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Dupã scandalul dezinfectan-
þilor din spitale s-a decis ca
documentaþia necesarã aprovi-
zionãrii cu produse biocide sã
fie bine definitã. Totodatã, cei
din Sãnãtate promit mãsuri
ferme de autorizare ºi verifica-
re a acestor biocide. Astfel,
fiecare produs biocid nou
introdus pe piaã va trebui
analizat la douã laboratoare
acreditate. De asemenea, cele
care existã deja pe piaã vor
trebui analizate în termen de
120 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al ordinului
sus-menþionat la un laborator
acreditat. Mai grav este cã
ministrul Sãnãtãþii afirmã drept
principala cauzã pentru infecii-
le nosocomiale, igiena mâinilor
personalului medical. „Nu se
spalã pe mâini”! Cum, în mai
toate secþiile spitaliceºti, mai
ales la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova se internea-
zã peste numãrul existent de
paturi, deci peste limita prevã-
zutã în autorizarea datã de DSP
Dolj, este aproape imposibil sã
mai aºteptãm o rezolvare a
situaþiei. Astfel,
dezinfecþiile
sunt simple
bifãri de activita-
te, cã aºa o cere
legislaþia!

Despre o anumeDespre o anumeDespre o anumeDespre o anumeDespre o anume
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Nimic nou, deºi accentele
mai apãsate pot fi luate în con-
sideraþie, dupã ce – recent –
premierul britanic Theresa
May, la Birmingham, unde s-
a þinut Congresul conservato-
rilor britanici, s-a pronunþat
clar pentru intervenþia statu-
lui în economie „în scopul
unui bine public”, punând ca-
pãt erei deschise de Marga-
ret Thatcher. Nu doar la noi –
tendinþa e de acum europea-
nã – ºi despre intervenþia cen-
tralizatã a statului se discutã
cu acuitate, cu atât mai mult
cu cât „tranziþia” nu a reuºit
decât sã subfinanþeze...

Arestat dupã ce aArestat dupã ce aArestat dupã ce aArestat dupã ce aArestat dupã ce a
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Un craiovean de origine ara-
bã, în vârstã de 51 de ani, a ajuns
în arestul IPJ Dolj, în cursul zi-
lei de duminicã, pentru dare de
mitã, dupã ce a fost prins în fla-
grant în timp ce voia sã mituias-
cã doi poliþiºti de la Rutierã cu
2.500 de lei. Cei doi agenþi l-au
prins în trafic, la volanul unei
maºini, deºi bãrbatul nu are per-
mis de conducere, iar pentru a
nu se alege cu dosar penal, aces-
ta a insistat sã le dea ºpagã. Ieri
dupã-amiazã, bãrbatul a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã...
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Alina Gorghiu: PNL ºi USR

vor susþine propunerea

de prim-ministru Cioloº
PNL ºi USR vor susþine

propunerea Dacian Cioloº
prim-ministru, iar platforma ce
va fi lansatã de ºeful Executi-
vului este startul unei campanii
cu Dacian Cioloº premier, a
declarat duminicã seara
liderul partidului liberal,
Alina Gorghiu. “Dacian Cioloº
va fi numitorul comun al unei
formule pe care eu o consider
esenþialã în acest moment în
România, pentru schimbarea
de care avem nevoie. ªi noi ºi
USR-ul vom susþine propunerea
de prim-ministru Dacian Cioloº
în momentul în care... ºi cumva
platforma aceasta e startul
unei campanii cu Dacian
Cioloº prim-ministru, aºa o vãd
eu. Rãmâne sã mã contrazicã
Dacian Cioloº dacã nu e aºa”,
a comentat Gorghiu, la Antena
3. Ea a mai spus cã “de partea
cealaltã avem un PSD care
defileazã cu Dragnea prim-
ministru sau, mai nou, cu
domnul Dîncu pe care l-am
vãzut folosit ca iepuraº electo-
ral de PSD”.

Comisia juridicã a Camerei

Deputaþilor a avizat favorabil

cererea DNA privind-o

pe Udrea
Comisia juridicã a Camerei

Deputaþilor a avizat favorabil
ieri cererea DNA de începere a
urmãririi penale a fostului
ministru Elena Udrea. Avizul a
obþinut 14 voturi ‘’pentru’’, 3
‘’împotrivã’’ ºi 2 abþineri.
Plenul Camerei Deputaþilor ar
urma sã decidã, prin vot secret
cu bile, asupra cerererii DNA
de începere a urmãririi penale
a fostului ministru Elena
Udrea marþi. DNA a cerut,
miercuri, aviz de la Camera
Deputaþilor pentru urmãrirea
penalã a fostului ministru al
Turismului, Elena Udrea, în
dosarul în care aceasta este
acuzatã de instigare la luare de
mitã, privind campania electo-
ralã pentru alegerile preziden-
þiale din anul 2009.
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Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat luni cã înþelege
‘’preocuparea’’ lui Cãlin Popescu
Tãriceanu privind DNA, dar i-a
transmis cã el este ‘’absolut con-
vins’’ cã instituþiile de forþã vor sta
departe de procesul electoral, so-
licitându-i totodatã ºefului statu-
lui garanþii în acest sens.

‘’Am vãzut declaraþia domnu-
lui Tãriceanu, îi înþeleg preocupa-
rea, poate fi consideratã justifica-
tã, dar eu îi transmit cã nu are de
ce sã aibã motive de îngrijorare
pentru cã eu sunt absolut convins
cã instituþiile de forþã ale statului
nu se vor implica în campania
electoralã, deci partidele o sã fie lãsate sã
îºi prezinte programele, candidaþii sã discu-
te cu oamenii ºi cetãþenii vor fi lãsaþi sã vo-
teze liberi ºi în cunoºtiinþã de cauzã’’, a afir-

„Vã cer sã faceþi verificãri prin sondaj, însã
verificãrile sã fie efectuate ºi de alþi oameni faþã
de cei care fac check-ul zilnic”, a transmis minis-
trul Sorin Buºe, potrivit unui comunicat al Minis-
terului Transporturilor. Pentru evitarea întârzieri-
lor sau anulãrilor curselor „au fost deja implemen-
tate mãsuri suplimentare celor deja existente”.

Mãsurile suplimentare „prevãd activitãþi de
control ºi includ verificãri în plus ale aeronave-
lor, la intervale mai mici de timp, precum ºi efec-
tuarea unor noi audituri de siguranþã la lucrãrile
de întreþinere”. De asemenea, „în perioada ime-
diat urmãtoare va fi înfiinþat departamentul Main-
tenance Control Centre, care monitorizeazã ºi
oferã asistenþã 24/7 pentru toate defectele apã-
rute în operarea zilnicã, dar ºi biroul AOG (Air-
craft on Ground), cu program 24/7 pentru asis-

“În perioada 2010 – 2016, incul-
patul Petrescu Teodosie, în calitate
de arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Tomisului împreunã cu ceilalþi in-
culpaþi au folosit ºi prezentat decla-
raþii false în relaþia cu Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie în Agriculturã
(A.P.I.A.) în scopul de a primi fon-
duri europene. În declaraþiile pre-

Dragnea, în acord cu Tãriceanu privindDragnea, în acord cu Tãriceanu privindDragnea, în acord cu Tãriceanu privindDragnea, în acord cu Tãriceanu privindDragnea, în acord cu Tãriceanu privind
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mat Liviu Dragnea.
Liderul PSD a fãcut ºi un apel cãtre pre-

ºedintele Iohannis cãruia i-a solicitat sã cearã
anumitor instituþii sã nu se implice în cam-

pania electoralã. ’’Eu folosesc
oportunitatea asta sã-i solicit pre-
ºedintelui Iohannis sã cearã tutu-
ror instituþiilor sã nu se implice în
campania electoralã, cele care nu
trebuie sã se implice în campania
electoralã’’, a mai spus Dragnea.

Întrebat în acest context dacã
PSD va vota marþi pentru cere-
rea DNA de începere a urmãririi
penale a Elenei Udrea, liderul so-
cial-democrata rãspuns: ‘’Eu cred
cã da’’. Preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, a fãcut,
duminicã seara, un apel cãtre par-
lamentari sã refuze a se mai pro-
nunþa pânã la finalul legislaturii

asupra cererilor venite de la DNA, susþi-
nând cã dacã dosarele respective au aºtep-
tat atâþia ani, înseamnã cã nu reprezintã
nicio urgenþã.

Control judiciar pentru IPS Teodosie pentru
luare de mitã ºi nereguli cu fonduri europene

IPS Teodosie a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile,
luni, pentru luare de mitã ºi folosirea sau prezentarea cu rea-
credinþã de documente ori declaraþii false, inexacte sau incom-

plete, pentru obþinerea pe nedrept de fonduri europene. Procuro-
rii susþin cã acþiunile IPS Teodosie ºi ale complicilor au provocat

un prejudiciu de peste 1 milion de lei.

zentate la A.P.I.A., inculpaþii au de-
clarat în mod nereal cã utilizeazã
anumite suprafeþe agricole având
categoriile de folosinþã ‘vii pe rod
cu struguri pentru vin/vii pe rod cu
struguri nobili pentru vin’, în con-
diþiile în care, începând cu anul
2010, pe respectivele suprafeþe agri-
cole nu mai existau astfel de cul-

turi.(...) Faptele au avut ca rezultat
obþinerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene în cadrul schemelor de pla-
tã pe suprafaþã unicã (SAPS), tota-
lizând 1.356.973 lei, dupã cum ur-
meazã: în anul 2010 – 142.988,37
lei, în 2011 – 148.610,21 lei, în 2012
– 239.732,26 lei, în 2013 –
262.267,07 lei, în 2014 –
281.733,52 lei, în 2015 –
281.633,28 lei, în anul 2016 plãþile
nefiind încã autorizate (aceastã fap-
tã a rãmas în faza tentativei)”, se
aratã în comunicatul DNA.

În plus, în primãvara anului
2016, inculpatul Teodosie Petres-
cu, în calitate de Arhiepiscop al
Tomisului, a primit de la o persoa-

nã suma de 500 de euro. “Banii
respectivi au fost primiþi în legãtu-
rã cu îndeplinirea, de cãtre incul-
patul Teodosie Petrescu, a îndato-
ririlor sale de serviciu ce decurg
din calitatea de Arhiepiscop al To-
misului, în sensul de a dispune ca
persoana în cauzã sã primeascã re-
muneraþie legalã pentru activitatea
pe care o desfãºura într-o parohie”,
se mai aratã în comunicatul procu-
rorilor. Inculpatului Petrescu Teo-
dosie i s-a atras atenþia cã, în caz
de încãlcare cu rea-credinþã a obli-
gaþiilor care îi revin, mãsura con-
trolului judiciar se poate înlocui cu
mãsura arestului la domiciliu sau
mãsura arestãrii preventive.

Ministrul Transporturilor cere un supracontrol la TAROM,
dupã incidentele de sãptãmâna trecutã

Ministrul Transporturilor, Sorin Buºe, a efectuat ieri o vizitã de lucru
la TAROM în contextul incidentelor aviatice de sãptãmâna trecutã, ºi
le-a cerut angajaþilor ca avioanele sã fie verificate ºi de alte persoane

faþã de cei care le monitorizeazã în mod curent.
tenþa comenzilor de piese în timp real,
cu scopul de a reduce timpii de imobili-
zare a aeronavelor”, a mai comunicat Mi-
nisterul Transporturilor.

Potrivit unei note transmise vineri la
solicitarea MEDIAFAX, „ca urmare a in-
troducerii unei aeronave în control, pro-
gramul zborurilor TAROM a fost afec-
tat”. În cursul zilei de vineri, o echipã de investi-
gatori din cadrul CIAS (Centrul de Investigaþii ºi
Analizã pentru Siguranþa Aviaþiei Civile) a înce-
put acþiunile de determinare a cauzelor produce-
rii evenimentului aviatic în care TAROM a între-
rupt decolarea în cursa Bucureºti-Iaºi. Investi-
gatorii au demarat „activitãþile de investigaþie pri-
vind siguranþa, cu scopul de a determina cauzele
producerii acestui eveniment aviatic”.

„Centrul de Investigaþii ºi Analizã pentru Si-
guranþa Aviaþiei Civile a fost notificat în data de
13 octombrie 2016, în jurul orei 23.00, despre
producerea în jurul orei 21.20 a unui incident
aviatic pe Aeroportul Internaþional Henri Coandã
Bucureºti-Otopeni. În incident a fost implicatã o
aeronavã de tip ATR72-500, cu însemnele de
înmatriculare YR-ATI, aparþinând companiei ae-
riene TAROM”, menþioneazã CIAS.
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Despre o anume viziune economicã!Despre o anume viziune economicã!Despre o anume viziune economicã!Despre o anume viziune economicã!Despre o anume viziune economicã!
MIRCEA CANÞÃR

Nimic nou, deºi accentele mai apãsate
pot fi luate în consideraþie, dupã ce – re-
cent – premierul britanic Theresa May,
la Birmingham, unde s-a þinut Congresul
conservatorilor britanici, s-a pronunþat
clar pentru intervenþia statului în econo-
mie „în scopul unui bine public”, punând
capãt erei deschise de Margaret That-
cher. Nu doar la noi – tendinþa e de acum
europeanã – ºi despre intervenþia centra-
lizatã a statului se discutã cu acuitate,
cu atât mai mult cu cât „tranziþia” nu a
reuºit decât sã subfinanþeze ºi sãnãtatea,
ºi educaþia ºi infrastructura. Mitul libe-
ralismului pur ºi al statului minimal s-a
prãbuºit ºi la nivel retoric. Cã se poate
discuta, în continuare de neoliberalism,
mascat de ceva „naþional”, este adevã-
rat. În programele PSD ºi PNL pentru
alegerile parlamentare se face trimitere
la aºa ceva ºi nu e de mirare cã ºi statul,
nu doar piaþa, va avea un rol covârºitor

de jucat. Nu lipsitã de substanþã, dimpo-
trivã, este analiza celor de la Criticatac-
.ro prin alãturarea programelor principa-
lelor partide politice, care vor merge la
alegeri. Social-democraþii vor „mai mulþi
români în clasa de mijloc”, însã discuta-
bilã rãmâne relaxarea fiscalã vizatã, care
se duce mult la... dreapta, ceea ce nu
mai pare o surprizã. Au ºi trimis o lege
în Parlament pentru anularea a peste 100
de taxe. Liberalii propun scãderea TVA
la 16%, menþinerea actualei cotei unice
la acelaºi nivel, dublarea salariilor medi-
cilor ºi asistenþilor medicali pentru a opri
emigrarea masivã a acestora, precum ºi
construirea a opt spitale regionale cu
specific de urgenþã. Aici este inclus ºi cel
de la Craiova, deºi desemnarea este ceva
mai veche, pentru a respecta adevãrul. În
domeniul educaþiei se doreºte dublarea
salariilor profesorilor. Sunt destule alte
prevederi notabile care, explicate ºi trans-

mise convingãtor, pot avea impact asu-
pra alegãtorilor. Existã ºi numitori co-
muni, în programele PNL ºi PSD, ple-
cându-se de la axioma cã bussiness-ul ne
salveazã, ºi dacã el merge, funcþioneazã
ºi societatea. Nu ºtim exact de ce, atunci
când bussiness-ul duduie, ºi am avut ast-
fel de perioade, creºterile sunt infime. La
Adunarea generalã a asociaþiei municipii-
lor din România, preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, a lansat, între
altele, un îndemn pentru susþinerea firme-
lor cu capital autohton, subliniind cã aces-
tea au plãtit, în 2014, un impozit pe profit
de 55 miliarde lei, în timp ce firmele strãi-
ne au contribuit doar cu douã miliarde lei.
Cã firmele strãine sunt tentate sã-ºi „re-
patrieze” profitul în þãrile de origine ºi în
context „tot greul” îl duc firmele româ-
neºti, nu mai constituie o noutate. Prin
relaþia sa cu ALDE, ºi PSD încearcã con-
solidarea relaþiei cu capitalul autohton pro-

ductiv, la nivel declarativ, ºi mai ales cu
pãtura mijlocie, inclusiv segmentul sala-
riaþilor urbani. La rândul lor liberalii, care
prin 2014 propãvãduiau revigorarea devi-
zei „prin noi înºine”, spun cam acelaºi
lucru. Sã admitem cã toate partidele im-
portante lucreazã pentru bussiness. Sã
admitem, de asemenea, cã dezbaterile pe
problematica economicã vor fi precum-
pãnitoare în campania electoralã pentru
alegerile parlamentare. Dar, peste toate,
firmele autohtone, trebuie sã rãmânã în-
credinþate cã viitorul guvern, viitorul par-
lament vor face tot ce este posibil pentru
a le permite respiraþia ºi sentimentul unei
adversitãþi – resimþit acum – va fi deplin
atrofiat. ªi patronii firmelor mici ºi mijlo-
cii, dar ºi cei ai exploatãrilor agricole, din
teritoriu, ar saluta de bunã-seamã o altã
atitudine mult mai flexibilã, mai înþeleap-
tã, faþã de ei, care alimenteazã bugetele
statului. Uneori strângând din dinþi.

Cei 27 de aleºi locali se întâl-
nesc, astãzi, la ora 10.00, în Sala
Mare a Primãriei Craiova pen-
tru a vota noua organigramã a
Poliþiei Locale. Cum statul de
funcþii este ºi singurul proiect
aflat pe ordinea de zi, consilierii
vor suporta mai uºor aceastã
deplasare care este una în afara
obiºnuitei zile din lunã când vin
ºi voteazã proiectele pentru cra-
ioveni. Dacã nu vor exista dis-
cuþii pe marginea subiectului,
plenul se va termina în numai
câteva minute. Asta ºi dacã nu,
pânã mâine, autoritãþile nu vor
adãuga ºi alte proiecte care ne-
cesitã un vot urgent. Cert este
cã ieri searã, când se redacta
acest articol, nu mai fusese
anunþatã nici o iniþiativã supli-
mentarã de cãtre municipalitate.

Avem 322
de poliþiºti locali

Proiectul de hotãrâre propu-
ne o nouã organigramã a Poli-

Poliþia Localã va avea dispecerat
pentru Parcul „Romanescu”

Consilierii municipali sunt con-
vocaþi, astãzi, într-o ºedinþã extra-
ordinarã pentru a vota noua or-
ganigramã a Poliþiei Locale. Pe
lângã faptul cã poliþiºtii locali vor

fi mai puþini cu doi, aleºii locali
trebuie sã înfiinþeze ºi dispecera-
tul care se va ocupa cu monitori-
zarea video a Parcului „Nicolae
Romanescu”.

þiei Locale, la trei luni distanþã
de la ultima care s-a votat în
CLM Craiova. În iulie 2016,
aceiaºi consilieri municipali
aprobaserã o organigramã fun-
damentatã pe un numãr de 324
de angajaþi, iar acum conduce-
rea Poliþiei Locale vine cu o
solicitare pentru un aparat de
322 de angajaþi. Dintre care 317
sunt funcþii publice (21 funcþii
de conducere ºi 296 funcþii de
execuþie) ºi 5 sunt funcþii con-
tractuale. În referat se precizea-
zã cã Poliþia Localã Craiova a
solicitat  ºi  a obþinut avizul
Agenþiei Naþionale a Funcþiona-
rilor Publici din cadrul Minis-
terului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice.

Douã posturi au
fost desfiinþate

Concret, schimbãrile care se
propun prin noua organigrama
Poliþiei Locale Craiova sunt dic-
tate de numãrul actual de lo-

cuitori ai municipiului ºi vizea-
zã desfiinþarea a douã posturi
de poliþiºti locali. Conducerea
poliþei spune cã, în sine, orice
reducere de personal, chiar ºi
numai cu douã posturile, nu
este oportunã pentru un muni-
cipiu de talia Craiovei, dar cã
existã, totuºi, ºi o parte bunã
în sensul cã, fiind vorba de niº-
te posturi care oricum erau va-
cante, nu se pune acum pro-
blema de concedieri. Pe lângã
cele douã posturi de poliþiºti
locali care au fost desfiinþate,

s -au  mai  p rodus  º i  une le
schimbãri de atribuþii în cadrul
unor servicii ºi birouri.

Dispeceratul
va avea cinci
poliþiºti locali

Noua organigramã prevede ºi
înfiinþarea unui dispecerat video
care va fi operat de Poliþia Lo-
calã Craiova ºi care va servi la
monitorizarea video a Parcului
„Nicolae Romanescu”. Dupã
modernizare, pentru a proteja

investiþia care s-a fãcut acolo,
parcul a fost dotat ºi cu o reþea
de supraveghere video, iar ima-
ginile care vor fi furnizate de
camerele plasate acolo vor fi în-
registrate, urmãrite ºi procesa-
te de un departament special al
Poliþiei Locale Craiova. Biroul
Supraveghere Video Ordine Pu-
blicã ºi Circulaþie a fost înfiin-
þat în cadrul Serviciului Circu-
laþie ºi are în componenþa sa
cinci poliþiºti locali, coordonaþi
de un ºef de birou.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, vineri, 9 sep-
tembrie a.c., dimineaþa, în ju-
rul orei 06.30, cetãþeanul grec
Athanasios Bekiaris, de 51 de
ani, care locuieºte în Craiova,
în timp ce conducea un autotu-
rism Maserati, pe strada A.I.
Cuza cãtre Popa ªapca, la tre-
cerea de pietoni din zona Tea-
trului Naþional a accidentat uºor
douã persoane, Adrian D., de 19
ani ºi Florentina B., de 20 de

ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni pe trecere,ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni pe trecere,ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni pe trecere,ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni pe trecere,ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni pe trecere,
trimis în judecatã ºi plasat sub control judiciartrimis în judecatã ºi plasat sub control judiciartrimis în judecatã ºi plasat sub control judiciartrimis în judecatã ºi plasat sub control judiciartrimis în judecatã ºi plasat sub control judiciar

ªoferul grec arestat pe 10 septembrie
a.c., dupã ce, bãut la volan, a accidentat
doi tineri craioveni care traversau regu-
lamentar strada, pe trecerea de pietoni,
în centrul oraºului ºi a fugit, a fost tri-

mis în judecatã. Dosarul s-a înregistrat
la Judecãtoria Craiova, instanþã care l-
a plasat pe inculpat sub control judiciar
printr-o hotãrâre rãmasã definitivã pe 3
octombri a.c., la Tribunalul Dolj.

ani, din Craiova, care traversau
strada regulamentar, pe trecerea
de pietoni. Dupã producerea
accidentului ºoferul a pãrãsit
locul accidentului fãrã încuviin-
þarea organelor de poliþie, fiind
depistat în urma investigaþiilor
ºi cercetãrilor efectuate de po-
liþiºtii rutieri, într-un apartament
din Craiova, câteva ore mai târ-
ziu. Bãrbatul a fost testat de
poliþiºti cu aparatul alcooltest,

rezultând o concentraþie de 0,55
mg/l alcool pur în aerul expirat,
astfel cã a fost dus la spital pen-
tru recoltarea probelor biologi-
ce, ulterior fiind reþinut pentru
24 de ore. O zi mai târziu, pe
10 septembrie a.c., ºoferul grec
a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova care i-a emis mandat de
arestare preventivã pentru 30 de
zile. N-a stat foarte mult în
arestul IPJ Dolj. Asta pentru cã,
la sfârºitul lunii trecute, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova i-au
înlocuit mãsura arestãrii pre-
ventive cu ce a a controlului
judiciar pe o perioadã de 60 de
zile, timp în care trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii: „dis-
pune înlocuirea mãsurii arestã-
rii preventive luatã faþã de in-
culpatul BEKIARIS ATHANA-
SIOS, prin încheierea nr. 74 /
10.09.2016 în  dosarul  nr.
25450/215/2016 al Judecãtoriei
Craiova, cu mãsura preventivã
a controlului judiciar pe o pe-
rioadã de 60 de zile, începând
cu data rãmânerii definitive a
prezentei încheieri. Impune in-
culpatului BEKIARIS ATHA-

NASIOS, respectarea urmãtoare-
lor obligaþii, pe durata mãsurii:
a) sã se prezinte la organul de
urmãrire penalã, la judecãtorul
de camerã preliminarã sau la
instanþa de judecatã ori de câte
ori este chemat; b) sã informeze
de îndatã instanþa de judecatã
ori Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova cu privire la
schimbarea locuinþei; c) sã se
prezinte la Secþia 1 Poliþie Cra-
iova, conform programului de
supraveghere întocmit de orga-
nul de poliþie sau ori de câte ori
este chemat; sã nu depãºeascã
limita teritorialã a României,
decât cu încuviinþarea prealabi-
lã a instanþei de judecatã” ,

dupã cum se aratã în încheierea
de ºedinþã a Judecãtoriei Craio-
va. Hotãrârea a rãmas definitivã
pe 3 octombrie a.c., când Tri-
bunalul Dolj a respins contesta-
þia formulatã de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova, bãr-
batul fiind pus în libertate. Între
timp însã, procurorii au finali-
zat cercetãrile ºi au întocmit re-
chizitoriul prin care au dispus
trimiterea în judecatã a lui Atha-
nasios Bekiaris pentru conduce-
rea unui vehicul sub influenþa
alcoolului sau a altor substanþe.
Dosarul s-a înregistrat la Jude-
cãtoria Craiova pe 3 octombrie
a.c., ºi este acum analizat de ju-
decãtori în camera preliminarã.

Arestat dupã ce a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti cu 2500 lei

Un craiovean de origine arabã, în vârstã de 51 de ani, a
ajuns în arestul IPJ Dolj, în cursul zilei de duminicã,
pentru dare de mitã, dupã ce a fost prins în flagrant în
timp ce voia sã mituiascã doi poliþiºti de la Rutierã cu
2.500 de lei. Cei doi agenþi l-au prins în trafic, la volanul
unei maºini, deºi bãrbatul nu are permis de conducere,
iar pentru a nu se alege cu dosar penal, acesta a insistat
sã le dea ºpagã. Ieri dupã-amiazã, bãrbatul a fost prezen-
tat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventi-
vã, propunere admisã de instanþã care a emis mandat
pentru 30 de zile pe numele acestuia.

Mai exact, potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, în jurul orei
00.15, agent ºef  principal de poli-
þie Constantin Iovãnescu ºi agent
ºef principal Adrian Fota Balaci,
ambii din cadrul Biroului Rutier
Craiova, în timp ce patrulau pe stra-
da Traian Lalescu din Craiova, au
oprit pentru control un autoturism
Opel Corsa, la volanul cãruia se
afla un bãrbat de 51 de ani, din
Craiova, de origine arabã, Atassi

Mohammed Mujab. Oa-
menii legii i-au solicitat
documentele pentru con-
trol, iar în urma verificã-
rilor efectuate au consta-
tat cã bãrbatul nu pose-
dã permis de conducere
pentru nici o categorie de
vehicule, motiv pentru
care a fost condus la se-
diul Biroului Rutier, de pe
strada Câmpia Islaz, pen-
tru continuarea cercetã-
rilor. Craioveanul a încer-
cat sã le ofere poliþiºtilor
bani, pentru ca aceºtia sã
nu ia mãsurile legale faþã
de el, respectiv pentru a
nu i se întocmi un dosar
de cercetare penalã pen-
tru sãvârºirea infracþiunii
de conducere pe drumu-
rile publice a unui auto-

vehicul de cãtre o persoanã care
nu deþine permis de conducere.
Mai mult, vãzând cã bãrbatul in-
sistã, cei doi agenþi ºi-au informat
superiorii direcþi, dar ºi conduce-
rea Inspectoratului cu privire la
acest lucru, astfel cã au fost anun-
þaþi ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj. Imediat, s-a con-
stituit o echipã complexã formatã
din procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, ofiþeri DGA - Serviciul Teri-
torial Craiova ºi poliþiºti doljeni, ºi
s-au pus la punct detaliile prinderii
în flagrant. Bãrbatul de 51 de ani a
fost prins chiar în sediul Biroului
Rutier Craiova, în momentul în
care a oferit suma de 2500 lei po-
liþiºtilor. A fost dus la sediul Par-

chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat, pe nume-
le sãu fiind deschis dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
dare de mitã. Procurorul de caz a
emis ordonanþã de reþinere pentru
24 de ore pe numele bãrbatului,
care a fost introdus în arestul IPJ
Dolj. Ieri dupã-amiazã a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj, cu propu-
nere de arestare preventivã, iar ju-
decãtorii au admis propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi i-au emis mandat de arestare pe
30 de zile.

Cei doi poliþiºti au fost felici-
taþi de conducerea Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Dolj pen-
tru modul exemplar în care ºi-au
îndeplinit îndatoririle de serviciu.
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Noua Kuga este de asemenea
echipatã cu tehnologia de parcare
perpendicularã Ford care ajutã ºofe-
rii sã parcheze fãrã mâini în spaþiile
alãturate altor maºini; o versiune
îmbunãtãþitã a sistemului de preve-
nire a coliziunilor Active City Stop;
ºi sistemul de faruri frontale adap-
tive pentru vizibilitate optimã în con-
diþii de iluminare scãzutã.  Alte teh-
nologii avansate Ford includ opþiu-
nea „hands- free” de deschidere a
portbagajului, precum ºi sistemul
inteligent de tracþiune integralã Ford
(AWD). Joe Bakaj, vicepreºedinte
Dezvoltare Produs, Ford Europa a
spus cã noul model Kuga oferã
funcþii de ultimã generaþie pentru a
ajuta ºoferii sã rãmânã în contact,
în confort, în siguranþã ºi fãrã sã
renunþe la stil pe drum. „Noua abor-
dare de design a oferit modelului
Kuga un sentiment de nou ºi mo-

dern, în timp ce SYNC 3 le permite
ºoferilor sã comunice cu vehiculul
lor ºi cu dispozitivele conectate în
moduri unitare, aspect care ar fi
pãrut imposibil cu doar câþiva ani
în urmã.”, a subliniat Joe Bakaj.
Comenzi în cinci limbi strãine

Noul Ford Kuga le permite ºofe-
rilor sã controleze funcþiile audio
ºi de navigare, precum ºi telefoa-
nele „smart” conectate folosind
comenzi vocale simple, cu ajuto-
rul noului sistem de conectivitate
SYNC 3 al Ford. Ford s-a inspirat
din peste 22.000 de observaþii ºi
perspective rezultate în urma stu-
diilor de cercetare pentru a se asi-
gura cã noua versiune a acestui
model este sistemul cel mai orien-
tat cãtre client realizat pânã în pre-
zent. SYNC 3 oferã performanþe
mai rapide, comenzi simplificate ºi
suportã acum comenzi în cinci
limbi strãine suplimentare.  Pur ºi

Noul Ford Kuga, dotat cu sistemul sofisticatNoul Ford Kuga, dotat cu sistemul sofisticatNoul Ford Kuga, dotat cu sistemul sofisticatNoul Ford Kuga, dotat cu sistemul sofisticatNoul Ford Kuga, dotat cu sistemul sofisticat
de comunicare ºi divertisment SYNC 3de comunicare ºi divertisment SYNC 3de comunicare ºi divertisment SYNC 3de comunicare ºi divertisment SYNC 3de comunicare ºi divertisment SYNC 3

Noul SUV Ford Kuga devine acum ºi mai avansat din
punct de vedere al tehnologiilor disponibile, dar toto-
datã ºi mai rafinat, oferind o experienþã a condusului
mai sigurã ºi mai plãcutã pentru clienþii Ford din Euro-
pa. Noul Ford Kuga este dotat cu sistemul sofisticat de
comunicare ºi divertisment SYNC 3 Ford, tehnologii
inovatoare de asistenþã a ºoferului, un interior ergono-
mic ºi confortabil ºi motoare puternice ºi eficiente
incluzând motorul diesel de 1,5 litri TDCi 120CP care
consumã 4,4 l/100 km (64,2 mpg) ºi 115 g/km CO2.

simplu prin apãsarea unui buton ºi
spunând: „Am nevoie de cafea”;
„Am nevoie de benzinã” sau „Am
nevoie sã parchez” ºoferii pot lo-
caliza cafenele în apropiere, ben-
zinãrii sau parcãri, sau sã gãseas-
cã gãri, aeroporturi ºi hoteluri.
ªoferii Kuga pot opera ecranul tac-
til de 8 inchi al sistemului SYNC 3
în acelaºi mod în care îºi folosesc
telefoanele smart. O interfaþã nouã
este prevãzutã cu butoane mai
mari, mai uºor de acþionat ºi per-
mite gesturi de tip „swipe”’ sau
„pinch” pentru prima datã. Utiliza-
torii de iPhone pot acþiona Apple
CarPlay, modul mai inteligent ºi mai
sigur de a utiliza telefonul iPhone
în maºinã, permiþându-le ºoferilor
sã efectueze apeluri, sã acceseze
muzica, sã trimitã ºi sã primeascã
mesaje, sã obþinã instrucþiuni pen-
tru condiþiile optime de trafic ºi al-

tele în timp ce rãmân concentraþi
la drum. Utilizatorii Android pot
activa Android Auto. Android Auto
oferã acces mai sigur ºi complet la
aplicaþiile ºi serviciile pe care ºofe-
rii le cunosc ºi le iubesc deja, inclu-
zând Google Search, Google Maps
ºi Google Play. Programele de soft-
ware pot fi actualizate prin Wi-Fi.
„Conceput pentru a veni în com-
pletarea telefoanelor smart, cu un
ecran tactil de 8 inchi intuitiv, SYNC
3 înþelege discursul mai natural, este
mai rapid ºi oferã o interfaþã mai
uºor de citit...”, a spus Christof Kel-
lerwessel, inginer ºef, la departa-
mentul Inginerie Sisteme Electro-
nice ºi Electrice, Ford Europa.

O cheie pentru ºoferii mai tineri
care împiedicã apelurile
telefonice primite

Ultima generaþie a tehnologiei
Ford MyKey permite proprieta-

rilor noului Kuga sã programeze
o cheie pentru ºoferii mai tineri
care împiedicã apelurile telefoni-
ce primite; restricþioneazã viteza
maximã; împiedicã dezactivarea
funcþiilor de asistenþã pentru
ºoferi ºi de siguranþã; reduce vo-
lumul maxim al sistemului audio
ºi îl poate dezactiva total dacã
pasagerii nu poartã centurile de
siguranþã.  Sistemul MyKey îm-
bunãtãþit oferã un numãr mai
mare de alegeri în ceea ce pri-
veºte setãrile limitãrii ºi monito-
rizãrii vitezei deopotrivã. Noul
Kuga este prevãzut cu cel mai re-
cente motoare Ford pe motorinã
TDCi ºi EcoBoost pe benzinã
pentru performanþã îmbunãtãþitã
alãturi de emisii reduse de CO2
pentru costuri de utilizare redu-
se. Motoarele Ford TDCi de 1,5
litri ºi de 2,0 litri sunt prevãzute
cu tehnologii noi avansate privind
motoarele pe motorinã „Tehno-
logiile sofisticate precum siste-
mul nostru inteligent de tracþiu-
ne integralã îmbunãtãþesc sigu-
ranþa ºi încrederea clienþilor
noºtri. Sistemul inteligent de
tracþiune integralã mãsoarã ade-
renþa roþilor maºinii pe suprafaþa
drumului ºi poate face ajustãri în
mai puþin de 20 de milisecunde -
de 20 de ori mai repede decât cli-
pim.”, a mai spus Bakaj

Vânzãrile au crescut pânã la
o cifrã record de 102.000
de unitãþi în 2015

Noul Ford Kuga urmeazã dupã
introducerea SUV-ului mai mare
Edge la începutul acestui an, ºi a
unui SUV compact EcoSport ac-
tualizat anul trecut. Ford îºi con-
solideazã gama SUV exact aºa cum
a fost prevãzut de compania de

cercetare IHS ale cãror studii ara-
tã cã vânzãrile în segmentul SUV
sunt estimate sã creascã cu 27%
raportat la vânzãrile de vehiculele
vândute în toatã Europa pânã în
2020.  Noul Kuga ºi Edge-ul sunt
printre cele cinci vehicule Ford
complet noi sau reconcepute care
vor concura în gama SUV ºi cross-
over în urmãtorii trei ani.  Kuga a
condus expansiunea SUV a com-
paniei în Europa dupã ce a fost lan-
sat la vânzare prima datã în 2008,
iar vânzãrile au crescut pânã la o
cifrã record de 102.000 de unitãþi
în 2015 – în creºtere cu 19 % faþã
de 2014. Vânzãrile de Kuga în sep-
tembrie 2016 au crescut cu 4.800
unitãþi faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent la 14.500 unitãþi,
cu 95.300 de vânzãri pe an, fiind
astfel cele mai bune nouã luni ºi
lunã septembrie de la lansare.
Ford a vândut 144.906 de SUV-
uri în primele trei trimestre ale
anului 2016

Vânzãrile de Ford EcoSport au

crescut cu 1.800 de unitãþi la
6.400 în septembrie anul acesta
faþã de aceeaºi perioadã a anului
precedent, iar vânzãrile au cres-
cut cu peste 60% în primele nouã
luni ale anului cu peste 44.600 de
unitãþi vândute. Comenzile clien-
þilor de Ford Edge au depãºit
7.800 de la lansarea modelului în
Europa. Ford a vândut 144.906
de SUV-uri în primele trei trimes-
tre ale anului 2016 - o îmbunãtã-
þire de peste 41% faþã de acce-
saþi perioadã a anului trecut.
„SUV-urile au crescut de la o niºã
micã în Europa la una dintre cele
mai semnificative tendinþe auto
din ultimul deceniu. De fiecare
datã când cineva preconizeazã cã
vânzãrile de SUV-uri vor încetini,
se dovedeºte cã nu a avut drepta-
te. Asta pentru cã SUV-urile sunt
o opþiune foarte bunã atât pentru
bãrbaþi, cat ºi pentru femei, tineri
ºi vârstnici deopotrivã...”, a subli-
niat Roelant de Waard, Vicepre-
ºedinte Marketing, Vânzãri ºi Ser-
vice, Ford Europa.
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Ministerul Sãnãtãþii ºi Auto-
ritatea Naþionalã pentru Achizi-
þii Publice au emis Ordinul co-
mun, prin care se stabileºte do-
cumentaþia de atribuire standard
privind achiziþia de produse bi-
ocide. Acest ordin comun stan-
dardizeazã documentaþia nece-
sarã pentru procedurile de atri-
buire a contractelor de achizi-
þie publicã de substanþe biocide
derulate de cãtre unitãþile me-
dicale ºi alte instituþii care utili-
zeazã astfel de produse. Ordi-
nul îmbunãtãþeºte procesul de
achiziþie prin prevenirea întâr-
zierilor în iniþierea procedurilor
de atribuire, prin responsabili-
zarea autoritãþilor contractante
în legãturã cu conþinutul docu-
mentelor de licitaþie.
Pe hârtie, condiþii ferme
de achiziþie

Autoritãþile contractante au,
acum, la dispoziþie fiºa de date,
precum ºi caietul de sarcini cu
specificaþiile pentru achiziþiona-
rea produselor biocide. Este pen-
tru prima datã când o asemenea
documentaþie este standardizatã
ºi utilizarea ei devine obligatorie.
O comisie tehnicã de experþi,
specialiºti cu competenþe în epi-
demiologie ºi igienã, a lucrat la
întocmirea caietului de sarcini
standard. De asemenea, dupã
publicarea ordinului în Monito-
rul Oficial, va deveni obligatorie
achiziþia de produse biocide pe
baza unui singur cod CPV.

Aceastã mãsurã vine dupã
ce, la începutul lunii septem-
brie, Ministerul Sãnãtãþii a ad-
optat mãsuri stricte de autori-
zare ºi verificare a produselor

Lãcomia unor medici,Lãcomia unor medici,Lãcomia unor medici,Lãcomia unor medici,Lãcomia unor medici,
atentat la sãnãtatea publicãatentat la sãnãtatea publicãatentat la sãnãtatea publicãatentat la sãnãtatea publicãatentat la sãnãtatea publicã

Dupã scandalul dezinfectanþilor din spi-
tale s-a decis ca documentaþia necesarã
aprovizionãrii cu produse biocide sã fie bine
definitã. Totodatã, cei din Sãnãtate promit
mãsuri ferme de autorizare ºi verificare a
acestor biocide. Astfel, fiecare produs bio-
cid nou introdus pe piaþã va trebui analizat
la douã laboratoare acreditate. De aseme-
nea, cele care existã deja pe piaþã vor tre-
bui analizate în termen de 120 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al ordinului
sus-menþionat la un laborator acreditat. Mai

grav este cã ministrul Sãnãtãþii afirmã
drept principala cauzã pentru infecþiile no-
socomiale, igiena mâinilor personalului me-
dical. „Nu se spalã pe mâini”! Cum, în mai
toate secþiile spitaliceºti, mai ales la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova se
interneazã peste numãrul existent de paturi,
deci peste limita prevãzutã în autorizarea
datã de DSP Dolj, este aproape imposibil
sã mai aºteptãm o rezolvare a situaþiei.
Astfel, dezinfecþiile sunt simple bifãri de
activitate, cã aºa o cere legislaþia!

biocide. Toate produsele bioci-
de din categoriile TP1 ºi TP2
care care se gãsesc pe piaþa ro-
mâneascã ºi au indicaþii de uti-
lizare în unitãþi sanitare vor fi
supuse la teste de eficacitate în
laboratoare acreditate la stan-
darde europene. În continuare,
Ministerul Sãnãtãþii lu-
creazã la perfecþionarea
reglementãrilor în do-
meniu pentru a asigura
atât disponibilitatea pro-
duselor biocide în spi-
tale,  cât  ºi  cali tatea
acestora.
Degeaba are dreptate,
dacã se opreºte
la oratorie

Nu intrãm în detalii
despre calitatea produ-
selor HexiPharma. Deºi
au fost folosite la spi-
talele din Craiova ºi ni-
meni nu a ieºit din sãli-
le de operaþii cu com-
plicaþii provocate de
slaba eficienþã biocidã a
acestor produse. Rã-
mâne de urmãrit poate,
dacã nu cumva pe
acest fond al decizilor
guvernamentale nu se
deschide calea  spre
achiziþii de noi soluþii
biocide de la furnizori
ce  doreau cu prea
mare ardoare sã pã-
trundã pe piaþa româ-
neascã .  Pânã a tunci
însã, ministrul actual al Sãnã-
tãþii, Vlad Voiculescu, aratã cã
cea mai gravã problemã la acest
capitol din sistemul sanitar este
chiar respectarea regulilor de

igienã. „Problema infecþiilor
nosocomiale este legatã de mul-
te alte lucruri. (...) Principala
cauzã pentru infecþiile noso-
comiale este igiena mâinilor
personalului medical. Nu se
spalã pe mâini. Problematica
infecþiilor nosocomiale este o

hârtie de turnesol. Ce s-a întâm-
plat la Colectiv, o hârtie de tur-
nesol pentru sistemul nostru sa-
nitar. Practic ne aratã cã nu res-
pectãm reguli, cã nu ne-am în-
grijit de infrastructura sanitarã,
ne aratã cum este câteodatã tra-
tat pacientul. Ne aratã cã pacien-
tul nu este întotdeauna pus în
centru sistemului sanitar”, a pre-
cizat ministrul Vlad Voiculescu.

Nu se respectã nicio regulã
Dincolo de aceste aspecte,

sã mai spunem cã, spre exem-
plu la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde trei sec-
þii – Neurologie, Diabet ºi En-
docrinologie – sunt închise
temporar, gravitatea este datã
ºi de faptul cã ºefii de secþii in-
terneazã cu mult mai mulþi pa-

cienþi, decât le permite numã-
rul de paturi alocat fiecãrei secþii
în parte. Se naºte un cerc vi-
cios. Pe de o parte, nu mai poate
fi igienizat salonul, pentru cã

sunt bolnavi foarte mulþi ºi nu
au unde sã fie mutaþi tempo-
rar; pe de altã parte se dez-
echilibreazã ºi o realitate a
necesarului de paturi din
alte unitãþi spitaliceºti, de
vreme ce pacienþii inter-
naþi peste limita aprobatã
de DSP Dolj sunt „trataþi”
cu rabat de la calitatea ac-
tului medical, în timp ce,
la alte spitale se propune
închiderea sau diminuarea
unor secþii din lipsa pa-
cienþilor. Ne îndoim cã
dorinþa medicilor de a
veni în sprijinul bolnavi-
lor este unica motivaþie în
a explica aglomeraþia din
SCJU Craiova.

Categoric,  influenþa
ºefi lor  de secþ i i  de la
SCJU Craiova, care pro-
vin din mediul universi-
tar medical, au funcþii în
diverse structuri profe-
sionale de la nivel naþio-
nal este una impresionan-
tã. Este o luptã a orgolii-
lor, a influenþei, dar mai
ales o tendinþã tot mai ac-
centuatã de aviditate. ªi,
credem, cã ministrul Sã-

nãtãþii avea dreptate. Pãi, dacã
eºti medic chirurg, îþi trebuie
câteva minute bune, numai sã
te speli regulamentar pe mâini,
înainte de a intra în blocul ope-
rator. Mai plastic spus, cât sã

asculþi douã melodii, cum afir-
mau odatã medici reputaþi. Iar,
dacã ai programate pe zi 8-10
operaþii, îþi cam trebuie o orã ºi
jumãtate, numai sã-þi igienizezi
mâinile! Cum unii dintre aceºti
medici, la ora 14.00, sunt la ca-
binetele ºi policlinicile private,
unde au contracte ferme de co-
laborare, ce ar mai putea fi de
spus, decât cã întreg sistemul
este pus de butuci de noi toþi!
Asistentele ºi parada lor
medicalã prin cartier

Cât de cinici pot sã fie ma-
nagerii de spitale, încât sã dea
vina tot pe pacienþi, cã ei sunt
cei care ar întreþine focarele de
infecþie din unitãþile medicale?
Dar se fac, cã nu vãd, cum stu-
denþii de la UMF Craiova merg
în costumaþia specificã prin
oraº, de la un spital de altul.
Nu mai vorbim de asistentele
medicale. Unele dintre acestea
fac ruta serviciu-domiciliu ºi
invers, în aceleaºi haine ºi pa-
puci în care îºi petrec fie o turã
de zi, fie una de gardã. Ne-am
fi aºteptat din partea ministe-
rul Sãnãtãþii la mãsuri concre-
te de respectare a regulilor de
igienã în spitale, cu sancþiuni
precise. Nu o sã fie cazul! Ne
trebuie doar spectacol. Cu ori-
ce preþ. Medici cu specializare
în igienã ne precizeazã cã, oda-
tã intrate bacteriile ce provoa-
cã infecþii nosocomiale în pe-
reþi ºi în structura de rezistenþã
a unui imobil-spital este inutilã
orice modalitate de a mai „cu-
rãþa” locul.
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Ieri, animaþie mare, la Colegiul „ªtefan
Odobleja” din Craiova. Este locul în care se
desfãºoarã examenul pentru ocuparea postu-

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a emis adresa
nr. 43635/06.10.2016, cu privire
la obligativitatea respectãrii integra-
le a prevederilor legale privind pro-
blematica participãrii copiilor mi-
granþilor la cursurile de iniþiere în
limba românã ºi integrarea lor în
sistemul de educaþie românesc,
precum ºi cel referitor la asigura-
rea realizãrii cursurilor de iniþiere
în limba românã pentru strãinii
adulþi. În acest sens, Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj a emis
Nota nr. 556/11.10.2016 cãtre uni-
tãþile din subordine, prin care se
stipuleazã normele de aplicare. Sunt
mai multe acte normative care tre-
buie legate, în aºa fel încât totul sã
fie în regulã.
Acte doveditoare

Pentru asigurarea drepturilor
de integrare socialã a strãinilor

În cadrul manifestãrilor dedi-
cate sãrbãtoririi Zilei Armatei Ro-
mâniei, militarii Brigãzii 2 Infan-
terie “Rovine” organizeazã o se-
rie de manifestãri în garnizoana
Craiova în perioada 18 - 25 oc-
tombrie 2016. Astãzi, începând cu
ora 12.00, în poligonul Balta Ver-
de, se va desfãºura  „Cupa Pre-
sei la Tir” ºi „Cupa Rezervistu-
lui”. Aceastã activitate este dedi-
catã tuturor jurnaliºtilor craioveni,
cadrelor militare în rezervã ºi mi-
litarilor Brigãzii 2 Infanterie „Ro-
vine”. Joi, 20 octombrie, între
orele 12.00-15.00, la Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã va
avea loc „Ziua Armatei în ºcoli”
(prezentarea misiunilor militarilor
craioveni în teatrele de operaþii din
Irak ºi Afganistan, expoziþie foto
cu tematicã militarã, prezentarea
ofertei educaþionale a colegiilor
militare, institutelor militare ºi a
centrelor de instruire pentru sol-
daþi gradaþi profesioniºti, organi-
zare de activitãþi interactive etc.).
Vor  prezenta militarii Batalionului
20 Infanterie “Dolj” alãturi de re-
prezentanþi ai Biroului de Informa-
re Recrutare din Craiova.
„Simpozion “25 octombrie
– Ziua Armatei României”
la Cercul Militar din Craio-
va, str. Tabaci, nr. 2, luni,
24 octombrie 2016, orele
11.00 – 14.00. La acest eve-
niment participã istorici,
cadre militare active, în re-
zervã ºi în retragere, vete-
rani de rãzboi, oficialitãþi ale
administraþiei publice loca-

Prima zi de interviu ºi CVPrima zi de interviu ºi CVPrima zi de interviu ºi CVPrima zi de interviu ºi CVPrima zi de interviu ºi CV,,,,,
prima de respingere a unui dosarprima de respingere a unui dosarprima de respingere a unui dosarprima de respingere a unui dosarprima de respingere a unui dosar

Copiii din alte þãri trebuieCopiii din alte þãri trebuieCopiii din alte þãri trebuieCopiii din alte þãri trebuieCopiii din alte þãri trebuie
sã înveþe limba românãsã înveþe limba românãsã înveþe limba românãsã înveþe limba românãsã înveþe limba românã
Conform legislaþiei în vigoare, toþi copiii migranþilor aflaþi

pe teritoriul României participã la cursurile de iniþiere în
limba românã ºi integrarea în sistemul educaþional românesc.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a
trimis o adresã tuturor Inspectoratelor ªcolare Judeþene

pentru obligativitatea respectãrii prevederilor în acest sens.

care au dobândit o formã de pro-
tecþie internaþionalã sau un drept
de ºedere în România, precum ºi
a cetãþenilor statelor membre ale
Uniunii Europene ºi Spaþiul Eco-
nomic European ºi a dreptului la
educaþie, sunt în vigoare mai mul-
te documente, fiecare cu partea
sa legislativã. Astfel, ISJ Dolj a
transpus ceea ce trebuie: „Ordi-
nul Ministerului Educaþiei, Cerce-
tãrii ºi Inovãrii (OMECI), nr.
5924/12.11.2009”, pentru apro-
barea metodologiei privind orga-
nizarea ºi desfãºurarea cursului de
iniþiere în limba românã, a proce-
durilor referitoare la elaborarea,
aprobarea ºi distribuirea progra-
melor ºi manualelor cursului de
iniþiere în limba românã, pentru
strãini adulþi, care au dobândit o
formã de protecþie sau un drept
de ºedere în România, un act care

este urmat ºi de altele ase-
mãnãtoare, unul dintre ele
fiind Ordinul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii nr.
5335/18.11.2004, cel care
se referã la aprobarea pro-
gramei de limba românã –
curs de iniþiere pentru
adulþii strãini care au do-
bândit o formã de protec-
þie în România.

CRISTI PÃTRU

Manifestãri dedicate sãrbãtoririi
Zilei Armatei României

le. „Ceremonial militar-religios”
la Monumentul Eroilor Români din
Cimitirul Sineasca, marþi, 25 oc-
tombrie 2016, orele 10.00-10.45.
La acest eveniment participã ca-
dre militare active, în rezervã ºi
retragere, veterani de rãzboi, re-
prezentanþi ai Mitropoliei Olteniei,
oficialitãþi ale administraþiei publi-
ce locale. Prezentare de tehnicã
ºi armament în Piaþa Mihai Vitea-
zul din municipiul Craiova, marþi,

25 octombrie 2016, orele 11.00 –
15.00. În cadrul standurilor vor
fi expuse tehnicã ºi echipamente
militare din cadrul unitãþilor sub-
ordonate Brigãzii 2 Infanterie “Ro-
vine”. „Procesiune religioasã” de
Sfântul Dumitru organizatã de Mi-
tropolia Olteniei în colaborare cu
garnizoana Craiova, marþi, 25 oc-
tombrie 2016, începând cu orele
18.00, la Catedrala Mitropolitanã
din municipiul Craiova. Manifes-

tãrile se vor încheia cu
„Retragere cu torþe” a mi-
litarilor Brigãzii 2 Infante-
rie “Rovine”, dupã termi-
narea procesiunii religioa-
se. Traseul de deplasare al
detaºamentului va fi pe iti-
nerariul Piaþa Mihai Vitea-
zul – Calea Unirii – Pasajul
Nicolae Titulescu – Str.
Amaradia.

MARGA BULUGEAN

Ieri, a fost prima zi de susþinere, în faþa comisiilor abilitate, de cãtre
candidaþi, a prezentãrii CV-ului ºi a interviului, în ceea ce priveºte exame-
nul pentru posturile de director, respectiv director adjunct în instituþiile de
învãþãmânt preuniversitar. Candidaþii au fost prezenþi, fiecare cu emoþia
sa, au susþinut probele, aºteaptã rezultatele, evenimente neprevãzute
nefiind, deocamdatã, semnalate.

rile de director, respectiv director adjunct
în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar. A
fost prima zi, dupã susþinerea probei scrise,

în care cei care au promovat-
o au venit în faþa comisiilor
pentru prezentarea CV-ului ºi
susþinerea interviului. Pânã la
jumãtatea lunii noiembrie, în
fiecare zi va fi aceeaºi desfã-
ºurare de „forþe”, în curtea ºi
sãlile de la „Odobleja”. Fieca-
re candidat intra ºi ieºea din
sala de examinare, starea de
spirit fiind diferitã de la unul la
altul. „Nu am avut foarte mari
emoþii, ºtiu cã m-am pregãtit.
Îmi doresc sã duc mai depar-
te proiectele începute. Poate,
pe undeva, am o nemulþumi-
re, cã timpul de expunere a programului a
fost scurt. Sunt încrezãtoare” – prof. Alina
Þacu, actual director al Palatului Copiilor
din Craiova. La câþiva metri de aceasta, un
grup aºtepta sã intre la „suplicii”. Foarte
volubil, un candidat, chiar dacã rãguºit, a
dorit sã ne spunã câteva cuvinte: „La fieca-
re concurs ai emoþii, chiar dacã nu-þi do-
reºti. Personal, cred cã este un lucru bun
acest examen, cu atât mai mult cu cât de
opt ani de zile nu s-a mai fãcut. Sunte de
trei ani în funcþie ºi cred cã e mai uºor sã
susþii CV-ul ºi interviul, deoarece poþi de-

monstra ceea ce vrei, venind pe cunoºtiin-
þele tale, pe care le poþi prezenta” – prof.
Gabriel Bibu, actual director al ªcolii Gim-
naziale din Drãnic. Stãri de spirit diferite,
dar trebuie ºi un punct de vedere oficial: „Nu
au fost incidente, totul s-a desfãºurat în cele
mai bune condiþii. Putem spune cã s-a respins
un CV al unui candidat, iar în aceastã searã
(ieri, 17 octombrie – n.r.) vom cunoaºte ºi
rezultatele primei zile” – prof.  Lavinia Ele-
na Craioveanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Notã
Continuãm în acest numãr publicarea

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

Tiziano Terzani:
Sultanul ºi Sfântul

Francisc (VI)
Acesta nu e relativism. Vreau doar sã

spun cã terorismul, ca mod de a folosi vio-
lenþa, poate fi exprimat în varii forme,
uneori ºi economice ºi cã va fi foarte greu
de ajuns la o definiþie comunã a duºmanu-
lui da combãtut.

Mult mai puþin convinºi rãmân cetãþenii
diferitelor þãri. Pentru moment n-au existat
în Europa demonstraþii de masã pentru pace;
dar sentimentul privaþiunii e rãspândit tot aºa
cum e rãspânditã confuzia cu privire la ceea
ce trebuie fãcut în locul rãzboiului.

„Daþi-ne ceva mai drãguþ decât capita-
lismul”, spunea manifestul purtat de un de-
monstrant din Germania.

„O lume dreaptã nu e niciodatã NATO”,
era scris pe un afiº al unor tineri ce mãrºã-
luiau cu câteva zile în urmã la Bologna. O
lume „mai dreaptã” e poate ceea ce noi cu
toþii, acum mai mult ca niciodatã, am putea
pretinde. O lume în care cine are mai mult
sã se îngrijeascã de cine nu are nimic; o
lume condusã de principii de legalitate ºi
inspiratã ceva mai mult de moralitate.
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Prea vasta, compozita alianþã pe
care Washingtonul tocmai o pune
pe picioare, rãsturnând vechi rân-
duieli ºi reapropiind þãri ºi perso-
naje ce fuseserã puse la stâlpul in-
famiei, doar fiindcã acum devin
mai comode reprezintã nenumãra-
tul exemplu al acelui cinism poli-
tic care azi alimenteazã terorismul
în anumite zone ale lumii ºi des-
curajeazã atâþia bravi oameni în
þãrile noastre.

Spre a avea cea mai mare aco-
perire posibilã ºi spre a da rãzboiu-
lui împotriva terorismului un gir de
legalitate internaþionalã, Statele
Unite au implicat Naþiunile Unite ºi
totuºi Statele Unite rãmân þara cea
mai reticentã în a plãti propriile cote
la Palatul de Sticlã, sunt þara care n-a rati-
ficat încã nici tratatul constitutiv al Curþii
Internaþionale de Justiþie, nici tratatul pen-
tru interzicerea minelor anti-om ºi cu atât
mai puþin pe cel de la Kyoto asupra muta-
þiilor climatice. Interesul naþional american
e deasupra oricãrui alt principiu. De aceea,
azi Washingtonul redescoperã utilitatea Pa-
kistanului, mai înainte þinut la distanþã din
cauza regimului sãu militar ºi pedepsit cu
sancþiuni economice din cauza experienþe-
lor sale nucleare, de aceea CIA va fi din
nou ºi în curând autorizatã sã ia în soldã
mafioþi ºi gangsteri cãrora sã le încredinþe-
ze „trebuºoarele murdare” de a lichida pe
ici pe colo în lume persoanele pe care CIA
le va pune pe lista sa neagrã.

ªi cu toate acestea politica va trebui sã se
recoreleze cu etica dacã vom dori sã trãim

într-o lume mai bunã: mai bunã în Asia ca ºi
în Africa, la Timbuctu ca ºi la Florenþa.

Apropo, Oriana. ªi mie, ori de câte ori îl
strãbat la picior, oraºul acesta îmi face rãu
ºi mã întristeazã. Totul s-a schimbat, totul
s-a vulgarizat. Dar vina nu e a Islamului ori
a imigraþilor ce s-au instalat aici. Nu ei sunt
cei ce au fãcut din Florenþa un oraº bodegã,
prostituatã pentru turism! S-a întâmplat pre-
tutindeni. Florenþa era frumoasã când era mai
micã ºi mai sãracã. Acum e un oprobriu,
dar nu fiindcã musulmanii sunt aºteptaþi în
Piaþa Domului, fiindcã filipinezii se adunã joia
în Piaþa Santa Maria Novella iar albanezii în
fiece zi în jurul gãrii.

Este aºa fiindcã ºi Florenþa s-a „globa-
lizat”, fiindcã nu a rezistat asaltului acelei
forþe care, pânã ieri, pãrea irezistibilã: forþa
comerþului.

În decurs de doi ani de la
o frumoasã stradã din cen-
tru în care îmi plãcea sã
merg la plimbare a dispãrut
o librãrie istoricã, un vechi
bar, o foarte tradiþionalã far-
macie ºi un magazin de mu-
zicã. Pentru a face loc la ce?
La atâtea magazine de
modã. Crede-mã, nici eu nu
mã mai regãsesc aici.

De aceea, ºi eu m-am re-
tras, într-un fel de colibã în
Himalaia indianã în faþa ce-
lor mai minunaþi munþi din
lume. Petrec ore, singur,
privindu-i., acolo maiestu-
oºi ºi nemiºcaþi, simbol al
celei mai mari statornicii, ºi

totuºi chiar ºi ei, cu trecerea ceasurilor,
continuu diferiþi ºi schimbãtori ca totul din
aceastã lume.

Natura e un mare maestru, Oriana, ºi tre-
buie de fiecare datã sã ne întoarcem la ea
spre a lua lecþii. Întoarce-te ºi tu. Odatã în-
chisã cutia unui apartament în cutia unui
zgârie-nori, cu alþi zgârie-nori în faþã plini
de oameni încuiaþi în cutii, vei sfârºi prin a
te simþi cu adevãrat singurã; îþi vei simþi exis-
tenþa ca un accident ºi nu ca parte a unui tot
mult, mult mai mare decât toate turnurile pe
care le ai dinaintea ochilor ºi decât cele care
nu mai sunt. Priveºte un fir de iarbã în bãta-
ia vântului ºi simte-te ca el. Îþi va trece ºi
mânia. Te salut, Oriana, ºi-þi urez din toatã
inima sã-þi gãseºti pacea.

Fiindcã dacã aceea nu e înãuntrul nostru
nu va fi nicãieri.

„Suntem foarte onoraþi sã vã
avem oaspete la Consiliul Jude-
þean Dolj ºi doresc sã vã asigur
cã vã suntem recunoscãtori pen-
tru cã aþi ales Biblioteca «Alexan-
dru ºi Aristia Aman» din Craiova
pentru a dona preþiosul dumnea-
voastrã fond de volume ºi docu-
mente, un adevãrat  tezaur scris
al exilului românesc de la Paris.

Apreciez cã, în ceea ce priveº-
te instituþiile de culturã, consiliul
judeþean a reuºit, în aceºti ultimi
ani, sã realizeze numeroase inves-
tiþii importante. Am avut de partea
noastrã ºi atuul accesãrii fonduri-
lor europene, cu ajutorul cãrora am
restaurat ºi dezvoltat principalele
noastre muzee – Muzeul de Artã ºi
Muzeul Olteniei Craiova – prin pro-
iecte care, însumate, depãºesc 11

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, la Pa-
latul Administrativ, vizita academicianu-
lui Basarab Nicolescu, prezent la Craio-

va pentru inaugurarea bibliotecii dedi-
cate exilului românesc din Paris, consti-
tuite prin importanta donaþie de carte a
reputatului savant.

milioane de euro. Am construit un
imobil destinat activitãþii muzeale
ºi suntem în plin proces de edifi-
care a unuia nou, dedicat marelui
sculptor Constantin Brâncuºi. De
asemenea, pentru Biblioteca Jude-
þeanã «Aman», am atras fonduri
ºi pregãtim un alt demers prin care
sã punem în valoare o clãdire
splendidã, în care vom amenaja un
muzeu al cãrþii”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

La rândul sãu, academicianul
Basarab Nicolescu a afirmat:
„Consider cã este foarte impor-
tant sã construim în timp, iar
evenimentul care va avea loc
marþi trece, cu siguranþã, dinco-
lo de noi. Din acest punct de ve-
dere, apreciez faptul cã Bibliote-

ca Judeþeanã «Alexandru ºi Aris-
tia Aman» are, în domnul Lucian
Dindiricã, un manager bun, un
om de culturã, dar - ºi mai im-
portant - un vizionar.

Cred cã un Muzeu al Exilului
Românesc, care nu existã în þara
noastrã, reprezintã o necesitate,
având un rol esenþial, nu de me-
morie, ci de a readuce cultura ro-
mânã acasã. Este, aºadar, un de-

mers în sprijinul reîntregirii cultu-
rii române, iar acum încerc sã con-
ving prieteni, familii, urmaºi sã îmi
urmeze gestul ºi sã facã donaþii
pentru acest muzeu. Mã bucur cã
avem un punct de pornire solid,
este un lucru minunat ºi doresc sã
mulþumesc încã o datã, întrucât
ceea ce realizãm la Craiova repre-
zintã un lucru peren.“

Alãturi de preºedintele Consiliu-

lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, la
întâlnirea cu academicianul Basa-
rab Nicolescu au participat vice-
preºedintele CJ Cosmin Vasile, di-
rectorul Bibliotecii Judeþene «Ale-
xandru ºi Aristia Aman», Lucian
Dindiricã, prorectorul Universitã-
þii din Craiova prof. univ. dr. Radu
Constantinescu ºi decanul Facul-
tãþii de ªtiinþe Sociale, prof. univ.
dr. Sorin Liviu Damean.
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Nãscut la Braºov, în 1955, Virgilius Mol-
dovan a studiat sculptura în cadrul Acade-
miei de Arte „Ion Andreescu” din Cluj-Napo-
ca, la clasa sculptorului Kos Andras. În 1986
a pãrãsit România, pentru a se stabili ºi lucra
la Viena. A expus, începând din 1995, aproa-
pe pretutindeni în lume, în expoziþii de grup
ºi personale, în galerii, târguri de artã ºi di-
verse bienale, câºtigând premii importante,
printre care Medalia de Aur pentru sculpturã
la Bienala Internaþionalã de Artã de la Florenþa
(1999). Lucrãrile sale au putut fi revãzute în
România în 2003, cu prilejul unor expoziþii

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Muzeul de Artã Craiova – Palatul „Jean Mihail” va
avea loc joi, 20 octombrie, ora 18.00, vernisajul expoziþiei de
sculpturã „Hipercarne”, cu lucrãri de Virgilius Moldovan –

artist de origine românã, din 1986 stabilit la Viena, în
Austria. Expoziþia va fi deschisã în perioada 20 octombrie –

1 decembrie ºi este inclusã în circuitul de vizitare al muzeu-
lui (marþi-duminicã, între orele 10.00 ºi 17.00).

organizate la Muze-
ele de Artã din Cluj
ºi Braºov, iar anul
acesta ajung pentru prima oarã la Craiova.

„Moldovan sculpteazã preponderent, dar
nu exclusiv, figuri ºi trupuri umane, într-o
manierã aparent hiperrealistã. Cel mai ade-
sea, ele sunt supradimensionate ºi impresio-
neazã datoritã unei meticuloase concentrãri
asupra detaliului anatomic, exhibat cu o sin-
ceritate cinicã ºi dureroasã. Prin intermediul
materialului – silicon – ºi unei combinaþii de
rãºini, preparatã dupã o formulã proprie,

reuºeºte sã reproducã cu acurateþe culoa-
rea, consistenþa ºi aspectul cãrnii omeneºti.
Surprinse în ipostaze aproape groteºti, per-
sonajele sale sunt nuduri dezumanizate. Spre
deosebire de modelul nuditãþii sculpturale
antice, ce zeifica omul, Moldovan se folo-
seºte de monumentalitate pentru a accentua
caracterul subuman al propriilor personaje”,
precizeazã reprezentanþii muzeului craiovean
într-un comunicat de presã.

„Muzeul de Artã Craiova foloseºte în expu-
nere personajele sculptorului pentru a desco-
peri semnificaþia ºi impactul unui nou tip de
materie, specific unei perioade de decadenþã a
civilizaþiei: hipercarnea. Aceasta, fiind nãscutã
din indiferenþa abulicã a unei creaturi care, dupã
pierderea spiritualitãþii, a pierdut complet ºi con-
trolul asupra propriei biologii, nu e de naturã
sã ne placã, pentru cã nu ne flateazã”, se mai
menþioneazã în comunicat.

Dacã aveþi timp liber la dispo-
ziþie, sunteþi pensionarã sau vreþi
sã cunoaºteþi mai bine actorii ºi
ce se întâmplã în spatele scenei,
sunteþi aºteptate sã deveniþi Se-
nioarele Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”! Din aceastã stagiu-
ne, instituþia îºi invitã spectatoa-
rele fidele sã îi fie mai aproape:
„Doamnele care au urmãrit,
de-a lungul timpului, specta-
colele ºi poveºtile spuse de
actorii noºtri, au râs ºi s-au
bucurat alãturi de ei ºi ºi-au
dorit sã-i cunoascã mai bine
au ocazia acum sã afle mai
multe, sã descopere taine din
culise ºi din spatele scenei”.
Ce trebuie sã faceþi? Sã întâm-
pinaþi spectatorii în serile cu
reprezentaþii ºi sã îi ajutaþi pe
reprezentanþii teatrului sã in-

Sâmbãtã, 29 octom-
brie, craiovenii sunt aº-
teptaþi sã cunoascã Tea-
trul Naþional „Marin So-
rescu” aºa cum nu au
mai avut ocazia pânã
acum! Din aceastã nouã
stagiune, instituþia a ini-
þia proiectul Ziua Porþi-
lor Deschise, prin inter-
mediul cãruia spectatorii
pot trece dincolo de cor-
tina sãlii de spectacol.

«Poate nu v-aþi gândit
niciodatã de unde vin de-
corurile pe care le admi-
raþi în spectacole, unele mai colorate ºi nonconfor-
miste, altele clasice. Toate acestea prind viaþã în ate-
lierul de tâmplãrie. Costumele capãtã contur la atelie-
rul de croitorie ºi ajung în cabinele actorilor. Înainte
de marea ieºire pe scenã, un loc esenþial este cabina
de machiaj. Pe scenã, în sala de spectacol, jocul ac-
torilor este amplificat de spoturile de luminã puse la

Organizat sub egida Primãriei
ºi Consiliului Local Municipal
Craiova, concursul se adreseazã
talentelor din toatã þara ºi este
structurat pe patru categorii de
vârstã: 6-9 ani, 10-13 ani, 14-17
ani ºi peste 18 ani. Fiecare
participant, solist vocal, va
prezenta douã piese, la alegere –
una în tempo rapid ºi alta în
tempo lent –, ambele cu negati-
ve în format MP3. Concurenþii

Craiovenii pot vizita culisele
Teatrului Naþional din Craiova

punct de „luminiºti”,
dar ºi de sunetiºtii
care au grijã ca fie-
care notã muzicalã,
fiecare sunet sã se
facã auzite exact în
secunda dictatã de
regizor. Iar lista oa-
menilor minunaþi
din spatele cortinei
care fac lucrurile sã
se întâmple poate
continua», menþio-
neazã reprezentanþii
instituþiei.

Aºadar, pe 29 oc-
tombrie sunteþi aºteptaþi sã aflaþi poveºti neºtiute, sã
vedeþi ce se întâmplã în fiecare ungher din teatru.
Pentru o mai bunã coordonare a traseului ºi pentru a
beneficia de surprizele pregãtite de Ziua Porþilor Des-
chise, spectatorii sunt rugaþi sã se încadreze în urmã-
toarele intervale orare: 11.00 – 13.00, 15.00 – 17.00,
18.00 – 20.00.

Doamnele pensionare îºi pot
petrece timpul liber… la teatru!

formeze publicul în legãturã cu
noutãþile din programul de eveni-
mente artistice. Senioarele Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” vor
beneficia de un abonament pentru
douã persoane, pentru întreaga sta-
giune. Detalii pot fi solicitate la nu-
merele de telefon 0760.711.145 ºi
0251.416.942.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” anunþã începerea
înscrierilor pentru cea de-a XII-a ediþie a Festivalului-

concurs Naþional de Interpretare Muzicalã „Vreau sã cânt!”,
care va avea loc pe data de 19 noiembrie, de la ora 10.00, în
Aula Buia a Facultãþii de Agronomie din Craiova. Concursul
se va desfãºura pe douã secþiuni – muzicã uºoarã ºi muzicã

popularã – ºi va oferi premii ce totalizeazã 7.200 de lei.

pot interpreta piesele ºi fãrã
negativ sau cu acompaniament
personal (interpretare vocal-
instrumentalã).

Fiºa de participare, împreunã
cu o copie a actului de identita-
te a participantului, o fotografie
recentã, format ¾ ºi negativele
pieselor pot fi expediate pe
adresa de e-mail tradem@tra-
dem.ro, trimise prin poºtã la
adresa Casa de Culturã „Traian

Demetrescu”, Craiova, strada
„Traian Demetrescu” nr. 31,
pânã la 8 noiembrie 2016 (data
poºtei), sau vor fi depuse
personal la aceeaºi adresã, cu
specificaþia scrisã clar pe plic
«Pentru Festivalul-concurs
„Vreau sã cânt!”», pânã la data
de 11 noiembrie 2016, ora
16.00. Negativele trimise iniþial
nu se pot schimba ulterior.

Potrivit organizatorilor, fiºa

de participare poate fi obþinutã
de la sediul instituþiei sau
descãrcatã de pe site-ul http://
www.tradem.ro/anunturi/. Lista
participanþilor va fi afiºatã pe
site-ul www.tradem.ro în data
de 17 noiembrie 2016. Taxa de
participare este de 25 lei/
concurent ºi va putea fi achita-
tã organizatorilor în ziua
desfãºurãrii concursului. Relaþii
suplimentare pot fi solicitate de
luni pânã vineri, în intervalul
orar 8.00-16.00, la numãrul de
telefon 0351.413.369.

Juriul Festivalului-concurs

Naþional de Interpretare
Muzicalã „Vreau sã cânt!” va
fi format din Mirela Duþã –
profesor de canto la Liceul de
Arte ,,Marin Sorescu” din
Craiova, Livia Celea Streaþã –
interpretã de  muzicã popularã,
ºi conf. univ. dr. Elmira Sebat –
Departamentul de Arte al
Facultãþii de Litere din cadrul
Universitãþii din Craiova. Pentru
fiecare categorie de vârstã ºi
secþiune vor fi acordate Pre-
miul  I (400 lei), Premiul al II-
lea (300 lei), Premiul al III-lea
(200 lei), menþiuni ºi diplome.
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BASF avertizeazã localnicii sã
rãmânã în interiorul caselor, cu
uºile ºi ferestrele închise, deºi in-
cendiul nu ar reprezenta o amenin-
þare la adresa mediului înconjurã-
tor. Instalaþiile de cracare cu abur
ale companiei au fost închise din
motive de securitate. “O explozie
a avut loc în jurul orei locale 11:30
(12:30, ora României), iar câteva
persoane au fost rãnite din cauze
ce sunt încã necunoscute”, a co-
municat compania BASF în ca-
drul unei declaraþii.

“Serviciile de urgenþã din în-
treaga regiune se aflã la faþa lo-

SUA : Un sediu al Partidului
Republican a fost vizat de un
atac cu materiale incendiare

Un sediu al Partidului
Republican, aflat în comitatul
Orange din statul american
Carolina de Nord, a fost þinta
unui atac cu materiale incendia-
re în cursul nopþii de duminicã
spre luni, au anunþat autoritãþile
locale, potrivit Reuters online.
Potrivit informaþiilor disponibi-
le, publicate pe site-ul oraºului
Hillsborough, un material
incendiar au fost aruncat printr-
o fereastrã a clãdirii, iar cineva
a desenat o zvasticã ºi cuvintele
“Republicani naziºti, plecaþi din
oraº ori altfel....” pe o clãdire
adiacentã. “Substanþa infalma-
bilã ar fi incendiat interiorul
clãdirii, a ars o parte din
mobilier ºi a avariat interiorul
clãdirii înainte de a se stinge”,
se mai aratã în comunicatul
postat pe site-ul oraºului.
Valoarea pagubelor nu a fost
încã anunþatã.

Un individ s-a aruncat în aer în
incinta televiziunii de stat din
regiunea separatistã Abhazia

Un individ s-a aruncat în aer
în incinta televiziunii de stat din
regiunea separatistã georgianã
Abhazia, au anunþat autoritãþile,
care însã au evitat sã indice cã ar
fi vorba de un atac terorist,
informeazã The Associated Press
online. Oficialii din cadrul
Ministerul de Interne din
Abhazia au declarat cã bãrbatul,
care nu a fost încã identificat, a
detonat o bombã la intrarea în
sediul televiziunii din oraºul
Sukhumi. Raul Khadzhimba,
preºedintele republicii separatis-
te, a declarat cã ancheta este în
curs de desfãºurare. În pofida
tensiunilor cu Georgia, Abhazia
nu a fost pânã acum scena unor
atacuri teroriste. Abhazia ºi-a
declarat independenþa faþã de
Georgia la începutul anilor
1990, dupã dezintegrarea
Uniunii Sovietice. Independenþa
republicii separatiste este
recunoscutã doar de Rusia ºi de
câteva alte state, între care cele
mai importante fiind Venzuela ºi
Nicaragua.

Cel puþin 30 de morþi,
în urma unui grav accident
rutier în Pakistan

Cel puþin 30 de persoane au
decedat în urma unui grav
accident rutier petrecut în
provincia Punjab din Pakistan,
în care au fost implicate douã
autobuze, au anunþat oficali
locali, citaþi de agenþia Reuters.
Potrivit autoritãþilor, cele douã
autobuze au intrat în coliziune,
accidentul având loc în diminea-
þa zilei de luni, în apropiere de
oraºul Rahim Yar Khan, aflat la
aproximativ 600 de kilometri sud
de Lahore, capitala provinciei
Punjab. Iniþial, echipele de
salvare au anunþat cã peste 30 de
persoane au fost rãnite. Acciden-
tele rutiere sunt destule de
frecvente în Pakistan, în condiþii-
le în care regulile de circulaþie
sunt des încãlcate, iar infrastruc-
tura rutierã din zonele rurale este
într-o stare proastã.

Cel puþin 25 de deþinuþi au de-
cedat în cursul confruntãrilor din-
tre douã bande rivale într-o închi-
soare aflatã în zona oraºului Boa
Vista, în nordul Braziliei, acest in-
cident relevã situaþia precarã a sis-
temului penitenciar din statul sud-
american. ªapte dintre deþinuþi au
fost decapitaþi, iar
ºase au murit car-
bonizaþi în cursul
confruntãrilor din
interiorul peni-
tenciarului. Rãs-
culaþii erau înar-
maþi cu bâte de
lemn ºi cuþite, iar
aproximativ 100
de rude aflate în
vizitã la unii deþi-
nuþi au fost luate
ostatice. Forþele

Mai multe emaluri care averti-
zau în privinþa unor atacuri armate
în masã au fost trimise luni dimi-
neaþa unor ºcoli din oraºul Leip-
zig, aflat în estul Germaniei ºi din
landul Saxonia-Anhalt, informeazã

Arsen Pavlov, alias Motorola,
nãscut în Rusia, a fost ucis într-
un atac cu bombã în timp ce era
în ascensorul blocului în care lo-

Patru rãniþ i  ºi  câþiva dispãruþi ,  în urma unuiPatru rãniþ i  ºi  câþiva dispãruþi ,  în urma unuiPatru rãniþ i  ºi  câþiva dispãruþi ,  în urma unuiPatru rãniþ i  ºi  câþiva dispãruþi ,  în urma unuiPatru rãniþ i  ºi  câþiva dispãruþi ,  în urma unui
incendiu la o uzinã germanã a companiei  BASFincendiu la o uzinã germanã a companiei  BASFincendiu la o uzinã germanã a companiei  BASFincendiu la o uzinã germanã a companiei  BASFincendiu la o uzinã germanã a companiei  BASF

Un incendiu s-a produs la o clãdire a celui mai
mare fabricant din lume de produse chimice, com-
pania BASF, din oraºul german Lampertheim, în

urma incidentului patru angajaþi ai întreprinderii
au fost rãniþi ºi alþi câþiva sunt daþi dispãruþi,

informeazã presa germanã.
cului pentru a preveni rãspândi-
rea focului în alte pãrþi ale uzi-
nei”, potrivit unei declaraþii a au-
toritãþilor oraºului Ludwigshafen.
Cauza incendiului este în conti-
nuare necunoscutã. Ludwigsha-
fen este localizat la aproximativ
80 km de oraºul Frankfurt. Com-
pania BASF deþine peste 120.000
de angajaþi în întreaga lume.

O serie de utilizatori ai reþele-
lor de socializare au declarat: ”a-
ºa ceva este tipic companiei
BASF, locuiesc aici ºi sunt ne-
voit sã miros duhoarea. Ei decla-
rã cã nu fac nimic rãu ºi ascund

incidentele. Compania ar trebui
sã protejeze localnicii de aseme-
nea atacuri otrãvitoare”. Potrivit
cotidianului Die Welt, în 2016 au
avut loc 13 incidente la centrele
BASF. În luna iunie, în urma unui

accident cu fosgen la fabrica
companiei din Mainz, Ministerul
regional al Mediului a anunþat de-
rularea unei inspecþii ale cãrei re-
zultate finale vor fi disponibile
pânã în luna noiembrie.

Lider al insurgenþilor proruºi, asasinat în estul
Ucrainei de o grupare neonazistã

Arsen Pavlov, un comandant al insurgenþilor
separatiºti proruºi din estul Ucrainei, a fost asasi-

nat de o grupare neonazistã ucraineanã, Divizia
Mizantropã, informeazã BBC News online.

cuia, în oraºul ucrainean Doneþk.
Asasinatul a fost revendicat de gru-
parea neonazistã ucraineanã Divi-
zia Mizantropã, care a difuzat o în-

registrare video.
Arsen Pavlov, care avea 33 de

ani, era comandantul unui batalion
al rebelilor proruºi numit Sparta, o
unitate insurgentã care a lansat
ofensive majore împotriva servi-
ciilor de securitate ucrainene în
oraºele Doneþk ºi Ilovaisk. Autori-
tãþile ucrainene îl acuzau pe Arsen
Pavlov de crime de rãzboi. Insur-
gentul prorus se nãscuse în Komi,
nordul Rusiei, în anul 1983.

Unul dintre liderii insurgenþilor
din Doneþk, Denis Puºilin, a con-
firmat cã Motorola a fost ucis într-
un atac cu bombã în lift. Mai mul-

te persoane au fost rãnite în atac.
Organizaþia neonazistã Divizia Miz-
antropã a revendicat atacul, aver-
tizând cã îi va viza pe liderii insur-
genþilor ucraineni, Aleksandr Za-
harcenko ºi Igor Plotniþki.

Aleksandr Zaharcenko este lide-
rul autoproclamatei Republici Po-
pulare Doneþk, iar Igor Plotniþki,
liderul Republicii Populare Lu-
gansk. Conflictul separatist din
estul Ucrainei, izbucnit în martie
2014 între serviciile de securitate
ºi insurgenþi proruºi, s-a soldat
pânã în prezent cu aproximativ
9.500 de morþi.

Alertã într-o serie de ºcoli din Germania,
în urma primirii unor emailuri de ameninþare

presa internaþionalã. Profesorii Li-
ceului New Nikolaischule Leipzig
au dispus baricadarea elevilor. Li-
ceul Kant ºi ºcoala gimnazialã Re-
clam, aflate la periferia sudicã a
oraºului Leipzig, au fost de aseme-

nea vizate de emailuri de ame-
ninþare. Poliþia a efectuat ve-
rificãri în douã ºcoli din ora-
ºul Magdeburg, din landul
Saxonia-Anhalt. Liceului
Hegel ºi-a suspendat activi-
tãþile de curs. Conþinutul
emailurilor nu a fost deo-
camdatã fãcut public. Uwe
Voigt, un purtãtor de cuvânt
al Poliþiei, a confirmat cã
ºcolile au fost ameninþate cu
atacuri armate în masã prin
emailurile primite. Poliþia din
Osnabrück a confirmat des-
chiderea unei investigaþii.

Scene atroce într-un
penitenciar din nordul Braziliei

de ordine care au intervenit în for-
þã au reuºit sã elibereze ostaticii
ºi au preluat controlul asupra zo-
nelor controlate de deþinuþi. Lup-
tele între bandele rivale ºi revol-
tele sunt frecvente în sistemul
penitenciar supraaglomerat ºi
subfinanþat din Brazilia.
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Anunþul tãu!
AEROCLUBUL României, cu se-

diul în Bucureºti, sector 1, B-dul Las-
cãr Catargiu, nr. 54, organizeazã lici-
taþie publicã deschisã pentru închi-
rierea urmãtoarelor spaþii în incinta AT
Craiova, Comuna Podari, ªos. Craio-
va-Calafat, km 4,5, judeþul Dolj: spa-
þiu în clãdirea administrativã în supra-
faþã de 14 mp, destinaþie-  spaþiu bi-
rouri; teren în suprafaþã de 4 mp, des-
tinaþie - amplasare panou publicitar.
Data limitã pentru depunerea oferte-
lor este 25.10.2016, ora 10.00, la sediul
AR. Data de deschidere a ofertelor
este 25.10.2016, ora 12.00. Spaþiile se
vor închiria pentru o perioadã de 5
ani. Caietele de sarcini se pot ridica
de la sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19.

S.C. BACRIZ IMPEX S.R.L. cu
sediul în municipiul Craiova, str. B-
dul Decebal, bl. 24, sc.1, et.1, ap.1,
judeþul Dolj anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare emisã de APM Dolj PUZ-
“CONSTRUIRE LOCUINÞE COLEC-
TIVE S+D+P+5-8E CU PARCÃRI LA
SUBSOL/DEMISOL, CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI LOCUIN-
ÞE LA ETAJE”  în Craiova, str. B-dul
Decebal, nr. 44, judeþul Dolj-planul nu
necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune evaluãrii adecvate, urmând a
fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care a
stat la baza luãrii deciziei etapei de
încadrare poate fi consultatã în zile-
le de luni-joi între orele 800 -1630 ºi vi-
neri între orele 800-1400 la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, pe -
site-ul APM Doljhttp://apmdj.an-
pm.ro. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj (fax:
0251.419.035, e–mail: office@ap-
mdj.anpm.ro), întermen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii
în mass-media.

Anunþul tãu!
S.C. ROMCIM IMPEX SRL cu

sediul în Bãileºti, str. Eroilor, Nr.
75-75A, judeþul Dolj, solicitãm aviz
de gospodãrirea apelor pentru ba-
lastiera situatã în localitatea Ciu-
percenii Vechi, judeþul Dolj, teren
albie minorã a fluviului Dunãrea,
între km.784+200 SI 784+000. Per-
soanele interesate pot obþine infor-
maþii la sediul Societãþii ºi la Pri-
mãria Municipiului Calafat.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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 SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE DE SERVICI
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 curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

ANGAJÃM OPE-
RATOR CALCU-
LATOR ªI OPERA-
TOR PREGÃTIRE
DOCUMENTE DE
ARHIVÃ. Oferim ºi
Rugãm seriozitate.
Relaþii la Telefon:
0755/049.726 ºi
CV-ul îl puteþi trimite
pe adresa office@-
solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
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Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Craiova
+ 300 mp teren. Te-
lefon: 0763/920.055.
VILÃ spaþioasã,
zona Spitalul nr.
1. Telefon: 0742/
107.584.
Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp. In-
formaþii. Telefon:
0723/447.493.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, ca-
dastru, pomi fruc-
tiferi, vie la 10 km
de Craiova schimb
– apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan co-
muna Sadova: Tar-
la 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 negocia-
bil. Telefon: 0765/
219.913.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu ce-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Mega-
ne Diesel, an 2003. Te-
lefon: 0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând douã solarii
profesionale de 50
mp din arcade me-
talice ºi lonjeroan
montate pe pivoþi
metalici. Telefon:
0727/714.184.

Vând manechine.
Telefon: 0762/
484.755.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 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 in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
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Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0 7 4 5 / 6 0 1 . 4 3 8 ;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 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, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãspre-
zece) taburele din ma-
terial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere de-
comandate, micro-
centralã, aer condi-
þionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Apartament 2 came-
re semidecomandat,
et.4/4 ultracentral,
mobilat, renovat ul-
tramodern, centralã
proprie. 400 Euro
negociabil. Telefon:
0721/177.748.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon:
0767/008.528.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu co-
mercial 145 mp pen-
tru activitate medica-
lã în Vâlcea, str. Ca-
lea lui Traian lângã
Spitalul Judeþean. Te-
lefon: 0734/ 877.885.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Dupã ce în  urmã cu douã
runde am avut CS Universitatea
Craiova II – CS Podari 6-0, iar
în precedenta CSO Filiaºi – CS
Podari 0-0. “intermediara” care
debuteazã azi propune ºi celãlalt
derby judeþean al turului, evident,
între satelitul grupãrii alb-
albastre ºi echipa din Filiaºi.
Meciul va debuta la ora 15:00, pe
arena Extensiv.

Aºadar, dacã bãieþii lui Gigi
Ciurea vin dupã remiza “albã”
contra trupei lui Victor Naicu,
formaþia pregãtitã de Corneliu
Papurã tocmai ce a fost umilitã
la Titu, unde a cedat cu 0-5.

Rivale ºi în sezonul trecut, spre deosebire de
Podari, Universitatea II ºi Filiaºi ºi-au împãrþit
victoriile, fiecare valorificându-ºi avantajul

“Lanþul” derby-urilor doljene de toamnã“Lanþul” derby-urilor doljene de toamnã“Lanþul” derby-urilor doljene de toamnã“Lanþul” derby-urilor doljene de toamnã“Lanþul” derby-urilor doljene de toamnã
stã sã-ºi consume episodul finalstã sã-ºi consume episodul finalstã sã-ºi consume episodul finalstã sã-ºi consume episodul finalstã sã-ºi consume episodul final

Astãzi, ora 15:00: CS U Craiova II – CSO Filiaºi, Concordia Chiajna II
– Urban Titu, SCM Piteºti – Atletic Bradu, FC Aninoasa – CS Mioveni II,
Steaua Bucureºti II – FC Voluntari II.

Mâine, ora 15:00: CS Podari – Sporting Roºiori, FCM Alexandria –
Flacãra Moreni. ACS ªirineasa stã.

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.

terenului propriu. Mai întâi s-a impus CSO, cu
3-0, pentru ca la retur Craiova sã câºtige la
limitã, 1-0.

Cel mai tare joc de azi în Liga Cam-
pionilor are loc pe “Estadio Jose Alva-
lade” din Lisabona, unde Sporting va

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-A

Meciul zilei se disputã la Lisabona
Sporting – Dortmund, desearã, ora 21:45, Dolce Sport 3

Astãzi, 21:45

GRUPA E
ÞSKA Moscova (1p) – AS Monaco (4p)
Bayer Leverkusen (2p) – Tottenham (3p)

GRUPA F
Sporting Lisabona (3p) – Dortmund (4p)
Real Madrid (4p) – Legia Varºovia (0p)

GRUPA G
Leicester (6p) – FC Copenhaga (4p)
Club Bruges (0p) – FC Porto (1p)

GRUPA H
Dinamo Zagreb (0p) – Sevilla (4p)
Lyon (3p) – Juventus (4p)

Mâine, 21:45

GRUPA A
Arsenal (4p) – Ludogoreþ (1p)
Paris SG (4p) – FC Basel (1p)

GRUPA B
Napoli (6p) – Beºiktaº (2p)
Dinamo Kiev (1p) – Benfica (1p)

GRUPA C
Celtic (1p) – Monchengladbach (0p)
Barcelona (6p) – Manchester City (4p)

GRUPA D
Rostov (1p) – Atletico Madrid (6p)
Bayern Munchen (3p) – PSV Eindhoven (1p)

primi replica Borussiei Dortmund.
Lusitanii au demonstrat în runda
inauguralã cã trebuie luaþi serios în
seamã, dupã ce au chinuit teribil
Realul chiar la Madrid. A fost în
cele din urmã un eºec cu 1-2, însã
golurile “albilor” au venit târziu, în
minutele 89 ºi 90+4. La rându-i,
ºi bãieþii lui Thomas Tuchel i-au
fãcut zile fripte deþinãtoarei trofeu-
lui, aceasta putându-se considera
norocoasã cã a plecat cu un punct
din Germania.

Sporting ºi Dortmund nu s-au mai
întâlnit pânã acum. În schimb, dacã
vine vorba de dueluri cu echipe din þara

oponentei, portughezii au disputat nu
mai puþin de 24 de jocuri cu teamuri
nemþeºti, iar bilanþul este unul net de-
favorabil: 2 victorii, 6 remize, 6 înfrân-
geri (golaveraj 19-48). Cât o priveºte

pe Borussia, aceasta este pe plus în
ciocnirile cu formaþii lusitane: 5 suc-
cese, 3 eºecuri (golaveraj 15-7).

Partida de la Lisabona va fi arbitratã
de slovenul Damir Skomina.

SERIA 1: Recolta Cioroiaºi – Voinþa Caraula
10-0, Flacãra Moþãþei – Spicul Unirea 5-0, Ciu-
percenii Vechi – Avântul Giubega 3-0, Fulgerul
Maglavit – Avântul Rast 1-0, Victoria Periºor –
Victoria Pleniþa 1-2, Viitorul Dobridor – Vânãtorul
Desa 1-7, Ciupercenii Noi – Galicea Mare 3-0.
Poiana Mare a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pleniþa 15p, 2. Desa
13p, 3. Moþãþei 13p (- 1 joc), 4. Cioroiaºi 13p. 5.
Unirea 12p (- 1 joc),

SERIA 2: Triumf Bârca – Gloria Catane 0-2,
Recolta Urzicuþa – Viitorul Þuglui 1-4, Viitorul
Giurgiþa – Dunãrea Gighera 1-4, Fulgerul Întor-
sura – Mãceºu de Jos 4-0, Progresul Bãileºti –
ªtiinþa Calopãr 3-2, Viitorul Afumaþi – Seaca de
Câmp 5-1, Progresul Cerãt – Aktiv Padea 2-1.
Unirea Goicea – Mãceºu de Sus nu s-a diaputat.

Clasament (primele 5): 1. Catane 16p, 2. Mã-
ceºu J. 13p, 3. Þuglui 12p, 4. Afumaþi 12p, 5.
Calopãr 12p (- 1 joc).

SERIA 3: Avântul Dobreºti – Progresul Cas-
tranova 0-1, Amãrãºtii de Sus – Inter Secui 2-2,
Avântul Daneþi – Fulgerul Mârºani 2-1, Voinþa

LIGA A V-A – ETAPA A 6-A
Puþuri – Tricolor Dãbuleni 5-2, Unirea Tâmbureºti
– AS Rojiºte 1-0, Amãrãºtii de Jos – Victoria Cã-
lãraºi 9-4.

Clasament (primele 5): 1. Castranova 15p, 2.
Puþuri 13p, 3. Secui 12p, 4. Mârºani 10p, 5. Ro-
jiºte 10p.

SERIA 4: Viitorul II Cârcea – Avântul Pieleºti
6-4, Luceafãrul Popânzãleºti – Flacãra Drãgoteºti
4-2, Energia Radomir – City Leu 2-1, Torentul
Secui – Viitorul Coºoveni 1-1, ªtiinþa Celaru – Vi-
itorul Ghindeni 11-1, Progresul Mischii – Viitorul
Teasc 6-1.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 18p, 2. Câr-
cea II 16p, 3. Mischii 15p, 4. Radomir 12p, 5.
Leu 12p.

SERIA 5: Vulturul Cernãteºti – Jiul Bâlta 6-5,
CS Sopot – Valea Fântânilor 2-0, Voinþa Belcin –
Betis Craiova 3-1, Rapid Potmelþu – AS Scãeºti 4-
3, Voinþa Raznic – Viitorul Craiova 4-1, Jiul Breasta
– AS Greceºti 3-0. ªtiinþa Craiova a stat.

Clasament (primele 5): 1. Valea Fântânilor 15p,
2. Bâlta 13p, 3. Potmelþu 12p, 4. Cernãteºti 11p,
5. Belcin 10p (- 1 joc).

DIGI SPORT 2

17:30 – FOTBAL DE SALÃ –
Liga 1: Klub Odorhei – CSM Poli-
tehnica Iaºi / 19:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: CSM Bucureºti –
CSM Cetate Deva.

DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1:
ªtiinta Explorãri Baia Mare – ACS
Municipal Zalãu.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Lyon – Juventus / 2:30 –
HOCHEI SUA/Canada – NHL: Tam-
pa Bay Lighting – Florida Phanters.

DOLCE SPORT 2

19:30 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – CSM
Cetate Deva / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Real Madrid –
Legia Varºovia.

DOLCE SPORT 3

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

pionilor: Sporting Lisabona – Borus-
sia Dortmund.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Bayer Leverkusen – Tottenham.

EUROSPORT 1

14:00, 20:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de Luxembourg-Ville.

PRO TV

21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Real Madrid – Legia Varºovia.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-A
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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.
FC Voluntari – ASA 1-1
Au marcat: Ad. Bãlan 36 / Morar 48.
Steaua – Gaz Metan 0-1
A marcat: Al. Muntean 26.
Meciurile ACS Poli – Viitorul ºi „U” Craiova – Dinamo s-au jucat asearã.

1. Steaua 12 8 2 2 17-9 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. Gaz Metan 12 5 4 3 13-12 19
7. CFR Cluj 12 6 5 1 22-9 17
8. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
9. Chiajna 12 3 4 5 6-13 13
10. Voluntari 12 4 3 5 17-19 12
11. CSMS Iaºi 12 3 3 6 11-13 12
12. Astra 12 3 3 6 11-18 12
13. ASA 12 2 1 9 10-23 1
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Pase scurte, pase lungi

Anul acesta, Steaua, FCSB
sau cum îi spune afacerii cla-
nurilor Becali-Reghecampf ºi-a
luat toate mãsurile pentru a nu
mai rata titlul. Primul pas a fost
eliminarea Astrei, campioana en-
titre, care nu mai prinde pro-
babil nici play-off-ul dupã ce a
cedat în ultimul an nu mai pu-
þin de 4 jucãtori de bazã rivalei:
Boldrin, William de Amorim,
Enache ºi Alibec. Tranzacþiile
au fost transparente însã, fãrã
sã le poatã cineva contesta.
Poate doar din punct de vedere
moral, Ioan Nicolae se poate
considera  vinovat  fa þã  de
ªumudicã, acesta aducându-i
vreo 7-8 milioane de euro din
drepturi TV ºi participarea în
Europa League ºi s-a ales ca rãs-
platã cu o jumãtate de echipã
vândutã tocmai celor cu care
antrenorul se luase de piept.

Steaua atacã titlul având de
partea sa ºi arbitrajele, iar aici
nu se poate vorbi de subiecti-
vism, de interpretãri sau de în-
tâmplare, ci de evidenþã. Dupã
ce, în perioada lui Costel Gâlcã,
a fost dezavantajatã pe termen

lung de deciziile fluieraºilor,
Steaua ºi-a luat mãsuri în acest
sezon ºi nu are parte doar de ar-
bitraje corecte ci de o serie de
avantaje clare ºi subliniate de
toatã lumea, din partea celor
care împart (ne)dreptatea pe te-
ren. Exemplele la îndemânã sunt
din meciurile cu Voluntari ºi Uni-
versitatea Craiova, când toate
cele cinci goluri marcate de roº-
albaºtri, care le-au adus 6 punc-
te, au fost neregulamentare sau
au avut la bazã situaþii judecate
în defavoarea adversarilor Ste-
lei. În termeni de microbiºti,
Craiova ºi Voluntariul au fost
„furate pe faþã”.

Partida pierdutã de Steaua cu
Gaz Metan a revelat faptul cã
Steaua, probabil prin valoarea ei
de vicecampioanã ºi palmaresul
ei încropit în câþiva ani, fiindcã
titlurile sunt la Ministerul Apã-
rãrii, nu-i influenþeazã doar pe
arbitri, ci ºi pe adversari. Pre-
staþia fundaºului dreapta Valen-
tin Creþu, de la Gaz Metan, a fost
cel puþin suspectã. Dupã ce a
intrat din senin la Adi Popa ru-
pându-l douã practic, deºi ste-
listul era talonat de alþi doi „ga-
ziºti”, ºi a provocat un penalty
pe care Boldrin l-a ratat, Creþu,
care a încercat ºi sã primeascã
„roºu” chiar la acea fazã, a ju-
cat în continuare extremã stân-
ga la Steaua, fiindcã în niciun
caz nu a fost fundaº dreapta la
Gaz Metan. Creþu a pus umãrul
pentru gazde ºi printr-un fault
la marginea careului (deºi el a
încercat sã tragã de William pânã
în careu, pentru încã un penal-
ty), reuºind sã obþinã o loviturã
liberã periculoasã, dar, în sfâr-

ºit, ºi propria eliminare, dupã ce
îºi fãcuse „datoria” cu vârf ºi
îndesat pentru Steaua.

Dacã e uitãm sumar pe CV-ul
lui Creþu, vedem cã a jucat la
echipe precum Concordia Chiaj-
na, unde s-a fãcut remarcat ca
antrenor Reghecampf, dar ºi la
Energie Cottbus, anul trecut, for-
maþia germanã la care Reghe a
fãcut carierã ºi la care era cam
dificil, dacã nu imposibil, sã ajun-
gã un jucãtor precum Creþu,
dacã nu i se punea o vorbã bunã.
Nu avem vreo dovadã cã Valen-
tin Creþu ar fi fost „blat” la me-

ciul cu Steaua, dar pe de altã par-
te ºi blaturile recunoscute ulte-
rior în fotbalul românesc au fost
negate vehement la vremea lor.

Steaua are aproape totul de
partea ei în acest sezon pentru
a câºtiga titlu, mai puþin supor-
terii ºi valoarea, fiindcã ºi în
aceste condiþii pe care ºi le asi-
gurã, dar având ºi niºte adver-
sari mai degrabã modeºti, nu
reuºeºte sã se desprindã prema-
tur de pluton.

PS – În ziua derby-ului Uni-
versitatea Craiova – Dinamo ne-

a provocat silã o declaraþie a
fostului finanþator al Craiovei,
Adrian Mititelu, care spunea cã
þine cu Dinamo. Din stenogra-
mele DNA am reþinut cã îºi do-
rea, jurând pe mormântul ma-
mei sale, ca Steaua sã fie cam-
pioanã ºi, totodatã, din alte de-
claraþiile cã ar fi dat câteva mi-
lioane de euro pentru a salva Ra-
pidul. Se pare cã personajul ar
fi fãcut orice pentru rivalele
ªtiinþei din Bucureºti, dar nu-
mai pe Universitatea Craiova a
încercat sã o distrugã. Din fe-
ricire, n-a reuºit.

Dupã ce în debutul campionatului de juniori, echi-
pele under 19 ºi under 17 ale Universitãþii Craiova pier-
duserã derby-urile cu Fotbal Club Dinamo, chiar pe
teren propriu, în cadrul bazei de la Aeroport, juniorii
mari au câºtigat în week-end-ul trecut împotriva echi-
pei similare a Clubului Sportiv Dinamo. A fost 3-2 pentr
echipa antrenatã de Bogdan Budescu, cel care l-a înlo-
cuit recent pe Mugur Guºatu, goluri marcate de:  Ro-
deanu ºi Cârlig 2. Universitatea a evoluat în formula:
Costoaie – Borþa, Ion, Bogdan, Andrei – Þoiu, Bîrzan –
Rodeanu, Gunie, Cârlig – Geanimu. A mai jucat: Bãloi.

Liga Elitelor under 17, Universitatea Craiova – CS
Sport Team Bucureºti 7-1, goluri marcate de: Marko-

vic 3, Zbona 3 ºi Nichifor. Daniel Mogoºanu a utilizat
jucãtorii: Bobonete – Manea, Constantinescu, Sima,
Vadasis – Dobre, ªerban – Nichifor, Zbona, Niþuicã –
Markovic. Au mai jucat: Cercel, Stãiculescu, Marc,
Gheorghe, Grigoraºcu.

La Juniori E, Universitatea Craiova – ProJunior  
6-11. Au marca pentru echipa lui Nelu Petriºor:
Lãpãdãtescu 2, Dan, V. Badea 2, P. Badea. Univer-
sitatea: Gãgeatu – Lãpãdãtescu, V. Badea, P. Ba-
dea, Dan, Stanciu, Belu, ªiºoe, Crãciun, Aniþa. Într-
un alt meci al acstei echipe, Universitatea Craiova
– AS Oltenia II Craiova 5-2. Au marcat: Lãpãdã-
tescu 2, V. Badea, Dan, P. Badea. Universitatea:

Gãgeatu – Lãpãdãtescu, V. Badea,
P. Badea, Dan, Stanciu, Belu,
ªiºoe, Crãciun, Aniþa.

Tot la aceastã categorie de vâr-
stã, Universitatea II Craiova – Ol-
tenia Craiova 2-4. A marcat: Pre-
descu 2. Universitatea II: Vancea –
Mirici, Burcea, Predescu, Afronie,
Naidin, Preoteasa, Puricel, Predan.
Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea

La Juniori F, Universitatea – Di-
namyk 3-9. Au marcat pentru gaz-
de: Eliescu, Costea, Pârvu. Univer-
sitatea: Coman – Apostu, Burtã Ver-
de, A. Buzatu, D. Buzatu, Costea,
Eliescu, Pîrvu, Gheorghe, Preotea-
sa. Antrenor: Marian Calafeteanu
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Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!Lãsaþi orice speranþã, voi, adversari ai Stelei!


