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De astãzi,
craiovenii pot
depune
cererile pentru
ajutoarele de
încãlzire a
locuinþei.
Sistemul este
acelaºi ca în
fiecare an: cei
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îndeplinesc
criteriile îºi
depun
solicitãrile la
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proprietari, iar
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case trebuie
sã meargã la
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Încã nu s-a tras linia definitivã,
suntem chiar departe, ºi abia as-
tãzi încep probele de susþinere a
interviului ºi evaluare a CV-ului de
cãtre candidaþii care au trecut tes-
tul grilã cu cele 60 de întrebãri.
Etapa a II-a, la nivelul Comisiei
Judeþene de concurs, se va desfã-
ºura, aºadar, între 17 octombrie ºi
17 noiembrie, toate probele fiind
obligatorii ºi monitorizate de obser-
vatori ai Ministerului Educaþiei. Ceea
ce ºtim, deocamdatã, este cã din
cei 302 candidaþi, unii optând pen-
tru mai multe unitãþi de învãþãmânt,
45 au fost respinºi, nereuºind sã
atingã baremul de 35 de puncte.

„ªcoala„ªcoala„ªcoala„ªcoala„ªcoala
altfel” vinealtfel” vinealtfel” vinealtfel” vinealtfel” vine
cu modificãricu modificãricu modificãricu modificãricu modificãri

Anul ºcolar în curs a
adus mai multe modificãri
în program ºi curricula,
aºa cum este stipulat în
legislaþia din domeniu.
Una dintre schimbãri se
referã la Programul
„ªcoala altfel”, care se va
desfãºura în douã etape.
Dacã prima deja s-a
derulat, cea de-a doua stã
sã înceapã, în acest sens
fiind fãcutã cunoscutã
metodologia de aplicare.

Douã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoane
de trende trende trende trende tren
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Statul oferã 40.000 de euro
pentru cine se întoarce în þarã
ºi vrea sã-ºi deschidã o afacere

Ministerul Fondurilor Europe-
ne, împreunã cu Ministerul Afa-
cerilor Externe, prin Departamen-
tul Politici pentru Relaþia cu Ro-
mânii de Pretutindeni, au lansat
apelul pentru Programul „Dia-
spora Start-up”, cu o alocare de
30 milioane euro din Programul
Operaþional Capital Uman
(POCU) 2014-2020. În prima eta-
pã, administratorii de schemã de
antreprenoriat depun propuneri-
le de proiecte în valoare de maxi-
mum 5.000.000 euro prin care se
angajeazã sã pregãteascã viitorii
antreprenori ºi sã le acorde aces-
tora subvenþii pentru lansarea afa-
cerilor în þarã. Propunerile de
proiect pot fi depuse  pânã la data
de 29.11.2016, ora 16:00. În cea
de-a doua etapã, cetãþenii români
eligibili, care doresc sã îºi înfiin-
þeze o companie, pot accesa fon-
duri în valoare maximã de 40.000
de euro ºi pot urma programe de
formare antreprenorialã de tip e-
learning, prin intermediul admi-
nistratorilor de schemã de antre-
prenoriat. Sunt eligibili cetãþenii
români cu vârsta minimã de 18
ani, care fac dovada rezidenþei
sau a domiciliului în strãinãtate
de minim 12 luni ºi doresc sã în-
fiinþeze o afacere în România.

Peste 71.800 cazuri de infecþii
respiratorii, într-o sãptãmânã.
Cu 37,4% mai mult faþã de 2015

Peste 71.800 de cazuri de infec-
þii respiratorii acute au fost înre-
gistrate în perioada 3-9 octombrie,
la nivel naþional, numãrul acesto-
ra fiind cu 37,4% mai mare faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut,
anunþã Centrul Naþional de Supra-
veghere ºi Control a Bolilor Trans-
misibile (CNSCBT). “La nivel naþi-
onal, numãrul total de cazuri de
infecþii respiratorii acute (gripã cli-
nicã neconfirmatã, IACRS ºi pneu-
monii) a fost de 71.812, cu 37,4%
mai mare comparativ cu cel înre-
gistrat în aceeaºi sãptãmânã a se-
zonului precedent(52.258)”, se ara-
tã în informarea postatã pe site-ul
instituþiei. Specialiºtii susþin cã în
intervalul menþionat nu au fost în-
registrate cazuri de gripã clinicã,
comparativ cu 18 cazuri sesizate în
aceeaºi sãptãmânã a anului 2015.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Autorii de violenþe vor avea parte
de pedepse mai mari, parlamentarii
depunând douã proiecte de lege în
Parlament, unul care prevede majo-
rarea pedepselor, iar altul eliminarea
posibilitãþii ca agresorul sã se împa-
ce cu victima ceea ce duce în prezent
la înlãturarea rãspunderii penale. „So-
luþia legislativã pe care o propunem,
de modificare a articolului 199 din
Codul Penal, vizeazã sporirea protec-
þiei penale acordate vieþii familiale prin
majorarea cu jumãtate a cuantumului
pedepselor aplicate pentru sãvârºi-
rea de fapte cu violenþã în familie. În
concret, se vor majora cu jumãtate
minimul ºi maximul special pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de lovire, vã-
tãmare corporalã, lovituri cauzatoare
de moarte sau omor”, explicã iniþia-
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Reprezentanþii Federaþiei Sindica-
le Hipocrat anunþã cã nu renunþã la
proteste, urmând sã îºi întrerupã ac-
tivitatea ºi sã picheteze Ministerul
Sãnãtãþii pe 21 octombrie, susþinând
cã promisiunile primite nu înseamnã
soluþionarea în fapt, se aratã într-un
comunicat al sindicaliºtilor.

“Calendarul protestelor rãmâne
aºa cum a fost anunþat. Deºi existã
discuþii susþinute cu reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii ºi cel al Mun-
cii, promisiunile de rezolvare a reven-
dicãrilor noastre nu înseamnã solu-
þionarea în fapt, aºa cã protestul
anunþat îºi urmeazã cursul, iar data
de 21 septembrie va însemna piche-
tarea Ministerul Sãnãtãþii ºi întreru-
perea activitãþii timp de douã ore,
între 13.00 ºi 15.00. În paralel, lucrãm
la strângerea de semnãturi pentru greva gene-
ralã”, se aratã în comunicatul remis agenþiei de
presã MEDIAFAX.

Federaþia Sindicalã Hipocrat a declanºat se-
ria de proteste pe 10 octombrie, cu o grevã
japonezã, cu banderolã, care a durat pânã pe

14 octombrie. Potrivit comunicatului
remis MEDIAFAX, între 17-21 octom-
brie va avea loc pichetarea ºi întreru-
perea temporalã a activitãþii “ în func-
þie de rezultatul consultãrii membri-
lor”, iar pe 31 octombrie va fi declan-
ºatã greva generalã.

Cei din sindicatul Hipocrat cer emi-
terea de urgenþã a modificãrilor Ordi-
nului Ministrului Sãnãtãþii 870/2004, în
vederea corelãrii cu O.U.G. 20/2016 , ca-
drul legal pentru admiterea în învãþã-
mântul superior a asistenþilor medicali
cu studii medii ºi vechime în speciali-
tate, salarizarea unitarã, salarizare co-
respunzãtoare a personalului T.E.S.A.
ºi a funcþionarilor publici din cadrul
Direcþiilor de Sãnãtate Publicã, acor-
darea sporurilor pentru condiþii deose-
bite de muncã la salariile actuale, acor-

darea tichetelor de vacanþã si de masã pentru
toþi salariaþii din sistemul de sãnãtate ºi asis-
tenþã socialã.

Poliþia Românã le recomandã ºoferilor sã foloseascã
anvelope de iarnã în aceastã perioadã

Folosirea anvelopelor de iarnã nu
este condiþionatã de o anumitã datã
calendaristicã, ci de starea drumului,
atunci când este acoperit cu zãpadã,
gheaþã sau polei, nerespectarea obli-
gaþiei fiind sancþionatã cu amenzi ce
pot ajunge pânã la 2.500 de lei, anun-
þã Poliþia Românã.

“Poliþia Românã reaminteºte cã
legislaþia în vigoare nu condiþionea-
zã utilizarea anvelopelor de iarnã de
o anumitã datã calendaristicã, ci de
starea pãrþii carosabile, respectiv
atunci când se circulã pe drumuri
acoperite cu zãpadã, gheaþã sau po-
lei. De asemenea, în aceste condiþii,
autovehiculele cu greutatea de pes-
te 3,5 tone trebuie echipate cu dis-

pozitive antiderapante”, se aratã
într-o informare remisã agenþiei de
presã MEDIAFAX.

ªoferii care sunt depistaþi fãrã an-
velope de iarnã pe drumuri acoperite
cu zãpadã, gheaþã sau polei riscã sã
fie sancþionaþi cu amendã între 9 ºi
20 de puncte amendã, asta însem-
nând între 1.125 ºi 2.500 de lei. Pe
lângã amendã, se va reþine certifica-
tul de înmatriculare al autovehiculu-
lui, mai anunþã Poliþia Românã.

Informarea vine în condiþiile în care
Administraþia Naþionalã de Meteoro-
logie (ANM) a emis, ieri-dimineaþã, o
informare de vreme rea, valabilã de la
ora 14.00 pânã azi la ora 9.00, în acest
interval fiind anunþate intensificãri ale

vântului ºi ploi în toatã þara, iar în
zonele montane ninsori.

Potrivit informãrii ANM, în
Carpaþii Orientali va ninge ºi se
va depune un strat nou de zã-
padã, iar în Carpaþii Meridionali
sunt anunþate precipitaþii sub
formã de ninsoare. Vântul va su-
fla cu putere, îndeosebi în regiu-
nile sudice ale þãrii unde se vor
depãºi la rafalã 40-50 km/h. Pe
crestele montane, ANM anunþã
cã va sufla cu 60 km/h, visco-
lind zãpada.

În restul þãrii va ploua în interva-
lul menþionat, iar trecãtor în estul
Transilvaniei ºi în Subcarpaþii Mol-
dovei vor cãdea precipitaþii sub for-

mã de ploaie ºi ninsoare. Potrivit
ANM, ploile vor depãºi local 10-15 l/
mp, iar în zona de nord-vest, centru
ºi est izolat 20-25 l/mp.

Ministrul Culturii, Corina ªuteu,
a anunþat ieri, pe pagina sa de Fa-
cebook, cã sculptura „Cuminþenia
Pãmântului“ va fi gãzduitã de Mu-
zeul „Dimitrie Gusti” într-o primã
fazã, urmând ca lucrarea sã fie iti-
nerantã în þarã ºi sã fie expusã în
muzee de artã, galerii etc. “Faptul
cã, într-o primã fazã, „Cuminþenia
Pãmântului“ va fi gãzduitã de Mu-
zeul „Dimitrie Gusti“ nu înseamnã
cã ea va fi accesibilã doar bucureº-
tenilor: în viitorul apropiat, lucra-
rea va fi itineratã în România, ur-
mând sã fie expusã în contexte spe-
ciale, în muzee de artã, galerii etc.”,
a exprimat ministrul Corina ªuteu,
duminicã, pe Facebook.

Ministrul Culturii a argumentat

Pedepse mai mari pentru autorii
de fapte de violenþã în familie

torii – un grup de 34 de deputaþi ºi
senatori liberali. Pe de altã parte, de-
putatul Remus Cernea a depus, tot la
Senat, o propunere legislativã pen-
tru modificarea aceluiaºi articol din
Codul Penal, el solicitând eliminarea
prevederii potrivit cãreia o împãcare
duce la înlãturarea rãspunderii pena-
le. „Prezenta propunere legislativã îºi
propune sã elimine din Codul Penal
aceastã posibilitate care permite ca
agresorii sã fie exoneraþi de rãspun-
dere penalã în cazuri de violenþã în
familie”, menþioneazã Remus Cernea.

Cernea susþine cã ordinul de re-
stricþie ajutã victimele violenþei do-
mestice, dar nu le poate salva în ori-
ce circumstanþã. «Dacã agresorul su-
ferã de anumite tulburãri de gândire
generate de o obsesie ori de consu-

mul alcool, droguri sau
alte substanþe interzise
sau pur ºi simplu are o
gândire extremistã ºi nu
acceptã sã i se interzicã
sã stea departe de par-
tenera lui sau de parte-
nerul ei, consideratã
chiar un fel de „proprie-
tate privatã”, acesta
poate recurge la un gest
necugetat ºi în ciuda or-
dinului de restricþie emis
împotriva lui», susþine
Cernea în expunerea de
motive care însoþeºte
proiectul de lege.

Regele Mihai va împlini,
pe 25 octombrie, 95 de ani

Casa Regalã a României a sta-
bilit programul evenimentelor pu-
blice dedicate aniversãrii Majes-
tãþii Sale Regelui Mihai I la împli-
nirea vârstei de 95 de ani, la data
de 25 octombrie, evenimente care
vor avea loc în Bucureºti ºi Sinaia,
în perioada 20-28 octombrie. La re-
ºedinþa privatã din Elveþia, Majes-
tatea Sa Regele Mihai I va sãrbã-
tori alãturi de Alteþa Sa Regalã Prin-
cipesa Elena ºi de Alteþa Sa Rega-

lã Principesa Sofia. Pe de altã par-
te, în România, în perioada 20-28
octombrie, o serie de evenimente
vor avea loc spre a marca aniver-
sarea, precum o piesã de teatru ra-
diofonicã scrisã de Regele Mihai
ºi de Regina Ana, ce va putea fi
audiatã la Sala Radio din Bucureºti,
vernisaje de fotografie la Castelul
Peliºor, ceremonii de decorare, un
concert de galã, lansãri de cãrþi ºi
alte manifestaþii.

Sculptura „Cuminþenia Pãmântului”
va fi gãzduitã de Muzeul Satului

de ce a fost luatã hotãrârea ca
sculptura sã fie expusã la acest
muzeu: «Muzeul Satului „Dimitrie
Gusti” este, în prezent, cea mai vi-
zitatã instituþie muzealã din Bucu-
reºti, iar mutarea „Cuminþeniei Pã-
mântului” în acest spaþiu este me-
nitã unei expuneri cât mai largi a
lucrãrii, pentru un public cât mai
numeros ºi mai divers, ce o va pu-
tea recepta în multiplele ei valenþe,
nu doar în siajul tradiþiei artistice
din care provine». Ministrul Cultu-
rii menþioneazã cã includerea sculp-
turii lui Brâncuºi la Muzeul “Dimi-
trie Gusti” este atipicã, dar cã mi-
nisterul doreºte prin aceastã deci-
zie ca Muzeul Satului sã fie regân-
dit într-un mod contemporan.



cuvântul libertãþii / 3luni, 17 octombrie 2016 administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie

Înregistrarea cererilor ºi de-
claraþiilor pe propria rãspunde-
re de acordare a ajutorului pen-
tru încãlzirea locuinþei se face
atât la asociaþiile de proprietari
(pentru energie termicã), cât ºi
Biroul Alocaþii, Indemnizaþii,
Ajutoare încãlzire locuinþe, din
strada „Mitropolit Firmilian”
nr.14 (în cazul locuinþelor care
se încãlzesc cu lemne ºi gaze
naturale), începând cu data de
17 octombrie ºi pânã la data de
20 noiembrie. Cei care depun în
aceastã perioadã vor putea be-
neficia de ajutor pentru luna
noiembrie. Autoritãþile precizea-
zã cã persoanele care rateazã
aceastã perioadã de înscriere
mai pot depune, totuºi, cereri
ºi pânã pe data de 20 a fiecãrei
luni, pentru perioada rãmasã a
sezonului rece, de luni pânã joi
între orele 8.30 – 15.30, ºi vi-
neri între orele 8.30 – 13.00. Cu
menþiunea cã, în acest ultim
caz, vor pierde banii pe luna no-
iembrie.

În ceea ce priveºte actele pe
care solicitanþii trebuie sã le de-
punã, acestea sunt mai multe,
iar asociaþiile de proprietari au
obligaþia sã le afiºeze la fiecare
scarã de bloc.

O obligaþie pe care o au be-
neficiarii este sã declare corect
nivelul veniturilor ºi numãrul
membrilor de familie (dacã
componenþa familiei se modifi-
cã în una din lunile de iarnã,
trebuie sã anunþe). Nedeclara-
rea corectã este consideratã in-
fracþiune ºi, pe lângã pierderea
ajutorului, va fi obligatorie se-
sizarea organelor de urmãrire
penalã în cazul lor.

Lista bunurilor
interzise

Persoanele care solicitã aju-
tor de cãldurã trebuie sã înde-
plineascã anumite criterii. Cel

De astãzi, craiovenii pot depune
cererile pentru ajutoarele de încãl-
zire a locuinþei. Sistemul este ace-
laºi ca în fiecare an: cei care lo-
cuiesc la bloc ºi îndeplinesc crite-

riile îºi depun solicitãrile la asocia-
þiile de proprietari, iar cei care lo-
cuiesc la case trebuie sã meargã la
biroul Primãriei de pe strada „Mi-
tropolit Firmilian” nr. 14.
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mai important criteriu este cel
al veniturilor, dar mai sunt ºi alte
condiþii pe care, de asemenea,
trebuie sã le respecte. Primãria

Craiova a întocmit ºi o listã bu-
nurilor ce conduc la excluderea
acordãrii ajutorului pentru încãl-
zirea locuinþei. Conform legii,
solicitanþii nu trebuie sã aibã alte
clãdiri în afara locuinþei de do-
miciliu ºi a anexelor gospodã-
reºti; terenurile de împrejmuire
a locuinþei ºi curtea aferentã ºi
alte terenuri intravilane sã nu de-
pãºeascã 1.000 de metri pãtraþi
în zona urbanã ºi 2.000 de me-
tri pãtraþi în zona ruralã. Printre
altele, sã nu aibã autoturism sau
motociclete cu o vechime mai
micã de 10 ani, cu excepþia ce-
lor adaptate pentru persoanele cu
handicap. Sã nu aibã utilaje agri-
cole ºi pãsãri a cãror valoare
netã de producþie anualã depã-
ºeºte suma de 1.000 euro pen-
tru persoana singurã, respectiv
suma de 2.500 euro pentru fa-
milie. Beneficiarii nu trebuie, de
asemenea, sã aibã depozite ban-
care cu valoare de peste 3.000
de lei.

Cine nu primeºte
ajutor de încãlzire

Important de ºtiut este ºi fap-
tul cã în cazul în care existã un
minor care locuieºte cu bunicii,
iar pãrinþii acestuia locuiesc la
altã adresã ºi nu contribuie la
întreþinerea minorului, acesta
poate fi asimilat familiei buni-
cilor doar în condiþiile în care
este stabilitã mãsura plasamen-
tului sau a tutelei, altfel copilul
este considerat tot în întreþine-
rea pãrinþilor naturali.

În cazul studenþilor care sunt
întreþinuþi de pãrinþi ºi care lo-
cuiesc separat de aceºtia, au-
toritãþile precizeazã cã aceºtia
nu pot primi ajutor de încãlzi-
re. De asemenea, nu primesc
ajutor de încãlzire cei care lo-

cuiesc în gazdã, lipsa vizei de
reºedinþã anuleazã orice drept
de acordare a ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei.

Ajutoarele se
acordã în funcþie
de venituri

Ajutoarele de cãldurã se acor-
dã în baza unei ordonanþe de
guvern, din 2011, iar cei care
solicitã trebuie sã îndeplineas-
cã anumite criterii, în principal
legate de veniturile pe care le
deþin.

De ajutorul bãnesc pentru în-
cãlzirea locuinþei cu energie ter-
micã – ºi aici este cea mai mare
categorie – beneficiazã familii-
le care realizeazã venituri de
pânã la 786 lei pe membru de
familie ºi 1.082 lei de lei, în
cazul persoanelor singure, sta-
bilit funcþie de venitul net lunar.
Astfel, la un venit de pânã la
155 de lei pe membru de fami-

lie – ajutorul acordat este de
90%; între 155,1 lei ºi 210 lei
pe membru de familie – un aju-
tor de 80%; între 210,1 de lei
ºi 260 lei de lei pe membru de
familie – un ajutor de 70%; în-
tre 260,1 de lei ºi 310 de lei –
un ajutor de 60%; între 310,1
de lei ºi 355 de lei pe membru
de familie – un ajutor de 50%;
între 355,1 de lei ºi 425 de lei
pe membru de familie – un aju-
tor de 40%; între 425,1 de lei
ºi 480 de lei pe membru de fa-
milie – un ajutor de 30%; între
480,1 de lei ºi 540 de lei pe
membru de familie – un ajutor
de 20%; între 540.1 de lei ºi
615 de lei – un ajutor de 10%.
Tot un ajutor de 10% se acordã
ºi persoanelor singure care au
un venit de pânã la 1.082 de lei.
Cel mai mic ajutor este de 5%
ºi se acordã pentru venituri de
pânã la suma de 786 de lei pe
membru de familie. La cealaltã
extremã, ajutor de 100%, adicã

plata integralã a facturii de
energie, primesc beneficiarii
Legii 416.

De ajutorul bãnesc pentru în-
cãlzirea locuinþei cu gaze natu-
rale pot beneficia familiile ºi per-
soanele singure care realizeazã
venituri cuprinse între 155 de
lei (un ajutor de 262 de lei) ºi
615 lei (un ajutor de 20 de lei).

Ajutorul pentru încãlzirea lo-
cuinþelor cu lemne, cãrbuni ºi
combustibili petrolieri benefi-
ciazã familiile ºi persoanele sin-
gure care realizeazã venituri de
pânã la 615 lei de lei pe mem-
bru de familie. Acelaºi nivel de
venituri – de 615 lei pe mem-
bru de familie – este maximum
pentru care se acordã ajutorul
bãnesc pentru încãlzirea locuin-
þei cu energie electricã.

De precizat cã valoarea alo-
caþiei de stat pentru copii, pre-
cum ºi a alocaþiei de susþinere
a familiei nu sunt luate în cal-
cul la veniturile familiei.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, sâmbãtã, 15 octombrie a.c.,
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi au dispus ares-
tarea preventivã pentru 30 de zile
a lui Rozel Sîrbu, de 38 de ani, din
comuna Periºor: „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Dispune arestarea
preventivã a inculpatului Sîrbu
Rozel pe o perioadã de 30 de zile,
începând de la data de 15.10.2016,
pânã la data de 13.11.2016, in-

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de In-
vestigare a Criminalitãþii Economice au
organizat, la acest sfârºit de sãptãmânã,
o serie de acþiuni în municipiul Craiova
pentru prevenirea activitãþilor ilicite de
comerþ ºi faptelor de evaziune fiscalã din
domeniul „comercializãrii alcoolului ºi
bãuturilor alcoolice”, precum ºi „comer-
cializãrii cãrnii ºi produselor din carne”.

Potrivit reprezentanþilor Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Dolj, în cadrul ac-
þiunilor, oamenii legii au verificat 20 de
agenþi economici, persoane fizice ºi juri-
dice, precum ºi mai multe mijloace de
transport. În plus, în baza informaþiilor
deþinute, poliþiºtii de la economic au fã-
cut ºi douã percheziþii domiciliare în Cra-
iova, la locuinþele unor persoane bãnuite

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au fost solicitate sâm-
bãtã seara, în jurul orei 18.30, în Gara Cra-
iova, pentru stingerea unui incendiu care
cuprinsese douã vagoane de pasageri. Re-
prezentanþii ISU au declarat cã cele douã
vagoane de tren erau garate pe liniile desti-
nate garniturilor aflate în revizie tehnicã.

„La faþa locului s-au deplasat trei auto-
speciale cu apã ºi spumã de la Detaºamen-
tul 1 Pompieri Craiova, care au lucrat mai
bine de douã ore la lichidarea incendiului.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime, în-
trucât vagoanele erau garate pe o linie se-
cundarã, însã au fost distruse toate materi-
alele din interior”, ne-a declarat plutonier
major Tania Vâlceanu din cadrul Biroului de
Presã al ISU Dolj.

A fost demaratã o anchetã pentru a se
stabili cauza incendiului, iar specialiºtii ISU
Dolj nu exclud posibilitatea ca focul sã fi
fost fãcut de persoane fãrã adãpost care
au vrut sã se încãlzeascã, apoi a scãpat
de sub control.

ªi-a ucis mama ºi i-aªi-a ucis mama ºi i-aªi-a ucis mama ºi i-aªi-a ucis mama ºi i-aªi-a ucis mama ºi i-a aruncat cadavrul aruncat cadavrul aruncat cadavrul aruncat cadavrul aruncat cadavrul
într-o fântânã pãrãsitãîntr-o fântânã pãrãsitãîntr-o fântânã pãrãsitãîntr-o fântânã pãrãsitãîntr-o fântânã pãrãsitã

Un doljean de 38 de ani a fost arestat pre-
ventiv pentru o perioadã de 30 de zile, sâm-
bãtã, în baza mandatului emis de Tribunalul
Dolj pe numele sãu pentru comiterea infrac-
þiunii de omor. În urma unei anchete a poliþiº-

tilor ºi procurorilor criminaliºti de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj s-a stabilit cã
bãrbatul ºi-a omorât mama în bãtaie, în urmã
cu o lunã, ºi i-a aruncat cadavrul într-o fântâ-
nã pãrãsitã de la marginea comunei Periºor.

clusiv. În baza art.275 al.6 CPP:
Cheltuielile judiciare rãmân în sar-
cina statului, din care suma de 260
lei reprezentând onorariu avocat
oficiu va fi viratã în contul Ba-
roului de Avocaþi Dolj. Cu conte-
staþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în ºedinþa
din Camera de Consiliu de la
15.10.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Bãrbatul a ajuns în arestul IPJ
Dolj o zi mai devreme, vineri, 14

octombrie a.c., în baza ordonanþei
de reþinere pe 24 de ore emisã de
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj pe nu-
mele sãu, pentru omor, dupã ce s-a
stabilit cã ºi-a ucis mama. Potrivit
anchetatorilor, fapta s-a petrecut în
urmã cu o lunã, mai exact pe 17
septembrie a.c., în comuna Periºor.
O vecinã a sesizat dispariþia femeii
la Poliþie, dupã ce n-a mai vãzut-o
câteva zile la rând, astfel cã oame-
nii legii au demarat investigaþiile.

Au stabilit cã femeia a fost în
vizitã la fiul sãu, Rozel Sîrbu, s-
au certat, el a început sã o loveascã
cu pumnii, picioarele, dar ºi cu un
obiect contondent, dupã cum spun
anchetatorii, pânã când n-a mai
miºcat. Ca sã scape, bãrbatul a

aruncat cadavrul într-o fântânã
pãrãsitã de la marginea comunei.
La sfârºitul sãptãmânii trecute ca-
davrul a fost recuperat, a fost dus
la morgã pentru efectuarea necr-
opsiei, iar fiul victimei a ajuns
dupã gratii.

Douã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoaneDouã vagoane
de tren au luat focde tren au luat focde tren au luat focde tren au luat focde tren au luat foc
în Gara Craiovaîn Gara Craiovaîn Gara Craiovaîn Gara Craiovaîn Gara Craiova

Mai bine de douã ore au muncit
pompierii craioveni, sâmbãtã
seara, pentru a lichida un incendiu
care a cuprins douã vagoane de
tren, în Gara Craiova. Au fost
demarate cercetãri pentru a se
stabili cauza incendiului, iar
pompierii nu exclud varianta ca
persoane fãrã adãpost sã fi fãcut
focul în interior pentru a se încãlzi.
Nici o persoanã nu a fost rãnitã.

Bãuturi în valoare de 60.000 lei
confiscate de poliþiºtii craioveni

Peste 200 de sticle de bãuturi
alcoolice fãrã timbru de marcaj
fiscal românesc, în valoare de
60.000 lei, au confiscat poliþiºtii
craioveni în urma unor descinderi
fãcute la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã. Activitãþile au vizat combate-
rea activitãþilor ilicite de comerþ,
iar în total, pentru neregulile
constatate, oamenii legii au aplicat
amenzi în valoare de 42.000 lei.

ca ar deþine bãuturi alcoolice fãrã timbru
de marcaj fiscal. În urma controalelor,
poliþiºtii doljeni au aplicat 10 sancþiuni
contravenþionale, în valoare de 42.000 lei.
De asemenea, poliþiºtii au confiscat 150
kg de carne în valoare de aproape 900 lei
ºi au indisponibilizat peste 200  sticle
bãuturi alcoolice, diverse mãrci, fãrã tim-
bru de marcaj fiscal românesc, în valoa-
re de 60.000 lei.

„Cea mai mare cantitate de bãuturã a
fost ridicatã de la o singurã persoanã.

Astfel, în urma percheziþiei efectuate la
domiciliul unei persoane fizice din Cra-
iova, poliþiºtii au descoperit 161 de sti-
cle bãuturi alcoolice, diverse mãrci, care
nu purtau timbru de marcaj fiscal româ-
nesc, ce urmau a fi comercializate cãtre
populaþie. Cantitatea de 161 sticle bãu-
turi alcoolice a fost ridicatã în vederea
continuãrii cercetãrilor, valoare de piaþa
a acestora fiind de 40.000 lei”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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De astãzi, încep probele de CV
ºi interviu pentru concursul directorilor

Concursul de directori de ºcoli: poate un pas înainte!Concursul de directori de ºcoli: poate un pas înainte!Concursul de directori de ºcoli: poate un pas înainte!Concursul de directori de ºcoli: poate un pas înainte!Concursul de directori de ºcoli: poate un pas înainte!
MIRCEA CANÞÃR

Încã nu s-a tras linia definitivã, sun-
tem chiar departe, ºi abia astãzi încep
probele de susþinere a interviului ºi eva-
luare a CV-ului de cãtre candidaþii care
au trecut testul grilã cu cele 60 de în-
trebãri. Etapa a II-a, la nivelul Comisiei
Judeþene de concurs, se va desfãºura,
aºadar, între 17 octombrie ºi 17 noiem-
brie, toate probele fiind obligatorii ºi
monitorizate de observatori ai Ministe-
rului Educaþiei. Ceea ce ºtim, deocam-
datã, este cã din cei 302 candidaþi, unii
optând pentru mai multe unitãþi de în-
vãþãmânt, 45 au fost respinºi, nereuºind
sã atingã baremul de 35 de puncte. La
un test grilã elaborat de Ministerul Edu-
caþiei, urmãrite fiind aptitudinile cogni-

tive ºi competenþele manageriale, rezul-
tatul de ansamblu, la nivelul Doljului, nu
este deloc descumpãnitor. Dimpotrivã.
86,42% a fost procentul de promova-
bilitate. Fireºte, dezbaterea asupra „gra-
dului de dificultate” al testului grilã a
fost ºi încã mai este, dar se poate vorbi,
îndreptãþit totuºi, de o tentativã de legi-
timare a competenþei în educaþie. Sau
cel puþin aºa se clameazã. Întrebãrile pe
segmentul de logicã, din testul grilã, n-
au fost grele din cale-afarã, dacã avem
în vedere cã douã destoinice candida-
te (prof. Alina Ciucã ºi prof. Valeria Ro-
zica) au atins punctajul maxim. Au pre-
supus însã maximã concentrare. Con-
cursul pentru postul de director ºi di-

rector adjunct poate suscita multe co-
mentarii. Pro ºi contra. Nu este o cer-
titudine cã toþi câºtigãtorii vor fi im-
pecabili manageri sau iscusiþi... mana-
geri. Vor avea, în schimb, deplinã sta-
bilitate ºi totalã decuplare de zona po-
liticã. Pe care au avut-o, în general, ºi
pânã acum. Sã fim serioºi. Probele de
evaluare a CV-ului ºi interviul propriu-
zis pot permite, de asemenea, o cât mai
corectã departajare a candidaþilor apro-
piaþi ca punctaj sau chiar cu punctaj
identic, cu condiþia bunei credinþe a
comisiilor. Concurenþa este teribilã la
toate colegiile naþionale din Craiova ºi
candidaþii „cu prima ºansã” pleacã din
bloc-starturi apropiate, adicã având

punctaj apropiat la testul grilã, încât de-
partajarea s-ar putea face, scuzatã fie
comparaþia, la fotografie sau, poftim,
la mustaþã. Un câºtigãtor trebuie sã adu-
ne minimum 105 puncte la toate probe-
le obligatorii susþinute. Afiºarea rezul-
tatelor este prevãzutã pe 18 noiembrie,
iar contestaþiile pentru proba de inter-
viu vor fi depuse în perioada 21-23 no-
iembrie. Se traverseazã, altfel spus, o
perioadã febrilã de cãtre candidaþi ºi
toþi meritã încurajaþi din acest colþ de
paginã. Cum este subînþeles, ºi în acest
teritoriu al competiþiei propriu-zise
existã ambiþie, orgoliu, grade diferite
de sagacitate ºi mai ales de pregãtire.
Baftã tuturor!

Proiectul de Metodologie pri-
vind acreditarea ºi evaluarea pe-
riodicã a ºcolilor doctorale poa-
te fi consultat pe site-ul Minis-
terului Educaþie timp de 10 zile
(16-26 octombrie), iar observa-
þiile, propunerile ºi sugestiile pot
fi trimise în intervalul menþio-
nat la adresa de email anca.pri-
sacariu@edu.gov.ro, se aratã
într-un comunicat remis agen-
þiei de presã MEDIAFAX.

“Metodologia este structuratã
pe trei mari domenii – capacitate
instituþionalã, eficacitate educa-
þionalã ºi management al calitãþii
– din care derivã criteriile ºi in-

Ministerul Educaþie a pus în dezbatere publicã noua
metodologie pentru acreditarea ºcolilor doctorale
Ministerul Educaþie a pus în dez-

batere publicã, ieri, pe site-ul insti-
tuþiei, proiectul de Metodologie pri-
vind acreditarea ºi evaluarea perio-

dicã a ºcolilor doctorale, aceasta fi-
ind structuratã pe trei domenii, con-
sultarea publicã fiind derulatã pânã
pe 26 octombrie.

dicatorii de performanþã.(...)
Menþionãm cã Metodologia va
sta la baza procesului de acredi-
tare ºi evaluare periodicã a ºco-
lilor doctorale din România, pe
care Ministerul Educaþiei îl va
iniþia în aceastã toamnã”, se pre-
cizeazã în comunicat. Proiectul
cuprinde opt articole ºi o anexã
unde sunt stipulate criteriile ºi
indicatori de performanþã utilizaþi
în acreditarea ºi evaluarea perio-
dicã a unei ºcoli doctorale.

Pentru domeniul capacitate in-
stituþionalã, la criterii sunt trecu-
te: structurile instituþionale, ad-
ministrative ºi manageriale, baza

materialã ºi optimizarea utilizãrii
infrastructurii de cercetare, re-
sursele umane ºi capacitatea in-
stituþiei de atragere a resurselor
umane externe instituþiei ºi din
afara þãrii, în condiþiile legii.

La domeniul eficacitate edu-
caþionalã criteriile cuprinse în
proiect sunt: conþinutul progra-
mului de studii, rezultatele învã-
þãrii ºi activitatea de cercetare
ºtiinþificã, angajabilitatea, activi-
tatea financiarã a organizaþiei.

Pentru managementul calitã-
þii criterii sunt: strategii ºi pro-
ceduri pentru asigurarea calitã-
þii, proceduri privind initierea,

monitorizarea ºi revizuirea perio-
dicã a programelor ºi activitãþi-
lor desfãºurate, proceduri obiec-
tive ºi transparente de evaluare
a rezultatelor învãþãrii (pregãti-
rii doctorale) ºi proceduri de
evaluare periodicã a calitãþii cor-
pului profesoral.

Proiectul de metodologie pri-
vind acreditarea ºi evaluarea pe-
riodicã a ºcolilor doctorale vine
dupã ce pe 29 septembrie,
printr-un ordin al ministrului

Educaþiei, acestea au fost auto-
rizate provizoriu. Potrivit Minis-
terului Educaþiei, era pasul ne-
cesar pentru a înmatricula stu-
denþii doctoranzi în anul univer-
sitar 2016-2017, ºcolile docto-
rale nefiind evaluate externe în
ultimii cinci ani, aºa cum preve-
de legislaþia în vigoare. Prin ad-
optarea acestei noi metodologii
va putea fi demarat procesul de
acreditare, chiar din aceastã
toamnã. (Mediafax)

Dupã susþinerea probei scrise,
candidaþii pentru ocuparea funcþiei de
director sau de director adjunct în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
trebuie sã treacã prin alte douã exami-

nãri: cea a analizãrii CV-ului, respectiv
susþinerea unui interviu. A fost efectua-
tã programarea, astfel cã, de astãzi, va
începe selecþia, la Colegiul „ªtefan
Odobleja” din Craiova, întregul proces

fiind finalizat pe 11 noiem-
brie. S-a fãcut repartizarea
în aºa fel încât cei care au
rãmas în cursã pentru mai
multe unitãþi ºcolare sã
poatã sã îºi prezinte pro-
gramul în faþa comisiei,
pentru fiecare post. Prima
etapã este cea a analizãrii
CV-ului. Conform metodo-
logiei, „în momentul
susþinerii probei de inter-
viu, candidaþii vor depune,
în format tipãrit, la comisia
de concurs, un exemplar al
ofertei manageriale ºi
planului operaþional pe un
an, identic cu exemplarul
depus la înscriere”. Rezul-
tatele finale vor fi validate
pe 16 decembrie.

CRISTI PÃTRU
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Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã a majorat
numãrul de locuri/posturi, pentru absol-
venþii de medicinã generalã, medicinã den-
tarã ºi farmacie pentru sesiunea 2016 a
examenului de rezidenþiat din data de 20
noiembrie. “O altã noutate pentru acest an
este introducerea unor specialitãþi noi –
cardiologie pediatricã, gastroenterologie
pediatricã, nefrologie pediatricã, oncolo-
gie ºi hematologie pediatricã, pneumolo-
gie pediatricã ºi microbiologie clinicã”,
transmite Ministerul Sãnãtãþii. Concursul
se desfãºoarã în centrele universitare din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi,
Târgu Mureº ºi Timiºoara.

Înscrierile se fac prin direcþiile de sã-
nãtate publicã, respectiv prin ministerele
cu reþea sanitarã proprie, în perioada 14-
28 octombrie 2016, inclusiv iar candidaþii
îºi pot depune dosarele de luni pânã joi între
orele 9.00 ºi 15.00, ºi vinerea, între orele
9.00 ºi 14.00. Documentele pe care tre-
buie sã le conþinã dosarul de înscriere a
candidatului se gãsesc la adresa reziden-

tiat.ms.ro. Listele cu candidaþii admiºi în
concurs, pe centre universitare ºi dome-
nii, se afiºeazã pe site la data de 7 noiem-
brie 2016.

“Concursul se desfãºoarã sub formã de
test-grilã cu 200 de întrebãri pentru fiecare
domeniu, identice pentru toate centrele uni-
versitare în care se organizeazã concursul,
pe o duratã de 4 ore. Întrebãrile sunt diferi-
te, în funcþie de domeniu. Alegerea unui loc
sau post este condiþionata de obþinerea unui
punctaj minim de promovare de 60% din
punctajul maxim realizat la nivel naþional
pentru cele 200 de intrebãri pentru fiecare
domeniu”, anunþã ministerul.

Ocuparea locurilor/posturilor in specia-
litate se face in ordinea punctajului de pro-
movare obþinut, in limita locurilor/postu-
rilor publicate la concurs, alcatuindu-se o
singura clasificare naþionala pentru fieca-
re domeniu. Locurile s&i posturile rãma-
se neocupate in urma finalizãrii alegerilor
vor putea fi ocupate numai printr-un alt
concurs de rezidenþiat. (Mediafax)
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Portalul oferã, de asemenea, in-
formaþii clare despre oportunitãþi-
le de utilizare a instrumentelor fi-
nanciare, precum ºi despre eveni-
mente legate de dezvoltarea urba-
nã. Acest nou portal va ajuta ora-
ºele sã facã faþã unor provocãri
precum nevoia asigurãrii de locuin-
þe, eficienþa energeticã sau accesi-
bilitate, prin utilizarea pe cât de mult
posibil  a oportunitãþilor oferite de
finanþarea din fonduri europene.

Mai mult, noua Platformã urba-
nã de informaþii, gãzduitã de Cen-
trul de informare pentru politici
teritoriale, ce este administrat de -
Centrul Comun de Cercetare, ofe-
rã un punct unic de acces cãtre
indicatorii comuni privind situaþia
actualã ºi tendinþele din peste 800
de zone urbane europene – în ceea
ce priveºte aspectul demografic,

Un nou portal online dedicat oraºelorUn nou portal online dedicat oraºelorUn nou portal online dedicat oraºelorUn nou portal online dedicat oraºelorUn nou portal online dedicat oraºelor
pentru a promova schimbul de bune practicipentru a promova schimbul de bune practicipentru a promova schimbul de bune practicipentru a promova schimbul de bune practicipentru a promova schimbul de bune practici

Conferinþa Naþiunilor Unite Habitat III

Mai multe informaþii despre conferinþa Naþiunilor Unite
pentru locuinþe ºi dezvoltare urbanã durabilã de la Quito,
programul acesteia ºi despre politica urbanã a UE sunt dis-
ponibile online pe site-ul Comisiei Europene.

Comisia Europeanã a lansat, sãptã-
mâna trecutã, un nou portal online de-
dicat oraºelor pentru a promova schim-
bul de bune practici ºi dezvoltarea stra-
tegiilor urbane. Ca rãspuns la nevoia
exprimatã de numeroase oraºe în cadrul

Agendei Urbane a UE, noul portal ofe-
rã informaþii actualizate despre politi-
cile UE, precum adaptarea la schimbã-
rile climatice, mobilitate sau economia
circularã, politici cu impact direct asu-
pra oraºelor ºi zonelor urbane.

dezvoltarea economicã sau acce-
sul la servicii, de exemplu. Aceas-
tã bazã de date va permite autori-
tãþilor urbane ºi pãrþilor interesate
sã compare informaþii, sã fixeze
puncte de referinþã ºi sã monitori-
zeze, acesta fiind de altfel unul din-
tre obiectivele Agendei Urbane.
Peste 70% din populaþia UE
trãieºte la oraº

“Peste 70% din populaþia UE
trãieºte în zone urbane; aici este
decisã tranziþia cãtre o economie
verde. Oraºele joacã un rol crucial
în mobilizarea cetãþenilor ºi con-
sumatorilor ºi în promovarea
schimbãrii prin investiþii în reabili-
tarea clãdirilor,elaborarea unui plan
de transport sustenabil, creºterea
gradului de conºtientizare în rân-
dul cetãþenilor, folosirea noilor teh-

nologii, sprijinirea
consumator i lor
vulnerabili ºi multe
altele. Astfel, lan-
sãm instrumente ce
vor permite oraºe-
lor sã experimente-
ze noi idei ºi sã
vadã dacã sunt fe-
zabile sau folosi-
toare” a spus vice-
preºedintele Comi-
siei Europene res-
ponsabil pentru

Uniunea Energeticã, Maroš Šefèo-
viè, cu ocazia prezentãrii celor douã
instrumente în cadrul Sãptãmânii
europene a regiunilor ºi oraºelor.

“Nouã Agendã Urbanã”
În parteneriat cu Habitatul

ONU, programul Naþiunilor Unite
ce are ca scop un viitor urban mai
bun, Comisia a publicat recent
Raportul privind starea oraºelor din
Europa. Acest raport sprijinã Agen-
da Urbanã prin evaluarea perfor-
manþei oraºelor europene în ceea
ce priveºte temele prioritare: locuri
de muncã ºi abilitãþi, lupta contra
sãrãciei, tranziþia cãtre o economie
cu emisii scãzute de carbon.
Aceastã muncã analiticã permite
primarilor sã evalueze performan-
þa oraºelor lor, încurajând în ace-
laºi timp schimbul de experienþã.

Concluziile Agendei urbane a UE
vor fi prezentate sãptãmâna viitoare
în Quito în cadrul conferinþei Naþiu-
nilor Unite pentru locuinþe ºi dezvol-
tare urbanã durabilã care se va des-
fãºura în perioada 17-20 octombrie.
Aceasta va contribui la o “Nouã
Agendã Urbanã” globalã adoptatã
acolo, care va reflecta viziunea glo-
balã comunã ºi angajamentul colec-
tiv de a valorifica potenþialul de ur-
banizare rapidã pentru dezvoltare du-
rabilã acoperind aspectele sale socia-
le, de mediu ºi economice.

· Pactul de la Amsterdam  (30 mai 2016) ºi Concluziile Consi-
liului (24 iunie 2016) au lansat Agenda Urbanã a UE ºi au stabilit
principalele obiective ale acesteia.

· La baza Agendei Urbane stau 12 parteneriate ce permit oraºe-
lor, statelor membre, instituþiilor UE, ONG-urilor ºi partenerilor de
afaceri sã lucreze împreunã în mod echitabil pentru a gãsi soluþii
comune de a îmbunãtãþi calitatea vieþii în zonele urbane europene.

· Patru parteneriate pilot au început deja: unul dedicat incluziu-
nii imigranþilor, coordonat de oraºul Amsterdam; un altul, privind ca-
litatea aerului, coordonat de Þãrile de Jos; un parteneriat pentru lo-
cuinþe, coordonat de Slovacia ºi unul dedicat combaterii sãrãciei ur-
bane, coordonat de Belgia ºi Franþa.

· Alte patru noi parteneriate vor fi lansate pânã în ianuarie 2017:
un parteneriat pentru economia circularã coordonat de Oslo (Norve-
gia); unul pentru tranziþia digitalã, coordonat de Estonia, Oulu (Fin-
landa) ºi Sofia (Bulgaria); un altul pentru mobilitatea urbanã, coordo-
nat de Republica Cehã ºi Karlsruhe (Germania), precum ºi un parte-
neriat pentru locuri de muncã ºi abilitãþi coordonat de România,
Rotterdam (Þãrile de Jos) ºi Jelgava (Letonia). 

· Comisia Europeanã va transmite Consiliului un raport privind
parteneriatele pânã la sfârºitul anului 2017.

De ieri ºi pânã joi, 20 octombrie 2016, Comisarul euro-
pean pentru politicã regionalã Corina Creþu va participa la
conferinþa Naþiunilor Unite Habitat III, ce are loc la Quito,
în Ecuador, unde va fi adoptatã noua Agendã urbanã globalã.

Ieri, înaltul oficial european a
participat la reuniunea primarilor din
întreaga lume, iar astãzi va avea loc
o întâlnire bilateralã cu Helen Clark,
coordonatorul Programului Naþiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) ºi va susþine un discurs în
sesiunea plenarã de deschidere a
conferinþei, în numele Uniunii Eu-
ropene ºi al statelor membre. Mâi-
ne, comisarul european Corina Cre-
þu se va întâlni cu  Juan Clos - di-
rectorul executiv al Programului
Naþiunilor Unite pentru Aºezari
Umane (UN Habitat), iar miercuri
va prezenta angajamentele volunta-
re ale UE în ceea ce priveºte imple-
mentarea noii Agende urbane, alã-
turi de statele membre, oraºe ºi par-
teneri. “Noua Agendã urbanã va
reprezenta o piatrã de hotar în im-
plementarea Agendei de dezvoltare
durabilã pentru 2030. Activitatea
desfãºuratã în cadrul Agendei ur-
bane a UE, cu cele 12 parteneriate
tematice, guvernanþa sa pe mai
multe niveluri ºi accentul pus pe
schimburi de experienþã, toate aces-
tea vor contribui cu siguranþã la

conturarea Agendei urbane globa-
le”, a declarat comisarul european
Corina Creþu înaintea conferinþei.
Revigorarea angajamentului
global pentru o dezvoltare
urbanã durabilã

Adunarea Generalã ONU a con-
vocat prima conferinþã Habitat în
1976, la Vancouver (Canada), oda-
tã cu recunoaºterea de cãtre guver-
ne a nevoii de a avea o dezvoltare
urbanã durabilã, în contextul unui

proces de urbanizare rapidã, în spe-
cial în þãrile în curs de dezvoltare.
În rezoluþia 66/207 ºi în conformi-
tate cu ciclul de organizare de 20
de ani (1976, 1996 ºi 2016), Adu-
narea Generalã a decis sã convoa-
ce conferinþa Habitat III anul aces-
ta la Quito pentru a revigora anga-
jamentul global pentru o dezvoltare
urbanã durabilã ºi pentru a se con-
centra pe implementarea noii Agen-
de urbane, pornind de la Agenda
Habitat de la Istanbul, din 1996.
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, în perioada 16 octom-
brie – 30 noiembrie 2016, va
efectua plata în avans aferentã
Campaniei 2016. Potrivit art.1 din
Regulamentul (UE) nr. 1617/
2016 de derogare, pentru anul de
cerere 2016, de la articolul 75
alineatul (1) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1306/
2013 al Parlamentului European
ºi al Consiliului în ceea ce pri-
veºte nivelul avansurilor pentru
plãþile directe ºi pentru mãsurile
de dezvoltare ruralã pe suprafaþã
ºi legate de animale, precum ºi
de derogare de la articolul 75 ali-
neatul (2) primul paragraf din
respectivul regulament în ceea
ce priveºte plãþile directe, pen-
tru anul de cerere 2016, statele
membre pot plãti avansuri de:
“(…) pânã la 70% în cazul plã-
þilor directe indicate în anexa I
la Regulamentul (UE) nr. 1307/
2013 ºi de pânã la 85% în
cazul sprijinului acordat în
cadrul dezvoltãrii rurale men-
þionat la articolul 67 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013”.

Ce sume propune
APIA ca avans
pentru 2016

De asemenea, pentru anul
de cerere 2016, statele mem-
bre pot sã plãteascã avansu-
rile pentru plãþile directe, nu-
mai dupã finalizarea controa-
lelor administrative menþiona-
te la articolul 74 din Regula-

APIA Dolj începe plãþile pentruAPIA Dolj începe plãþile pentruAPIA Dolj începe plãþile pentruAPIA Dolj începe plãþile pentruAPIA Dolj începe plãþile pentru
Campania 2016Campania 2016Campania 2016Campania 2016Campania 2016

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Joia trecutã, angajaþii APIA Dolj
au lucrat pânã spre a doua zi dimi-
neaþa, într-un efort susþinut pentru a
finaliza plãþile aferente Campanie
2015. Ceea ce s-a ºi realizat. De as-
tãzi, conform calendarului stabilit de
MADR, debuteazã plãþile aferente
anului 2016. Conducerea localã a

APIA dã asigurãri cã, spre sfârºitul
acestei sãptãmâni, fermierii vor avea
în cont ºi primul avans. Totodatã, la
nivelul instituþiei a fost stabilit, încã
de luna trecutã, eºantionul de control,
ce va numãra peste 2.000 de ferme.
Pânã în prezent, 53 de exploataþii au
fost deja verificate.

mentul (UE) nr. 1306/2013. Con-
form Regulamentului de punere
în aplicare (UE) nr. 699/2016 de
stabilire, pentru anul 2016, a pla-
foanelor bugetare aplicabile anu-
mitor scheme de sprijin direct
prevãzute de Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului, au fost
stabilite plafoanele pentru anul de
cerere 2016, România benefici-
ind de o alocare financiarã de
1.772.469.000 euro din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA).

Totodatã, în baza informaþii-
lor extrase din baza de date, APIA
a stabilit cuantumurile în vede-
rea calculãrii sumelor pentru
avansul Campaniei 2016. Sche-
ma de platã unicã pe suprafaþã –
SAPS are un plafon alocat de
898.240.000 de euro ºi un cuan-
tum propus pentru avansul din
2016 de 96,8861 euro/ha. Sche-
ma de platã redistributivã  are un

cuantum de 94.709.000 euro.
Pentru nivelul 1 se acordã un
avans de 5 euro/ha, pentru nive-
lul 2 se vor da 48,8554 euro/ha.
Schema de platã pentru practici
agricole benefice pentru climã ºi
mediu (plata pentru înverzire) are
prevãzute 531.741.000 euro.
Avansul propus este de 57,3714
euro/ha. Schema de platã pentru
tinerii fermieri beneficiazã de
15.000.000 euro, cu un avans
propus de 22,8718  euro/ha.
Sprijinul cuplat este calculat la
nivelul sumei de 232.779.000 de
euro. Menþionãm cã plãþile se vor
efectua la cursul de schimb de
4,4537 lei pentru un euro, sta-
bilit de Banca Centralã Europea-
nã în data de 30.09.2016 ºi pu-
blicat în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene, seria C, nr. 363/04
din 01.10.2016

Termen-limitã
pentru proprietarii
de pajiºti

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) – Cen-
trul judeþean Dolj mai informea-
zã cã utilizatorii de pajiºti perma-
nente, fermierii care au depus
cerere unicã de platã la APIA în
Campania 2016, trebuiau sã pre-
zinte pânã la data de 15 octom-
brie 2016 documentele dovedi-
toare ale valorificãrii fânului ºi/
sau declaraþiile privind depozita-
rea fânului pentru consumul cu
animalele deþinute în cazul per-
soanelor fizice sau documentele
contabile de gestiune pentru de-
pozitarea fânului în cazul persoa-
nelor juridice.

Documentele doveditoare ale
valorificãrii fânului sunt factura
fiscalã, în cazul persoanelor ju-

ridice, sau fila/filele din carnetul
de comercializare a produselor
din sectorul agricol, în cazul per-
soanelor fizice. Documentele pri-
vind depozitarea/valorificarea fâ-
nului, pânã la data de 15 octom-
brie a anului de cerere curent,
în cazul în care proprietarul de
pajiºte permanentã nu deþine ani-
male, iar activitatea agricolã mi-
nimã constã exclusiv în asigura-
rea unui cosit anual, respectiv:
declaraþiile privind depozitarea
fânului, în cazul persoanelor fi-
zice sau documentele contabile de
gestiune, în cazul persoanelor
juridice; fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor din
sectorul agricol, în cazul persoa-
nelor fizice sau factura fiscalã,
în cazul persoanelor juridice.

Peste 2.000
de ferme vor fi
controlate

În Campania 2016, eºantionul
de control pe teren al cererilor
de sprijin pe suprafaþã, primit de
APIA – Centrul judeþean Dolj în
data de 7 septembrie 2016, cu-
prinde 2.319 de ferme, din care:
646 de ferme selectate pentru
control clasic pe diverse scopuri
de control: SAPS-ANC SEMN –
cu 422 exploataþii, pe un total de
11381 parcele; ÎNVERZIRE –
195 exploataþii selectate pentru
control, cu 7.726 parcele; AGRO
– 29 exploataþii, cu 1.708 parce-
le. De precizat cã 1.673 ferme
au fost selectate pentru control
prin teledetecþie, astfel: ÎNVER-
ZIRE – 270 exploataþii cu 771
parcele; AGRO – 24 exploataþii
cu 165 parcele ºi 9 exploataþii cu
scop ANT 9.

 „Facem menþiunea cã, nu-
mãrul de parcele prezentat repre-
zintã 50% din numãrul total de
parcele din exploataþie iar, în
funcþie de procentul de necon-
formitãþi constatat în urma con-
trolului, verificarea în teren se
poate extinde la 100 % din  par-
celele exploataþiei. Pânã la aceas-
tã data s-au verificat 53 de ex-
ploataþii”, ne-a precizat Lauren-
þiu Nicolae Dãdulescu, direc-
tor executiv al APIA Dolj.

Câte o cerere
la platã pentru
fructele ºi laptele
din ºcoli

Legat de mãsurile specifice,
APIA Dolj mai informeazã cã, pe
Mãsura 215 plãþi privind bu-
nãstarea animalelor la pache-
tul a) Bunãstare porcine au fost
depuse 5 cereri de platã cu de-
conturile aferente acestora ºi au
fost autorizate la platã cu valoa-
rea de  1446414.79 lei. Pe Mã-
sura 215 b) Bunãstare pãsãri au
fost depuse cereri de platã cu de-
conturile aferente acestora ºi au
fost autorizate la platã cu valoa-
rea de 1370442.80 lei. La capi-
tolul Ajutor comunitar pentru
furnizarea laptelui în institu-
þiile ºcolare a fost depusã o ce-
rere de platã, care se aflã în in-
strumentare iar suma solicitatã
este de 852520.82 lei. Pe Mãsuri
adiacente în cadrul programu-
lui de încurajare a consumului de
fructe în ºcoli a fost depus un
memoriu justificativ privind o
mãsurã adiacentã finanþatã din
contribuþii proprii. La capitolul
Distribuþia de mere în cadrul
programului de încurajare a con-
sumului de fructe în ºcoli a fost
depusã o cerere de platã, se aflã
în instrumentare iar suma solici-
tatã este de 379322.56 lei. La
Restructurare – Reconversie
soiuri sunt depuse 4 cereri, care
se aflã în instrumentare.

„La grupa Mãsuri finanþate din
bugetul naþional putem preciza
ajutorul de stat pentru motorina
utilizatã în agriculturã. Aici au
fost depuse ºi autorizate la platã
un numãr de 826 cereri aferen-
te trimestrului II, pentru secto-
rul vegetal, zootehnic ºi îmbu-
nãtãþiri funciare, cu o valoare
de 9.381.267 lei. La Rentã via-
gerã au fost vizate 2.154 car-
nete aferente rentierilor agricoli
ºi un numãr de 70 solicitãri de
reanalizare dosare. Pe Progra-
mul Naþional Apicol au fost de-
puse 3 solicitãri de platã, în
curs de autorizare cu valoarea
de 625669.18 lei”, ne-a preci-
zat Laurenþiu Dãdulescu.

Laurenþiu
Nicolae Dãdulescu
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Notã
Continuãm în acest numãr publicarea

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

TTTTTiziano Tiziano Tiziano Tiziano Tiziano Terzani:erzani:erzani:erzani:erzani:
Sultanul ºiSultanul ºiSultanul ºiSultanul ºiSultanul ºi
Sfântul Francisc (V)Sfântul Francisc (V)Sfântul Francisc (V)Sfântul Francisc (V)Sfântul Francisc (V)

Nu putem însã renunþa la speranþã.
„Spuneþi-mi, ce anume împinge omul la

rãzboi?”, îl întreba Albert Einstein pe Sig-
mund Freud într-o scrisoare din 1932. „E
cu putinþã a dirija evoluþia psihicã a omului
astfel încât el sã devinã capabil sã reziste la
psihoza urii ºi a indiferenþei?”. Lui Freud îi
trebuirã douã luni ca sã-i rãspundã. Conclu-
zia sa a fost cã era de sperat: influenþa a doi
factori – un comportament mai civilizat ºi
justificata teamã a efectelor unui rãzboi vii-
tor – ar fi trebuit sã punã capãt rãzboaielor
într-un viitor apropiat.

Ce-i drept, moartea l-a ocolit pe Freud de
ororile celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.

Nu l-a ocolit însã pe Einstein care a de-
venit totuºi tot mai convins de necesitatea

pacifismului. În 1955, puþin înaintea morþii,
din cãsuþa sa de la Princeton în America unde
gãsise refugiu, a adresat omenirii un ultim
apel pentru propria-i supravieþuire.

„Amintiþi-vã cã sunteþi oameni ºi uitaþi de
tot restul”.

Pentru a ne apãra, Oriana, nu-i nevoie sã
jignim (mã gândesc la flegmele ºi la lovituri-
le tale). Pentru a ne proteja nu e nevoie sã
ucidem. ªi chiar în aceasta pot exista ex-
cepþii juste.

Mi-au plãcut totdeauna la Jataka, dintre
poveºtile vieþilor precedente ale lui Buda, cea
în care pânã ºi el, un compendiu al non-
violenþei, ucide într-o încarnare anterioarã.
Cãlãtoreºte pe o barcã împreunã cu alte 500
de persoane, El, care are deja puteri clarvã-
zãtoare, „vede” cã unul din pasageri, un ban-
dit, e pe punctul de a-i ucide pe toþi ºi a-i
jefui ºi el previne asta aruncându-le în apã

înecându-l ca sã-i salveze pe ceilalþi.
A fi împotriva pedepsei cu moartea nu

înseamnã a fi împotriva pedepsei ºi în fa-
voarea libertãþii tuturor rãufãcãtorilor. Însã
spre a pedepsi cu dreptate e nevoie de res-
pectarea anumite reguli ce sunt fructul lip-
sei spiritului civic natural, e nevoie de în-
dreptãþita raþiune, e nevoie de dovezi. Ierar-
hii naziºti au fost conduºi în faþa tribunalu-
lui de la Nüremberg; cei japonezi responsa-
bili de toate atrocitãþile comise în Asia au
fost duºi în faþa Tribunalului de la Tokio mai
înainte sã fie, unii ºi ceilalþi, în mod necesar
traºi în þeapã. Dovezile contra fiecãruia din-
tre ei erau zdrobitoare. Dar cele împotriva
lui Osama Bin Laden?

„Noi avem toate dovezile contra lui
Warren Anderson, preºedinte de la Union
Carbide. Aºtetptãm sã-l extrãdaþi”, scrie
americanilor în aceste zile din India, de-
sigur în formã de provocare, Arundhati
Roy, scriitoare ºi autoare a lui Dumne-
zeul lucrurilor mãrunte: una ca tine, Ori-
ana, faimoasã ºi contestatã, iubitã ºi urâ-
tã. Ca tine, gata mereu sã înceapã un
scandal, Roy s-a folosit de discuþia mon-
dialã asupra lui Osama Bin Laden spre a
cere sã fie adus în faþa unui tribunal in-
dian preºedintele american de la Union
Carbide, responsabil de explozia din 1984
la fabrica chimicã de la Bhopal, din In-
dia, ce-a fãcut 16 mii de morþi. Un tero-

rist ºi el? Din punctul de vedere al acelor
morþi, poate cã da.

Imaginea teroristului care acum ne este
prezentat drept „duºman” de distrus este
miliardarul saudit care, dintr-o vizuinã din
munþii Afganistanului, ordonã atacul Turnu-
rilor Gemene, este inginerul-pilot, islamist
fanatic care, în numele lui Alah, se ucide pe
sine însuºi ºi mii de nevinovaþi; e bãiatul
palestinian care cu o geantã plinã de dinami-
tã se aruncã în aer în mijlocul mulþimii.

Trebuie totuºi sã acceptãm cã pentru
ceilalþi „teroristul” ar putea fi omul de afa-
ceri ce soseºte într-un sat sãrac din Lu-
mea a Treia în borsetã nu cu o bombã, ci
cu planurile de construcþie a unei fabrici
chimice care, din cauza riscurilor de ex-
plozie ºi de poluare, n-ar putea fi nicio-
datã construitã într-o þarã din Întâia
Lume. ªi centrala nuclearã care îi face
sã se îmbolnãveascã de cancer pe oame-
nii care trãiesc în apropiere? ªi digul care
dislocã zeci de mii de familii? Ori ºi mai
direct construirea atâtor mici industrii ce
cimenteazã orezãrii seculare, transfor-
mând mii de þãrani în muncitori spre a
produce încãlþãminte de sport sau radio-
uri portabile, pânã într-o zi în care e mai
convenabil sã mute acele lucrãri altunde-
va ºi fabricile se închid, muncitorii rã-
mân fãrã lucru ºi fãrã câmpuri bune de
cultivat orezul, mor de foame?

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

Structura anului ºcolar 2016/
2017 este deja pusã în aplicare. Au
fost mai multe modificãri, faþã de
anii precedenþi, iar una dintre ele a
vizat Programul „ªcoala altfel”.
Astfel, s-au prevãzut douã etape,
prima având loc chiar la debutul
anului de învãþãmânt preuniversi-
tar, când, între 12-14 septembrie,
elevii ºi cadrele didactice a trebuit
sã se acomodeze cu procesul de
învãþare-predare. Cea de-a doua va
debuta luna viitoare ºi se va întin-
de pe mai multe perioade, conform
ciclului de învãþãmânt urmat de
elevi. În urmã cu câteva zile,
MENCS a fãcut cunoscutã ºi Me-
todologia de organizare, pe care
trebuie sã o urmeze fiecare insti-
tuþie de învãþãmânt preuniversitar.

Precizãri metodologice
„ªcoala altfel” este un program

naþional al cãrui scop este sã con-
tribuie la dezvoltarea competenþei
de învãþare ºi a abilitãþilor socio-
emoþionale în rândul preºcolarilor
ºi elevilor. Cadrele didactice vor
proiecta, testa ºi evalua abordãri
eficiente pentru dezvoltarea aces-
tora, iar proiectul oferã un spaþiu
de experimentare în care ambele
pãrþi implicate sunt încurajate sã
îºi manifeste creativitatea ºi sã
îmbine într-un mod atractiv teoria

„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel” vine cu modificãri vine cu modificãri vine cu modificãri vine cu modificãri vine cu modificãri
Anul ºcolar în curs a adus mai

multe modificãri în program ºi cur-
ricula, aºa cum este stipulat în le-
gislaþia din domeniu. Una dintre
schimbãri se referã la Programul

cu aplicaþiile ei din viaþa de zi cu
zi. Vor fi facilitate activitãþi educa-
þionale care au mai multe caracte-
ristici: transdisciplinaritate; parte-
neriate cu elevi, pãrinþi, ONG-uri,
operatori economici; inovare în
contextul derulãrii. În implemen-
tare este esenþialã creºterea gradu-
lui de implicare a copiilor , iar ca-
drele didactice, elevii ºi pãrinþii vor
identifica ºi valorifica resursele lo-

cale. Participarea este obligatorie,
activitãþile putând fi organizate atât
în unitatea de învãþãmânt, cât ºi în
afara acesteia, cu respectarea pre-
vederilor legale în ceea ce priveºte
siguranþa elevilor.

În vederea îndeplinirii cerinþe-
lor programului, inspectorii ºcolari
vor oferi consiliere cadrelor didac-
tice ºi echipelor de coordonare în
proiectarea activitãþilor. Cele mai
eficiente abordãri testate în cadrul
acestui program vor putea fi inte-
grate în procesele de învãþare pe
tot parcursul anului ºcolar. Com-
ponenþa echipei de coordonare ºi
calendarul Programului „ªcoala

altfel” vor fi analizate în cadrul
Consiliului Profesoral ºi aprobate
de Consiliul de Administraþie al
unitãþii de învãþãmânt, iar la ºedin-
þa Consiliului Profesoral vor fi in-
vitaþi reprezentanþi ai Consiliului

Elevilor, respectiv ai Comitetului de
Pãrinþi. Planul acþiunilor se va rea-
liza în patru etape: investigarea in-
tereselor copiilor; alcãtuirea ofer-
tei; înscrierea preºcolarilor ºi ele-
vilor, prin colectarea opþiunilor lor
în ceea ce priveºte activitãþile la
care vor sã participe; elaborarea
detaliatã a programului.

Termen pentru
stabilirea programului

Cea de-a doua etapã a Progra-
mului „ªcoala altfel” va demara
luna viitoare ºi va cuprinde mai
multe secþiuni. Astfel, pentru în-
vãþãmântul preºcolar ºi primar sunt
prevãzute mai multe perioade: 21
noiembrie – 2 decembrie 2016, 27
februarie – 31 martie 2017, 15 mai
– 9 iunie 2017. Pentru ciclurile
gimnazial, liceal, profesional ºi
postliceal sunt marcate trei inter-
vale: 17 octombrie – 2 decembrie
2016, 27 februarie – 31 martie 2017
ºi 15 mai – 9 iunie 2017. Nu este

permis, din punct de vedere legal,
ca programul sã coincidã cu sus-
þinerea tezelor semestriale. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj a tri-
mis tuturor instituþiilor de învãþã-
mânt preuniversitar înºtiinþarea cu
prevederile metodologice, acor-
dând ºi un termen pentru planifi-
carea activitãþilor.

«Programul „ªcoala altfel” are
o duratã de cinci zile consecutive
lucrãtoare în timpul anului ºcolar
ºi poate fi derulat pe baza unei pla-
nificãri ce rãmâne la decizia fiecã-
rei unitãþi ºcolare. Pânã pe 21 oc-
tombrie, fiecare instituþie de învã-
þãmânt trebuie sã trimitã la ISJ
macheta cu perioada de desfãºu-
rare stabilitã, decizia de constitui-
re a comisiei, precum ºi datele de
contact ale consilierului educativ»,
a precizat prof. Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi extra-
ºcolare în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

„ªcoala altfel”, care se va desfãºu-
ra în douã etape. Dacã prima deja
s-a derulat, cea de-a doua stã sã în-
ceapã, în acest sens fiind fãcutã cu-
noscutã metodologia de aplicare.
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Colecþia de cãrþi ºi documente reuneºte
scrieri remarcabile, inaccesibile publicului larg
pânã acum, precizeazã reprezentanþii Biblio-
tecii „Aman”. Între scriitorii prezenþi în co-
lecþia donatã de acad. Basarab Nicolescu se
regãsesc nume importante ale exilului româ-
nesc, precum Mircea Eliade, Emil Cioran,
Claude Sernet, Horia Stamatu, Victor Brau-
ner, Benjamin Fondane, Prinþesa Marta Bibes-
cu, Elena Vãcãrescu, Pius Servien, Vintilã
Horia, Virgil  Ierunca, Pamfil ªeicaru, Ghera-
sim Luca, ªtefan Lupaºcu, Eugen Ionescu,
Basarab Nicolescu º.a. Se adaugã o serie de
cãrþi purtând autografe preþioase ºi dedicaþii
ale unor scriitori consacraþi: A.D. Xenopol,
Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Vintilã Horia, Virgil IErunca, Ilarie Voronca,
Gherasim Luca, Octavian Vuia, Pamfil ªei-
caru, Mioara Cremene, Horia Damian º.a.

«În ceea ce priveºte publicaþiile periodice,
este de remarcat valoarea pe care o are co-
lecþia completã a uneia dintre cele mai presti-
gioase reviste care a apãrut la Paris, în inter-
valul 1969-1986. Este vorba despre revista
„Limite”, Virgil Ierunca ºi N. Petra fiind doi
dintre coordonatori. Tot în format complet,
revista „3e Millénaire”, editatã la Paris, din al
cãrei comitet de redacþie au fãcut parte ªte-
fan Lupaºcu ºi Basarab Nicolescu, prezintã

O colecþie unicã prin importanþa ºi relevanþa volumelor ºi materialelor reu-
nite – „Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” – va fi
inauguratã la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova.
Evenimentul se va desfãºura mâine, 18 octombrie, începând cu ora 12.00, în
prezenþa donatorului, acad. Basarab Nicolescu, ºi a numeroºi oaspeþi.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
 «Suntem profund onoraþi de faptul cã domnul academician Basarab Nicolescu a ales o insti-

tuþie de culturã din subordinea Consiliului Judeþean Dolj pentru a-i încredinþa spre pãstrare, în
interesul publicului larg, acest fond de volume ºi documente, extrem de valoros ºi reprezentativ.
Îi adresez sincere mulþumiri pentru aceastã donaþie deosebitã ºi pentru încrederea pe care ne-o
oferã. Îl asigurãm, totodatã, cã înþelegem pe deplin responsabilitatea pe care o primim odatã cu
aceastã bogatã colecþie de carte ºi cã vom acþiona pentru a o pune cât mai bine în valoare, prin
intermediul „Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”».

un deosebit interes pentru cercetãtorul feno-
menului trandisciplinaritãþii.

De asemenea, la fel de importante sunt re-
vistele „Contrapunct”, „France-Soir”, „La
Nouvelle République”, „La France Catholi-
que”, „Les Nouvelles Littéraires”, dar ºi cele-
brul numãr dedicat marelui Brâncuºi al revis-
tei „The Little Review”, din toamna anului
1921», se precizeazã într-un comunicat de
presã al Bibliotecii „Aman”. Colecþia mai reu-
neºte afiºe ºi fotografii inedite, invitaþii ºi ca-
taloage de expoziþii (unele cu inscripþii manu-
scrise), texte, tãieturi de presã, plachete, scri-
sori document ce îi au drept autori pe Vintilã
Horia, ªtefan Lupaºcu, Panait Istrati º.a.

Potrivit managerului Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Lucian Dindi-
ricã, toate cãrþile ºi documentele primite de
la Paris vor fi puse în valoare într-un mod
inedit. „Pereþii sãlii în care vom gãzdui bi-
blioteca vor ilustra bogãþia ºi importanþa
scrierilor ºi documentelor donate de acad.
Basarab Nicolescu, iar regimul acestei sec-
þii, sperãm chiar din prima zi, va fi unul de
acces liber la raft. Publicul avizat sau cu-
rios în legãturã cu operele ºi activitatea exi-
lului din Paris va avea posibilitatea de a lec-
tura ºi consulta lucrãrile expuse. Un aspect
inedit al acestei biblioteci constã în valorifi-

carea ºi expunerea unui numãr însemnat de
afiºe ºi fotografii, primele prezentând inte-
res pentru activitãþile desfãºurate de exilul
românesc din Paris în ultima jumãtate de

veac, iar ultimele fiind o mãrturie solidã a
experienþelor la care donatorul, acad. Ba-
sarab Nicolescu, a fost pãrtaº de-a lungul
anilor”, a precizat acesta.
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Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova marcheazã „Anul Constantin Brân-
cuºi” printr-un spectacol interpretat de Ilie

„„„„„Brâncuºi-TBrâncuºi-TBrâncuºi-TBrâncuºi-TBrâncuºi-Titulescu: Sufleteitulescu: Sufleteitulescu: Sufleteitulescu: Sufleteitulescu: Suflete
perecheperecheperecheperechepereche””””” – spectacol-lecturã la TNC – spectacol-lecturã la TNC – spectacol-lecturã la TNC – spectacol-lecturã la TNC – spectacol-lecturã la TNC

Sub egida Primãriei ºi Consi-
liului Local Municipal Craiova,
Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” va organiza, în perioada
7-12 noiembrie, Sãptãmâna
Educaþiei Permanente –
Festivalul ªanselor Tale, ediþia a
XVII-a, cu sloganul „Solidarita-
te între generaþii”.

„În cadrul proiectului, vor fi
promovate educaþia formalã ºi
non-formalã prin conferinþe,
mese rotunde, târguri ale ofertei

Sãptãmâna EducaþieiSãptãmâna EducaþieiSãptãmâna EducaþieiSãptãmâna EducaþieiSãptãmâna Educaþiei
Permanente –Permanente –Permanente –Permanente –Permanente –

Festivalul ªanselor TFestivalul ªanselor TFestivalul ªanselor TFestivalul ªanselor TFestivalul ªanselor Talealealealeale
educaþionale ºi locurilor de
muncã, cursuri experimentale,
birouri de ghidare ºi consiliere,
seminarii referitoare la ofertele
educaþionale, la cunoaºterea
legislaþiei României ºi Uniunii
Europene, la aspecte privind
sursele de finanþare europene.
Nu vor lipsi din programul
manifestãrilor concertele,
spectacolele muzicale, de teatru
ºi dans, expoziþiile de picturã,
sculpturã ºi fotografie, wor-

kshop-urile ºi concursurile,
organizate în spaþii convenþionale
sau neconvenþionale” precizeazã
organizatorii.

Evenimentul este brand prin
decizia nr. 244136 emisã de

Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci (OSIM) ºi înregistratã cu
nr. 1045939/19/09/2007, iar
promotor la nivel naþional este
Asociaþia „Euroed”. Festivalul
are ca scop promovarea ºi

implementarea conceptului de
„învãþare pe tot parcursul
vieþii”, printr-un parteneriat activ
între furnizorii de servicii
educaþionale din aria guverna-
mentalã ºi nonguvernamentalã.

Gheorghe ºi de Nicolae Coande – „Brân-
cuºi-Titulescu: suflete pereche”, o adapta-
re dupã texte ºi lucrãri de Vintilã Russu-ªiri-
anu, Nicolae  Titulescu (cuprinse în volu-
mul „Brâncuºi-Titulescu – suflete pereche”,
Ed. Mãiastra, Tg Jiu, 2012), Petre Pandrea,
Benjamin Fundoianu. Evenimentul va avea
loc miercuri, 19 octombrie, de la ora 17.00,
în Sala „Ion D. Sîrbu” a instituþiei, intrarea
publicului fiind liberã.

«În primãvara lui 1928, Titulescu l-a invi-
tat pe Brâncuºi la Hotel Chatham din Paris la
o discuþie unde politicianul român l-a descu-
sut pe marele sculptor cu privire la rosturile
artei sale. Cartezian ºi raþionalist, Titulescu
dorea sã aibã o explicaþie chiar de la Brân-

cuºi, sã rezolve la o ºuetã înþelegerea „artei
pe care lumea o admirã ºi în faþa cãreia mã
înclin”. Amabil ºi ironic, Brâncuºi i-a rãspuns
pe îndelete. Ce anume i-a spus veþi putea auzi
în spectacolul-lecturã „Brâncuºi-Titulescu:
suflete pereche”», se precizeazã într-un co-
municat de presã al Naþionalului craiovean.

«„Anul Brâncuºi” este astfel sãrbãtorit de
Teatrul Naþional printr-un spectacol de idei,
de un pitoresc aparte: doi olteni care în ferme-
cata lor cobiliþã au purtat aur românesc care a
bãtut toate valutele, peste tot globul pãmân-
tesc, adeverind ceea ce a remarcat cândva
Petre Pandrea: „Oltenia este o rãdãcinã spriji-
nitoare pentru elanul spre bolta cerului univer-
sal», se mai menþioneazã în comunicat.
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Reuniunea de la Lausanne, la
care au participat reprezentanþii
Statelor Unite, Rusiei ºi a mai mul-
tor state din Orientul Mijlociu, s-
a încheiat fãrã sã se ajungã la un
acord pentru o strategie comunã
pentru implementarea unui nou
armistiþiu în Siria, noteazã Reu-
ters ºi The Associated Press.

Participanþii la reuniunea care
au durat patru ore ºi jumãtate au
propus o serie de soluþii ºi au cã-
zut de acord ca discuþiile pe tema
Siriei sã continue în viitorul apro-
piat. Secretarul american de Stat,
John Kerry, a declarat cã discu-
þiile au fost determinate de ”si-
tuaþia urgentã din Alep, de urgen-
þa de a gãsi ceva care sã funcþi-
oneze, altceva decât acþiuni militare”. Mi-
niºtrii au oferit sugestii care ”chiar ar putea
modela diferite abordãri”, a mai declarat ofi-
cialul american, care a mai spus cã reuniu-
nea a fost ”exact ce am dorit”, indicând aº-
teptãrile scãzute ale acestuia, noteazã The
Associated Press.

La rândul sãu, ministrul rus de Externe,
Serghei Lavrov, a declarat: ”Astãzi am dis-
cutat câteva idei într-un cadru de state care
pot influenþa situaþia”. Acesta a mai precizat
cã participanþii ”au convenit sã continue con-
tactele în urmãtoarele zile”, adãugând cã di-

Franþa: Patru
persoane au murit
în urma prãbuºirii
unui balcon

Patru persoane au murit
sâmbãtã searã în localitatea
Angers, din vestul Franþei,
în urma prãbuºirii unui
balcon al unei clãdiri, a
declarat prefectul regiunii
Maine-et-Loire. Circa 14
persoane au fost transportate
la spital pentru îngrijiri
medicale, potrivit spitalului
universitar local. Directorul
spitalului Michel Pichon a
declarat pentru France Info
cã victimele aveau în jur de
20 de ani.

Barack Obama
a ridicat restrictiile
pe romul
si trabucurile
cubaneze

Administratia Obama a
ridicat, la sfârºitul acestei
sãptamâni restricþiile aplica-
te romului ºi trabucurilor
provenite din Cuba, în
cadrul unei noi serii de
mãsuri menite sã creascã
relaþiile comerciale ºi turisti-
ce cu statul comunist.
Potrivit noilor reglementãri
care vor intra in vigoare
luni, cãlãtorii vor putea
cumpãra cantitãþi nelimitate
de rom ºi trabucuri cubane-
ze, în orice þarã în care sunt
comercializate, cu condiþia
sã fie pentru consumul
propriu. Totuºi, produsele nu
vor putea fi comandate
online.

Test balistic
nereuºit
în Coreea de Nord

Forþele armate ale SUA au
detectat sâmbãtã lansarea
nereuºitã a unei rachete
balistice cu razã intermedia-
rã de acþiune din apropierea
oraºului Kusong din nord-
vestul Coreei de Nord,
transmite Reuters. Departa-
mentul Apãrãrii Statelor
Unite a condamnat ferm
acest nou test, precum ºi
toate testele anterioare cu
rachete efectuate de regimul
de la Phenian. “Intenþionãm
sã aducem îngrijorarea
noastrã la cunoºtinþa ONU,
pentru a întãri hotãrârea
internaþionalã de a face
Republica Popularã Demo-
cratã Coreeanã rãspunzãtoa-
re pentru aceste acþiuni”, a
declarat cãpitanul-comandor
Gary Ross, purtãtor de
cuvânt al Pentagonului.
Ross a precizat cã lansarea
nu a reprezentat o ameninþa-
re pentru America de Nord.

Poliþia sârbã a arestat un bãrbat
care ameninþã cã se aruncã în aer
în faþa sediului guvernului de la
Belgrad, a informat sâmbatã tele-
viziunea de stat sârbã  (RTS), ci-
tata de AFP. Bãrbatul respectiv,
Miroslav Stankovski, în vârstã de
39 de ani, a venit în cursul dimi-
neþii de sâmbãtã în faþa clãdirii
guvernului, în centrul Belgradului,
þinând în mâini douã grenade ºi
ameninând cã le va activa.

Aproape trei ore a negociat po-
liþia cu acesta, timp în care circu-

Cancelarul german Angela Mer-
kel a reafirmat, sâmbãtã, cã în ne-
gocierile privind ieºirea Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã aceas-
ta din urmã nu va primi din partea
blocului comunitar concesii care
sã-i permitã limitarea libertãþii de
circulaþie a forþei de muncã, ºefa
guvernului de la Berlin argumen-
tând cã orice concesie de acest fel
ar putea încuraja ºi alte state din
UE sã cearã la rândul lor o restrân-
gere a imigraþiei. ”Dacã încep sã
fac concesii privind libertatea de
miºcare (a forþei de muncã n.red.),
atunci ºi o altã þarã ar putea veni
mâine sã spunã: ‘Nici eu nu vreau
atât de mulþi lucrãtori bulgari ºi
români’”, a menþionat Angela Mer-
kel în discursul susþinut la Con-
gresul tineretului creºtin-democrat
german (CDU). ”Ulterior, la fel va
veni ºi o a treia þarã ºi apoi vor

Negocierile de la Lausanne privind SiriaNegocierile de la Lausanne privind SiriaNegocierile de la Lausanne privind SiriaNegocierile de la Lausanne privind SiriaNegocierile de la Lausanne privind Siria
s-au încheiat cu decizia de a continua contacteles-au încheiat cu decizia de a continua contacteles-au încheiat cu decizia de a continua contacteles-au încheiat cu decizia de a continua contacteles-au încheiat cu decizia de a continua contactele

plomaþii s-au pronunþat ”în favoarea unei lan-
sãri rapide a procesului politic”.

Aceastã reuniune a fost prima între Kerry
ºi Lavrov de la eºecul celui de-al doilea ar-
mistiþiu din Siria, în luna septembrie.

Avioanele forþelor aeriene ruse ºi siriene
au continuat ºi sâmbãtã sã atacate zonele
controlate de rebeli în oraºul Alep, a anunþat
Observatorul sirian pentru Drepturile Omu-
lui. Rusia susþine, inclusiv militar, regimul
Bashar al-Assad, în timp ce Statele Unite
oferã sprijin grupurilor insurgente ale opo-
ziþiei siriene.

Reprezentantul Rusiei la discu-
þiile de la Lausanne a mai decla-
rat cã toþi participanþii au fost de
acord cã naþiunea sirianã ar tre-
bui sã-ºi decidã singurã viitorul
prin intermendiul unui dialog con-
structiv, iar þara trebui sã rãmânã
întreagã ºi secularã. Ministerul
rus de Externe a comunicat cã
operaþiunile împotriva teroriºtilor
Stat Islamic ºi Frontul Nusra vor
continua, precizând cã opoziþia
sirianã moderatã trebuie sã se
separe de militanþii Frontului Nus-
ra ºi ai altor grupuri teroriste afi-
liate cu aceasta, noteazã TASS.

Potrivit BBC News, secreta-
rul american de Stat, John Ker-
ry, urmeazã sã aibã duminicã o

discuþie pe tema situaþiei din Siria cu omo-
logii sãi din Marea Britanie, Franþa ºi Ger-
mania, întâlnirea urmând sã fie gãzduitã de
ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

Siria se confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate violent ºi cu un
conflict militar între serviciile de securita-
te subordonate regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri teroriste, inclu-
siv organizaþia sunnitã Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak
ºi Levant). Bilanþul conflictului depãºeºte
270.000 de morþi

Angela Merkel: ”Dupã britanici ºi alþii ar putea spune
cã nu vor atât de mulþi lucrãtori bulgari ºi români”

veni forþele extreme ale Europei ºi
toþi vom ajunge sã închidem din
nou graniþele ºi nu vom mai avea
nicio libertate, iar aceasta nu va mai
fi Europa”, a adãugat ea. Cancela-
rul german a reafirmat în continua-
re cã Marea Britanie va avea ac-
ces pe piaþa unicã europeanã nu-
mai dacã va accepta cele patru li-
bertãþi ale UE, inclusiv libertatea de
circulaþie a forþei de muncã.

Acelaºi avertisment a fost trans-
mis Marii Britanii de numeroºi ofi-
ciali europeni. În replicã, premierul
britanic Theresa May a dezaprobat
aceastã condiþionare. ”ªtiu cã unii
întreabã despre un compromis în-
tre controlul imigraþiei ºi comerþul
cu Europa. Dar acesta este un mod
greºit de a privi lucrurile. Noi am
votat (la referendumul din 23 iunie
n.red.) pentru a ieºi din Uniunea
Europeanã ºi a deveni o þarã suve-

ranã, complet independentã. Aºa-
dar vom decide singuri cum vom
controla imigraþia. ªi vom fi liberi
sã ne decidem legile”, a susþinut ºefa

guvernului de la Londra în timpul
Congresului Partidului Conservator
britanic, desfãºurat cu douã sãptã-
mâni în urmã.

Serbia: Un barbat a ameninþat cã se aruncã în aer în faþa guvernului
laþia în acea zonã din capitala sâr-
bã a fost blocatã. Miroslav Stan-
kovski, care are un dosar penal, a
cerut în timpul negocierilor cu
poliþia sã discute cu unul dintre in-
spectorii însãrcinaþi cu ancheta ce
îl vizeazã, potrivit televiziunii sâr-
be, care nu a mai menþionat ºi alte
detalii.

Incidentul a avut loc în timp ce
executivul sârb se afla într-o vizi-
tã în oraºul Nis (sudul þãrii), unde
s-a desfãºurat sâmbãtã dimineaþa
o ºedinþã de guvern.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA  COMUNEI  SADOVA,

JUDEÞUL DOLJ, organizeazã în data
de 09.11.2016 ora 10.00 la sediul Pri-
mãriei Comunei Sadova, concurs de
ocuparea a douã  posturi vacante,
personal contractual  - inspector de
specialitate debutant în cadrul com-
partimentului ,,implementare proiec-
te finanþare nerambursabilã“, pe
perioadã determinatã  de 5 ani ,con-
form prevederilor HG 286/2011. mo-
dificatã ºi completatã de HG 1027/
2014. Condiþii generale ºi specifice
necesare pentru  participare la con-
curs: - studii superioare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de licenþã
în specialitatea ºtiinþe economice,
management, juridic, administraþie
publicã - cnostinte operare IT – nivel
avansat – Word, Excel, Power Point-
proba practicã. Probele stabilite pen-
tru concurs: - selecþia dosarelor în
termen de 2 zile de la expirarea pe-
rioadei de depunere a dosarelor, -
probã scrisã în data de 09.11.2016–
ora 10.00 - probã practicã ºi interviul
11.11.2016 –ora 10.00. Dosarele de în-
scriere se vor depune în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului, respectiv pânã pe
01.11.2016. Pentru înscrierea la con-
curs, candidaþii vor depune un do-
sar care sã conþinã urmãtoarele do-
cumente: - cerere inscriere la con-
curs, - copie CI - copie acte care ates-
ta nivelul studiilor absolvite, - cazier
juridic, - adeverinþã medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate a candida-
tului, eliberatã de medicul de fami-
lie, - cirriculum vitae. Actele de mai
sus vor fi prezentate ºi în original în
vederea verificãrii conformitãþii
acestora. Informaþii suplimentare pri-
vind condiþiile de participare , biblio-
grafia de concurs  ºi conþinutul do-
sarului de concurs  se pot obþine la
sediul Primãriei Sadova, com Sado-
va. Jud Dolj, tel. 0251376622.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Brãdeºti, cu sediul

în localitatea Brãdeºti, str. Mihai
Viteazu, nr. 3, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de
asistent medical comunitar: 2
posturi, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 08.11.2016, ora 10.00; -Pro-
ba interviu în data de 10.11.2016,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii:
-studii postliceale alsolvite cu di-
plomã: ºcoalã sanitarã postlicea-
lã sau echivalentã; -membru al Or-
dinului Asistenþilor Medicali Gene-
raliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Me-
dicali din România; -nu necesitã
vechime. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primãriei Brãdeºti, Brãdeºti, str.
Mihai Viteazu, nr. 3, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul Pri-
mãriei Brãdeºti, Brãdeºti, str. Mi-
hai Viteazu, nr. 3, judeþul Dolj, te-
lefon/fax: 0251.444.206, e-mail: of-
fice@primariabradesti.ro.
C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A., Bu-
cureºti – Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în mun. Craiova,
str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate la
concurs 3 posturi vacante astfel: - 1
post de  “inginer” (duratã nedeter-
minatã) la Serviciul Tehnic, mun-
.Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj.
-1 post de  “responsabil proiect” (du-
ratã nedeterminatã) la Serviciul Teh-
nic, mun. Craiova, str. Brestei nr. 5,
jud. Dolj. -1 post de “economist prin-
cipal” (duratã nedeterminatã) la Ser-
viciul Patrimoniu, Administrativ,
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.
Dolj. Relaþii suplimentare se pot
obþine la numerele de telefon 0251/
307115, 0251/307117.

Sadoveanu Marian anunþã  propu-
nerea preliminarã privind proiectul
“Elaborare Plan Urbanistic Zonal ºi ob-
þinere avize pentru construire imobil
S+P+4-5 cu destinaþia locuinþe colecti-
ve ºi spaþii comerciale la parter”, situat
la adresa Craiova, Calea Bucuresti, nr.
137E. Publicul este invitat sã transmitã
observaþii pânã la data de 6 noiembrie
2016 la sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7.

Cabinetul  Individual  de  Insolven-
þã  Durlã  Sorin  Daniel  notificã  toþi cre-
ditorii privind deschiderea  procedurii
simplificate de insolvenþã prevãzutã de
legea 85/2014 împotriva debitoarei S.C.
KATAMELIA PROD S.R.L.,  cu  sediul  în
Craiova, Bd. Dacia, nr. 136, bl. G, sc. 1,
et. 2, ap.21, judeþul Dolj, numãr de înre-
gistrare în Registrul Comerþului  J16/
1460/2010, CUI 27803206. Dosarul  este
înregistrat  la Tribunalul  Dolj,  str. Bres-
tei, nr. 129, Craiova, secþia a II-a civilã,
cu numãrul 6944/63/2016. Conform în-
cheierii din 13.09. 2016, termenul  limitã
de depunere a creanþelor este stabilit
pentru 25.10.2016. Termenul limitã pen-
tru verificarea  creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului preli-
minar al creanþelor este 01.11.2016. Ter-
menul  limitã  pentru depunerea,  solu-
þionarea  eventualelor  contestaþii  ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþelor
este 22.11.2016.

CÎNTÃRAªU VICTORINA anunþã
publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul „CONSTRUIRE
SPAÞIU COMERCIAL – PARTER – tip
„PROFI”, AMPLASARE FIRMÃ LUMI-
NOASÃ ªI TOTEM ” propus a fi ampla-
sat în Com. Sadova,   str.  Mihail Kogãl-
niceanu, nr. 401, jud. Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele luni pânã joi, între orele
8:00-16:00 ºi vineri între orele 8:00-
14:00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj din Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1., fax 0251/
419 035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.
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OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃTI-
RE DOCUMENTE DE
ARHIVÃ. Oferim ºi Ru-
gãm seriozitate. Relaþii
la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
VILÃ spaþioasã, zona
Spitalul nr. 1. Telefon:
0742/107.584.
 Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan comu-
na Sadova: Tarla 87,
Parcela 3361/1 mp-
5300, T 87 P 3361/2,
mp 5400, T 88, P 3361
mp, 17500, T 87,
P3295, mp 900, T 87,
P 3291, mp. 900. Preþ
negociabil. Telefon:
0765/219.913.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu cemercial
+ societate. Telefon:
0769/ 620.194.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Papuc 1.9 Die-
sel, an de fabricaþie
2005, stare excepþio-
nalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 17 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:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând manechine. Te-
lefon: 0762/484.755.
Vând douã solarii pro-
fesionale de 50 mp din
arcade metalice ºi lon-
jeroan montate pe pi-
voþi metalici. Telefon:
0727/ 714.184.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Apartament 2 camere
semidecomandat, et.4/
4 ultracentral, mobilat,
renovat ultramodern,
centralã proprie. 400
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/177.748.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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

Deþinãtoarea titlului naþional, SCM U Craiova, a
pornit excelent în noul campionat, reuºind sã se im-
punã, sâmbãtã, scor 3-1, într-una dintre cele mai grele
deplasãri ale sezonului, în fieful ªtiinþei Explorãri Baia
Mare (locul 4 ediþia trecutã). Alb-albaºtrii ºi-au adju-
decat la pas primele douã seturi, 25-16, respectiv 25-
18, maramurºenii au rãspuns cu un 25-22, pentru ca
meciul sã se încheie cu o manºã la limitã: 25-23.

„O victorie muncitã ºi meritatã. Sunt mulþumit de
primele douã seturi, dupã care am avut o scãdere ne-
permisã, însã trebuie sã remarc mobilizarea echipei în
setul patru, când a jucat exact ºi bãieþii au dovedit cã-ºi
doresc victoria”, a afirmat tehnicianul Dan Pascu.

Runda ce vine, craiovenii vor primi, miercuri, vizi-
ta Universitãþii Cluj.

Fetele, la polul opus
De asemenea sâmbãtã, echipa femininã a capotat,

oarecum surprinzãtor, chiar în Bãnie, 1-3 cu nou pã-
trunsa în elitã, CSU Galaþi. Pe seturi, scorul a arãtat

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA 1

Debut cu trei puncte mari în contul campioaneiDebut cu trei puncte mari în contul campioaneiDebut cu trei puncte mari în contul campioaneiDebut cu trei puncte mari în contul campioaneiDebut cu trei puncte mari în contul campioanei
astfel: 21-25, 25-21, 16-25, 21-25.

„A fost un rezultat neaºteptat. În unele momente,
jucãtoarele nu au respectat tactica. Altceva nu pot sã
comentez”, a spus antrenorul Daniel Sãvoiu.

În proxima etapã, Craiova are, miercuri, o depla-
sare infernalã, la CSM Târgoviºte.

Masculin: CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – SCM
U Craiova 1-3, CSA Steaua Bucureºti – VCM LPS
Piatra Neamþ 3-1, CS Arcada Galaþi – CSM Bucureºti
3-2, CS Unirea Dej – CS “U” Cluj 0-3, ACS Volei
Municipal Zalãu – CS ªtiinþa Bacãu 3-0, LMV Trico-
lorul Ploieºti – CS Volei Caransebeº 3-1.

Feminin: SCM U Craiova – CSU Galaþi 1-3, VC
Unic LPS Piatra Neamþ – CS Dinamo Bucureºti 0-3,
ACS Penicilina Iaºi – CS ªtiinþa Bacãu 1-3, CSM Lugoj
– CSM Târgoviºte 1-3, SCM Piteºti – CSU Medicina
CSS Tg. Mureº 3-1. Meciul CS Volei Alba-Blaj – CSM
Bucureºti are loc azi.

Handbalistele Craiovei au
bifat, sâmbãtã, a patra victorie
stagionalã, dispunând cu 25-
20, la Sala Polivalentã, de nou-
promovata Danubius Galaþi.

Fetele lui Bogdan Burcea au
început tare ºi s-au distanþat la
5-1 (min. 9), iar mai apoi la
10-4 (15), numai cã pânã la
pauzã formaþia oaspete a reuºit
sã se apropie la un singur gol,
14-13.

SCM-ul a plecat lansatã ºi în
partea secundã, ducându-se

Venitã dupã o izbândã
cu 6-0 în faþa Podariului,
CS Universitatea II era s-
o încaseze exact la fel pe
terenul lui Urban Titu. În
cele din urmã a fost 0-5
(0-2), iar cei care au pãþit
severa corecþie au fost
urmãtorii: L. Popescu –
Vlãdoiu, Cioinac, Hreniuc,
C. Ionescu – Buzan, Ciocotealã,
Petre – A. Popescu, Burlacu, Su-
rugiu. Au mai intrat Marcu, Ena-
che, Constantin. Antrenor: Corne-
liu Papurã.

Celelalte douã formaþii doljene din
acest eºelon, Filiaºi ºi Podari, au
avut meci direct vineri, remizând
fãrã goluri.

Etapa urmãtoare debuteazã mâi-
ne, când vom avea ºi celãlalt derby
judeþean: CS U Craiova II – CSO

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

Triumf scontat pentru SCM

pânã la 22-16 (50), diferenþã
pe care de astã datã avea s-o
gestioneze perfect.

Craiova:  Paºca, Dumanska,
Stanciu – Zamfir (8 goluri),
Landre (7), Trifunovic (4),
Bãbeanu (2), ªelaru (1),
Nikolic (1), Andrei (1), Burla-
chenko (1), Ianaºi, Þãlu,
Apipie.

La finele partidei, “principa-
lul” Bogdan Burcea a declarat:
„Am început bine jocul, însã
dupã a venit o cãdere. Sper sã

învãþãm din greºeli ºi în
partidele viitoare sã evoluãm
mult mai bine. Aºa cum
anticipam, este un campionat
echilibrat, iar noi trebuie sã
jucãm la un nivel mult mai bun
ºi constant. În etapa viitoare
ne vom deplasa la Zalãu (n.r.
duminicã, ora 16:00, TVR 1) ºi
vom întâlni o echipã redutabilã
pe teren propriu. Vom miza pe
avantajele noastre ºi sper sã le
punem ºi în practicã.”

Rezultate: SCM Craiova –
CSU Danubius Galaþi 25-20,
HC Dunãrea Brãila – HC Zalãu
25-20, U Cluj – CSM Bucureºti
19-28, ASC Corona Braºov –
CSM Roman 18-18. Partidele
HCM Rm. Vâlcea – CSM
Unirea Slobozia, CSM Cetate
Devatrans – CSM Ploieºti ºi
CS Mãgura Cisnãdie – CSM
Bistriþa s-au jucat ieri, dupã
închiderea ediþiei.

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

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 7-A

“Satelitul” s-a fãcut de râs la Titu
Clasament

1. Piteºti 17 9. Roºiori** 7
2. Moreni* 12 10. Craiova II 7
3. ªirineasa 12 11. Voluntari II* 6
4. Bradu 11 12. Filiaºi* 6
5. Alexandria* 10 13. Mioveni II 5
6. Titu 9 14. Podari* 5
7. Aninoasa 9 15. Steaua II** 4
8. Chiajna II 9
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Filiaºi. Podariul va juca o zi mai târ-
ziu, pe teren propriu, cu Sporting
Roºiori.

Vineri: CSO Filiaºi – CS Podari 0-
0, Atletic Bradu – Concordia Chiajna
II 0-2, CS Mioveni II – SCM Piteºti 0-
3, ACS ªirineasa – FC Aninoasa 1-0.

Sâmbãtã: Urban Titu – CS U Cra-
iova II 5-0, Flacãra Moreni – Steaua
Bucureºti II 3-1, Sporting Roºiori –
FCM Alexandria 2-1. FC Voluntari II
a stat.

Derby-ul primelor clasa-
te, între revelaþia Metropo-
litan Iºalniþa ºi Viitorul Câr-
cea, a fost tranºat categoric
de cea din urmã, 4-1, dez-
nodãmânt în urma cãruia vi-
cecampiona în exerciþiu i-a
furat oponentei poziþia de li-
der, fie ºi doar la golaveraj.

Altfel, scorul rundei a fost
reuºit de Danubius Bechet,
7-1 cu Malu Mare. Recital
ofensiv, tot cu 8 goluri, a
fost ºi la Dobroteºti, de unde

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – Viitorul, CS U Craiova
– Dinamo.

DIGI SPORT 2
17:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: Alba

Blaj – CSM Bucureºti / 21:45 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Eibar – Osa-
suna.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Pa-

lermo – Torino.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – Viitorul, CS U Craiova
– Dinamo / 3:30 – FOTBAL AMERI-
CAN – NFL: Arizona Cardinals – New
York Jets.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:

Eibar – Osasuna.
EUROSPORT 1
16:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondia-

lã Under 17, în Iordania: semifinale /
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Liverpool – Manchester United.

EUROSPORT 2
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Lu-

xembourg-Ville / 21:15 – FOTBAL Ger-
mania – 2.Bundesliga: Eintracht Braun-
schweig – Kaiserslautern.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-

va – Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli

Timiºoara – Viitorul.

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

Cârcea dã recital la Iºalniþa ºi urcã în fotoliul de lider
Clasament

1. Cârcea 22 7. Luceafãrul 10
2. Iºalniþa 22 8. Leamna 8
3. Bechet 20 9. Malu Mare 7
4. Cetate 18 10. Dobroteºti 6
5. Segarcea 18 11. Preajba 4
6. Ostroveni 14 12. Calafat 4

Runda viitoare (22 octombrie): Progre-
sul Segarcea – Arena Bulls Preajba, Ajax Do-
broteºti – ªtiinþa Danubius Bechet, Tracto-
rul Cetate – Luceafãrul Craiova, Recolta Os-
troveni – Metropolitan Iºalniþa, Viitorul Câr-
cea – Unirea Leamna, Dunãrea Calafat – ªtiin-
þa Malu Mare.

Segarcea a plecat cu toate
punctele, 5-3.

Rezultatele complete în-
registrate sâmbãtã: Arena
Bulls Preajba – Tractorul
Cetate 1-2, Ajax Dobroteºti
– Progresul Segarcea 3-5,
Unirea Leamna – Dunãrea
Calafat 1-1, Metropolitan
Iºalniþa – Viitorul Cârcea 1-
4, Luceafãrul Craiova – Re-
colta Ostroveni 1-1, ªtiinþa
Danubius Bechet – ªtiinþa
Malu Mare 7-1.
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Liga I – etapa a 12-a

CFR Cluj – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: Nascimento 58.
Pandurii – FC Botoºani 2-1
Au marcat: Herea 30 – pen., Þucudean 57 / Târnovan 74.
Astra – Concordia 1-1
Au marcat: D. Niculae 84 / M. Cristescu 44 – pen.
Meciurile FC Voluntari – ASA ºi Steaua – Gaz Metan s-au

jucat asearã.
ACS Poli – Viitorul, astãzi, ora 18
„U” Craiova – Dinamo, astãzi, 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 12 6 1 5 21-14 19
5. Pandurii 12 5 4 3 14-10 19
6. CFR Cluj 12 6 5 1 22-9 17
7. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
8. Gaz Metan 11 4 4 3 12-12 16
9. Chiajna 12 3 4 5 6-13 13
10. CSMS Iaºi 12 3 3 6 11-13 12
11. Astra 12 3 3 6 11-18 12
12. Voluntari 11 4 2 5 16-18 11
13. ASA 11 2 0 9 9-22 0
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

ªtiinþa ºi Dinamo vor fi faþã în
faþã într-un nou episod dintr-o
serie începutã în 1964 ºi care a
adunat zeci de poveºti, a nãscut
idoli ºi a ridicat confruntarea la
nivelul de cea mai mare rivalitate
dintre o echipã din capitalã ºi o
reprezentantã a provinciei. Prima
întâlnire dintre alb-albaºtrii ºi alb-
roºii a avut loc pe 5 noiembrie
1964, când oltenii lui Nicolae
Oþeleanu, nou-promovaþi, au
pierdut în faþa echipei pregãtitã de
Angelo Niculescu cu 3-1. Primul
succes din contul „studenþilor” s-
a consemnat abia în al zecelea
meci direct, pe 15 iunie 1969, 1-
0 la Craiova (marcator Decebal
Neagu), în ultima etapã. De la re-
venirea „alb-albaºtrilor” în Liga 1,
Craiova ºi Dinamo s-au mai în-
tâlnit de patru ori, palmaresul cu-
prinzând câte o victorie de fieca-
re parte ºi douã remize. În sta-
giunea precedentã, bucureºtenii s-
au impus pe teren propriu cu 1-
0, gol marcat de Dorin Rotariu,
iar în retur, craiovenii s-au revan-
ºat cu un 3-0 istoric, graþie reu-
ºitelor lui Bawab (2) ºi Bancu.
Craiovenii sunt neînvinºi pe teren
propriu din 27 februarie, U -
CFR Cluj 0-1. Au urmat 10 vic-
torii ºi douã remize. Sunt ºanse
mari sã fie un meci cu goluri, de-
oarece oltenii au un singur meci
fãrã gol marcat în ediþia curentã,
iar oaspeþii douã, dinamoviºtii în-
casând cel puþin un gol în 10 din
cele 11 jocuri. Calancea ºi Vãtã-
jelu, respectiv Brãnescu ºi Busu-
ladzic s-au aflat pe teren în toate
990 de minute din actuala ediþie.

Craiova a mai jucat de douã
ori în 2016 la Severin, cu Pandu-
rii. ªi de fiecare datã a primit gol
pe final, 1-1 în primãvarã, ºi 1-2
în debutul actualului campionat.

Mulþescu: „Vrem sã
ne vedem suporterii
mulþumiþi la final”

Antrenorul oltenilor, Gigi
Mulþescu, a prefaþat disputa

TTTTToate drumurile duc azi la Severinoate drumurile duc azi la Severinoate drumurile duc azi la Severinoate drumurile duc azi la Severinoate drumurile duc azi la Severin
Derby-ul Universitatea Craiova –Derby-ul Universitatea Craiova –Derby-ul Universitatea Craiova –Derby-ul Universitatea Craiova –Derby-ul Universitatea Craiova –
Dinamo se joacã în seara aceastaDinamo se joacã în seara aceastaDinamo se joacã în seara aceastaDinamo se joacã în seara aceastaDinamo se joacã în seara aceasta
în oraºul de la Dunãreîn oraºul de la Dunãreîn oraºul de la Dunãreîn oraºul de la Dunãreîn oraºul de la Dunãre

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
DinamoDinamoDinamoDinamoDinamo

Severin, stadion: “Municipal”, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Acka, Popov,

Vãtãjelu – Madson, Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Nuno Rocha –
Mãzãrache. Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu –
Kay, Screciu, Manea, Gustavo, Bancu, Rambe.

Dinamo: Brãnescu – Hanca, Nedelcearu, Maric, S. Filip –
Nistor, Busuladzic, Mahlangu – Rotariu, Lazãr, Gnohere. An-
trenor: Ioan Andone. Rezerve: Penedo – M. Popescu, Oltea-
nu, P. Petre, I. ªerban, Oliva, Nemec.

astfel: “Va fi o luptã încinsã, pe
care suporterii aºteaptã sã o
câºtigãm. Iar noi promitem sã
facem tot ceea ce este omeneº-
te posibil pentru a le îndeplini
dorinþa. Vor vedea un joc solid
al nostru, cu combativitate dusã
la limita sacrificiului. Bãieþii sunt
pregãtiþi ºi dornici sã facã un
meci bun. Avem un singur gând:
sã ne vedem suporterii mulþu-
miþi la final. Este un dezavantaj
cã nu jucãm acasã, avem alte
repere pe stadionul nostru,
avem tribunele aproape. Sigur,
sper sã ne susþinã ºi acolo, fi-
indcã 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 ob-
iectiv personal sã le oferim fot-
bal-spectacol când vãd ce su-
flet se pune pentru fotbal ºi pen-
tru echipã în aceastã zonã. Eu
nu agreez ideea cã mai bine joci
prost ºi câºtigi, consider cã jo-
cul bun trebuie sã primeze, de
la el sã plecãm pentru a obþine
un rezultat”.

Mijlocaºul brazilian Madson
Henrique a declarat: “Sunt de
3 ani la Craiova ºi am vãzut ce
înseamã pentru oamenii 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 ast-
fel de meciuri vrei sã te faci fot-
balist, când eºti mic în aseme-
nea derby-uri vrei sã ajungi sã
joci”. Nicuºor Bancu a marcat
în acel 3-0 de anul trecut cu
Dinamo, dar spune cã meciul
de luni va fi mult mai greu: “Ol-
tean fiind, ºtiu foarte bine ce în-
seamnã un meci cu Dinamo.
Una e sã-l trãieºti din tribune,
altceva e pe teren, e o emoþie
deosebitã când ºtii cã în tine ºi
în coechipieri stau speranþele
atâtor suporteri”.

Andone:
„Nu mergem sã ne
apãrãm, avem doar
varianta victoriei”

Tehnicianul lui Dinamo, Ioan
Andone a declarat cã echipa sa
are doar varianta victoriei în sea-
ra aceasta: „Avem probleme de
lot, lipseºte Palic, suspendat,
abia astãzi a ajuns May din Afri-
ca de Sud. Nu am accidentãri,
sper sã fie un derby frumos cu
Craiova. Întâlnim o echipã bunã,
mai ales cã în aceastã perioadã
a avut un joc foarte bun, în spe-
cial cu Steaua. Dar noi mergem
sã câºtigãm, nu avem altã vari-
antã, nu mergem sã ne apãrãm”.
Gigi Mulþescu ºi Ioan Andone s-
au mai întâlnit de opt ori în toate
competiþiile, iar „Fãlcosul” s-a
impus de ºase ori, „Smurd” ºi-a
adjudecat doar un joc, în timp
ce o partidã s-a terminat la ega-
litate. Gigi Mulþescu a condus
Dinamo pe prima scenã în se-
zoanele 1990-1991 (28 jocuri),
2007-2008 (5 jocuri) ºi 2013-
2014 (8 jocuri).

Portarul Laurenþiu Brãnescu
a adãugat: „Ultimele rezultate nu
au fost pe mãsura aºteptãrilor.
Mergem sã câºtigãm împotriva
Craiovei pentru cã trebuie sã ne
revenim, sã fim acolo, aproape
de echipele din faþã. Avem ne-
voie de puncte. Sunt meciuri fru-
moase, e plãcut sã joci cu mulþi
oameni în tribune. Nu conteazã
foarte mult terenul pe care ju-
cãm, important este sã câºtigãm
acest meci, chiar dacã suntem
conºtienþi cã nu va fi un meci
uºor”. Dorin Rotariu l-a com-
pletat: „Craiova e o echipã
bunã, pe un drum bun. Avem
nevoie de o victorie, de trei
puncte, pentru a ne întoarce pe

drumul pe care eram la începu-
tul sezonului”.

Încurajãri
de la Bawab

Fostul atacant al ªtiinþei,
Thaer Bawab, acum la Umm
Salal, în Qatar, a transmis ºi
el un mesaj de încurajare ele-
vilor lui Mulþescu: „Salut bã-
ieþi! Am auzit cã aveþi luni der-
by-ul cu Dinamo ºi am vrut sã
fiu alãturi de voi, sã vã sus-
þin, sã vã încurajez. Sper sã
fie încã un 3-0, sã luaþi toate
cele trei puncte. Vã doresc

multã baftã! Hai bãieþii! Hai
Craiova! Hai ªtiinþa!”  a fost
mesajul lui Bawab pentru ac-
tualii jucãtori ai Craiovei.

Dumitru Dragomir, fost pre-
ºedinte al LPF, spune cã CFR
Cluj reprezintã principalul pe-
ricol pentru Steaua în lupta
pentru titlu, pentru cã Univer-
sitatea se va „dezumfla”: “Stea-
ua are adversar la titlu: pe CFR
Cluj. ªi s-ar putea Dinamo. De
Craiova nu ºtiu ce sã zic, cred
cã la primul insucces se
dezumflã” a declarat Dumitru
Dragomir la DigiSport.


