi de im-
plicaþi ºi suficient de dedicaþi în
propria lor formare, în propriul
lor destin, în aºa fel încât sã ajun-
gã sã semneze mult doritul con-
tract de angajare”, a conchis
prof. univ. dr. Cezar Spânu.
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- Minciuna, în societatea
actualã, a ajuns un „modus
vivendi”. Care sã fie cauzele
acestei involuþii comporta-
mentale?

- Minciuna este un semn de
slãbiciune intelectualã bazatã pe
lipsa de educaþie ºi de modele
familiale, sociale care sã adu-
cã adevãrul ºi sinceritatea la
locul cuvenit. La început minþi
instinctiv, din teamã, ca sã te
protejezi. Nu realizezi cã este
o slãbiciune a personalitãþii tale.
Cu timpul, cu cât situaþia devi-
ne mai complicatã în urma
minciunilor, planifici minciuna.
Astfel, iroseºti o parte din ener-
gie ºi gândire accentuând pro-
pria stare de slãbiciune în faþa
provocãrilor realitãþii. „Realita-
tea” fictivã paralelã creatã îþi
asigurã o oarecare protecþie,
dar trãieºti permanent cu tea-
ma spargerii oglinzii false a
minciunii. Spargere care ar
duce la confruntarea cu adevã-
rul. Teama asta te face sã îþi
conºtientizezi slãbiciunea, dar
eºti incapabil sã schimbi starea
de lucruri, te-ai afundat. Prin
minciunã se asocieazã ºi uºu-
rinþa de a obþine anumite foloa-
se fizice, materiale, emoþiona-
le în timp scurt.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre „realitatea” fictivã zilnicã, cât
mai cântãreºte adevãrul în perioada ac-
tualã ºi ce efecte poate avea lipsa educa-
þiei ºi a modelelor am încercat sã aflãm
într-un interviu cu psihologul clinician
Mihail Jianu. Folositã, ca de altfel în
toate timpurile, minciuna este asociatã
ºi cu lejeritatea de a obþine anumite fo-
loase în interval foarte scurt de timp.
Lipsa unei educaþii solide, a respectãrii
unor principii clare ºi comoditatea men-

talã sunt tot atâtea trãsãturi ce constru-
iesc, cãrãmidã cu cãrãmidã, tabãra su-
perficialitãþii ºi a minciunii. Ce vedem
în jurul nostru pare a fi desprins dintr-
un film de prost-gust. Domeniile de in-
teres social – medicinã, învãþãmânt –,
liderii de opinie ºi tendinþa de a vedea
lucrurile în alb sau negru, toate acestea
ne sugereazã cã minciuna este premedi-
tatã ºi este o oglindã a degradãrii socia-
le pe care o traversãm.

- Sinceritatea mai poate fi de-
finitã ca o trãsãturã fundamen-
talã a relaþiilor interumane?

- Prin sinceritate poþi sã do-
bândeºti stãpânire de sine, au-
tocunoaºtere ºi o bunã cu-
noaºtere a celorlalþi, chiar ºi
relaþiile ce se dovedesc a fi mai
delicate, tu vei fi capabil sã le
modifici în bine sau sã le ex-

cluzi din viaþa ta, fãrã a-þi afec-
ta echilibrul interior ºi fãrã a
leza cealaltã persoanã.

- Cum explicaþi pseudo-ca-
lificãrile unora dintre cei ce
ne conduc destinele? Se poa-
te vorbi de o exacerbare a mis-
tificãrii în detrimentul unei
autoevaluãri corecte?

- Lipsiþi de o personalitate

marcantã, un caracter defici-
tar, o educaþie fãcutã în salturi
ºi o stimã de sine precarã, se
aºteaptã doar la impunerea unor
idei preluate ºi acte imitative
slabe.

- Prin câte forme de expri-
mare, în realitate, noi oame-
nii putem minþi?

- Minciuna dãunãtoare, min-
ciuna distructivã, minciuna
albã, minciuna COMPULSIVÃ
sunt câteva din tipurile de min-
ciuni, uneori minciuna este aso-
ciatã cu exagerarea, pentru a
da o greutate informaþiei sau
poveºtii.

- Dacã am face un sondaj
de opinie, cred cã 99,99% din
noi vom spune cã nu am min-
þit, nu suntem de acord cu
minciuna ºi mincinoºii sunt
de detestat. Cum de ne putem
dedubla gândirea atât  de
mult?

- Nu este vorba de dedubla-
re, ci de modelul de viaþã ad-
optat, de sintagmele ºi stereo-
tipiile zilnice ºi de imaginea
noastrã care o expunem în so-
cietate.

-  „Scopul scuzã mijloace-
le” este un mecanism de con-
duitã actualã, livrat îndeobºte
de aºa-zisele elite contempo-
rane. Cât de periculos este

acest precept motivaþional în
raport cu tânãra generaþie,
vãduvitã de elemente de rigoa-
re moralã ºi profesionalã?

- De la Nicolo Machiavelli
avem sintagma „scopul scuzã
mijloacele” ºi se referã, de obi-
cei, la impunerea prin violenþã
a legilor ºi instituþiilor. Nu sunt
de acord cu violenþa fizicã sau
psihicã.

- Adevãrul rãmâne un fac-
tor decisiv în formarea noas-
trã ca oameni.  Totuºi ,  în
aceastã perioadã istoricã pe
care o parcurgem, mediul, in-
stituþiile publice ºi private, per-
soanele în general, par sã ne
arate cã adevãrul preþuieºte
din ce în ce mai puþin. Cum
putem schimba aceastã stare
de lucruri?

- Prin educaþie autenticã,
prin lecturarea cãrþilor în mod
permanent, prin respectarea
unor principii ºi reguli familia-
le, sociale, prin asumarea res-
ponsabilitãþilor personale pozi-
tive sau negative.

- Cercul hedonist, al com-
sumismului ºi al plãcerilor ce
trebuie satisfãcute imediat
cuprinde cât mai multe per-
soane. Invariabil, corporaþii-
le prin reclamele lor incisive
cultivã nevoi, adesea create
artificial. Cât de moral este ca
minciuna sã fie folositã în
asemenea mod?

- Aici, nu cred cã este vorba
doar de minciunã, ci de o ma-
nipulare violentã asupra psihi-
cului uman. Vinovat se face
omul credul, naiv ºi comod
care se lasã pradã ofertelor „im-
batabile”.

- Mircea Eliade spunea cã
valoarea tinereþii rezidã în efe-
meritatea sa. Chiar dacã min-
ciuna ca instrument de a ac-
þiona este mai mult sau mai
puþin durabilã, ce soluþii cre-
deþi cã pot lua tinerii, ado-
lescenþii pentru a-ºi clãdi un
destin pe adevãr ºi responsa-
bilitate?

- Sã fie sinceri cu ei în pri-
mul rând, sã fie corecþi, sã îºi
asume totul, sã nu se lase in-
fluenþaþi de superficialitatea ºi
influenþa exterioarã.
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Mihail Jianu
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Centrul de Limbi Strãine „May
Lily” din Craiova va gãzdui, pe 15
octombrie, un seminar pentru pro-
fesorii care pregãtesc copiii pen-

Ieri, la Colegiul „ªtefan
Odobleja”, s-a desfãºurat proba
scrisã susþinutã  de candidaþii care
s-au înscris
pentru ocuparea
posturilor de
director (194),
respectiv
director adjunct
(76) în unitãþile
de învãþãmânt
preuniversitar
din judeþul Dolj.
Din cei peste
300 de candidaþi
înscriºi, patru
au absentat.
Corectarea
lucrãrilor a avut
loc ieri, iar

Seminar
pentru englezã

tru examenele Cambridge Englis-
h.Seminarul dureazã ºase ore, este
gratuit ºi va fi susþinut de un trai-
ner experimentat din partea British

Council ºi Cambridge English Lan-
guageAssessment. Participanþii vor
primi un certificat din partea Bri-
tish Council, care sã ateste abilitã-
þile obþinute.Seminarul se va des-
fãºura la sediul MayLily, de pe stra-
da„Gheorghe Doja” nr. 2A.Înscrie-
rile au loc pânã astãzi.Centrul de
Limbi Strãine May Lily funcþionea-
zã în cadrul Asociaþiei pentru Edu-
caþie Creativã ºi Cercetare Direc-
tã. Centrul promoveazã învãþarea
limbii engleze ºi germane prin me-
tode creative, ce presupun multã
conversaþie, gramaticã ºi interac-
þiune permanentã prin craft-uri,
jocuri de rol, muzicã ºi dans.

CRISTI  PÃTRU

Patru absenþi la concurs
rezultatele vor fi fãcute cunoscute
în cel mai scurt timp posibil.

CRISTI PÃTRU

Am pornit iar în cãutarea ei deoarece, cu
o zi în urmã, se întâmplase un lucru mai puþin
obiºnuit, dar care a rãmas aproape în anoni-
mat, ascuns undeva pe o coloanã de ºtiri
online. O casã veche de pe strada „România
Muncitoare”, din spatele Judecãtoriei, s-a
prãbuºit, împrãºtiind pe trotuar cãrãmizi ºi
pãrþi din acoperiº. Numai întâmplarea a fã-
cut sã nu existe nici un trecãtor cu treabã
prin acel loc. Fiindcã nu au fost victime ºi
nici mãcar o maºinã avariatã, deºi se par-
cheazã foarte mult acolo, evenimentul a rã-
mas fãrã ecou. Între timp, s-a înde-
pãrtat molozul, s-a atenþionat popu-
laþia ºi numai golul care s-a creat în
partea de sus, precum un dinte lipsã,
mai aminteºte de aceastã poveste.

Salvarea lor a fost proiectul
Centrului Vechi

Privind dincolo de întâmplare, stã-
ruie convingerea cã aceste case vechi
ºi foarte vechi ale Craiovei rezistã din
ce în ce mai greu. Privite din exte-
rior, poþi fi convins cã, în ciuda boli-
lor pe care le au, aºa neîngrijite ºi
pãrãsite cum sunt acum, pot sã-ºi
mai ducã încã bãtrâneþile, bucurân-
du-ne privirile cu decorurile lor aproa-
pe distruse, dar originale. Când te
aºtepþi mai puþin, aceste case încã
frumoase ºi încãrcate de valoare pen-
tru memoria urbei pot însã sã cadã.
Centrul Vechi al Craiovei este, din
acest punct de vedere, un câmp mi-
nat. La iniþiativa lãudabilã a Primã-
riei, le-au fost salvate mãcar faþade-
le, dar, în rest, au rãmas tot cu struc-
turile lor periculos de ºubrede, ma-
joritatea proprietarilor neavând bani
sã mai facã ºi o consolidare.

Vecinii „Casei cu copaci”
În lipsa unei atenþionãri ºi, în special, dupã

cum aratã, Casa cu copaci, de pe strada „Ro-
main Rolland”, a trecut demult ºi de etapa
„pericol de prãbuºire”. Vecinii s-au resemnat

Doar o minuneDoar o minuneDoar o minuneDoar o minuneDoar o minune
o mai þine în picioare!o mai þine în picioare!o mai þine în picioare!o mai þine în picioare!o mai þine în picioare!

Învãluitã în norii plumburii ai toamnei, pare ºi
mai tristã, ba chiar lugubrã. Ruina a prins-o de-
finitiv în gheare ºi o distruge acum, folosindu-se
de toate tertipurile ºi mijloacele de torturã pe care
le cunoaºte. Igrasia, apoi ploile ºi vânturile, apoi
gerul iernilor i-au deteriorat iremediabil pereþii
înalþi ºi puternici, care erau odatã. Într-o noapte

rece, o furtunã puternicã a mutilat-o definitiv,
smulgându-i ºi acoperiºul. Sub cerul liber, con-
torsionându-ºi tulpinile prin lemnãria distrusã,
copacii au început sã creascã mari ºi voinici, arun-
cându-ºi crengile prin ferestre. Sunt singurii lo-
cuitori ai casei ºi lumea a început sã o numeascã,
precum într-o poveste, „Casa cu copaci”.

cã ruina o sã cadã, dar, obiºnuindu-se prea
mult cu prezenþa ei, au plasat evenimentul într-
un viitor îndepãrtat ºi au început sã-ºi rostu-
iascã viaþa în jurul ei. Aºa se face cã, la nici
doi metri sub balconul sãu, niºte întreprinzã-
tori îndrãzneþi au amenajat o terasã. Bistro-ul
Damasc a funcþionat toatã vara ºi a avut des-
tui clienþi care ºi-au bãut cafea uitându-se dis-
traþi la încrengãtura de copaci care colcãie în
mijlocul casei. Au luat-o poate ca pe o senza-
þie tare, care le creºte adrenalina, ºi au þinut-o
aºa toatã vara. Ieri, umbreluþele erau strânse

metodic, iar mãsuþele îºi aºteptau clienþii în
ploaie, dar bistro-ul era închis.

„Ce ºtiu eu a cui este?”
Vãzutã prin geamul copy shop-ului de pe

stradã, în care era cald ºi mirosea plãcut a
tipãriturã proaspãtã, casa pãrea ºi mai fio-

roasã. Prinse în-
tre pereþii ºubrezi
ai clãdirii, cren-
gile puternice din
interior se plecau
încolo ºi încoa-
ce, izbindu-se
uºor de ziduri.
„Ce mã întrebaþi
pe mine de clãdi-
re? Eu nu vãd, nu
aud, stau aici în copy shop, unde am treaba
mea. Ce ºtiu eu a cui este?”, se scuzã, ener-
vatã, doamna care tocmai terminase de pre-
luat o comandã. Din postura de vecinã, fu-
sese întrebatã, pesemne, de mai multe ori,
despre aceastã casã ºi se sãturase sã dea niº-
te relaþii pe care nu le ºtia. Casa fusese acolo
cu mult timp înainte sã-ºi deschidã copy
shop-ul ºi era o realitate cã ruina nu îi înde-
pãrtase deloc clienþii.

„Pânã n-o muri un om, nu se face nimic”
Am deschis uºa la cizmãria de lângã. De

la intrare, puteai remarca ordinea în care era
þinutã încãlþãmintea ºi, evident, mirosul spe-
cific de cizmãrie. „Nu este treaba mea aceastã
casã”, ne-a aruncat peste umãr, privind fix
într-o maºinãrie, meseriaºul. Zãbovind to-
tuºi încã puþin în cizmãria lui, cãreia i-am
remarcat încã o datã buna rânduialã, am aflat
cã, da, casa îºi pierde, rând pe rând, câte o
cãrãmidã. „Ce sã vã zic, începe sã pice. Dacã
vreþi sã faceþi un reportaj, sã scrieþi cã de-
geaba cade, pânã n-o muri un om, nu se face
nimic”. Este revoltat cã se învecineazã cu
aceastã ruinã, dar nu are de ales decât sã-ºi
vadã de afacerea lui. Din tonul vocii, ghicim
cã ar vrea sã vinã cineva care sã ia în primi-
re aceastã ruinã ºi sã întreprindã ceva cu ea.

Vremea a ºters ºi ultimele indicii
Ne-am petrecut mult timp în ploaie, fãcând

fotografii ºi cãutând, totuºi, pe cineva, poate
un vecin, care sã-ºi aminteascã mãcar puþin
din trecutul îndepãrtat al acestei case, când
proprietarii încã îi mai deschideau larg feres-

trele ºi încã se mai relaxau în balconul frumos
din faþã. În dreapta, doar garajul unei alte pro-
prietãþi, iar în stânga schele pentru construc-
þie. ªi acolo fusese o casã mare, în stil vechi,
pe care proprietarii au decis sã o consolideze
ºi sã o transforme în spaþii de alimentaþie pu-
blicã. Aºa cum se întâmplã cu cele mai fru-
moase imobile din Centrul Vechi, în curând
vom pãºi acolo într-un restaurant. Din cauza
ploii, ºantierul se oprise ºi, tot din cauza ploii,
zidurile albe pãreau ºi mai albe. Contrastau
puternic cu cãminul pãrãsit de lângã. „Parcã a
fost odatã un spaþiu comercial acolo, parcã era
o croitorie”, ºi-a amintit vag un craiovean care
ne-a îndemnat sã privim cu atenþie la o inscripþie
care îºi pierduse demult scrisul.

Oficial, a nimãnui
În actele oficiale, la Primãrie, „Casa cu

copaci” figureazã tot fãrã proprietari. Bine
poziþionatã ºi cu o arhitecturã care mai spu-
ne ceva din bijuteria care a fost odatã, imo-
bilul de la nr. 23 nu mai este revendicat de
nimeni. Autoritãþile au aºteptat, totuºi, sã vinã
cineva ºi sã întrebe de ea, dar nu s-a întâm-
plat acest lucru. Nici varianta sã fie vândutã
cuiva, care apoi sã o refacã, nu mai stã în
picioare, deoarece nu se gãseºte nimeni atât
de ambiþios sã-ºi dea averea pentru a salva o
clãdire, oricât de veche ºi frumoasã ar fi ea.
Aºa se face cã, în spatele gardurilor de pro-
tecþie pe care le-a plasat municipalitatea, ce-
dând în faþa copacilor care devin din ce în
ce mai puternici, imobilul îºi trãieºte agonia
ºi numai o minune o mai þine pe picioare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„Friendship Season” este genericul sub care se
va desfãºura stagiunea muzicalã 2016-2017 a Filar-
monicii „Oltenia” – una pe tema prieteniei, atât între
muzicieni, cât ºi între public ºi artiºti.

Deschiderea oficialã va avea loc mâine-searã, cu
un concert susþinut, începând cu ora 19.00, de Or-
chestra Simfonicã a instituþiei ºi de solistul Daniel
Podlovschi, un virtuoz al viorii. Dirijorul concertului
de debut al „Friendship Season” este Nicolae Moldo-
veanu, din anul 1982 stabilit la Zurich, în Elveþia.
Programul cuprinde Uvertura „Euryanthe”, J. 291
de Carl Maria von Weber; Concertul nr. 7 în Re major
pentru vioarã ºi orchestrã, K. 271i (cadenþe de Geor-
ge Enescu) de Wolfgang Amadeus Mozart, ºi, în pri-
mã audiþie, Fantezia simfonicã „Aus Italien” („Din
Italia”), op. 16, de Richard Strauss.

În fiecare joi seara, în preziua concertelor, vor
avea loc, sub titulatura „amiTEA”, întâlnirile publi-
cului cu muzicienii invitaþi în „Friendship Season”.
Cea de astã-searã începe la ora 18.00 ºi este gãzdui-
tã de Cafeneaua Trend Studio (lângã cinematograful
„Modern”). «Vom descoperi cum conexiunile între

Filarmonica „Oltenia” deschide Filarmonica „Oltenia” deschide Filarmonica „Oltenia” deschide Filarmonica „Oltenia” deschide Filarmonica „Oltenia” deschide „Stagiunea prieteniei”„Stagiunea prieteniei”„Stagiunea prieteniei”„Stagiunea prieteniei”„Stagiunea prieteniei”
talente dau viaþã unor proiecte unice, create prin
muzicã ºi pentru muzicã. ªi cum dorim sã împãrtã-
ºim lucrurile frumoase cu prietenii, „Friendship Sea-
son” este o mãrturie cã prietenia, ca ºi muzica clasi-
cã, nu se demodeazã niciodatã. „Se poartã”, prin
urmare, în aceastã stagiune, a prieteniei, sã ascul-
tãm muzica simfonicã împreunã cu prietenii ºi, mai
mult decât atât, sã ne (re)împrietenim cu muzica, sã
aducem prieteni sau sã legãm noi prietenii la Filar-
monicã», precizeazã reprezentanþii instituþiei craio-
vene într-un comunicat de presã.

„Friendship Season” se va desfãºura timp de opt
luni, între 14 octombrie 2016 ºi 16 iunie 2017, ºi va
oferi publicului peste 30 de concerte, în cadrul cãro-
ra vor evolua atât interpreþi stabiliþi de multã vreme în
strãinãtate, cât ºi tineri aflaþi temporar la studii sau
cursuri de perfecþionare, cu aport la viaþa muzicalã
craioveanã. „Fiecare artist va veni însoþit de un prie-
ten muzician, concertele având un plus de încãrcãtu-
rã emoþionalã, datoritã legãturii speciale, de dincolo
de scenã, dintre protagoniºti”, mai spun reprezentan-
þii Filarmonicii „Oltenia”.

Reluatã dupã o întrerupere de un
an – în 2015 nu a putut fi organizatã,
din motive obiective –, Conferinþa
Internaþionalã „Oltenia. Interferenþe
Culturale” reuneºte la Craiova, în
perioada 12-14 octombrie, specialiºti
de la prestigioase instituþii din þarã ºi
din strãinãtate – universitãþi, institute
de arheologie, muzee –, pentru a-ºi
prezenta cele mai recente ºi impor-
tante cercetãri ºi descoperiri arheo-
logice ºi numismatice.

Împãrtãºesc informaþiile
din ultimul an de cercetãri
„Conferinþa reprezintã un bun

prilej, atât pentru distinºii invi-
taþi, cât ºi pentru specialiºtii
Secþiei de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei, sã împãrtã-
ºeascã informaþiile pe care le-
au dobândit în urma unui an de
cercetãri. În acelaºi timp, este
un prilej deosebit pentru cole-
gii mei de a obþine cât mai multe
informaþii ºtiinþifice care sã îi
ajute în determinarea ºtiinþificã
a patrimoniului pe care îl avem.
Muzeul Olteniei deþine în pre-
zent o foarte bogatã colecþie de
numismaticã – aproape 40.000
de piese”, a precizat, ieri, la
deschiderea evenimentului, ar-
heolog dr. Florin Ridiche, ma-
nagerul instituþiei.

«Ca ºi în ceilalþi ani, confe-
rinþa se concentreazã numai pe
arheologie ºi numismaticã, aceasta
ºi pentru faptul cã celelalte secþi-
uni, de istorie medievalã, istorie mo-
dernã ºi contemporanã, sunt orga-
nizate de câþiva ani buni de Univer-
sitatea din Craiova – Facultatea de
ªtiinþe Sociale, în colaborare cu Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi

Aproape 80 de specialiºti de la numeroase in-
stituþii de prestigiu din România, ca ºi din Bulga-
ria, Macedonia ºi Republica Moldova, se aflã zile-
le acestea la Craiova, unde, la invitaþia Muzeului
Olteniei, participã la cea de-a VI-a ediþie a Con-
ferinþei Internaþionale „Oltenia. Interferenþe Cul-
turale” ºi la cel de-al XXXIII-lea Simpozion Naþi-
onal de Numismaticã. Lucrãrile au fost deschise
ieri, în sala de conferinþe a Secþiei de Istorie-Ar-
heologie a instituþiei craiovene, în prezenþa oas-
peþilor, ºi continuã ºi pe parcursul zilei de astãzi,

pe secþiuni: Arheologie Preistoricã, Arheologie ºi
Istorie Anticã, respectiv Numismaticã anticã ºi
medievalã, Numismaticã modernã ºi contempo-
ranã. Toate comunicãrile susþinute urmeazã sã
fie publicate în volumul „Oltenia. Studii ºi Comu-
nicãri. Istorie-Arheologie”, care va apãrea la înce-
putul anului viitor. Mâine, participanþii la Confe-
rinþa Internaþionalã „Oltenia. Interferenþe Cultura-
le” ºi la Simpozionul Naþional de Numismaticã vor
face o excursie documentarã la monumente ar-
heologice din Olteniei.

Aristia Aman”», a adãugat acesta.
Conferinþa Internaþionalã „Olte-
nia. Interferenþe Culturale” s-a
deschis cu un moment de recule-
gere pãstrat în memoria profesori-
lor ºi cercetãtorilor pe care, anul
acesta, istoria ºi arheologia naþio-
nalã i-au pierdut: Alexandru Vulpe,
Gheorghe Popilian ºi Ion Motzoi-
Chicideanu.

„Aceastã conferinþã
s-a impus deja ca una

dintre cele mai serioase”
Între invitaþii la eveniment se aflã

ºi dr. Eugen Nicolae, directorul

Institutului de Arheologie „Vasile
Pârvan” din Bucureºti – instituþie
cu care Muzeul Olteniei a avut ºi
are numeroase colaborãri, îndeo-
sebi în ceea ce priveºte activitatea
pe ºantierele arheologice din jude-
þul Dolj – la Bâzdâna (comuna Calo-
pãr) ori la Bistreþ. „Remarc cã

aceastã conferinþã s-a impus deja
în peisajul românesc ca una dintre
cele mai serioase, cãpãtând un
prestigiu meritat. De altfel, în ulti-
mii ani am constatat cã în Oltenia,
în general, este o atenþie sporitã
acordatã acestor manifestãri, ºi de
instituþiile specializate, ºi de auto-
ritãþile locale. (…) Remarc, de ase-
menea, buna organizare în sensul
de sobrietate ºi de grijã pentru
structura manifestãrilor. Nu este
puþin lucru, pentru cã în ziua de
astãzi sunt multe reuniuni în þarã
nu prea inspirat organizate, unele
ajungând chiar pânã la caricaturã”,
a apreciat dr. Eugen Nicolae.

Cu acelaºi prilej, domnia sa ºi-a
amintit cã, în anii ‘80, se prezenta
aici pentru prima datã în faþa pu-
blicului cu o lucrare, povestind
experienþa avutã: «Prima mea co-
municare am susþinut-o la Craio-
va, în urmã cu 32 de ani, împins
de profesorii mei, cu o emoþie de-

vastatoare ºi într-o „confruntare”
cu un public pe care nu-l simþeam
prea bine, pe o temã nu prea abor-
datã în România pânã atunci. Dar
mi-a fãcut bine acest debut…», a
afirmat directorul Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan”.

„Existã aici o îndelungatã tradiþie
de cercetare numismaticã”

Tot de la aceastã in-
stituþie, invitat la Craiova
este prof. univ. dr. Con-
stantin C. Petolescu,
reputat cercetãtor ºtiin-
þific cu care Muzeul Ol-
teniei a colaborat foarte
mulþi ani, o perioadã
domnia sa fiind ºi profe-
sor în cadrul Universitã-
þii craiovene. Astãzi de di-
mineaþã, domnia sa va
susþine la Conferinþa In-
ternaþionalã „Oltenia.
Interferenþe Culturale”
lucrarea intitulatã „Ro-
mula-Malva sau Romu-
la ºi Malva?”.

ªi dr. Viorel Ema-
nuel Petac, preºedinte-
le Societãþii Numismati-

ce Române, a apreciat în mod deo-
sebit continuarea tradiþiei organizã-
rii la Craiova a acestei reuniuni de
specialitate. „Aº zice cã aceastã ma-
nifestare se distinge tocmai prin
faptul cã este extrem de bine orga-
nizatã ºi se impune prin atmosfera
ei foarte caldã – ne simþim de fie-

care datã ca acasã! (…) Existã aici
o serie de tradiþii – cândva, în anii
‘30 ai secolului trecut, au fost con-
gresele de arheologie ºi numismati-
cã ºi tot atunci a apãrut ideea unui
Cabinet Numismatic al Olteniei.
Existã aici o îndelungatã tradiþie de
cercetare numismaticã, au existat
o familie Plopºor ºi un Octavian
Iliescu – unul dintre stâlpii de re-
zistenþã ai numismaticii româneºti”,
a afirmat dr. Viorel Emanuel Petac.

***
Ieri, dupã deschiderea oficialã

a evenimentului, participanþii din
þarã ºi strãinãtate au fost invitaþi
sã viziteze expoziþiile Secþiei de
Istorie-Arheologie. „La sfârºitul
acestui an, Muzeul Olteniei va fi-
naliza o importantã investiþie – ame-
najare tuturor spaþiilor expoziþio-
nale de la Secþia de Istorie-Arheo-
logie, moment în care se poate
declara încheiatã etapa modernizã-
rii, care a durat aproximativ 10 ani
ºi care a fost posibilã cu ajutorul
fondurilor europene sau din buge-
tul Consiliului Judeþean Dolj – 11
milioane de euro”, a anunþat, cu
acest prilej, managerul Florin Ri-
diche. Lucrãrile Conferinþei Inter-
naþionale „Oltenia. Interferenþe
Culturale” ºi ale Simpozionului
Naþional de Numismaticã vor con-
tinua, pe parcursul zilei de astãzi,
pe secþiuni, între orele 9.00 ºi
19.00, iar mâine invitaþii vor face
o excursie documentarã la monu-
mente arheologice din Olteniei.
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Trei bãrbaþi originari din Româ-
nia au fost arestaþi la Bruxelles,
pentru o presupusã implicare într-
o încãierare, la începutul lui sep-
tembrie, în ”cartierul roºu” din
Amsterdam, în care a fost ucis un
bãrbat în vârstã de 32 de ani. Po-
trivit unor elemente de care dispun
anchetatorii olandezi, bãrbatul care
a murit, s-ar fi încãierat, împreu-
nã cu prietenii sãi, cu trei persoa-
ne descrise de poliþie ca ”de tip est-

ªTIRI

ªTIRI

Germania a primit 213.000
migranþi în acest an

Germania a primit, în
perioada ianuarie - septem-
brie, 213.000 de migranþi,
numãr ”considerabil” mai

scãzut în raport cu cele
890.000 de sosiri înregistrate
în 2015, a indicat miercuri
ministrul de interne ger-
man, Thomas de Maiziere,
citat de AFP.

Construcþia secþiunii submarine
a gazoductului Turkish Stream
va începe în 2017

Amplasarea pe fundul
Mãrii Negre a conductelor
care formeazã gazoductul
Turkish Stream va începe în

2017 ºi se va încheia la
finele lui 2019, a declarat,
miercuri, ministrul rus al
Energiei, Alexander Novak.
Luni, Rusia ºi Turcia au
semnat un acord bilateral

pentru construcþia conductei
submarine Turkish Stream,
care va transporta gaze
naturale ruseºti în sud-estul
Europei. Acordul prevede
amplasarea a douã conducte

pe fundul Mãrii Negre, iar
fiecare din cele douã linii va
avea capacitatea de a trans-
porta 15,75 miliarde metri
cubi de gaze naturale pe an.

Campanie electoralã în SUA:
Clinton cu 8% peste Trump

Candidata democratã la
preºedinþie, Hillary Clinton,
este cu 8% peste adversarul
sãu republican, Donald
Trump, în preferinþele electo-
ratului american, potrivit
celui mai recent sondaj
Reuters/Ipsos, ale cãrui
rezultate au fost fãcute publice
marþi. Avantajul fostei ºefe a
diplomaþiei SUA a crescut de
la 5% în urmã cu o sãptãmâ-
nã, noteazã agenþia Reuters.

Ministrul adjunct de externe
demis în Coreea de Nord

Ministrul adjunct de
externe din Coreea de Nord,
Kung Sok-Ung, a fost demis
din funcþie ºi trimis într-o
zonã ruralã, fiind pedepsit
astfel pentru dezertarea
numãrului doi al ambasadei
nord-coreene în Marea
Britanie vara trecutã, relatea-
zã miercuri un ziar sud-
coreean, citat de AFP. Kung
Sok-Ung a fost demis,
expulzat din Phenian ºi
trimis într-o regiune agricolã
cu toatã familia sa.

AAAAAvocaþi i  lui  Salah Abdeslamvocaþi i  lui  Salah Abdeslamvocaþi i  lui  Salah Abdeslamvocaþi i  lui  Salah Abdeslamvocaþi i  lui  Salah Abdeslam
renunþã la apãrarea clientului lorrenunþã la apãrarea clientului lorrenunþã la apãrarea clientului lorrenunþã la apãrarea clientului lorrenunþã la apãrarea clientului lor

Avocaþii lui Salah Abdeslam,
suspectul-cheie în atentatele de la
Paris din 13 noiembrie 2015, re-
nunþã la apãrarea clientului lor.
”Am decis ºi unul ºi altul sã re-
nunþãm la apãrarea lui Abdeslam.
Avem convingerea cã el nu va
vorbi ºi cã va recurge la dreptul
la tãcere”, a explicat avocatul
francez Frank Berton, alãturi de
colegul sãu belgian, Sven Mary.-
 ”În aceastã situaþie, ce vreþi sã
facem? Am spus de la început,
am avertizat cã, dacã clientul nos-
tru nu vorbeºte, noi vom renunþa
la apãrarea sa”, a afirmat în con-
tinuare Frank Berton. ”Când ai
sentimentul cã eºti acolo doar
pentru a face vizite sociale la în-
chisoare, în acel moment trebuie luatã o de-
cizie”, a adãugat avocatul Sven Mary. 

Inculpat pentru asasinate teroriste ºi sus-
pect-cheie în atentatele pariziene soldate cu
130 de morþi, Salah Abdeslam este þinut în
izolare de la 27 aprilie într-o închisoare din

sudul Parisului ºi plasat sub supraveghere
video 24 de ore din 24. Salah Abdeslam a în-
cercat, la Consiliul de Stat, suspendarea aces-
tui dispozitiv inedit în Franþa, dar cea mai
înaltã instanþã administrativã a respins cere-
rea sa la sfârºitul lunii iulie, invocând ”carac-

terul excepþional al faptelor tero-
riste” pentru care acesta este ur-
mãrit, care ”necesitã sã fie luate
toate mãsurile de precauþie”.

 Singurul membru încã în via-
þã al comando-ului de teroriºti din
13 noiembrie 2015, Abdeslam re-
fuzã totodatã sã rãspundã la în-
trebãrile magistratului antiterorist
însãrcinat cu ancheta cu privire
la atacurile de la Paris ºi Saint-
Denis, o periferie a capitalei fran-
ceze. El ºi-a exercitat dreptul la
tãcere în timpul interogatoriului.-
 Nu se cunoaºte încã rolul exact
al lui Abdeslam în seara zilei de
13 noiembrie 2015. Dupã ce a
transportat cu maºina trei aten-
tatori sinucigaºi care s-au arun-

cat în aer la Saint-Denis, unde avea loc un
meci de fotbal Franþa-Germania pe Stade de
France, el a rãtãcit prin Paris, se pare, în
cursul nopþii. A fost ajutat sã pãrãseascã Fran-
þa a doua zi dupã atentate de doi amici ai sãi
veniþi din Belgia. 

Amnesty International a fãcut apel
la justiþia iranianã sã anuleze condam-
narea la moarte a unei femei de 22 de
ani, acuzatã cã ºi-a ucis soþul, despre
care ea spune cã a abuzat-o în mod
repetat.

Zeinab Sekaanvand a fost arestatã
în februarie 2012 ºi condamnatã pen-
tru uciderea soþului. Ea riscã sã fie
spânzuratã începand cu data de 13
octombrie. Sekaanvand avea 17 ani
când ar fi comis crima, ceea ce în-
seamnã cã era minorã, potrivit stan-
dardelor internaþionale. ”Este un caz
extrem de tulburãtor”, spune Philip
Luther, director în cadrul Amnesty
pentru Orientul Mijlociu ºi Africa de
Nord. ”Nu numai cã Zeinab Sekaan-
vand avea sub 18 ani la momentul

O purtãtoare de cuvânt a premie-
rului britanic Theresa May a decla-
rat, miercuri, cã nu va exista un vot
în Parlamentul britanic asupra de-
clanºãrii procedurii oficiale de ”di-
vorþ” de Uniunea Europeanã. Ante-
rior, May le-a oferit parlamentarilor
posibilitatea unei analize asupra pla-
nurilor guvernului pe tema Brexitu-
lui, fiind de acord cu solicitãrile pri-
vind organizarea unei dezbateri în

Trei români, arestaþi
la Amsterdam

Brexit: Parlamentul britanic
nu se va pronunþa prin vot

pentru activarea articolului 50european, aparent români”.  Emi-
siunea Opsporing Verzoch a abor-
dat deja acest caz, anterior ºi a di-
fuzat imagini de la aceastã încãie-
rare, care s-a terminat cu moartea
unuia dintre protagoniºti.  

Potrivit NL Times, victima, Ro-
bert Gerritsen, în vârstã de 32 de
ani, din Voorhuizen, a intrat în
comã din cauza loviturilor primite
pe 3 septembrie. Tânãrul a murit
douã zile mai târziu.

legislativ înaintea activãrii articolu-
lui 50 din tratatul de la Lisabona al
UE, care dã startul unui proces de
doi an la capãtul cãruia Marea Bri-
tanie ar urma sã pãrãseascã Uniu-
nea Europeanã. ”Nu va exista un
vot pe tema activãrii articolului 50”,
a declarat purtãtoarea de cuvânt a
lui May. Prim-ministrul britanic a
anunþat recent cã va declanºa arti-
colul 50 la sfârºitul lui martie 2017.

Amnesty cere Iranului sã anuleze pedeapsa cu moartea în cazul unei tinere
crimei, dar i-a fost refuzat dreptul la
un avocat ºi spune cã a fost torturatã
dupa arestare de politiºti, fiind bãtutã
pe tot corpul”, a adãugat Luther.  

Anul trecut, un caz similar a fost
reclamat de organizaþiile pentru drep-
turile omului dupã ce Iranul a execu-
tat-o pe Fatemeh Salbehi, care ºi-a
drogat ºi sufocat soþul când avea 17
ani. Ca ºi Sekaanvand, Salbehi a spus
cã soþul o abuza. 

În ultimul deceniu, Iranul a exe-
cutat cel puþin 73 de minori. Potrivit
legii iraniene, statutul de adult este
determinat de pubertate, stabilit la 15
ani pentru bãieþi ºi la nouã ani pentru
femei. În ultimii ani, justiþia iranianã
a amânat, în general, execuþiile pânã
când condamnaþii împlineau 18 ani.
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Anunþul tãu!
SC Salubritate Craiova SRL

organizeazã concurs pentru ocu-
parea a douã posturi de conducã-
tor autospecialã în cadrul Secþiei
Coloana Auto. Dosarele se depun
la Compartimentul Resurse Uma-
ne, pânã la data de 26.10.2016, ora
16.00. Informaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de telefon
0251/412628, interior 119.

Sadoveanu Marian anunþã
propunerea preliminarã privind
proiectul “Elaborare Plan Urbanis-
tic Zonal ºi obþinere avize pentru
construire imobil S+P+4-5 cu des-
tinaþia locuinþe colective ºi spaþii
comerciale la parter”, situat la adre-
sa Craiova, Calea Bucuresti, nr.
137E. Publicul este invitat sã trans-
mitã observaþii pânã la data de 6
noiembrie 2016 la sediul Primãriei
Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza,
nr. 7. Anunþ public privind depu-
nerea solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu.

Dragomir Gelu Vasile ºi Dra-
gomir Luminiþa, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul “Construire
imobil P+2 cu destinaþia locuinþe
colective, bazin etanº vidanjabil,
platformã betonatã ºi imprejmui-
re teren“ propus a fi amplasat în
municipiul Craiova, str. Pescãru-
ºului, nr. 40 D, jud. Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
Luni  pânã Joi, între orele 8,00 -1,30
ºi Vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul  APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax :0251419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-

RANÞÃ EGB titular al proiectu-
lui: „ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICÃ CENTRU SOCIAL -
MEDICAL ªI EDUCAÞIONAL
ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-
RANÞÃ EGB T140, P378 COMU-
NA BUCOVÃÞ, JUDEÞUL DOLJ-
LUCRÃRI DE FONDURI BENE-
FICIAR anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã  pentru pro-
iectul: „ALIMENTARE CU ENER-
GIE ELECTRICÃ CENTRU SO-
CIAL - MEDICAL ªI EDUCAÞIO-
NAL ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-
RANÞÃ EGB T140, P378 COMU-
NA BUCOVÃÞ, JUDEÞUL DOLJ-
LUCRÃRI DE FONDURI BENE-
FICIAR”, propus a fi amplasat în
Bucovãþ, T140, P 378, judeþul
Dolj, proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi se supune procedurii
de evaluare adecvatã. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº
nr.1, judeþul Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 8.00- 16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00- 14.00 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poatre înain-
ta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ.

Anunþ public  privind decizia
etapei de încadrare (APM DOLJ )
APM Dolj anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare-fãrã acord de mediu ºi fãrã
evaluare adecvatã- pentru proiec-
tul “Construire spaþiu comercial
parter, amplasare firma luminoasã
ºi totem“ propus a fi amplasat în
comuna Poiana Mare, satul Poiana
Mare, str. Mihail Kogãlniceanu, nr.
6-8, judeþul Dolj,  titular CÎNTÃRA-
ªU VICTORINA. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, in zilele de L-V, între orele 9-14
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 8 zile.

S.C. ANNHOPPER CLUB SRL
anunþã lansarea unei competiþii
pentru închirierea unui contract de
cercetare cu tema” STUDIUL BAC-
TERIOLOGIC ªI CERCETAREA RE-
ZISTENÞEI LA ANTIBIOTICE LA PA-
CIENÞII CU INFECÞII SUPURATE
DE TRACT  RESPIRATOR SUPE-
RIOR  în valoare de 10.000 RON.
Ofertele se depun pânã la data de
17 octombrie 2016 la punctul de
lucru al  S.C. ANN HOPPER CLUB
SRL din strada Nicolae Romanes-
cu, nr.39, Craiova,  Dolj România.

I.I. DÎRMON ION CRISTIAN
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu privind, activitatea:
DEZASAMBLÃRI AUTO ce se des-
fãºoarã în localitatea Golenþi, str.
Trandafirilor nr. 247. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº , nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 27.10.2016.
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La zi aniversarã soþul
Claudiu, fiul Darius
ureazã dragei lor ADINA
BAZÃVERDE, multã
sãnãtate, prosperitate ºi
bucurii în viaþã.
OFERTE DE SERVICI

ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃ-
TIRE DOCUMENTE
DE ARHIVÃ. Oferim ºi
Rugãm seriozitate. Re-
laþii la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
auto. Angajãm mecanic
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare
la reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
VILÃ spaþioasã, zona
Spitalul nr. 1. Telefon:
0742/107.584.
 Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând suprafaþa pãmânt
intravilan comuna 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 – Craio-
va, 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 – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avanta-
jos pentru programul
Rabla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
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CEREALCOM DOLJ SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: „Instalaþie de sto-
care ºi distribuþie GPL pentru consum
industrial „ propus a fi amplasat în ora-
ºul Segarcea, str. Gãrii nr.7, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj , Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1. ºi la sediul
CEREALCOM DOLJ SRL ORAªUL
Segarcea, str. Unirii , nr.4, judeþul Dolj,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00- 16.30 ºi vineri orele 8. 00- 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul  Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1.fax: 0251/ 419.035 email:
office @apmdj.anpm.ro

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

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Cli-
mã, geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând manechine. Tele-
fon: 0762/484.755.
Vând douã solarii pro-
fesionale de 50 mp din
arcade metalice ºi lon-
jeroan montate pe pi-
voþi metalici. Telefon:
0727/ 714.184.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru te-
lefon. Preþuri mici. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 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 te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrau-
licã 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 avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.

A N U N Þ,

        Primãria Orodel - judetul Dolj , in conformitate cu prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, organizeaza în data de 04 si 07 noiembrie 2016 concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale vacante de asistent medical comunitar,
grad profesional debutant din cadrul compartimentului ,, ASISTENÞA SOCIALÃ’’.

   Concursul va avea loc la sediul Primariei Orodel din localitatea Orodel,  str. Principalã, nr. 133- judetul Dolj.
Concursul va avea 2 probe;
Proba scrisã - 04 noiembrie 2016, ora 11.
Proba interviu- 07 noiembrie 2016, ora 11.

Pot participa la Proba interviu  candidaþii care au promovat proba scrisã
Condiþii generale pentru ocuparea postului 
are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului

Economic European ºi domiciliul în România;
 cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
 are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 are capacitate deplinã de exerciþiu;
 are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
 îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos

la concurs;
 nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra auto-

ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice
Diploma de absolvire ªcoalã sanitara postliceala sau echivalentã ( diploma de studii postliceale prin echivalare

conform HG 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenþilor liceelor sanitare, promoþiile 1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare).

Certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaºelor si Asistentilor Medicali din
Romania.

Vechime in specialitatea studiilor – 
Bibliografie
OUG. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuþii ºi competenþe exercitate de Ministerul Sãnãtãþii Publice

cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, cu modificãrile si completarile ulterioare.
H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuþii ºi competenþe exercitate de Ministerul Sãnãtãþii cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale, cu modificãrile si completarile ulterioare.

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea  drepturile copilului, cu modificãrile si completarile ulterioare.
Mama si copilul de Emil Cãpraru si Herta Capraru- Editura Medicalã 2014.
Educatie pentru sãnãtate în familie in scoalã de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu - Editura Fiat

Lux, editia a-III-a, revizuitã si adãugitã.
Educatie pentru sãnãtate in scoalã de Gheorghe – Eugeniu Bucur si Octavian Popescu - Editura Fiat Lux,

editia a-II-a.
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine urmãtoarele documente:

cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, pre-

cum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituþia publicã;

 carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea
studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil
cu funcþia pentru care candideazã;

 adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior deru-
lãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

 curriculum vitae;

    Dosarele de concurs se pot depune la sediul unitãþi administrativ teritoriale  ,,Comuna Orodel” –judetul Dolj  in
termen  de 10 de  zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 13 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:

Vând cãruc ior  d in
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
s iuni le  1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând 12 (douãsprezece)
taburele din material
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

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, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. 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 bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport interurban pe
numele TREPÃDUª
MARIUS LEONARD.
Se declarã nulã.

Pierdut certificat con-
statator nr. 24675/
17.05.2010 pentru
COMBEIAªI IONUÞ
– VALENTIN P.F.A.
Se declarã nul.
MKM SRL, J16/2119/
2005 CUI: 18060668
declarã pierdute certifica-
te constatatoare emise
de ORC Dolj pentru se-
diu ºi punct de lucru. Se
declarã nule.
COMEMORÃRI

14 Octombrie este zi de
rugãciune cãtre Prea-
cuvioasa Parascheva,
pentru iertarea ºi odih-
na veºnicã a celui ce a
fost iubitul nostru tatã
ºi soþ ION-PETRE
(PUIU) MIULESCU, fost
judecãtor la Curtea de
Apel Craiova. S-au
scurs 18 ani de la tre-
cerea sa în nefiinþã, iar
noi, Nicoleta, Florin ºi
Crina, îi vom aduce un
pios omagiu, vineri 14
octombrie, ora 8:30 în
Cimitirul Sineasca. Cei
care l-au cunoscut ºi
iubit îºi pot îndrepta
gândurile cãtre el, spre
veºnica sa pomenire!
Fii binecuvântat, Puiu!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a pierdut, marþi
searã, scor 60-62, disputa din de-
plasare cu BC SCM Timiºoara,
punând capãt astfel unei serii de
trei succese consecutive, pe lângã
cel cu Baia Mare adãugând aici ºi
dubla din turul întâi al Cupei Ro-
mâniei, contra Piteºtiului.

Alb-albaºtrii puteau da lovitura
pe Bega chiar în ultima secundã,
numai cã aruncarea de la distanþã
a lui Marko Marinovic n-a gãsit
þinta.

Echilibrul din final ºi-a pus pe-
cetea ºi pe sferturi. Bãnãþenii s-au
impus în primul ºi în cel de-al trei-
lea, cu 16-15, respectiv 19-16, pe
când Craiova a rãspuns cu un 18-
17 ºi un 11-10

Acelaºi Marinovic a fost ºi prin-
cipalul realizator al formaþiei din

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

Craiovenii se înclinã, la limitã, pe BegaCraiovenii se înclinã, la limitã, pe BegaCraiovenii se înclinã, la limitã, pe BegaCraiovenii se înclinã, la limitã, pe BegaCraiovenii se înclinã, la limitã, pe Bega

Etapa a 10-a: Bolivia – Ecuador 2-2 (P. Escobar 3, 43 / E.
Valencia 47, 89), Columbia – Uruguay 2-2 (Aguilar 15, Mina
84 / C. Rodriguez 27, Suarez 73), Chile – Peru 2-1 (A. Vidal
10, 85 / Flores 76), Argentina – Paraguay 0-1 (D. Gonzales
18), Venezuela – Brazilia 0-2 (G. Jesus 8, Willian 53).

Clasament
1. Brazilia   21 6. Paraguay 15
2. Uruguay   20 7. Chile 14
3. Ecuador   17 8. Peru 8
4. Columbia   17 9. Bolivia 8
5. Argentina   16 10. Venezuela 2
Runda viitoare (10/11 noiembrie): Columbia – Chile,

Uruguay – Ecuador, Paraguay – Peru, Venezuela – Bolivia,
Brazilia – Argentina.

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

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

Bãnie, sârbul trecându-ºi în cont
17 puncte. El a fost secondat de
William Paul (13), Filip Sepa, Iuri
Fraseniuc (ambii cu câte 11), Ja-
mar Abrams (5) ºi Florin Popa (3).
Au mai apãrut pe parchet Baris
Aktas, Vladislav Solopa, Mihai
Gavrilã ºi Andrei Damian.

Dintre craioveni, Marinovic a
ieºit cel mai bun la încã douã capi-
tole. La cel al eficienþei, unde a
încheiat cu un indice de 16, ºi la
cel al paselor decisive, în numãr
de 4. La recuperãri s-au eviden-
þiat, în special, doi jucãtori, Paul ºi
Aktas – câte 8.

„A fost un meci care putea avea
un cu totul alt deznodãmânt, dar,
din pãcate, noi am fost cei care
am pierdut la limitã, pentru cã în
baschet, la final, existã un învin-

gãtor, mai norocos ori ba. Mergem
mai departe cu mai multã încrede-
re, mai uniþi ºi mai dornici de per-
formanþe, deoarece aceastã echi-
pã chiar are potenþial”, a declarat
tehnicianul Vladimir Vuksanovic.

Runda viitoare, SCM U va sta,
urmare a retragerii lui Municipal

Ploieºti, pentru ca mai apoi sã în-
frunte, în 22 octombrie, la Sala
Polivalentã, pe CS Phoenix Galaþi.

Rezultate: BC SCM Timiºoa-
ra – SCM U Craiova 62-60, BC
CSU Sibiu – CSM CSU Oradea 74-
70, ABC Mureº Tg. Mureº – U-

BT Cluj 69-82, BCM U Piteºti –
CS Dinamo Bucureºti 81-71. Par-
tida Municipal Olimpic Baia Mare
– CS Phoenix Galaþi a fost amâna-
tã pentru 22 noiembrie, în timp ce
Steaua CSM Eximbank Bucureºti
a stat.

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA DE SUD

Fãrã Messi, Argentina îºi dezamãgeºte crunt fanii

Lipsitã de aportul lui Leo Messi –
accidentat, vicecampioana mondialã
Argentina a cedat cu 0-1, marþi noapte,
pe terenul propriu de la Cordoba, în
faþa Paraguayului. Rezultat decis de
echipierul lui Dinamo Kiev, Derlis
Gonzales, cu o reuºitã cãzutã în
minutul 18. În debutul pãrþii secunde
(47), “pumele” au avut oportunitatea

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

ziua a 4-a / 20:00, 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga:
Galatasaray Istanbul – ÞSKA Moscova, Steaua Roºie
Belgrad – Darussafaka Dogus Istanbul / 3:00 – MOTO
GP – Marele Premiu al Japoniei: sesiune de antrena-
mente.

DIGI SPORT 3
18:30 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona Braºov

– MAC Budapesta.
DOLCE SPORT 1
3:00 – HOCHEI SUA/Canada – NHL: Pittsburg

Penguins – Washington Capitals.
EUROSPORT 1
14:00 – SNOOKER – Openul Angliei: etapa a 4-a /

19:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã Under 17, în
Iordania: sferturi de finalã / 21:05 – SNOOKER –
Openul Angliei: etapa a 4-a.

EUROSPORT 2
16:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã Under 17, în

Iordania: sferturi de finalã / 19:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Linz (Austria).

TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CS-HC

Adrian Petrea Reºiþa – CSA Steaua Bucureºti.

supremã de a reveni pe tabelã, dar Kun
Aguero a irosit o loviturã de pedeapsã
(foto).

În trei dintre jocuri, ultimele minute
au produs schimbãri importante. Enner
Valecia a adus un punct Ecuadorului în
Bolivia, Arturo Vidal a consfiinþit
victoria statului Chile în meciul cu
Peru, iar Uruguayul a lãsat douã puncte

mari în Columbia. De pasul greºit al
celei din urmã a profitat Brazilia, care,
dupã 2-0 în fief-ul “lanternei” Venezue-
la, a trecut pe primul loc.

Peste o lunã, proxima etapã progra-
meazã marele derby dintre Brazilia ºi
Argentina, iar un nou pas greºit al
reprezentativei lui Bauza ar putea
atârna enorm în ecuaþia calificãrii.

PRELIMINARII CM 2018 – EUROPA
Faza grupelor, etapa a 3-a

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 C: Cehia – Azerbaijan 0-0, Germania – Irlanda N. 2-0

(Draxler 13, Khedira 17), Norvegia – San Marino 4-1 (Simoncini
11 aut., Diomande 77, Samuelsen 82, King 83 / Stefanelli 54).

Clasament
1. Germania 9 4. Norvegia 3
2. Azerbaijan 7 5. Cehia 2
3. Irlanda N. 4 6. San Marino 0
Etapa viitoare (11 noiembrie): Cehia – Norvegia, Irlanda N.

– Azerbaijan, San Marino – Germania.

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 E (cea a României) – inseratã pe larg în pagina 16.
GRUPA F: Lituania – Malta 2-0 (Cernych 75, Novikovas 84

pen.), Slovacia – Scoþia 3-0 (Mak 18, 56, Nemec 68), Slovenia –
Anglia 0-0.

Clasament
1. Anglia 7 4. Scoþia 4
2. Lituania 5 5. Slovacia 3
3. Slovenia 5 6. Malta 0
Etapa viitoare (11 noiembrie): Anglia – Scoþia, Malta – Slo-

venia, Slovacia – Lituania.
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 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.
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.

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

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Teoretic, tricolorii trebuiau sã joa-
ce fotbal în preliminariile europene
pentru CM 2018. Practic, au dus o
luptã în Asia Centralã cu niºte flã-
cãi desprinºi parcã din hoarda mon-
golã a lui Ginghis Han, pe un teren
de plastic ºi la centrul cu un lusitan
care probabil s-a beneficiat ºi el de
resursele naturale ale Kazahstanu-
lui. Deºi au avut ocazii de a câºtiga,
tricolorii puteau scoate mai mult de

La Severin, bileteLa Severin, bileteLa Severin, bileteLa Severin, bileteLa Severin, bilete
la derby se vândla derby se vândla derby se vândla derby se vândla derby se vând
duminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luniduminicã ºi luni

Biletele pentru meciul Universi-
tatea Craiova – Dinamo Bucureºti
pot fi comandate online accesând
link-ul de pe site-ul oficial al clu-
bului sau accesând direct site-ul-
 www.biletecsuc.ro.  Tichetul de
acces va sosi acasã. În urma cola-
borãrii dintre Universitatea Craio-
va ºi Eventim.ro, biletele pot fi pro-
curate pânã în ziua meciului din
magazinele Domo, Germanos, Vo-
dafone, Orange ºi OMV din toatã
þara. Totodatã, tichetele de acces
la derby se gãsesc ºi la magazinul
oficial al Universitãþii Craiova, si-
tuat în zona English Park. Progra-
mul de funcþionare al magazinului
este zilnic, între orele 10:00-19:00.
La casele de bilete de la stadionul
Municipal din Severin, biletele la
meci vor fi la vânzare duminicã,
16 octombrie, între orele 12:00-
18:00 ºi luni, de la ora 10:00 pânã
la startul jocului. Preþul biletelor
pentru meciul Universitatea Craio-
va – Dinamo Bucureºti: peluzã: 5
lei, Tribuna 2: 15 lei, Tribuna 1: 25
lei, Tribuna 0: 40 lei.

Opt minute i-au fost suficiente
lui Alin Manea sã-ºi demonstreze
calitãþile în primul meci la naþiona-
la de tineret a României. Mijloca-
ºul ªtiinþei a avut o ocazie imensã
în minutul 90 al întâlnirii, execuþia
sa lovind bara. Ar fi fost golul de
consolare pentru România U21,
învinsã cu 2-0 de echipa similarã a
Bulgariei.

Titularul buturilor Universitãþii
Craiova, Nicolae Calancea, a fost
integralist în meciul de la Chiºi-
nãu susþinut de reprezentativa
Moldovei contra Irlandei, scor 1-
3. Partida a contat pentru preli-
minariile Campionatului Mondial
Rusia 2018.

Manea a avut 8 minuteManea a avut 8 minuteManea a avut 8 minuteManea a avut 8 minuteManea a avut 8 minute
ºi o barã la debutulºi o barã la debutulºi o barã la debutulºi o barã la debutulºi o barã la debutul

în naþionala de tineretîn naþionala de tineretîn naþionala de tineretîn naþionala de tineretîn naþionala de tineret
Kay si Rocha au evoluat în par-

tida pierdutã cu 2-0 de reprezenta-
tiva Capului Verde pe terenul Se-
negalului. Kay a fost titular, fiind
inlocuit în minutul 38 de Nuno
Rocha.

Andrei Vlad a fost titular în douã
dintre cele trei partide disputate de
tricolorii mici în cadrul turneului
de calificare la Campionatului Eu-
ropean U19, desfãºurat în Olanda.
Goalkeeper-ul ªtiinþei a evoluat
contra Norvegiei (1-3) ºi în victo-
ria cu San Marino (6-0). Vlad a
primit telegramã de convocare pen-
tru dubla amicalã cu Turcia, pro-
gramatã la datele de 18 ºi 20 oc-
tombrie. Vladimir Screciu a fost

chemat pentru meciurile oficiale cu
Austria, Anglia ºi Azerbaijan ale
Naþionalei U17. În perioada 25-30
octombrie 2016, România va gãz-
dui turneul de calificare la Turul
de Elitã, ultima rundã înaintea

Campionatului European de anul
viitor. Tricolorii vor întâlni Austria
(25 octombrie, ora 15:00), Anglia
(27 octombrie, ora 15:00) ºi Azer-
baijan (30 octombrie, ora 15:00).

În centrul Asiei, tricolorii au avutÎn centrul Asiei, tricolorii au avutÎn centrul Asiei, tricolorii au avutÎn centrul Asiei, tricolorii au avutÎn centrul Asiei, tricolorii au avut
douã penalty-uri neacordate ºi treidouã penalty-uri neacordate ºi treidouã penalty-uri neacordate ºi treidouã penalty-uri neacordate ºi treidouã penalty-uri neacordate ºi trei
dintre ei au ieºit accidentaþidintre ei au ieºit accidentaþidintre ei au ieºit accidentaþidintre ei au ieºit accidentaþidintre ei au ieºit accidentaþi

Kazahstan – România 0-0Kazahstan – România 0-0Kazahstan – România 0-0Kazahstan – România 0-0Kazahstan – România 0-0
„Astana Arena”, spectatori: 10.000.
Kazahstan: Pokatilov 6 – Besebekov 6, Akhmetov 6, Maliy

6, Logvinenko 6, Shomko 6 – Muzhikov 6, Smakov 6, Kuat 6
(Tagybergen 86) 6 - Bayzhanov 6 (Nurgaliyev 66) 6, Khizhni-
chenko 6 (Murtazayev 82) 6. Selecþioner: Talgat Baysufinov.

România: Tãtãruºanu 6 – Benzar 6, Sãpunaru 7, Grigore 7
(Moþi 26) 7, Toºca 5 – Hoban 6 - Chipciu 6 (Enache 46) 5, R.
Marin 7, N. Stanciu 6, A. Popa 6 (Fl. Andone 84) - B. Stancu 7.
Selecþioner: Christoph Daum.

Arbitru: De Sousa (Portugalia) 3.

Clasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei EClasamentul grupei E
1. Muntenegru 3 2 1 0 7-1 7p
2. Polonia 3 2 1 0 7-5 7p
3. România 3 1 2 0 6-1 5p
4. Danemarca 3 1 0 2 3-4 3p
5. Kazahstan 3 0 2 1 2-7 2p
6. Armenia 3 0 0 3 1-8 0p

Celelalte meciuri ale etapei: Danemarca – Muntenegru 0-1 (Beciraj
30), Polonia – Armenia 2-1 (Lewandowski 48, 90 / Pizzeli 50).

Urmãtoarea etapã (11 noiembrie): Armenia -  Muntenegru, România –
Polonia, Danemarca – Kazahstan.

un punct doar cu noroc. Bãtãlia a
avut ºi un preludiu elocvent, chiar
înainte de meci jucãtorii noºtri fiind
jefuiþi în hotelul din Astana.

Românii au încercat sã joace
fotbal în prima reprizã ºi au avut
patru ocazii bune la ºuturile din
careu ale lui Bogdan Stancu ºi cele
de „afarã” ale lui Rãzvan Marin ºi
Stanciu. Pe lângã acestea, trebu-
iau sã primeascã douã penalty-uri

clare, dar portughezul suspect de
pasiv nu a fost impresionat de in-
trãrile criminale la  Dragoº Grigo-
re ºi Chipciu. Pe terenurile unde
gazdele sunt protejate se spune cã
primeºti penalty doar dacã-þi rupe
piciorul, dar, la Astana, Chipciu ºi
Grigore au fost scoºi pe targã ºi
Sousa tot n-a reacþionat. Aºezaþi
într-un sistem 5-3-2, ca pe timpuri,
asiaticii au etalat ºi un fotbal des-
prins din vremuri de mult apuse.
Neavând mijloace fotbalistice, gaz-
dele au jucat dur, cu cotul sus la
fiecare duel, abordare îngãduitã de
arbitru, iar românii s-au cam inti-
midat dupã ce doi colegi au ieºit
vãtãmaþi pânã la pauzã. Tricolorii
au evitat contactele în repriza a
doua, acceptând posesia asiatici-
lor, care nu ºtiau însã ce sã facã
atunci când ajungeau cu mingea la
marginea careului, singura lor oca-
zie venind din piciorul lui Toºca,
aflat aproape de autogol. Pânã ºi
cel mai puternic jucãtor român, Sã-

punaru, a lãsat vreo ºase dinþi pe
sintetic, dupã duelurile aspre de
“dentiºtii” kazahi. Stanciu a refu-
zat jocul ºi a pasat doar în spate,
Adi Popa a fost bezmetic în stân-
ga, cei doi mijlocaºi centrali s-au
lipit parcã de fundaºi, iar Stancu a
rãmas izolat în avanposturi. Nici
Daum nu ºi-a ajutat echipa, bãgân-
du-l pe rudimentarul Enache, în
detrimentul unui jucãtor mai ofen-
siv ºi mai creativ, în timp ce Toº-
ca a trecut în jumãtatea adversã
doar forþat de împrejurãri, el ne-
maijucând de ceva timp fundaº
stânga. Din pãcate, tocmai Ena-
che a avut ºansa de a duce victo-
ria, pe final, la o fazã creatã exce-
lent de Stancu ºi la care nu trebu-
ia decât sã împingã mingea în
poartã de la un metru, dar a alu-
necat pe sintetic ºi în propria ne-
putinþã. Românii terminaserã însã
raþia de goluri la Erevan, unde le-
a intrat ºi ce nu trebuia.

Dacã înainte de meci am crezut

cã nu existã scuzã pentru ratarea
victoriei, dupã ce s-a vãzut la Asta-
na nu putem decât sã fim ºocaþi
cum a putut UEFA sã includã Ka-
zahstanul în competiþiile pe care le
organizeazã. Când ne referim însã
la un for în care suspiciunile ºi chiar
cazurile de corupþie predominã, ne
aºteptãm ca în anii urmãtori sã ju-
cãm ºi cu state cu potenþial econo-
mic din Orientul Îndepãrtat sau de
pe Lunã, având adversari echipaþi
cu scuturi, care ne aºteaptã cu bar-
da ridicatã. Pe de altã parte, FRF ar
trebui mãcar acum sã empatizeze
cu unele echipe, precum Universi-
tatea Craiova, frustrate de decizii ºi
maniere de arbitraj similare cu cele
ale portughezului Sousa.
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