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Premierul în exerciþiu, Dacian
Cioloº, nu se va afla pe listele
electorale ale nici unui partid.
Adicã se va þine de cuvânt, ceea
ce ar putea fi o „bilã albã” pen-
tru domnia sa. Intitulându-ºi
„platformã” programul  politic,
dovedeºte cã þine sã rãmânã teh-
nocrat ºi din aceastã ipostazã îºi
depune candidatura – la o mani-
erã insolitã – pentru un nou
mandat la Palatul Victoria, fãrã
ca, deocamdatã, PNL sau USR sã
clameze la unison cã îmbrãþiºea-
zã întrutotul „decalogul” sãu,
deºi îl susþin aprioric pentru a
continua mandatul de premier.
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La nivel naþional, Ministerul
Apãrãrii Naþionale (MApN) ofe-
rã noi posturi de soldat/gradat
profesionist. Judeþul nostru are
alocate 62 de locuri în acest sens.
Cel mai mare numãr este deþi-
nut de Bucureºti cu 440 de lo-
curi ºi apoi Constanþa – 265 de
posturi. Dacã pânã acum ceva
vreme, cariera militarã a însem-
nat o pasiune ºi un stil de viaþã,
în prezent putem spune cã este
o alegere corectã, pentru cã a lu-
cra într-un mediu dinamic, orga-
nizat ºi competitiv este o experi-
enþã, ce cu greu poate fi dobân-
ditã în alte profesiuni.
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„Ceea ce se întâmplã astãzi are o dublã
semnificaþie. Pe de o parte, dreptate este fã-
cutã exilaþilor, a cãror operã se întoarce aca-
sã. Iar, pe de altã parte, ºi mai important
este cã dreptate este fãcutã însãºi culturii
române, deoarece o parte a sa s-a desfãºu-
rat în exil”, a declarat, ieri, la Craiova, acad.
Basarab Nicolescu, a cãrui impresionantã
donaþie – aproape 10.000 de cãrþi ºi docu-
mente, colecþionate în peste 45 de ani – a
constituit „Biblioteca Exilului Românesc la
Paris – Basarab Nicolescu”.

Inaugurarea a avut loc într-un spaþiu mo-
dern, special amenajat, în cadrul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, în pre-
zenþa donatorului, a oficialitãþilor locale ºi ju-
deþene, ca ºi a preºedintelui Institutului Cul-
tural Român, Radu Boroianu. Colecþia reu-
neºte scrieri remarcabile, legate de numele
unor scriitori precum Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu ºi mulþi alþii, fiind
unicã în þarã ºi la dispoziþia oricui doreºte sã
o cerceteze. În plus, ea „ar putea constitui
nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Româ-
nesc, extrem de necesar culturii române”, iar
„Craiova reuneºte toate condiþiile pentru re-
alizarea lui”, a apreciat academicianul.

Pentru merite deosebite în promovarea ºi
conservarea valorilor româneºti din afara gra-
niþelor ºi pentru donaþia fãcutã, acad. Basa-
rab Nicolescu a primit o plachetã din partea
Bibliotecii Judeþene ºi alta
oferitã de municipalitate. În
iunie 2017, de Zilele Craio-
vei, i se va conferi titlul de
Cetãþean de Onoare al ora-
ºului, a anunþat primarul Lia
Olguþa Vasilescu. 88888 CU
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Cel mai mare târg regional dedicat
bunurilor de larg consum ºi serviciilor
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Alimentele aproape
de expirare vor fi donate
Camera Deputaþilor a adoptat, ieri, un

proiect de lege care prevede combaterea
risipei alimentare, prin donarea, de cãtre
agenþii comerciali, a alimentelor care se
apropie de termenul de expirare. Propu-
nerea legislativã prevede cã alimentele vor
fi donate cãtre fundaþii, ONG-uri, cãmine
de bãtrâni, orfelinate sau spitale, în baza
unui contract semnat între agenþii comer-
ciali ºi persoanele juridice respective. În-
cãlcarea prevederilor prezentei legi ar
urma sã fie sancþionatã cu amenzi contra-
venþionale cuprinse între 1.000 ºi 10.000
de lei. România ocupã locul al nouãlea în
topul celor mai risipitoare þãri din UE, cu
un procent de 2,55%, adicã 2,2 milioane
de tone de alimente pierdute în fiecare
an, ceea ce înseamnã peste 6.000 de tone
pe zi, noteazã Gândul.info. Mai prost de-
cât noi stau þãri precum Marea Britanie,
Olanda, Germania, Franþa, Polonia sau
Belgia.

Parlamentul a decis ca tichetul
de masã sã fie majorat
pânã la 15 lei
Deputaþii au decis majorarea tichetului

de masã pânã la 15 lei, faþã de 9 lei cât este
în prezent, angajatorul putând sã aleagã
dacã va pãstra valoarea actualã a tiche-
tului sau îl va majora. Proiectul de lege a
fost adoptat cu 250 de voturi „pentru” ºi
2 abþineri. „Guvernul se opune tot timpul
în perioade electorale unor astfel de mã-
suri, dar eu sper cã nu are un impact de-
cât benefic asupra bugetului þãrii pentru
cã aceste tichete vor fi cheltuite în co-
merþ, sunt purtãtoare de TVA, de venituri
în plus la buget”, a declarat preºedintele
Comisiei de muncã, deputatul PSD Adri-
an Solomon. Camera Deputaþilor este for
decizional în acest caz, iar legea va merge
spre promulgare la preºedinþie.

„Anticipãm un sezon gripal
mai precoce”
Preºedintele Societãþii de Microbiolo-

gie din România, Alexandru Rafila, a
anunþat cã anticipeazã un sezon gripal
mai precoce în acest an. „Nu avem încã
izolate primele tulpini de virus gripal, însã
totdeauna atunci când se intensificã cir-
culaþia virusurilor care produc infecþii re-
spiratorii, de multe ori putem sã antici-
pãm ºi un sezon gripal mai precoce”, a
declarat Rafila, care este ºi membru în Co-
mitetul permanent al Biroului regional
pentru Europa al Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii. El a mai spus cã este un lucru
bun faptul cã a început mai devreme cam-
pania de vaccinare antigripalã.
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Deputaþii au adoptat cu 237 de voturi ‘’pentru’’
modificarea articolului 139 din Codul muncii, în
sensul instituirii ca zi liberã, nelucrãtoare, a zilei de
1 iunie, sãrbãtoritã ca Ziua Copilului. La dezbate-
rea proiectului de lege de sãptãmâna trecutã mai
mulþi copii, însoþiþi de Andreea Marin ºi Virgil Ian-
þu, au fost prezenþi la Palatul Parlamentului, cerân-
du-le aleºilor sã susþinã proiectul de lege.

“De fapt ce înseamnã pentru copilul tãu sã stea
cu zi întreagã cu tine, sã-i aparþii de dimineaþa pânã
seara? Înseamnã o excepþie. Pãrinþii aleagã de di-
mineaþa pânã seara pentru ei, pentru a face ceva
pentru viaþa copiilor lor. Dar uneori copiii noºtri ne
aratã cã au nevoie de noi, de prezenþa noastrã, de
atenþia noastrã, de implicarea noastrã cu trup ºi
suflet lângã ei. Nu cã nu am face-o, dar când sun-
tem cu telefonul alãturi, e clar cã atenþia noastrã e
divizatã. Când suntem cu grijile de la serviciu în
minte, e clar cã nu suntem cu totul pentru ei acolo.
(...) Deci copilul are nevoie sã fim atenþi la ceea ce
spune, sã se simtã ascultat, sã se simtã protejat.
Copilul are nevoie sã simtã cã ºtii sã fii, pe lângã
pãrintele autoritar ºi care impune reguli, ºi pãrinte-
le care devine copil din când în când, partener de
joacã pentru el. Dacã nu mãcar pe 1 iunie sã facem
lucrul ãsta, atunci când? Eu zic cã nu este o mare

Legea privind conversia credi-
telor din franci elveþieni în lei a pri-
mit votul final din partea deputaþi-
lor, înregistrându-se 248 de voturi
‘’pentru’’, niciunul împotrivã ºi
nicio abþinere, dupã ce atât pragul
de 250.000 de franci, cât ºi gradul
de îndatorare de 50% au fost elimi-
nate. Deputaþii au adus ºi modifi-
cãri menite sã clarifice textul legii ºi
sã permitã ca toþi consumatorii care
au contractat credite în franci elve-
þieni sã poatã beneficia de prezen-
ta lege. Astfel, deputaþii au elimi-
nat data de referinþã de 15 ianuarie
2015 ºi au decis cã “la cererea con-
sumatorilor bãncile care au proce-
dat la conversia creditelor în franci

Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a declarat, ieri, cã dupã
alegerile parlamentare din 11
decembrie România va avea
premier politic, propus de partide,
transmite corespondentul
MEDIAFAX. Nu vom avea
premier tehnocrat, independent
politic, dupã alegerile parlamenta-
re, a spus preºedintele Klaus
Iohannis, la Cernavodã, într-o
conferinþã de presã. “Dupã 11
decembrie, România va avea,
evident, un premier politic, un
premier care va fi propus de
partide politice. Premier tehnocrat

Premierul Dacian Cioloº ºi-a lan-
sat, luni seara, Platforma România 100
(România la 100 de ani), pe Facebo-
ok, precizând cã ea conþine 10 princi-
pii ale unei guvernãri, însoþite de un
portofoliu de proiecte naþionale care
crede cã ar trebui continuate sau în-
cepute de guvernul viitor. Premierul
spune cã îºi menþine decizia de a nu
candida la alegerile parlamentare din
decembrie, dar adaugã cã unele par-
tide par sã nu fi înþeles cã trebuiau sã
se deschidã spre societate în acest
an de guvernare independentã poli-
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pierdere economicã dacã o zi din an ne
dãruim, de dimineaþa pânã seara, timpul
alãturi de copiii noºtri”, a spus Andreea
Marin, la Palatul Parlamentului, la dez-
baterea proiectului de lege.

Propunerea legislativã a fost susþi-
nutã de campania derulatã de grupul de
iniþiativã format din Itsy Bitsy FM ºi Au-
toritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului ºi Adopþie, lideri
de opinie – Andreea Marin, Virgil Ianþu
ºi Tily Niculae, parlamentari, specialiºti
psihologi, asociaþii de pãrinþi, urmârind
sã îmbunãtãþeascã relaþia dintre copiii
ºi pãrinþii din România, determinându-i
pe cei din urmã sã petreacã timp de cali-
tate împreunã cu cei mici.

Camera Deputaþilor este for decizio-
nal, legea ar urma sã fie transmisã pre-
ºedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Dupã
promulgarea de cãtre Preºedintele României, data
de 1 iunie – Ziua Copilului – se va adãuga celor-
lalte sãrbãtori legale: 1 ºi 2 ianuarie; 24 ianuarie
– Ziua Unirii Principatelor Române; prima ºi a
doua zi de Paºti; 1 mai; prima ºi a doua zi de
Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 30 noiem-

brie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat,
Ocrotitorul României; 1 decembrie; prima ºi a
doua zi de Crãciun. Codul Muncii mai prevede
ºi douã zile libere pentru fiecare dintre cele trei
sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creºti-
ne, pentru persoanele aparþinând acestora.

Premierul Dacian Cioloº ºi-a lansat platforma România 100

tic care a trecut de la tragedia din
Colectiv, an în care au beneficiat de
un rãgaz.

Cioloº mai spune cã din punctul
sãu de vedere, “un proiect de guver-
nare dupã alegerile din 11 Decembrie
2016 ar trebui dezvoltat în baza unor
principii asumate public, susþinute de
partidele, de oamenii politici, de gru-
purile civice sau organizaþiile societã-
þii civile, de oamenii de afaceri, de fie-
care dintre noi, cei care credem cã
aceastã schimbare e necesarã”. “Am
promis cã nu voi candida în aceste

alegeri ºi cã nu mã voi implica politic
pe durata acestui mandat. Decizia mea
rãmâne fermã, iar Guvernul pe care îl
conduc rãmâne unul independent.
Mandatul de Premier pe care l-am pre-
luat în noiembrie 2015 a avut obiecti-
vul de a asigura stabilitatea politicã ºi
economicã a þãrii. Totodatã, a avut
rostul de a da partidelor politice rãga-
zul necesar sã se reformeze, sã recâº-
tige încrederea oamenilor, sã se des-
chidã mai mult spre societate. Unele
partide nu par sã fi mers pe aceastã
cale. Acest an de guvernare excepþio-
nalã, independentã politic, a fost pen-
tru ele doar o formã de a trage de timp,
pentru a lãsa sã se domoleascã ener-
giile descãtuºate de #Colectiv. În esen-
þã, modul lor de a se raporta la oa-
meni, la alegãtori, a rãmas acelaºi” a
scris Cioloº, pe Facebook.

Premierul mai spune cã a dorit sã
arate cã “România se poate guverna
ºi altfel, prin corectitudine, integrita-
te”. “Eu cred cã în România poate
exista un alt mod de a administra in-
teresul public, deschis, în dialog cu
oamenii, pornind de la ideea ca inte-
resul general este mai bine servit de
o administraþie profesionistã ºi nu
politizatã. Asta am început sã fac în
acest an. Nu totul a mers bine, dar
am încercat sã corectãm cu onestita-

te greºelile fãcute. Dar, tocmai pen-
tru cã acum am aceastã experienþã,
cred cã schimbarea poate sã conti-
nue. Din punctul meu de vedere, un
proiect de guvernare dupã alegerile
din 11 Decembrie 2016 ar trebui dez-
voltat în baza unor principii asumate
public, susþinute de partidele, de oa-
menii politici, de grupurile civice sau
organizaþiile societãþii civile, de oa-
menii de afaceri, de fiecare dintre noi,
cei care credem cã aceastã schimba-
re e necesarã”, mai susþine Cioloº.

El precizeazã cã propune Platfor-
ma România 100, o platformã pentru
recâºtiga “încrederea în România ºi
în noi înºine”, iar titlul este motivat
de faptul cã, în 2018, România va ce-
lebra centenarul Marii Uniri. “100 de
ani au însemnat cicluri dramatice, de
la totalitarism cãtre democraþie, de la
rãzboaie ºi crize profunde la integra-
rea în NATO ºi Uniunea Europeanã.
Dacã vrem ca România sã creascã,
avem nevoie de o reformã profundã
a statului. Avem nevoie de o reîm-
prospãtare profundã a clasei politi-
ce, de principii pe care noi, ca socie-
tate, sã ni le asumãm dincolo de an-
gajamente politice ºi cicluri electora-
le”, a mai scris Cioloº, postarea fiind
însoþitã ºi de documentul care stã la
baza acestui proiect.

Iohannis insistã cã România
va avea premier politic

dupã 11 decembrie
înseamnã premier independent
politic. Domnul Cioloº, în actualul
mandat este un premier indepen-
dent politic fiindcã eu l-am
desemnat, fãrã sã fie propus din
partea vreunui partid. Însã,
Parlamentul, vãzând aceastã
desemnare, a votat „pentru”. A
rezultat un Guvern independent
politic. Aºa ceva nu vom avea
dupã alegeri, vom avea un Guvern
politic, un Guvern care reprezintã
voinþa unui partid sau unor
partide care vor sã meargã
împreunã”, a spus preºedintele
Klaus Iohannis la Cernavodã.

elveþieni pot sã revinã la contractul
în franci elveþieni ºi vor efectua
conversia în condiþiile prezentei
legi”. Potrivit modificãrilor fãcute
de comisie, conversia ar urma sã se
facã prin act adiþional la contractul
de credit la cursul de schimb la data
încheierii contractului, deputaþii eli-
minând sintagma ‘’prin hotãrâre ju-
decãtoreascã’’. Deputaþii nu au fost
însã de acord ca perioada de imple-
mentare a legii conversiei creditelor
în franci elveþieni sã fie mai micã de
60 de zile, aºa cum prevede textul
iniþial al proiectului. Camera Depu-
taþilor este decizionalã în acest caz,
urmând ca legea sã meargã la pro-
mulgare la preºedintele Iohannis.

Legea privind conversia creditelor,
din franci elveþieni în lei, a fost adoptatã
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Premierul în exerciþiu, Dacian Cioloº,
nu se va afla pe listele electorale ale nici
unui partid. Adicã se va þine de cuvânt,
ceea ce ar putea fi o „bilã albã” pentru
domnia sa. Intitulându-ºi „platformã”
programul  politic, dovedeºte cã þine sã
rãmânã tehnocrat ºi din aceastã ipostazã
îºi depune candidatura – la o manierã in-
solitã – pentru un nou mandat la Palatul
Victoria, fãrã ca, deocamdatã, PNL sau
USR sã clameze la unison cã îmbrãþiºea-
zã întrutotul „decalogul” sãu, deºi îl sus-
þin aprioric pentru a continua mandatul
de premier. Cu alte cuvinte, Dacian Cio-
loº nu iese din jocul politic. De ce a re-
fuzat confruntarea cu electoratul propriu-
zis, care valideazã sau invalideazã o listã

„Platforma România 100” a lui Dacian Cioloº„Platforma România 100” a lui Dacian Cioloº„Platforma România 100” a lui Dacian Cioloº„Platforma România 100” a lui Dacian Cioloº„Platforma România 100” a lui Dacian Cioloº
MIRCEA CANÞÃR

de candidaþi pentru Camera Deputaþilor
sau Senat, nu este prea clar ºi nici prea
circumscris democraþiei participative. Se
poate admite, însã, cã oferta de bunã gu-
vernare – „România 100 de ani” – e un
proiect logic ºi în bunã mãsurã percu-
tant – fiind accesibil în sistem online –,
cãruia i se adaugã un portofoliu de pro-
iecte naþionale care ar trebui continuate
sau concepute de viitorul guvern. Publi-
carea platformei poate centra atenþia asu-
pra actualului premier, pe care electora-
tul îl va percepe ca principal competitor,
acesta putând genera o amplã miºcare
civicã de susþinere. Nu e o certitudine,
dar este posibil. Întreaga strategie a lui
Dacian Cioloº este îndelung elaboratã, el

însuºi dorindu-se o persoanã polivalen-
tã, adicã aptã a se branºa sau cupla la
deziderate liberale, useriste sau sociale-
democrate. Sã nu omitem, a fost comi-
sar european pentru agriculturã, pe man-
datul de preºedinte al Comisiei Europene
al lui Jose Manuel Barosso. ªi s-a des-
curcat onorabil. Fiecare partid politic,
participant în alegerile parlamentare, do-
reºte un scor cât mai consistent, pentru
a putea revendica, ulterior, poziþii avan-
tajoase în Parlament sau în administraþia
centralã. Dacian Cioloº, prin „Platforma
România 100”, a dat un semnal, surmon-
tând aºa-zise reflexe de stânga, centru
sau dreapta, precum ºi criza de persona-
litãþi credibile, mai exact de cadre efi-

ciente. În realitate, semnalul este perce-
put altfel: pro sau contra Cioloº. Dacã
PNL ºi USR îl susþin, deja mãrturisit, pe
Dacian Cioloº, întrebarea care se pune
este dacã ºi reciproca este valabilã, în
condiþiile în care social-democraþii do-
minã scena politicã cu un aplomb des-
curajant pentru adversari. Mai existã „un
hop” logic: Dacian Cioloº va trebui sã
cauþioneze stângãciile sau chiar gafele
unor miniºtri, pe care i-a avut în cabinet
ºi la care a trebuit sã renunþe, din varii
motive. ªi nu sunt chiar puþini la numãr.
Concluzia: se doreºte o altã clasã politicã,
prin alegeri libere, acþiuni legitime ale in-
stituþiilor statului ºi ce o mai fi. Un dezi-
derat la care se nãzuieºte de multã vreme.

Mai mult le-a luat aleºilor lo-
cali sã se adune de pe scãrile ºi
holul Primãriei, unde au mai stat

Parcul „Romanescu” va fi supravegheat cu 99 de camere video

Au rezolvat-o într-un minut!Au rezolvat-o într-un minut!Au rezolvat-o într-un minut!Au rezolvat-o într-un minut!Au rezolvat-o într-un minut!
ªedinþã de un minut, poate ºi mai puþin, la Primãria

Craiova. Atât a durat ºedinþa extraordinarã la care au
fost convocaþi, ieri, consilierii municipali ºi, pentru cã
totul s-a desfãºurat extrem de repede, cei „întârziaþi”
nu au mai prins nimic din plen. Pe ordinea de zi a fost
un singur subiect urgent: dispeceratul video de la
Parcul „Nicolae Romanescu”.

la o ºuetã înainte de plen. Pânã
ºi-au mai spus una-alta, au mai
împãrtãºit ultimele ºtiri, s-au pus

la curent cu cele mai noi bârfe
de prin administraþie ºi oraº, s-a
ºi fãcut ora 10.00 fix. La ora
obiºnuitã a ºedinþelor CLM Cra-
iova, toþi cei prezenþi au intrat
în salã, ocupându-ºi locurile lor
la mese. Fiind vorba de un sin-
gur proiect de hotãrâre de pe
ordinea de zi, aleºii nu s-au mai
ostenit sã-ºi mai aducã nici lap-
top-urile de acasã, iar unii nu au
mai aruncat nici haina de pe

umeri, cu toate cã în instituþia
primãriei este cald ºi bine, nu
suflã vântul ºi nu intrã frigul
decât atunci când gardienii de la
pazã mai uitã sã închidã uºa.
Fãrã comentarii

Microfoanele au fost, totuºi,
pornite de preºedintele de ºedin-
þã, Lucian Dindiricã. Pentru o în-
tâlnire aºa scurtã, consilierul era
pus la patru ace, urmând sã ina-
ugureze mai târziu, în aceeaºi zi,

un eveniment spe-
cial la instituþia pe
care o conduce, Bi-
blioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aris-
tia Aman”. În plenul
de ieri, preºedintele
de ºedinþã a avut la
dispoziþie un minut,
poate chiar mai pu-
þin, ca sã declare în-
tâlnirea închisã.
Dupã ce a dat citi-
re proiectului de pe
ordinea de zi, Din-
d i r icã  a  în t reba t
dacã sunt comen-
tarii din salã. Cum
nimeni nu a avut
nimic de spus, nici
de bine ºi nici de
rãu,  preºedintele
nu a avut altceva
de fãcut decât sã
închidã ºedinþa. La
p rez id iu  au  ma i
fost primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa
Vasi lescu ,  º i  ce i
do i  v i cep r imar i ,
Mihail  Genoiu ºi
Adrian Cosman.
Întârziaþii nu au
mai prins nimic

Pe ordinea de zi a
ºedinþei extraordina-
re de ieri s-a aflat un
singur proiect de

hotãrâre care a propus modificãri
la organigrama Poliþiei Locale
Craiova ºi care a fost votat în
unanimitate de cei prezenþi în
salã, pentru cã au mai fost ºi aleºi
locali „întârziaþi” care nu au mai
apucat sã mai voteze. Directorul
instituþiei, Tavi Mateescu, a de-
clarat dupã ºedinþã cã a trebuit
sã mai reducã douã posturi din
organigramã, dar cã acest lucru
nu a afectat nici o persoanã. „Po-
trivit organigramei Prefecturii
Dolj, raportatã la populaþia Cra-
iovei, a trebuit sã reducem douã
posturi. Cele douã posturi erau
vacante, nu exista personal an-
gajat pe acestea, astfel cã nu a
avut nimeni de suferit ºi putem
continua activitatea nestingherit
ºi la aceeaºi capacitate”, a decla-
rat directorul Tavi Mateescu.
Suntem monitorizaþi
cu 144 de camere video

Tot prin proiectul de ieri, con-
silierii municipali au votat ºi pen-
tru înfiinþarea Biroului de Supra-
veghere Video Ordine Publicã ºi
Circulaþie, care va monitoriza
toate cele 144 de camere video
din oraº, dintre care 99 numai
în Parcul „Nicolae Romanescu”.
«Noul birou a fost înfiinþat ca
urmare a monitorizãrii Parcului
„Nicolae Romanescu”, care va
fi inaugurat în curând. Va fi
monitorizat tot parcul, cu tot
ceea ce înseamnã alei, bunuri,
iluminat public, persoane care
tranziteazã parcul, toate elemen-
tele pe care le poate dezvolta un
astfel de dispecerat modern.
Cred cã nu mai existã în Româ-
nia un dispecerat la un aseme-
nea nivel performanþã», a preci-
zat Mateescu. Noul birou va fi
format din cinci poliþiºti locali,
coordonaþi de un ºef, ºi îºi va
începe activitatea dupã inaugu-
rarea oficialã a parcului.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Pe rolul Tribunalului Dolj s-a
înregistrat sãptãmâna trecutã, mai
exact pe 11 octombrie a.c., dosa-
rul în care craioveanca Elena Da-
niela ªerban, angajatã la un birou
notarial din municipiu, a fost tri-
misã în judecatã pentru comiterea
a douã infracþiuni de trafic de in-
fluenþã. Femeia a fost denunþatã la
DNA Craiova în mai 2014 de „clien-
tul” nemulþumit, dosarul ajungând
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj anul trecut, dupã ce procuro-
rii anticorupþie s-au convins cã nu

Craioveancã la judecatãCraioveancã la judecatãCraioveancã la judecatãCraioveancã la judecatãCraioveancã la judecatã pentru pentru pentru pentru pentru
traf ic de inf luenþãtraf ic de inf luenþãtraf ic de inf luenþãtraf ic de inf luenþãtraf ic de inf luenþã

O craioveancã, angajatã la un birou no-
tarial din municipiu, a fost trimisã în ju-
decatã, în stare de libertate, de procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
pentru comiterea a douã infracþiuni de tra-
fic de influenþã. Femeia a luat bani de la
un fost angajat al Direcþiei Regionale de
Poºtã Craiova, promiþându-i, în schimb, cã
va interveni la judecãtori de la Tribunalul

Dolj ºi de la Curtea de Apel Craiova pen-
tru a-i obþine o soluþie favorabilã într-un
dosar. Dupã ce, la Curtea de Apel Craio-
va, bãrbatul a pierdut procesul, i-a cerut
banii înapoi, ea n-a avut de unde sã-i re-
turneze, astfel cã a denunþat-o. Dosarul
s-a înregistrat sãptãmâna trecutã la Tri-
bunalul Dolj, unde este acum analizat în
camera preliminarã.

sunt ºi judecãtori implicaþi în aran-
jamentele femeii.

Mai exact, potrivit rechizitoriu-
lui întocmit în cauzã, pe 27 mai
2014, craioveanul ª. M. a sesizat
D.N.A. – Serviciul Teritorial Craio-
va cã în cursul lunii martie 2013,
Elena Daniela ªerban i-a cerut ºi a
primit suma totalã de 2.000 euro,
promiþându-i cã are influenþã asu-
pra unor magistraþi judecãtori de la
Tribunalul Dolj ºi Curtea de Apel
Craiova ºi-i poate determina sã pro-
nunþe hotãrâri favorabile în cauzele

în care denunþãtorul era parte. Ast-
fel, din probele administrate a re-
zultat cã denunþãtorul a lucrat ca
diriginte la Oficiul Poºtal Rural Me-
canizat Craiova din cadrul Direcþiei
Regionale de Poºtã Craiova, pânã
în toamna anului 2012, când a fost
suspendat din funcþie întrucât era
cercetat într-un dosar penal ce avea
ca obiect infracþiunea de complici-
tate la delapidare în dauna Direcþiei
Regionale de Poºtã Craiova. În luna
ianuarie ª. M. a contestat decizia
directorului Poºtei Române, prin
care fusese suspendat din funcþie,
cauza fiind înregistratã la Tribuna-
lul Dolj – Secþia Conflicte de Mun-
cã ºi Asigurãri Sociale, având ter-
men de judecatã pe 26 martie 2013.
Cu o zi înaintea termenului, bãrba-
tul a cãutat-o pe Elena Daniela ªer-
ban, pe care o cunoºtea de mai mult
timp ºi a întrebat-o dacã îl poate
ajuta sã obþinã o hotãrâre favora-
bilã. Inculpata ªerban Elena Danie-
la s-a arãtat dispusã sã-l ajute pe
martor ºi i-a cerut suma de 1000
euro, pe care i-a spus cã o va re-
mite magistratului judecãtor de la
Tribunalul Dolj, care avea spre
soluþionare dosarul bãrbatului, lã-
sând sã se înþeleagã cã-l poate de-

termina pe acesta sã pronunþe o
hotãrâre favorabilã. Astfel, dupã
momentul discuþiei, inculpata a
primit de la martorul denunþãtor
suma de 500 euro, urmând ca
restul de 500 euro sã fie remiºi
dupã pronunþarea hotãrârii.
„Scor” mai mare pentru
Curtea de Apel

Întâmplãtor, pe 26 martie 2013,
judecãtorul de la Tribunal a admis
contestaþia formulatã de ª. M.,
astfel cã acesta i-a dat femeii ºi
restul sumei de 500 euro. Numai
cã împotriva sentinþei pronunþate
de Tribunalul Dolj a formulat re-
curs C.N. Poºta Românã S.A., ca-
uza fiind înregistratã la Curtea de
Apel Craiova cu termen stabilit
pentru judecatã la data de
20.06.2013. Cu câteva zile înainte
de judecarea recursului, bãrbatul a
cãutat-o pe Elena Daniel ªerban,
cerându-i sã îl ajute sã obþinã ºi de
aceastã datã o soluþie favorabilã.
Femeia a spus cã-l cunoaºte pe unul
dintre judecãtori ºi cã poate inter-
veni pe lângã acesta pentru a-l de-
termina sã dispunã respingerea
acþiunii C.N. Poºta Românã S.A.,

serviciu pentru care „scorul” era
de 2000 euro, bãrbatul înmânân-
du-i 1000 euro. Numai cã, la Cur-
tea de Apel Craiova recursul for-
mulat de C.N. Poºta Românã S.A.
a fost admis, hotãrârea fiind defi-
nitivã, astfel cã ª.M. i-a cerut fe-
meii banii înapoi. Pentru cã îi chel-
tuise, aºa cum a recunoscut la an-
chetã, Elena Daniela ªerban n-a
avut de unde sã-i mai restituie ba-
nii, iar bãrbatul a denunþat-o.

În realitate, aºa cum s-a stabi-
lit din probele administrate, con-
firmate de declaraþia inculpatei,
aceasta a folosit banii în scop per-
sonal ºi nu a discutat cu cei doi
magistraþi judecãtori despre pro-
nunþarea unei hotãrâri favorabile
martorului denunþãtor ª. M., dupã
cum s-a consemnat în rechizito-
riu. În februarie 2015, dupã ce au
stabilit cã banii nu au ajuns la jude-
cãtorii menþionaþi de femeie, pro-
curorii DNA au trimis dosarul la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, cercetãrile fiind acum finali-
zate. Inculpata ºi-a recunoscut fap-
tele, iar dosarul este în prezent ana-
lizat în camera preliminarã la Tri-
bunalul Dolj.

Pericolele din mediul virtual prezentate tinerilor în cadul Pericolele din mediul virtual prezentate tinerilor în cadul Pericolele din mediul virtual prezentate tinerilor în cadul Pericolele din mediul virtual prezentate tinerilor în cadul Pericolele din mediul virtual prezentate tinerilor în cadul Lunii CyberSecurityLunii CyberSecurityLunii CyberSecurityLunii CyberSecurityLunii CyberSecurity
Poliþiºtii doljeni au demarat o serie de activitãþi infor-

mativ-preventive în cadrul unei campanii având drept
scop protecþia minorilor în domeniul criminalitãþii infor-
matice. Astfel, în luna CyberSecurity, oamenii legii se
întâlnesc cu elevi de la unitãþi de învãþãmânt din Craiova
ºi judeþ, le explicã pericolele care îi pândesc în mediul
virtual, dar ºi cum sã se fereascã de ele.

În aceastã perioadã poliþiºtii
Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii din cadrul
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj împreunã cu ofiþerii Bri-
gãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Craiova – Serviciul de
Combatere a Criminalitãþii Infor-
matice desfãºoarã activitãþi în ca-
drul evenimentului „Luna Cyber-
Security”.

Campania, care se desfãºoarã
pe tot parcursul lunii octombrie,
constã în activitãþi informativ-pre-
ventive destinate protecþiei mino-
rilor în domeniul criminalitãþii in-
formatice. Activitãþile sunt corela-
te cu demersurile europene în
acest domeniu, având în vedere cã,
în luna octombrie, la nivelul state-
lor Uniunii Europene se desfãºoa-
rã o campanie destinatã securitãþii
cibernetice, iniþiatã de European
Agency for Network and Informa-
tion Security.

Pânã în prezent, sesiunile de in-
formare pe aceastã temã s-au adre-
sat elevilor de gimnaziu ºi liceu de
la Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”
Craiova, Liceul Tehnologic de

Transporturi Auto Craiova, Cole-
giul Naþional “Nicolae Titulescu”
Craiova, iar activitãþile continuã în
alte unitãþi de învãþãmânt din Cra-
iova ºi judeþul Dolj pânã la finele
lunii octombrie. Între recomandã-
rile pe care le fac oamenii legii sunt
evitarea furnizãrii persoanelor cu-
noscute pe Internet de informaþii
personale despre familie, numãrul

de telefon, fotografii personale,
adresa, ºcoala, iar dacã anumite
persoane insistã sã afle aceste de-
talii, trebuie anunþaþi imediat pãrinþi,
cãci este foarte posibil sã aibã in-
tenþii necurate. În plus, trebuie evi-
tate întâlnirile cu persoane cunos-
cute pe Internet, întrucât nu se ºtie
cine poate fi cu adevãrat în spatele
imaginii virtuale.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Dupã un amplu proces
de reformare în structura
de personal a Armatei Ro-
mâne, soldaþii ºi gradaþii
profesioniºti (SGP-iºtii)
alcãtuiesc cel mai nume-
ros corp de personal din
armatã, fiind destinat în-
deplinirii funcþiilor de exe-
cuþie specifice luptãtorilor
ºi specialiºtilor militari, în
cadrul microstructurilor
de tip echipã, echipaj sau
grupã/similare. Gradaþii
profesioniºti pot îndeplini
ºi funcþii de comandã la
nivelul acestor micro-
structuri.
De la început,
contract pe 4 ani

Soldaþii ºi gradaþii pro-
fesioniºti participã nemijlo-
cit la procesul de instruc-
þie individualã ºi colectivã
din cadrul unitãþilor milita-
re, asigurã exploatarea ºi întreþi-
nerea tehnicii ºi armamentului din
dotare ºi executã paza ºi apãra-
rea obiectivelor militare. Gradele
acordate soldaþilor ºi gradaþilor
profesioniºti sunt urmãtoarele:
soldat, fruntaº, caporal.

Dupã repartiþia în unitãþi mili-
tare, soldaþii ºi gradaþii profesio-
niºti încheie un contract de an-
gajare cu durata de 4 ani. La ex-
pirarea acestuia, în cazul în care
opteazã sã rãmânã în armatã, pot
încheia noi contracte de angaja-
re, cu o duratã de 2 - 3 ani. Li-
mita maximã de vârstã pânã la
care pot fi menþinuþi în activitate
soldaþii ºi gradaþii profesioniºti din

Armata scoate la concurs 62 de posturiArmata scoate la concurs 62 de posturiArmata scoate la concurs 62 de posturiArmata scoate la concurs 62 de posturiArmata scoate la concurs 62 de posturi
de militari, în Doljde militari, în Doljde militari, în Doljde militari, în Doljde militari, în Dolj

La nivel naþional, Ministerul Apãrãrii
Naþionale (MApN) oferã noi posturi de sol-
dat/gradat profesionist. Judeþul nostru are
alocate 62 de locuri în acest sens. Cel mai
mare numãr este deþinut de Bucureºti cu
440 de locuri ºi apoi Constanþa – 265 de
posturi. Dacã pânã acum ceva vreme, ca-
riera militarã a însemnat o pasiune ºi un
stil de viaþã, în prezent putem spune cã
este o alegere corectã, pentru cã a lucra

într-un mediu dinamic, organizat ºi compe-
titiv este o experienþã, ce cu greu poate fi
dobânditã în alte profesiuni. Totalul, la ni-
vel naþional, este peste 2.000 de SGP-iºti.
Înscrierile se vor încheia pe data de 25
noiembrie 2016. Pânã ieri numãrul celor
care vor intra în competiþie era de 400, la
nivelul Doljului. Ca element de noutate, se
pot înscrie ºi cei care au picat, anterior,
probele sportive în evaluãrile din acest an.

Ministerul Apãrãrii Naþionale este
de 55 de ani, vechimea în armatã
fiind luatã în calcul la stabilirea
drepturilor de pensie.
Primul pas, la CMZ Craiova

La nivelul judeþului Dolj, pânã
la 25 noiembrie a.c., sunt dispo-
nibile 62 de posturi de soldaþi ºi
gradaþi profesioniºti. Primul pas
este prezentarea candidaþilor la
Centrul Militar Zonal Craiova, de
pe strada „General Dragalina”, nr.
60A. „Pânã în prezent avem în-
scriºi 400 de candidaþi pentru cele
62 de posturi. De asemenea, pot
participa la concurs ºi cei care
au picat la probele sportive des-

fãºurate anterior, în acest
an”, ne-a precizat lt.col.
Cornel Zamfir, ofiþer res-
ponsabil cu relaþii publice
din cadrul Centrului Militar
Zonal Dolj. Dacã cei care
candideazã îndeplinesc cri-
teriile generale ºi specifice
de recrutare ºi sunt deciºi
sã îmbrãþiºeze profesia mi-
litarã, vor primi toate în-
drumãrile de care au nevo-
ie pentru completarea do-
sarului de candidat cu do-
cumentele necesare. În pri-
mul rând, trebuie sã efec-
tueze vizita medicalã .
Apoi, trebuie sã adauge, în
dosar, copii ale actelor de
identitate ºi de studii, cer-
tificatul de cazier judiciar

etc. De asemenea, vor completa
câteva documente-tip.

Acest prim pas spre cariera
militarã se încheie cu susþinerea
unui interviu de cunoaºtere. Pe
parcursul lui, recrutorul va veri-
fica, încã o datã, îndeplinirea cri-
teriilor de recrutare, dupã care
candidaþii vor purta un dialog, ce
se va finaliza cu completarea unui
chestionar confidenþial ºi cu con-
cluziile ºi recomandãrile recruto-
rului. Candidaþii trebuie sã fie sin-
ceri ºi relaxaþi în timpul acestui
dialog, el nu are caracter elimi-
natoriu. Cât mai curând posibil,
recrutorul îi va planifica pentru
pasul urmãtor – susþinerea pro-

belor de selecþie la centrul zonal
de selecþie ºi orientare. Între
timp, pregãtirea trebuie fãcutã cu
toatã responsabilitatea. Antrena-
mentele fizice, exerciþiile de per-
spicacitate ºi de comunicare vor
fi foarte utile. Cei din raza Dolju-
lui vor susþine probele la Centrul
Zonal de Selecþie ºi Orientare
Alba Iulia.
Principala sursã de formare
a subofiþerilor

Dezvoltarea instruirii soldaþilor
ºi gradaþilor profesioniºti se rea-
lizeazã prin cursuri de perfecþio-
nare/specializare, stagii de instrui-
re ºi acþiuni în teatrele de opera-
þii. Acestea asigurã perfecþiona-
rea deprinderilor de luptãtori ºi
specialiºti militari, precum ºi

creºterea rezistenþei fizi-
ce ºi psihice specifice
acþiunilor militare în con-
diþii de efort, pentru a fi
capabili sã îndeplineascã
misiuni specifice, atât
izolat, cât ºi în cadrul
structurilor militare.

Soldaþii ºi gradaþii pro-
fesioniºti constituie prin-
cipala sursã de formare
a subofiþerilor în activi-
tate pe filiera directã,
prin parcurgerea ºi fina-
lizarea studiilor postli-
ceale. De asemenea, po-
trivit nevoilor de încadra-
re cu personal ale arma-
tei, aceºtia pot sã urme-
ze cursul pentru forma-
rea pe filiera indirectã a
subofiþerilor în activita-
te, pentru armele sau ser-
viciile ºi specialitãþile mi-
litare pentru care nu se

asigurã pregãtirea în cadrul Mi-
nisterului Apãrãrii Naþionale, dacã
deþin studii/competenþe profesi-
onale specifice.
Vor interveni în caz de
calamitãþi sau dezastre

Totodatã, soldaþii ºi gradaþii
profesioniºti pot fi recrutaþi ºi se-
lecþionaþi, potrivit reglementãrilor
specifice în vigoare, în vederea
participãrii la concursul de admi-
tere la programele de studii pen-
tru formarea pe filiera directã a
ofiþerilor în activitate, organizate
în instituþiile de învãþãmânt su-
perior militar, precum ºi la pro-
gramele de studii pentru forma-
rea pe filiera directã a maiºtrilor
militari în activitate, organizate în
instituþiile de învãþãmânt postli-
ceal militar. A fi soldat/gradat pro-
fesionist înseamnã sã ai multe
responsabilitãþi, posibilitatea de a
învãþa ºi de a te instrui, precum
ºi ºansa de a contribui la pacea
ºi securitatea oamenilor.

Soldaþii ºi gradaþii profesio-
niºti, care au luat parte la diverse
misiuni internaþionale, s-au bucu-
rat de stima ºi aprecierea oficia-
lilor din armatele partenere, pen-
tru contribuþia lor la realizarea
obiectivelor politicii de securita-
te mondialã ºi regionalã, pentru
competenþa ºi implicarea lor. De
altfel, militarii pun întotdeauna
interesul celorlalþi, al þãrii, dea-
supra interesului propriu. Ei au
misiunea nobilã a pãstrãrii inte-
gritãþii ºi suveranitãþii statului, a
apãrãrii  cetãþenilor þãrii, dar ºi
aceea de a interveni în orice si-
tuaþie care afecteazã desfãºura-
rea normalã a vieþii (calamitãþi,
dezastre etc.).
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Aceasta paletã largã de domenii
ce vor fi reprezentate de companii
din regiunea Olteniei vor aduce un
numãr mare  de vizitatori pe pe-
rioada celor trei zile de desfãºura-
re a acestui eveniment, ne asigurã
organizatorul târgului, firma PS
MULTISERVICES SRL.

Astfel, printre expozanþi vor
exista dezvoltatori imobiliari care
îºi vor expune proiectele ºi vor
avea oferte speciale de vânzare
pentru garsoniere ºi apartamente.
Agenþiile de turism vor pune în
vânzare la preþuri speciale oferte
pentru Crãciun, Revelion, sejururi
la munte ºi în destinaþii exotice. Se
anunþã deja lansarea ofertelor de
vacanþã pentru litoral 2017.Nu vor
lipsi prezentãri de produse, degus-
tãri ºi momente artistice care sã
trezeascã interesul vizitatorilor.
„Boosting Smart and Innovation-
Driven Growth for
Romanian SMEs”

În prima zi de târg va fi lansat
în premierã în Oltenia un nou mo-
del de SUV de cãtre unul dintre cei
mai importanþi dealeri auto din re-
giune.  Pe durata târgului vor fi
organizate conferinþe ºi seminarii,
prezentãri ºi demonstraþii dedicate
în special vizitatorilor specialiºti.

Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud - Vest Oltenia, co-or-

În vederea organizãrii acestei
acþiuni au fost contactaþi 183
agenþi economic, 27 dintre aceºtia
anunþându-ºi, pânã la aceastã datã,
participarea. Au fost comunicate
580 locuri de muncã ce vor fi ofe-
rite în cadrul bursei, astfel: 43 lo-
curi de muncã pentru persoanele
cu studii superioare  ºi  537 locuri
de muncã pentru persoanele fãrã
studii superioare.

Cele 43 locuri de muncã pentru
persoanele cu studii superioare sunt

Cel mai mare târg regional dedicat bunurilor de larg consum ºi serviciilor

Târgul de Comerþ al OltenieiTârgul de Comerþ al OltenieiTârgul de Comerþ al OltenieiTârgul de Comerþ al OltenieiTârgul de Comerþ al Olteniei
Cel mai mare eveniment expoziþional din

Oltenia dedicat bunurilor de larg consum ºi ser-
viciilor, aflat la prima ediþie, se va desfãºura pe
parcursul a trei zile, în perioada 21-23 octom-
brie 2016, în incinta Centrului Multifuncþional

Craiova. Vor fi prezenþi expozanþi ce activeazã
în domeniile: industrie, agricultura, alimenta-
þie, construcþii ºi amenajãri, comerþ cu articole
de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi articole pen-
tru copii, servicii, industrie auto ºi asigurãri.

Vizitatorii interesaþi de acest eveniment vor putea accesa
site-ul dedicat târgului: www.targdecomertoltenia.ro ºi pagina
de facebook: Târgul de Comerþ al Olteniei.

ganizator al Târgului De Comerþ al
Olteniei, va organiza în calitate de
partener Enterprise Europe
Network  , Conferinþa anuala Ro-
Boost SMEs – “Boosting Smart
and Innovation-Driven Growth for
Romanian SMEs”, în data de 21
octombrie 2016, începând cu ora
12.00, la Centrul Multifuncþional
Craiova, în cadrul Târgului de Co-
merþ al Olteniei. Evenimentul va
avea caracter internaþional, bene-
ficiind de participare din partea
Belgiei, Ungariei ºi Serbiei. Co-or-
ganizatori ai evenimentului vor fi
Incubatorul de afaceri Novi Sad,
Serbia ºi Camera de Comerþ ºi In-
dustrie Hajdú-Bihar din Ungaria  ºi
este susþinut de cãtre Asociaþia
Europeanã a Agenþiilor de Dezvol-
tare (EURADA).
„Digital BusinessMatch 2016”

Conferinþa va fi urmatã de un
eveniment de brokeraj adresat
IMM-urilor interesate sã îºi extin-
dã afacerea cãtre altã þarã. „Digi-
tal BusinessMatch 2016”este un
eveniment multi-sectorial, are ca-
racter internaþional ºi va funcþiona
pe bazã de întâlniri bilaterale, ce
vor avea loc într-o zonã special
amenajatã. Astfel, Companiile re-
gionale vor avea posibilitatea sã
interacþioneze cu firme strãine
mobilizate de parteneri Enterprise

Europe Network din Europa, în
scopul de a stabili parteneriate de
afaceri transnaþionale.

Domeniile vizate în cadrul sesi-
unii de brokeraj sunt: agricultura,
alimentaþie (alimente ºi bãuturi),
amenajãri (amenajãri interioare,
curte ºi grãdina, dotãri HoReCa,
electrocasnice, mobilã), construcþii
(arhitecturã, construcþii), industrie
(ambalaje, automatizãri, auto,
moto, electronice, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte, industriale, metalur-
gie ºi sudurã, produse din cauciuc,
protecþia muncii, reciclare, trans-
misii ºi acþionari, unelte ºi scule,
utilaje), stil de viaþã (artizanat, an-
tichitãþi ºi decoraþiuni, cosmetice,
detergenþi, jocuri ºi jucãrii, sport
ºi agrement, turism), medicinã
(dotãri stomatologie, echipamente
medicale, parafarmaceutice), birou
(biroticã ºi papetãrie, IT ºi soft-
ware, comunicaþii), servicii (con-
sultanþã afaceri, imobiliare, publi-
citate, transport ºi depozitare).

Organizatorii s-au gândit ºi la
tinerii studenþi care îºi doresc o
viitoare carierã în domeniu comer-
þului ºi vor acorda o bursã pentru
cel mai meritos student al Facul-
tãþii de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova.  Acesta va fi
premiat în cadrul târgului de cãtre
cadrele didactice de la facultãþii.

Bursa Locurilor  de  Muncã pentru Absolvenþi
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã

Dolj va organiza mâine Bursa Locurilor  de  Muncã pentru
Absolvenþi, eveniment care se va desfãºura la sediul Casei
de Culturã a Studenþilor din Craiova, începând cu ora 9.00.

oferite în urmãtoarele meserii:spe-
cialist documentaþie studii,analist
calitate,asistent manager, referent,
ºef raion, proiectant inginer me-
canic, proiectant inginer electro-
tehnic, programator fabricaþie, in-
gineri (electromecanic, reþele elec-
trice, electroenergetic, automatist,
construcþii civile, industriale ºi agri-
cole, inginer instalaþii pentru con-
strucþii, inginer sistem informatic),
subinginer construcþii civile,indus-
triale ºi agricole.

537 de locuri de muncã pentru
persoanele fãrã studii superioare

De asemenea sunt oferite 537
locuri de muncã pentru persoanele
fãrã studii superioare în meserii din
diverse domenii de activitate,res-
pectiv: construcþii (zidar, dulgher,
instalator, electrician, fierar-beto-
nist, izolator, macaragiu, sudor,
muncitor necalificat în construcþii),
confecþii (confecþioner asamblor
articole textile,operator confecþio-
ner,muncitor necalificat în confec-
þii),vânzãri (casier, vânzãtor, lucrã-
tor comercial, agent de vânzãri),
protecþie ºi pazã( agent de securi-
tate, paznic). De asemenea sunt
oferite locuri de muncã pentru bru-
tar, patiser sau asistent farmacist.

«Agenþii economici care dispun
de locuri de muncã vacante ºi sunt
interesaþi sã participe la aceastã
acþiune pot depune situaþia privind
locurile de muncã vacante ce vor
fi oferite în cadrul bursei, pânã
astãzi, ora 12.00 la sediul Agenþiei
Locale Craiova, strada „Eugeniu
Carada” nr. 13A, sau le pot trans-
mite atât pe adresa de email a in-
stituþiei: ajofm@dj.anofm.ro, cât si
pe fax (0351/401.557)», se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al AJOFM Dolj.
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MENCS a trimis în teritoriu o
„Scrisoare metodicã” pentru în-
vãþãmântul preºcolar, în anul
2016/2017 – „Trãieºte, cultivã ºi
promoveazã bucuria unui timp de
calitate, ca bucurie a creºterii per-
sonale!”. Învãþarea timpurie este
fundamentul pentru învãþarea de-
a lungul întregii vieþi ºi baza bu-
nãstãrii individuale, sociale, eco-
nomice, baza dezvoltãrii durabile.

„În context, ca urmare a video-
conferinþei organizate la nivel na-
þional ºi a consfãtuirilor anuale lo-
cale ale cadrelor didactice din în-
vãþãmântul preºcolar, derulate în
perioada 5-15 septembrie 2016,
anul 2016/2017 va reprezenta,
pentru profesioniºtii din învãþã-
mântul preºcolar, un an dedicat

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Începând cu data de 1 octom-
brie 2015, a intrat în vigoare Ordi-
nul Ministrului Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice nr. 5268, pentru
aprobarea Metodologiei privind
echivalarea de cãtre Inspectorate-
le ªcolare Judeþene a perioa-
delor de studii efectuate în
strãinãtate ºi la organizaþiile
furnizoare de educaþie, care
desfãºoarã, pe teritoriul Ro-
mâniei,  activitãþi de învãþã-
mânt corespunzãtoare unui
sistem educaþional din altã
þarã, înscrise în Registrul
special al Agenþiei Române
de Asigurare a Calitãþii în În-
vãþãmântul Preuniversitar
(ARACIP) ºi pentru aproba-
rea modelului atestatului de
echivalare a studiilor efec-
tuate în strãinãtate ºi în Ro-
mânia. „La momentul ac-
tual, conform ordinului spe-
cificat în legislaþie, Comisia
de evaluare ºi echivalare a
studiilor efectuate în strãi-

Programe pentru romi
Micii antre-

prenori de etnie
romã ºi alte
grupuri vulne-
rabile din
judeþele Dolj,
Gorj ºi Olt se
pot înscrie,
pânã pe 20
octombrie, în
programul
„zeFIR” pentru
a-ºi dezvolta o
afacere. Funda-
þia „Terre des
homme Roma-
nia”, Fundaþia
PACT ºi Fundaþia NESsT România vor sprijini cel puþin
28 de antreprenori, cu valori cuprinse între 7.900 ºi
55.300 de lei, în funcþie de tipul afacerii, precum ºi
cursuri de formare, mentorat, consultanþã ºi facilitare.
Într-o primã etapã, programul a fost deschis antrepre-
norilor din comunitãþile în care deja se desfãºoarã
activitãþi, iar cea de-a doua secþiune se referã la persoa-
nele eligibile din judeþele menþionate anterior. Înscrierea
se poate face pe www.zefirincomunitate.ro, acolo unde
pot fi ºi accesate date mai multe despre program.
Proiectul îºi propune îmbunãtãþirea vieþii oamenilor din
12 localitãþi din Dolj, Gorj ºi Mehedinþi ºi este cofinan-
þat de Elveþia, prin intermediul Contribuþiei Elveþiene
pentru Uniunea Europeanã extinsã.

Ministerul
Tineretului ºi
Sportului
finanþeazã un
proiect dedicat
tinerilor cu
aptitudini în
arta fotografi-
cã. Este vorba
de concursul de
fotografie „Fii
TU tânãrul
fotograf al
implicãrii
tinerilor în comunitatea ta!”, din cadrul programului
„Think out of the box! Comunitatea mea este ºi a ta!”.
Tinerii cu vârsta între 14 ºi 35 de ani se pot înscrie în
competiþie cu minimum douã fotografii, pânã pe 20
octombrie, ºi au ºansa ca lucrãrile lor sã fie expuse la
Facultatea de Chimie ºi Ingineria Mediului, la Iaºi.
Înscrierea se face pe email proiect@infoenergetica.ro,
trimiþând o copie dupã Cartea de Identitate ºi minimum
2-5 fotografii la o rezoluþie de cel puþin 12 MP care sã
ilustreze titlul proiectului.

Mâine, de la ora 17.30, la Muzeul Olteniei, va avea
loc conferinþa din cadrul „Caravana primelor 1.000 de
zile”, parte din amplul program de conºtientizare a
importanþei alãptãrii, atât pentru mamã, cât ºi pentru
copil, în primele 1.000 de zile. Simpozionul este organi-
zat de „Salvaþi copiii! – România” ºi „Nutricia Early Life
Nutrition Foundation”. ªi-au anunþat participarea repre-
zentanþi ai organizatorilor ºi emisari ai Direcþiei pentru
Sãnãtate Publicã Dolj.

Conferinþã pentru primele
1.000 de zile

Tinerii fotografi, invitaþi sã se
implice în viaþa comunitãþii

„T„T„T„T„Trãieºte, cultivã ºi promoveazã...!”,rãieºte, cultivã ºi promoveazã...!”,rãieºte, cultivã ºi promoveazã...!”,rãieºte, cultivã ºi promoveazã...!”,rãieºte, cultivã ºi promoveazã...!”,
îndrumãri pentru învãþãmântulîndrumãri pentru învãþãmântulîndrumãri pentru învãþãmântulîndrumãri pentru învãþãmântulîndrumãri pentru învãþãmântul
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Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, prin Direcþia
Generalã de Învãþãmânt
Preuniversitar, a trans-
mis, cãtre toate Inspecto-
ratele ªcolare Judeþene,
o „Scrisoare metodicã”
pentru învãþãmântul
preºcolar, în anul de
învãþãmânt 2016/2017.
Documentul va fi disemi-
nat în cadrul comisiilor
metodice ale secþiunii
„învãþãmânt preºcolar”,
fiind vorba ºi despre o
verificare a modului în
care sunt respectate
recomandãrile cuprinse în
actul normativ.

TIMPULUI ca dimensiune care
structureazã, dezvoltã ºi aduce
plus-valoare a calitãþii vieþii
noastre. În plus, instituþia de în-
vãþãmânt preºcolar va avea în ve-
dere ca relaþia cadru didactic –
copil – pãrinte, precum ºi relaþia
fiecãruia dintre aceºtia cu timpul
sã vizeze ºi alte aspecte ale vieþii
noastre: creºtere economicã inte-
ligentã, durabilã ºi favorabilã in-
cluziunii sociale, ca prioritãþi ale
Strategiei „Europa 2000”. De ace-
ea, am considerat cã ar fi potri-
vit, la începutul acestui an ºcolar,
sã transmitem cadrului didactic
atât încurajãri privind persoana
proprie, cât ºi în ceea ce priveºte
modul în care acesta poate spri-
jini pãrintele sau copilul”, a preci-
zat prof. Irina Petre, inspector
de specialitate în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.
Mai multe aspecte aduse
în atenþie

Sunt mai multe segmente adu-

se în atenþie, astfel încât copilul
sã poatã beneficia de o educaþie
corespunzãtoare. Câteva dintre
ele vor fi ºi prezentate, cadrele
didactice fiind cele care trebuie
sã le respecte. Unul dintre aces-
tea se referã la zâmbetul pe care
orice profesor sau educator tre-
buie sã-l afiºeze în relaþia cu co-
piii. Altul ar fi capacitatea de a-i
face pe cei mici sã simtã cã tim-
pul are valoare, prin crearea unor
contexte relevante de învãþare,
pentru a sprijini cultivarea unei
stãri permanente de hãrnicie, iar
încurajarea bucuriei de a cerceta
este factor primordial. De aseme-
nea, educatorii trebuie sã-i înve-
þe pe pãrinþi sã-ºi cunoascã co-
pilul ºi sã facã parte din viaþa
acestuia, iar cel puþin cinci mi-
nute acordate minorului pot face
diferenþa mai târziu. Inspecþiile
tematice, derulate pe întregul an
ºcolar se vor axa tocmai pe aces-
te aspecte, rapoartele întocmite
vizând aceste lucruri.

Peste 200 de atestate de echivalarePeste 200 de atestate de echivalarePeste 200 de atestate de echivalarePeste 200 de atestate de echivalarePeste 200 de atestate de echivalare
a studii lor efectuate în strãinãtatea studii lor efectuate în strãinãtatea studii lor efectuate în strãinãtatea studii lor efectuate în strãinãtatea studii lor efectuate în strãinãtate

nãtate, din cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, a eliberat,
pânã în prezent, 245 de atestate,
126 pentru fete, restul pentru bã-
ieþi. Cele mai multe vin din Spania,
Italia, iar cele mai multe solicitãri

de înscriere au venit din mediul
rural, aproximativ 80”, a declarat
prof. Mona Burcheºin, inspector
ºcolar, membru al Comisiei de
echivalare a studiilor, din cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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„Biblioteca Exilului Românesc
la Paris – Basarab Nicolescu” reu-
neºte volume, fotografii, diverse
documente ºi însemnãri (reviste,
articole din ziare, corespondenþã,
afiºe, programe ale unor manifes-
tãri, recenzii etc.) ale generaþiei
exilului stabilite în Franþa începând
cu mijlocul secolului trecut, con-
stituindu-se într-o frescã docu-
mentarã a activitãþii literare ºi ºtiin-
þifice a iluºtrilor scriitori români din
afara graniþelor, precum ºi într-un
nepreþuit instrument de cercetare
pentru toþi cei preocupaþi de crea-
þia ºi memoria scriitorilor stabiliþi
în diferitele centre europene în tim-
pul comunismului românesc.

Între scriitorii prezenþi în colec-
þia donatã de acad. Basarab Nico-
lescu se regãsesc nume importan-
te ale exilului românesc, precum
Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude
Sernet, Horia Stamatu, Victor Brau-
ner, Benjamin Fondane, Prinþesa
Marta Bibescu, Elena Vãcãrescu,
Pius Servien, Vintilã Horia, Virgil
Ierunca, Pamfil ªeicaru, Gherasim
Luca, ªtefan Lupaºcu, Eugen Io-
nescu, Basarab Nicolescu º.a. Se
adaugã o serie de cãrþi purtând au-
tografe preþioase ºi dedicaþii ale unor
scriitori consacraþi: A.D. Xenopol,
Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Vintilã Horia, Virgil Ierun-
ca, Ilarie Voronca, Gherasim Luca,
Octavian Vuia, Pamfil ªeicaru,
Mioara Cremene, Horia Damian º.a.

„Nu mai existã în România
o astfel de bibliotecã”

„ Nu mai existã în România o astfel
de bibliotecã, nu mai existã în nici o
instituþie de culturã sau de învãþã-
mânt din þarã o colecþie atât de com-

„Ceea ce se întâmplã astãzi are o dublã sem-
nificaþie. Pe de o parte, dreptate este fãcutã
exilaþilor, a cãror operã se întoarce acasã. Iar,
pe de altã parte, ºi mai important este cã drep-
tate este fãcutã însãºi culturii române, deoa-
rece o parte a sa s-a desfãºurat în exil”, a de-
clarat, ieri, la Craiova, acad. Basarab Nicoles-
cu, a cãrui impresionantã donaþie – aproape
10.000 de cãrþi ºi documente, colecþionate în
peste 45 de ani – a constituit „Biblioteca Exilu-
lui Românesc la Paris – Basarab Nicolescu”.

Inaugurarea a avut loc într-un spaþiu mo-
dern, special amenajat, în cadrul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, în pre-
zenþa donatorului, a oficialitãþilor locale ºi ju-
deþene, ca ºi a preºedintelui Institutului Cul-
tural Român, Radu Boroianu. Colecþia reuneº-

te scrieri remarcabile, legate de numele unor
scriitori precum Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugen Ionescu ºi mulþi alþii, fiind unicã în þarã
ºi la dispoziþia oricui doreºte sã o cerceteze. În
plus, ea „ar putea constitui nucleul unui viitor
Muzeu al Exilului Românesc, extrem de nece-
sar culturii române”, iar „Craiova reuneºte
toate condiþiile pentru realizarea lui”, a apre-
ciat academicianul.

Pentru merite deosebite în promovarea ºi
conservarea valorilor româneºti din afara gra-
niþelor ºi pentru donaþia fãcutã, acad. Basarab
Nicolescu a primit o plachetã din partea Biblio-
tecii Judeþene ºi alta oferitã de municipalitate.
În iunie 2017, de Zilele Craiovei, i se va con-
feri titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului, a
anunþat primarul Lia Olguþa Vasilescu.

plexã ºi de completã cum este aceas-
ta. Ea este pusã la dispoziþia publi-
cului din Craiova, dar consider cã
va deveni un pol care va atrage cer-
cetãtori din domeniul filologiei. Vã
mulþumesc foarte mult, domnule Ba-
sarab Nicolescu, pentru cã aþi ales
Craiova, vã mulþumesc cã aþi avut
încredere în noi!”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, la inaugurarea „Bibliotecii
Exilului Românesc la Paris – Ba-
sarab Nicolescu”. Cu acelaºi pri-
lej, i-a înmânat donatorului o plachetã
din partea institu-
þiei, „pentru me-
rite deosebite în
promovarea ºi
conservarea va-
lorilor româneºti
din afara graniþe-
lor, precum ºi
pentru donarea
unei importante
colecþii de cãrþi ºi
documente pri-
vind memoria
Exilului Româ-
nesc din Paris”.

Gest de apreciere din partea
autoritãþilor locale ºi judeþene

Unicã prin importanþa ºi rele-
vanþa volumelor ºi materialelor reu-
nite, colecþia dãruitã Craiovei are
o istorie de peste 45 de ani, iar fap-
tul cã acum ºi-a gãsit locul la Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” le-a bucurat ºi pe
oficialitãþile locale ºi judeþene. „Ne
simþim foarte onoraþi, pentru cã ni
se întâmplã un eveniment cu totul
excepþional. Este un gest de o no-

bleþe ºi de o generozitate ieºite din
comun!”, a apreciat Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu i-a conferit acad. Basa-
rab Nicolescu o plachetã „pentru
întreaga activitate desfãºuratã pe
tãrâmul cultural ºi ºtiinþific, pre-
cum ºi pentru alegerea municipiu-
lui Craiova în vederea fondãrii pri-
mei Biblioteci a Exilului Românesc
din Paris”. Cu prilejul Zilelor mu-
nicipiului Craiova – ediþia 2017,
acad. Basarab Nicolescu va fi de-
clarat Cetãþean de Onoare al ora-
ºului, a anunþat edilul.

Preºedintele ICR:
„Este o încãrcãturã profundã
de românitate”

Evenimentul de inaugurare a
„Bibliotecii Exilului Românesc
la Paris – Basarab Nicolescu” a
fost onorat cu prezenþa ºi de Radu

Boroianu, preºedintele Institu-
tului Cultural Român (ICR),
care a exprimat în câteva cu-
vinte felul în care domnia sa
recepteazã gestul donatorului.
„Domnul Basarab Nicolescu a
crezut foarte necesar, deîndatã ce
a pus piciorul la Paris –  cu un
gând clar de a rãmâne acolo defi-
nitiv –, sã devinã ºi un receptacul
ºi, încetul cu încetul, un comili-
ton al tuturor celor care formau
exilul românesc parizian, foarte
numeros încã în perioada aceea.

Dovada, iatã, o aduce astãzi ca-
dou Craiovei. E un lucru colosal!
Pentru cã, dincolo de obiecte, de
gândiri, de vorbe sau de imagini,
este o încãrcãturã profundã de
românitate, care tresare din fie-
care cuvânt pe care l-au lãsat
aceºti oameni. Oameni care nu
ºi-au uitat niciodatã þara ºi care
au sperat, cu toþii, cã aceastã þarã
poate sã redevinã ce fusese”, a
spus Boroianu.

Gestul acad. Basarab Nicolescu
a fost salutat cu cuvinte calde ºi de
ÎPS Irineu, mitropolit al Olteniei ºi
arhiepiscop al Craiovei, care i-a spus
oaspetelui cã va rãmâne în memo-
ria oraºului nostru ca un mecena.
De asemenea, Radu Constanti-
nescu, prorector al Universitãþii din
Craiova, a subliniat cã aceastã in-
stituþie cu siguranþã va fi una dintre
beneficiarele colecþiei, „în care ca-

dre didactice ºi cercetãtori vor gãsi
surse de inspiraþie”.

A început constituirea colecþiei
în 1968, an în care a ajuns
la Paris

„Cãrþile au fost întotdeauna
pentru mine fiinþe vii”, a afirmat

acad. Basarab Nicolescu, care a
mãrturisit cu acest prilej cã cel
care l-a învãþat sã citeascã a fost
strãbunicul domniei sale, iar mai
târziu, copil fiind, a descoperit la
ferma bunicilor o extraordinarã
bibliotecã ce i-a determinat „pa-
siunea infinitã pentru cãrþi”. În
1968 a sosit la Paris, an din care
a început sã colecþioneze tot ceea
ce gãsea în legãturã cu exilul ro-
mânesc. Timp de peste 45 de ani
a continuat sã îmbogãþeascã
aceastã colecþie.

«Cãutam de mulþi ani un loc
satisfãcãtor pentru a dona colec-
þia mea privind exilul românesc din
Paris. Ocazia idealã s-a prezentat
în mod neaºteptat la sfârºitul anu-
lui trecut, la colocviul centenaru-
lui naºterii lui Vintilã Horia, care a
avut loc aici, la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”. I-am
spus câteva cuvinte domnului Lu-
cian Dindiricã despre preocuparea
mea. Dupã o vizitã a spaþiilor bi-
bliotecii ºi o discuþie aprofundatã,
hotãrârea mea definitivã era lua-
tã…», a povestit acad. Basarab
Nicolescu. Domnia sa a mai afir-
mat cã donaþia fãcutã „ar putea
constitui nucleul unui viitor Mu-
zeu al Exilului Românesc, extrem
de necesar culturii române”, iar
„Craiova reuneºte toate condiþiile
pentru realizarea lui”.

***
Volumele ºi documentele din

cadrul „Bibliotecii Exilului Ro-
mânesc la Paris – Basarab
Nicolescu” pot fi consulta-
te în cadrul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, spaþiul care le
gãzduieºte fiind al uneia din-
tre sãlile de lecturã de la eta-
jul clãdirii instituþiei. Special
amenajat ºi modern, acesta
a fost fi organizat în regim
liber la raft. Inaugurarea  a
fost urmatã, ieri, de lansa-
rea a douã cãrþi: „Terþul As-
cuns în diferitele domenii

ale cunoaºterii” – volum colectiv
ce cuprinde lucrãrile simpozionu-
lui omonim desfãºurat la College
de Bernardins pe data de 15 de-
cembrie 2014, sub coordonarea
acad Basarab Nicolescu (Editura
„AIUS”), ºi „Nicolae Coculescu –
o viaþã printre stele” de Magda
Stravinschi (Ed. EIKON).
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Armata rusã ºi cea sirianã au
sistat marþi efectuarea raidurilor
aeriene deasupra oraºului Alep, a
anunþat ministrul rus al Apãrãrii,
Serghei Shoigu, citat de site-ul
cotidianului Le Figaro. ”Marþi,
dupã ora 10.00 (10.00, ora Ro-
mâniei) atacurile aeriene ale avia-
þiei ruse ºi celei siriene au fost
oprite”, a declarat Serghei Shoi-
gu în cadrul unei reuniuni a Sta-
tului Major rus, explicând cã
aceastã sistare a raidurilor ”este
necesarã pentru exercitarea pau-
zei umanitare” înainte de a per-
mite evacuarea civililor, joi.

Potrivit agenþiei Reuters, sista-
rea raidurilor garanteazã securi-
zarea celor ºase coridoare de eva-
cuare ale civililor ºi va pregãti

Incendiu la un spital din estul Indiei
Cel puþin 20 de persoane au decedat,

iar peste 100 de persoane au fost
rãnite, în urma unui incendiu care a
devastat un spital aflat în oraºul
Bhubaneswar din estul Indiei, au
anunþat autoritãþile. Incendiul a pornit
în secþia de terapie intensivã ºi ulterior
s-a extins ºi în alte secþii ale spitalului
privat SUM din oraºul Bhubaneswar.
Aproximativ 120 de pompieri au fost
mobilizaþi pentru a stinge incendiul,
iar zeci de pacienþi au fost transpor-
tanþi spre alte spitale din oraº. Martorii
ºi surse din cadrul spitalului au spus
cã un scurtcircuit este cea mai probabi-
lã cauzã a incendiului.

Manifestãrile publice, interzise

la Ankara pânã la 30 noiembrie
Manifestãrile publice au fost interzi-

se în capitala Turciei, Ankara, pânã la
finalul lunii noiembrie, pe fondul
temerilor privind posibilitatea unor
atacuri teroriste, dupã ce autoritãþile
au primit informaþii în acest sens, scrie
agenþia de ºtiri Reuters. ”Pe baza
informaþiilor primite de guvernatoratul
nostru, s-a ajuns la concluzia cã
organizaþii teroriste plãnuiesc sã
comitã atacuri în provincia noastrã ºi
am luat unele mãsuri”, se afirmã într-
un comunicat dat publicitãþii de biroul
guvernatorului Ankarei. Interdicþia
urmeazã sã rãmânã în vigoare pânã la
data de 30 noiembrie.

Mâncat de puºcãriaºi, într-o închisoare

din Venezuela
Juan Carlos Herrara, tatãl unui

deþinut, reclamã faptul cã fiul sãu, în
vârstã de 25 de ani, a fost ucis în mod
brutal ºi mâncat de ceilalþi puºcãriaºi
din închisoarea Tachira, din Venezue-
la, pe parcursul unei revolte ce a durat
aproximativ o lunã, informeazã The
Independent. Revoltele din închisoare
au început în momentul în care opt
vizitatori ºi doi gardieni au fost luaþi
ostatici ca mãsurã de protest împotriva
supraaglomerãrii din închisori. Juan
Carlos Herrara a declarat presei locale
cã fiul sãu, Juan Carlos Herrera Jr, a
fost înjunghiat, spânzurat, dezmembrat
ºi mâncat în Centrul de Detenþie
Táchira. Juan Carlos Herrera Jr a fost
trimis în închisoare în anul 2015, sub
acuzaþia de furt.

Guvernul austriac plãnuieºte demolarea

casei în care s-a nãscut Adolf Hitler
Guvernul din Austria intenþioneazã

aprobarea unei legi care le va permite
sã demoleze clãdirea în care fostul
lider nazist Adolf Hitler a fost nãscut,
pentru a evita transformarea acesteia
într-un epicentru al neo-naziºtilor,
informeazã site-ul postului BBC News.
Aprobarea noii legi va permite Guver-
nului austriac confiscarea clãdirii de la
actualii sãi proprietari. Clãdirea este
situatã în oraºul Braunau am Inn, în
nord-vestul Austriei. Ministrul de
Interne, Wolfgang Sobotka, a declarat
în cadrul unui comunicat, cã un
comitet de experþi a decis demolarea
clãdirii, informeazã ziarul austriac Die
Presse. Pe locul clãdirii va fi construit
un sediu care va fi folosit pentru
scopuri caritabile sau administrative, a
adãugat acesta.

Uniunea Europeanã rãmâne un model
politic ºi economic de succes, afirmã pre-
ºedintele american, Barack Obama, criti-
când decizia Marii Britanii de a pãrãsi Blo-
cul comunitar ºi pledând pentru contraca-
rarea populismului ºi a extremismului atât
în Europa, cât ºi în Statele Unite. ”În þãri-
le noastre, forþele globalizãrii, care au ge-
nerat progres economic ºi uman în ulti-
mele decenii, au adus ºi provocãri politi-
ce, economice ºi culturale. Multe persoa-
ne se simt dezavantajate de comerþul glo-
bal ºi de imigraþie. Am vãzut acest lucru
prin votul din Marea Britanie în favoarea
pãrãsirii Uniunii Europene. Îl vedem în
creºterea miºcãrilor populiste, atât de stân-
ga, cât ºi de dreapta. Pe întregul conti-
nent european, asistãm la punerea sub
semnul întrebãrii a conceptului integrãrii

Ministrul Apãrãrii de la Berlin, Ursula
von der Leyen, a declarat cã Germania
este pregãtitã sã-ºi asume mai multe
responsabilitãþi în ceea ce priveºte
cooperarea militarã la nivel european,
scrie agenþia de ºtiri Reuters. ”Schimba-
rea este necesarã. Izolarea ºi auto-
închiderea nu vor soluþiona problemele
pe care le întâmpinãm în lume, în
Europa, ori chiar în þara noastrã”, a
declarat Von de Leyen, la o întrunire
militarã bienalã, fãcând referire la

Mii de teroriºti europeni care s-au alã-
turat în ultimii ani reþelei teroriste Stat Is-
lamic ar putea reveni în Europa în con-
textul asediului asupra oraºului irakian
Mosul, avertizeazã Julian King, comisarul
UE pentru Securitate, citat de publicaþia
germanã Die Welt. ”Eliberarea oraºului ira-
kian Mosul de sub controlul organizaþiei

teroriste Stat Islamic poate avea ca efect
revenirea militanþilor islamiºti violenþi în
Europa. Aceasta este o ameninþare serioa-
sã ºi trebuie sã fim pregãtiþi. Cu toate aces-
tea, este puþin probabil sã existe un exod
masiv de teroriºti spre Europa”, a decla-
rat Julian King.

Potrivit comisarului UE pentru Securi-

tate, în zone de conflict din Orientul Mij-
lociu sunt în prezent cel puþin 2.500 de
militanþi islamiºti europeni. Serviciile se-
crete europene au avertizat în mai multe
rânduri cã mii de cetãþeni din state UE par-
ticipã, de partea grupurilor teroriste sau
insurgente, la conflictele din Siria, Irak ºi
Afganistan.

agresivitatea crescândã a Rusiei, ravagii-
le produse de conflictul din Siria ºi
situaþia precarã din Africa. ”Germania
este pregãtitã sã-ºi ia mai multe angaja-
mente... sã-ºi asume mai multe respon-
sabilitãþi”, a adãugat ministrul, care a
precizat cã ”aceasta este calea corectã,
însã va necesita un angajament financiar
consistent ºi mult timp”.

Von de Leyen a mai declarat cã
Ministerul german de Finanþe a fost de
acord sã creascã bugetul alocat apãrã-

rii cu un total de 10 miliarde de euro
pânã în 2020, fonduri care vor fi
folosite pentru procurarea de echipa-
ment ºi suplimentarea personalului.

Oficialul german a mai declarat cã
planurile de intensificare a cooperãrii
europene în domeniul securitãþii nu au
drept obiectiv sã intre în competiþie cu
NATO, care joacã un rol cheie în
întãrirea securitãþii în zona de est a
Europei ºi contracararea capacitãþilor
militare ale Rusiei.

europene, insinuându-
se cã þãrilor le-ar fi mai
bine în afara Uniunii
Europene”, a declarat
Barack Obama într-un
interviu acordat coti-
dianului italian La Re-
pubblica. ”Uniunea Eu-
ropeanã rãmâne unul
dintre modelele politice
ºi economice cele mai
de succes din perioada
contemporanã. Nicio
þarã nu a mai fost în
rãzboi cu alta. Familii din Africa ºi din
Orientul Mijlociu îºi riscã vieþile pentru a
le oferi copiilor calitatea vieþii ºi privilegii-
le de care se bucãrã europenii”, a insistat
preºedintele Statelor Unite.

În acest context, Barack Obama a jus-
tificat necesitatea semnãrii Parteneriatului
Transatlantic pentru Comerþ ºi Investiþii
(TTIP) între Statele Unite ºi Uniunea Eu-
ropeanã.

transportarea persoanelor rãnite
sau bolnave din estul Alepului.
”Facem apel liderilor statelor care
au influenþã asupra grupãrilor ar-
mate din estul Alepului sã convin-
gã conducãtorii sã punã capãt ac-
þiunilor militare ºi sã abandoneze
oraºul”, a declarat acesta. „Toþi
cei interesaþi cu adevãrat în sta-
bilizarea cea mai rapidã a situaþiei
din Alep ar trebui sã acþioneze po-
litic ºi autentic ºi sã nu mai conti-
nue «amestecarea cãrþilor politi-
ce»,” a adãugat Shoigu.

Experþi militari vor avea o în-
trevedere miercuri, în Geneva,
pentru a purta discuþii în privinþa
separãrii ”teroriºtilor” din Siria de
opoziþia sirianã moderatã, a mai
afirmat Shoigu.
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Exodus: Zei ºi regi

Se difuzeazã la HBO, ora 10:10

Ridley Scott ne poartã în vremuri
imemoriale, descriind în premiera
lunii decembrie exodul evreilor din
Egipt, în cãutarea Pãmântului
Fãgãduinþei, sub conducerea lui
Moise (Christian Bale). Unul dintre
cele mai captivante fragmente ale
Bibliei are parte de o nouã ecrani-
zare, cu efecte speciale de ultimã
generaþie. Locaþiile de filmare au
inclus un arid lanþ muntos din
provincia spaniolã Andalusia,
studiourile Pinewood din Londra,
dar ºi deºerturile din Maroc...

Misionarul misterios

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Însetat de rãzbunare ºi dornic sã
facã dreptate, Dolph Lundgren  este
regizorul, scenaristul ºi actorul
principal al acestui western modern,
plin de actiune ºi absolut nãucitor.
Când Ryder (Lundgren), un strãin
misterios care are de reglat niºte
conturi, apare pe neaºteptate într-
un orãºel, el va schimba pentru
totdeauna viaþa locuitorilor de aici,
prinºi sub mâna de fier a unui tiran
local. Înarmat cu Biblia, motocicleta
ºi setea sa de rãzbunare, Ryder îl
înfruntã pe dictator, demonstrând
cã dreptatea încã are pumnul greu...

Tãcerea poate ucide

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Un thriller psihologic, conturat în
jurul unui interogator privat ºi a
unui agent FBI ce preseazã pânã
la limita inumanitãþii un terorist
care deþine informaþii legate de
locaþia a 3 bombe nucleare,
plasate de-a lungul teritoriului
Statelor Unite. Atunci când Gu-
vernul intrã în posesia informa-
þiei potrivit cãreia trei arme
nucleare ar fi plasate de cãtre un
extremist musulman în trei oraºe
diferite ale Statelor Unite...

sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 19 octombrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:45 Discover România
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 Ediþie specialã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Lumea ºi noi
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:30 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Superconsumatorul (R)
00:35 TVR 60
01:35 Perfect imperfect (R)
02:50 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:10 Dimineaþa de sport
09:30 Aripi de mãtase (R)
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Documentar 360°-GEO
12:30 Teleshopping
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 - O istorie

polemicã ºi sentimentalã (R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
16:00 Frumoasa din New

Orleans
1941, SUA, Aventuri, Comedie,

Istoric, Romantic, Dragoste
17:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:40 TVR60 - O vedetã, un

tablou
18:00 Aripi de mãtase
18:35 TVR60-O vedetã, un

tablou
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - Generaþiile TVR
21:10 Trei si una
1933, SUA, Comedie
22:50 TVR60 - O vedetã, un

tablou
23:10 Smoke Signal
00:50 TVR60 - O vedetã, un

tablou
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei

TVR 2

07:15 Aproape 16 ani
08:40 Reuniunea
10:10 Exodus: Zei ºi regi
12:40 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
14:20 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
15:50 Crãciunul în Conway
17:25 Cel mai nervos bãrbat din

Brooklyn
19:00 Divorþ
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Carol
22:00 Westworld
23:00 Viaþa mea cu Liberace
00:55 Judecãtorul

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile PROTV

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 În ritm de step 2 (R)
13:30 Vis înaripat
16:00 La bloc
18:15 Abracadabra
20:30 Misionarul misterios
22:30 Tãcerea poate ucide
00:30 Thomas cel ciudat
02:30 Aventurile lui Jackie Chan
03:30 Cine A.M.
05:00 Aventurile lui Spider Man
06:00 Abracadabra (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
21:30 Bãieþi de oraº
22:30 În puii mei Xtra Show
23:00 Un show pãcãtos
01:00 În puii mei (R)
02:00 Observator (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - Legia
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: "BanKOuri cu

olteni"
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnorat

cu aversemiercuri, 19 octombrie - max: 12°C - min: 7°C

$
1 EURO ...........................4,5086 ............. 45086
1 lirã sterlinã................................5,0098....................50098

1 dolar SUA.......................4,0941........40941
1 g AUR (preþ în lei)........166,0494.....1660494

Cursul pieþei valutare din 19 octombrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
COMUNA Apele Vii, cu sediul în

localitatea Apele Vii, str.Principalã, nr.
71A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante, de: Pompier în
cadrul Serviciul Voluntar pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de
10.11.2016, ora 10.00, Proba interviu
în data de 14.11.2016, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: studii: minim ºcoalã
profesionalã; permis categoria: B, C,
E; Atestat conducere utilaj greu;
Atestat cadru PSI; vechime: minim
2 ani; domiciliul stabil în comuna
Apele Vii. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul institu-
þiei. Relaþii suplimentare la sediul
Primariei Comunei Apele Vii, persoa-
nã de contact: Truicã Adriana, tele-
fon: 0251.371.607.
CONVOCATOR ASOCIAÞIA

CONSILIUL LOCAL AL ÎNTREPRIN-
DERILOR MICI ªI MIJLOCII (CLIMM
CRAIOVA) cu sediul în Craiova, Str.
Opanez, nr. 32, bl. F 15 spaþiul A, Jud.
Dolj, reprezentata legal de dl Cris-
tea Valentin în calitate de preºedin-
te, convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a asociaþilor la   se-
diul  acesteia în data de 02.11.2016
ora 16,00 cu urmãtoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea  modificãrii  statu-
tului, aprobarea componenþei orga-
nelor de conducere ale (CLIMM)Cra-
iova. 2. Împuternicirea persoanei
desemnate sã desfãºoare proce-
dura de înregistrare a modificãrilor
statutului ºi sã semneze actele mo-
dificatoare. 3. Diverse.

Anunþul tãu! 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.

CONVOCATOR FEDERAÞIA
PATRONATELOR DIN REGIU-
NEA OLTENIA (FPRO)  cu sediul
în Craiova, Str Opanez, nr. 32,  bl.
F 15  spaþiul A,  Jud. Dolj, repre-
zentatã legal de dl Cristea Valen-
tin în calitate de preºedinte, con-
voacã Adunarea Generalã Extra-
ordinarã a membrilor la sediul
acesteia în data de 02.11.2016 ora
17,00 cu urmãtoarea ordine de zi:
1.  Aprobarea modificãrii statutu-
lui, aprobarea componenþei orga-
nelor de conducere ale Federaþia
Patronatelor din Regiunea Olte-
nia (F-PRO). 2. Împuternicirea per-
soanei desemnate sã desfãºoa-
re procedura de înregistrare a
modificãrilor statutului  ºi sã sem-
neze actele modificatoare. 3. Di-
verse. ªedinþa Adunãrii Genera-
le Extraordinare va avea loc în
Craiova, str. Opanez nr. 32, Bl.
F15, spaþiul A judeþul Dolj.

Pierdut carte tehnicã (de in-
tervenþie) ºi documentul cu nu-
mãrul de ordine eliberat de
ANAF Dolj pentru Casa de mar-
cat DATECS MP 500 TR cu se-
ria de fabricaþie 11001245 ºi
seria fiscalã DJ 0003000227.
Se declarã nule.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:

 ,,Reþele exterioare de utilitãþi ºi drumuri de ac-
ces - Parc Industrial High- Tech Industry Park
Craiova”, propus a fi amplasat pe raza municipiului
Craiova ºi a comunei Pieleºti.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi sediul Consiliului Judeþean
Dolj, str. Unirii, nr. 19, în zilele de luni-joi, între orele
8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA  RAST

Tel: 0251/324001, 0251/324415; Fax: 0251/324415; e-mail: rast@cjdolj.ro

ANUNT

        Primaria comunei Rast, judetul Dolj organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

1.)   asistent medical comunitar.
        Conditii generale de participare :
- studii postliceale sau liceale, profilul medical uman(generalist);
- autorizatie de libera practica ;
- operare calculator;

       Concursul se organizeaza in intervalul 17.11.2016 -18.11.2016 la
sediul primariei Rast, astfel, in data de 17.11.2016, ora 10:00  proba scrisa
si in data de 18.10.2016, orele 10:00 interviul.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de
zile de la data publicarii in ziar, la Primaria Rast.

       Relatii suplimentare la sediul institutiei sau la telefon:0251/324001.

OFERTE DE SERVICI
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.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re 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.
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
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.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan co-
muna Sadova: Tarla
87, Parcela 3361/1
mp- 5300, T 87 P
3361/2, mp 5400, T
88, P 3361 mp,
17500, T 87, P3295,
mp 900, T 87, P
3291, mp. 900. Preþ
negociabil. Telefon:
0765/219.913.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial + societate. Te-
lefon: 0769/ 620.194.

AUTO
Vând Renault Me-
gane Diesel, an
2003. Telefon: 0767/
470.040.

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.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 19 octombrie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.

Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
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 –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil .Telefon:
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 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
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 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.

Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat,
2 camere decoman-
date, microcentralã,
aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Te-
lefon: 0722/956.600.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitima-
þie de concurs elibe-
ratã de Facultatea
de Horticulturã din
cadrul UCV pe nu-
mele Ilie V. Daniela.
Se declarã nulã.
PIERDUT Permis
de conducere pe
numele Guþulescu
Gheorghe, eliberat
de Poliþia Calafat.
Se declarã nul.
Pierdut certificat
identitate sportivã
(C.I.S.) al Asociaþiei
sportive „Avântul
Daneþi” cu numãrul
0003536.



Masculin: SCM U Craiova – CS “U” Cluj (azi,
18:00), CSM Bucureºti – CS Unirea Dej, CS Ca-
ransebeº – CS Arcada Galaþi, VCM LPS Piatra
Neamþ – LMV Tricolorul Ploieºti, CS ªtiinþa Ba-
cãu – CSA Steaua Bucureºti (toate de asemenea
azi). CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – ACS Muni-
cipal Zalãu a avut loc asearã.

Clasament
1. Zalãu 3 7. CSM Buc. 1
2. “U” Cluj 3 8. Caransebeº 0
3. Craiova 3 9. Piatra N. 0
4. Steaua 3 10: Baia Mare 0
5. Ploieºti 3 11. Dej 0
6. Galaþi 2 12. Bacãu 0

Feminin: CSM Târgoviºte – SCM U Craiova
(azi, 18:00), CS Dinamo Bucureºti – CS ªtiinþa
Bacãu, CSU Medicina CSS Tg. Mureº – ACS
Penicilina Iaºi (ambele tot azi), CSU Galaþi – SCM
Piteºti, CSM Bucureºti – CSM Lugoj, VC Unic
LPS Piatra Neamþ – CS Volei Alba-Blaj (toate
mâine).

Clasament
1. Dinamo 3 7. CSM Buc. 1
2. Bacãu 3 8. Tg. Mureº 0
3. Târgoviºte 3 9. Craiova 0
4. Galaþi 3 10. Lugoj 0
5. Piteºti 3 11. Iaºi 0
6. Alba-Blaj 2 12. Piatra N. 0
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Poate cea mai intersantã “dublã” a fazei
grupelor, cea dintre Barca ºi Man. City, îºi
va consuma desearã episodul din Catalunia,
acolo unde, actualul manager al “cetãþeni-
lor”, Pep Guardiola, va reveni pentru a doua
oarã ca adversar al echipei pentru care a
scris istorie atât din postura de jucãtor, cât
ºi din cea de antrenor (în total 30 de trofee).
La prima vizitã pe “Camp Nou” în care a
înfruntat-o pe Barca, Guardiola se afla pe
banca lui Bayern Munchen. Se întâmpla în
6 mai anul trecut, când nemþii capotau la
scor de neprezentare (0-3) în turul semifi-
nalelor. La revanºa de pe “Allianz Arena”,
bavarezii nu aveau sã obþinã decât o victorie
cu 3-2, deschizând astfel drumul rivalei spa-
niole spre un nou titlu continental, adjudecat
chiar pe pãmânt german, în capitala Berlin,
dupã un 3-1 cu Juventus.

Revenind, Barcelona ºi City s-au mai în-
tâlnit în optimile ediþiilor 2013-2014 ºi 2014-
2015, iar catalanii au bifat patru victorii din
patru. Totuºi, cu excepþia unui 2-0 în Re-
gat, restul partidelor s-au încheiat la o dife-
renþã minimã.

Pe locul 4 în Primera, la douã lungimi de
rivalele madrilene Atletico ºi Real ºi la unul
de Sevilla, trupa lui Luis Enrique se prezintã

Ce încleºtare se anunþã pe “Camp Nou”!Ce încleºtare se anunþã pe “Camp Nou”!Ce încleºtare se anunþã pe “Camp Nou”!Ce încleºtare se anunþã pe “Camp Nou”!Ce încleºtare se anunþã pe “Camp Nou”!
FC Barcelona – Manchester City, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1 Astãzi, 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)

Asearã, dupã închiderea ediþiei

GRUPA E: ÞSKA Moscova (1p) – AS Mo-
naco (4p), Bayer Leverkusen (2p) – Totten-
ham (3p).

GRUPA F: Sporting Lisabona (3p) – Dort-
mund (4p), Real Madrid (4p) – Legia Varºo-
via (0p).

GRUPA G: Leicester (6p) – FC Copenha-
ga (4p), Club Bruges (0p) – FC Porto (1p).

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

la partida de desearã dupã un 4-0 (a) cu
Deportivo, în vreme ce City, lider în Pre-
mier League la golaveraj, în faþa lui Arsenal,
a fãcut doar un 1-1 (a) cu Everton, într-un
joc în care a irosit douã lovituri de pedeap-
sã, prin De Bruyne ºi Aguero.

Dacã notãm ºi cele petrecute în primele

douã etape ale grupei, Barca are puncataj
maxim ºi cel mai bun atac dintre toate parti-
cipantele: 7-0 cu Celtic ºi 2-1 la Monchen-
gladbach. Englezii au cu douã puncte mai
puþin, dupã ce s-au împiedicat la Glasgow,
3-3, rezultat ce a precedat unui 4-1 contra
formaþiei germane.

Deºi pornea clar cu ºansa a
doua, CSO Filiaºi a reuºit sã trea-
cã, ieri, de satelitul Universitãþii,
scor 2-0, pe “Extensiv”.

Dupã o primã reprizã “albã”,
trupa lui Gigi Ciurea a deblocat
tabela în minutul 51. Alex Fotes-
cu a speculat o greºealã a lui Mar-
cu, a pãtruns în careu, l-a driblat
pe Popescu ºi a împins mingea în
poartã de la doi metri. Ionuþ Bog-
danovic (62) a stabilit rezultatul
final, cu un ºut la colþul lung, dupã
ce Popescu respinsese o loviturã
de cap ºi era cãzut.

CSU II: L. Popescu – Marcu

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-A

Filiaºiul se impune în faþa Craiovei II
Ieri: CS U Craiova II – CSO Filiaºi 0-2, Con-

cordia Chiajna II – Urban Titu 2-1, SCM Piteºti –
Atletic Bradu 5-2, FC Aninoasa – CS Mioveni II
3-3, Steaua Bucureºti II – FC Voluntari II 1-0.

Astãzi, ora 15:00: CS Podari – Sporting Ro-
ºiori, FCM Alexandria – Flacãra Moreni. ACS
ªirineasa stã.

Clasament
1. Piteºti 20 9. Filiaºi* 9
2. Moreni** 12 10. Roºiori*** 7
3. ªirineasa* 12 11. Craiova II 7
4. Chiajna II 12 12. Steaua II** 7
5. Bradu 11 13. Voluntari II* 6
6. Alexandria 10 14. Mioveni II 6
7. Aninoasa 10 15. Podari** 5
8. Titu 9
Semnul (*) reprezintã câte un joc mai puþin.

(Borþa 57), Cioinac, Hreniuc, C.
Ionescu – Petre, Manea, Enache
– Surugiu, Al. Popescu, Burlacu
(Constantin 72). Antrenori: Cor-
neliu Papurã, Mugur Guºatu.

Filiaºi: Mogoºanu – Calu, Bã-
laºa, Istudor, Cruºoveanu – Bor-
hot, Bogdanovici (Pârvuicã 78),
Obeanu, Duriþã (Cãle 86) – Tã-
nase (Papa 84), Fotescu. Antre-
nor: Gigi Ciurea.

Runda viitoare (21/22 octom-
brie), CS U II va juca, tot  acasã,
cu formaþia secundã a Concordiei
Chiajna, iar Filiaºiul se va deplasa
la Roºiori.

SCM Universitatea Craiova va în-
frunta, astãzi, în propriul fief, cea-
laltã formaþie a campionatului care
evolueazã sub aceastã titulaturã, este
vorba despre reprezentanta Clujului.

Bãieþii lui Dan Pascu, deþinãtorii
în exerciþiu ai titlului, vin dupã o vic-
torie importantã în runda inaugura-
lã, 3-1, în deplasare, cu Explorãri
Baia Mare, ocupanta poziþiei a 4-a

DIGI SPORT 2

11:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Moscova / 17:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Roman – HC Dunãrea Brãila /
19:00 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor: CSM CSU Oradea
– Pinar Karsiyaka.

DIGI SPORT 3

17:00 – VOLEI (F) – Divizia
A1: Dinamo – CS ªtiinþa Bacãu
/ 20:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo – AHC Du-
nãrea Cãlãraºi.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Barcelona – Man-
chester City / 3:00 – HOCHEI –
NHL: New York Rangers – De-
troit Red Wings.

DOLCE SPORT 2

17:00 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã: CSM Roman –
HC Dunãrea Brãila / 19:00 –

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 2-A

Duelul Universitãþilor, la Polivalentã
în sezonul trecut. Cât îi priveºte pe
clujeni, aceºtia au început cu un tri-
umf ºi mai clar, 3-0 (d) în derby-ul
judeþului, contra Unirii Dej.

În “dubla” din stagiunea prece-
dentã, alb-albaºtrii n-au cedat nici
mãcar un set rivalei din Ardeal, care
finalmente avea sã se claseze pe po-
ziþia a 9-a.

Un oponent de cu totul alt calibru

îi aºtepatã pe craioveni în weekend,
când vor întâlni, “afarã”, pe vice-
campioana Municipal Zalãu

Fetele, meci cu perspective
dintre cele mai sumbre

În întrecerea femininã, SCM U
se va afla, tot azi, în misiune impo-
sibilã, având de înfruntat pe CSM
Târgoviºte, nimeni alta decât regi-

na Cupei României ºi
“argintul” Diviziei A1.
Cu un nou staff tehnic
la timonã, în compo-
nenþa Daniel Sãvoiu –
Puºa Dina, jucãtoarele
craiovene au început
slab sezonul, cedând cu
1-3 în faþa ambelor nou
promovate, la Piteºti,
în Cupã, iar mai apoi cu
Galaþiul, acasã, în pri-
ma etapã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M) – Liga Campio-
nilor: CSM CSU Oradea – Pinar
Karsiyaka / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Bayern Mun-
chen – Eindhoven.

DOLCE SPORT 3

20:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – AHC
Dunãrea Cãlãraºi / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor: Paris
SG – FC Basel.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Arsenal – Ludo-
goreþ.

EUROSPORT 1

14:00, 20:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Luxembourg-Ville.

EUROSPORT 2

19:30, 21:15 – BASCHET (M)
– Eurocupa: Nijni Novgorod –
Gran Canaria, Valencia – Hapo-
el Ierusalim.

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 3-A
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Pase scurte, pase lungi

Dinamo a pierdut, asearã, pe “Mu-
nicipalul” din Drobeta Turnu Severin
(10.000 de spectatori), în faþa Craio-
vei, mai inspiratã, mai tehnicã, mai
bunã, ca sã nu mai lungim fraza. Nu
este pentru prima datã, când Dinamo
pierde cu Craiova, ºi nici pentru ulti-
ma. Asearã însã, dupã cum a curs jo-
cul, ar fi fost “o nedreptate”, dacã
oamenii lui Gigi Mulþescu nu s-ar fi
impus finalmente. Partida a avut sus-
pans: Ivan (min. 56) a deschis scorul
pentru Craiova, Hanca (min. 62) a

adus egalarea, ºi Briceag (min. 71) a
marcat golul victoriei (2-1), nelãsând
dinamoviºtilor rãgazul de a reintra în
joc. La o posesie de 55% la 45% ºi
un raport de 5 la 5, privind ºuturile
pe spaþiul porþii, se poate spune cã...
s-a jucat. Nu Ioan Andone a pierdut
meciul, nu el îl putea câºtiga, cu ceea
ce trimisese în teren. Nici debutul lui
Adi Mutu ca ºef la Dinamo n-a fãcut
“câinii” ... dulãi. Tradiþia spune un
lucru: miza confruntãrilor directe
este una aparte. De când ne ºtim.

Comentariile patetice, dintr-un stu-
dio de televiziune, unde prezenþi erau
ºi Cornel Dinu ºi Barasab Panduru,
acesta mult mai prudent, n-aveau
substrat: arbitrajul lui Cr. Balaj (Baia
Mare) fusese bun, jucãtorii dinamo-
viºti trudiserã pentru o remizã, dar
atât. Cu atacul lor neputincios, B.
Lazãr (P. Petre), Gnohere, Rotariu,
nu puteau avea pretenþii,  oricâte
ºedinþe moralizatoare, altminteri
prost sfãtuitoare, vor þine suporterii
echipei dupã încheierea jocurilor.

Ioan Andone se arãta nemulþumit de
greºelile defensivei dinamoviste. Cra-
iova? A avut douã viteze în plus ºi pe
deasupra mai multã inventivitate,
relaþii de joc de acum vizibile, sigu-
ranþã deplinã ºi ... publicul de partea
ei. Echipa acoperã bine terenul, creazã
densitate, pe momentele de apãrare, ºi
ºtie ce vrea. ªi este meritul lui Gigi Mul-
þescu. Prin victoria de asearã Craiova
se aºeazã pe locul doi în clasament, la
numai trei puncte de lider, ºi nu e rãu
deloc. Dimpotrivã. Felicitãri!

MIRCEA CANÞÃR

Arbitru: Cristi Balaj 7.

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti 2-1
Au marcat: Ivan 55, Briceag 70 / Hanca 62

Stadion: „Municipal”, Severin, spectatori: 10.000

Universitatea: Calancea 7 –
Briceag 8, Kay 7, Acka 7, Vãtã-
jelu 8 – Zlatinski 8, Popov 6 (56
Madson 6, 75 Kelic 6), Bãluþã 8
– Ivan 7, Mãzãrache 6 (80 Ban-
cu), Rocha 7.

Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Dinamo: Brãnescu 7 – Cor-
bu 6, Maric 6, Nedelcearu 6,
Filip 6 – Nistor 6, Busuladzic 6,
Hanca 7 (72 Nemec) 6 – Lazãr
7 (80 Petre), Rotariu 6 (86 Ma-
hlangu), Ghnoere 7.

Antrenor: Ioan Andone

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.

ACS Poli – Viitorul 1-0

A marcat: Cârstocea 82.

„U” Craiova – Dinamo 2-1

Au marcat: Ivan 55, Briceag 70 / Hanca 62

Liga I – etapa a 12-aLiga I – etapa a 12-aLiga I – etapa a 12-aLiga I – etapa a 12-aLiga I – etapa a 12-a

Pentru suporterii ªtiinþei n-a contat cã era început
de sãptãmânã ºi doar câteva grade afarã ºi au luat cu
asalt „Municipalul” din Severin, pentru a le arãta ju-
veþilor cã „acasã” este oriunde joacã Universitatea.
Mulþescu ºi-a deplasat echipa de pe Jiu la Dunãre chiar
în ziua meciului, escortatã de miile de fani, care la
derby-ul cu Dinamo se aprind indiferent de zi, tempe-
raturã ºi poziþia din clasament.

Cu publicul în spate, alb-albaºtrii au început furi-
bund, având o ºansã uriaºã de a deschide scorul prin
Bãluþã, care a apãrut excelent în centrul careului la
centrarea lui Briceag, dar l-a nimerit pe Brãnescu. Ela-
nul oltenilor s-a estompat, iar Dinamo a existat pe
teren prin renegatul Gnohere, care i-a adus pe câini în
careul gazdelor în câteva rânduri. Craiova a revenit,
la pupitru cu cel mai bun jucãtor al sãu, Bãluþã, dar
cele douã lovituri libere care erau de speculat au fost
tratate superficial de Ivan ºi Zlatinski. Când jocul pã-
rea sã intre într-o perioadã moartã, ªtiinþa a avut din
nou un nou asalt, din care Ivan ºi Kay au fost aproape
de a deschide scorul. Finalul de reprizã le-a aparþinut
oaspeþilor, cu acelaºi Gnohere periculos, câºtigând
fiecare duel aerian ºi punând presiune pe defensiva
olteanã, ajutat din benzi de impetuoºii Rotariu ºi La-
zãr. Fãrã ocazii clare însã, spre disperarea lui Adi Mutu,
care s-a zbãtut în lojã mai abitir decât a fãcut-o în
ultimii ani de carierã pe teren.

Repriza a doua a fost de-a dreptul nebunã. Craiova a
deschis scorul dupã o fazã individualã a lui Ivan, al
cãrui ºut a fost deviat de Hanca peste Brãnescu. Jocul
a erupt, s-a jucat pe contre, fãrã sã se mai þinã cont de
defensivã, iar Craiova a ratat neverosimil ºansa de a-ºi
dubla avantajul, prin Mãzãrache ºi Bãluþã. „Câinii” au
ripostat însã pe mãsurã ºi dupã ce Calancea ºi-a salvat

1. Steaua 12 8 2 2 17-9 26
2. Craiova 12 7 2 3 17-12 23
3. Viitorul 12 6 2 4 14-12 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 12 4 4 4 18-14 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 12 3 2 7 11-20 -3
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Un Briceag împlântat în plasa „câinilor”Un Briceag împlântat în plasa „câinilor”Un Briceag împlântat în plasa „câinilor”Un Briceag împlântat în plasa „câinilor”Un Briceag împlântat în plasa „câinilor”
Universitatea Craiova a marcat douã goluri norocoase, dar a dominat clar

derby-ul cu Dinamo, meritând victoria, într-o atmosferã deosebitã, la Severin

echipa de la gol, Hanca a egalat dupã o se-
rie de erori în defensiva olteanã, începute
de Madson. Brazilianul se putea revanºa mai
târziu, dar ghiuleaua sa de la distanþã a ni-
merit bara din dreapta lui Brãnescu. Finalul
a fost de infarct, ambele echipe dorindu-ºi
sã câºtige. Craiova a reuºit, prin la ºutul-
centrare al lui Briceag, Brãnescu fiind de-
rutat de Nuno Rocha. „Câinii” au jucat la
„totul sau nimic” ultimele minute, dar olte-
nii ºi-au apãrat avantajul ºi sunt acum la 3
puncte în spatele Stelei, diferenþã fãcutã în
acest moment de arbitrii.

Mulþescu: „La 1-0, nu trebuia
sã jucãm aºa de avântat”

Dupã meci, Gheorghe Mulþescu: „Am
avut o presiune foarte mare, am simþit-o
de la suporteri. Pãcat cã am luat gol pe o
greºealã în lanþ. Nu este prima datã când
jucãtorii îmi dau aºa emoþii, totuºi e bine
cã am câºtigat. Am fost echipa care a ju-

cat mai ofensiv. Pentru mine acest lucru este cel mai
important. Simt o bucurie imensã. Mai este mult pânã
la titlu. Noi trebuie sã luãm meci cu meci, deocamda-
tã mai avem de îndreptat anumite lucruri. Nu mai tre-
buie sã mai demonstrez nimic, i-am bãtut de multe ori
pe cei de la Dinamo. Sunt la final de carierã ºi vreau
sã mã bucur de rezultatele pe care le obþin. Am jucat
cu doi jucãtori la închidere pentru cã m-am temut de
linia de 4 din spatele lui Gnohere. Am greºit când ne-
am avântat la 1-0 ºi ne-au surprins reuºind ºi egala-
rea. Bine, e ºi vina mea, fiindcã eu i-am obiºnuit sã
atace mereu, sã joace ofensiv“.

Antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, a spus cã
Universitatea a jucat foarte ofensiv ºi a meritat victo-
ria: A fost un joc deschis, am întâlnit o echipã super-
ofensivã, ºi noi am contribuit la acest spectacol, dar,
din pãcate, am plecat fãrã puncte. Am pierdut din ca-
uza unor greºeli, am dat ºanse celor de la Craiova, la
1-1 aveam schimbãri pe bancã prin care puteam sã
schimb cursul jocului. Gazdele au câºtigat meritat,
arbitrajul a fost impecabil”.

Jucãtorul care a deschis scorul, Andrei Ivan, a
spus: „A fost o victorie frumoasã. Suntem bucuroºi
ºi le mulþumim suporterilor cã au venit în numãr atât
de mare. Aceastã victorie este a lor. Am vrut sã tri-
mit în faþa porþii ºi dacã s-a nimerit sã fie deviat,
important este cã am învins. Noi vom da totul la
meciul cu Mediaº. La titlu nu ne gândim încã. Sã nu
ne îmbãtãm cu apã rece. Trebuie sã prindem play-
off-ul“. Autorul golului al doilea, Marius Briceag, a
spus: „Am vrut sã centrez ºi a intrat în poartã. Mã
bucur cã am marcat golul victoriei, cã am fãcut fe-
riciþi suporterii Universitãþii Craiova“.

COSMIN STAICU
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