
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8177sâmbãtã, 15 octombrie 2016  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 3

actualitate / 3

- Suntem o þarã bogatã, Popes-
cule... ºi foarte bogatã în hoþii.
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Primarul Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu, a
inaugurat, ieri, parcul
„Puºkin”, ale cãrui
lucrãri de reabilitare s-
au finalizat în urmã cu
puþin timp. Dupã inaugu-
rare, edilul a fãcut o
vizitã pe alte douã
ºantiere impresionante
ale Craiovei: noile
clãdiri ale spitalului
„Filantropia” ºi stadio-
nul „Ion Oblemenco”.
Constructorii prezenþi la
faþa locului au dat
asigurãri cã termenele
asumate în execuþia
lucrãrilor sunt în grafic,
sutele de muncitori
prezenþi pe ºantiere
fiind dovada cea mai
puternicã a faptului cã
aºa vor sta lucrurile.
Finanþarea stadionului
„Oblemenco” este
garantatã prin faptul cã
investiþia este prioritiza-
tã prin Hotãrâre de
Guvern, iar realizarea
spitalului „Filantropia”
putem spune cã este
aproape bifatã, având în
vedere cartea de vizitã a
constructorului.
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La liberaliiLa liberaliiLa liberaliiLa liberaliiLa liberalii
doljeni, Nicolaedoljeni, Nicolaedoljeni, Nicolaedoljeni, Nicolaedoljeni, Nicolae
Giugea ºi MarioGiugea ºi MarioGiugea ºi MarioGiugea ºi MarioGiugea ºi Mario
Oprea duc greul!Oprea duc greul!Oprea duc greul!Oprea duc greul!Oprea duc greul!

Pentru Camera Deputaþilor, lista
candidaþilor liberali, la Dolj, se des-
chide cu universitarul Nicolae Giu-
gea, iar pentru Senat, lista candida-
þilor îl are în poziþie de vârf pe Ma-
rio Oprea, actualmente parlamentar.
Se cunosc deja ºi numele celorlalþi
candidaþi, o sã se facã publice cât
de curând, ºi ceea ce se poate ob-
serva, dar ºi deduce, din discuþiile
purtate, este optimismul deplin tem-
perat, cumpãtarea ºi mai ales absen-
þa oricãrei urme de festivism, cu care
se concheta, de regulã, altãdatã, în
apropierea campaniei electorale pen-
tru alegerile parlamentare.

JudecataJudecataJudecataJudecataJudecata
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la dreptatela dreptatela dreptatela dreptatela dreptate

Încã din cele mai vechi tim-
puri, omul a cãutat dreptatea:
dreptatea Divinã ºi dreptatea pe
Pãmânt, prin intermediul legilor.
Legi scrise sau nescrise. Cutu-
me, obiceiuri, tradiþii. Izvoarele
dreptului relevã date despre strã-
vechii „oameni buni ºi bãtrâni”
sau sfatul obºtii, care, în jurul
unui foc fãcut în vatra satului,
împãrþeau dreptatea. Iar înainte
de principiile ºi codurile Dreptu-
lui Român, Codul lui Hammurabi
ne spune cã în Asia au apãrut pen-
tru prima datã,â bazele dreptului
scris.

Gunoaiele îºi gãsesc,
cu greu, loc la Mofleni

Eco SudEco SudEco SudEco SudEco Sud
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Preºedintele a avizat începerea

urmãririi penale a lui Gabriel
Oprea pentru ucidere din culpã în
dosarul poliþistului Bogdan Giginã

Preºedintele Klaus Iohannis a avizat
începerea urmãririi penale a lui Ga-
briel Oprea pentru ucidere din culpã în
dosarul morþii poliþistului Bogdan Gi-
ginã, anunþã vineri Administraþia Pre-
zidenþialã. “Preºedintele României,
domnul Klaus Iohannis, a transmis vi-
neri, 14 octombrie a.c., ministrului Jus-
tiþiei cererea de urmãrire penalã a dom-
nului Oprea Gabriel, fost viceprim-mi-
nistru, ministrul Afacerilor Interne în
perioada martie 2014 – noiembrie
2015, pentru faptele ce fac obiectul
Dosarului penal nr. 905/P/2015 al Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie – Direcþia Naþionalã
Anticorupþie – Secþia de combatere a
corupþiei, respectiv pentru sãvârºirea
infracþiunii de ucidere din culpã, în
modalitatea prevãzutã de art. 192 alin.
(1) ºi (2) din Codul Penal, urmând a se
proceda conform legii, având în vedere
solicitarea Procurorului General al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie”, se aratã într-un
comunicat de presã al Administraþiei
Prezidenþiale.

Decizia a fost luatã în temeiul dispo-
ziþiilor art. 109 alin. (2) din Constitu-
þia României, republicatã, ale Legii nr.
115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare ºi ale
Deciziei Curþii Constituþionale nr. 270/
2008. Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a fost în-
ºtiinþat cu privire la formularea aces-
tei cereri.

Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat, joi, rãspunzând unei întrebãri, cã
va da curs solicitãrii DNA de încuviin-
þare a urmãririi penale a lui Gabriel
Oprea pentru ucidere din culpã în do-
sarul morþii lui Bogdan Giginã. Soli-
citarea DNA de încuviinþare a începe-
rii urmãririi penale pentru ucidere din
culpã a lui Gabriel Oprea în dosarul
morþii lui Bogdan Giginã a ajuns mier-
curi la Preºedinþie, urmând ca ºeful
statului sã se pronunþe asupra cererii,
în condiþiile în care fostul ministru a
demisionat din Parlament.

În prima fazã, cererea a fost trimisã
Senatului României însã plenul aces-
tei camere a respins-o. Ulterior, sub
presiunea protestelor, Gabriel Oprea
a demisionat din Parlamentul Româ-
niei, astfel cã procurorii au revenit cu
o a doua cerere, adresatã lui Klaus
Iohannis, potrivi legii rãspunderii mi-
nisteriale.
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Premierul Dacian Cioloº a anun-
þat, joi, cã înainte de începerea cam-
paniei electorale va prezenta ‘’o
platformã de lucru pentru perioa-
da urmãtoare’’ care sã reflecte ex-
perienþa acumulatã ºi sã prezinte
soluþiile de avut în vedere dupã ale-
geri, proiect ce va constitui o bazã
de discuþii cu partidele.

ªeful Executivului a reiterat cã
nu va candida, dar a admis, într-
un interviu oferit Digi 24, cã va
veni în sãptãmânile viitoare cu un
proiect pe care îl va prezenta par-
tidelor ºi opiniei publice. ‘’Eu am
mai spus-o public cã nu o sã can-
didez, dar asta nu mã împiedicã
sã am pãreri, puncte de vedere,
despre cum ar trebui continuate
lucrile, pornind de la experienþa
acumulatã în acest an ºi de la ceea
ce am vãzut în anii trecuþi. Îmi
propun în perioada imediat urmã-
toare sã vin cu aceste principii,
cu aceste valori, cu proiectele pe
care le-am început ºi care din
punctul meu de vedere ar putea fi
continuate ºi în mãsura în care va
exista o susþinere a acestor pro-
iecte – nu cu un program de gu-

Vlad Voiculescu anunþã cã pen-
tru construirea Spitalului regional
Craiova se va da o hotãrâre de
Guvern în urmãtoarele sãptãmâni
prin care prin care terenul pe care
va fi construitã unitatea medicalã
va fi transferat de la Ministerul
Apãrãrii la Ministerul Sãnãtãþii.

“Avem un teren pe care l-am
identificat, va fi transferat de la Mi-
nisterul Apãrãrii la Ministerul Sãnã-
tãþii printr-o hotãrâre de Guvern pe
care o pregãtim deja. Posibil sã se
întâmple acest lucru în urmãtoare-
le douã sãptãmâni. Deci o sã avem
o hotãrâre de Guvern prin care se
va hotãrî unde se va construi acest
spital. Refacem studiile de fezabili-

Sindicatul Omnia anunþã cã Ad-
ministraþia Naþionalã a Penitencia-
relor (ANP) ºi Ministerul Justiþiei
acceptã revendicãrile angajaþilor
din penitenciare, urmând sã fie re-
zolvate problemele salariale ºi cele
referitoare la condiþiile de muncã.
“Marius Vulpe, directorul general
al Administraþiei Naþionale a Peni-
tenciarelor (ANP), a confirmat cã
acceptã revendicãrile angajaþilor
din penitenciare”, anunþã sindica-
tul Omnia printr-un comunicat de
presã.

Astfel, “ANP va pune în practi-

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa, joia ºi vinerea viitoare,
la reuniunea Consiliului European
de la Bruxelles unde se va discu-
ta despre relaþia UE – Rusia, dar
ºi de spre migraþie ºi politica co-
mercialã.

„Preºedintele va participa joi,
20 octombrie, ºi vineri, 21 oc-
tombrie, la reuniunea la nivel înalt
a Consiliului european de la Bru-
xelles. Subiectele aflate pe agen-
da reuniunii vor fi: gestionarea
migraþiei, politica comercialã, dar
ºi relaþiile externe ºi aº vrea sã
subliniez faptul cã din acest punct
de vedere al relaþiilor externe, dis-
cuþiile se vor axa pe relaþia dintre
UE ºi Rusia”, a anunþat purtãto-
rul de cuvând al preºedintelui,

Klaus Iohannis part icipã la Consi l iu l  EuropeanKlaus Iohannis part icipã la Consi l iu l  EuropeanKlaus Iohannis part icipã la Consi l iu l  EuropeanKlaus Iohannis part icipã la Consi l iu l  EuropeanKlaus Iohannis part icipã la Consi l iu l  European
unde se va discuta relaþia UE – Rusiaunde se va discuta relaþia UE – Rusiaunde se va discuta relaþia UE – Rusiaunde se va discuta relaþia UE – Rusiaunde se va discuta relaþia UE – Rusia

Mãdãlina Dobrovolschi.
Discuþia în cadrul Consiului pe

tema Rusiei vine dupã ce în ulti-
mele zile relaþia dintre Paris ºi
Moscova a cunoscut o deterio-
rare accentuatã.

Jean-Marc Ayrault, ministrul
francez de Externe, a anunþat,
luni, cã va cere Curþii Penale In-
ternaþionale sã ancheteze posibi-
le crime de rãzboi comise de Ru-
sia în Siria, asta dupã ce sâmbã-
tã, Rusia a blocat o rezoluþie a
Consiliului de Securitate al ONU,
propusã de Spania ºi Franþa, care
prevedea încetarea ostilitãþilor. La
rândul sãu, preºedintele rus Vla-
dimir Putin a anulat o vizitã ofi-
cialã la Paris planificatã pentru
data de 19 octombrie.

Cioloº, întrebat dacã rãmâne premier: Voi prezenta
o platformã de lucru pentru perioada urmãtoare

vernare, care e apanajul partidelor
care participã la alegeri – dar cu o
astfel de platformã, cu un astfel
de proiect care sã reflecte cumva
experienþa pe care am acumulat-o
în aceºti ani ºi – sã spun aºa – le-
gãmântul pe care l-aº lãsa pentru
perioada urmãtoare, dar cu asta
da, cu asta pot sã contribui la dez-
baterea care va avea loc în perioa-
da urmãtoare’’, a detaliat Cioloº.

Întrebat dacã exclude sã fie pre-
mier al unui guvern PNL- USR, el
a afirmat cã nu a discutat cu parti-
dele acest aspect. El a susþinut cã
îl intereseazã doar sã îºi vadã con-
tinuate ‘’lucrurile bune’’ începute
‘’dintr-o poziþie sau alta’’.

Primul-ministrul a menþionat, la
întrebãrile moderatorului, cã dis-
cuþiile cu PNL sau USR – care au
anunþat cã îl susþin pentru un nou
mandat – ar putea avea loc dupã
ce îºi va prezenta viziunea de vii-
tor. ‘’Nu (m-am întâlnit cu parti-
dele, n.r.) pentru cã am avea putea
avea discuþii dupã ce o sã prezint
acest proiect’’, a precizat el.

Întrebat despre declaraþiile de
susþinere ale celor douã partide,

Cioloº a insistat însã cã întâi ‘’tre-
buie mers la alegeri ºi trebuie mers
cu un program de guvernare ºi sã
câºtigi alegerile respective’’.
‘’Din punctul meu de vedere, din-
colo de ceea ce afirmã PNL ºi
USR acum, e important sã avem
o discuþie pe niºte principii, va-
lori, pe niºte teme mari pe care ºi
eu cred cã ar trebui sã lucrãm în
perioada urmãtoare ºi apoi cetã-
þenii trebuie lãsaþi sã decidã dacã

aceste valori, principii, teme pot
face obiectul unui program de
guvernare’’, a explicat el.

Preºedintele Klaus Iohannis i-a
recomandat vineri preºedintelui
USR, Nicuºor Dan, sã îi transmi-
tã direct premierului Dacian Cio-
loº propunerea formaþiunii pe care
o conduce de a-ºi prezenta pro-
iectele pentru ca partidele sã se
pronunþe dacã îl susþin pentru un
nou mandat.

Revendicãrile angajaþilor din penitenciare, acceptate
de Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor

ºi Ministerul Justiþiei, anunþã sindicatul Omnia
ca un plan de îmbunãtãþire a con-
diþiilor de lucru, incluzând amena-
jãri de siguranþã ºi mijloace de pro-
tecþie a personalului, va continua
într-un ritm accelerat angajãrile
astfel încât sã se acopere deficitul
de personal ºi sã se rezolve pro-
blema orelor suplimentare. ANP ºi
MJ asigurã aplicarea echitabilã a
OUG 20/2016, astfel încât angaja-
þii din penitenciare sã primeascã
compensarea salarialã acordatã tu-
turor angajaþilor din sectorul de
apãrare, ordine publicã ºi siguran-
þã naþionalã”, transmit sindicaliºtii.

Vlad Voiculescu: Un teren de la MApN va fi
transferat la Ministerul Sãnãtãþii pentru Spitalul
regional Craiova printr-o hotãrâre de Guvern

tate, în colaborarea cu Banca Eu-
ropeanã de Investiþii. Credem cã
asta va asigura o continuitate pro-
iectului ºi un nivel de calitate. Este
esenþial pentru orice proiect sã fie
pregãtit judicios. Cred cã în a doua
jumãtate a anului viitor este fezabil
sã ne aºteptãm la demararea licita-
þiei. Existã un acord de parteneriat
cu Comisia Europeanã din 2014,
lucrurile puteau fi demarate mai
devreme”, a declarat ministrul Sã-
nãtãþii, Vlad Voiculescu.

Precizarea a fost fãcutã în ca-
drul proiectului “De vorbã cu mi-
nistrul tãu”, Vlad Voiculescu rãs-
punzând online la o serie de între-
bãri adresate de cetãþeni.
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La liberalii doljeni,La liberalii doljeni,La liberalii doljeni,La liberalii doljeni,La liberalii doljeni,
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MIRCEA CANÞÃR

Pentru Camera Deputaþilor,
lista candidaþilor liberali, la
Dolj, se deschide cu universi-
tarul Nicolae Giugea, iar pen-
tru Senat, lista candidaþilor îl
are în poziþie de vârf pe Mario
Oprea, actualmente parlamen-
tar. Se cunosc deja ºi numele
celorlalþi candidaþi, o sã se facã
publice cât de curând, ºi ceea
ce se poate observa, dar ºi
deduce, din discuþiile purtate,
este optimismul deplin tempe-
rat, cumpãtarea ºi mai ales
absenþa oricãrei urme de fes-
tivism, cu care se concheta, de
regulã, altã datã, în apropierea
campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare. Libe-
ralii doljeni, cu destulã infuzie
de oameni noi, n-au fãcut un

rezultat grozav la alegerile lo-
cale, dar nici nu au pierdut re-
dutele tradiþionale deþinute,
aºa încât sã nu mai aibã decât
urme vagi de infrastructurã în
teritoriu. Dimpotrivã. Au câº-
tigat acolo unde adversarii lor,
social-democraþii, erau siguri
de victorie (Dãbuleni, Amã-
rãºtii de Jos, Seaca de Câmp)
ºi au pierdut acolo unde nu
credeau (Goieºti, Ostroveni
º.a.m.d.). Este greu de stabilit
relaþia actualã, între liberalii
doljeni ºi electoratul doljean.
O relaþie modificatã, dupã fu-
ziunea celor douã partide, care
se regãsesc în actualul PNL.
Consilierul judeþean, Veta
Pãsculescu, candidat pentru
Camera Deputaþilor, de pe o

poziþie teoretic eligibilã, rã-
mâne convinsã de eficienþa
muncii pe teren, prin întâlniri
cât mai numeroase cu alegã-
torii ºi deþine propria expe-
rienþã în aceastã privinþã.
„Dacã oamenii nu te cunosc,
nu te-au vãzut, nu au cum sã
te voteze”. De bunã seamã,
liberalii doljeni îºi fac griji,
dar ºi strategii pentru atin-
gerea targetului. ªi Nicolae
Giugea ºi Mario Oprea, din-
colo de propriile persoane,
care în procent covârºitor
vor obþine statutul jinduit de
parlamentar, au ºi responsa-
bilitatea scorului, în faþa cen-
trului. Ei se aflã în ingrata
ipostazã, pentru prima datã,
ceea ce le alungã orice liniº-

te, dacã mai existã politicieni,
cu picioarele pe pãmânt, care
pot cocheta cu aºa ceva. Pen-
tru a reedita rezultatele din
alte dãþi, liberalii doljeni îºi
iau aliniamentele în primire.
ªi, odatã cu asta, se trece la
alegerea temelor de campa-
nie, conceperea mesajelor ºi
mai ales luarea la pas a loca-
litãþilor, strãzilor, aleilor ºi
potecilor. Sã revenim: libera-
lii doljeni, sub comanda ac-
tualã, enunþatã – vizibilã –
sunt deciºi sã scoatã un re-
zultat cât mai onorabil. Con-
vinºi fiind de determinarea ºi
potenþialul adversarilor poli-
tici. Pe care îi respectã. Rã-
mâne de urmãrit ce va spu-
ne electoratul doljean. Ce re-

proºuri va avea de fãcut.
Deocamdatã, PNL Dolj aº-
teaptã de la „centru” reco-
mandãrile de rigoare. „Cen-
trul”, dupã toate aparenþe-
le, urmeazã sã accepte plat-
forma non-candidatului Da-
cian Cioloº, sã-ºi adapteze
programul de guvernare, prin
eventuale corecþii, cu care se
va defila în alegeri. Sã mai fa-
cem o observaþie totuºi, re-
almente necesarã: ºi liberalii
ºi social-democraþii au mesa-
je anunþate, ºi pentru oame-
nii sãraci, deºi nu sunt depen-
denþi exclusiv de aceºtia.
Doljul, din punct de vedere
economic, nu este unul din-
tre judeþele de top ale þãrii,
ceea ce se poate comenta.

Celula nr. 5 din incinta depo-
zitului ecologic de la Mofleni,
acolo unde se duc toate gunoaie-
le craiovenilor, dar ºi ale doljeni-
lor din 32 de sate, este plinã ochi
ºi nu mai poate primi nici un de-
ºeu în plus. Cam aºa stãteau lu-
crurile în urmã cu douã sãptã-
mâni, când administratorul  Eco
Sud, invocând acest fapt, a
schimbat foaia în privinþa colec-
tãrii gunoaielor. În presa localã a
circulat mai întâi un comunicat

publicitar în care societatea ex-
plica strâmtorarea financiarã a
(Eco Sud mai administreazã încã
patru depozite ecologice din þarã,
Mavrodin, Giurgiu ºi Vidra ºi este
pe profit de 4 ani) ºi scenariul
negru care îi aºteaptã pe craio-
veni dacã, între timp, autoritãþile
nu luau o poziþie. La scurt timp,
SC Eco Sud a trecut ºi la repre-

Gunoaiele îºi gãsesc, cu greu, loc la Mofleni

Conform înþelegerii cu autoritãþile de mediu, SC Eco Sud ar fi trebuit sã termine lucrãrile
de lãrgire a celulei nr. 5, care s-a umplut, chiar ieri. Numai cã administratorul nu s-a putut

þine de acest termen ºi a solicitat o amânare de încã o sãptãmânã.

Eco Sud nu a terminat nici acum celula. Mai cere o pãsuireEco Sud nu a terminat nici acum celula. Mai cere o pãsuireEco Sud nu a terminat nici acum celula. Mai cere o pãsuireEco Sud nu a terminat nici acum celula. Mai cere o pãsuireEco Sud nu a terminat nici acum celula. Mai cere o pãsuire

salii, întârziind preluarea deºeu-
rilor de la Salubritate.

Garda de Mediu Dolj, poziþie
fermã în scandalul gunoaielor

„Temporizarea”, numitã pom-
pos, ºi-a atins vârful la începutul
sãptãmânii trecute, când cea mai
mare parte a gunoaielor de la aso-
ciaþiile de proprietari ºi case din
Craiova a rãmas, într-adevãr, ne-
ridicatã. Salubritatea Craiova a
spus cã nu are nici o vinã deoa-

rece ºi autogonierele ei aºteptã,
încãrcate, la gardul depozitului.
Reprezentanþii Eco Sud au susþi-
nut, la rândul lor, cã tot ceea ce
au anunþat s-a produs, ºi anume
celula nr. 5 s-a umplut, iar ei s-
au ºi apucat de lucrãri pentru a o
lãrgi. Fiindcã erau, deja, multe
deºeuri care nu mai puteau fi ri-
dicate la timp ºi intraserã în des-

compunere, a intervenit ºi Garda
de Mediu Dolj. În paralel cu dis-
cuþiile pe marginea majorãrii de
tarif, autoritãþile de mediu au ce-
rut sã se concentreze totuºi pe
lucrãri, astfel încât craiovenii sã
nu aibã de suferit.

Al doilea ultimatum
Garda de Mediu Dolj a dat ºi un

ultimatum SC Eco Sud, impunân-
du-i administratorului sã termine
totul pânã vineri, adicã pânã la sfâr-
ºitul sãptãmânii. Termenul a fost
asumat de societate, ba chiar di-
rectorul executiv, Roxana Manea,
prezentã la Craiova, unde a avut
loc o conferinþã de presã, a recu-
noscut cã Eco Sud a semnat actul
de control, asumându-ºi implicit
aceastã datã. Aºadar, ieri, ar fi tre-
buit ca lucrurile sã fie puse la punct
în interiorul celulei nr. 5, sã fie gata
terasamentul, platforma de tranzit
ºi drum de acces spre aceasta. În-
trebat dacã Eco Sud s-a confor-
mat ºi a deschis în totalitate depo-
zitului de la Mofleni, directorul
Gãrzii de Mediu Dolj a spus cã,
din contrã, s-a solicitat o amânare:
„Mi-au trimis o hârtie oficialã prin
care au solicitat o amânare pentru
finalizarea lucrãrilor deoarece a plo-
uat”. Potrivit lui Gheorghe Cãlino-
iu, SC Eco Sud a primit acum un
nou termen din partea Gãrzii de
Mediu ca sã termine lucrarea pânã
pe data de 21 octombrie, adicã
peste o sãptãmânã.

Ce îºi doreºte Eco Sud
În altã ordine de idei, SC Eco

Sud a transmis, tot ieri, un co-

municat de presã în care a speci-
ficat faptul cã, în urma unei întâl-
niri cu prefectul de Dolj ºi repre-
zentanþii instituþiilor de mediu, s-
a ajuns la o înþelegere comunã.
Sub titlul „În sfârºit existã dialog.
Eco Sud mulþumeºte instituþiei
prefectului de Dolj”, administra-
torul spune cã „a primit asigurãri
din partea domnului prefect Sorin
Rãducan ca, în urmãtoarele douã
sãptãmâni, vor urma întâlniri de
lucru între reprezentanþii Eco Sud,
Primãria Craiova ºi autoritãþile
care examineazã documentaþia
depusã prealabil de cãtre Eco Sud,
astfel încât, pânã la începutul lu-
nii decembrie, sã fie identificate,
aprobate ºi alocate resursele ne-
cesare asigurãrii continuitãþii ser-
viciului public de salubritate ºi,
implicit, menþinerea standardelor
de igienã ºi sãnãtate a populaþiei,
la nivel judeþean”.

Prefectul de Dolj:
”A fost o discuþie informalã”

Prefectul de Dolj, Sorin Rã-
ducan, a confirmat cã a convo-

cat, marþi, o întâlnire cu admi-
nistratorul Eco Sud, la care au
participat toate instituþii de me-
diu, pentru a se edifica în aceas-
tã problemã.

„A fost o discuþie informalã,
în care însã nu s-au luat decizii
pe partea de finanþare, care este
strict problema Craiovei. Ceea ce
am dorit eu sã ºtiu este dacã se
vor ridica gunoaiele ºi pânã când.
Am primit asigurãri cã pânã în
luna martie, va exista spaþiu de
depozitare. Este foarte important
sã se cunoascã, în termeni ofi-
ciali, aceste lucruri deoarece
sunt 32 de localitãþi din Dolj care
duc gunoiul acolo”, a explicat
prefectul de Dolj.

La rândul sãu, ºi directorul
Gãrzii de Mediu Dolj, care a par-
ticipat la respectiva întâlnire, a
declarat cã nu s-au atins proble-
me financiare, care þin strict de
contractul de asociere, care existã
între Eco Sud ºi CLM Craiova,
ci doar lucruri care derivã din
respectarea legislaþiei de mediu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Gheorghe
Cãlinoiu
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Reamintim cã, dosarul în care
medicul Viorel Cerbulescu, chirurg
în cadrul Spitalul Filiºanilor din
oraºul Filiaºi, în vârstã de 65 de
ani, a fost trimis în judecatã pen-
tru luare de mitã s-a înregistrat pe
24 august a.c. pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, iar luni, 19 septembrie a.c.,
a ieºit din camera preliminarã. În
rechizitoriul prin care s-a dispus
trimiterea în judecatã a medicului,
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au reþinut cã, pe 21

Conform reprezentanþilor Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,
ieri-dimineaþã, la ora 5.35, la Punctul de

Potrivit IPJ Dolj, poliþiºtii
Secþiei 14 Poliþie Ruralã Bîrca
ºi Postului de Poliþie Cerãt au
pus în executare un mandat de
executare a pedepsei cu închi-
soarea emis de magistraþii Judecãtoriei Se-
garcea pe numele lui Raj Ilie, de 35 de ani,
din comuna Cerãt. Doljeanul a fost con-
damnat la 1 an ºi 2 luni închisoare pentru
sãvârºirea mai multor infracþiuni de furt.

În aceeaºi zi poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigaþii Criminale Dolj au pus
în executare mandatul de executare a pe-
depsei închisorii emis de Judecãtoria Cra-
iova pe numele lui Alexandru Z., de 29 de
ani, din Craiova. Bãrbatul a fost condam-
nat la 1 an ºi 4 luni închisoare pentru co-
miterea infracþiunilor de conducere pe dru-
murile publice a unui vehicul neînmatricu-
lat ºi fãrã a poseda permis  de conducere.

Medicul Cerbulescu de la Filiaºi –Medicul Cerbulescu de la Filiaºi –Medicul Cerbulescu de la Filiaºi –Medicul Cerbulescu de la Filiaºi –Medicul Cerbulescu de la Filiaºi –
2 ani de puºcãrie pentru luare de mitã2 ani de puºcãrie pentru luare de mitã2 ani de puºcãrie pentru luare de mitã2 ani de puºcãrie pentru luare de mitã2 ani de puºcãrie pentru luare de mitã

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au pronun-
þat, ieri, sentinþa pe fond în cazul medicului chi-
rurg Viorel Cerbulescu, de la Spitalul din Fi-
liaºi, ajuns dupã gratii pentru luare de mitã. Me-
dicul, care a primit 100 de euro pentru a-l ope-
ra pe un minor neasigurat, a fost reþinut când a
restituit ºpaga de frica nevestei denunþãtoru-
lui, care fãcuse mare scandal în spital când me-

dicul ºi o asistentã au refuzat sã-i schimbe pan-
samentul pacientului. Ieri, judecãtorii de la Tri-
bunal l-au condamnat la 2 ani de închisoare cu
executare, l-au menþinut în spatele gratiilor ºi
au mai hotãrât ca, timp de 2 ani dupã executa-
rea pedepsei, medicul sã nu mai profeseze. Ho-
tãrârea Tribunalului Dolj poate fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

iulie a.c., V. I., întrucât acuza du-
reri în zona dorsalã, s-a prezentat,
însoþit de pãrinþii sãi, la Centrul de
Primiri Urgenþe de la Spitalul Fili-
ºanilor din oraºul Filiaºi, de unde a
fost direcþionat cãtre Viorel Cer-
bulescu, singurul medic chirurg
aflat atunci în spital. Medicul l-a
consultat ºi i-a spus sã vinã a doua
zi la spital, când era de gardã, pen-
tru a-l opera de urgenþã. Au venit
ziua urmãtoare, pãrinþii lui V.I. au
mers de mai multe ori în cabinetul

medicului sã-i spunã cã au ajuns ºi
sã vinã sã-l opereze pe fiul lor. Pen-
tru cã medicul întârzia ºi temân-
du-se de starea de sãnãtate a fiului
lor, cei doi au luat hotãrârea de a-i
da suma de 100 de euro. Astfel,
denunþãtorul V. M., în prezenþa
soþiei sale, i-a remis inculpatului o
bancnotã de 100 de euro, introdu-
când-o în buzunarul din dreapta al
halatului cu care medicul era îm-
brãcat. Imediat dupã ce pãrinþii i-
au dat banii, medicul l-a luat pe tâ-
nãr ºi l-a operat. Apoi i-a comuni-
cat pacientului ºi pãrinþilor acestu-
ia cã trebuie sã pãrãseascã spitalul
deoarece nu are asigurare medica-
lã, se aratã în rechizitoriu. Pe 27
iulie a.c., când V. I. a mers cu
mama sa la spital pentru a-i fi
schimbat pansamentul, o asistentã
i-a spus cã nu beneficiazã de nici
un fel de servicii medicale în lipsa
asigurãrii. În conflict a intervenit
ºi medicul Cerbulescu în sprijinul
asistentei medicale. În acel mo-
ment, femeia i-a strigat cã i-a dat
100 de euro, iar acesta refuzã sã-i
acorde fiului sãu îngrijirile medi-
cale necesare, aºa cã ºi-a cerut
banii înapoi ameninþând cã-l va re-
clama, fapt ce s-a ºi întâmplat în
aceeaºi zi.

I-a cerut banii înapoi…
de gura nevestei

În baza denunþului a fost des-
chis un dosar penal, s-a dispus
autorizarea înregistrãrii convor-
birilor ºi s-au pus la punct de-
taliile prinderii medicului. Ast-
fel, pe 5 august a.c., martorul
denunþãtor V.M. a mers la ca-
binetul medicului Cerbulescu ºi
i-a cerut cei 100 de euro îna-
poi, sub pretextul cã are scan-
dal acasã cu soþia sa. Având în
vedere cã avusese de-a face cu
femeia, medicul i-a returnat ba-
nii, în aceeaºi zi, medicul a fost
ridicat, audiat la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi reþinut
pentru 24 de ore, deºi nu a vrut
sã recunoascã nici primirea, nici
restituirea banilor.

Joi, 13 octombrie a.c., a fost
primul termen de judecatã, iar

magistraþii de la Tribunalul Dolj
au anunþat cã urmeazã sã pronun-
þe sentinþa. Lucru ce s-a întâm-
plat ieri. Viorel Cerbulescu a fost
gãsit vinovat de luare de mitã ºi
a fost condamnat la 2 ani de în-
chisoare cu executare în regim
de detenþie. În plus, timp de 2
ani dupã executarea sau dupã
ce se considerã executatã pe-
deapsa principalã, judecãtorii i-
au interzis exercitarea profesiei
de medic chirurg, inculpatul fi-
ind obligat ºi la 700 de lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Din
pedeapsa aplicatã, magistraþii i-
au scãzut perioada reþinerii ºi
arestãrii preventive, de la 5 au-
gust a.c. la zi ºi au menþinut
faþã de el arestarea preventivã.
Sentinþa nu este definitivã, atât
inculpatul, cât ºi procurorii pu-
tând formula apel, care se va ju-
deca la Curtea de Apel Craiova.

Doljeni condamnaþi definitivDoljeni condamnaþi definitivDoljeni condamnaþi definitivDoljeni condamnaþi definitivDoljeni condamnaþi definitiv,,,,,
încarceraþi la PMS Craiovaîncarceraþi la PMS Craiovaîncarceraþi la PMS Craiovaîncarceraþi la PMS Craiovaîncarceraþi la PMS Craiova

Trei doljeni, condam-
naþi definitiv la pedepse
privative de libertate,
au ajuns dupã gratii,
în urma unor acþiuni ale
oamenilor legii.

De asemenea, tot joi, poliþiºtii Secþiei
9 Poliþie Ruralã Cetate au pus în execu-
tare un mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea emis de magistraþii Ju-
decãtoriei Bãileºti pe numele lui Costi-
nel T., de 36 de ani, din comuna Motã-
þei. Bãrbatul a fost condamnat la 2 ani,
4 luni ºi 407 zile închisoare pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de conducerea
unui vehicul sub influenþa alcoolului ºi
conducerea unui vehicul având dreptul
de a conduce suspendat. Cei trei dol-
jeni au fost încarceraþi în Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova, au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Prinºi la frontierã cu actePrinºi la frontierã cu actePrinºi la frontierã cu actePrinºi la frontierã cu actePrinºi la frontierã cu acte
de identitate falsede identitate falsede identitate falsede identitate falsede identitate false

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au depistat douã
persoane de origine afro-asiaticã
ce au încercat sã intre ilegal în
þarã, folosindu-se de documente
de cãlãtorie italiene false. Cei doi
au fost returnaþi pe teritoriul
Bulgariei pentru cercetãri.

Trecere a Frontierei Calafat – Vidin Fero-
viar s-au prezentat pentru a intra în þarã
douã persoane de sex masculin, pasageri
în trenul Interregio care circula pe ruta
Sofia-Budapesta.

Cu ocazia controlului de frontierã, cei
doi au prezentat cãrþi de identitate cu în-
semnele autoritãþilor italiene. Procedând la
verificarea documentelor, echipa comunã
de control formatã din poliþiºti de frontie-
rã români ºi bulgari, a constatat cã docu-
mentele prezentate la control sunt false
total. Persoanele în cauzã, cu vârste de

23 ºi respectiv 31 de ani, nu vor-
beau limba italianã ºi nici o limbã de
circulaþie internaþionalã, iar în urma
controlului asupra bagajelor acesto-
ra nu au fost descoperite alte docu-
mente de identitate.

„Poliþiºtii de frontierã au proce-
dat la întreruperea cãlãtoriei persoa-
nelor respective, iar conform proto-
colului româno - bulgar, acestea au
fost preluate de Poliþia de Frontierã
Bulgarã în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-
gale ce se impun”, a precizat comi-
sar-ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
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Reabilitarea parcurilor ºi grãdi-
nilor din Craiova a însemnat pen-
tru primarul Lia Olguþa Vasilescu
cu adevãrat o provocare, pe care,
iatã, o parcurge cu succes. Dupã
transformarea spectaculoasã a
Grãdinii Botanice, municipalitatea
a mai inaugurat, ieri, o altã oazã de
verdeaþã ºi liniºte.

«În ultima perioadã s-a lucrat
intens în aceastã zonã, inclusiv
strãzile ºi aleile din jurul parcului
„Puºkin”, astfel încât, astãzi, pu-
tem sã inaugurãm parcul. Este o
investiþie de 4 miliarde de lei vechi
ºi a constat în schimbarea tuturor
bãncilor, a coºurilor de gunoi. Stâl-
pii de iluminat au fost preluaþi din
parcul „Nicolae Romanescu”. Sis-
temul de irigat este peste tot în
pãrculeþ. S-a pus gazon. Au fost
amplasate statui ºi ecologizate toa-
letele ºi s-a lucrat modernizarea
locurile de joacã. Întotdeauna sunt
mulþumitã de cum lucreazã anga-
jaþii noºtri de la RAADPFL, pentru
cã, atunci când greºesc, corectãm
înainte de inaugurare. Cred cã a
ieºit foarte frumos, mai ales cã am
scos gãrduleþul viu, ce dãdea im-
presia de neîngrijit ºi, acum, par-
cul pare mult mai mare», a decla-
rat Lia Olguþa Vasilescu, prima-
rul municipiului Craiova. Numãrul
bãncilor a ajuns acum la 75, cel al
coºurilor de gunoi la 32. Aspersoa-
rele se întind pe 2.000 de metri li-
niari. ªi, încã de la intrarea în parc,
bustul lui Adrian Pãunescu în-
deamnã vizitatorii la lecturã.

„Pentru Craiova este capital
sã aibã un spital municipal”

Dupã inaugurare, Olguþa Vasi-
lescu a verificat ºi stadiul lucrãri-
lor la alte douã mari ºantiere ale
Craiovei. Prima vizitã a fãcut-o la
clãdirile spitalului „Filantropia”, si-

Când fapta este umbra vorbeiCând fapta este umbra vorbeiCând fapta este umbra vorbeiCând fapta este umbra vorbeiCând fapta este umbra vorbei
Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-

silescu, a inaugurat, ieri, parcul
„Puºkin”, ale cãrui lucrãri de rea-
bilitare s-au finalizat în urmã cu pu-
þin timp. Dupã inaugurare, edilul a
fãcut o vizitã pe alte douã ºantiere
impresionante ale Craiovei: noile
clãdiri ale spitalului „Filantropia” ºi
stadionul „Ion Oblemenco”. Con-
structorii prezenþi la faþa locului au
dat asigurãri cã termenele asumate

în execuþia lucrãrilor sunt în grafic,
sutele de muncitori prezenþi pe ºan-
tiere fiind dovada cea mai puternicã
a faptului cã aºa vor sta lucrurile.
Finanþarea stadionului „Oblemenco”
este garantatã prin faptul cã inves-
tiþia este prioritizatã prin Hotãrâre
de Guvern, iar realizarea spitalului
„Filantropia” putem spune cã este
aproape bifatã, având în vedere car-
tea de vizitã a constructorului.

Lia Olguþa Vasilescu,
primarul municipiului Craiova:

„Am reuºit sã câºtigãm titlul de Smart City datoritã, în special,
proiectului pe care îl vom implementa de anul viitor ºi anume cel al
containerelor îngropate. Craiovenii vor putea sã-ºi depoziteze gu-
noiul în astfel de containere încastrate în pãmânt. Ele vor fi spãlate
zilnic, pentru cã maºinile când le golesc, le ºi spalã. De asemenea,
pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Craiova ºi pentru cã
suntem pe primul loc în România la absorbþia de fonduri europene
între polii de creºtere i-a fãcut pe cei de la Camera de Comerþ ºi
Industrie a României sã ne ofere premiul Smart City”.

tuate pe Calea Bucureºti. Aici, sute
de angajaþi ai SC Recon SA îºi fã-
ceau treaba, aºa cum ne-au obiº-
nuit de peste 24 de ani, de când
societatea activeazã pe piaþa con-
strucþiilor.

„Pe toate corpurile s-a finalizat
partea de consolidare. La corpul A
lucrãm la finisaje, montãm gresia

ºi faianþa. Planul nostru este urmã-
torul: corpurile A ºi B sã fie, pânã
la 20 decembrie a.c., complet
echipate, inclusiv cu dotãri; cor-
pul C sã fie, tot la acea datã, reali-
zat la 80% din obiectiv, rãmânând
sã ne concentrãm pe corpul D.
Închiderea completã a celor patru
corpuri va fi realizatã pânã la 10
decembrie a.c., cu tot ce presu-
pune, respectiv faþadã ventilatã,
terasã, etc. O sã avem de lucru

mai mult la partea de subsol, in-
stalaþii, conducte de încãlzire.
Avem acum 197 de muncitori,
care sunt zilnic în acest ºantier”,
ing. Marian Petcu, directorul
SC Recon SA.

La rândul sãu, primarul Craio-

vei nu ºi-a reþinut satisfacþia cã lu-
crurile merg, aici, aºa cum trebu-
ie. „Sunt foarte mulþumitã, mai ales
cã avanseazã foarte repede. Eu
trec de douã ori pe sãptãmânã în
ºantier ºi vãd cã avanseazã foarte
mult lucrarea. Este capital pen-
tru Craiova sã aibã un spital
municipal. Sigur cã aºteptãm ºi
spitalul regional, care este pe fon-
duri europene, dar acea investiþie
nu cred cã va fi gata mai devreme
de anul 2020. ªi, atunci, era abso-
lut necesarã aceastã investiþie. Cu
atât mai mult, cu cât nu a costat
foarte mult. Este vorba de 8 mi-
lioane de euro, ca sã ai un spi-
tal cu 4 corpuri de clãdire ºi care
îþi acoperã practic toate necesi-
tãþile. Un spital nou. Nu putem
spune cã este construit de la zero,
pentru cã e ridicat pe un schelet
abandonat în urmã cu peste 20 de
ani, dar cu mobilier nou, cu apara-
turã nouã, din care o parte a fost
achiziþionatã pe fonduri guverna-
mentale în ultimii 3 ani de zile ºi se
va muta aici. Cu certitudine foarte
mulþi craioveni, ce se vor trata aici,
o vor face în condiþii foarte civili-
zate, pentru cã spitalul este gândit
la standarde europene, cu tot ceea
ce este necesar ºi tot ceea ce cere
Direcþia de Sãnãtate Publicã”, a
precizat Lia Olguþa Vasilescu.

Un OZN se va ridica
peste puþinã vreme

Ultima vizitã a edilului Craiovei
a fost la stadionul „Ion Oblemen-

co”. Nu mai puþin de 16 macarale
de diverse tonaje lucrau simultan.
O forfotã constructivã, pe care nu
am mai trãit-o de multã vreme la
acest nivel. Este ºi o provocare
tehnicã, dar ºi o ºansã, deja câºti-
gatã, pentru ca municipiul Craiova

sã poatã atrage noi venituri odatã
cu darea în folosinþã a stadionului.
Inconveniente precum solul de su-
prafaþã încãrcat de apã, conducte
de apã ce au apãrut neprevãzut în
timpul lucrãrilor au mai întârziat
puþin ritmul lucrãrilor. Suplimen-
tãri de cheltuieli nu au fost, pentru
cã erau deja bugetate la capitolul
cheltuieli diverse. Specialiºtii spun
cã ceea ce va ieºi va fi cu un cost
mic, deci firma constructoare nu
ar ieºi cu cine ºtie ce profit.

„Construcþia avanseazã foarte
bine ºi suntem foarte mulþumiþi
de ritmul lucrãrilor. Spre exem-

plu, acum douã sãptãmâni, la tri-
buna întâi nu era nicio gradenã.
Acum sunt fixate jumãtate, deci
peste douã sãptãmâni vor termi-
na ºi restul. Se lucreazã foarte
mult la tot ceea ce presupune tri-
buna oficialã. Ultimul termen
este jumãtatea lunii februarie
a anului viitor. Încã au avut pro-
bleme cu apa din spate. Este o
conductã pe care au trebuit sã o
mute cei de la Compania de Apã.
O conductã despre existenþa cã-
reia nu ºtia nimeni, nimic ºi le în-
grãdea procesul de execuþie. Noi

sperãm ca termenul final sã fie
februarie anul viitor pentru par-
tea de construcþie. În privinþa ga-
zonului, cum o da Dumnezeu sã
creascã. Asta nu mai ºtim când
o sã aparã. Dar, cum aþi vãzut la
parcul Puºkin, noi am plantat
gazonul în urmã cu o lunã de zile
ºi s-a prins. Sperãm cã, ºi aici,
nu vor fi probleme, mai ales cã
stadionul va fi dotat ºi cu o in-
stalaþie care presupune o fotosin-
tezã ºi o creºterea gazonului.
Dupã construcþia gradenelor nu
va mai fi nevoie de macarale, aici,
în interior ºi se va putea lucra la

gazon. Nu au dreptul sã opreas-
cã finanþarea cei care se schim-
bã de la guvernare. A fost una din-
tre puþinele investiþii ale CNI,
unde nu s-a oprit finanþarea anul
acesta ºi pe bugetul anul viitor,
din câte ºtiu, sunt doar douã
investiþii de la bugetul naþio-
nal, care la ora actualã au
100% bugetul asigurat: sta-
dionul de la Craiova ºi comple-
xul de nataþie de la Otopeni,
ambele prioritizate prin HG”,
a precizat primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.
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Trãim vremuri grele, din punct de ve-
dere socio-politic. ªi, din pãcate, totul
se rãsfrânge asupra nivelului de trai al
marii majoritãþi a cetãþenilor români, din
România.

Nesiguranþa socialã pleacã din guver-
narea cu tenta de cap plecat în faþa Bru-
xelles-ului. Din luptele politice, în care
interesul naþional nu se regãseºte. Din
desconsiderarea valorilor româneºti.

Am devenit þara în care este criza de
medici, deºi avem foarte multe facultãþi
de profil. Se pleacã în afarã, pentru o
fãrâmã de trai mai bun. Cei mai buni elevi
români devin studenþi ai unor universi-
tãþi din strãinãtate.

Trãim vremurile unei autentice auto-
discriminãri.

Românii care acum ne guverneazã, îi
discrimineazã pe români, în Romania.

Romii îi discrimineazã pe þigani, iar þi-
ganii îi discrimineazã pe romi.

Nu ne mai înþelegem unii cu alþii ºi nici
mãcar noi între noi.

Goana dupã o funcþie pare cã ne-a
dezumanizat. Ne-a transformat din prie-
teni, în duºmani.

O analizã profundã a actualului con-
text social, cu siguranþã ar impune o stare
de jenã generalã. O vinã colectivã ar pla-
na asupra noastrã, a tuturor. Pentru ca
tolerãm anormalitatea, iar ceea ce ar tre-
bui sã fie normal, noi doar criticãm, ata-
cãm, jignim.

Care mai sunt acum criteriile de va-
loare, în societatea noastrã, cea din toa-
tã România, indiferent de etnia din care
ne tragem originile? Þiganii nu mai recu-
nosc faptul ca sunt þigani. Unii români
au comportamente þigãneºti – în sensul
negativ. Mai primeazã educaþia, ºtiinþa de
carte, experienþa, competentã profesio-
nalã? Nu. Acum sistemul de valori, el
însuºi s-a devalorizat.

Pe cine ajuþi, ajunge sã te loveascã pe
la spate. Subalternii nu mai respectã cu-
vântul ºefilor. Dacã faci bine cuiva, ace-
la imediat se duce ºi te denunþã pe baze
nereale.

S-ar cuveni sã adresãm întrebarea cli-
ºeu: încotro ne îndreptãm? Dar cui sã
adresãm aceastã întrebare? Cred cã doar
propriilor noastre conºtiinþe.

Am aflat cu toþii cã profesorii care
candideazã pentru posturile de direc-
tori, au fost trataþi cu… copite de mã-
gar. Acesta este respectul pentru cei
care trudesc la bunul mers al grãdini-
þelor, ºcolilor, liceelor ºi colegiilor din
România?

Preºedintele þãrii ne-a informat cã a
aflat despre catastrofalele inundaþii de la
televizor. Tot este bine ca urmãreºte bu-
letinele de ºtiri. Ce te-ai face biet popor,
de n-ai avea televizor?

ROMEO TIBERIADE

Judecata þigãneasca este un obicei, o pro-
cedura, care încã este de actualitate. Din
respect pentru înþelepciunea membrilor et-
niei, din grija pentru semeni, din venerarea
tradiþiilor, ceea ce pare doar o poveste este
în fapt o realitate pentru membrii etniei
rome.

Astãzi, judecata þigãneascã are rol de
“împãciuire”, fiind o formã de mediere.
“Judecãtorii” sunt aºadar, mediatori sociali.
Judecãtorii sunt aleºi din rândul membri-
lor comunitãþii. Aceºtia trebuie sã fie per-
soane cu o trãire moralã aparte, exemplu
în cadrul comunitãþii: familie sãnãtoasã,
integraþi social, angrenaþi în realitate, cu o
bunã situaþie materialã, foarte buni cunos-
cãtori ai tradiþiilor.

În cadrul judecãþii þigãneºti sunt admise
probele cu martori, iar pedepsele sunt de
ordin moral sau pecuniar, atunci când fapta
în sine presupune stingerea unei datorii.
Dupã expunerea cauzei, martorii îºi prezintã
fiecare propria sa variantã, iar dupã lungi
deliberãri ºi chiar negocieri, judecãtorul pro-
nunþa hotãrârea, care ulterior este respecta-
tã cu sfinþenie de cãtre pãrþi.

Judecata þigãneascã este o formã cutu-
miarã de a se face dreptate, în cadrul co-
munitãþii, în paralel cu sistemul legislativ
al unei anume þãri. Dar, niciodatã, judeca-
ta þigãneascã nu încalcã legile statului ºi
nu este folositã în cauze cu caracter pe-
nal, precum omorul. În unele accepþiuni,
judecãtorii sunt numiþi krisinitori. Seman-
tica ne duce cu gândul la mitologia hindu-
sã, unde zeul Krishna este cunoscut drept
divinitate supremã. Fãcând o paralelã, în
comunitãþile de romi, hotãrârile judecãto-
rilor sunt aºadar, de netãgãduit. Se poate
face ºi un recurs, la o altã instanþã þigã-

Încã din cele mai vechi timpuri, omul a cãutat dreptatea: dreptatea
Divinã ºi dreptatea pe Pãmânt, prin intermediul legilor. Legi scrise sau

nescrise. Cutume, obiceiuri, tradiþii. Izvoarele dreptului releva date despre
strãvechii “oameni buni ºi bãtrâni” sau sfatul obºtii, care în jurul unui foc

fãcut în vatra satului, împãrþeau dreptatea. Iar înainte de principiile ºi
codurile Dreptului Român, Codul lui Hammurabi ne spune ca în Asia au

apãrut pentru prima data, bazele dreptului scris.

neascã, cu condiþia ca judecãtorii primei
instanþe sã asiste la noul proces.

Particularitatea judecãþii þigãneºti este
aceea ca din ea rezultã caracteristicile cla-
sice ale vieþii de obºte. Anumite stãri con-
flictuale trebuie sã rãmânã în interiorul co-
munitãþii, armonia trebuie sã domine într-o
familie, iar familiile între ele, trebuie sã con-
vieþuiascã în buna înþelegere. De apreciat
este faptul cã romii au reuºit ca în interio-
rul comunitãþilor sã conserve tradiþia jude-
cãþii, tocmai pentru a gãsi cãi de soluþiona-
re a diferitelor probleme, astfel încât sã nu
se ajungã la degenerãri precum distrugeri
materiale sau vãtãmãri corporale, care ar
arunca o umbra asupra întregii comunitãþi,

oricât de izolat ar fi un caz sau altul.
Sunt situaþii, când una dintre pãrþi nu ac-

ceptã sã vinã în fata judecãtorilor, bãtrâni-
lor înþelepþi. În acest caz, în mai multe rân-
duri, comisii formate din înþelepþii judecã-
tori vin cu plecãciuni ºi fel de fel de exem-
ple pozitive ºi pânã la urmã, dacã nici aºa
nu se poate ajunge în faþa instanþei, partea
care refuzã este obligate ºi dacã nici atunci
nu doreºte, comisia îi comunicã faptul cã

din acel moment persoana în cauzã va rãs-
punde întru totul de consecinþele care vor
urma. În nicio situaþie nu se ajunge in fata
instanþelor de judecatã ale statului, decât în
cazurile de crimã.

Este de menþionat faptul cã ajunºi în faþa
instanþei de judecatã þigãneascã, în cele mai
multe cazuri, pãrþile vor pleca împãcate.
Judecata þigãneascã are ca ºi rol primordial,
nu învinovãþirea cuiva, ci aplanarea oricãrui
gen de conflict ºi împãcarea parþilor.

Foarte important este de specificat ca
staborul reprezintã tot o instanþã de jude-
catã, care impune o formã de constrânge-
re, în baza legii celui mai tare ºi aceasta
fiinþeazã doar într-o anume zonã din Bu-
cureºti. Staborul dateazã de aproximativ
30-40 ani. A fost înfiinþat de cãtre oameni
certaþi cu legea, care s-au considerat a fi
deasupra legilor statului. Dar ºi deasupra
legilor nescrise ºi tradiþionale ale romilor.

Cei mai valoroºi judecãtori din Româ-
nia, care sunt chemaþi ºi în alte zone din
þarã, sunt judecãtorii romi din municipiul
Craiova. Amintim dintre cei care cu înþe-
lepciune ºi bunãtate au condus la armonie
în comunitatea romã din Craiova, pe Zã-
treanu Romicã – un excepþional orator,
Miclescu Parulea, Serdaru Ion ºi Bãlteanu
Gheorghe, iar astãzi tradiþia este continuatã
de preºedintele Romeo Tiberiade ºi alþii.

Cine doreºte sã afle amãnunte despre tra-
diþiile, obiceiurile, cutumele, istoria ºi cultu-
ra romilor, se poate adresa redacþiei.
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GEORGE POPESCU

Tiziano Terzani: Sultanul ºi Sfântul Francisc (IV)
Faptul cã un jurnalist american de televi-

ziune a fost dojenit de la pupitrul Casei Albe
pentru a se fi întrebat dacã adjectivul „laºi”
folosit de Bush ar fi fost potrivit pentru te-
roriºtii-sinucigaºi, ca ºi cenzura anumitor
programe ºi îndepãrtarea unor jurnaliºti,
colaboratori consideraþi  nu prea ortodocºi,
au sporit aceste îngrijorãri. Faptul de a îm-
pãrþi lumea de o manierã – cum mi se pare –
„talibanã” între „cei ce sunt de partea noas-
trã” ºi „cei ce sunt contra noastrã” creeazã
evident suspiciunile pentru un climat de vâ-
nãtoare de vrãjitoare de care America a su-
ferit deja în anii 50 cu maccartismul, când
atâþia intelectuali, funcþionari de stat ºi aca-
demicieni, nedrept acuzaþi de a fi comuniºti
ori simpatizanþi ai lor, au fost persecutaþi,
judecaþi ºi foarte mulþi lãsaþi fãrã serviciu.

Atacul tãu, Oriana – chiar cu scuipate –
contra „vorbãreþilor” ºi intelectualilor „în-
doielii” merge în acest sens. A te îndoi e o
funcþie esenþialã a gândirii; îndoiala e teme-
lia culturii noastre. A încerca sã înlãturi în-
doiala din capetele noastre e ca ºi cum ai
vrea sã înlãturi aerul din plãmânii noºtri. Eu
nici mãcar nu pretind de a avea rãspunsuri
clare ºi precise la problemele lumii (de ace-
ea nu sunt politician), dar mã gândesc dacã
n-ar fi folositor sã-mi dai voie sã mã îndo-
iesc de rãspunsurile altora ºi sã mã laºi sã-
mi pun întrebãri oneste.

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

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”) devenitã best-seller
în anii care au urmat atacului sângeros de
la 11 septembrie 2001.

În vremurile acestea de rãzboi nu un
criminal trebuie sã vorbeascã de pace. Din
pãcate, chiar ºi aici la noi, mai ales în lu-
mea „oficialã” a politicii ºi a establishmen-
tului mediatic, a existat o disperatã cursã
spre ortodoxie. Ca ºi când America ne-ar
fi strecurat spaima în inimi. Se întâmplã
aud la televiziune câte un post-comunist
cu gust spre oarecare funcþie în partidul
sãu cã soldatul Ryan e un important sim-
bol al acelei Americi care ne-a salvat în
douã rânduri. Dar nu tot el era la marºuri-
le împotriva rãzboiului din Vietnam?

Pentru politicieni – bag-seamã – e un
moment extrem de dificil. Îi înþeleg ºi în-
þeleg chiar ºi neliniºtea câte unuia care,
apucând calea puterii ca o scurtãturã spre
a-ºi rezolva un mic conflict de interese
lumeºti se regãseºte acum în faþa unui
enorm conflict de interese divine, un rãz-
boi al civilizaþiilor dus în numele lui Dum-
nezeu ºi al lui Alah. Nu. Nu-i invidiez pe
politicieni.

Noi suntem cei norocoºi, Oriana. Avem
puþin de decis ºi nu ne aflãm în mijlocul
vâltorii fluviului, avem privilegiul de a pu-
tea sta pe þãrm privind curentul.

Însã asta ne impune ºi mari responsa-
bilitãþi, precum cea, deloc uºoarã, de a
merge în cãutarea adevãrului ºi de a ne
dedica mai ales misiunii „de a crea spaþii
de înþelegere, în loc de câmpuri de bãtã-
lie”, aºa cum a scris Edward Said, profe-
sor de origine palestinianã, în prezent la
Columbia University, într-un studiu despre
rolul intelectualilor publicat chiar cu o sãp-
tãmânã înaintea atentatelor din America.

Meseria noastrã constã ºi în a simplifi-
ca ceea ce e complicat. Însã nu se poate
exagera, Oriana, prezentându-l pe Arafat
drept chintesenþa jocului dublu ºi al tero-
rismului ºi indicând comunitãþile de imi-
graþi musulmani ce vin la noi ca pe incu-
batoare de teroriºti.

Argumentaþiile tale vor fi folosite
acum în ºcoli contra celor cumseca-
de, drept carte-Inimã, însã tu crezi cã
italienii de mâine, educaþi în acest sim-
plicism intolerant, vor fi mai buni? N-
ar fi însã mai bine dacã ar învãþa, la
lecþia de religie, ºi ce anume e Isla-
mul? Ca la lecþia de literaturã sã ci-
teascã ºi Rummi ori dispreþuitul de tine
Omar Kayan? N-ar fi mai bine sã fie ºi
dintre cei care ar studia araba, pe lân-
gã cei ce deja studiazã engleza ori mã-
car japoneza?

ªtii cã la ministerul de externe al
acestei þãri a noastre cu faþa spre Medite-
ranã ºi spre lumea musulmanã existã doar
doi funcþionari ce vorbesc araba? Unul,
acum, e, cum se întâmplã la noi, consul la
Adelaide în Australia.

Îmi miºunã prin cap o frazã a lui Toyn-
bee: „Operele unor artiºti ºi scriitori au via-
þã mai lungã decât actele unor soldaþi, ale
unor oameni de stat ºi comercianþi. Poeþii
ºi filosofii preþuiesc mult mai mult decât
istoricii. Însã sfinþii ºi profeþii valoreazã mai
mult decât toþi ceilalþi laolaltã”.

Unde sunt azi sfinþii ºi profeþii? Cu ade-
vãrat, ne-ar trebui cel puþin unul acum! Ne-
ar fi de folos un Sf. Francisc. ªi vremurile
sale erau unele de cruciade, însã interesul
sãu era pentru „ceilalþi”, pentru cei împo-
triva cãrora luptau cruciaþii. A fãcut totul
pentru a merge sã-i gãseascã. A încercat o
prima oarã, dar corabia pe care cãlãtorea a
naufragiat iar el s-a salvat cu mare greuta-
te. A încercat o a doua oarã, dar s-a îmbol-
nãvit mai înainte de a ajunge ºi s-a întors
înapoi. În sfârºit, în cursul celei de-a cin-
cia cruciadã, în timpul asediului Damietei
din Egipt, amãrât de comportamentul cru-
ciaþilor („vãzui rãul ºi pãcatul”). rãvãºit de
o înspãimântãtoare bãtãlie ale cãrei victime
le-a vãzut cu proprii ochi, Sf. Francisc a
traversat liniile frontului. A fost capturat,

pus în lanþuri ºi dus în faþa Sultanului. Pã-
cat cã nu exista încã CNN – eram în 1219
– fiindcã ar fi fost extrem de interesant a
revedea azi filmarea acelei întâlniri. Cu si-
guranþã a fost extrem de particularã fiind-
cã, dupã o pãlãvrãgealã care s-a lungit pânã
noaptea târziu, dimineaþa Sultanul l-a lãsat
pe Sf. Francisc sã plece, nevãtãmat, la ta-
bãra cruciaþilor.

Mã dispune gândind cã unul i-a spus ce-
luilalt argumentele sale, cã Sf. Francisc a
vorbit de Hristos, cã Sultanul i-a citit pasa-
je din Coran ºi cã la sfârºit s-au regãsit de
comun acord asupra mesajului pe care sãr-
mãnuþul din Assisi îl repeta pretutindeni: „Iu-
beºte-þi aproapele ca pe tine însuþi”. Mã dis-
pune ºi imaginându-mi cum, întrucât cãlu-
gãrul ºtia sã râdã tot atât de bine cât sã
predice, între cei doi n-a existat agresivita-
te ºi cã s-au despãrþit într-o stare bunã ºti-
ind cã oricum nu puteau opri istoria.

Dar astãzi? A n-o opri poate sã însemne
a voi s-o facem sã disparã. Þi-l aminteºti,
Oriana, pe pãrintele Balducci care predica
la Florenþa, când noi eram copii? Cu privi-
re la holocaustul atomic a pus o interesan-
tã întrebare: „Sindromul de sfârºit de lume,
alternativa între a fi ºi a nu fi, au fãcut omul
sã devinã mai uman?”. Privind în jurul nos-
tru, rãspunsul mi se pare cã este „Nu!”.

Timp de douã sãptãmâni, în a doua par-
te a lunii viitoare, la Ford se va opri pro-
ducþia, atât la maºini, cât ºi la motoare. Nici
în luna decembrie nu se va lucra în flux
continuu. ªi atunci angajaþii vor fi ºomaj
tehnic. Pentru cã Ford nu produce pe stoc,
ci doar la solicitarea dealerilor, angajaþii pot

Angajaþii Ford... tot în ºomaj tehnicAngajaþii Ford... tot în ºomaj tehnicAngajaþii Ford... tot în ºomaj tehnicAngajaþii Ford... tot în ºomaj tehnicAngajaþii Ford... tot în ºomaj tehnic
sã ºi revinã în fabricã dacã sunt solicitãri.
Angajaþii uzinei de la Craiova sunt acasã ºi
în acest moment ºi vor mai sta pânã pe 20
octombrie. Motivul este acela cã se lucreazã
la noua linie de producþie pentru EcoSport.
La Ford se mai produc 280 de vehicule B-
Max pe zi, faþã de anii anteriori, când se

fabricau 370-380 de
maºini pe zi. În sen-
sul cã pe primele
cinci luni ale aces-
tui an Ford a expor-
tat 20.895 de unitãþi
de Ford B-Max, în
scãdere cu 3,6%
faþã de aceeaºi pe-
rioadã din 2015.
Potrivit datelor de
pe site-ul Ministeru-
lui Finanþelor Publi-
ce, anul trecut com-
pania Ford România
a înregistrat o cifrã
de afaceri de 3,756
miliarde de lei, în
scãdere cu 7% faþã
de anul 2014.

MARGA
BULUGEAN

La solicitarea Comisiei de Fuziune de la
nivelul conducerii naþionale a ALDE, Cris-
tiana Anghel, senator de Dolj, a fost invi-
tatã de cãtre organizaþia ALDE Dolj la
ºedinþa Biroului Executiv Judeþean (BEJ)
din data de 13 octombrie 2016.  „Dupã ce
ºi-a prezentat activitatea parlamentarã,
doamna Anghel  a in-
trat într-un dialog în
contradictoriu cu
membrii BEJ, aceºtia
reproºându-i, în mod
legitim, absenþa  din
activitatea politicã  a
ALDE Dolj precum ºi
maniera nepotrivitã în
care li se adreseazã.
În urma acestor dis-
cuþii, doamna Anghel
a ales sã pãrãseascã
ºedinþa aducând jig-
niri membrilor  con-
ducerii ALDE Dolj. În
pofida acestui gest
ostil ,  preºedintele
ALDE Dolj a supus

Cristina Anghel nu a fost acceptatãCristina Anghel nu a fost acceptatãCristina Anghel nu a fost acceptatãCristina Anghel nu a fost acceptatãCristina Anghel nu a fost acceptatã
pe listele parlamentare de la Doljpe listele parlamentare de la Doljpe listele parlamentare de la Doljpe listele parlamentare de la Doljpe listele parlamentare de la Dolj

votului democratic al BEJ includerea
doamnei Anghel pe listele de candidaþi. Vo-
tul mebrilor BEJ a fost ultramajoritar pen-
tru neacceptarea acestei candidaturi pe lis-
tele ALDE DOLJ”, se precizeazã în co-
municatul primit de la ALDE Dolj.

MARGA BULUGEAN
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S-a avut în vedere formarea
specialiºtilor în cazurile de violen-
þã domesticã asupra copilului, în
domeniul psihologiei copilului, cu
scopul unei mai bune intervenþii în
echipã, în folosul victimei (mino-
rul). Programul a fost finanþat în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2009/2014 ºi a fost ini-
þiat având în vedere nivelul scãzut
de educaþie parentalã, lipsa de in-
formaþii privind drepturile copilu-
lui; competenþa limitatã a profesi-
oniºtilor în ceea ce þine de educa-
rea minorului într-un climat pozi-

Organizaþia „Salvaþi Copiii!”, prin in-
termediul Filialei Dolj, în parteneriat cu
„Save the Children Norway Context”,
Autoritatea pentru Protecþia Drepturilor
Copilului, Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Ordi-
nul Asistenþilor Medicali Generaliºti,
Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din

România – Filiala Dolj, au derulat un
program de formare – „Prevenirea ºi com-
baterea violenþei domestice asupra copi-
lului, prin formarea unor specialiºti în
domenii cheie – protecþia copilului, edu-
caþie ºi sãnãtate”. În luna septembrie a
acestui an s-au derulat primele douã cur-
suri din program, ultima ºedinþã fiind
gãzduitã de DGASPC Dolj.

tiv ºi armonios; existenþa încã a
unui concept în educaþie, unde
pedeapsa ºi critica sunt motive de
educaþie, bãtaia fiind acceptatã ca
metodã coercitivã.

„Beneficiarii acestui proiect au
fost în numãr de 100 de specialiºti
în domeniul protecþiei copilului,
educaþiei ºi sãnãtãþii, care au fost
formaþi în cadrul mai multor sesi-
uni, plecând de la ideea de bazã, ºi
anume faptul cã expunerea copii-
lor la violenþa domesticã încalcã
reglementãrile în vigoare ºi afec-
teazã bunãstarea acestora, dezvol-

tarea personalã ºi interacþiunea
socialã, atât în copilãrie, cât ºi în
viaþa de adult. Consecinþele abru-
tizãrii copilului sunt multiple: an-
xietate, depresie, comportament
agresiv, tulburãri de ataºament,
regresie în comportament ºi în
dezvoltare, delincvenþã, abandon
ºcolar, abuz de substanþe, acesta
din urmã fiind motivul care nece-
sitã intervenþia pentru tratarea cu
profesionalism numai de cãtre spe-
cialiºti”, a precizat prof. Cornelia
Pasãre, preºedinte Filiala Dolj a
Organizaþiei „Salvaþi copiii!”.

Cornelia
Pasãre
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Conform Notei Telefoni-
ce nr. 555/10. 10. 2016,
Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj a atenþionat toate
instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar din Dolj sã ia mãsuri pentru protejarea copiilor în perioada
actualã, atunci când se desfãºoarã programul de combatere a rabiei (turba-
re) la vulpi. Hotãrârea de Guvern nr.55/16.01.2008, modificatã ºi actuali-
zatã prin HG nr.751/25.07.2012, pentru aprobarea Programului Strategic
privind supravegherea, controlul ºi eradicarea rabiei la vulpe în România ºi
protocolul încheiat în anul 2012 între DSVSA Dolj ºi gestionarii Fondurilor
Cinegetice din teritoriu stipuleazã în mod ferm cã, între 26 septembrie – 26
octombrie, va avea loc programul de combatere a rabiei la vulpi. Vaccina-
rea animalelor va fi efectuatã prin dublã distribuþie – manualã ºi aerianã,
fiind evitate localitãþile, luciurile de apã ºi cãile de comunicaþie.

Atenþie
la vaccinarea
anti-rabie!

Conform legislaþiei în vigoare,
notificatã corespunzãtor, pânã la
data de 4 noiembrie 2016 se vor
depune, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, camera
nr.201, dosarele concursurilor
propuse pentru Calendarul Acti-
vitãþilor Extraºcolare 2017
(CAE). Sunt modificãri, de care
trebuie sã se þinã cont.

„În formularele CAE trebuie
cuprinse Regulamentul concursu-
lui, obligatoriu semnat de coordo-
natorul de proiect, directorul insti-
tuþiei de învãþãmânt preuniversitar
ºi aprobat de inspectorul ºcolar
general; Raportul  ediþiei anterioa-
re, semnat de coordonatorul pro-
iectului, directorul instituþiei ºi in-
spectorul educativ, în care trebuie
sã fie stipulat ºi un minimum de
informaþii în Fiºa de evaluare.

Calendarul activitãþilorCalendarul activitãþilorCalendarul activitãþilorCalendarul activitãþilorCalendarul activitãþilor
extraºcolare este supus legiiextraºcolare este supus legiiextraºcolare este supus legiiextraºcolare este supus legiiextraºcolare este supus legii
Activitãþi extraºcolare se vor desfãºura ºi în acest an de învãþãmânt,

cu respectarea procedurii legale, prin metodologie, iar atât elevii, cât
ºi cadrele didactice trebuie sã respecte legislaþia. Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj i-a avizat, prin note cuprinse ºi pe site-ul instituþiei,
pe toþi responsabilii de sector – manageri.

Demn de remarcat este un alt as-
pect: fiecare dosar al proiectului va
conþine ºi un angajamental coor-
donatorului de program, referitor
la derularea întregului concept fãrã
taxe sau alte contribuþii financia-
re”, a precizat prof. Simona Chi-
riþã, inspector ºcolar pentru acti-
vitãþi extraºcolare în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Legislaþia,
înaintea oricãrei ingerinþe
Sunt mai multe noutãþi , care

trebuie sã fie amintite, în aplica-
rea procedurii regulamentare.
„Cred cã este foarte important un
aspect, cel care duce la elimina-
rea unor tipuri de proiecte: cele
care nu au respectat precizãrile
din formularul iniþial; programele

care nu au înde-
plinit condiþiile
de nivel naþional;
acelea care nu
au respectat
prevederile Re-
gulamentului de
organizare a ac-
tivitãþilor cu-
prinse în calen-
darul educativ,
ºcolar, extra-ºcolar; secþiunea cu
taxã – proiectele care au încãlcat
principiul nondiscriminãrii; cele
bazate exclusiv pe coresponden-
þã; competiþiile care nu au avut
minimum o etapã de calificare an-
terioarã celei naþionale; concursu-
rile în care numãrul de premii (I -
III) a depãºit 30% din numãrul
total de participanþi. De aceea am
înºtiinþat toate unitãþile de învãþã-

mânt preuniversitar din Dolj sã res-
pecte legislaþia ºi sã acorde o aten-
þie deosebitã prevederilor Regu-
lamentului de organizare a acti-
vitãþilor educative, ºcolare ºi ex-
traºcolare, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaþiei, Cercetã-
rii, Tineretului ºi Sportului
nr.3035/2012 ºi precizãrilor din
Formularul de aplicaþie ºi Fiºa
de evaluare care sunt cuprinse
în metodologie. De asemenea, în

conformitate cu prevederile Or-
dinului Ministrului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice nr.5002/
2014, în unitãþile de stat este in-
terzisã organizarea ºi desfãºura-
rea de competiþii ºi concursuri
ºcolare cu taxã sau pentru care
se solicitã din partea pãrinþilor/ele-
vilor orice contribuþie financiarã.
Aºadar, NU se vor desfãºura
proiecte/concursuri taxabile”, a
mai spus Simona Chiriþã.

Simona
Chiriþã
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Membrii Cenaclului „Seniori Art” ºiMembrii Cenaclului „Seniori Art” ºiMembrii Cenaclului „Seniori Art” ºiMembrii Cenaclului „Seniori Art” ºiMembrii Cenaclului „Seniori Art” ºi
artistul Bogdan Bobin expun la Tartistul Bogdan Bobin expun la Tartistul Bogdan Bobin expun la Tartistul Bogdan Bobin expun la Tartistul Bogdan Bobin expun la Trademrademrademrademradem

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va organiza luni, 17 octombrie,
vernisajul a douã expoziþii. Iubitorii de artã sunt aºteptaþi de la ora 17.00, în
Galeria „Vollard”, la „Salonul de Toamnã” al Cenaclului de Arte Vizuale
„Seniori Art” din Craiova. Expun Ioana Bârcã, Nicu Boltaºu, Lia Gaºpar,
Florin Grãdinaru, Daniel Guþã, Mariana Mantegazza, Petronela Milea, Be-
noni Mogoºeanu, Virginia Neacºu, Nicolae Pârvulescu, Gabriela Rãdules-
cu, Nela Sãlcianu, Claudia Strâmbeanu ºi Valentina Þicudeanu. De la ora
18.00, în Salonul Medieval, Bogdan Bobin vã invitã la o nouã expoziþie din
seria „Manufactura de culoare”. „Artistul calafetean, care a surprins în
ultimii ani cu obiectele sale, deopotrivã funcþionale ºi decorative, realizate
pe suporturi inedite, vine de aceastã datã în faþa publicului craiovean cu
lucrãri de graficã”, precizeazã organizatorii.. Bogdan Bobin a studiat la
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti ºi are în
portofoliu mai multe expoziþii în capitalã, în Craiova ºi la Calafat.

 „V „V „V „V „Vrãjitorul din Oz”rãjitorul din Oz”rãjitorul din Oz”rãjitorul din Oz”rãjitorul din Oz” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „Prietenii Motanului„Prietenii Motanului„Prietenii Motanului„Prietenii Motanului„Prietenii Motanului
Încãlþat”Încãlþat”Încãlþat”Încãlþat”Încãlþat”, în weekend,  la T, în weekend,  la T, în weekend,  la T, în weekend,  la T, în weekend,  la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Sfârºit de sãptãmânã cu poveºti, din nou
la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.
Astãzi, 15 octombrie, ora 18.00, este pro-
gramat spectacolul „Vrãjitorul din Oz”,
adaptare dupã L. Frank Baum, cu scenariul
ºi regia semnate Cristian Mitescu, scenogra-
fia Eugenia Tãrãºescu-Jianu, muzica Alexan-
dru Berehoi, coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel.
În distribuþie îi regãsim pe actorii Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Ema-
nuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobres-
cu, Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Alla
Cebotari. Duminicã, 16 octombrie, ora 11.00,
este rezervatã reprezentaþiei „Prietenii Mo-
tanului Încãlþat”, o propunere de interpre-
tare a cunoscutei poveºti, venitã din partea
actriþei Iulia Cârstea. Alãturi de colegii de
scenã Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoº ºi Emanuel Popescu, au trans-
format-o într-o piesã ce prezintã isprãvile unei trupe amatoare de teatru de
pãpuºi ºi admiratoare a vestitului motan, hotãrâtã sã cucereascã publicul
de la oraº. Biletele se pot procura de la Agenþia teatrului la preþurile de 7 lei
sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

„Simfonia toamnei în culori” „Simfonia toamnei în culori” „Simfonia toamnei în culori” „Simfonia toamnei în culori” „Simfonia toamnei în culori” –––––
picturã la Ludoteca „Aman”picturã la Ludoteca „Aman”picturã la Ludoteca „Aman”picturã la Ludoteca „Aman”picturã la Ludoteca „Aman”

Reluat pe curând,
într-o nouã ediþie, în ca-
drul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, proiectul „Cãr-
ticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei”
continuã, în sãptãmâna
17-20 octombrie, cu
tema „Simfonia toamnei
în culori” (picturã).
„Toamna este un ano-
timp minunat, în care
culorile se împletesc cro-
matic în armonii uluitoa-
re, oferind micuþilor posibilitatea de a da dovada talentului ºi mãiestriei lor
artistice”, spun reprezentanþii Secþiei pentru Copii ºi Tineret a bibliotecii.
Oaspeþii Ludotecii vor fi preºcolari ºi ºcolari de la Grãdiniþele Ethos, „Ele-
na Farago”, „Traian Demetrescu”, „Floarea Soarelui”, „Ion Creangã”,
„Paradisul copiilor”, „Otilia Cazimir”, ªcolile Gimnaziale „Mihai Viteazul”
ºi „Nicolae Romanescu”, Colegiul Naþional „Carol I”.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dupã premiera din 29 mai a.c.,
care a fost prezentatã cu un extra-
ordinar succes pe scena amplasatã
în Piaþa „Mihai Viteazul”, reprezen-
taþia „Carmen – Rock Version”
poate fi (re)vãzutã în sala Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”.

Adaptare a operei lui Georges
Bizet de cãtre compozitorul ºi di-
rijorul Marius Hristescu, în in-
terpretarea Concertino Accor-
dion Band, alãturi de Corul ºi
Baletul Operei Române Craiova
ºi Corul Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, spectacolul are loc as-
tãzi, 15 octombrie, de la ora
19.00. Ultimele bilete pot fi achi-
ziþionate de la Agenþia Operei (tel.
0351.442.471), deschisã azi în-
tre orele 10.00 ºi 12.00, sau (dacã

se mai gãsesc la vânzare) cu o
orã înainte de spectacol, de la
Agenþia TNC.

Spectacolul, în versiunea lui
adaptatã sãlii de spectacol, a fost
solicitat în mai multe oraºe din þarã,
motiv pentru care a fost decisã or-
ganizarea unui turneu. Cel mai pro-
babil, acesta se va desfãºura în luna
decembrie, nu în octombrie ºi no-
iembrie, cum fusese anunþat iniþiat,
motivul fiind identificarea celor mai
potrivite spaþii pentru reprezentaþii,
având în vedere cã presupun o sce-
nografie amplã ºi evoluþia unui mare
numãr de artiºti. Pe 12 decembrie,
spectacolul „Carmen – Rock Ver-
sion” va fi prezentat la Râmnicu
Vâlcea, iar pe 14 decembrie, la Sala
Palatului din Bucureºti.

Societatea Culturalã Româno-Italianã „Dante Ali-
ghieri” – Comitet Local al Societãþii „Dante Alighieri”
din Roma ºi Secþia de Italianã a Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova organizeazã zilele acestea, la
Lectoratul Italian al Universitãþii craiovene, o serie de
activitãþi, gândite ca întâlniri între generaþii, prilejuite
de cea de-a XVI-a ediþie a „Sãptãmânii Limbii ita-
liene în lume”. Evenimentul se va desfãºura în pe-
rioada 17-23 octombrie a.c. ºi are tema „L’italiano
e la creatività: marchi e costumi, moda e design /
Limba italianã ºi creativitatea: mãrci ºi obiceiuri,
modã ºi design”.

Potrivit prof. univ. dr. Elena Pîrvu, preºedinte exe-
cutiv al Societãþii Culturale Româno-Italiene „Dan-
te Alighieri”, Comitet Local al Societãþii „Dante
Alighieri” din Roma, programul de luni, 17 octom-
brie, ora 10.00, adresat studenþilor de la anul I de la
limba ºi literatura italianã, va cuprinde o scurtã pre-
zentare a domniei sale pe tema Sãptãmânii limbii ita-
liene, urmatã de comunicarea „Dulciuri tipice italie-
ne prezente în cofetãriile ºi magazinele româneºti”,
susþinutã de traducãtor Carla Manuela Buicã.

Marþi, 18 octombrie, ora 11.00, în cadrul progra-
mului adresat studenþilor de la anul al II-lea de la
limba ºi literatura italianã, prof. Iulia Mãnãchescu
va susþine comunicarea „Italia: patria lui Dante, a
lui Leonardo ºi a lui Machiavelli”. Miercuri, 19 oc-

„Sãptãmâna Limbii italiene în lume”,
sãrbãtoritã de profesori ºi studenþi craioveni

tombrie, ora 10.00, programul se adreseazã studenþi-
lor de la anul al III-lea de la limba ºi literatura ita-
lianã ºi cuprinde comunicarea „Aperitive si cocktai-
luri italiene celebre”, susþinutã de prof. Carmen Fã-
geþeanu.

Sâmbãtã, 22 octombrie, ora 12,00, va avea loc o
sesiune de comunicãri la care vor participa prof. Ale-
xandra Olariu („Vinuri italiene prezente pe piaþa ro-
mâneascã”), prof. Aurelian Velea („O marcã italia-
nã: parcurile naþionale literare”), prof. Paula Mladin
(„Design-ul italian în România”), ing. Constantin
Dinu („Nume celebre ale modei italiene”) ºi prof.
Raluca Gavrilescu („Trei mãrci italiene: Carnavalul
de la Veneþia, Bienala de la Veneþia ºi Festivalul Ci-
nematografului”), dupã cum a mai precizat coordo-
natorul programului, prof. univ. dr. Elena Pîrvu.

La Galeria „Cromatic” a Centru-
lui Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj (strada „Alexandru Macedon-
ski” nr. 28) va avea loc marþi, 18
octombrie, ora 17.00, vernisajul ex-
poziþiei de picturã ºi graficã „Din-
colo de timp”, cu lucrãri de Cris-
tian Rudãreanu. În deschidere,
grupul de muzicã veche „Prinþese
cu flaute” va interpreta piese din
repertoriul compozitorilor Orlando
di Lasso, Michael Praetorius ºi din
culegerea „Codex Caioni”.

Absolvent al Facultãþii de Teolo-
gie Ortodoxã din cadrul Universi-
tãþii din Craiova, Cristian Rudãrea-
nu este pasionat de arta plasticã.
«Prima sa expoziþie, vernisatã la 33

Galeria
„Cromatic”:
Expoziþie
de picturã
ºi graficã

de ani, a cuprins 33 de lucrãri de
graficã, prezentate pe simezele
Muzeului de Artã din Calafat – Pa-
latul Marincu. În 2013, creaþiile sale
de picturã ºi sculpturã au putut fi
admirate la Teatrul Nottara. În ace-
laºi an, deschidea expoziþie la Mu-
zeul de Artã din Calafat. Anul aces-
ta, îl regãsim în expoziþie de grup
în Italia ºi distins cu Premiul I la

Concursul Internaþional de Arte „I
Dauni” din Vieste (Italia), precum
ºi cu Diplomã de Excelenþã pentru
Artã din partea AVB (Bulgaria)», pre-
cizeazã reprezentanþii Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj.
Tablouri ale sale se aflã în colecþii
particulare în Belgia, Italia, Germa-
nia, Anglia, Bulgaria ºi Austria.
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Autoritãþile nu au plãtit nicio rãscumpãra-
re pentru eliberarea inginerului român care
fusese rãpit luni, susþine Poliþia regionalã,
explicând cã succesul s-ar datora presiunilor
exercitate de serviciile de securitate asupra
rãpitorilor. ”Au fost salvaþi pe ºoseaua Urho-
nigbe-Abraka, într-o zonã bogatã în vegeta-
þie. Nu a fost plãtitã nicio rãscumpãrare, nu
au fost fãcute arestãri”, a afirmat Celestina
Kalu, citatã de site-ul agenþiei Reuters. Însã,
potrivit cotidianului SunNewsOnline, ingine-
rul român ºi doi colegi nigerieni au fost elibe-
raþi datoritã presiunilor efectuate de servicii-

Atac cu rachete lângã Antalya
Douã rachete au cãzut, vineri,

în apropierea staþiunii estivale
turce Antalya, fãrã a rãni pe
nimeni, afirmã surse citate de
postul CNN Turk. Conform
agenþiei de ºtiri Dogan, rachete-
le au vizat o companie navalã
din Antalya. Atacul, lansat de
militanþi rãmaºi neidentificaþi
dintr-o zonã montanã situatã în
apropiere, nu s-a soldat cu
victime. În urma incidentului,
armata turcã a lansat o operaþi-
une militarã în zonã.

Parteneriat de mobilitate între
UE ºi Belarus, în privinþa fluxului
migraþiei

Bruxelles ºi Minsk au lansat
în mod formal un parteneriat de
mobilitate ºi au semnat o
declaraþie comunã privind
stabilirea structurii de cooperare
a zonei de control în privinþa
fluxului migraþiei ºi abordãrii
provocãrilor asociate acesteia, a
comunicat Uniunea Europeanã,
citatã de Sputnik. Potrivit
comisarului UE pentru Migraþie,
Dimitris Avramopoulos, lansarea
parteneriatului de mobilitate
reprezintã o miºcare importantã
deoarece va consolida coopera-
rea dintre Blocul comunitar ºi
Belarus în privinþa migraþiei,
azilului ºi administrãrii frontie-
relor.

Papa Francisc doneazã
100.000 de dolari pentru
victimele din Haiti

Papa Francisc a autorizat
trimiterea a 100.000 de dolari
pentru ajutorarea celor afectaþi
de trecerea uraganului Matthew
prin Haiti, care a provocat sute
de morþi ºi de rãniþi, precum ºi
numeroase pagube materiale.
Donaþia, care va fi trimisã
bisericii locale, doreºte sã fie ”o
primã ºi imediatã expresie
concretã a sentimentelor de
apropiere spiritualã ºi de sprijin
patern din partea papei”.

SUA desfãºoarã o anchetã
pentru furtul miliardului de
dolari din bãnci din Republica
Moldova

Statele Unite desfãºoarã o
anchetã despre presupusele
activitãþi de corupþie în legãturã
cu furtul miliardului de dolari
din bãnci din Republica Moldo-
va, potrivit unui fost funcþionar
guvernamental moldovean ºi
unui parlamentar american,
citaþi de The Wall Street Journal.
Mihail Gofman, un fost adjunct
al ºefului al unitãþii de combate-
re a spãlãrii banilor din Repu-
blica Moldova, a declarat pentru
WJS cã s-a întâlnit, în cursul
acestei veri, cu anchetatori
americani din cadrul Biroului
Federal de Investigaþii (FBI) ºi
cã le-a rãspuns acestora la
întrebãri despre dispariþia
suspectã, în anul 2014, a sumei
de aproximativ un miliard de
dolari din bãnci moldovene.
Reprezentanþi ai FBI ºi ai
Departamentului pentru Securi-
tate Internã nu au confirmat ºi
nici nu infirmat existenþa acestei
anchete.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
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Scoþienii s-au pronunþat
în procent de 60% pentru
„Remain”, mai exact, con-
tra „Brexit” la referendumul
din varã, încât pentru Nicola
Sturgeon chestiunea inde-
pendenþei a devenit acum
inevitabilã. La Congresul
Scottish National Party, pe
care l-a prezidat ca „first
minister” al guvernului re-
gional, a anunþat depunerea
chiar sãptãmâna viitoare a
unui proiect de lege pentru
o nouã consultare privind
independenþa scoþienilor.
„Sunt determinatã ca sco-
þienii sã aibã posibilitatea de
a se pronunþa din nou pe
chestiunea independenþei,
care ar putea sã se producã
înainte ca Regatul Unit sã iasã din UE, dacã
se considerã necesar, pentru prezervarea in-
tereselor noastre”. Nicola Sturgeon a acu-
zat guvernul Theresa May de „vandalism
constituþional” din cauza refuzului sãu de a
asculta dorinþa scoþienilor. La Congresul
conservatorilor de la Birmingham, Theresa

May a declarat cã „þara pãrãseºte Europa în
întregul ei”. ªi Nicola Sturgeon a denunþat
o asemenea viziune „hard Brexit”, care se
deseneazã la Londra, o manierã de „detur-
nare a rezultatului referendumului”, pentru
promovarea xenofobiei. În pofida unor în-
tâlniri repetate între liderii lor, Edinbourgh

ºi Londra nu sunt pe ace-
eaºi lungime de undã. În
plan constituþional, doar
Londra poate autoriza un
referendum la autodeter-
minare. Paradoxal, Nico-
la Sturgeon nu câºtigã te-
ren ºi ziarul scoþian „The
Herald” publicã un sondaj
potrivit cãruia 47% sunt
„contra” ºi 38% „pentru”.
Un Brexit dur ar face po-
sibil bascularea a 12% din
electoratul ostil indepen-
denþei. Numai cã, deo-
camdatã, între 43 de ani
de apartenenþã la UE ºi
peste trei secole de unire
cu Anglia, scoþienii optea-
zã pentru a doua variantã.
Din cauza scãderii preþu-

lui petrolului, o Scoþie independentã s-ar
confrunta cu un deficit public mai mare de
10%. La Londra, ministrul David Mundell
spune cã „discursul pe un nou referendum
de independenþã creeazã incertitudini ºi
afecteazã economia scoþianã, a cãrei creº-
tere este în trendul celei a Regatului Unit.

Insulele Maldive au comunicat re-
tragerea din cadrul Comunitãþii Naþi-
unilor, numitã în mod uzual, Com-
monwealth, din cauza criticilor din
partea organizaþiei în privinþa autori-
tarismului ºi corupþiei din statul insu-
lar, informeazã presa internaþionalã.

Comunitatea Naþiunilor este o or-
ganizaþie formatã din 53 de state, ma-
joritatea foste colonii britanice. In-
sulele Maldive au anunþat cã vor pã-
rãsi organizaþia, care anunþase ante-
rior suspendarea statului maldivian.
“În mod regretabil, Commonwealth-
ul nu a recunoscut progresul ºi reali-

Maldive anunþã retragerea din Commonwealth
zãrile întreprinse de Insulele Maldive
în cultivarea unei culturi democrati-
ce în interiorul statului ºi în consoli-
darea instituþiilor democratice”, con-
form unei declaraþii a Ministerului de
Externe. “Grupul de acþiune Com-
monwealth pare sã fie convins cã
Maldive, din cauza înaltei reputaþii de
care statul se bucurã pe plan inter-
naþional ºi poate ºi a faptului cã este
o þarã micã cãreia îi lipseºte puterea
materialã, ar putea fi un obiect vul-
nerabil care poate fi exploatat”, po-
trivit aceluiaºi comunicat al Ministe-
rului de Externe.

Preºedintele rus Vladimir Putin ºi omo-
logul sãu turc Tayyip Erdogan au discutat
posibila furnizare de sisteme anti-aeriene
cãtre Ankara, a declarat vineri purtãtorul
de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov.
“Ei au menþionat diverse sisteme anti-ra-
chetã, a cãror furnizare ar putea fi luatã în
considerare de Rusia dacã exista o astfel

Românul rãpit în Nigeria a fost eliberat
le de securitate asupra rãpitorilor.

Ministerul român al Afacerilor Externe
(MAE) a comunicat miercuri searã cã ingi-
nerul român care fusese rãpit în Nigeria luni
a fost eliberat. MAE a mulþumit instituþiilor
participante la Celula de crizã ºi autoritãþilor
nigeriene pentru implicare ºi sprijinul oferit
în acest caz.

Inginerul român fusese rãpit luni în sudul
Nigeriei de indivizi înarmaþi rãmaºi neidentifi-
caþi. Incidentul a avut loc pe un ºantier pentru
construirea cãii ferate, în apropierea satului Owa
Oyibo, situat în provincia Agbor, în sudul Ni-

geriei. Indivizi înarmaþi au atacat un grup care
escorta cetãþeni strãini, reuºind sã rãpeascã un
inginer român. Acesta este angajat al compa-
niei de construcþii Dextron Nigeria Ltd, a de-
clarat, pentru agenþia Reuters, Celestina Kalu,
un purtãtor de cuvânt al Poliþiei regionale.

În sudul Nigeriei existã, din anii 1990, un
conflict între grupuri locale care se opun ex-
ploatãrii resurselor petroliere de cãtre compa-
nii occidentale ºi serviciile de securitate. În-
cepând din anul 2004, numeroºi angajaþi ai
companiilor occidentale au fost rãpiþi, fiind în
general eliberaþi dupã plata unor rãscumpãrãri.

Rusia ar putea furniza Turciei,
membrã NATO, sisteme anti-rachetã

de dorinþã a pãrþii turce”, a spus Peskov
reporterilor în capitala armenã Erevan.  

El a fãcut astfel referire la întâlnirea pe
care au avut-o cei doi lideri în timpul re-
centei vizite a lui Putin în Istanbul cu oca-
zia unui congres pe energie.

Turcia este membru al alianþei militare
NATO din anul 1952.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Schela intenþi-

oneazã sã depunã documentaþia pen-
tru obþinerea avizului de gospodãrire a
apei la investiþia ,,Extindere în amonte
a frontului de captare necesar alimen-
tãrii cu apã a satelor Sîmbotin ºi Gor-
nãcel, comuna Schela, judeþul Gorj.

SC DRÃGULIN&FIII SRL, titular al
proiectului CONSTRUIRE IMOBIL
D+P+6+M CU DESTINAÞIA LOCUINÞE
COLECTIVE, propus a fi amplasat jude-
þul Dolj, Municipiul Craiova, strada Maior
Gheorghe Sontu, nr. 13A, judeþul Dolj,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agentia pentru Protectia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi evaluãrii adec-
vate în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului
APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares,
nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si
vineri orele 800-1400, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de  19.10.2016.

R.A. Aeroportul Internaþional Cra-
iova organizeazã CONCURS în data de
31.10.2016, ora 12:00, probã scrisã ºi
02.11.2016, ora 12:00, interviul, la sediul
din str. Calea Bucureºti, nr. 325, în ve-
derea ocupãrii urmãtoarelor posturi: -
2 posturi electrician; - 1 post lacatuº
mecanic - 4 posturi agent salvare ae-
roportuarã. Informaþii privind desfãºu-
rarea concursului, bibliografia, condiþii-
le minime de înscriere la concurs ºi ac-
tele necesare pentru întocmirea dosa-
rului  candidaþilor se obþin de la Com-
partimentul Resurse Umane. Depune-
rea dosarelor se va face pânã pe data
de 25.10.2016, ora 15:00. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251416860.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 20.10.2016, ora 14,00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-
sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti ºi Pleniþa, pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, Muzeului de Artã Craiova ºi Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din
Craiova, în vederea organizãrii celei de-a 4-a Conferinþe Internaþionale ”Progrese în inginerie ºi management” – ADEM 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Asociaþia Naþionalã
a Veteranilor de Rãzboi din România, Filiala Dolj în vederea organizãrii unor activitãþi legate de împlinirea a 100 de ani de la
intrarea României în Rãzboiul de Întregire a Neamului.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2016 ºi rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brânco-
veneºti” Dãbuleni.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Centrul Medico – Social Brabova.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pe anul ºcolar 2016 – 2017 pentru ªcoala Popularã de Arte

ºi Meserii ”Cornetti”.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Camera Agricolã Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind numirea domnului Bobocicã Mihai Ciprian pentru exercitarea cu caracter temporar a

funcþiei publice de conducere de director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
13. Proiect de hotãrâre privind modificarea raportului de serviciu al domnului Stanciu Aurel, director la Camera Agricolã

Dolj,  prin transfer în interesul serviciului.
14. Proiect de hotãrâre privind modificarea indemnizaþiei brute lunare de ºedinþã acordatã membrilor Autoritãþii Teritoria-

le de Ordine Publicã Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de

specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj ºi pentru Direc-
þia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 552, Craiova –Cetate”, a indicatorilor tehnico –
economici, a cheltuielilor legate de proiect ºi a acordului de parteneriat.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Restaurarea, consolidarea ºi promovarea monumentului istoric
Cula Izvoranu–Geblescu”, a indicatorilor tehnico–economici, a cheltuielilor legate de proiect ºi a acordului de parteneriat.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Restaurarea, consolidarea ºi promovarea monumentului istoric
Cula Cernãteºtilor”, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect ºi a acordului de parteneriat.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale clãdirii C1 monument istoric (Casa Dianu)
situatã în Craiova, str. 24 Ianuarie nr.4.

20. Proiect de hotãrâre privind darea unui spaþiu în folosinþã gratuitã Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj
ºi alocarea unui nou spaþiu Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Cerãt privind activitãþile de evidenþã a persoanelor.
22. Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor de utilizare pentru utilaje ºi mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P.

Dolj S.A. ºi a tarifelor de utilizare pentru mijloace auto ºi utilaje închiriate de la terþi.
23. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Moþã-

þei – Galicea Mare – Giubega – Podari – Craiova, Filiaºi – Rãcarii de Jos, Filiaºi – Braloºtiþa, Filiaºi – Tatomireºti.
24. Proiect de hotãrâre privind revocarea mandatelor împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova ºi

numirea altor împuterniciþi.
25. Proiect de hotãrâre privind revocarea mandatului împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial S.A. Craiova

ºi numirea altui împuternicit.
26. Proiect de hotãrâre privind revocarea mandatului împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park

Craiova S.A. ºi numirea altui împuternicit.
27. Proiect de hotãrâre privind revocarea mandatelor împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de

Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. ºi numirea altor împuterniciþi.
28. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A. sã aprobe în AGA modificarea organigramei ºi a statului de funcþii.
29. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A. sã voteze în AGA contractul de audit statutar.
30. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
31. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia S.A. sã

voteze în AGA luarea unor mãsuri.
32. Informare privind situaþia personalului medical din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
33. Informare privind sumele alocate pentru unele investiþii în anul 2016 de Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A.
34. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR.  616                                                       Emisã astãzi,  14.10.2016

                                                 Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,                              SECRETAR,

              ION PRIOTEASA                                         GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Ge-

nerale Ordinare a Acþionarilor So-
cietãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.
Cu sediul în Craiova, str. Ion Maio-
rescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud.
Dolj CUI 2291704, înmatriculatã la
ORC Dolj sub nr. J16/130/1991 Ad-
ministratorul Unic al societãþii
CLÃDIREA PROIECT S.A., (“Socie-
tatea”), convoacã Adunarea Gene-
ralã Ordinarã a Acþionarilor, la data
de 23.11.2016, ora 11.00, la sediul
Societãþii din Craiova, str. Ion  Ma-
iorescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud.
Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã par-
ticipe toþi acþionarii Societãþii înre-
gistraþi în Registrul Acþionarilor al
societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.
la sfârºitul zilei de 23.10.2016 (data
de referinþã), având urmãtoarea:
ORDINE DE ZI 1. Stabilirea unei in-
demnizaþii suplimentare pentru Ad-
ministratorul Unic al Societãþii; 2.
Modificarea indemnizaþiei lunare a
Administratorului Unic al Societã-
þii; 3. Ratificarea unor acte juridice
perfectate de cãtre Administrato-
rul Unic al Societãþii în numele ºi
pentru aceasta. In caz de neîntru-
nire a cvorumului la data convo-
cãrii, se reconvoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor în
aceleaºi condiþii cu aceeaþi ordine
de zi pentru data de 24.11.2016, ora
11.00, la sediul Societãþii. Acþiona-
rii pot participa la sedinta Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþionari-
lor personal sau prin reprezentanþi,
în baza unei procuri speciale, con-
form dispoziþiilor legale, modelul
procurii putând fi disponibil la se-
diul societãþii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de re-
prezentare se depune la sediul so-
cietãþii, cel târziu cu 48 de ore înain-
te de adunare. Administratorul Unic
al Societatea CLÃDIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN

Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Generale

Extraordinare a Acþionarilor Societãþii -
CLÃDIREA  PROIECT S.A. Cu sediul în Cra-
iova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D1, jud. Dolj CUI 2291704, înmatriculatã la
ORC Dolj sub nr. J16/130/1991. Adminis-
tratorul Unic al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Acþionari-
lor, la data de 23.11.2016, ora 10.00, la se-
diul Societãþii din Craiova, str. Ion  Maio-
rescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj la
care sunt îndreptãþiþi sã participe toþi acþi-
onarii Societãþii înregistraþi în Registrul Ac-
þionarilor al societãþii CLÃDIREA PROIECT
S.A.  la sfârºitul zilei de 23.10.2016 (data
de referinþã), avand urmãtoarea: ORDINE
DE ZI 1. Aprobarea transferului, în integra-
litate, a afacerilor desfãºurate de cãtre So-
cietate printr-un transfer universal al pa-
trimoniului, inclusiv dar fãrã a se limitã la:
a) Imobil situat în Craiova str. Ion Maiores-
cu, nr.4, fost nr. 10, compus din clãdire de
birouri ºi teren aferent, având numãr ca-
dastral 11972, 11972-C1, 11972-C2, 11972-
C8, 11973, 11973-C5, 11973 – C6,  11974,
înscris în CF nr. 20479 a localitãþii Craiova;
b) Teren situat în Craiova, str. Libertãþii nr.
4 (fost nr. 6), având numãr cadastral pro-
vizoriu 23869, înscris în CR nr. 206670 a
localitãþii Craiova; c) Activele Societãþii Clã-
direa Proiect SA, altele decât cele descri-
se la literele a) si b) de mai sus; d) Perso-
nalul Societãþii Clãdirea Proiect SA. 2.
Aprobarea pretului transferului universal
de patrimoniu (transferul integral al aface-
rilor). 3. Imputernicirea domnului Ciuciu
Ion-Constantin, Administrator Unic al So-
cietãþii, pentru a semna  toate documente-
le aferente operaþiunii menþionate la punc-
tul 1 din prezentul convocator. In caz de
neîntrunire a cvorumului la data convocã-
rii, se reconvoacã Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor în aceleaºi con-
diþii cu aceeaºi ordine de zi pentru data de
24.11.2016, ora 10.00, la sediul Societãþii.
Acþionarii pot participa la ºedinþa Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor
personal sau prin reprezentanþi, în baza
unei procuri speciale, conform dispoziþii-
lor legale, modelul procurii putand fi dis-
ponibil la sediul societatii mai sus indicat.
Un exemplar original al procurii de repre-
zentare se depune la sediul societãþii, cel
târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Ad-
ministratorul Unic al Societatea CLÃDIREA
PROIECT SA CIUCIU ION-CONSTANTIN

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPERATOR
CALCULATOR ªI OPERA-
TOR PREGÃTIRE DOCU-
MENTE DE ARHIVÃ. Oferim
ºi Rugãm seriozitate. Relaþii
la Telefon: 0755/049.726 ºi
CV-ul îl puteþi trimite pe adre-
sa office@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm maºiniste marochi-
nãrie. Telefon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33
ani, permis conducere: en-
glezã începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com. Cuplurile ale-
se vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez ca-
litatea. Telefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomandate
toate îmbunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, încãlzire centralã sau
schimb cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi posibilitate
de racordare la reþeaua pu-
blicã 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, teren 400
mp sau schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/626.631.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt,lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând suprafaþa pãmânt intra-
vilan comuna Sadova: Tarla
87, Parcela 3361/1 mp- 5300,
T 87 P 3361/2, mp 5400, T 88,
P 3361 mp, 17500, T 87,
P3295, mp 900, T 87, P 3291,
mp. 900. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/219.913.



S-au scurs 4 ani de lacrimi ºi durere de
la plecarea pe un drum fãrã întoarcere
a celui ce a fost tatã ºi soþ de neînlocuit
ªTEFAN NICU (APROZARU).

Ne lipseºte sufletul sãu bun ºi din zi ce
trece dorul pe care i-l purtãm este tot
mai greu ºi apãsãtor.

Candela recunoº-
tinþei noastre va
arde neîncetat la
cãpãtâiul sãu, îl
vom pomeni ºi nu îl
vom uita niciodatã.
Familia.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 15 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:

DISPOZIÞIA NR.2275
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 ºi alin.4 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicatã, privind
administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã  extraordina-
rã în data de 18.10.2016, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

                                                                       Emisã azi 14.10.2016

               PRIMAR,                            PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU                                  Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie
la 10 km de Craiova schimb
– apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu cemercial + so-
cietate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Papuc 1.9 Diesel, an
de fabricaþie 2005, stare ex-
cepþionalã. Telefom: 0742/
176.320.
Vând Dacia 1300 convenabil,
avantajos pentru programul
Rabla. Telefon: 0728/272.925
- Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru pro-
gramul Rabla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane Die-
sel, an 2003. Telefon: 0767/
470.040.
Vând auto Volvo Break înscris
în Bulgaria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an fa-
bricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie (Plane-
taria) 3 funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/236.667.
Vând manechine. Telefon:
0762/484.755.
Vând douã solarii profesiona-
le de 50 mp din arcade me-
talice ºi lonjeroan montate pe
pivoþi metalici. Telefon: 0727/
714.184.
Vând convenabil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bi-
bliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de radio
cu picup ºi o noptierã pentru
telefon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii bu-
telie aragaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mormânt - con-
struit din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm, pat
mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând macrame bej gheme
mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.

Vând bicicletã damã, giurgiu-
vele vopsite, cu geamuri, pre-
sã hidraulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/153.551.
Vând 2 TV Color Nei, Royal,
telecomandã, defecte - 100
RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bicicletã
damã, cadru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând arbore motor nou Da-
cia 1600, arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 locuri. Tele-
fon: 0745/589.825.
Calorifere fontã, aspirator, te-
lefon mobil EBODA, cutii pãs-
trare armament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canis-
trã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã copii pentru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/779.702.
Vând televizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/977.036.

Vând 12 (douãsprezece) tabu-
rele din material melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cadã baie fibrã sticlã, ghivete
baie, coº de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn cu roate
cu ºinã imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat, 2 camere deco-
mandate, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez una camerã la bloc
apartament 2 camere, zona
Materna. Prefer o persoanã
salariatã cu posibilitãþi   de
platã  a întreþinerii. Telefon:
0726/ 497.404.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.

Apartament 2 camere semi-
decomandat, et.4/4 ultracen-
tral, mobilat, renovat ultramo-
dern, centralã proprie. 400
Euro negociabil. Telefon:
0721/177.748.
Închiriez apartament douã ca-
mere decomandate, confor-
tabil în zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil. Tele-
fon: 0767/008.528.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.
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Handbalistele alb-albastre pri-
mesc, astãzi, replica penultime-
ia clasate, nou-promovata CSU
Danubius Galaþi, formaþie care
n-a încurcat pe nimeni pânã
acum ºi care a mai ºi fost de-
punctatã pentru folosirea unei
jucãtoare în stare de suspenda-
re, dupã o partidã din runda ina-
uguralã, cu CSM Bucureºti. To-
tuºi, etapa trecutã, gruparea
moldavã a fost la un pas sã-ºi
întrerupã seria negativã, pier-
zând cu un gol încasat în ultima
secundã în faþa liderului Brãila.

SCM a cedat deja de douã ori
în actuala stagiune, cu Bistriþa
(a) ºi, în cel mai recent meci,
cu CSM Bucureºti (d)

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-A

În mod normal, trei puncte ca ºi acontateÎn mod normal, trei puncte ca ºi acontateÎn mod normal, trei puncte ca ºi acontateÎn mod normal, trei puncte ca ºi acontateÎn mod normal, trei puncte ca ºi acontate
SCM Craiova – CSU Danubius Galaþi, sâmbãtã, ora 16:00, Sala Polivalentã, în direct la TVR 1

Clasament

1. Brãila* 18 8. Bistriþa  9
2. CSM Buc.* 15 9. Cisnãdie  7
3. Braºov* 13 10. Zalãu*  7
4. U Cluj* 10 11. Slobozia  4
5. Craiova 9 12. Devatrans  0
6. Roman* 9 13. Galaþi -1
7. Vâlcea 9 14. Ploieºti -3
* - un joc în plus.

“Va fi un joc destul de greu.
Trebuie sã avem o atitudine po-
zitivã, aºa cum ar trebui sã fie la
orice partidã. Toate jocurile sunt
dificile ºi nu vrem sã mai avem
surprize, aºa cum a fost cu
Bistriþa”, a declarat, joi, tehni-
cianul secund, Grigore Albici, în
cadrul unei conferinþe de presã.

“Sperãm ca oamenii sã vinã
în numãr mare sã ne susþinã ºi
sã etalãm un joc foarte bun. Ne
aºteaptã un meci relativ uºor,
însã trebuie sã fim atente, pen-
tru cã orice jucãtoare vrea sã se
afirme”, a spus ºi jucãtoarea An-
dreea Ianaºi.

În restul rundei: HCM Rm.
Vâlcea – CSM Unirea Slobozia,

CSM Cetate Devatrans – CSM
Ploieºti, CS Mãgura Cisnãdie –
CSM Bistriþa (toate duminicã).
S-au jucat deja: HC Dunãrea
Brãila – HC Zalãu 25-20, U Cluj
– CSM Bucureºti 19-28, ASC
Corona Braºov – CSM Roman
18-18.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Mioveni –

Brãila / 14:00 – RUGBY – Challenge Cup:
Timisoara Saracens – Edinburgh / 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Roma /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
Botoºani, Astra – Chiajna.

DIGI SPORT 2
7:00 – MOTO GP – Calificãri Marele Pre-

miu al Japoniei / 11:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Shanghai: semifinala 1 / 13:45 –
CURSE DE MAªINI – DTM: cursa 1 / 15:00
– TENIS (M) – Turneul de la Shanghai: se-
mifinala 1 / 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Barcelona – Deportivo,
Atl. Madrid – Granada, Betis – Real M. /
2:45, 5:00 – MOTO GP – Încãlzire ºi curse
MP al Japoniei.

DIGI SPORT 3
11:00 – CURSE DE MAªINI – FIA F3

European Championship: cursa 1 / 14:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Leganes – Sevil-
la / 16:00 – CURSE DE MAªINI – DTM:
cursa 1 / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Nancy – PSG / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Steaua – Timiºoara / 21:45 –
FOTBAL – Serie A: Juventus – Udinese /
0:00 – FOTBAL Argentina – Primera Divisi-
on: Estudiantes – Rosario.

DIGI SPORT 4
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-

lor: Esbjerg – Krim / 17:15 – RUGBY –
Champions Cup: Leinster – Castres / 19:00
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Umin-
ho – Dinamo / 20:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Gyor – Midtjylland.

DOLCE SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Mioveni –

Brãila / 14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Leganes – Sevilla / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Pandurii – Botoºani, Astra
– Chiajna.

DOLCE SPORT 2
17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL Spa-

nia – La Liga: Barcelona – Deportivo, Atl.
Madrid – Granada, Betis – Real M.

DOLCE SPORT 3
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Campio-

nilor: Uminho – Dinamo.
DOLCE SPORT 4
18:00, 20:30 – HANDBAL (F) – Liga Cam-

pionilor: Buducnost – Metz, Gyor – Midtjylland.
EUROSPORT 1
11:00 – SUPERBIKE – Campionatul Mon-

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
dial / 14:30, 17:00, 19:30 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Chelsea – Leicester, City
– Everton, Crystal P. – West Ham / 21:35 –
SNOOKER – Openul Angliei: semifinale.

EUROSPORT 2
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-

desliga: Frankfurt – Bayern M., Bremen –
Leverkusen.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

SCM Craiova – Danubius Galaþi.
LOOK TV
14:00 – RUGBY – Challenge Cup: Timi-

soara Saracens – Edinburgh / 17:15, 19:30
– RUGBY – Champions Cup: Leinster – Cas-
tres, Northampton – Montpellier.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandu-

rii – Botoºani, Astra – Chiajna.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Satu Mare

– UTA / 13:30 – FOTBAL – Serie A: Fioren-

tina – Atalanta / 15:30 – FOTBAL – Liga I:
Voluntari – ASA / 18:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: CSM Bucureºti – Rostov-
Don / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua –
Mediaº.

DIGI SPORT 2
7:00 – MOTO GP – Cursele Marele Pre-

miu al Japoniei / 11:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Shanghai: finala / 14:00 – FOT-
BAL Rusia – Premier League: Ural – Zenit /
16:00 – FOTBAL – Serie A: Inter – Cagliari
/ 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Anderlecht – Lokeren / 21:45 – FOTBAL –
Serie A: Chievo – Milan.

DIGI SPORT 3
11:00 – CURSE DE MAªINI – FIA F3

European Championship: cursa 3 / 13:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Alaves – Malaga
/ 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Thuringer – Glassverket / 17:15, 19:30,
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao –
Sociedad, Gijon – Valencia, Villarreal – Celta
/ 2:00 – FOTBAL Argentina – Primera Divi-
sion: Patronato – River.

DIGI SPORT 4
13:00 – CURSE DE MAªINI – Porsche

Carrera Cup: cursa 2 / 13:30 – VOLEI (M)
– Divizia A1: Ploieºti – Caransebeº / 16:00 –
CURSE DE MAªINI – DTM: cursa 2 / 19:30
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: PSG
– Flensburg / 21:45 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Marseille – Metz.

DOLCE SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Satu Mare

– UTA / 15:30 – FOTBAL – Liga I: Voluntari
– ASA / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: CSM Bucureºti – Rostov-Don /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Mediaº
/ 23:30, 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL:
meci nestabilit ºi Houston – Indianapolis.

DOLCE SPORT 2
14:00 – FOTBAL Rusia – Premier Lea-

gue: Ural – Zenit / 18:00 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Southampton – Burnley /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Villar-
real – Celta.

DOLCE SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Ala-

ves – Malaga / 15:30 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Middlesbrough – Watford
/ 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: PSG – Flensburg.

DOLCE SPORT 4
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Bilbao – Sociedad, Gijon – Valencia.
SPORT.RO
19:00 – BOWLING – Finala României.
EUROSPORT 1
9:30 – CURSE DE MAªINI – Campiona-

tul Mondial de anduranþã / 12:15 – SUPER-
SPORT – CM / 14:00 – SUPERBIKE – CM
/ 15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz /
17:00, 21:30 – SNOOKER – Openul Angliei:
finala / 0:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS.

EUROSPORT 2
10:30 – MARATON – la Amsterdam /

15:15 – SUPERSTOCK – CM / 16:30, 18:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga: Mainz –
Darmstadt, Wolfsburg – Leipzig / 22:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Vâlcea – Slobozia.
LOOK TV
15:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Volun-

tari – ASA, Steaua – Mediaº.
LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Anderlecht – Lokeren.
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Derby-ul judeþean dintre CSO Filiaºi ºi CS
Podari, disputat ieri dupã-amiazã, la Iºalni-
þa, s-a încheiat cu o remizã “albã”. Un re-
zultat bun pentru gazde, în contextul în care
din minutul 33 au evoluat cu un om mai pu-
þin, cel eliminat fiind Borneci, pentru cumul
de “galbene”. De altfel, arbitrul bucureºtean
Cristina Mariana Trandafir a acordat aver-
tismente cu multã uºurinþã, nu mai puþin de
10 pânã la final.

O fazã extrem de controversatã s-a pe-
trecut în minutul 48, când filieºeanul Bãlaºa
a reluat de la doi metri o centrare de pe dreap-
ta, iar goalkeeper-ul Mecea a prins mingea
pe linia porþii în opinia „centralului”.

Filiaºi: Mogoºanu – Calu, Bãlaºa, Lupu
(Istudor 61), Cruºoveanu – Borhot, Bogda-
novici (Pârvuicã 86) – Borneci, Duriþã
(Georgescu 46), Tãnase (Obeanu 71) – Fo-
tescu. Antrenor: Gigi Ciurea.

Podari: Mecea – Ciocârlã, Licã, Avram,
Ciocioanã – Dumangiu – Fieraru, Miculaiciuc,
Preda (Stancu 86), Aria (Raicea 84) – Bãlan
(G. Neacºu 75). Antrenor: Victor Naicu.

Filiaºi – Podari, nimic la nimicFiliaºi – Podari, nimic la nimicFiliaºi – Podari, nimic la nimicFiliaºi – Podari, nimic la nimicFiliaºi – Podari, nimic la nimic
Vineri: CSO Filiaºi – CS Podari 0-0, Atletic

Bradu – Concordia Chiajna II 0-2, CS Mioveni
II – SCM Piteºti 0-3, ACS ªirineasa – FC Ani-
noasa 1-0.

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 17  (7i) 9. Voluntari II 6  (6j)
2. ªirineasa 12  (7j) 10. Titu 6  (6j)
3. Bradu 11  (7j) 11. Filiaºi 6  (6j)
4. Alexandria 10  (5j) 12. Mioveni II 5  (6j)
5. Moreni 9    (5j) 13. Podari 5  (6j)
6. Aninoasa 9    (7j) 14. Roºiori 4  (4j)
7. Chiajna II 9    (7j) 15. Steaua II 4  (4j)
8. Craiova II 7    (6j)

Runda viitoare, Podariul primeºte, mier-
curi, vizita lui Sporting Roºiori, pe când Fi-
liaºiul susþine, o zi mai devreme, celãlalt derby
doljean în ceea ce o priveºte, cu CS U II
Craiova. Un veritabil lanþ de dueluri între
echipele noastre, început runda precedentã
cu CS U II – Podari 6-0.

Dupã handbal ºi baschet, astãzi
începe ºi voleiul din Divizia A1, atât
la masculin, cât ºi la feminin. Cam-
pionii de la SCM U Craiova iau
startul cu un meci de foc, pe tere-

Revine în actualitate ºi voleiul!
Meci tare pentru campionii de la SCM U

nul celei de a patra clasate stagiu-
nea trecutã, ªtiinþa Explorãri Baia
Mare.

“Dupã o lungã perioadã de pre-
gãtire, pentru cã aproape jumãtate

de echipa noastrã a fost la naþionala
României, plus cã am fãcut douã
turnee, unul la Caransebeº ºi unul în
Bulgaria, echipa este aproape de pa-
rametrii doriþi, îi vãd pe jucãtori mo-
tivaþi, nerãbdãtori sã înceapã cam-
pionatul. Dupã meciul cu Baia Mare,
vom juca miercuri acasã, cu Clujul,
apoi duminicã la Zalãu. Un program
foarte aglomerat, cu partide din trei
în trei zile. Acest lucru produce oa-
recare disconfort, iar eu trebuie sã
fiu atent la pregãtire ºi refacere”, a
spus antrenorul Dan Pascu.

Cât priveºte echipa femininã,
aceasta va debuta în Bãnie (Sala
Sporturilor “Ion Constantinescu”),
azi de la 18:00, cu recent apãruta

în elitã, CSU Galaþi. Aºadar, un nou
duel cu urbea de la Dunãre, dupã
cel al fetelor de la handbal.

Disputa a fost prefaþatã de teh-
nicianul Daniel Sãvoiu, instalat la
echipã în urmã cu nici douã sãptã-
mâni: “Ne aºteaptã un meci greu,
dar vrem sã debutãm cu o victorie
în noul campionat. Am vorbit cu
fetele ºi le-am spus cã în acest an
nu mai vrem sã trecem prin emoþii-
le retrogradãrii. Dupã o peroadã ati-
picã, acum suntem bine ºi aºtep-
tãm sã începem campionatul cu
dreptul.”

Divizia A1 (M): CS ªtiinþa Ex-
plorãri Baia Mare – SCM U Craiova

(sâmbãtã 18:00), CSA Steaua Bu-
cureºti – VCM LPS Piatra Neamþ,
CS Arcada Galaþi – CSM Bucureºti,
CS Unirea Dej – CS “U” Cluj, ACS
Volei Municipal Zalãu – CS ªtiinþa
Bacãu (toate, de asemenea sâmbã-
tã), LMV Tricolorul Ploieºti – CS
Volei Caransebeº (duminicã).

DIVIZIA A1 (F): SCM U Cra-
iova – CSU Galaþi (sâmbãtã 18:00),
VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS
Dinamo Bucureºti, ACS Penicilina
Iaºi – CS ªtiinþa Bacãu, CSM Lugoj
– CSM Târgoviºte, SCM Piteºti –
CSU Medicina CSS Tg. Mureº (toa-
te, de asemenea sâmbãtã), CS Volei
Alba-Blaj – CSM Bucureºti (luni).

Primele douã clasate, surprin-
zãtoarea Metropolitan Iºalniþa ºi vi-
cecampiona ediþiei trecute, Viito-
rul Cârcea, au întâlnire, astãzi, pe
terenul celei dintâi. Gazdele, care
n-au cedat puncte, pânã acum,
decât într-un singur joc, contra
Bechetului (3-3 “acasã”), vin dupã
un succes la limitã (2-1) în fieful
“lanternei” Calafat, timp în care
cârcenii reuºeau un sec 5-0 (a) cu

SERIA 1: Recolta Cioroiaºi – Voinþa Caraula
(10:00), Flacãra Moþãþei – Spicul Unirea
(10:00), Ciupercenii Vechi – Avântul Giubega
(10:00), Fulgerul Maglavit – Avântul Rast
(11:00), Victoria Periºor – Victoria Pleniþa
(12:30), Viitorul Dobridor – Vânãtorul Desa
(12:30), Ciupercenii Noi – Galicea Mare (12:30).
Poiana Mare stã.

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

SERIA 2: Triumf Bârca – Gloria Catane
(10:00), Recolta Urzicuþa – Viitorul Þuglui
(10:00), Viitorul Giurgiþa – Dunãrea Gighera
(10:00), Fulgerul Întorsura – Mãceºu de Jos
(11:00), Progresul Bãileºti – ªtiinþa Calopãr
(11:00), Unirea Goicea – Mãceºu de Sus
(12:30), Viitorul Afumaþi – Seaca de Câmp
(12:30), Progresul Cerãt – Aktiv Padea (12:30).

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

SERIA 3: Avântul Dobreºti – Progresul
Castranova (10:00), Amãrãºtii de Sus – Inter
Secui (10:00), Avântul Daneþi – Fulgerul Mâr-

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

Momentul adevãrului
pentru revelaþia Iºalniþa

Sâmbãtã, ora 11:00: Arena Bulls Preajba –
Tractorul Cetate, Ajax Dobroteºti – Progresul
Segarcea, Unirea Leamna – Dunãrea Calafat,
Metropolitan Iºalniþa – Viitorul Cârcea, Lucea-
fãrul Craiova – Recolta Ostroveni, ªtiinþa Da-
nubius Bechet – ªtiinþa Malu Mare.

Clasament
1. Iºalniþa 22 7. Luceafãrul 9
2. Cârcea 19 8. Malu Mare 7
3. Bechet 17 9. Leamna 7
4. Cetate 15 10. Dobroteºti 6
5. Segarcea 15 11. Preajba 4
6. Ostroveni 13 12. Calafat 3

Luceafãrul Craiova. Dacã amintim
ºi partidele în care Viitorul nu s-a
impus, în numãr de douã, a fost
un 0-1 la Segarcea ºi un 3-3 (a) în
compania campioanei Tractorul
Cetate. O campioanã care va veni
peste douã runde, în încheierea
turului, ºi la Iºalniþa.

Duelul de azi este cu atât mai
interesant cu cât aduce faþã în faþã
cel mai tare atac ºi cea mai bunã

defensivã. Cârcea a
reuºit sã puncteze de 36
de ori (4,5 reuºite pe
meci), iar Metropolitan
a încasat fix un gol pe
etapã – 8 în total.

Meciul de la Iºalniþa
va fi condus la centru
de Omar Cristian Du-
mitricã, ajutatat de
asistenþii Romeo Popa
ºi Rãzvan Claudiu Tu-
dor. Observator va fi
Marian Ezaru.

LIGA A V-A – ETAPA A 6-A
Duminicã

ºani (11:00), Voinþa Puþuri – Tricolor Dãbuleni
(11:00), Unirea Tâmbureºti – AS Rojiºte (12:30),
Amãrãºtii de Jos – Victoria Cãlãraºi (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Castranova 12p,
2. Secui 11p, 3. Mârºani 10p, 4. Rojiºte 10p, 5.
Dãbuleni 10p.

SERIA 4: Viitorul II Cârcea – Avântul Pieleºti
(10:00), Luceafãrul Popânzãleºti – Flacãra
Drãgoteºti (11:00), Energia Radomir – City Leu
(11:00), Torentul Secui – Viitorul Coºoveni
(11:00), ªtiinþa Celaru – Viitorul Ghindeni
(11:00), Progresul Mischii – Viitorul Teasc
(12:30).

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

SERIA 5: Vulturul Cernãteºti – Jiul Bâlta
(10:00), CS Sopot – Valea Fântânilor (10:00),
Voinþa Belcin – Betis Craiova (11:00), Rapid
Potmelþu – AS Scãeºti (11:00), Voinþa Raznic –
Viitorul Craiova (12:30), Jiul Breasta – AS
Greceºti (12:30). ªtiinþa Craiova stã.

Clasament (primele 5): 1. Valea Fântânilor
15p, 2. Bâlta 13p, 3. ªtiinþa Craiova 10p, 4.
Potmelþu 9p, 5. Cernãteºti 8p.
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Derby-ul penultimei etape a tu-
rului sezonului regulat se joacã luni,
de la ora 20.30, la Severin, între
Universitatea Craiova ºi Dinamo.
Clubul din Bãnie a pus în vânzare
12.000 de bilete, iar vreo 2.000 din
ele s-au vândut deja. Antrenorul ol-
tenilor, Gigi Mulþescu, a prefaþat
disputa, amintind despre dezavan-
tajul echipei sale de a nu juca pe
terenul propriu, cât ºi despre lotul
bun al oaspeþilor. “Este un meci cu
implicaþii în zona superioarã a cla-
samentului, e important în lupta
pentru podium. Întâlnim un adver-
sar puternic, care s-a întãrit în ulti-
ma perioadã, aducând doi jucãtori
valoroºi, pe lângã Rotariu, Nistor
sau Lazãr. Noi suntem în perioada
de consolidare a jocului ofensiv, pe
care ni-l dorim mai eficient. Va fi o
luptã încinsã, pe care suporterii aº-
teaptã sã o câºtigãm. Iar noi pro-
mitem sã facem tot ceea ce este
omeneºte posibil pentru a le înde-
plini dorinþa. Vor vedea un joc solid
al nostru, cu combativitate dusã la
limita sacrificiului. Bãieþii sunt pre-
gãtiþi ºi dornici sã facã un meci bun.
Avem un singur gând: sã ne vedem
suporterii mulþumiþi la final. Este un
dezavantaj cã nu jucãm acasã, avem
alte repere pe stadionul nostru,
avem tribunele aproape, avem su-
porteri mai aprinºi, la Severin va fi
altceva. Sigur, sper sã ne susþinã ºi
acolo, fiindcã pentru ei acest meci
este mai important decât este pen-
tru cei de la Barcelona meciul cu
Real Madrid. Avem cei mai mulþi ºi
mai pasionaþi suporteri ºi pentru
mine a devenit un obiectiv personal
sã le oferim fotbal-spectacol când
vãd ce suflet se pune pentru fotbal
ºi pentru echipã în aceastã zonã.
Eu nu agreez ideea cã mai bine joci
prost ºi câºtigi, consider cã jocul
bun trebuie sã primeze, de la el sã
plecãm pentru a obþine un rezultat”.

Mulþescu nu uitã cã a jucat la
Dinamo, dar spune cã dupã atâtea
echipe pe care le-a antrenat nu mai
simte cã este un joc special contra

Liga I – etapa a 12-a

Meciul CFR Cluj – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.
Pandurii – FC Botoºani, astãzi, ora 18
Astra – Concordia, astãzi, 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
6. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
6. Gaz Metan 11 4 4 3 12-12 16
7. Pandurii 10 4 3 3 12-9 15
8. CFR Cluj 11 5 5 1 21-9 14
9. CSMS Iaºi 11 3 3 5 11-12 12
10. Voluntari 11 4 2 5 16-18 11
11. Astra 11 3 2 6 10-17 11
12. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11
13. ASA 11 2 0 9 9-22 0
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6
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Meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - U Craiova,
din ºaisprezecimile de finalã ale Cupei României, a
fost ales de televiziuni sã fie transmis în direct, astfel
cã echipa din Liga 2 trebuie sã îndeplineascã condiþii
speciale pentru a organiza acest joc. Cum partida a
fost programatã la ora 20:45, pe data de 25 octom-
brie, conducãtorii formaþiei covãsnene se aflã în im-
posibilitatea de a organiza jocul pe stadionul din Sfân-
tu Gheorghe. Singura soluþie ca Sepsi sã o întâlneas-
cã pe Universitatea pe teren propriu este instalarea
unei nocturne mobile pe Municipal, altfel trebuie sã
se orienteze cãtre cel mai apropiat stadion care sã
îndeplineascã cerinþele cerute de FRF. Acesta ar fi
“Tineretului”, din Braºov. Finanþatorul echipei Sepsi
OSK, Laszlo Dioszegi, încearcã sã strângã în urmã-
toarea perioadã peste 32.000 de euro, suma necesarã
pentru închirierea unei instalaþii de nocturnã, necesa-

Ce n-a reuºit Craiova încearcãCe n-a reuºit Craiova încearcãCe n-a reuºit Craiova încearcãCe n-a reuºit Craiova încearcãCe n-a reuºit Craiova încearcã
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“câinilor roºii”: “Nu mã dezic de
perioada petrecutã la Dinamo, a
fost una frumoasã, dar nici nu mã
cantonez în ea. Nu pot sã spun cã
este un meci special pentru mine,
acum 20 de ani era special. Între
timp am lucrat în multe alte locuri.
Presiunea cea mare pentru mine
acum este sã le ofer suporterilor
noºtri fotbal de calitate ºi rezulta-
te. Cu Andone am fost coleg ºi ne
respectãm, dar atât, nu pot spune
cã suntem foarte apropiaþi. ”

Întrebat dacã instalarea lui Adrian
Mutu ca manager general la Dina-
mo îºi poate pune amprenta în vre-
un fel asupra derby-ului ºi despre
faptul cã tatãl lui Mutu þine cu
Universitatea Craiova, Gigi Mulþes-
cu a declarat: “Mutu sau tatãl sãu
nu pot avea vreo influenþã asupra
jocului. Mutu nu joacã, iar tatãl sãu
ne ajutã doar sufleteºte, de la dis-
tanþã. Sper sã-i facem o bucurie
mare lui Mutu senior ºi sã câºti-
gãm cu Dinamo”.

Dacã Andone l-a propus pe ar-
bitrul craiovean Gãman la meciul
cu Universitatea, Mulþescu nu are
vreo preferinþã în privinþa celui care
va conduce meciul de la Severin:
“Nu vreau niciun arbitru în mod
special, poate pe Collina, dar nu
mai arbitreazã. Nu conteazã ora-
ºul de unde este arbitrul, ci forma
pe care o are. Acum, sã mã scuze
domnul Reghecampf, care m-a
sfãtuit sã nu pun rezultatele pe sea-
ma arbitrajelor, dar nouã decât ni
s-a luat, iar lor decât li s-a dat. Si-
gur, cea mai uºoarã durere este
durerea altuia”.

Marcel Popescu:
“Ce s-a întâmplat în Kazahstan
se întâmplã în fiecare
etapã din Liga I”

Managerul general al Craiovei,
Marcel Popescu, sperã ca atmo-
sfera de la Severin sã se apropie
de cea din Bãnie: “De când existã

aceastã echipã frumoasã, Univer-
sitatea Craiova, meciurile cu Di-
namo au fost ceva aparte. Acest
derby îmi trezeºte amintiri ºi pasi-
uni. Am încercat sã facem o sur-
prizã suporterilor ºi sã aducem o
nocturnã mobilã pe Extensiv. Teh-
nic ºi material era posibil, dar nu
era destul timp pentru a ne asigura
cã totul va fi în regulã, nu am avut
garanþii cã nu ar fi apãrut proble-
me. Craiova a declanºat acea pati-
mã specificã sudului, se sare pes-
te statutul de suporter ºi oamenii
devin fanatici, se comportã alt-
cumva. La Severin suntem totuºi
în Republica Oltenia ºi ne aºtep-
tãm sã avem aceeaºi susþinere fan-
tasticã. În maniera de joc ºi în sa-
crificiul echipei se regãsesc supor-
terii. Obiectivul rãmâne obþinerea
celor 3 puncte cu Dinamo ºi intra-
rea în play-off”.

Marcel Popescu considerã cã
iearhia este influenþatã de arbitri,
iar Craiova ºi Dinamo sunt echipe
afectate de greºelile acestora:
“Vrem sã fie un arbitru despre care
sã spunem la fel cã dacã a greºit,
a fãcut-o omeneºte. În alte meciuri
am simþit premeditarea în deciziile
arbitrilor. Niciodatã nu s-a greºit
în favoarea noastrã. Sunt echipe
precum Universitatea, Astra sau
Dinamo care sunt tratate cu dis-

preþ de arbitri. O sã explodeze
mãmãliga, fiindcã iearhia este fal-
sã, este influenþatã de arbitraje. Ce
s-a întâmplat în Kazahstan se în-
tâmplã în fiecare etapã din Liga I”.

Madson: “Pentru astfel
de meciuri te faci fotbalist”

Mijlocaºul brazilian Madson
Henrique a fost recuperat dupã
accidentarea care l-a fãcut sã ra-
teze derby-ul cu Steaua ºi spune
cã pentru meciuri precum Uni-
versitatea - Dinamo s-a fãcut fot-
balist: “Sunt de 3 ani la Craiova ºi
am vãzut ce înseamã pentru oa-
menii de aici un meci cu Dinamo.
Simþi aceastã emulaþie în oraº, pe
unde mergi, dupã acel 3-0 de anul
trecut lumea a sãrbãtorit câteva
zile succesul. Pentru astfel de me-
ciuri vrei sã te faci fotbalist, când
eºti mic în asemenea derby-uri
vrei sã ajungi sã joci. ªi în Brazi-
lia avem o rivalitate între “albaºtri”
ºi “roºii” ºi se aseamãnã cu cea

dintre Craiova ºi Dinamo. Mi-a
fost foarte greu sã stau pe margi-
ne la meciul cu Steaua, mai ales
când am vãzut cã erau 2.000 de
suporteri care au venit sã ne sus-
þinã, mi-a pãrut foarte rãu cã n-
am putut juca, dar asta e viaþa”.

Nicuºor Bancu a marcat în acel
3-0 de anul trecut cu Dinamo, dar
spune cã meciul de luni va fi mult
mai greu: “Va fi dificil cu Dinamo,
o echipã care se bate pentru pri-
mele locuri, ca ºi noi de altfel. Ei
vin dupã douã înfrângeri ºi cred
cã au o ambiþie în plus sã câºtige.
Ne pare rãu cã nu jucãm acasã la
noi, dar sper sã vinã mulþi supor-
teri de peste tot ºi la Severin. Atâ-
ta timp cât sunt aproape de ªtiin-
þa, noi îi apreciem la fel de mult
pe toþi. Oltean fiind, ºtiu foarte
bine ce înseamnã un meci cu Di-
namo. Una e sã-l trãieºti din tri-
bune, altceva e pe teren, e o emo-
þie deosebitã când ºtii cã în tine ºi
în coechipieri stau speranþele atâ-
tor suporteri”.
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re pentru ca meciul sã poatã fi gãzduit de stadionul
din Sfântu Gheorghe. “În aceastã situaþie avem douã
posibilitãþi: ori vin lângã noi sponsorii ºi strângem
banii pentru închirierea nocturnei, ori jucãm la Bra-
ºov. Am luat legãtura cu o firmã din Italia care ne
aduce o instalaþie de nocturnã mobilã pentru 32.000
de euro fãrã TVA. E o sumã foarte mare, pe care noi
nu ne permitem sã o plãtim singuri, dar eu cred cã
publicul din Sfântu Gheorghe meritã sã jucãm acest
meci acasã ºi nu la Braºov ºi din acest motiv am
fãcut un apel public pentru sponsori ºi ceilalþi care
vor sã ne ajute”, a spus Dioszegi. Conducerea Sepsi
OSK a postat un mesaj ºi pe pagina de socializare a
clubului în care menþioneazã cã echipa nu a jucat
niciodatã pânã acum un meci oficial cu „adversari
de asemenea calibru”, iar microbiºtii din Sfântu
Gheorghe meritã sã vadã acest meci acasã.


