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- De ce spui, Popescule, cã n-
a fãcut Bãsescu nimic? Ne-a
luat din leafã ºi din pensii.
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Grupare infracþionalã destructuratã!

Poliþiºtii doljeni
specializaþi în investi-
gaþii criminale, împre-
unã cu ofiþeri ai Poli-
þiei Federale din Berlin
ºi în colaborare cu
Europol au descins,
ieri, la 10 adrese, nouã
în Craiova ºi una în
comuna Gângiova, la
locuinþele unor persoa-
ne bãnuite de comite-
rea a peste 190 de
infracþiuni de furt, pe
teritoriul Germaniei.
ªase doljeni pe numele
cãrora autoritãþile
judiciare din Germania
au emis mandate euro-
pene de arestare au
fost „sãltaþi” în urma
descinderilor, alþi trei
membri ai grupãrii
fiind prinºi în urma
unei acþiuni desfãºura-
te simultan în Berlin
(Germania)…
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Se spune cã Academia sue-
dezã a produs, ieri, 13 octom-
brie a.c., o suprizã generalã,
chiar de proporþii, decernând
Premiul Nobel pentru literatu-
rã cântãreþului ºi textierului
Bob Dylan, 75 de ani, pentru
cã americanul „scrie o poezie
pentru urechi”, cum s-a expri-
mat Sara Danius secretarul
Academiei din Stockholm, adã-
ugând cã membrii sãi „au ma-
nifestat o mare coeziune în
acest caz”...

,,Bulgaria ºi,,Bulgaria ºi,,Bulgaria ºi,,Bulgaria ºi,,Bulgaria ºi
România înRomânia înRomânia înRomânia înRomânia în
contextul Cooperãriicontextul Cooperãriicontextul Cooperãriicontextul Cooperãriicontextul Cooperãrii
teritoriale europene”teritoriale europene”teritoriale europene”teritoriale europene”teritoriale europene”

JurnalistulJurnalistulJurnalistulJurnalistulJurnalistul
Dan TDan TDan TDan TDan Tomozeiomozeiomozeiomozeiomozei
ne propunene propunene propunene propunene propune
o China altfelo China altfelo China altfelo China altfelo China altfel

CardulCardulCardulCardulCardul
de sãnãtate,de sãnãtate,de sãnãtate,de sãnãtate,de sãnãtate,
când moare,când moare,când moare,când moare,când moare,
când renaºtecând renaºtecând renaºtecând renaºtecând renaºte

Problemelor din sistemul
public sanitar li se adaugã, la
intervale tot mai dese, ºi cã-
derile softului ce adminis-
treazã sistemului cardului na-
þional de asigurãri de sãnãta-
te. Nici nu mai conteazã de
câte ori picã softul. Cert este
cã autoritãþile au o problemã
gravã ce trebuie rezolvatã,
dar nu ni se aratã soluþiile.
Pânã atunci, ministerul Sãnã-
tãþii ºi CNAS iau în calcul ela-
borarea, în regim de urgen-
þã, a proiectului unei HG
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Legea Big Brother

este constituþionalã
Curtea Constituþionalã a

României a respins ieri excep-
þiile de neconstitþionalitate la
Legea Big Brother care regle-
menteazã prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi protecþia
vieþii private în sectorul comu-
nicaþiilor electronice. CCR a
judecat joi douã excepþii de
neconstituþionalitate ridicate în
instanþã la legea 203/2015, aºa-
numita lege Big Brother. Actul
normativ a fost atacat la CCR
în noiembrie 2015 în cadrul
unor procese pe rolul Judecãto-
riilor Sector 3 ºi Sector 6, dar
pânã acu judecãtorii constituþi-
onali nu au reuºit sã ia o
decizie. Legea privind prelucra-
rea datelor cu caracter personal
ºi protecþia vieþii private în
sectorul comunicaþiilor electro-
nice, aºa-numita lege Big
Brother, a fost promulgatã de
preºedintele Iohannis p 9
octombrie 2015, dupã ce pe 23
septembrie fusese adoptatã de
Camera Deputaþilor cu 187
voturi “pentru”, 12 “împotri-
vã” ºi 22 abþineri, proiectul.
Proiectul de lege, asumat de
liderii partidelor parlamentare
în baza unor consultãri care au
avut loc la Cotroceni în mai,
prevede cã datele de trafic
referitoare la abonaþi ºi utiliza-
tori, prelucrate ºi stocate de
cãtre furnizorul unei reþele
publice de comunicaþii electro-
nice sau de cãtre furnizorul
unui serviciu de comunicaþii
electronice destinat publicului
vor fi ºterse sau transformate în
date anonime atunci când nu
mai sunt necesare la transmite-
rea unei comunicãri, dar nu
mai târziu de trei ani de la data
efectuãrii comunicãrii. Potrivit
legii, prelucrarea datelor de
trafic, în scopul stabilirii
obligaþiilor contractuale ce
privesc abonaþii serviciilor de
comunicaþii cu plata în avans
va fi permisã pânã la împlini-
rea unui termen de 3 ani de la
data efectuãrii comunicãrii.
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MIRCEA CANÞÃR

Se spune cã Academia suedezã a produs,
ieri, 13 octombrie a.c., o suprizã generalã, chiar
de proporþii, decernând Premiul Nobel pentru
literaturã cântãreþului ºi textierului Bob Dylan,
75 de ani, pentru cã americanul „scrie o poe-
zie pentru urechi”, cum s-a exprimat Sara
Danius secretarul Academiei din Stockholm,
adãugând cã membrii sãi „au manifestat o mare
coeziune în acest caz”. Bob Dylan, primul
muzician recompensat de Academie, de la cre-
earea premiului în 1901, succede belarusei
Svtlana Alexievich. El se înscrie în lunga tradi-
þie, care aminteºte de William Blake, mare poet
englez, decedat la 1827, citându-se „Visions
of Johanna” ºi „Chimes of Freedom”. Oricât
de mare ar pãrea supriza, deºi nu e prima datã,
în discuþie nu va putea fi pusã originalitatea
muzicalã ºi lirismul textelor lui Bob Dylan, o
legendã a folkului, de fapt o istorie a Americii,
sintetizând în creaþia sa poezia suprarealistã a
generaþiei, austeritatea militantã a folkului, ener-
gia revoltatã a rockului, balada bluesului ºi cro-
nica vieþii cotidiene proprie þãrii. El a creat în
cadrul muzicii americane un nou mod de ex-
primare poeticã, spunea aceeaºi Sara Danius.
„Vremurile sunt pe cale sã se schimbe”, cânta
Bob Dylan în 1964. Imnul sãu este valabil ºi
pentru premiul Nobel, care i se acordã în acest

an. Este primul american care obþine Nobelul
pentru literaturã, dupã Tom Morrison în 1992.
Se spune cã ar fi ratat o ºansã, în 1996, când
a fost propus inoperant de prietenul sãu Allen
Ginsberg, ca „bardul ºi menestrelul american
major al secolului al XX-lea”. Prezentat de
Academia suedezã drept o icoanã, legenda fol-
kului a scos al 37-lea album, „Fallen Angels”,
în luna martie. Evident, de-a lungul timpului,
a avut destul polemici, cu critici de-ai sãi, care
l-au pus în umbra lui Frank Sinatra. E intere-
santã întreaga sa evoluþie, fiindcã în tinereþe,
aidoma multor adolescenþi americani, a fost
irizat de gloria lui Elvis Presley ºi Jerry Lee
Lewis. Se spune cã abia la sfârºitul anilor ’60,
când se detaºeazã de folk ºi de spiritul miºcã-
rii contestatare (rãzboiul din Vietnam), speci-
ficã epocii, începe marea creaþie. Dar, lucru-
rile sunt discutabile. Vocea inegalabilã ºi forþa
de penetrare a muzicii sale au produs o emo-
þie imensã, irepresibilã, în rândul tuturor gene-
raþiilor. În 2008, a primit premiul Pulitzer, care
recompenseazã, tradiþional, munca jurnalisti-
cã. El a fost dinstins, potrivit juriului „pentru
profundul impact asupra muzicii populare ºi
culturii americane”. Sã nu omitem sã spunem
cã premiul Nobel pentru literaturã este acom-
paniat de suma de opt milioane de coroane

suedeze, adicã 822.000 de euro. Salvat mira-
culos de la un accident moto, produs la 30
iulie 1966, care l-a þinut departe de scenã timp
de 3 ani, a început în 1988 turnee fãrã sfârºit,
câºtigând noi ºi noi fani. Adulat, fireºte, în zona
muzicii, criticat cu certitudine în teritoriul lite-
raturii, pentru acest premiu, Bob Dylan rãmâ-
ne inegalabil pe soclul sãu. Destul de înalt.

Guvernul contestã la Curtea
Constituþionalã a României legea
privind ºcolile doctorale ºi plagia-
tul, în forma adoptatã de Senat,
dupã ce liberalii au anunþat joi cã
au depus ºi ei o contestaþie la ace-
eaºi lege. Anunþul a fost fãcut de
purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui, Liviu Iolu, la solicitarea ME-
DIAFAX.

Premierul Dacian Cioloº a spus,
la începutul ºedinþei de guvern de
miercuri, cã regretã decizia Parla-
mentului privind legea doctorate-

În cursul acestei luni va începe
imunizarea copiilor împotriva dif-
teriei, tetanosului, tusei convulsive
(pertusis), hepatitei viralã B, polio-
mielitei ºi Haemophilus influenzae
tip b, potrivit Ministerului Sãnãtã-

Guvernul atacã la CCR legea privind plagiatul ºi ºcolile doctorale
lor ºi demisia lui Viorel Barbu din
fruntea CNATDCU, adãugând cã
Guvernul va face tot ceea ce este
posibil pentru ca mediul universi-
tar sã fie ferit de plagiat ºi impos-
turã. ”Sper sã gãsim în România
un echilibru instituþional în privin-
þa asumãrii în mod obiectiv ºi pro-
fesionist a evaluãrii tezelor de doc-
torat. Pot sã vã asigur cã Guver-
nul va face tot ceea ce este posibil
pentru ca mediul universitar ºi de
cercetare din România sã fie ferit
de imaginea aceasta cu impact ne-

gativ foarte mare a plagiatului ºi a
imposturii în cercetare. Nu o lege
poate sã decidã dacã o lucrare de
doctorat este ºtiinþificã sau nu, ci
doar oameni de ºtiinþã oneºti, ob-
iectivi, recunoscuþi ºi profesioniºti.
Cred cã aici trebuie sã ajungem”,
a declarat ºeful Executivului.

ªi PNL contestã la Curtea Con-
stituþionalã a României legea pri-
vind doctoratele, a anunþat joi li-
derul deputaþilor liberali Eugen Ni-
colãescu, care a admis cã votul
colegilor de partid din Senat a fost

o ”eroare”. Senatul a respins luni
cererea preºedintelui de reexami-
nare a legii care prevede cã uni-
versitãþile vor fi cele care vor de-
cide acordarea ºi retragerea titlu-
lui de doctor, cu 90 de voturi ‘’pen-
tru’’, în timp ce ‘’împotrivã’’ au
votat doar 12 aleºi, iar ºase s-au
abþinut. În cererea de reexamina-
re, Iohannis subliniase cã proiec-
tul de lege nu clarificã situaþia te-
zelor de doctorat aflate în prezent
spre analizã la CNATDCU ºi nici
pe cea a situaþiilor de plagiat.

Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã programul de vaccinare
a copiilor intrã în normal din a doua parte a lunii octombrie

Programul de vaccinare a copiilor intrã în normal
din a doua parte a lunii octombrie, conform schemei
naþionale de imunizare, vaccinul hexavalent fiind re-

cepþionat, a anunþat ieri Ministerul Sãnãtãþii.

þii. “Primul lot de vaccin, 115.000
de doze, este acum în depozitul
Unifarm ºi într-o sãptãmânã va fi
distribuit cãtre Direcþiile de Sãnã-
tate Publicã. Dupã ce ajunge în de-
pozitele locale, DSP-urile îi vor

anunþa pe medicii de familie cã pot
ridica vaccinul pentru derularea
programului de imunizare în con-
diþii optime. De asemenea, Minis-
terul Sãnãtãþii face apel cãtre medi-
cii de familie sã demareze progra-
marea la vaccinare a copiilor eligi-
bili ºi a celor care nu au fost vacci-
naþi pânã în prezent”, potrivit unui
comunicat de presã al Ministerului
Sãnãtãþii remis joi MEDIAFAX.

Al doilea lot de vaccin hexava-
lent, adicã restul de 140.000 de
doze, va ajunge în România pânã
pe data de 31 octombrie 2016. Mi-
nisterul Sãnãtãþii mai anunþã cã
vaccinul ROR, împotriva rujeolei,
oreionului ºi rubeolei, este în sto-
curi suficiente, astfel încât sã poatã
fi asiguratã imunizarea tuturor co-
piilor care au nevoie de acest ser.

De asemenea, sunt stocuri sufi-
ciente ºi pentru vaccinurile împo-
triva Hepatitei B ºi DTP (difterie,
tetanos, pertusis). “Vaccinul anti-
gripal a fost, la rândul sãu, recep-
þionat, iar pânã la finalul lunii oc-
tombrie va începe campania de
vaccinare. Vor fi 500.000 de doze
disponibile pentru populaþia vulne-
rabilã la boalã (copii, bolnavi cro-
nici, vârstnici ºi personal sanitar),
cu posibilitatea de suplimentare a
dozelor în funcþie de cerere. Vac-
cinul BCG, serul împotriva tuber-
culozei destinat nou-nãscuþilor, va
ajunge în maternitãþi în maximum
trei sãptãmâni, iar pentru vaccinul
pneumococic au fost alocate fon-
durile necesare ºi va fi demaratã
procedura de achiziþie”, potrivit
documentului citat.
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Comisarul pentru politicã re-
gionalã, Corina Creþu, a declarat
cã cifrele vorbesc de la sine – po-
litica de coeziune dã rezultate.
„Consider cã aceastã politicã este
necesarã ºi cã trebuie sã rãmânã
puternicã, chiar ºi dupã 2020.
Astfel, în intervalul 2007 – 2013,
Politica de coeziune, a ajutat la
crearea a 35.000 de locuri de
muncã, dintre care 13.000 în
IMM-uri.  Au fost de asemenea
create 101 start-up-uri, în timp
ce 2900 de IMM-uri au benefi-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Un sfert (25,1%) din totalul investi-
þiilor guvernamentale din România, din
perioada 2007-2013, se datoreazã poli-
ticii de coeziune a Uniunii Europene,
conform unei evaluãri independente pu-
blicate de Comisia Europeanã.  Investi-

þiile, în valoare totalã de 15,4 miliarde
de euro, finanþate prin Fondul european
de dezvoltare regionalã,  au fost realiza-
te cu precãdere în domenii precum:
transporturi,  sprijinirea companiilor,
cercetare ºi protectia mediului.

Evaluarea a fost împãrþitã
în 14 „pachete de lucru” temati-
ce. În cursul evaluãrii au fost
intervievaþi peste 3 000 de
beneficiari ºi 1 000 de angajaþi ai
autoritãþilor de management, 530
de pãrþi interesate au participat la
10 seminarii, 80 de organizaþii au
rãspuns la o consultare online, iar
fiecare pachet de lucru a fost
examinat de experþi externi.

ciat de sprijin material prin Fon-
dul european de dezvoltare regio-
nalã”, a precizat Corina Creþu .

În domeniul transporturilor,
investiþiile prin politica de coeziu-
ne au ajutat la construcþia a 368
km de drumuri noi ºi moderniza-
rea a altor 1.900 de kilometri. De
asemenea, în acelaºi interval, au
fost construiþi 122 kilometri de
cale feratã ºi alþi 22 au fost mo-
dernizaþi. În ceea ce priveºte do-
meniul cercetãrii, fondurile euro-
pene disponibile prin Politica de

coeziune au ajutat la dezvoltarea
a 570 de proiecte de cercetare ºi
inovare, care au generat un total
de 1.200 de locuri de muncã pen-
tru cercetãtorii din România.

Un milion de locuri
de muncã create

La nivel european, principalele
rezultate ale evaluãrii perioadei
2007-2013 sunt urmãtoarele: un
milion de locuri de muncã create,
reprezentând o treime din crearea
netã de locuri de muncã din în-
treaga UE în aceastã perioadã, ºi
un PIB suplimentar de 2,74 EUR
pentru fiecare euro investit din pa-
chetul politicii de coeziune, ceea
ce înseamnã un PIB suplimentar
estimat la o mie de miliarde EUR
pânã în 2023.

Aceastã politi-
cã a adus benefi-
cii tuturor statelor
membre ale UE ºi
le-a sprijinit în
perioade dificile
din punct de ve-
dere economic.
Prin ea au fost re-
alizate investiþii în
aproape 400 000
de IMM-uri ºi în-
treprinderi nou-
înfiinþate, politica
de coeziune fiind
un pilon al agendei UE pentru
creºtere economicã ºi locuri de
muncã.

În perioada 2007-2013 au fost
investite 346,5 miliarde în temeiul
politicii de coeziune. Aceastã eva-
luare asigurã o mai mare transpa-
renþã ºi responsabilitate, fiind în

acelaºi timp un exerciþiu de învã-
þare ºi permiþând tragerea unor
concluzii în vederea îmbunãtãþirii
politicii de coeziune, atât în perioa-
da de programare actualã, cât ºi
în cea viitoare. Pentru a se asigura
independenþa, evaluarea a fost re-
alizatã de experþi externi.

Deputaþii din Parlamentul Eu-
ropean Marian-Jean Marinescu
(PPE, România, membru în Co-
misia pentru Transporturi ºi Tu-
rism) ºi Iskra Mihaylova
(ALDE, Bulgaria, preºedintele Co-
misiei pentru Dezvoltare Regiona-

,,Bulgaria ºi România în contextul
Cooperãrii teritoriale europene”

Biroul de Informare al Parlamentului European în
România ºi Centrul Europe Direct Craiova organizeazã,
joi, 20 octombrie 2016, la Calafat (Port Cetate),  forumul
transfrontalier de dezbateri intitulat ,,Bulgaria ºi România

în contextul Cooperãrii teritoriale europene”.

lã), vor dezbate, alãturi de
reprezentanþi ai autoritã-
þilor naþionale ºi locale, ai
mediului de afaceri, bene-
ficiari ai proiectelor fi-
nanþate cu fonduri euro-
pene ºi jurnaliºti, subiec-

te relevante pen-
tru regiunea Cala-
fat-Vidin. « Podul Calafat
- Vidin la trei ani de la
deschidere: impactul asu-
pra economiei locale »;
« Transportul de mãrfuri
pe Dunare: o oportunita-
te suficient exploata-
tã? » ; « Parcurile indus-
triale: o sursã de creºte-
re economicã în regiu-
ne?” ºi «Viitorul politicii
de coeziune », sunt doar
câteva din temele propu-
se spre dezbatere în ca-
drul acestui eveniment.

De asemenea, în ca-

drul evenimentului, va fi prezentat
raportul “Cooperarea teritorialã
europeanã – practici optime ºi
mãsuri inovatoare”, redactat ºi
susþinut în Parlamentul European
de deputatul Iskra Mihaylova.
Cuvântul de deschidere îl va avea
Mihai Roºioru, reprezentant al Bi-
roul de Informare al Parlamentului
European în România. Alãturi de
cei doi europarlamentari va mai fi
prezentã la Cetate ºi Silvia Davi-
doiu, director general, coordona-
tor la nivel naþional al Strategiei
Dunãrii, din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.

Peste 40 de parlamentari, pro-
veniþi din 15 state europene ºi din
toate grupurile politice majore, au
participat, la Bruxelles, în perioa-
da 11-13 octombrie, la a II-a edi-
þie a Forumului European al Tine-
rilor Parlamentari ºi Europarla-
mentari, organizat la iniþiativa eu-
rodeputatului român Victor Ne-
grescu. Evenimentul s-a bucurat
de sprijinul ºi prezenþa unor înalþi
demnitari europeni precum Preºe-
dintele Parlamentului European
Martin Schulz, liderii grupurilor
S&D ºi PPE, Gianni Pittella ºi
Manfred Weber, comisarii euro-

Forumului European al Tinerilor
Parlamentari ºi Europarlamentari

peni Cecilia Malmstrom ºi El¿bie-
ta Bieñkowska, ambasadorii Sta-
telor Unite ºi Canadei pe lângã
Uniunea Europeanã, dar ºi de sus-
þinerea reþelei tinerilor europarla-
mentari EU40. În cadrul forumu-
lui a fost adoptatã de cãtre parti-
cipanþi o rezoluþie referitoare la
cooperarea transatlanticã în con-
textul Brexit în care se face apel
la organizarea unei Convenþii de-
spre viitorul Uniunii Europene. Re-
zoluþia adoptatã conþine 4 capitole
cheie pentru UE: comerþul, secu-
ritatea, protecþia datelor personale
ºi viitorul UE post Brexit.
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O acþiune de amploare a poli-
þiºtilor doljeni ºi germani s-a des-
fãºurat ieri, pentru destructurarea
unei grupãri infracþionale speciali-
zatã în furturi comise pe teritoriul
Germaniei, în Berlin mai exact.
Astfel, ieri dimineaþã, poliþiºtii Di-
recþiei de Investigaþii Criminale,
Serviciului de Investigaþii Criminale
Dolj împreunã cu ofiþeri ai Poliþiei
Federale din Berlin, Germania ºi în
colaborare cu Europol, sprijiniþi de
luptãtorii Serviciului de Acþiuni
Speciale, au descins la 10 adrese
din judeþul Dolj (9 din Craiova ºi
una în comuna Gângiova) ºi au pus
în executare 6 mandate europene

Reamintim cã, potrivit IPJ Dolj,
marþi, 13 septembrie a.c., ora
11.30, poliþiºtii doljeni au fost se-
sizaþi cu privire faptul cã Ionela
Maria, de 34 de ani, din ªimnicu
de Sus, este agresatã ºi ameninþa-
tã la domiciliu de soþul ei, Romicã
Dumitru Maria, de 37 de ani. În
temeiul sesizãrii, la locaþia indicatã
s-au deplasat poliþiºtii din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Ruralã Melineºti,
care au stabilit cã, pe fondul unor
discuþii contradictorii, cel în cau-
zã a lovit-o pe soþia sa ºi apoi a
ameninþat-o cu un cuþit. Întrucât
se manifesta violent, bãrbatul a
fost imobilizat ºi încãtuºat, cu spri-
jinul unei grupe de mascaþi a Ser-
viciului de Acþiuni Speciale Dolj,

Dol jeanul  care º i-a  bãtut  º iDol jeanul  care º i-a  bãtut  º iDol jeanul  care º i-a  bãtut  º iDol jeanul  care º i-a  bãtut  º iDol jeanul  care º i-a  bãtut  º i  încuiat soþia menþinut încuiat soþia menþinut încuiat soþia menþinut încuiat soþia menþinut încuiat soþia menþinut
dupã gratii ºi trimis în judecatãdupã gratii ºi trimis în judecatãdupã gratii ºi trimis în judecatãdupã gratii ºi trimis în judecatãdupã gratii ºi trimis în judecatã

Bãrbatul de 37 de ani, din ªimnicu de Sus, arestat
pe 14 septembrie pentru lipsire de libertate, violenþã
în familie ºi ameninþare, victimã fiindu-i soþia,
rãmâne în spatele gratiilor. Mai mult, procurorii au
finalizat cercetãrile ºi au întocmit rechizitoriul prin
care au dispus trimiterea în judecatã a bãrbatului.

apoi condus la sediul poliþiei în ve-
derea continuãrii cercetãrilor. Prin
extinderea cercetãrilor s-a stabilit
faptul cã, în aceeaºi zi, persoana
vãtãmatã a fost þinutã prin folosi-
rea forþei ºi împotriva voinþei sale,
într-o încãpere din locuinþã. În
urma analizãrii probatoriului admi-
nistrat cu procurorul de caz, faþã
de agresor s-a dispus continuarea
urmãririi penale sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunilor de lipsire de
libertate, violenþã în familie ºi ame-
ninþare. Procurorul de caz a emis
pe numele sãu ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 de ore, fiind încar-
cerat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul I.P.J Dolj, iar
o zi mai târziu a fost prezentat Ju-

decãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã, care a emis man-
dat pe o perioadã de 30 de zile pe
numele acestuia.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi, la începutul acestei
sãptãmâni l-au trimis în judecatã
pentru infracþiunile comise. În
plus, procurorii au cerut instanþei
menþinerea arestãrii preventive a
inculpatului. Judecãtorii i-au
respins bãrbatului cererea de a fi
eliberat sub control judiciar, men-
þinându-l dupã gratii: „Respinge
cererea formulatã de inculpatul
Maria Dumitru Romicã, prin apã-
rãtor ales, de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive cu controlului
judiciar ºi de revocare a mãsurii
arestãrii preventive. Menþine ca
fiind temeinicã ºi legalã mãsura
arestarii preventive dispusã faþã de
inculpatul Maria Dumitru Romi-
cã, prin încheierea nr. 76/

14.09.2016 a Judecãtoriei Craio-
va, fiind emis mandatul de aresta-
re preventivã nr. 56/14.09.2016.
Dispune comunicarea cãtre incul-
patul Maria Dumitru Romicã a
copiei certificatã a rechizitoriului
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova ºi stabileºte termen
de 20 de zile, pânã la care acesta
poate formula în scris cereri si ex-
cepþii cu privire la legalitatea ad-
ministrãrii probelor si a efectuãrii
actelor de cãtre organele de urmã-

rire penalã Pune în vedere apãrã-
torului ales cã în termen de 20 de
zile, are dreptul sã formuleze în
scris cereri si excepþii cu privire la
legalitatea administrãrii probelor
si a efectuãrii actelor de cãtre or-
ganele de urmãrire penalã. Chel-
tuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Cu drept de contestatie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în camera de con-
siliu”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Judecãtoriei Craiova.

Grupare infracþionalã destructuratã!
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Poliþiºtii doljeni specializaþi în investigaþii
criminale, împreunã cu ofiþeri ai Poliþiei Fe-
derale din Berlin ºi în colaborare cu Europol
au descins, ieri, la 10 adrese, nouã în Craio-
va ºi una în comuna Gângiova, la locuinþele
unor persoane bãnuite de comiterea a peste
190 de infracþiuni de furt, pe teritoriul Ger-
maniei. ªase doljeni pe numele cãrora auto-
ritãþile judiciare din Germania au emis man-
date europene de arestare au fost „sãltaþi”

în urma descinderilor, alþi trei membri ai gru-
pãrii fiind prinºi în urma unei acþiuni desfãºu-
rate simultan în Berlin (Germania). Membrii
grupãrii îºi alegeau victimele în staþiile de
metrou ºi, în aglomeraþie, le goleau genþile ºi
buzunarele de bunurile de valoare, prejudiciul
total fiind de aproape un sfert de milion de
euro. Cu toþii urmeazã sã fie prezentaþi Curþii
de Apel Craiova pentru confirmarea mandate-
lor ºi demararea procedurilor de extrãdare.

de arestare emise pe numele unor
persoane bãnuite de implicare într-
o cauzã în care se efectueazã cer-
cetãri sub aspectul sãvârºirii unor
infracþiuni de furt din buzunar ºi
genþi. Simultan cu percheziþiile din
România, poliþiºtii de investigaþii
criminale din Germania au descins
în trei locaþii din Berlin, unde se
aflau alþi membri ai grupãrii in-
fracþionale – este vorba despre
douã cluburi de noapte ºi un hotel
din cartierul Charlottenburg – Ber-
lin, locaþii frecventate de membrii
grupãrii. Persoanele ridicate în
urma descinderilor, cu vârste cu-
prinse între 19 ºi 45 de ani, au fost

conduse la sediul Serviciului de
Investigaþii Criminale Dolj pentru
audieri, unul dintre suspecþi fiind
prins în momentul în care încerca
sã fugã din þarã în Bulgaria, pe la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat. „Din investigaþiile efec-
tuate în comun de poliþiºtii ro-
mâni ºi cei din Berlin a rezultat
faptul cã suspecþii, în perioada
iulie 2015 – august 2016, au ac-
þionat în cartierul Charlottenburg
– Berlin, în zona staþiilor de me-
trou unde, profitând de neaten-
þia victimelor sustrãgeau bunuri
din genþi ºi buzunare. Pânã în
prezent în sarcina celor în cauzã

au fost reþinute peste 190 de fap-
te prin care s-a creat un prejudi-
ciu de aproximativ 225.000 euro”,
au precizat reprezentanþii Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Dolj. În urma activitãþilor
desfãºurate de poliþiºtii germani au
fost identificate ºi prinse, în timp
ce încercau sã treacã graniþa ºi sã
pãrãseascã Germania, alte trei per-
soane, cu vârste cuprinse între 22
ºi 27 de ani, toate din Craiova, cã-
utate de autoritãþile judiciare pen-

tru aceleaºi fapte. Cei ºase doljeni,
Dorel Musi, de 45 de ani, Alina
Manolescu, de 21 de ani, Lauren-
þiu Adîr, de 19 ani, Nicolae Mano-
lescu, de 31 de ani, Marian Curte,
de 30 de ani, (acesta fiind prins la
Calafat în timp ce încerca sã ajun-
gã în Bulgaria), ºi Florin Manoles-
cu, ridicaþi ieri urmeazã sã ajungã
în faþa magistraþilor Curþii de Apel
Craiova pentru confirmarea man-
datelor europene ºi demararea pro-
cedurilor în vederea extrãdãrii.
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Ne-am obiºnuit ca softul, prin
care cardurile de sãnãtate sunt
validate online, sã tot „cadã”. Zeci
de reþete medicale rãmân în grija
farmaciilor, ce trebuie sã le in-
troducã manual, imediat ce pro-
gramul reporneºte. Casa Naþio-
nalã de Asigurãri de Sãnãtate dã
comunicate, în cea mai mare par-
te, mai mult reci, decât calde, la
acest capitol. Cea mai veche in-
disponibilitate a platformei infor-
matice este precizatã a fi la 29
septembrie a.c. A venit 10 octom-

brie, cu aceeaºi problemã. ªi þine,
cu mici excepþii, pânã în prezent.
Se vrea relaxarea raportãrii

Cu toate acestea, CNAS dã
un ultim comunicat optimist.
„Sistemul cardului naþional de
asigurãri de sãnãtate a fost rea-
dus în stare de funcþionare, în-
cepând de ieri, 13 octombrie
2016, ora 11.00, iar în continua-
re se efectueazã mãsuri tehnice
de consolidare a acestuia. Ast-
fel, dacã în data de 12 octom-
brie 2016, pe parcursul întregii
zile, s-au prescris 19.000 de
reþete online ºi s-au eliberat me-
dicamentele pentru 16.000 din-
tre acestea, în ziua de 13 oc-
tombrie 2016, pânã la orele
12.00, s-au prescris 145.000 de
reþete online ºi s-au eliberat me-
dicamentele pentru 129.000 din-
tre acestea. Totodatã, dacã nu-
mãrul serviciilor medicale ra-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Problemelor din sistemul public sanitar li se adaugã, la
intervale tot mai dese, ºi cãderile softului ce administrea-
zã sistemului cardului naþional de asigurãri de sãnãtate.
Nici nu mai conteazã de câte ori picã softul. Cert este cã
autoritãþile au o problemã gravã ce trebuie rezolvatã, dar
nu ni se aratã soluþiile. Pânã atunci, ministerul Sãnãtãþii ºi
CNAS iau în calcul elaborarea, în regim de urgenþã, a
proiectului unei HG, care sã permitã relaxarea regimului
de raportare ºi validare a serviciilor efectuate în interva-
lul de timp de la apariþia incidentului ºi pânã la soluþiona-
rea acestuia. Deºi CNAS anunþa cã sistemul electronic a
repornit, ieri, la amiazã, în farmaciile din Craiova funcþio-
narea softului se fãcea cu intermitenþe.

portate ºi validate on-line în în-
treaga þarã fost de 300.000 pe
tot parcursul zilei de 12 octom-
brie 2016, în data de 13 octom-
brie 2016, pânã la orele 12.00,
s-au raportat ºi validat online
797.000 de servicii medicale”.

Totodatã, pentru a evita ca in-
cidentele de funcþionare a uneia
din componentele Platformei In-
formatice a Asigurãrilor de Sã-
nãtate (PIAS) sã perturbe acti-
vitatea furnizorilor de servicii
medicale aflaþi în contract cu sis-

temul asigurãrilor sociale de sã-
nãtate, Ministerul Sãnãtãþii ºi
CNAS lucreazã în regim de ur-
genþã la elaborarea proiectului
unei Hotãrâri de Guvern care sã
permitã relaxarea regimului de
raportare ºi validare a servicii-
lor efectuate în intervalul de timp
de la apariþia incidentului ºi pânã
la soluþionarea acestuia.
În offline ne e scãparea

Pe perioada în care sistemul
cardului naþional de asigurãri de
sãnãtate nu funcþioneazã în para-
metri normali, furnizorii de servi-
cii medicale aflaþi în contract cu
casele de asigurãri de sãnãtate pot
acorda asiguraþilor servicii offli-
ne. CNAS precizeazã cã, în con-
formitate cu reglementãrile legale
în vigoare, serviciile medicale
acordate offline vor putea fi ra-
portate ºi validate de sistemul in-
formatic în termen de trei zile lu-

crãtoare, dupã cea în care s-a
acordat serviciul respectiv, astfel:
pentru serviciile acordate în cur-
sul zilei de luni, 10 octombrie

2016, raportarea ºi
validarea se putea
face pânã ieri, 13 oc-
tombrie 2016, ora
23.59; pentru servicii-
le acordate în cursul
zilei de marþi, 11 oc-
tombrie 2016, rapor-
tarea ºi validarea se
poate face astãzi, 14
octombrie 2016, ora
23.59; pentru servicii-
le acordate în cursul
zilei de miercuri, 12
octombrie 2016, ra-
portarea ºi validarea
se poate face pânã
luni, 17 octombrie
2016, ora 23.59.

Conform datelor
Direcþiei Generale
Tehnologia Infor-
maþiei  din cadrul

CNAS, în cursul zilei de marþi,
11 octombrie 2016, la nivelul în-
tregii þãri au putut fi raportate ºi
validate circa 50% din
serviciile medicale
efectuate, în medie, în
cursul unei zile nor-
male de lucru. CNAS
cere scuze tuturor ce-
lor afectaþi de situa-
þia fortuitã ºi menþio-
neazã cã depune toa-
te eforturile pentru
readucerea sistemului
cardului naþional de
sãnãtate, în cel mai
scurt timp posibil, în
parametri normali de
funcþionare. Totoda-
tã, instituþia va comu-
nica în timp util fur-
nizorilor de servicii
medicale care sunt so-
luþiile de raportare ºi
validare a serviciilor

efectuate, în cazul în care situa-
þia actualã se prelungeºte, astfel
încât activitatea lor sã nu fie per-
turbatã iar pacienþii asiguraþi sã
nu aibã de suferit.
Farmaciile mai dese, decât
casele de pariuri

La nivelul judeþului Dolj
funcþioneazã 263 de farmacii,
cea mai mare pondere fiind în
Craiova. Numãrul de reþete pe
care farmaciºtii doljeni trebuie
sã le introducã manual în sis-
tem este, acum, foarte ridicat.
ªi aceasta nu este singura pro-
blemã. Odatã cu eliminarea cri-
teriului demografic în baza cã-
ruia se puteau deschide noi far-
macii, piaþa de profil a devenit
hiperocupatã. Jucãtorii mari din
retailul farmaceutic autohton
“se bat” pe un numãr limitat de
licene, care permit înfiinarea
farmaciilor, pentru cã numãrul
unitãilor este corelat, conform
legii, cu numãrul de locuitori.
De altfel, acesta a rãmas singu-
rul criteriu, dupã ce, la presiu-
nea lanurilor mari, a fost scos

criteriul geografic, care cerea o
distanã minimã între unitãþi.

Sã mai precizãm cã, teoretic,
art. 10 alin. 1 din Normele pri-
vind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea farmaciilor ºi dro-
gheriilor prevede cã: “Farma-
ciºtii inspectori din Ministerul
Sãnãtãþii - Direcþia Generalã
Strategii ºi Politica Medicamen-
tului vor efectua inspecþii perio-
dice de supraveghere în unitã-
þile autorizate pentru distribuþie
cu amãnuntul de medicamente,
conform programului de in-
specþie, întocmit astfel încât
fiecare unitate autorizatã sã fie
inspectatã cel puþin o datã la 3
ani”. Numãrul inspectorilor fi-
ind insuficient, ne pãstrãm re-
zerve în a crede cã un astfel de
control chiar se mai face. ªi,
iatã cum, farmaciile au ajuns
mai dese decât casele de pariuri
sportive, greu controlabile ºi
fãrã niciun interes de a oferi
pacienþilor sfaturi profesionale
privitoare la o medicaþie adec-
vatã, interesate doar sã vândã
mult, cât mai mult!
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Sfânta Parascheva  s-a nãscut în secolul
al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe þãr-
mul Mãrii Marmara, în apropiere de Con-
stantinopol (azi Istanbul). Se spune cã, pe
când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a
auzit cuvintele Mântuitorului într-o bisericã:
“Oricine voieºte sã vinã dupã Mine sã se le-
pede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-mi urme-
ze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o
determinã sã-ºi dãruiascã hainele sale sãra-
cilor. Dupã o vreme se retrage în pustie ºi,
urmând sfaturile unor vieþuitori aleºi, se în-
dreaptã spre þinutul Pontului, oprindu-se la
mãnãstirea Maicii Domnului din Heracleea,
unde va rãmâne cinci ani. De aici a plecat
spre Þara Sfânta, în dorinþa de a-ºi petrece
restul vieþii în locurile sfinte. Dupã ce a vã-
zut Ierusalimul, s-a aºezat într-o mãnãstire
de cãlugãriþe în pustiul Iordanului. Din puþi-
nele ºtiri privitoare la viaþa ei, aflãm cã într-
o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-
a spus în vis sã se reîntoarcã în locurile pã-
rinteºti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa:
“Sã laºi pustia ºi la moºia ta sã te întorci, cã
acolo þi se cade sã laºi trupul pãmântului ºi
sã treci din aceastã lume cãtre Dumnezeu,
pe Care L-ai iubit”. Din Constantinopol s-a
îndreptat spre Epivat, fãrã sã spunã cuiva
cine este ºi de unde vine. Aici, împãcatã cu
sine, cu oamenii ºi cu Dumnezeu, ºi-a dat
sufletul, fiind îngropatã ca o strãinã. Potri-
vit tradiþiei, se spune cã un marinar a murit
pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în
mare. Valurile l-au aruncat la þãrm, iar un
sihastru care trãia acolo, a rugat pe niºte creº-

Sfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã Parascheva
tini sã-l îngroape dupã rânduiala creºtineas-
cã. Sãpând o groapã, au gãsit acolo trupul
Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit ºi plin
de mireasmã. Cu toate acestea, au pus alã-
turi de ea ºi trupul corãbierului. Dar în noap-
tea urmãtoare, unuia din creºtinii care sãpa-
serã groapã, cu numele Gheorghe, i s-a arã-
tat în vis o împãrãteasã, ºezând pe un scaun
luminat ºi înconjuratã de îngeri, iar unul din-
tre aceºtia îl mustra pentru cã n-a scos din
groapã trupul Cuvioasei Parascheva. Iar îm-
pãrãteasa pe care o vãzuse în vis ºi care nu
era alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a po-
runcit sã ia degrabã trupul ei ºi sã-l aºeze
undeva la loc de cinste. Credincioºii au înþe-
les cã este un semn dumnezeiesc, fapt pen-
tru care au luat trupul Cuvioasei din mor-
mânt ºi l-au aºezat în biserica Sfinþii Apos-
toli din Kallicrateia. Aici au avut loc vinde-
cãri minunate în urma rugãciunilor care se
fãceau lângã cinstitele sale moaºte. În anul
1238, în ziua de 14 octombrie, moaºtele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate
la Târnovo, fiind aºezate în Biserica cu hra-
mul Maicii Domnului.  În anul 1393, Bulga-
ria a cãzut sub ocupaþia turcilor, iar biserici-
le bulgare au fost transformate în moschei.
Este anul în care sfintele moaºte sunt muta-
te la Vidin, pentru 5 ani. Dupã lupta de la
Nicopole din anul 1396, moaºtele Sfintei
Parascheva vor ajunge din Vidin la Belgrad -
Serbia, în anul 1398. În 1521, sultanul Su-
leiman Magnificul cucereºte Belgradul.
Moaºtele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt
duse la Constantinopol, fiind aºezate în pa-

latul sultanului. Mai apoi au fost
rãscumpãrate de la turci de cã-
tre Patriarhia Ecumenicã ºi aºe-
zate în Biserica Panmakaristos,
sediul de atunci al Patriarhiei
Ecumenice. Dupã transforma-
rea acestei biserici în mosche-
ie, moaºtele au fost duse în mai
multe biserici: Vlaherne (1586),
Sfântul Dumitru de la Xiloporta
(1597) ºi Sfântul Gheorghe din
Fanar - noul sediu al Patriarhiei
Ecumenice (1601).

Vasile Lupu(1634-1653), cti-
torind la Iaºi biserica “Sfinþii
Trei Ierarhi” ºi amintindu-ºi de
Ioan Asan, care la vremea sa a
strãmutat moaºtele Prea Cu-
vioasei Parascheva de la Epi-
vat la Târnovo, a fãcut demer-
surile necesare la Patriarhia din
Constantinopol ca moaºtele
Sfintei Parascheva sã fie strã-
mutate la Iaºi. El a plãtit toate
datoriile Patriarhiei Ecumenice,
încât patriarhul Partenie I ºi
membrii Sinodului au hotãrât
sã-i ofere, drept recunoºtinþã,
moaºtele Cuvioasei care au fost aduse în
Moldova de cãtre  domnitor ºi aºezate pe
14 octombrie 1641, în Mãnãstirea „Sfinþii
Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaºtele Sfin-
tei Cuvioase Parascheva au fost mutate în
Catedrala mitropolitanã din Iaºi, unde se
aflã ºi în zilele noastre. “Întru tine, Maicã,

cu osârdie s-a mântuit cel dupã trup. Cãci
luând Crucea ai urmat lui Hristos, ºi lucrând
ai învãþat sã nu se uite la trup cãci este tre-
cãtor. Pentru aceasta ºi cu îngerii, împreu-
nã se bucurã, preacuvioasã Maicã Paras-
cheva, duhul tãu” Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI

 La Colegiul „ªtefan Odoble-
ja” din Craiova s-a desfãºurat,
miercuri, 12 octombrie, prima
fazã, cea scrisã, a examenului de
ocupare a posturilor de director
ºi director adjunct în instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar.
„Au fost depuse 451 de candi-
daturi, cu 302 de candidaþi în-
scriºi, unii dintre ei optând pen-
tru mai multe funcþii. Au fost
respinºi, dupã verificarea lucrã-
rilor, operaþiune care s-a înche-
iat la ora 22:30, 45 de candidaþi.
Cu tot volumul presupus pentru
o asemenea zi, ne-am organizat
foarte bine, nu au fost proble-
me, iar, în acest sens, le mulþu-
mesc ºi reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului

Cu respinºi ºi admiºi, concursul merge mai departe
Pe 12 octombrie, s-a încheiat proba scrisã

a concursului pentru ocuparea posturilor de
director ºi director adjunct în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar, cu caracter elimi-
natoriu, cei care nu au promovat nemaipu-
tând participa la celelalte probe de exami-
nare. Au fost respinse, prin nota obþinutã,

dosarele a 45 de persoane, pentru 51 de can-
didaturi, mai mulþi dintre ei depunând dosa-
rele pe mai multe funcþii. De asemenea, s-
au înregistrat patru absenþi, iar printre cei
care nu au obþinut notã de trecere se numã-
rã ºi cadre didactice aflate în funcþie, unele
cu notorietate.

Dolj, Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgen-
þã „Oltenia” al judeþului Dolj, Po-
liþiei Locale Craiova. Metodolo-
gia a fost foarte clarã, astfel cã,
pentru celelalte douã probe, can-
didaþii trebuia sã obþinã mini-
mum 35 de puncte în vederea
continuãrii concursului. Comi-
siile vor rãmâne aceleaºi ºi lu-
crãm la un grafic pentru progra-
marea celor care s-au înscris la
mai multe posturi. Avem un caz
în care un cadru didactic ºi-a
depus candidatura în trei judeþe
– Dolj, Gorj, Mehedinþi, astfel
încât am luat legãtura sã se facã
programarea astfel ca acesta sã
poatã fi prezent la toate întâlni-

rile. Atrag încã o datã atenþia asu-
pra respectãrii legislaþiei, cu atât
mai mult pentru Consiliile Locale,
în aºa fel încât cei desemnaþi sã
facã parte din comisii sã nu fie în
conflict de interese ”, a declarat
prof. Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

Doi „maximi”
ºi susprize printre
„picaþi”

Ca la fiecare concurs, sunt ºi
premianþi ºi „picaþi”. Din prima
categorie, cu maximul de punc-
taj (50) sunt prof. Alina Ciucã
(care a aplicat pentru ªcoala
Gimnazialã „Sf. Dumitru” din
Craiova) ºi prof. Valeria Rozi-
ca (pentru Liceul Tehnologic
„Alexandru Macedonscki” din
Melineºti). Din pãcate, sunt ºi
surprize, la care foarte puþini se
aºteptau, cu atât  mai mult cu
cât au în spate o carierã mana-
gerialã: prof. Mihaela Genoiu
(Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”), prof.  Andrei Onea
(ªcoala Gimnazialã „Barbu Lo-
custeanu” din comuna Leu),
Dinu Maria (Grãdiniþa cu Pro-
gram Prelungit „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova), etc.

CRISTI PÃTRU

Astãzi, în ziua de prãznuire a
Sfintei Cuvioase Parascheva, Înalt-
preasfinþitul Pãrinte Irineu – Arhi-
episcopul Craiovei ºi Mitropolitul
Olteniei,  Preasfinþitul Pãrinte Ni-
codim – Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, ºi Preasfinþitul Pãrinte
Emilian Loviºteanul – Episcop vi-
car al Arhiepiscopiei Râmnicului,
vor face parte din soborul de arhi-
erei care va sãvârºi slujba Sfintei
Liturghii pe un podium amenajat
special, în apropierea Catedralei
mitropolitane din Iaºi, cu prilejul

sãrbãtorii Sfintei Cuvioase Paras-
cheva, anunþã Biroul de Presã al
Mitropoliei Olteniei. Sfântul lãcaº
din Dealul Copoului adãposteºte
moaºtele Cuvioasei Parascheva ºi
în fiecare an, la 14 octombrie, aici
este organizat cel mai mare peleri-
naj din þara noastrã. Anul acesta,
pelerinii se vor putea închina ºi la
moaºtele Sfântului Cuvios Neofit
Zãvorâtul, aduse din Cipru de o
delegaþie condusã de Înaltpreasfin-
þitul Pãrinte Atanasie, Mitropolit de
Limassol.
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Tiziano Terzani: Sultanul ºi Sfântul Francisc (III)
Pe tine, Oriana, kamikaze nu te intere-

seazã. Pe mine în schimb foarte mult. Am
petrecut cu unii tineri din „Tigri Tamil”, con-
sacraþi sinuciderii. Mã intereseazã tinerii pa-
lestinieni din „Hamas” care se aruncã în aer
în pizzeriile israeliene. Un pic de milostenie
ai fi cunoscut ºi tu dacã, în Japonia, în in-
sula Kyushu, ai fi vizitat Chiran, centrul unde
primii kamikaze au fost antrenaþi ºi ai fi citit
cuvintele lor, uneori poetice ºi extrem de
triste, scrise tainic mai înainte de a merge,
ºovãielnic, sã moarã pentru steag ºi pentru
Împãrat. Kamikaze mã intereseazã fiindcã
aº vrea sã înþeleg ce anume îi face atât de
dispuºi la acel nenatural act care este sinu-
ciderea ºi ce anume ar putea sã-i opreascã.

Cei dintre noi ai cãror fii – din fericire –
s-au nãscut, sunt îngrijoraþi azi foarte mult
sã nu-i vadã arzând în vâlvãtaia acestui nou,
extins tip de violenþã în care hecatomba Tur-
nurilor Gemene ar putea fi doar un episod.

Nu-i vorba de a justifica, de a condamna,
ci de a înþelege. A înþelege, fiindcã eu sunt
convins cã problema terorismului nu se va
rezolva ucigând teroriºtii, ci eliminând mo-
tivele ce-i fac ca atare.

Nimic din istoria omeneascã nu e simplu
de explicat ºi între un fapt ºi altul existã rar
o corelare directã ºi precisã. Orice eveni-
ment, chiar ºi al vieþii noastre, e rezultatul a
mii de cauze ce produc, împreunã cu acel
eveniment, alte mii de efecte care, la rândul
lor, sunt cauzele altor mii de efecte. Atacul
Turnurilor Gemene e unul dintre aceste eve-
nimente: rezultatul atâtor ºi complexe fapte
antecedente. Sigur nu e actul unui „rãzboi
religios” al extremiºtilor musulmani pentru
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Facultatea de Litere, din cadrul
Universitãþii din Craiova, organizea-
zã, în perioada 14-15 octombrie, a
IX-a ediþie a Conferinþei Internaþio-
nale „Comparativism, Identy, Com-
munication”, în clãdirea centralã –
sãlile 454 ºi 447. „Willy Wonka’s
impolite implicatures and the repre-
zentantion of villain’s psyche” ºi „La

Conferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalã
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

politese linguistique urbaine” vor fi
lucrãri susþinute de prof. Leo Lo-
veday (Universitatea „Doshisha”
Kyoto), respectiv Cristiana Nicola
Teodorescu (Universitatea din Cra-
iova) ºi vor fi prezenþi cadre uni-
versitare din România, Armenia,
Austria, Bulgaria, Irak ºi Rusia.

CRISTI PÃTRU

Liber la înscrierea copiilor pentru ticheteLiber la înscrierea copiilor pentru ticheteLiber la înscrierea copiilor pentru ticheteLiber la înscrierea copiilor pentru ticheteLiber la înscrierea copiilor pentru tichete
Începând cu 5 octombrie, se poate aplica în suportul

electronic al Inspectoratului ªcolar Judeþean definirea
copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale la grãdi-
niþã, la nivelul unitãþii de învãþãmânt, pentru anul ºcolar
2016/2017. Sunt mai mulþi paºi care trebuie urmaþi pentru
evidenþierea tuturor copiilor care pot face parte din sistem.

Înregistrarea informaþiilor pen-
tru acordarea tichetelor sociale la
grãdiniþã trebuie sã îndeplineascã

mai multe instrucþiuni. „Pentru ca
un copil sã fie înregistrat în apli-
caþia electronicã, drept eligibil,

pentru acordarea tichetelor sociale
la grãdiniþã este nevoie de înde-
plinirea mai multor condiþii: copi-
lul este asociat unitãþii de învãþã-
mânt; face parte dintr-o formaþi-
une de studiu de nivel preºcolar;
pãrinþi cuprinºi în baza de date.
Sunt mai multe secþiuni care tre-
buie accesate, spre completare.
Pentru elegibilitate, se bifeazã lu-
nile în care minorul poate fi cu-
prins în programul pentru acor-
darea tichetelor, implicit fiind bi-
fate perioadele, începând cu cea
a înregistrãrii copilului, pînã în
luna iunie a anului ºcolar curent.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a pus la dispoziþie tuturor celor in-
teresaþi aplicaþia SIIIR, iar pentru
derularea rapoartelor pentru utili-
zatorii de la nivelul instituþiei de
învãþãmânt se poate accesa http:/
/www.siiir.edu.ro/imges/manuale/
2014-10-20_managementul_ele-
vului.pdf”, a precizat prof. Mo-
nica Sunã, inspector pentru re-
surse umnae în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Notã
Continuãm în acest numãr publicarea textului scrisorii pe care jurnalistul italian de

notorietate mondialã i-a adresat-o colegei, concitadinei ºi prietenei sale, Oriana Fallaci,
ca rãspuns la articolul acesteia, între timp publicat într-o carte („Mânie ºi orgoliu”) deve-
nitã best-seller în anii care au urmat atacului sângeros de la 11 septembrie 2001.

cucerirea inimilor noastre, o Cruciadã pe dos,
cum o numeºti tu, Oriana. Nu e nici mãcar
„un atac la libertatea ºi la democraþia occi-
dentalã”, cum s-ar dori cu simplista formu-
lã uzatã acum de politicieni. Un bãtrân aca-
demician de la Universitatea Berkeley, un om
fireºte nesuspectat de antiamericanism ori
de simpatii de stângisme, dã acestei istorii o
interpretare total diferitã. „Asasinii sinuci-
gaºi din 11 septembrie n-au atacat America:
au atacat politica americanã externã”, scrie
Chalmers Johnson în numãrul din „The
Nation” din 15 octombrie. Pentru el, autor
al multor cãrþi – ultima, Blowback, „Con-
traloviturã”, publicatã anul trecut, are ceva
profetic – ar fi vorba tocmai de una din ne-
numãratele „contralovituri”  la faptul cã, în
ciuda sfârºitului Rãzboiului Rece ºi destrã-
mãrii Uniunii Sovietice, Statele Unite au
menþinut intactã reþeaua lor imperialã de circa
800 de instalaþii militare în lume. Printr-o
analizã care pe vremea Rãzboiului Rece ar fi
pãrut un produs al dezinformãrii KGB-ului,
Chalmers Johnson face lista tuturor intrigi-
lor, comploturilor, loviturilor de stat, perse-
cuþiilor, asasinatelor ºi intervenþiilor în fa-
voarea regimurilor dictatoriale ºi corupte în
care Statele Unite au fost în mod deschis
ori clandestin implicate în America Latinã,
în Africa, în Asia ºi în Orientul Mijlociu de
la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mon-
dial pânã azi.

„Contralovitura” atacului Turnurilor Ge-
mene ºi a Pentagonului ar avea de-a face cu
o întreagã serie de fapte de acest tip: fapte
ce merg de la lovitura de stat inspiratã de
CIA contra Mossadeq în 1953, urmatã de
instalarea ªahului în Iran, la Rãzboiul din
Golf, cu permanenþa consecventã a trupe-

lor americane în peninsula arabã, în spe-
cial în Arabia Sauditã unde se aflã locu-
rile sacre ale Islamului. Potrivit lui Joh-
nson aceastã politicã americanã ar fi
„convins atâþia oameni de treabã din în-
treaga lume islamicã de faptul cã SUA
sunt un inamic implacabil”.

Aºa s-ar explica virulentul anti-ame-
ricanism difuz în lumea musulmanã ºi
care azi surprinde atât de mult Statele
Unite ºi pe aliaþii lor.

Exactã ori nu cât o fi analiza lui Chal-
mers Johnson este evident cã la baza
tuturor problemelor de azi ale america-
nilor ºi ale noastre în Orientul Mijlociu exis-
tã, lãsând la o parte chestiunea israeliano-
palestinianã, obsesiva preocupare occiden-
talã de a a-l face sã rãmânã în mâinile unor
regimuri „prietene”, oricare ar fi ele, rezer-
vele petrolifere ale regiunii. Aceasta a fost
capcana.

ªi ocazia de a ieºi din ea este acum.
De ce sã nu revizuim independenþa noas-

trã economicã de petrol? De ce nu studiem
cu adevãrat, cum am fi putut face de câteva
decenii, toate posibilele surse alternative de
energie?

Am evita astfel sã fim implicaþi în Golf
cu regimuri nu doar represive ºi odioase ale
talibanilor, am evita veºnic mai dezastruoa-
se „contralovituri” cu care ne vor sfâºia
opozanþii acelor regimuri ºi am putea în ori-
ce caz contribui la menþinerea unui mai bun
echilibru ecologic pe planetã.

Poate salvãm ºi Alaska cum chiar cu câ-
teva luni în urmã a fost deschisã sondãrilor,
ce chestie!, chiar de preºedintele Bush, ale
cãrui rãdãcini politice – o ºtiu cu toþii – sunt
printre petroliferi.

Apropo de petrol, Oriana, sunt sigur cã
ºi tu ai observat cum, în ciuda a tot ceea ce
se scrie despre Afganistan, foarte puþini sunt
cei ce îºi dau seama cã marele interes pen-
tru aceastã þarã e legat de faptul de a fi pa-
sajul obligatoriu al oricãrei conducte fãcute

sã transporte imensele resurse de metan ºi
de petrol din Asia Centralã (adicã din acele
republici ex-sovietice acum toate, dintr-oda-
tã, aliate cu Statele Unite) prin Pakistan, In-
dia ºi de-acolo în þãrile din Asia de Sud. To-
tul fãrã a trebui sã treacã prin Iran. Nimeni
în aceste zile n-a amintit cã, încã din 1997,
douã delegaþii ale „oribililor” talibani au fost
primite la Washington (ºi la Departamentul
de Stat) ca sã trateze aceastã treabã ºi cã o
mare întreprindere petroliferã americanã,
Unocal, cu consultanþa nimãnui altcuiva de-
cât a lui Henry Kissinger, s-a angajat împre-
unã cu Turkmenistanul sã construiascã acel
oleoduct prin Afganistan.

Este deci posibil ca, în spatele discursu-
rilor despre necesitatea de a proteja liberta-
tea ºi democraþia, iminentul atac contra Af-
ganistanului sã ascundã ºi alte consideraþii
mai puþin rãsunãtoare, dar nu mai puþin de-
terminante pentru ceea ce chiar în America
unii intelectuali încep sã fie îngrijoraþi cã o
combinaþie între interesele industriei petro-
lifere ºi cele ale industriei de rãzboi,. combi-
naþie acum proeminentã reprezentatã în echi-
pã cu puterea de la Washington – sã sfâr-
ºeascã prin a determina într-un unic sens
viitoarele opþiuni politice americane în lume
ºi spre a limita în interiorul þãrii, cu motivul
emergenþei anti-terorism, marginile acelei
extraordinare libertãþi care fac America atât
de singularã.
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Stagiune pe tema prieteniei, atât
între muzicieni, cât ºi între public
ºi artiºti, „Friendship Season” se
va desfãºura timp de opt luni, în-
tre 14 octombrie 2016 ºi 16 iunie
2017, ºi va oferi publicului peste
30 de concerte. «De ce se numeº-
te „Stagiunea prieteniei”? Pentru cã
Filarmonica „Oltenia” nu putea sã
existe fãrã o poveste de prietenie.
La început a fost un grup de oa-
meni entuziaºti, care a pus bazele
primei orchestre simfonice a Cra-
iovei, la 17 decembrie 1904. Aºa-
dar, vom împlini în curând 112 ani
de la primul concert simfonic sus-
þinut aici. Suntem datori sã fim încã
o datã prieteni ºi sã nu uitãm cã
aceastã instituþie s-a nãscut din do-
rinþa unor oameni de a face niºte
lucruri frumoase ºi de a aduce
muzicã prietenilor ºi oraºului.
Avem, deci, 112 ani de tradiþie, pe
care îi marcãm prin sloganul „Fri-
endship Season – it never gets
old”. Prietenia nu îmbãtrâneºte
niciodatã!», a precizat, în cadrul
unei conferinþe de presã, Vlad
Drãgulescu, managerul Filarmo-
nicii „Oltenia”.

Un muzician
de un autentic
profesionalism

Deschiderea oficialã a stagiunii
are loc astã-searã, cu un concert
susþinut, începând cu ora 19.00,
de Orchestra Simfonicã a institu-
þiei ºi de reputatul solist Daniel
Podlovschi, pe care publicul a mai
avut ocazia îl asculte aici ultima
oarã în urmã cu doi ani, într-un
concert în cadrul celei de-a 41-a
ediþii a Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã”.

Daniel Podlovschi s-a nãscut la
Iaºi, la 20 februarie 1939. A înce-
put studiul viorii la vârsta de 6 ani,
sub directa îndrumare a tatãlui sãu, 
Rudolf Podlovschi, profesor de
vioarã ºi violonist la Filarmonica
din Iaºi. Progresele lui au fost atât
de rapide încât au condus la debu-
tul sãu solistic la vârsta de 7 ani,
interpretând Concertul în La mi-
nor de Vivaldi, pe scena Teatrului
Naþional din Iaºi. În 1949 s-a mu-
tat la Bucureºti ºi a început lecþiile
cu reputatul pedagog Garabet Ava-
kian. În 1960 a absolvit Conser-
vatorul, la clasa prof. Avakian, re-

Continuare a ineditei „Europa Season” ºi anunþând alte trei
impresionante stagiuni, în perioada 2017-2020, realizate în colaborare
cu faimoasele Royal Concertgebouw Orchestra (Amsterdam / Olanda),
Vienna Philharmonic Orchestra (Viena / Austria) ºi London Symphony
Orchestra (Londra / Marea Britanie), „Friendship Season” se deschide
astã-searã, la Filarmonica „Oltenia”, cu un concert-eveniment.

Invitat este un reputat interpret – Daniel Podlovschi, un virtuoz al
viorii în cel mai înalt ºi mai adânc sens al cuvântului, care la începutul
acestui an a atins venerabila vârstã de 77 de ani. Cu acelaºi prilej
revine la Craiova, dupã zece ani, dirijorul Nicolae Moldoveanu,
muzician cu o vastã experienþã profesionalã, din 1982 stabilit în
strãinãtate, în prezent la Zurich, având cetãþenie elveþianã.

Timp de opt luni, „Friendship Season” va aduce pe scena Filar-
monicii „Oltenia” prieteni muzicieni – interpreþi stabiliþi de multã
vreme în strãinãtate, cât ºi tineri aflaþi temporar la studii sau
cursuri de perfecþionare, cu aport la viaþa muzicalã craioveanã –,
iubirea/amiciþia regãsindu-se în tematica unor lucrãri pe care le
vor cânta. În preziua concertului, vor avea loc întâlnirile publicului
cu muzicienii invitaþi, sub titulatura  „amiTEA” ºi sub coordonarea
muzicologului Constantin Secarã.
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În programul concertului de astã-searã:
Carl Maria von Weber: Uvertura „Euryanthe”, J. 291
Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul nr. 7 în Re major pentru vioarã

ºi orchestrã,  K. 271i (cadenþe de George Enescu)
Richard Strauss: Fantezia simfonicã „Aus Italien”, op. 16 (primã audiþie)

marcându-se printre cei mai talen-
taþi violoniºti din generaþia sa. A ur-
mat studii postuniversitare la Mos-
cova, cu Iuri Iankelevici. În 1969,
la recomandarea lui Isaac Stern, a
obþinut o bursã la Juilliard School
of Music din New York, la clasa
legendarului pedagog american
Ivan Galamian. În S.U.A. (la De-
troit) a participat ºi la cursurile de
mãiestrie artisticã susþinute de It-
zhak Perlman.

Daniel Podlovschi a fost, dece-
nii la rând, profesor la Universita-

tea Naþionalã de Muzicã din Bu-
cureºti. A fost distins cu Ordinul
„Meritul Cultural” ºi cu Diploma
de onoare a oraºelor Oklahoma
ºi Maryland. Despre domnia sa
se spune cã face parte din lumea
aristocraþiei româneºti, fiind un
muzician de un autentic profesi-
onalism. „Daniel Podlovschi este
probabil cel mai în vârstã violo-
nist din România. Are ceva din
eleganþa interbelicã, o atitudine
care ne aminteºte de atmosfera
Austriei strãlucitoare”, noteazã
Florentina Toniþa.

Dirijorul Nicolae
Moldoveanu:
„Am rãmas
foarte plãcut
impresionat
de dezvoltarea
urbanã
a Craiovei”

Dirijorul concertului de debut al
„Friendship Season” este Nicolae
Moldoveanu, ardelean din Hune-

doara, însã din 1982 stabilit în
strãinãtate. ªi-a fãcut pregãtirea
de specialitate în domeniul dirija-
tului în Germania, Marea Britanie
ºi Elveþia, obþinând cetãþenia el-
veþianã ºi stabilindu-se apoi la
Zurich. Acumulând o vastã expe-
rienþã profesionalã, în 1998 a fost
desemnat dirijor principal  al En-
glish Sinfonia, din 2002 bucurân-
du-se de statutul de dirijor-invitat
permanent al ansamblului London
Mozart Players.

Nicolae Moldoveanu revine la
Filarmonica „Oltenia” dupã 10 ani

ºi mãrturiseºte cã este o plãcere
atât reîntâlnirea cu oraºul, pe care
îl gãseºte cu totul schimbat, cât ºi
cu colectivul artistic de aici. „Eu
am mai fost în Craiova, ultima oarã
cred cã acum 10 ani. „Am rãmas
foarte plãcut impresionat de dez-
voltarea urbanã a Craiovei, iar lu-

crul acesta se oglindeºte ºi în cali-
tatea ºi în caracterul orchestrei.
Pentru cã orchestrele simfonice
oglindesc, într-adevãr, caracterul
localitãþii unde activeazã. În urmã
cu 10 ani, când am lucrat cu or-
chestra de aici, îmi amintesc cã pro-
gramul muzical a fost tot unul ro-
mantic german – Wagner, Richard
Strauss ºi Brahms. Având aceastã
experienþã artisticã, m-am gândit sã
mã încadrez în aceeaºi linie, sã pãs-
trez aceeaºi temã”, a declarat Ni-
colae Moldoveanu în cadrul confe-
rinþei de presã de la Craiova.

În stagiunea 2016-2017 vor mai fi prezenþi pe scena Filarmonicii
„Oltenia” Rebeca Omordia (pianistã, Anglia), Mihai Diaconescu (pia-
nist, Finlanda), Dan Atanasiu (pianist, Canada), Ovidiu Marinescu
(violoncelist, S.U.A.), Luiza Borac (pianistã, Germania), Veronica
Iovan (sopranã, S.U.A.), Mihnea Ignat (dirijor, Spania), Adela Licu-
lescu (pianistã, Austria), Ludovic Armin Cora (oboist, Luxemburg),
Remus Azoiþei (violonist, Anglia), Mirabela Dina (pianistã, Germa-
nia), Teresa Beldi (violoncelistã, Germania), Vlad Stãnculeasa (vio-
lonist, Spania), Elena Moºuc (sopranã, Elveþia), Dana Radu (pianis-
tã, Brazilia), Liviu Prunaru (violonist, Olanda), Constantin Sandu
(pianist, Portugalia), Matei Corvin (dirijor, Africa de Sud).
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Trei stagiuni
sub semnul
excelenþei

Noul sezon muzical al Filarmo-
nicii „Oltenia” va cuprinde, pe lân-
gã „concertele prieteniei” de vineri
seara, ºi alte evenimente devenite
deja de tradiþie. De reper rãmâne
Festivalul Internaþional „Craiova
Muzicalã”, ajuns la cea de-a 43-a
ediþie, care urmeazã sã se desfã-
ºoare în perioada 18 noiembrie – 1
decembrie a.c. ºi care va fi dedi-
catã integral muzicii contempora-
ne. Concertul aniversar de Ziua
Filarmonicii „Oltenia” ºi mult-aº-
teptatele concerte de Crãciun ºi de
Anul Nou fac parte, de asemenea,
din program, dupã cum a precizat
Gheorghe Fabian, consultant ar-
tistic al Filarmonicii craiovene.

Reprezentanþii instituþiei s-au
referit, încã de pe-acum, ºi la ur-
mãtoarele trei stagiuni, din perioa-
da 2017-2020, subliniind cã ele
vor fi dedicate excelenþei. «Vom
avea câte 15 concerte în fiecare
astfel de stagiune, care vor fi sus-
þinute de orchestra noastrã îm-
preunã cu reprezentanþi ai unor
mari orchestre din lume. În 2017-
2018 vor fi invitaþi muzicieni de
la Royal Concertgebouw Orches-
tra, în 2018-2019 vom colabora
cu Vienna Philharmonic Orches-
tra, iar 2019-2020 probabil cã ne
va gãsi alãturi de muzicieni de la
London Symphony Orchestra.
Sunt trei stagiuni sub semnul ex-
celenþei, care, pe lângã concer-
te, vor cuprinde ºi masterclass-
uri, dar ºi filme, documentare ºi
înregistrãri din concerte ce vor
prezenta istoria acestor mari in-
stituþii», a declarat managerul
Vlad Drãgulescu. «Aº putea spu-
ne cã „Friendship Season” nu
este altceva decât o trecere de la
ceea ce a fost „Europa Season”
cãtre aceste stagiuni ale excelen-
þei, în care veþi avea ocazia sã
vedeþi ºi/sau ascultaþi pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia” muzicieni de
excepþie», a adãugat acesta.
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Vlad Drãgulescu, Nicolae Moldoveanu ºi Gheorghe Fabian
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 „Statul în secolul XXI. Mo-
delul chinez”, apãrutã la Editura
Corint, este cea de-a doua carte
(dupã „Diplomaþia Panda”) pe
care jurnalistul Dan Tomozei a
lansat-o la Craiova. Evenimentul
editorial a fost promovat de co-
tidianul „Cuvântul Libertãþii” din
Craiova ºi a fost gãzduit, mier-
curi seara, de Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu” a Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova, instituþia culturalã
care þine sus ºtacheta pe segmen-

tul noilor apariþii editoriale. Pen-
tru cã un volum va intra ºi în
zestrea bogatã de carte a biblio-
tecii, directorul Lucian Dindiricã
a urat autorului sã provoace, cu
aceastã ultimã carte a sa, la dez-
bateri incitante în rândul cititori-
lor sãi.

Jurnalistul Mircea Canþãr:
”Un clopoþel de alarmã”

Discuþiile care au loc pe margi-
nea cãrþii, aºa cum se întâmplã de
regulã la un astfel de eveniment
editorial, au fost deschise de Mir-
cea Canþãr, redactor-ºef al cotidia-
nului „Cuvântul Libertãþii”, el în-
suºi autorul Comentariului pe teme
de politicã externã, pe care îl pu-
teþi regãsi în paginile cotidianului
amintit. Ziaristul Mircea Canþãr a
ales sã decupeze o paginã din isto-
ria relaþiilor externe Râmânia –
China, deschizând astfel, chiar de
la debutul dialogului, uºa celei mai
importante teme de discuþie. „Ro-
mânia a fost pentru China, în Eu-
ropa, un fel de copil privilegiat. Nu
este mai puþin adevãrat cã Româ-
nia a fãcut niºte gesturi extraordi-
nare de-a lungul timpului, gesturi
care au fost recunoscute”, punc-
tând aici vizita preºedintelui ame-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Un eveniment editorial, promovat
ºi susþinut de cotidianul „Cuvântul Li-
bertãþii”, s-a transformat într-o dez-
batere extrem de interesantã despre
trecutul ºi prezentul Chinei, despre
valorile strãvechi adânc înrãdãcina-
te în codul genetic ºi perspectivele
economice înalte pe care le propune
lumii poporul chinez. Dupã o experi-
enþã de ºase ani la Radio China In-
ternaþional, jurnalistul sibian, Dan

rican Richard Nixon la Bucureºti,
din 1969, ºi „canalul de comuni-
care care a fost Bucureºtiul”. Ur-
mãrind evoluþia relaþiilor externe,
Mircea Canþãr a vorbit despre re-
ciprocitatea gesturilor, amintind
ajutorul nerambursabil oferit de
China la cutremurul din 1977, pre-
cum ºi sprijinul financiar din 1997,
când sistemul financiar al Româ-
niei era pe cale sã se prãbuºeascã
dupã cele întâmplate cu Bancorex-
ul. „Acesta este un context mai larg
care contureazã o bunã prietenie,

în pofida atâtor ºi atâtor lucruri
care, desigur, ne despart”.

Punând în antitezã cu realita-
tea de acum, Mircea Canþãr a tras
concluzia cã, în ultimii ani, situa-
þia nu mai este deloc aceeaºi. ”Din
copilul copilul privilegiat de pe
continent al Chinei, care am fost,
suntem undeva într-o zonã mar-
ginalã. ªi inclusiv personalitãþi
marcante ale Beijingului rãmân
uimite de aceastã rãcealã nejusti-
ficatã a noastrã”.

În acest context, editorialistul
Mircea Canþãr este de pãrere cã
volumul lui Dan Tomozei este pre-
cum un clopoþel de alarmã pe seg-
mentul diplomatic, ºi nu mai. „Un
clopoþel care spune hai, treziþi-vã
cã pierdeþi foarte mult teren în re-
laþia cu China. Este o carte inci-
tantã, densã, bine scrisã, pe care,
personal, o recomand pentru lec-
turã”.

Prof. univ. dr. George Popescu:
”O provocare

care soseºte la timp”
Prof. univ. dr. George Popescu

a fãcut o digresiune în perioada
anilor 60, dar dintr-o perspectivã
literatã, vorbind fascinaþia pe care
China a reprezentat-o pentru inte-
lectualitatea occidentalã. „Sã nu
uitãm ºi cã, în anii 60, marii scrii-
tori ºi minþi luminate ale culturii oc-
cidentale mergeau în China, fã-
când abstracþie de conflictele ideo-
logice, tocmai pentru a cunoaºte
aceastã lume”.

Profesorul George Popescu a
venit apoi cu exemplul interesant
ºi inedit a jurnalistului italian, Ti-
ziano Terzani, ”întâiul corespon-
dent asumat oficial al unei publi-
caþii occidentale în China, se în-

tâmpla în1980 ºi pânã în 1984”.
”A scris o carte despre experien-
þele lui de acolo ºi povesteºte, cu
detalii formidabile, cu un gust al
insolitului pe care îl gãsim ºi în Mo-
delul chinez, despre acest peleri-
naj al sãu în China post-maoistã”,
a fãcut o punte peste timp, profe-
sorul craiovean.

Vorbind strict despre carte,
George Popescu a prezentat-o ca
pe ”o provocare care soseºte la
timp, în sensul de a schimba aceas-

tã raportare a noastrã la China.
Raportare care este bolnavã, într-
un fel, ºi care trebuie tratatã pen-
tru cã nu ne aduce nici un fel de
avantaje. Din toate punctele de
vedere: nici economic, nici cultu-
ral, nici în jocurile geo-politice”.

Autorul Dan Tomozei:
”O carte care va face interes

peste 10-15 ani”
Dan Tomozei locuieºte de

ºase ani în China, continuându-
ºi cariera jurnalisticã la Radio
China Internaþional. Autorul a
ales sã-ºi prezinte ultima sa carte
într-un mod care a captat uºor
atenþia, completând cele scrise
în volum ºi cu un material vi-
deo. „Prefer sã scriu, nu sã vor-
besc, dar acum situaþia este de
acest fel. Sunt puþin emoþionat
pentru cã este cel mai greu sã
vorbeºti în faþa presei când eºti
jurnalist, pentru cã ºtii ce te poa-
te aºtepta”, a mãrturisit sibianul
Dan Tomozei.

Despre volumul dedicat, de
aceastã datã, modelului chinez,
autorul a spus cã „este o carte
care va face interes peste 10-15
ani, când România va fi mai pu-
þin îmbrãcatã de constrângeri ex-
terioare ºi când sper ca România
sã se întoarcã la sine. Aºa cum
se vede România de departe de
þarã: România este iubitã, acolo
fiindcã generaþiile de peste 40-45
de ani iubesc aceastã þarã. Ro-
mânia are un prieten în China ºi,
în China, România reprezintã un
prieten”.

Prezentând cum stau lucrurile
din interiorul societãþii chineze,
autorul Dan Tomozei crede cã
România nu a pierdut total prie-
tenia Chinei. ”Suntem undeva la
99% pe minus. Mai avem un 1%
din care încerc sã extrag, din

eforturi personale, tot ce se poa-
te extrage, pentru cã încã mai
sunt generaþii care ºtiu de anii
1960, 1970, 1980. Portul vechi
al Shangai funcþioneazã, de
exemplu, ºi azi cu locomotive de
la Craiova, dar noi nu le mai dãm
piese de schimb ºi le fac ei”.
Autorul a mãrturisit ºi cã acesta
este, de fapt, ºi rolul cãrþii sale,
de „a umple golul de comunica-
re, de firesc, de normal în relaþia
cu China”.

Prof. univ. dr. Sorin Damean:
„China, o þarã cu o culturã

ºi civilizaþie strãveche”
Pordinind de la mesajul cãrþii,

care se doreºte o descriere din in-
terior a societãþii actuale chineze,
prof. univ. dr. Sorin Damean a
subliniat faptul cã România trebu-
ie sã-ºi reconsidere relaþiile diplo-
matice cu China, în sensul unei
mai bune apropierii. ”Imaginea
noastrã despre China este a pro-
duselor contrafãcute, pe care le
gãsim la fiecare tarabã, dar nu
aceea este China. China este o þarã
cu o culturã ºi o civilizaþie strã-
veche. Când o mare putere pre-
cum China îþi întinde mâna ºi se
uitã spre tine aºteptând un gest
asemãnãtor, iar tu întorci spatele,
atunci prietenia se pierde cu to-
tul. Nu se poate sã ignorãm Chi-
na în momentul în care astãzi se
aflã acolo unde se afla. Poate con-
stitui un model pentru un stat în
secolul XXI”.

Evenimentul editorial de la
Craiova s-a bucurat de o prezen-
þã numeroasã în rândul studenþi-
lor. Reprezentantul Editurii Co-
rint, prezent la lansare, a menþi-
onat cã volumul „Statul în seco-
lul XXI. Modelul chinez”, sem-
nat de Dan Tomozei, deschide
Colecþia Istorie a editurii.

Tomozei, ºi-a lansat, miercuri seara,
la Craiova, cea de-a doua carte a sa,
„Statul în secolul XXI. Modelul chi-
nez”, provocând la un dialog sincer
ºi deschis despre realitãþile pe care
le trãieºte lumea chinezã. Pe cât de
fascinante ºi, pe alocuri, picante au
fost detaliile cu care, cu multã înde-
mânare, autorul ºi-a presãrat expu-
nerea, pe atât de importante au fost
concluziile care s-au tras.
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“Uniunea Europeanã nu este de
acord cu ajungerea la concluzia cã
nu s-a conformat unei decizii pre-
cedente, deºi majoritatea subven-
þiilor contestate de Statele Unite au
fost oprite”, precizeazã Comisia
Europeanã. În plus, Executivul de
la Bruxelles considerã cã OMC ar
fi fãcut erori în evaluarea efecte-
lor pe care subvenþiile acordate
Airbus le-ar fi avut asupra activi-
tãþilor rivalului direct, Boeing.

Uniunea Europeanã nu a elimi-
nat subvenþii care încalcã reguli
comerciale destinate grupului ae-
ronautic Airbus SE, a stabilit pe 22
septembrie Organizaþia Mondialã a
Comerþului (OMC), într-o decizie
care deschide calea impunerii unor

Scoþia pregãteºte un nou
referendum privind indepen-
denþa faþã de Marea Britanie

Guvernul Scoþiei va anunþa
sâptãmâna viitoare un nou plan
pentru organizarea unui
referendum pe tema indepen-
denþei faþã de Marea Britanie,
în contextul deciziei þãrii de a
pãrãsi Uniunea Europeanã,
anunþã premierul Nicola
Sturgeon, citat de cotidianul
The Independent. Nicola
Sturgeon a fãcut anunþul cu
ocazia unei conferinþe a
Partidului Naþional Scoþian
(SNP, dreapta) desfãºuratã joi
în oraºul Glasgow. Nicola
Sturgeon a argumentat cã
“aripa de dreapta a Partidului
Conservator este în ascensiune ºi
vrea sã deturneze rezultatul
referendumului” prin care s-a
decis ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã, existând
riscul ca Londra sã se îndrepte
spre un “Brexit dur”.

Francois Hollande admite
cã existã prea mulþi imigraþi
în Franþa, ”care nu ar trebui
sã fie aici”

”Un preºedinte nu ar trebui
sã spunã asta” este titlul cãrþii
care are ca subiect declaraþii
controversate ale preºedintelui
francez Francois Hollande,
efectuate pe parcursul manda-
tului celor cinci ani de preºe-
dinþie, informeazã presa
francezã. Declaraþiile lui
Francois Hollande se întind pe
parcursul celor 660 de pagini
ale cãrþii. Autorii cãrþii sunt
jurnaliºti ai ziarului Le Monde.
Gerard Davet ºi Fabrice
Lhomme l-au întâlnit de 61 de
ori pe Hollande, încã de la
începutul mandatului sãu
prezidenþial. Aceºtia au înregis-
trat conversaþiile private pe care
le-au avut cu preºedintele.

Marº în Columbia, privind
reactivarea acordului
de pace dintre Guvern
ºi gruparea FARC

Mii de columbieni au
participat la marºuri penru a
solicita continuarea tratativelor
de pace dintre Guvern ºi rebelii
FARC, informeazã site-ul
postului BBC. În capitala
Bogota, familiie victimelor au
mãrºãluit purtând în mâini flori
albe, ca simbol al pãcii. Rezul-
tatul referendumului privind
acordul de pace nu a fost cel
dorit de preºedintele Santos, o
majoritate restrânsã a alegãtori-
lor columbieni a decis împotriva
acordului. Cei care au votat
împotriva acordului de pace
solicitã o serie de modificãri.
Liderul FARC, Timoleon
Rodriguez, cunoscut drept
Timochenko, a declarat mier-
curi cã este încrezãtor cã
acordul ar putea fi reînnoit, dar
cã nu ar ezita sã renegocieze
anumite aspecte ale acordului.
Conflictul columbian este unul
dintre cele mai îndelungate
rãzboaie civile din epoca
contemporanã ºi ultimul
conflict armat de pe continentul
american.
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Rusia a implementat o campanie secretã de mãsuri

politice ºi economice pentru manipularea a cinci þãri
central ºi est-europene, discreditarea modelului

liberal-democratic occidental ºi subminarea relaþii-
lor transatlantice, conform unui raport elaborat de

institute de studii din SUA ºi Bulgaria.

Conform raportului, Mosco-
va a cooptat politicieni cu idei
comune, depune eforturi pentru
dominarea pieþelor energetice ºi
a altor sectoare economice ºi a
subminat mãsuri anticorupþie în
tentativa de a obþine influenþã
asupra guvernelor din Bulgaria,
Ungaria, Letonia, Serbia ºi Slo-
vacia, informeazã site-ul agen-
þiei Reuters. “În anumite þãri, in-
fluenþa rusã a devenit atât de
rãspânditã ºi endemicã încât a
subminat stabilitatea naþionalã,
orientarea prooccidentalã a þã-
rilor ºi stabilitatea euro-atlanti-
cã”, aratã raportul elaborat de
Centrul pentru Studii Strategice
ºi Internaþionale (CSIS), cu se-
diul la Washington, ºi Centrul
pentru Studii  Democratice
(CSD), cu sediul în Sofia.

Publicarea studiului intitulat
“Strategia Kremlinului: Înþelege-
rea influenþei ruse în Europa
Centralã ºi de Est” coincide cu
o dezbatere politicã fãrã prece-
dent din Statele Unite pe tema
tentativelor Rusiei de a exercita
influenþã asupra scrutinului pre-

zidenþial american prin atacuri
cibernetice ºi dezvãluirea unor
emailuri ale candidatului demo-
crat Hillary Clinton.

Un fost oficial de la Departa-
mentul de Stat este coordona-
torul studiului, iar oficiali ame-
ricani au declarat cã susþin con-
cluziile referitoare la ingerinþele
Rusiei în estul Europei. “Ruºii
s-au implicat într-o campanie
susþinutã de a redobândi ceea ce
preºedintele Vladimir Putin con-
siderã a fi o zonã-tampon în es-
tul Europei ºi de a submina nu
doar NATO ºi Uniunea Europea-
nã, ci întreaga bazã democrati-
cã a ambelor organizaþii”, a de-
clarat, sub protecþia anonimatu-
lui, un oficial american.

Potrivit oficialului american,
activitãþile ruse includ acte de
corupþie, activitãþi de propagan-
dã, campanii pentru dezinforma-
re, asasinarea “în mod ocazio-
nal” a criticilor Kremlinului ºi
utilizarea tehnicilor online pen-
tru subminarea disidenþilor ºi slã-
birea instituþiilor occidentale.

Raportul menþioneazã o serie

de activitãþi ruse pentru extin-
derea influenþei în Europa Cen-
tralã ºi de Est. Un exemplu este
lansarea unor “megaproiecte” de
genul contractului de 12,2 mi-
liarde de euro pentru construi-
rea a douã reactoare nucleare
în Ungaria ºi promovarea oame-
nilor de afaceri proruºi. În Bul-
garia, Rusia are o prezenþã eco-
nomicã intensã, cu o medie de
22% din  PIB în  in te rva lu l
2005-2014, existând ”riscul
intrãrii statului sub influenþa

Rusiei”, precizeazã studiul.
Heather Conley, fost oficial

american ºi coordonator al stu-
diului, afirmã, într-un interviu
acordat Reuters, cã raportul are
rolul de a evidenþia o problemã
care a fost abordatã insuficient
de cãtre politicienii americani ºi
europeni. ”Primul pas este sã
înþelegem ce se întâmplã. Miza
este cum ne vedem noi înºine
ºi modul în care funcþioneazã
sistemul nostru democratic”, a
explicat el.

UE contestã decizia Organizaþiei Mondiale a Comerþului privind
presupusele subvenþii excesive acordate grupului Airbus

Uniunea Europeanã a iniþiat, ieri, procedura de
contestare a deciziei Organizaþiei Mondiale a Co-

merþului (OMC) care stabileºte cã Bruxellesul ar fi
acordat subvenþii excesive grupului aeronautic

Airbus, informeazã site-ul agenþiei Reuters.

sancþiuni de miliarde de dolari îm-
potriva Bruxellesului. Decizia lua-
tã de o comisie specialã a OMC
reprezintã o loviturã pentru Uniu-
nea Europeanã într-o disputã în-
delungatã cu Statele Unite pe tema
subvenþiilor guvernamentale acor-
date celor mai mari producãtori de
avioane din lume - Airbus Group
SE ºi Boeing Co.

Statele Unite anunþaserã cã vor
solicita sancþiuni în valoare de 10
miliarde de dolari dacã UE nu va re-
media finanþãrile ilegale constatate de
OMC în anul 2011 ºi care ar fi afec-
tat vânzãrile de avioane ºi segmen-
tul pe piaþã al companiei Boeing.

Organizaþia Mondialã a Comer-
þului (OMC) nu poate obliga þãri

sau companii sã elimine plãþi care
încalcã reglementãri comerciale,
dar poate autoriza mãsuri de sanc-
þionare ca forme de presiune asu-
pra guvernelor. În cazul în care
contestaþia Uniunii Europene va fi
respinsã, Statele Unite pot solicita
sancþiuni împotriva Bruxellesului
pentru practici anticoncurenþiale.

Într-un caz separat, OMC an-
cheteazã ºi compania americanã
Boeing. “Decizia OMC reprezintã
o victorie importantã pentru Sta-
tele Unite”, a reacþionat în septem-
brie Michael Froman, reprezentan-
tul american pentru Afaceri comer-
ciale. “Noi am susþinut mult timp
cã menþinerea de cãtre UE a sub-
venþiilor destinate industriei aero-
nautice a generat pierderi de mili-
arde de dolari pentru companiile
americane”, a subliniat Froman.

“Aºteptãm ca UE, Germania,
Franþa, Marea Britanie ºi Spania -
unii dintre cei mai apropiaþi parte-
neri comerciali ai noºtri - sã res-
pecte decizia OMC. Le cerem sã
opreascã imediat subvenþiile pen-

tru Airbus”, a insistat Froman.
Compania Airbus SE a reacþio-

nat transmiþând cã decizia OMC
confirmã cã metoda aplicatã de UE
în industria aeronauticã este accep-
tabilã conform dreptului comercial
internaþional. “A fost necesar sã
facem doar schimbãri limitate în
politicile ºi practicile europene pen-
tru a fi în legalitate”, a subliniat Air-
bus. “Uniunea Europeanã analizea-
zã cu atenþie raportul de 574 de
pagini ºi a stabilit cã unele conclu-
zii sunt nesatisfãcãtoare. O victo-
rie importantã pentru UE este cã
OMC a respins noile acuzaþii ale
SUA conform cãrora susþinerea
pentru modelele Airbus A350 XWB
ºi A380 ar fi ‘subvenþii interzise’.
De asemenea, comisia OMC a con-
statat cã susþinerea pentru alte ti-
puri de avioane, precum A320, a
luat sfârºit”, a transmis Comisia
Europeanã în septembrie.

OMC a stabilit cã Modelul Air-
bus A350 a beneficiat de subven-
þii, fãrã însã a fi unele “interzise”,
aºa cum susþin Statele Unite.
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Ostroveni,ju-

deþul Dolj ANUNÞÃ: Primãria comu-
nei Ostroveni, judeþul Dolj,organi-
zeazã în data de 31.10.2016, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea postului de
natura contractualã de asistent me-
dical comunitar grad debutant, du-
rata nedeterminatã din cadrul Com-
partimentului Protecþie Socialã,din
aparatul de specialitate al Primaru-
lui comunei Ostroveni. Condiþii ge-
nerale:  conform art. 3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Condiþii specifice: - studii
postliceale în specialitatea asistent
medical absolvite cu diplomã - mem-
bru al Ordinului Asistenþilor Medicali
Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor
Medicali din Romania. Concursul se
va desfãºura astfel: Dosarele de
concurs se pot depune în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului in Monitorul Oficial Par-
tea a III-a, la secretariatul Primariei
com. Ostroveni. Informaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/ 337.366 ºi pe
adresa www.comunaostroveni.ro.

Primãria Comunei Robãneºti, ju-
deþul Dolj, organizeazã „CONCURS„
pentru ocuparea pe  perioadã  nede-
determinatã  a  funcþiei  contractuale
de execuþie,vacante de: - asistent
medical comunitar debutant; - Con-
cursul va avea loc la sediul Primã-
riei Robãneºti ,dupã cum urmeazã: -
în data de 07.11.2016,ora 10 – proba
scrisã; - data interviului va fi comu-
nicatã dupã susþinerea probei scri-
se; Condiþii de participare la con-
curs: Studii: medii de specialitate.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune în termen de 10  zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului.
Bibliografia ºi actele solicitate pen-
tru dosarul de înscriere la concurs
sunt afiºate la sediul Primãriei Ro-
bãneºti. Relaþii suplimentare la tele-
fon 0760855966; 0747580189;

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ
a n u n þ ã:

Primariaoraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea unor posturi va-
cante de naturã contractualîã:

- ºef serviciu în cadrul Serviciului administrativ-deservire.
- ºofer în cadrul Serviciului administrativ-deservire;
- specialist pentru prevenire în cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã Dãbuleni;
- referent în cadrul Compartimentului Casa de Culturã Dãbuleni;
- inspector de specialitate în cadrul Compartimentului informare
urbanisticã, autorizaþii de construire/desfiinþare, protecþie civilã, autorizaþii trans-

port public local al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor postul de ºef serviciu în

cadrul Serviciului administrativ-deservire:
· studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã;
· vechime în specialitate de minim 2 ani;
· vechime în muncã peste 15 ani;
· experienþã în planificare, gestionare ºi coordonare activitãþi administrative
ºi/sau financiare;
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor postul de ºofer:
· studiigimnaziale;
· atestatprofesionalpentruconducãtorii auto care efectueazã transport
public de persoaneîntermen de valabilitate, eliberat de ARR;
· permis de conducerecategoria ”B”, ”C”, „D” ºi ”E”;
· experienþaprofesionalãîncalitate de ºoferprofesionist de minim 5 ani.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor postul de specialist pentru

prevenire SVSU:
· studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.
· permis de conducerecategoria ”B”, ”C”, ”E”;
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor postul de referent în cadrul

Compartimentului Casa de Culturã a oraºului Dãbuleni:
· studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat.
· studii ale ºcolii populare de artã în domeniul muzical, absolvite cu
certificat
· vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor postul de inspector de spe-

cialitate în cadrul Compartimentului informare urbanisticã, autorizaþii de construi-
re/desfiinþare, protecþie civilã, autorizaþii transport public local al Serviciului urba-
nism, amenajarea teritoriului:

· studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã,

în domeniul ingineria transporturilor
sau
· studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
· experienþã profesionalã în domeniu de minim 2 ani.
Dosarele de înscriere se depun începând pânã  pe data de 28.10.2016,  ora 16 00, la

sediul Primãriei oraºului  Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or. Dãbuleni, jud. Dolj,
-  data, ora ºi locul susþinerii probei practice –08.11.2016, ora 1000, la
sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data, ora ºi locul susþinerii probei scrise  - 08.11.2016, ora 1400, la
sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data ºi locul susþineriiinterviului – 10.1.2016, ora 1000 la sediul
Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:
Ghiþã Claudia, tel. 0251/334.317 int. 109.
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

În contextul procesului electoral din luna decembrie 2016, reprezentat de alegerile
pentru Senat ºi camera Deputaþilor, Primãria Municipiului Craiova prin Direcþia de Evi-
denþã a Persoanelor aduce în atenþia cetãþenilor care au domiciliul în Municipiul Craiova
ºi localitãþile arondate obligativitatea de a verifica termenul de valabilitate  al actului de
identitate ºi de a solicita eliberarea unui nou act de identitate.

Principalele documente ce trebuie sã însoþeascã cererea pentru obþinerea unui act de
identitate sunt actul de identitate vechi (dacã îl mai deþin), certificatul de naºtere ºi dupã
caz ºi cel de cãsãtorie ori hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevocabilã, certificatul de
deces al soþului / soþiei în cazul persoanelor vãduve, actul pentru spaþiul de locuit, chitanþa
reprezentând contravaloarea actului de identitate (7 lei – cartea de identitate sau 1 leu –
cartea de iedentitate provizorie).

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul În Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþiului
în suprafaþã de 121 mp, situat la etajul Pavilionului administrativ din
Piaþa Centralã a municipiului Calafat, jud. Dolj, cu intrare din str. H.C.C.
în urmãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro(echivalent lei)/mp/lunã
¨ perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul local
¨ taxa de participare la licitaþie 100 lei
¨ garanþia de participare la licitaþie 500 lei
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licitaþie se

obþin  de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr.
24 - birou achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  în data de  27.10.2016, ora 1100,  iar înscrierea
se va face pânã la data de 27.10.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/fax:
0251/231424; 0251/232884

Instituþia Prefectului – Judeþul
Dolj organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice
vacante de consilier juridic,
grad profesional asistent, în
ziua de 15 noiembrie 2016, ora
11.00 – proba scrisa ºi 17 no-
iembrie 2016, ora 15.00 – pro-
ba interviu, la sediul instituþiei
din Craiova, strada Unirii nr. 19.

Informaþii suplimentare:
www.prefecturadj.ro sau la se-
diul instituþiei.

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR
ªI OPERATOR
PREGÃTIRE DO-
CUMENTE DE AR-
HIVÃ. Oferim ºi Ru-
gãm seriozitate. Rela-
þii la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizi-
cã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. 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 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
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, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 14 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 suprafaþa pãmânt
intravilan comuna Sa-
dova: Tarla 87, Parcela
3361/1 mp- 5300, T 87
P 3361/2, mp 5400, T
88, P 3361 mp, 17500,
T 87, P3295, mp 900,
T 87, P 3291, mp. 900.
Preþ negociabil. Telefon:
0765/219.913.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu cemercial
+ societate. Telefon:
0769/ 620.194.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

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

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând manechine. Te-
lefon: 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela 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 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 hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.

Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.

Apartament 2 camere
semidecomandat, et.4/
4 ultracentral, mobilat,
renovat ultramodern,
centralã proprie. 400
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/177.748.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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

PIERDERI
PIERDUT Card Avo-
cat nr.4000-618-012-
670 emis de UNBR pe
numele Glavan Ale-
xandru. Se declarã nul.
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CSO Filiaºi ºi CS Podari se
ciocnesc azi, cu începere de la ora
15:00, pe arena Oltenia (fostã Pe-
trom Chimia), iar duelul reprezintã
al doilea derby judeþean conscu-
tiv, dupã ce, în urmã cu exact o
sãptãmânã, vizitatorii disputei din
aceastã dupã-amiazã erau cãlcaþi
în picioare de CS Universitatea
Craiova II, scor 0-6 pe “Exten-
siv”. Ulterior, un eºec avea sã-ºi

Filiaºi vs. Podari, astãzi, pe “Chimia”Filiaºi vs. Podari, astãzi, pe “Chimia”Filiaºi vs. Podari, astãzi, pe “Chimia”Filiaºi vs. Podari, astãzi, pe “Chimia”Filiaºi vs. Podari, astãzi, pe “Chimia”

treacã în cont ºi Filiaºiul, 1-2 la
Alexandria, la capãtul unui joc în
care doljenii au acuzat vehement
arbitrajul, invocând, în principal,
un ofsaid la golul ce a fãcut ca
toate punctele sã rãmânã în urbea
teleormãneanã.

Filiaºiul ºi Podariul s-au mai în-
tâlnit o datã în acest sezon, în tu-
rul doi al Cupei României. Se în-
tâmpla în 24 august, tot cu gru-

parea filieºeanã gazdã, posturã
materializatã într-o victorie cu 3-
1. Una contestatã de podãreni,
care au încheiat meciul cu doi
oameni mai puþin – eliminãri Vul-
pe (67) ºi Aria (76).

Gigi Ciurea: “Am încredere
cã ne vom impune”

Tehnicianul Filiaºului, Gheor-
ghe Ciurea, care marþi a împli-

nit 54 de ani, a declarat: „O vic-
torie cu Podariul ar fi un cadou
foarte frumos din partea bãieþi-
lor. Este un meci important
pentru ambele echipe, dar eu am
încredere în elevii mei cã ne
vom impune, aºa cum s-a în-
tâmplat ºi în Cupa României.
Am fãcut un joc bun ºi cu Vâl-
cea în Cupã, ºi cu Alexandria
în campionat, dar am pierdut
nemeritat. La Alexandria am luat
golul doi dintr-un ofsaid evi-
dent, iar maniera de arbitraj a
fost pro gazde. Din pãcate, pen-
tru meciul cu Podari avem ceva
probleme de lot, Neacºu ºi Cãle

au întindere, iar Orban
are contracturã. Sper
ca pânã la ora jocului
sã mai recuperãm din
ei,  deºi e destul de
greu”, a spus Ciurea.

Victor Naicu: “Vrem
sã ne revanºãm dupã
meciul cu CS U II”

Investit  pe banca
Podariului chiar înain-
te de groaznica sinco-
pã cu satelitul Univer-
sitãþii, Victor Naicu
sperã într-un reviri-
ment al formaþiei sale.
“Jucãtorii ºi-au însuºit

criticile, dupã înfrângerea cu
Universitatea, s-au pregãtit foar-
te bine în aceastã sãptãmânã ºi
vor sã ºteargã impresia lãsatã.
Avem ºi ceva probleme de lot,
dar pânã la ora partidei existã
ºanse sã depãºim acest neajuns.
Încerc sã schimb totul din mers,
nu e uºor. Cred însã în echipã,
existã potenþial”, a afirmat Vic-
tor Naicu.

Partida de la Iºalniþa va fi ar-
bitratã de bucureºteanca Cristi-
na Mariana Trandafir, ajutatã la
cele douã margini de ilfovenii
Dragoº Radu (Dragomireºti) ºi
Marian Istrate (Buftea).

Vineri, ora 15:00: CSO Filiaºi – CS Podari,
Atletic Bradu – Concordia Chiajna II, CS Mio-
veni II – SCM Piteºti, ACS ªirineasa – FC Ani-
noasa.

Sâmbãtã, ora 15:00: Urban Titu – CS U Cra-
iova II, Flacãra Moreni – Steaua Bucureºti II,
Sporting Roºiori – FCM Alexandria. FC Volun-
tari II stã.

Clasament
1. Piteºti 14 9. Titu 6
2. Bradu 11 10. Chiajna II 6
3. Alexandria* 10 11. Filiaºi* 5
4. Moreni* 9 12. Mioveni II 5
5. Aninoasa 9 13. Roºiori** 4
6. ªirineasa 9 14. Steaua II** 4
7. Craiova II 7 15. Podari* 4
8. Voluntari II 6
*- un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Lotul campioanei
SCM U Craiova ºi
colectivul tehnic au
participat, ieri, la o
ºedinþã foto înain-
tea noului sezon al
Diviziei A1 (meci
mâine, în deplasa-
re, cu ªtiinþa
Explorãri Baia Mare
– locul 4 campiona-
tul trecut).

Dupã eveniment,
gãzduit de Sala
Polivalentã, una
dintre achiziþiile
grupãrii alb-
albastre, Mihai
Bala, care s-a
întors în Bãnie
dupã patru ani, a
declarat: “Mã bucur
cã am revenit la
Craiova, aºteptam
sã semnez, chiar
dacã a fost un pic
cam târziu. Sper sã
joc bine, sã ajut
echipa ºi sã încânt
publicul craiovean.
Sunt patru-cinci
echipe foarte bune anul acesta, dar
sper sã ne concentrãm cât mai bine.-
Trebuie sã le dãm atenþie ºi echipelor
mai slab clasate.Am mici probleme
medicale, o micã întindere, ºi merg la

VOLEI (M): Marian Bala:
“Mã bucur cã am revenit

la Craiova”
DIGI SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bra-

ºov – ACS Foresta Suceava / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: CFR Cluj – CSM Poli Iaºi.

DIGI SPORT 2
8:30 – TENIS (M) – Turneul de la Shan-

ghai (China): ziua a 5-a / 20:00, 21:45 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Toulouse – Mo-
naco, Nice – Lyon / 3:00, 6:30 – MOTO GP
– Marele Premiu al Japoniei: antrenamente 3
ºi calificãri.

DIGI SPORT 3
7:15 – MOTO GP – Marele Premiu al Ja-

poniei: antrenamente 2 / 17:15 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: Dinamo – BC Mureº /
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics
Kazan – Barcelona /
21:30 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: HC
Vardar – FTC-Rail Car-
go Hungaria.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL

Spania – La Liga: Las
Palmas – Espanyol.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL –

Liga I: CFR Cluj –
CSM Poli Iaºi.

D O L C E
SPORT 2

17:30 –
FOTBAL – Liga
a II-a: FC Braºov
– ACS Foresta Su-
ceava / 21:45 –
FOTBAL Spania – La
Liga: Las Palmas – Espanyol.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CON-

fizioterapie, cât mai am timp, iar dupã
meciul cu Baia Mare voi continua. Nu
mã mai intereseazã echipa din Zalãu ºi
nici cum mã va primi publicul de
acolo”, a spus Marian Bala.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

TACT – Gala “Invincibilii – Rãzboi în ring”.
EUROSPORT 1
14:00, 21:00 – SNOOKER – Openul An-

gliei: sferturi de finalã.
EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz

(Austria) / 21:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Dortmund – Hertha Berlin.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

CSM Poli Iaºi.
LOOK PLUS
21.45 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Inverness – Rangers.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-A
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Liga I – etapa a 11-a

CFR Cluj – CSMS Iaºi, astãzi, ora 20.30
Pandurii – FC Botoºani, mâine, ora 18
Astra – Concordia, mâine, ora 20.30
FC Voluntari – ASA, duminicã ora 15.30
Steaua – Gaz Metan, duminicã, ora 20.30
ACS Poli – Viitorul, luni, ora 18
„U” Craiova – Dinamo, luni, ora 20.30

1. Steaua 11 8 2 1 17-8 26
2. Craiova 11 6 2 3 15-11 20
3. Viitorul 11 6 2 3 14-11 20
4. Botoºani 11 6 1 4 20-12 19
5. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
6. Pandurii 11 4 4 3 12-9 16
7. Gaz Metan 11 4 4 3 12-12 16
8. CFR Cluj 11 5 5 1 21-9 14
9. CSMS Iaºi 11 3 3 5 11-12 12
10. Chiajna 11 3 3 5 5-12 12
11. Voluntari 11 4 2 5 16-18 11
12. Astra 11 3 2 6 10-17 11
13. ASA 11 2 0 9 9-22 0
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6
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Andone: “La Severin
vom înfrunta aceeasi atmosferã ca la Craiova”

Antrenorul lui Dinamo, Ioan
Andone, crede cã echipa sa nu va
fi avantajatã de faptul cã derby-ul
cu Universitatea Craiova nu se va
disputa în Bãnie, deoarece fanii
olteni vor veni în numãr mare ºi
la Severin. “Unicul avantaj al nos-
tru cã nu se joacã la Craiova este
suprafaþa de joc, mult mai bunã
la Severin. Însã nu cred cã vom
avea o atmosferã mai prietenoa-
sã, fiindcã vor veni mulþi fani ai
ªtiinþei. La Severin vom înfrunta
aceeaºi atmosferã ca la Craiova.
Au fost foarte mulþi olteni pe Are-
na Naþionalã, la meciul cu Stea-
ua, dar acum, când sunt doar 100
de kilometri distanþã!” a spus An-
done. Tehnicianul ”câinilor”, cre-
de cã echipa sa nu va mai avea
probleme din cauza ”fluieraºilor”.
Mai mult, ”Fãlcosul” propune un
arbitru din Craiova la meciul cu
oltenii. ”Nu ºtiu ce arbitru va fi la
centru, dar pe Gãman l-aº vrea!

Îndemnul Craiovei Maxima:Îndemnul Craiovei Maxima:Îndemnul Craiovei Maxima:Îndemnul Craiovei Maxima:Îndemnul Craiovei Maxima:
„„„„„Bateþi Dinamo!Bateþi Dinamo!Bateþi Dinamo!Bateþi Dinamo!Bateþi Dinamo!”””””

Sã vãd cum arbitreazã acum, pen-
tru cã la Târgu Mureº a rupt me-
ciul. Bunã idee. Hai, puneþi-l pe
Gãman! Hai sã te vedem acum,
eºti arbitru sau nu eºti arbitru? Mai
comite-o o datã”, a spus Andone la

Digi Sport. Înaintea meciului cu
Universitatea, Dinamo l-a încorpo-
rat în funcþia de manager general al
clubului pe Adrian Mutu, care va
debuta în aceastã posturã chiar la
jocul de luni.

Universitatea Craiova joacã der-
by-ul cu Dinamo la Severin, astfel
încât emulaþia fireascã unui astfel
de meci ar putea sã nu fie la cotele
obiºnuite. Plecarea în premierã din
Craiova pentru un meci cu cea mai
mare rivalã, programarea meciului
în afara week-end-ului, cât ºi vre-
mea deloc prielnicã din aceastã pe-
rioadã ar putea sã împiedice dispu-
tarea partidei cu casa închisã. Dupã
ce nu mai puþin de 2.000 de supor-
teri i-au încurajat pe alb-albaºtri pe
Arena Naþionalã cu Steaua, la Se-
verin, într-o zi mohorâtã de luni am
putea asista la un derby jucat cu
doar câteva mii de oameni în tribu-
ne. Mesajele din partea clubului din
Bãnie la adresa fanilor sunt tot mai
sentimantale, suporterii fiind îndem-
naþi sã nu-ºi “abandoneze” favoriþii
din cauza distanþei, programãrii de-
favorabile ºi timpului neprielnic.
“Spune-mi tu, Leule, ce sentiment
este mai puternic decât sã calci în
picioare haita din ªtefan cel Mare.
ªi acum vibreazã mândru sufletul
tãu de oltean dupã ce le-am dat 3-0

în Bãnie. Degeaba ne-au strãmutat,
fãrã a înþelege cã nimic nu ne poate
despãrþi. Cã nici o mie de ani-lumi-
nã nu pot sta în calea iubirii pentru
ªtiinþa, darmite o sutã de kilometri.
Leagã fularul la oglindã. Fredonea-
zã refrenul ultimului imn destinat
Craiovei: „Nu ne vom opri din noap-
te în zori / Ne-aþi dat puterea, ne-
aþi dat speranþa / De a fi împreunã
mereu!“ Apoi, pe stadion, salutã-i
pe fraþii tãi din Severin. Hai sã fa-
cem din Dunãre Jiu într-o searã ce
va intra în legendã” este mesajul
postat pe pagina oficialã a ªtiinþei.

Deplasarea la Severin a suporteri-
lor din Craiova pentru derby-ul ªtiin-
þei cu Dinamo se poate realiza ºi cu
autorcarele puse la dispoziþie de agen-
þia de turism Star Tours. Preþul unui
bilet dus-întors este de 10 lei. Pleca-
rea autocarelor se va face luni, ora
17:15, din parcarea de la Baumax,
ieºirea din oraº spre Iºalniþa.

“Maximii” au cãlãtorit
cu tramvaiul personalizat

Câþiva componenþi ai Craiovei

Maxima, respectiv Ungureanu,
Tilihoi, Negrilã, Beldeanu, Dono-
se, dar ºi Ion Velea, echipier al
Campioanei Unei Mari Iubiri, au
fost invitaþi sã cãlãtoreascã sim-
bolic cu tramvaiul personalizat
„Craiova Maxima”. La final, “Ma-
ximii” au vorbit despre derby-ul de
luni, cu Dinamo. „Am fost în echi-
pã în 1969, la prima victorie a
Universitãþii împotriva lui Dinamo,
1-0, gol înscris de Neagu. A fost
mare bucurie, ºi a noastrã ºi a spec-
tatorilor, pentru cã pânã atunci ne
bãtusearã mereu. Sper sã câºtigãm
ºi luni, sã dea gol Mãzãrache” a
spus Ion Velea, dupã plimbarea de
ieri dimineaþã. „Plimbarea a fost
plãcutã, suntem reprezentanþi de
seamã ai acestui oraº ºi ne bucu-
rãm sã facem parte din astfel de
acþiuni. În fiecare an avem niºte
meciuri pe care trebuie neapãrat sã
le câºtigãm, în principal cu Stea-
ua, Dinamo ºi Rapid. Ne-am creat
aceastã rivalitate cu Dinamo, ei
prin metode pe care le ºtiþi, noi prin
cinste ºi corectitudine. Cred cã
vom câºtiga. Acest meci se pre-
gãteºte cu mult timp înainte la

Universitatea Craiova” a spus Nae
Tilihoi. „Pregãtim ºi noi acest meci,
nu numai jucãtorii. A fost dintot-
deauna un meci de referinþã, exis-
tã o stare de spirit specialã la aceste
derby-uri cu Dinamo, spectatorii
au un rol foarte important ºi sper
sã fie la fel ºi la Severin la fel, deºi
e pãcat cã nu jucãm la Craiova.
Nu-i nimic, pe stadionul nou va fi
ceva foarte frumos. Nivelul arãtat
ne îndreptãþeºte sã sperãm la un
rezultat bun, avem o echipã omo-
genã, deºi avem ºi mulþi tineri” a
declarat Nicolae Ungureanu.

Bilete online, la magazinul
oficial ºi în alte locaþii

Abonaþii la meciurile Universitã-
þii Craiova vor putea intra la meci
în baza acestor abonamente doar
dacã îºi vor ridica biletele cu valoa-
re zero de la magazinul oficial al
clubului, unde vor prezenta abona-
mentele ºi cartea de identitate. Bile-
tele pentru meciul Universitatea

Craiova – Dinamo Bucureºti pot fi
comandate online accesând link-ul
de pe site-ul oficial al clubului sau
accesând direct site-ul www.bile-
tecsuc.ro.  Tichetul de acces va
sosi acasã. În urma colaborãrii din-
tre Universitatea Craiova ºi Even-
tim.ro, biletele pot fi procurate pânã
în ziua meciului din magazinele Do-
mo, Germanos, Vodafone, Orange
ºi OMV din toatã þara. Totodatã, ti-
chetele de acces la derby se gãsesc
ºi la magazinul oficial al Universitã-
þii Craiova, situat în zona English
Park. Programul 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 ore-
le 12:00-18:00 ºi luni, de la ora 10:00
pânã la startul jocului. Preþul bilete-
lor pentru meciul Universitatea Cra-
iova – Dinamo Bucureºti: peluzã: 5
lei, Tribuna 2: 15 lei, Tribuna 1: 25
lei, Tribuna 0: 40 lei. Deja s-au vân-
dut în jur de 2.000 de bilete

Gloriile ªtiinþei sunt optimiste în
perspectiva derby-ului de la Severin


