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Fostul preºedinte al þãrii,
Traian Bãsescu, are fireº-
te multe calitãþi – nu câte
crede, de bunã seama, dom-
nia sa –, iar una dintre ele
este cã, uneori, spune ce
crede ºi crede în ceea ce
spune. Cu riscul de a-ºi
duce discursul public într-o
pãlãvrãgealã de crâºmã, in-
vitat, cu frecvenþã, de une-
le posturi de televiziune,
Traian Bãsescu îºi dozeazã
parcimonios ce vrea sã spu-
nã, încât naraþiunea rezis-
tã oricãrui comentariu.
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noului mileniu?noului mileniu?noului mileniu?noului mileniu?noului mileniu?

Un paradox a cãrui gravita-
te pare pentru moment greu de
definit în consecinþele sale ime-
diate se insinueazã sub ochii
noºtri în termenii unei provo-
cãri pe care abia începem s-o
luãm în calcul. Existã voci, din-
tre cele mai abilitate, care sub-
sumeazã aceastã provocare
unui eveniment epocal, mar-
când încheierea unei faze isto-
rice ce dureazã de o jumãtate
de mileniu: o perioadã care a
stat sub semnul domniei „omu-
lui alb” cuceririle coloniale…
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Consiliul Oraºelor
ºi Regiunilor Dunã-
rene va avea un
birou ºi la Primãria
Craiova. Silvia Davi-
doiu, din cadrul
Ministerului de Ex-
terne, s-a întâlnit,
ieri, cu primarul Lia
Olguþa Vasilescu ºi
rectorul Universitãþii
din Craiova, Cezar
Spânu, pentru a
discuta despre coo-
perarea pe proiectul
„Strategia Dunãrii”.
Dat fiind faptul cã
Doljul este unul
dintre cele 12 jude-
þe riverane fluviu-
lui, atât judeþul, cât
ºi Craiova vor avea
deschise mai multe
posibili-
tãþi de
accesare
a banilor
europeni.
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PSD cere demisia

ministrului Borc
pentru lipsa
producãtorilor
români la cel
mai mare târg
de profil alimentar
din lume

Partidul Social Democrat
(PSD) îi cere ministrului
Economiei, Costin Borc, sã-ºi
dea demisia pentru cã nu a
sprijinit participarea producãto-
rilor români din industria
alimentarã la SIAL 2016, unul
dintre cele mai mari târguri de
produse alimentare din lume
care are loc în aceastã perioadã
la Paris. ‘’Peste 30 de producã-
tori români au fost înºelaþi de
Ministerul Economiei, Comer-
þului ºi Relaþiilor cu Mediul de
Afaceri care s-a angajat iniþial
cã va plãti deplasarea ºi
costurile de cazare pentru parti-
cipare, dar ºi-a retras sprijinul
la startul evenimentului.
Rezultatul este cã România nu
este reprezentatã la un târg
important, iar producãtorii
românii pierd ºansa de a
prezenta produsele româneºti.
(...) Acum, România suferã o
ruºine internaþionalã din cauza
unui guvern preocupat mai
mult de campania electoralã,
decât sã îºi facã treaba’’, au
transmis social-democraþii prin
intermediul unui comunicat de
presã remis MEDIAFAX. PSD
susþine cã Guvernul a fost
‘’mult mai preocupat sã
susþinã companiile strãine ºi
producãtorii din afara Româ-
niei, ignorând interesele
legitime ale românilor’’.
Adrian Hãdean, chef cunoscut
în România, a postat un video
pe Facebook în care a afirmat
cã România s-a fãcut de râs la
cea mai mare expoziþie alimen-
tarã din lume din cauza
Ministerului Economiei, care
nu a mai facilitat banii nece-
sari micilor producãtori pentru
expunerea produselor.
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Surse judiciare au declarat, miercuri, pen-
tru MEDIAFAX, cã sechestrul pe averea fos-
tului premier a fost pus “pânã la limita sumei
de 220.000 de euro”. Potrivit surselor citate,
sechestru a fost pus pe un imobil pe care Vic-
tor Ponta îl deþine. Mãsura a fost luatã pe
data de 12 octombrie, când Victor Ponta a
fost audiat la DNA Ploieºti, în dosarul în care
este acuzat cã a primit 220.000 de euro pen-
tru a-i asigura lui Sebastian Ghiþã un loc eli-
gibil la alegerile din 2012.

Victor Ponta a fost pus sub control judiciar
pentru 60 de zile, fiind acuzat de folosire a
influenþei ori autoritãþii în scopul obþinerii pen-
tru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite ºi de complicitate la
spãlare de bani, respectiv cã a primit 220.000
de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghiþã
un loc eligibil la alegerile din 2012.

Procurorii DNA Ploieºti susþin cã, pentru
desemnarea drept candidat pe listele PSD a lui
Sebastian Ghiþã, într-un colegiu electoral în
care formaþiunea politicã sã aibã certitudinea
cã va obþine mandatul pentru care se candida,
Victor Ponta ºi-a folosit autoritatea pentru con-
firmarea propunerii acestuia pe lista de candi-
daþi. Confirmarea propunerii ar fi fost fãcutã
de Ponta în scopul obþinerii de foloase ce nu i
se cuveneau, constând în plata sumei de
220.000 euro, necesarã organizãrii unei vizite
în România a unei personalitãþi politice strãi-
ne, fostul premier al Marii Britanii, Tony Blair.

‘’Una din mãsurile ºi obiecti-
vele pe care le-am anunþat chiar
de la începutul mandatului meu a
fost acela de a veni cu niºte com-
pletãri la mãsurile tehnice care
erau deja prevãzute în HG privind
alegerile din 11 decembrie 2016,
mãsuri pe care le-am þintit cãtre
obiectivizarea, cãtre eliminarea

Procurorii DNA au pus sechestru
pe o parte din averea lui Victor Ponta,

“pânã la limita sumei de 220.000 de euro”
Procurorii DNA au pus sechestru

pe o parte din averea lui Victor
Ponta, pânã la limita sumei de

220.000 de euro, în dosarul în care
fostul premier este acuzat cã a

primit 220.000 de euro pentru a-i
asigura lui Sebastian Ghiþã un loc

eligibil la alegerile din 2012.

Suma de 220.000 de euro a fost obþinutã prin
persoane interpuse, de la Ghiþã, potrivit DNA.

“Se urmãrea astfel ca, prin mediatizarea
unor întâlniri alãturi de personalitatea care be-
neficia de notorietate internaþionalã, Ponta Vic-
tor Viorel sã câºtige capital electoral, în con-
diþiile în care, în cursul anului 2012, potrivit
calendarului electoral, urmau sã aibã loc ale-
geri locale ºi parlamentare“, se arãta într-un
comunicat remis de DNA.

Pentru a crea aparenþa cã vizita lui Tony Blair
în România nu are loc la iniþiativa partidului,
mai arãta DNA, s-a stabilit ca întreaga activita-
te sã fie organizatã prin intermediul unei orga-
nizaþii nonprofit ºi apolitice, care sã inducã ide-
ea în rândul opiniei publice cã întâlnirea fostu-
lui premier al Marii Britanii cu Victor Ponta ar fi

avut loc la iniþiativa celui dintâi.
“În acest scop, Ponta Victor împreunã cu

Ghiþã Sebastian i-au solicitat reprezentantului
organizaþiei nonprofit sã gãseascã o modalita-
te prin care politicianul strãin sã fie chemat în
România fãrã sã fie cunoscut faptul cã aceas-
ta avea loc la iniþiativa lui Ponta Victor Viorel,
iar plata ocazionatã de organizarea acestui eve-
niment sã fie suportatã de Ghiþã Sebastian Au-
relian prin intermediul unei societãþi comer-
ciale controlate prin persoane interpuse. În
acest sens, pentru a disimula originea ilicitã a
sumei de 220.000 de euro, inculpatul Ponta
Victor Viorel a acceptat, în conivenþã cu in-
culpatul Ghiþã Sebastian Aurelian, încheierea
succesivã a douã contracte“, se mai arãta în
comunicatul DNA.

Numãrarea voturilor va fi înregistratã audio-video
dupã închiderea secþiilor, neîntrerupt dupã ora 21.00

Activitatea în secþiile de votare la alegerile parlamentare,
va fi înregistratã audio-video neîntrerupt dupã ora 21.00, de

când se închid secþiile ºi pânã ce toþi membrii acestora
pãrãsesc localul, a decis ieri Guvernul.

oricãror posibilitãþi de a avea
fraudã îân partea a doua a pro-
cesului electoral, dupã închide-
rea urnelor de vot. Asta este ºi
raþiunea celor douã mãsuri pe
care le-am adoptat prin HG. Pri-
ma se referã la ºtampilele cu
menþiunea votat ºi la plicurile un
nou model de plic ºi un nou mo-

del de securizare a acestor ºtam-
pile’’, a declarat ministrul de In-
terne, Dragoº Tudorache.

Potrivit acestuia, plicurile vor
fi transparente, autosigilante ºi cu
un numãr unic de înregistrare,
pentru a elimina suspiciunile cu
privire la modul în care ºtapilele
vor fi închise ºi securizate dupã
ora 21.00. ‘’A doua mãsurã pri-
veºte obligativitatea de a înregis-
tra video, folosind tabletele care
sunt deja în dotarea secþiilor de
votare, atât în România, cât ºi în
secþiile din strãinãtate, pentru a
înregistra un cadru general des-
fãºurarea procesului de numãra-
re a votului. Este o mãsurã foar-
te importantã pentru a elimina
orice suspiciune cu privire la
acea etapã a procesului electo-
ral, foarte importantã, o mãsurã

care vine în susþinerea ºi în be-
neficiul tuturor participanþuilor
politici la cursa electoralã, pen-
tru cã va da posibilitatea de a ve-
rifica integritatea procesului de
numãrare a voturilor în acea eta-
pã’’, a adãugat Tudorache.

El a mai spus cã înregistrãri-
le vor fi stocate pe memoria in-
ternã a tabletelor, vor fi pãstrate
timp de 3 ani ºi vor fi puse la
dispoziþia Biroului Electoral Cen-
tral atunci când existã sesizãri
cu privire la integritatea proce-
sului electoral. De asemenea,
Tudorache a precizat cã înregis-
trãrile video vor fi fãcute de ope-
ratorii tabletelor. Ministrul de In-
terne a adãugat cã înregistrãrile
video nu vor fi realizate pentru
a fi folosite ca probe în instan-
þele de judecatã.
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Fostul preºedinte al þãrii, Traian Bã-
sescu, are fireºte multe calitãþi – nu câte
crede, de bunã seama, domnia sa –, iar
una dintre ele este cã, uneori, spune ce
crede ºi crede în ceea ce spune. Cu ris-
cul de a-ºi duce discursul public într-o
pãlãvrãgealã de crâºmã, invitat, cu frec-
venþã, de unele posturi de televiziune,
Traian Bãsescu îºi dozeazã parcimonios
ce vrea sã spunã, încât naraþiunea re-
zistã oricãrui comentariu. Referindu-se
„spiritual” la platforma electoralã lansatã
de premierul Dacian Cioloº, Traian Bã-
sescu, invitat fiind sã-ºi spunã pãrerea,
a conchis interesant. Acum se formea-
zã sintagma: „eºti cu Cioloº sau eºti
corupt?”. Potrivit liderului PMP, “Da-
cian Cioloº nu joacã în piesa în care l-
au pus preºedintele Iohannis ºi doamna
Gorghiu ºi liberalii, ci joacã piesa lui”.
„Sã vedem cine e câºtigãtor”, a adãugat
Traian Bãsescu, nu înainte de a fi livrat
maliþios o dezvãluire despre actualul

„Naþiunea” de cenzurã!„Naþiunea” de cenzurã!„Naþiunea” de cenzurã!„Naþiunea” de cenzurã!„Naþiunea” de cenzurã!
MIRCEA CANÞÃR

premier, pe vremea când era propus
pentru un nou mandat de comisar euro-
pean. A ºi început campania pe facebo-
ok, „votãm partidul care îl susþine pe
Cioloº premier”. Altceva nici nu mai
conteazã. Sunã cam simplist pentru o
lume democraticã. Nicuºor Dan clamea-
zã: „USR îl susþine pe Cioloº pentru un
nou mandat”. Sigur, uneori nu vedem
instituþiile din cauza oamenilor, oamenii
din cauza instituþiilor, ideile din cauza
vorbelor ºi vorbele din cauza gurii. Da-
cian Cioloº, de pildã, doreºte o justiþie
puternicã, deºi zeiþa justiþiei poartã în
mânã o balanþã, nu un par. Multe lucruri
trebuie reformate. Neîndoielnic. Dacã
axul central al democraþiei este justiþia
ºi nu parlamentul, nu este o mare pro-
blemã, numai cã trebuie sã îl scoatem
pe Montesquieu, din biografie, când ne
referim la democraþie. Parlamentul tre-
buie sã respecte Justiþia. Corect. Dar ºi
Justiþia trebuie sã respecte Parlamentul.

Observaþia senatorului Varujan Vosga-
nian este mai mult decât pertinentã. Aºa
cum se prezintã lucrurile, cam toatã lu-
mea e nemulþumitã de toatã lumea, ale-
gãtorii de politicieni, politicienii de ale-
gãtori, ºi discuþia se poate duce mai de-
parte. Cum politicienii sunt inamovibili
ºi unii dintre ei, puþini la numãr, nemu-
ritori, e nevoie poate de un alt popor.
Aºteptatã ar fi introducerea în parlament
a „naþiunii de cenzurã”, cum sugera oda-
tã scriitorul Dorin Tudoran, fiindcã mo-
þiunile simple, de pânã acum, mai exact
din ultima vreme, fie cu ministrul agri-
culturii, Achim Irimescu, fie cu minis-
trul justiþiei, Raluca Prunã, ca sã ne luãm
de exemple mai recente, nu au rezolvat
nimic, dovedindu-se inoperante. La vre-
muri nou-nouþe ar merge o naþiune nou-
nouþã. Resetare completã. Dumitru Drã-
ghicescu scria pe la 1907, în lucrarea
sa monumentalã „Din psihologia popo-
rului român”, cã regimul parlamentar,

aºa cum funcþioneazã la noi, a devenit o
ºcoalã de corupþie, iar înþelepþii spun cã
trecutul este un prolog. Moravurile de pe
vremea lui... Caragiale – la 1907 marele
scriitor se afla la Berlin - erau parfum.
Ceea ce caracterizeazã societatea noas-
trã, la ora de faþã, nu mai este rãzboiul
„nostalgicilor”, o cãutare a timpului pier-
dut ºi a privilegiilor, ci resemnarea con-
ºtientã a multor valori competente, ne-
înregimentate într-un detaºament politic
ºi fãrã acces în sfera decizionalã, unele
scârbite, pãrãsind þara. Nu trebuie sfi-
daþi, în nici o împrejurare, cei care nu
împãrtãºesc pãrerile de nouã sorginte. ªi,
prin pãrþile locului, ei sunt majoritari.
Traian Bãsescu are o relaþie firavã cu ade-
vãrul ºi una imaginarã cu adevãrul pur
în slujba interesului public. Cu toate aces-
tea, nu rareori, „cu pipeta”, spune unele
lucruri care prind, nefiind bântuit, în nici
o împrejurare, de regretarea erorilor pro-
prii, de-a lungul unui deceniu.

În cadru au fost incluse pen-
tru început 5 þãri prioritare: Ni-
ger, Nigeria, Senegal, Mali ºi

Printre primele rezultate se numãrã:
- Niger: mãsuri de combatere a traficului cu migranþi puse

în practicã; sprijin furnizat pentru gestionarea cauzelor migra-
þiei neregulate;

- Senegal: finanþarea de proiecte ce creazã locuri de muncã
pentru tineri;

- Mali: cooperare operaþionalã aprofundatã ºi misiuni de
identificare aprobate; proceduri operaþionale standard în curs
de finalizare;

- Nigeria: deschiderea de negocieri pentru un acord de read-
misie prevãzute în perioada imediat urmãtoare; sprijin mobili-
zat pentru proiecte ce rãspund anumitor provocãri rezultate
din gestionarea migraþiei;

- Etiopia: proiecte cu finanþare europeanã aprobate pentru
gestionarea migraþiei.

Raportul despre progresele privind implementarea cadrului
de parteneriat pentru migraþie

Comisia Europeanã a prezentat recent, raportul despre
progresele privind implementarea cadrului de parteneriat
pentru migraþie, iniþiat pentru o mai eficientã gestionare a
acestui fenomen împreunã cu þãrile terþe. Demersul oferã
soluþii pe termen scurt pentru presiunile cauzate la nivel
naþional de acest fenomen, precum ºi o implicare mai
aprofundatã în soluþionarea cauzelor migraþiei neregulate.

Etiopia. Federica Mogherini, Înalt
reprezentant al UE pentru afaceri
externe ºi politica de securitate ºi

vicepreºedinte al Comisiei Euro-
pene, a declarat cã migraþia este
o provocare globalã atât pentru
politicile noastre interne, cât ºi
pentru relaþiile noastre externe ºi,
ce este cel mai important, se re-
ferã la vieþile a milioane de oa-
meni. „Ea trebuie sã fie gestiona-
tã în mod coordonat, durabil, cu
responsabilitate asumatã în co-
mun, cât mai uman posibil. Ca-
drul de parteneriat pe care la-am
creat acum patru luni merge în
aceastã direcþie: este un proces
cu dublu sens bazat pe interese
comune ºi o colaborare care a dat
primele rezultate. Gestionarea ca-
uzelor migraþiei, asigurarea unei
protecþii adecvate a migranþilor,
reducerea numãrului celor nere-
glementari ºi îmbunãtãþirea coo-
perãrii în domeniul returnãrii ºi
readmisiei, combaterea contra-
bandiºtilor ºi a traficanþilor de fi-
inþe umane, sunt toate parte a co-
operãrii pe care am început sã o
desfãºurãm cu partenerii noºtri.”  

Necesitatea ca acest proces
sã rezulte în reducerea fluxurilor
de migranþi ilegali

Cadrul de parteneriat este un
demers european având ca scop
adâncirea cooperãrii cu þãrile de
origine, tranzit ºi destinaþie pen-
tru migraþie. În iunie 2016, Co-
misia a propus acest cadru ca
parte a Agendei europene pen-
tru migraþie. Consiliul European

din iunie l-a agreat ºi a cerut
rapida sa implementare într-un
numãr limitat de þãri. În septem-
brie, la Bratislava, a fost subli-
niatã necesitatea ca acest pro-
ces sã rezulte în reducerea flu-
xurilor de migranþi ilegali ºi
creºterea ratei de returnare, pre-
cum ºi efectuarea unei evaluãri
a progreselor înainte de Consi-
liul European din decembrie.

MARGA BULUGEAN
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Fenomenul braconajului face
ravagii în tot judeþul Dolj, ºi poate
duce la o scãdere a fondului cine-
getic fãrã un control adecvat, afec-
tând toate asociiaþiile de profil. Iar
atunci când în astfel de activitãþi,
desfãºurate în afara legii, sunt im-
plicaþi oameni care a cãror datorie
este tocmai respectarea legilor, si-
tuaþia este cu atât mai gravã. Un
asemenea caz a scos la ivealã o
anchetã complexã desfãºuratã
timp de câteva luni de procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, împreunã cu ofi-
þerii de poliþie judiciarã ai Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA). Un poliþist
doljean de frontierã, care îºi des-
fãºoarã activitatea în cadrul Sec-
torului Poliþiei de Frontierã Bistreþ,
se ocupa sã protejeze braconierii,
pe care îi ducea noaptea pe fondul
de vânãtoare ºi avea grijã sã-l pã-
rãseascã fãrã sã „pice” în vreo ra-
zie a poliþiºtilor IPJ Dolj sau jan-
darmilor, bineînþeles în schimbul
unei generoase pãrþi din pradã.

Astfel, reprezentanþii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
anunþat cã, luni, 17 octombrie a.c.,
procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, împreunã cu ofiþerii de poli-
þie judiciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, din ca-
drul Direcþiei Generale Anticorup-
þie (DGA), în urma activitãþilor
complexe desfãºurate, au reuºit
destructurarea unui grup de bra-
conieri, coordonat de un agent de
poliþie de frontierã din cadrul SPF
Calafat - Sector Poliþie Bistreþ. Cele
patru persoane vizate de anchetã
au fost ridicate ºi duse, luni, la se-
diul Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj în vederea audierilor ºi

A ajuns dupã gratii!

Poliþist doljean de frontierã,Poliþist doljean de frontierã,Poliþist doljean de frontierã,Poliþist doljean de frontierã,Poliþist doljean de frontierã,
coordonator al unei reþele de braconiericoordonator al unei reþele de braconiericoordonator al unei reþele de braconiericoordonator al unei reþele de braconiericoordonator al unei reþele de braconieri

Fondul de vânãtoare Cârna, pe raza cãruia s-au petrecut faptele,
aparþine Romsilva. Legislaþia în materie (Legea nr. 407/2006 a vânã-
torii ºi protecþiei fondului cinegetic) este suficient de clarã ºi sti-
puleazã obligaþia deþinerii autorizaþiei de vânãtoare eliberatã de
gestionarul fondului, ºi alte detalii, precum speciile de vânat în
care se poate trage, numãrul de exemplare permis a se vâna, etc.
Inculpaþii nu aveau aºa ceva, astfel cã oamenii legii i-au ridicat
arma lui Florin ªarlã ºi urmeazã sã-i anuleze dreptul de port-armã.

Un grup de braconieri coordonat ºi prote-
jat, culmea, de un om al legii, poliþist de fron-
tierã în cadrul Sectorului Poliþiei de Fron-
tierã Bistreþ, a fost destructurat în urma unei
anchete a procurorilor Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi ofiþerilor Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj. Agentul Poliþiei de
Frontierã a fost arestat preventiv pentru 30
de zile, marþi searã, în baza mandatului emis
de judecãtorii Tribunalului Dolj, în sarcina
sa fiind reþinute trei infracþiuni de luare de

mitã ºi trei infracþiuni de complicitate la bra-
conaj cinegetic. Anchetatorii spun cã agen-
tul ºi-a luat patru amici, plasaþi acum sub
control judiciar, i-a dus pe fondul de vânã-
toare de la Bistreþ, în timpul serviciului sãu,
ºi i-a pãzit cât timp au hãituit ºi împuºcat
animalele. Iar acest lucru nu s-a întâmplat
doar o datã. În urma percheziþiilor fãcute la
locuinþele lor, anchetatorii au gãsit patru
mistreþi ºi trei iepuri braconaþi, valoarea
acestora fiind estimatã la 6000 de euro.

continuãrii cercetãrilor. Este vor-
ba despre Aurel Iovan, de 48 de
ani, din comuna Rast, agent al Po-
liþiei de Frontierã Dolj, acuzat de
sãvârºirea a 3 infracþiuni de luare
de mitã ºi 3 infracþiuni de compli-
citate la braconaj cinegetic; Florin
ªarlã, de 42 de ani, din Craiova,
acuzat de 3 infracþiuni de dare de
mitã, 3 infracþiuni de braconaj ci-
negetic ºi uz de armã letalã fãrã
drept; Ovidiu Alexandru Ozunu, de
34 de ani, din Craiova, Bogdan
Cosmin Bãrbulescu, de 38 de ani,
din Craiova ºi Nicolae Balaci, acu-
zaþi de sãvârºirea a câte 3 infracþi-
uni de dare de mitã ºi 3 infracþiuni
de braconaj cinegetic.

Patru mistreþi ºi trei iepuri
împuºcaþi într-o noapte

Cercetãrile oamenilor legii au
scos la ivealã o situaþie extrem de
gravã, care dura de ceva vreme în
zona Bistreþului fãrã ca cineva sã
poatã controla acest fenomen. Mai
exact, anchetatorii au stabilit cã, în
perioada iunie – octombrie 2016,
B.N., ª.F., O.A.O. ºi B.C.B. s-au
deplasat în zona Bistreþ, judeþul

Dolj unde, pe timpul nopþii, au
braconat prin împuºcare mistreþi ºi
iepuri, acest lucru întâmplându-se
pe timpul executãrii serviciului de
cãtre agentul de poliþie I.A. care
avea în competenþã zona respecti-
vã. Agentul de poliþie facilita bra-
conierilor accesul în perimetrul
fondului cinegetic, iar dupã ce
aceºtia împuºcau animalele sãlba-
tice, le asigura pãrãsirea în sigu-
ranþã a zonei, pentru aceste faci-
litãþi I.A. primind ulterior foloase
necuvenite, respectiv vânat braco-
nat, în valoare de aproximativ
2.500 euro, dupã cum au precizat
reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.

Având în vedere toate aceste as-
pecte, anchetatorii au pus la punct
detaliile prinderii membrilor grupã-
rii. Astfel, în noaptea de duminicã
spre luni, agentul de poliþie Aurel
Iovan a intrat de serviciu, conform
graficului ºi, la fel ca în alte dãþi, le-
a facilitat braconierilor accesul în
zonã, aceºtia împuºcând 4 mistreþi
ºi 3 iepuri, a cãror valoare a fost
estimatã la aproximativ 6.000 euro.
Numai cã acum anchetatorii erau
pregãtiþi, astfel cã, împreunã cu jan-
darmi ºi „mascaþi” de la Serviciul
de Acþiuni Speciale al IPJ Dolj, au
descins la trei locaþii aparþinând bra-
conierilor ºi agentului de poliþie,
ocazie cu care au fost gãsite ani-
malele împuºcate, precum ºi o can-
titate însemnatã de peºte.
Poliþistul arestat, braconierii sub
control judiciar

Cei patru bãrbaþi au fost audiaþi,
procurorul de caz dispunând reþi-
nerea pentru 24 de ore, pe bazã de
ordonanþã, a poliþistului de frontie-
rã, Aurel Iovan, dar ºi a lui Florin
ªarlã, Ovidiu Alexandru Ozunu ºi

Bogdan Cosmin Bãrbulescu, în
timp ce faþã de Nicolae Balaci s-a
dispus mãsura controlului judiciar
pe o perioadã de 60 de zile. Marþi
searã, inculpaþii au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, pentru poliþis-
tul de frontierã fiind emis mandat
de arestare preventivã pe 30 zile,
în timp ce faþã de celelalte trei per-
soane s-a dispus mãsura contro-
lului judiciar pentru 60 de zile:
„Dispune arestarea preventivã a
inculpatului Iovan Aurel, pe o du-
ratã de 30 de zile, începând cu data
de 18.10.2016, pânã la 16.11.2016,
inclusiv. Respinge propunerea de
arestare preventivã formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj faþã de inculpaþii ªarlã Flo-
rin, Ozunu Alexandru Ovidiu ºi
Bãrbulescu Cosmin Bogdan. Dis-
pune luarea mãsurii preventive a
controlului judiciar faþã de incul-
paþii ªarlã Florin, Ozunu Alexan-
dru Ovidiu ºi Bãrbulescu Cosmin
Bogdan, pe o duratã de 60 de zile,
începând cu data de 18.10.2016
pânã la data de 15.12.2016 inclu-
siv. Dispune ca inculpaþii ªarlã
Florin, Ozunu Alexandru Ovidiu ºi
Bãrbulescu Cosmin Bogdan, pe tim-
pul cât se aflã sub control judiciar,

sã respecte urmãtoarele obligaþii:
sã se prezinte la organele de ur-
mãrire penalã, la judecãtorul de
drepturi de libertãþi, judecãtorul de
camerã preliminarã sau la instan-
þã ori de câte ori este chemat; sã
informeze de îndatã organul judi-
ciar care a dispus mãsura sau în
faþa cãruia se aflã cauza cu privi-
re la schimbarea locuinþei; sã se
prezinte la Poliþia Municipiului
Craiova, jud Dolj, conform progra-
mului de supraveghere întocmit de
organul de poliþie sau ori de câte
este chemat; sã nu depãºeascã li-
mita teritorialã a României decât
cu încuviinþarea prealabilã a orga-
nului judiciar; sã nu comunice în-
tre ei precum ºi cu inculpaþii Ba-
laci Nicolae, Iovan Aurel. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în ca-
mera de consiliu, azi, 18.10.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei de judecatã.

În cauzã s-a beneficiat de spri-
jinul Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Dolj ºi al Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, precum
ºi de suportul DOS – Craiova ºi
D.I.P.I., dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.
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Primarul Craiova, Lia Olguþa
Vasilescu, a primit, ieri, vizita unui
reprezentant al Ministerului de Ex-
terne, Silvia Davidoiu, care a venit
însoþitã ºi de delegatul Consiliului
Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrene,
Jurgen Raisner. Dupã discuþii,

aceºtia s-au întâlnit cu presa într-
o scurtã conferinþã, în Sala Mare
a Primãriei, edilul explicând de ce
are loc aceastã cooperare ºi ce
avantaje aduce oraºului nostru. În
principal, posibilitatea accesãrii de
fonduri europene, dat fiind faptul
cã programul european „Strategia
Dunãrii” are alocatã o sumã de 548
milioane de euro, fonduri neram-
bursabile ce pot fi accesate pânã
în 2020: „Azi (n.r. - ieri) am avut o
discuþie foarte interesantã ºi fruc-
tuoasã. O mare parte din fondurile
europene se vor adresa oraºelor ºi
regiunilor dunãrene. În aceste con-
diþii, vom putea sã accesãm bani
pentru mediu, pentru eficienþã
energeticã, deºeuri, cogenerare,
etc”, a declarat primarul Craiovei.

Silvia Davidoiu, reprezentant al
Ministerului de Externe, a prezen-
tat, la rândul sãu, câteva posibili-
tãþi de finanþare pe „Strategia Du-
nãrii”: „Vizita de astãzi a fost dedi-
catã unui prim contact, la acest
nivel, cu autoritãþile locale din Cra-
iova. Se doreºte a fi începutul unei
serii de întâlniri cu autoritãþile lo-
cale din judeþele riverane Dunãrii,
pentru a prezenta cât mai în deta-
liu strategia europeanã a Dunãrii,
oportunitãþile pe care aceasta le
oferã pentru autoritãþile locale ºi

Primãria Craiova, cooptatã înPrimãria Craiova, cooptatã înPrimãria Craiova, cooptatã înPrimãria Craiova, cooptatã înPrimãria Craiova, cooptatã în
„Strategia Dunãrii”„Strategia Dunãrii”„Strategia Dunãrii”„Strategia Dunãrii”„Strategia Dunãrii”

Consiliul Oraºelor ºi Regiunilor Dunã-
rene va avea un birou ºi la Primãria Cra-
iova. Silvia Davidoiu, din cadrul Ministe-
rului de Externe, s-a întâlnit, ieri, cu pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu ºi rectorul
Universitãþii din Craiova, Cezar Spânu,

pentru a discuta despre cooperarea pe pro-
iectul „Strategia Dunãrii”. Dat fiind fap-
tul cã Doljul este unul dintre cele 12 jude-
þe riverane fluviului, atât judeþul, cât ºi
Craiova vor avea deschise mai multe po-
sibilitãþi de accesare a banilor europeni.

pentru celelalte entitãþi – persoane
fizice ºi juridice din aceste regiuni,
cooperarea care se poate dezvolta
cu celelalte state riverane fluviu-
lui, proiectele care se pot dezvolta
din fonduri naþionale, europene sau
prin intermediul programelor trans-

frontaliere de care România dispu-
ne în raport cu statele vecine –
Bulgaria, Serbia, care sunt relevan-
te pentru zona dunãreanã, ºi pro-
gramul transnaþional Dunãrea”, a
explicat reprezentantul Ministeru-
lui de Externe.
Birou la Craiova al Consiliului
Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrene

Primarul Olguþa Vasilescu a spus
apoi cã se vor face paºi concreþi
în acest sens, urmând sã fie în-
fiinþat la Craiova un birou al Con-
siliului Oraºelor ºi Regiunilor Du-
nãrene (care are sediul principal în
Germania), entitate care reuneºte
toate autoritãþile de pe traseul infe-
rior al Dunãrii: ”Vom avea, cu si-
guranþã, un funcþionar al Primãriei
Craiova, care va trebui sã se ocu-
pe strict pe ceea ce înseamnã Stra-
tegia Dunãrii. Timp de douã sãp-
tãmâni, va fi pregãtit, la Bucureºti,
cu tot ceea ce trebuie sã înveþe
pentru a se putea accesa aceste
fonduri în perioada urmãtoare”, a
explicat Lia Olguþa Vasilescu.

Reprezentantul Ministerului de
Externe a precizat cã a avut un rol
de intermediar Primãria Craiova ºi
acest Consiliu, iar biroul de la Cra-
iova va funcþiona ca o bunã sursã
de informare despre proiecte.

”Acest birou va funcþiona cu rol
de liant, de punct de legãturã, de
punct focal. Va fi, practic, o sursã
de informare în ceea ce priveºte
proiectele existente, cele care se
pot dezvolta în cadrul strategiei
Dunãrii. Domnul Jurken este ºi în

calitate de reprezentant al Consi-
liului Oraºelor ºi Regiunilor Dunã-
re, dar ºi de reprezentant al unei
fundaþii din Germania care are ca
scop principal de activitate trans-
ferul tehnologic”, a mai spus Sil-
via Davidoiu.

Transfer de tehnologie între
INCESA ºi o fundaþie din Germania

Rectorul Universitãþii din Cra-
iova, prof. univ. dr. Cezar Spînu,
a spus cã va fructifica posibilitãþi-
le de accesare de fonduri prin
„Strategia Dunãrii”, cu atât mai
mult cu cât Universitatea din Cra-
iova este singura universitate de pe
traseul Dunãrii, care are un punct
de lucru chiar la Dunãre. ”Noi
aveam centrul universitar Drobeta
Turnu-Severin, unde avem specia-
lizãri de licenþã, master, doctorat
care au legãturã cu navigaþia, par-
tea de dezvoltare a Dunãrii, spe-
cializãri de mediu. Vor fi multe pro-
iecte pe aceastã strategie a Dunãrii
în perioada urmãtoare ºi încercãm
sã atragem cât mai mulþi bani eu-
ropeni pe aceste tipuri de proiec-
te”, a avansat ideea rectorul Uni-
versitãþii din Craiova.

De altfel, la întâlnirea de ieri,
rectorul Cezar Spînu a purtat dis-
cuþii ºi în legãturã cu un transfer
tehnologic de care va beneficia IN-
CESA, infrastructura de cercetare
în ºtiinþe aplicate a Universitãþii din
Craiova, care a fost inauguratã sãp-
tãmâna trecutã. „Pe lângã INCE-
SA funcþioneazã ºi Centrul de
Transfer Tehnologic, acreditat
ANCS ºi care are deja acreditare
ISO 9001. Sunt foarte puþine cen-
tre de acest gen în România, cu
asemenea douã acreditãri care sunt

cele mai importante acreditãri pe
care le poate avea un centru de teh-
nologic. Încercãm o colaborare cu
aceastã fundaþie din Germania, re-
prezentantã de domnul Jurgen
Raisner. Mai precis cu reþeaua dân-
ºilor de centre tehnologice pentru
a putea avea acces la o piaþã cât
mai mare, pentru a putea ca servi-
ciile noastre sã fie adresate unui
numãr cât mai mare de agenþi eco-
nomici”, a declarat prof. univ. dr.
Cezar Spînu. Acesta a subliniat fap-
tul cã aceastã colaborare „este o
oportunitate pentru Universitatea din
Craiova, care îºi doreºte sã devinã
polul de dezvoltare regionalã”.
Despre „Strategia Dunãrii”

Strategia Uniunii Europene pen-
tru Regiunea Dunãrii (SUERD) re-
prezintã un instrument comunitar de
cooperare macro-regionalã al sta-
telor riverane Dunãrii, destinat dez-
voltãrii economice ºi sociale a ma-
cro-regiunii dunãrene. Strategia a
fost elaboratã de Comisia Europea-
nã, în anul 2010, iar România este
co-iniþiator alãturi de Austria. Este
implementatã de fiecare stat în parte
ºi are alocatã o sumã de 548,15
milioane de euro, care pot fi acce-
sate pânã în anul 2020. În cadrul
acestei strategii sunt eligibile numai
12 judeþe: Caraº Severin, Mehedinþi,
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Cã-
lãraºi, Ialomiþa, Brãila, Galaþi, Tul-
cea ºi Constanþa.
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Un paradox a cãrui gravitate pare pen-
tru moment greu de definit în consecin-
þele sale imediate se insinueazã sub ochii
noºtri în termenii unei provocãri pe care
abia începem s-o luãm în calcul. Existã
voci, dintre cele mai abilitate, care sub-
sumeazã aceastã provocare unui eveni-
ment epocal, marcând încheierea unei
faze istorice ce dureazã de o jumãtate
de mileniu: o perioadã care a stat sub
semnul domniei „omului alb” pe planetã
ºi începute cu marile descoperiri „co-
lumbiene” cãreia i-au urmat cuceririle
coloniale.  În circumstanþele actualei
crize, cãreia cea economicã din aceºti
ultimi ani nu i-a fost decât începutul, se
profileazã o realitate care readuce spec-
trul unei noi dezordini: un haos, aproape
vocaþional, pe care, oricât de straniu ar
pãrea, îl face posibil globalizarea.

Aceleaºi voci decreteazã cã, mãcar
din punctul de vedere al ierarhiilor ºi
al raporturilor de forþe, ceasul pare sã
fi revenit la punctul de-acum mai bine
de cinci veacuri, atunci când Asia, cu
India ºi China reprezentau baricentrul
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Astfel, printre expozanþi vor
exista dezvoltatori imobiliari care
îºi vor expune proiectele ºi vor
avea oferte speciale de vânzare
pentru garsoniere ºi apartamente.
Nicoleta Dicoiu –organizatorul eve-
nimentului a precizat ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, ce prile-

lumii, arealul cel mai bogat ºi avansat,
ca ºi cel mai populat. Greu de fãcut
pronosticuri, în ciuda celor deja avan-
sate de aventuroºi scriitori, mai ales rã-
puºi de morbul ºtiinþifico-fantastic, de
o filmografie nu mai puþin captivatã ºi,
la rându-i, captivantã, de gustul pro-
fetismului.

Din acel moment de rãscruce, odatã
cu descoperirile ºtiinþifice ºi, împreunã
cu ele, s-a ivit tentaþia noilor imperii ºi
pofta cuceririlor, într-o competiþie agre-
sivã în care raþiunea exportului de civi-
lizaþie a funcþionat doar ca o scuzã je-
nantã. Acum, se pare cã tocmai globali-
zarea ne readuce în trecut, chiar dacã
pentru moment ne aflãm într-o tulbure
tranziþie: spre ceea ce numim, cu înþele-
suri diferite, uneori opuse, dar tot înã-
untrul unei retorici, o „nouã ordine”, nu
atât economicã, al cãrei profil suferã de
o disparitate evidentã, cât una politicã
ºi nu prea departe de finalitãþi imperiale.

Realitatea indicã însã statutul unei
tranziþii fãrã vreun orizont previzibil.
Fiindcã în timp ce modelul unei unice

Supraputeri („Jandarm” ori „Frate Mai
Mare”, cum se mai numeºte) e în vizibi-
lã pierdere, iar despre o eventualã „Pax
Chinezã” ori „Pax Ruseascã” nu numai
cã nu e de dorit  sã se discute, dar cre-
eazã chiar fiori. În context, nu se între-
vede nicio urmã de vreo Nouã Ordine.
Alte modele alternative la cele de mai sus
nu se întrevãd decât (Alah sã ne fereas-
cã!) spectrul unei Frãþii Musulmane re-
alizând, pe vestigii… otomane, printr-un
jihad ce ne-ar arunca cu mai bine de un
mileniu în urmã.

Într-un cuvânt, epoca în care ni-i dat
sã vieþuim e mai curând una a Dezordi-
nii, a Haosului. Ea e marcatã de liniile
unei fracturi care traverseazã lumea de
la un capãt la altul, îi traseazã frontiere
în continuã actualizare, disputându-ºi, pe
faþã ori în tainã, la umbra aceloraºi vi-
suri de mãrire, o întâietate imunã la ur-
mãri. Singura condiþie luatã în calcul
rãmâne cunoaºterea, dinãuntru, a hao-
sului spre a-i conferi nu Ordinea nece-
sarã ºi servitã pe post de ideal al umani-
tãþii de mâine, ci una pe mãsura unor

aspiraþii segregare. Existã, pare-se, o se-
ducþie a haosului, o atracþie fatalã, ma-
leficã ºi demoniacã. E invocat, întru sus-
þinerea acestei axiome, condiþia parado-
xalã a termenului „virus”, al cãrui ad-
jectiv, „viral”, nu doar cã e la ordinea
zilei, dar ºi-a schimbat substanþial sen-
sul, în opusul sãu de extracþie medicalã.

De unde provine aceastã fascinaþie a
Haosului? Întâi de toate, dintr-o rezis-
tenþã la reguli, la norme. Ajunge sã pri-
vim mai cu atenþie în jurul nostru, în
rândul celor mai tineri, spre a observa
cã tocmai perspectiva haosului e cea
care le oferã, ca un drog, sentimentul
libertãþii nelimitate. ªi necondiþionate. Iar
dezordinea a devenit, de n-o fi fost tot-
deauna, locul cel mai propice pentru pes-
cuitul în apele tulburi ale unei lumi dam-
nate, cum pare, sã se confrunte nu doar
cu o ciocnire a civilizaþiilor, ci cu una a
unor interese pe care istoria le consem-
neazã totdeauna mai târziu. Nu ca pre-
venþii, ci doar ca memento; de care ne-
þinând seamã, suntem obligaþi sã le re-
petãm; mai grav, sã le retrãim.

Târg regional dedicat bunurilor
de larg consum ºi serviciilor

Mâine, ora 10.00,  în atriumul Centrului Multifuncþio-
nal Craiova are loc deschiderea oficialã a Târgului de
Comerþ Oltenia, la care se vor prezenta în jur de 60 de
firme cu oferte ºi promoþii. Evenimentul expoziþional,
aflat la prima ediþie, este dedicat bunurilor de larg con-
sum ºi serviciilor, ºi se va desfãºura pe parcursul a trei
zile. Vor fi prezenþi expozanþi ce activeazã în domeniile:
industrie, agricultura, alimentaþie, construcþii ºi amena-
jãri, comerþ cu articole de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi
articole pentru copii, servicii, industrie auto ºi asigurãri.

juieºte manifestarea exponenþialã
cã 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,

degustãri ºi momente ar-
tistice care sã trezeascã
interesul vizitatorilor.
Agenþia pentru Dezvolta-
re Regionalã Sud - Vest
Oltenia, co-organizator al
Târgului De Comerþ al
Olteniei, va organiza în
calitate de partener Enter-
prise Europe Network,
Conferinþa anuala Ro-
Boost SMEs – “Boosting
Smart and Innovation-
Driven Growth for Ro-
manian SMEs”, în data
de 21 octombrie 2016,
începând cu ora 12.00, la
Centrul Multifuncþional
Craiova, în cadrul Târgu-
lui de Comerþ al Olteniei.
Evenimentul va avea ca-
racter internaþional, bene-

ficiind de participare din
partea Belgiei, Ungariei ºi
Serbiei. Co-organizatori ai
evenimentului vor fi Incu-
batorul de afaceri Novi Sad,
Serbia ºi Camera de Co-
merþ ºi Industrie Hajdú-Bi-
har din Ungaria  ºi este sus-
þinut de cãtre Asociaþia Eu-
ropeanã a Agenþiilor de Dez-
voltare (EURADA)”, a
subliniat Nicoleta Dicoiu.
O bursã pentru
cel mai merituos student

Conferinþa va fi urmatã
de un eveniment de broke-
raj adresat IMM-urilor inte-
resate sã îºi extindã aface-
rea cãtre altã þarã. „Digital
BusinessMatch 2016”este

un eveniment multi-sectorial, are
caracter internaþional ºi va funcþio-
na pe bazã de întâlniri bilaterale, ce
vor avea loc într-o zonã special
amenajatã. Astfel, Companiile regio-
nale vor avea posibilitatea sã inter-
acþioneze cu firme strãine mobili-
zate de parteneri Enterprise Europe
Network din Europa, în scopul de
a stabili parteneriate de afaceri
transnaþionale.  „Aceasta paletã lar-
gã de domenii ce vor fi reprezentate
de companii din regiunea Olteniei vor
aduce un numãr mare  de vizitatori
pe perioada celor trei zile de desfã-
ºurare a acestui eveniment”, a subli-
niat Valentina Pandia, reprezentantul
firmei PS MULTISERVICES SRL.

Organizatorii s-au gândit ºi la
tinerii studenþi care îºi doresc o vii-
toare carierã în domeniu comerþu-

lui ºi vor acorda o bursã pentru
cel mai merituos 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.

Alina Voicu, reprezentantul Cen-
trului Multifuncþional Craiova a
anunþat tot în cadrul conferinþei de
presã cã în prima zi de târg, adui-
cã, vineri, 21 octombrie, va fi lan-
sat în premierã în Oltenia un nou
model de SUV de cãtre unul dintre
cei mai importanþi dealeri auto din
regiune.  „Pe durata târgului vor fi
organizate conferinþe ºi seminarii,
prezentãri ºi demonstraþii dedicate
în special vizitatorilor specialiºti”,
a mai spus Alina Voicu.

MARGA BULUGEAN
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 - Am înþeles cã se voteazã ºi la
Craiova pe 30 octombrie pentru
alegerile prezidenþiale din Repu-
blica Moldova. Cum s-a reuºit
aceastã izbândã ?

În sfârºit dupã o mulþime de

Pentru remedierea situaþiei,
alesul judeþean s-a gândit sã miº-
te puþin lucrurile, adicã, sã trea-
cã de la vorbe, la fapte ºi sperã
ca prin asocierea Consiliului Ju-
deþean cu autoritãþile locale unde
existã probleme sã se gãseascã
resursele pentru efectuarea lu-
crãrilor necesare pentru obþine-
rea avizului DSP. Nu este prima
iniþiativã. Luna trecutã, Isidor
Rãducea a mai depus un proiect

“Nicio ºcoalã fãrã aviz sanitar”
Unul dintre cei mai bãtãioºi consilieri judeþeni,

Isidor Rãducea, a iniþiat un proiect de hotãrâre
intitulat “Nicio ºcoalã fãrã aviz sanitar”.  281 din
775 de clãdiri în care se desfãºoarã activitãþi de
învãþãmânt nu au autorizaþie sanitarã. Situaþia se
repetã în fiecare an deoarece multe din deficienþe
nu pot fi reparate din bugetul local al primãriilor.

de hotãrâre privind iluminarea cu
LED-uri a trecerilor de pietoni
de pe drumurile judeþene ºi do-
tarea acestora cu panouri foto-
voltaice.  “Este vorba despre pro-
bleme care persistã de ani mulþi
ºi pentru care nu se gãseºte re-
zolvare. Sunt unele localitãþi unde
autoritãþile locale nu au fonduri
suficiente pentru rezolvarea
acestor probleme. Educaþia ºi
învãþãmântul sunt principalii pi-

loni ai dezvoltãrii unei societãþi
civilizate. Cifrele sunt luate dintr-
un raport al DSP Dolj. Eu am îna-
intat, pe 16 septembrie, ºi o ce-
rere la ISJ Dolj pentru a afla aces-
te cifre, însã nu am primit niciun
rãspuns pânã acum. Totodatã ni-
velul de dezvoltare economicã al
unui judeþ depinde ºi de nivelul
de educatie al cetãþenilor, de ace-
ea consider ca este nevoie de o
concepþie clarã despre rolul edu-
caþiei într-o societate. Sper ca
acest proiect sã fie adoptat de toþi
consilierii judeþeni ºi astfel sã fa-
cem primul pas pentru ca în ju-
deþil nostru nu sã mai existe ºcoli
insalubre. Este un proiect ce se
va întinde pe termen lung, însã
sunt sigur cã vom reuºi”, a de-
clarat Isidor Rãducea, consilier
judeþean din partea PNL.

Pentru alegerile prezidenþiale din Republica Moldova...

Basarabenii pot sã voteze ºi la CraiovaBasarabenii pot sã voteze ºi la CraiovaBasarabenii pot sã voteze ºi la CraiovaBasarabenii pot sã voteze ºi la CraiovaBasarabenii pot sã voteze ºi la Craiova
Studenþii basarabeni din Craiova,

ambiþioºi din fire, nu s-au lãsat pânã
când nu au obþinut acordul autoritãþi-
lor în ceea ce priveºte deschiderea la
Craiova a unei secþii de votare. Efor-
turi s-au fãcut ºi în anii precedenþi.
Chiar europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, care a fost ºi fost mem-
bru în Comisia de Asociere UE-Repu-
blica Moldova, în mandatul trecut, s-
a adresat premierului de atunci Iurie
Leancã, cãruia i-a reproºat faptul cã

demersuri, vocea noastrã a strã-
bãtut pânã la urechile autoritãþilor,
care anul acesta ne ajutã sã des-
chidem o secþie de votare la Cra-
iova. Dupã cum bine ºtiþi, anul
acesta, pe data de 30 Octombrie

vor avea loc alege-
rile prezidenþiale în
Republica Moldova.
Pânã anul acesta nouã ne era greu
sã ne exercitãm dreptul la vot ca
cetãþeni basarabeni, deoarece cea

mai apropiatã secþie de vo-
tare era la Bucureºti, astfel
din lipsã de timp mulþi din-
tre noi nu eram dispuºi sã
pierdem o zi întreagã strã-
bãtând un drum lung ºi ane-
voios pentru a ne exprima
dreptul la vot.

- Mai precis, unde se va
gãsi secþia de votare ?!
Se voteazã la Universita-
tea din Craiova

Secþia de votareva fi în in-
cinta Universitãþii din Craiova
(Strada A. I. Cuza nr.13).

- Ca sã ne facem mai bine
înþeleºi. Cine va putea sã
voteze, voi, studenþii din
Craiova ºi mai cine...?

 Îºi pot exercita dreptul
la vot absolut toþi cetãþenii
Republicii Moldova care tre-
buie sã îndeplineascã douã
condiþii. O condiþie ar fi sã
deþinã asupra dânºilor un
paºaport. În acest context,
se acceptã ºi paºaportul ex-
pirat (RM). Iar cea de-a
doua condiþie este sã aibã
dorinþa de a schimba ceva
în þara de origine prin exer-

citarea acestui drept!.
- Existã aºadar un cadru legal

stipulat în Constituþia Republicii
Moldova. Pentru cã tu vrei sã faci
ºi un doctorat în Drept, te rog sã
ne spui ºi legal cum este stabilit.

În temeiul art. 38 alin. (2) din
Constituþia Republicii Moldova,
art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 ºi
art. 53 alin. (3), (31) din Codul elec-
toral nr. 1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997, Comisia Electoralã Cen-
tralã hotãrãºte:

„Se permite cetãþenilor Republi-
cii Moldova cu drept de vot aflaþi
peste hotarele Þãrii în ziua alegeri-
lor Preºedintelui Republicii Moldo-
va din 30 Octombrie 2016 sã par-
tici pe la votare în baza paºaportu-
lui cetãþeanului Republicii Moldo-
va cu termen de valabilitate expi-
rat, ce conþine numãrul de identi-
ficare de stat (IDNP)”
„Facem apel la toate centrele
universitare”

- Dar la aceastã secþie de vota-
re pot sã voteze ºi studenþii din
celelalte centre universitare din
Oltenia.

Aceastã secþie de votare priveº-
te în primul rând studenþii care se
aflã în Instituþiile de învãþãmânt din
urmãtoarele centre universitare:
Craiova, Petroºani, Piteºti, Drobeta

Turnu Severin ºi oraºele: Târgu-
Jiu, Slatina, Râmnicu Vâlcea,dar ºi
tuturor persoanelor stabilite în re-
giunea de Sud a României. De ase-
menea, persoanele care se aflã în
tranzit în data de 30.10.2016 ºi trec
prin Craiova, îºi pot exercita liber
dreptul la vot, prin completarea
unei declaraþii din care sã rezulte
faptul cã nu au mai votat înaltã
secþie de votare.

- Ca un tânãr student care te-ai
ocupat personal de acest demers
lãudabil, te-aº ruga sã transmiþi
un mesaj pentru toþi cetãþenii Re-
publicii Moldova, dar în mod spe-
cial pentru colegii tãi.

Rugãm pe aceastã cale, toþi ce-
tãþenii Republicii Moldova care se
aflã în aceastã zonã sã nu rãmânã
indiferenþi la apelul nostru de a se
prezenta la vot, deoarece votul fie-
cãruia dintre noi conteazã. Doar
împreunã putem face o schimbare
în bine. Astfel îi putem ajuta pe cei
dragi rãmaºi acasã. De asemenea,
facem apel la toate centrele univer-
sitare mai sus amintite sã mediati-
zeze cât mai mult acest eveniment,
sã ne mobilizãm ºi sã arãtãm auto-
ritãþilor care ne-au ascultat rugã-
mintea de a deschide un centru de
votare aici cã nu în zadar ne-au
acordat credit de încredere.

Vã aºteptãm la vot!!!

tinerii, care studiazã în România, nu
pot sã-ºi exercite cel mai elementar
drept democratic – dreptul la vot.
Acum, basarabenii se pregãtesc pen-
tru alegerile prezidenþiale, care se vor
desfãºura la finele acestei luni. Am
discutat despre aceste alegeri, dar ºi
despre dreptul la vot a tinerilor din Re-
publica Moldoba cu Liuba Eremia, stu-
dentã la Master, la Universitatea din
Craiova, secretar al Asociaþiei Stu-
denþilor Basarabeni din Craiova.
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Târgul Meºterilor Populari va
reuni, în acest an, peste 140 de
olari, cioplitori în lemn, cojocari,
þesãtoare, pielari, iconari, fierari,
cofetari ºi nu numai, din peste 30
de centre meºteºugãreºti active din
þarã (Maramureº, Cluj, Harghita,
Odorheiu Secuiesc, Braºov, Vâl-
cea, Argeº, Mehedinþi, Gorj, Sibiu,
Hunedoara, Prahova, Suceava,
Sãlaj etc.).

„Timp de trei zile ale lui Brumã-
rel, expoziþia de artã popularã în
aer liber, cu vânzare, invitã  publi-
cul larg la un contact direct cu þã-
ranul român, într-un format mult
mai apropiat de identitatea ºi misi-
unea sa culturalã, desigur cu plu-
ralitãþi expresive, o mulþime de
validitãþi, încã active în centre vii,
rafinate, ale meºteºugurilor auten-
tice, de naturã a furniza mult-cãu-
tatele obiecte de ceramicã, þesãturi,
împletituri, pielãrie, icoane, ouã
încondeiate º.a., dar ºi produse
apicole ºi bunãtãþi tradiþionale –

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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De mâine pânã duminicã, 23 octombrie, în Piaþa „Mihai Vitea-
zul” se va desfãºura cea de-a 39-a ediþie a Târgului Meºterilor Po-
pulari, eveniment organizat de Secþia de Etnografie a Muzeului Ol-
teniei, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeþean Dolj ºi în par-
teneriat cu Consiliul Local ºi Primãria Municipiului Craiova. Des-
chiderea oficialã este anunþatã pentru mâine, 21 octombrie, ora
12.30, iar expoziþia cu vânzare în aer liber ºi demonstraþiile meºte-
rilor populari vor avea loc zilnic, între orele 9.00 ºi 19.00. Ca în
fiecare an, meritele deosebite ale meºteºugarilor în conservarea ºi
perpetuarea tradiþiei, calitatea ºi valoarea creaþiei vor fi rãsplãtite
cu premii, în cadrul festivitãþii de sâmbãtã, ora 13.30.

afumãturi, brânzeturi ºi prãjituri”,
precizeazã organizatorii într-un
comunicat de presã.

De la ceramicã ºi þesãturi
la produse culinare ºi apicole

Va fi expusã spre vânzare o
gamã diversificatã de artefacte ale
artei ºi creaþiei populare, de la cos-
tume populare, ceramicã, obiecte
casnice, textile, împletituri, ouã
încondeiate, icoane pe lemn ºi sti-
clã, scoarþe ºi cergi þãrãneºti, pie-
se de port, împletituri din pãnuºe,
coºuri de nuiele, mobilier, obiecte
din metal ºi materiale preþioase la
produse alimentare tradiþionale din
zonele Sibiu, Harghita, Covasna.
De asemenea, vor fi prezenþi api-
cultori din Caraº-Severin, Hune-
doara, Cluj, Argeº ºi Vâlcea, cu
produse specifice, cofetari cu bu-
nãtãþi tradiþionale, cozonaci, plã-
cintã, ciocolatã, turtã dulce, hal-
va, magiun, zacuscã, gem ºi dife-
rite dulceþuri. Sunt invitaþi ºi pro-

ducãtori de uleiuri comestibile tra-
diþionale din floarea soarelui, se-
minþe de dovleac, seminþe de stru-
guri, precum ºi producãtori de
sucuri naturale.

Alãturi de vestitele þesãtoare din
Sãpânþa-Maramureº, Mãldãrãºti-
Vâlcea, Gorj ºi Mehedinþi, vor sta
lucrãtoarele atelierelor de þesut din
Bechet ºi Argetoaia, din judeþul
Dolj, pentru a valida încã o datã,
dacã mai este nevoie, frumuseþea
cromaticã ºi simbolicã a costu-
melor populare româneºti din în-
treaga þarã – fie cã provin din zona
Olteniei, Transilvaniei sau Moldo-
vei. Ceramica din Oltenia, din cen-
tre vestite precum cele de la Ho-
rezu, Oboga ºi Lungeºti, va fi
completatã cu albastrul inconfun-

dabil al ceramicii din Harghita,
Maramureº.

Trofeul Târgului ºi Premiul
„Cetatea Bãniei”

vor fi acordate sâmbãtã
„Craiovenii sunt aºteptaþi nu

numai la expoziþia cu vânzare, ci
ºi la atelierele de demonstraþii meº-
teºugãreºti, organizatorii amena-
jând corturi speciale pentru a ne
proiecta într-un timp al comunitã-
þii þãrãneºti, arhaic, în care meºte-
ºugarii picteazã icoane pe sticlã ºi
lemn, învârt roata olarului pentru
a fãuri vase de lut, cioplesc în
lemn obiecte sacre sau casnice,
topesc metale pentru a realiza pro-
duse artizanale”, mai spun repre-

zentanþii Muzeului Olteniei.
În cadrul festivitãþii de sâmbã-

tã vor fi acordate opt premii, pe
douã secþiuni – Adulþi ºi Copii ºi
tineret. Între acestea, ºi Trofeul
Târgului, oferit de Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Muzeul Olteniei, ºi
Premiul „Cetatea Bãniei”, acordat
din partea Primãriei Municipiului
Craiova. Juriul va fi prezidat de
dr. Florin Ridiche – managerul
Muzeului Olteniei, ºi îi va avea ca
membri pe dr. Cornel Bãlosu – ºef
Secþie Etnografie, conf. univ. dr.
Carmen Banþa (etnolog – Univer-
sitatea din Craiova), dr. Roxana
Deca, dr. Irinel Cãnureci, Alina
Bãlan ºi Loredana Durãu – mu-
zeografi la Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei.

Unul dintre cei mai reputaþi teoreticieni, critici
literari ºi filosofi ai culturii contemporane, prof. univ.
dr. Virgil Nemoianu vine astãzi la Craiova pentru
lansarea a doua cãrþi. Evenimentul are loc la ora
12.00, în Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova, ºi
este organizat de Facultatea de Litere, „Scrisul
Românesc” Fundaþia-Editura ºi Editura Spandugino
din Bucureºti. Cele douã volume, „România ºi
liberalismele ei. Tradiþie ºi libertate” ºi „Surâsul
abundenþei. Cunoaºtere liricã ºi modele ideologice la
ªtefan Aug. Doinaº”, vor fi prezentate de prof. univ.
dr. Nicolae Panea, prof. univ. dr. Florea Firan, conf.
univ. dr. Gabriel Coºoveanu ºi Alina Ledeanu –
coordonator ediþie.

Virgil Nemoianu s-a nãscut la 12 martie 1940 ºi
este absolvent al Literelor bucureºtene, membru al
Cercului de Stilisticã al acestei facultãþi (coordonat de
Alexandru Rosetti, Tudor Vianu ºi Mihai Pop). Devine
profesor la Catedra de Englezã a Universitãþii bucu-
reºtene, ulterior profesor universitar în diferite centre
americane. Cea mai lungã carierã în învãþãmântul
universitar a avut-o, pânã astãzi, la Catholic Universi-
ty of America (Washington). A mai predat la universi-

tãþi din Londra, Cambridge, Amsterdam, Cincinnati ºi
Berkley ºi a conferenþiat în peste 50 de universitãþi
din Europa ºi America de Nord. Este Doctor Honoris
Causa al Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
ºi al Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi.

În 2015 a primit titlul de membru onorific al
Academiei Române. Este specialist în literaturã
englezã ºi teoria literaturii, dar operele sale subîntind
domenii, teme ºi problematici dintre cele mai variate:
literaturã românã, literaturã englezã, literaturã ameri-
canã, romantism european, raportul literaturii cu
celelalte arte ºi cu ºtiinþa, raportul dintre artã ºi
societate, postmodernismul, importanþa religiei ºi a
tradiþiei, natura ºi destinul canonului cultural etc. Este
autor ºi coordonator al multor volume de teoria
literaturii, literaturã comparatã sau filosofia culturii. În
prezent, este vicepreºedinte al Asociaþiei Internaþiona-
le de Literaturã Comparatã ºi membru în Biroul
Executiv al Asociaþiei Criticilor ºi Cercetãtorilor
Literari din SUA. A fost distins, printre altele, cu
Ordinul „Steaua României” în grad de comandor ºi a
primit decoraþia regalã „Nihil Sine Deo” din partea
Familiei Regale a României.

Cea de-a treia reuniune a „Clubului Dramaturgilor ºi
SpectActorilor Craioveni” are loc astãzi, ora 18.00, la Sala
„Ia te uitã!” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Invi-
tatul acestei ediþii este dramaturgul ºi prozatorul Cornel
Mihai Ungureanu, care are doi invitaþi cu care a colabo-
rat la scrierea pieselor prezentate. „Apartamentul 12.
Lângã paradis” este scrisã împreunã cu Florin Oncescu,
prozator român stabilit în Canada, iar piesa scurtã „Rãu
de înãlþime”, cu Marius Neacºu. Cele douã texte vor fi
lecturate de actorii Monica Ardeleanu ºi ªtefan Cepoi.
Moderator: Nicolae Coande.

«„Clubul Dramaturgilor Craioveni” îºi propune sã evi-
denþieze textul dramatic care se scrie în Craiova ºi sã
ofere iubitorilor de teatru noi propuneri pentru scena de
teatru craioveanã, precum ºi sã dezvolte dialogul dintre
creatori ºi spectatori în spiritul a ceea ce Peter Brook
remarcase cândva: „Între actori ºi spectatori nu existã
decât o diferenþã de situaþie ºi nici o opoziþie fundamen-
talã”», precizeazã organizatorii. Primii doi invitaþi ai Clu-
bului au fost dramaturgii Gheorghe Truþã ºi Toma Grigo-
rie. Intrarea publicului la evenimentele din cadrul aces-
tui proiect este liberã.
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La examenul de selecþie au pu-
tut participa studenþi ai Facultã-
þii de Litere, de la orice speciali-
zare, care trebuia sã îndeplineas-
cã mai multe condiþii: depunerea
dosarului în timp legal; finaliza-
rea cel puþin a unui an de studiu
în momentul mobilitãþii (fãrã par-
ticiparea studenþilor din primul
an); posibilitatea de selecþie ºi
pentru cei care doresc sã efec-
tueze o mobilitate de plasament
în alte instituþii, decât cele anun-
þate pe lista publicatã de Prode-
canatul cu activitatea studenþilor
ºi relaþiile internaþionale, urmând
ca alocarea grantului sã se reali-
zeze în funcþie de fondurile dis-
ponibile ºi de gãsirea unui loc
pentru efectuarea stagiului. Mo-
bilitãþile „Erasmus+” sunt coor-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Facultatea de Litere, din cadrul Universitãþii
din Craiova, a organizat, zilele trecute, selecþia
pentru „Erasmus+”, pentru mobilitãþi de studiu
ºi practicã, prevãzute a se desfãºura în al doilea

semestru al anului universitar 2016/2017. Institu-
þia de învãþãmânt se poate mândri cu un numãr
mare de studenþi plecaþi la studii în strãinãtate,

fiind pe primul loc în ceea ce priveºte tinerii care
beneficiazã de specializãri în alte þãri.

Primul proiect, „Healthy ea-
ting, active living / Sã mâncãm
sãnãtos, sã trãim activ” , îºi pro-
pune activitãþi bazate pe educa-
rea elevilor pentru un stil de via-
þã sãnãtos. Principalele obiecti-
ve ale acestui proiect sunt îm-
bunãtãþirea calitãþii vieþii elevilor,
prin adoptarea unor obiceiuri ali-

ªcoala Gimnazialã nr.1 din Mîr-
ºani deruleazã, între 1 septembrie
2016 ºi 31 august 2018, douã pro-
iecte ºcolare „Erasmus +”, cu te-

matici diferite,  având parteneri
din mai multe þãri din Uniunea
Europeanã,  la  care se  adaugã
Turcia.

mentare ºi a unei diete cât mai
sãnãtoase, precum ºi stimularea
acestora pentru activitãþi fizice,
precum jocurile tradiþionale ori
sportive. Parteneri sunt repre-
zentanþi din ºcoli cu învãþãmânt
primar ºi gimnazial din Polonia,
Italia, Grecia, Turcia ºi Spania.
Între 17 – 21 octombrie, repre-

zentanþi din þãrile asociate în pro-
gram sunt gãzduiþi la Mîrºani,
pentru stabilirea calendarului
comun de dezvoltare a acþiuni-
lor. Al doilea „Erasmus +” se in-
tituleazã „Reading is fun/ Lec-
tura este amuzantã  ” ºi îºi pro-
pune colaborarea cu ºcoli din
Letonia, Bulgaria ºi Polonia, pen-
tru îmbunãtãþirea performanþe-
lor lingvistice ale elevilor, la care
se adaugã ºi lupta împotriva an-
alfabetismului funcþional. M Pen-
tru acest proiect, este prevãzutã
o întîlnire pentru punerea la
punct a managementului, în pe-
rioada 24 – 25 octombrie, la
ªcoala Gimnazialã nr.1 Mîrºani.
„Ambele proiecte prevãd, pe lân-
gã activitãþile desfãºurate la ni-
velul ºcolii, ºi schimburi recipro-
ce de elevi ºi cadre didactice în
þãrile cu care avem parteneriat.
Pot spune cã o astfel de impli-
care este beneficã pentru toþi cei
implicaþi, fiind stimulat interesul
elevilor pentru o educaþie de ca-
litate, cu folosire de metode noi
ºi în egalã mãsurã pentru profe-
sorii ºcolii”, a precizat prof.
Savu Ion Doru, director al ªcolii
Gimnaziale nr.1 din Mîrºani.

În ziua de 18
octombrie 2016, între
Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice , respectiv
Federaþia Sindicatelor
Libere în Învãþãmânt
s-a încheiat un
protocol. „În urma
discuþiilor purtate între
conducerea ministeru-
lui ºi reprezentanþii
FSLI, referitoare la
nepunerea în executa-
re a sentinþelor
judecãtoreºti, privind
plata dobânzilor de
cãtre consiliile locale,
s-au convenit urmã-
toarele: MENCS va
solicita Inspectoratelor
ªcolare Judeþene ca,
pânã pe 21 octombrie
2016, sã înainteze o
situaþie privind cuantu-
mul sumelor necesare
unitãþilor de învãþãmânt preuni-
versitar de stat pentru plata
acestor dobânzi, conform
hotãrârilor judecãtoreºti.;
MENCS, dupã ce va centraliza
sumele primite de la ISJ le va
înainta Ministerului Finanþelor
Publice, în vederea soluþionãrii
problemei  ”, se aratã în
acordul prezentat, semnat atât
de cãtre deþinãtorul portofoliului

MENCS , prof.univ.dr.  Mircea
Dumitru, preºedintele FSLI,
prof.  Simion Hãncescu .
„Putem spune cã drepturile sunt
percepute aºa cum spun
regulamentele Bãncii Naþionale
a României, cu un calcul al
dobânzii  prins în ceea ce spune
BNR”, a mai precizat prof.
Constantin Rada, preºedinte a
Filialei Dolj a FSLI.

donate de cãtre Prodecanul cu
activitatea studenþilor ºi relaþiile
internaþionale, conf.univ.dr.
Monica Tilea. „A avut loc se-

lecþia , iar pe 21 octombrie vor
fi afiºate ºi rezultatele. În anul
2015/2016, am avut plecaþi 42
de studenþi în mobilitate, ºi zece

în plasament. Cea din urmã se
referã la stagiile de practicã
efectuate în universitãþi din
strãinãtate. Ne putem mândri cu
faptul cã, în anul precedent, am
avut cei mai mulþi tineri plecaþi
în alte þãri, în Franþa fiind peste
jumãtate. Sunt ºi alte þãri cu
care avem parteneriate – Polo-
nia, Germania, Belgia, etc. Pen-
tru anul 2016/2017, au plecat ,
deja, în primul semestru, 27, iar
pentru cel de-al doilea 11 au ob-

þinut punctajul, care va fi afiºat
pe 21 octombrie, ºapte dintre
cursanþi fiind pentru mobilitate.
Urmãtoarea perioadã de selecþie
se va desfãºura în primãvara anu-
lui urmãtor, pentru cei care pot
accesa aceste programe referi-
toare la anul universitar 2017/
2018 ”, a precizat lect.univ.dr.
Alina Reºceanu, coordonator
Departament „Erasmus+” în ca-
drul Facultãþii de Litere a Univer-
sitãþii din Craiova.
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“Avem informaþii despre bombardamente
ale coaliþiei conduse de Statele Unite, mai ales
de avioane belgiene, asupra unor zone civile
din oraºul sirian Alep. Ne aºteptãm ca liderii
coaliþiei internaþionale, mai ales Belgia, precum
ºi instituþiile internaþionale care au criticat atât
de mult raidurile aeriene ruse din Alep, sã aibã
o reacþie adecvatã. Aceste lucruri nu pot fi igno-
rate”, a declarat Maria Zaharova, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului rus de Externe.

“Dacã nu comenteazã nimeni, vom trage
concluzia cã preocupãrile nu sunt privind si-
tuaþia civililor din Alep. Toatã agitaþia mediati-
cã are rolul de a proteja Frontul al-Nusra, filia-
la sirianã a reþelei Al-Qaida, ºi împiedicarea Ru-
siei sã elimine grupurile teroriste din Alep”, pre-
cizeazã Zaharova, potrivit agenþiei Tass.

Ca reacþie la aceste acuzaþii, Ministerul bel-
gian de Externe l-a convocat pentru explicaþii
pe ambasadorul Rusiei. Recent, Statele Unite,
Franþa ºi Naþiunile Unite au criticat presupuse
bombardamente ruse care ar fi avut ca efect
moartea unor civili în oraºul sirian Alep. Rusia
a respins acuzaþiile.

Statele Unite încearcã sã protejeze filiala si-
rianã a reþelei teroriste Al-Qaida ºi alte grupuri
extremiste în cadrul planului care vizeazã înlã-
turarea Administraþiei Bashar al-Assad, a acu-
zat, pe 30 septembrie, Serghei Lavrov, minis-
trul rus de Externe, pe fondul disensiunilor cu
Washingtonul pe tema Siriei. Serghei Lavrov a
denunþat încãlcarea de cãtre Statele Unite a
promisiunilor de a separa grupul Jabhat Fateh
al-Sham (Frontul Al-Nusra), filiala sirianã a

Poliþia cehã a arestat un cetãþean rus,
suspectat a avea legãturi cu atacurile
cibernetice din SUA

Poliþia din Cehia a arestat un cetã-
þean rus, suspectat a avea legãturi cu
atacurile cibernetice la scarã largã care
au avut loc în Statele Unite, informeazã
presa internaþionalã. Poliþia cehã nu a
oferit alte detalii ºi nu este încã clar
pentru care dintre atacurile cibernetice
din SUA este suspectat cetãþeanul rus.
Potrivit postãrilor de pe site-ul Poliþiei
din Cehia, arestarea a avut loc în
cooperare cu Biroul Federal de Investiga-
þii (FBI). Interpolul emisese o informare
de tip “notificare roºie” privind cãutarea
la nivel internaþional a cetãþeanului rus.
Cetãþeanul rus a fost reþinut într-un
hotel din Praga. Poliþia a comunicat cã
acesta a leºinat ºi a trebuit sã fie spitali-
zat. Judecãtoria cehã va decide dacã
acesta va fi sau nu extrãdat. Administra-
þia Statelor Unite a formulat acuzaþii
oficiale la adresa Rusiei privind o serie
de atacuri cibernetice care au vizat
servere ale Partidului Democrat în
timpul campaniei electorale pentru
alegerile prezidenþiale ºi legislative.
Preºedinþia Rusiei a calificat drept
“absurde” acuzaþiile Statelor Unit

Un militar NATO a fost ucis, iar alþi cinci
au fost rãniþi într-un atac comis la Kabul

Un individ îmbrãcat în uniforma
armatei afgane a deschis focul,  ieri,
spre militari NATO, într-un bazã din
Kabul, omorând unul ºi rãnind alþi cinci
înainte de a fi împuºcat mortal, anunþã
Ministerul afgan al Apãrãrii, citat de
site-ul cotidianului Le Figaro. “Miercuri
dimineaþã, un bãrbat îmbrãcat în
uniforma armatei afgane a deschis focul
spre membri ai Misiunii Susþinere
Determinatã (Resolute Support), în baza
militarã Rishkhor, situatã în Kabul,
omorând un militar NATO ºi rãnind alþi
cinci”, a declarat Dawlat Waziri, purtãto-
rul de cuvânt al Ministerului afgan al
Apãrãrii. Autorul atacului a fost ucis în
schimbul de focuri.

Hillary Clinton are un avans
considerabil în faþa lui Donald Trump

Înaintea ultimei dezbateri prezidenþi-
ale, sondajele aratã o creºtere puternicã
a susþinerii populare pentru Hillary
Clinton, care a câºtigat un avans de 9
puncte procentuale în faþa lui Donald
Trump, scrie Bloomberg. Donald
Trump ar trebui sã reuºeascã o revenire
istoricã pentru a câºtiga lupta pentru
Casa Albã peste 20 de zile, în condiþiile
în care porþiuni semnificative din
electorat îl pãrãsesc în favoarea candi-
datului democrat, potrivit Bloomberg.
Hillary Clinton are un avans de 9
puncte procentuale în sondaje, dupã ce
a fost fãcut public un video în care mai
multe femei recunoºteau cã Donald
Trump le-a fãcut avansuri sexuale
nedorite. Susþinerea pentru Donald
Trump, atât în rândul bãrbaþilor, cât ºi
în rândul celor cu o educaþie mai slabã,
a început sã scadã în ultimele zilei, o
traiectorie care ar putea duce la prãbu-
ºirea masivã în sondaje pentru candida-
tul Republican. “Cel mai recent sondaj
aratã o creºtere a susþinerii lui Clinton
în toate grupurile demografice, inclusiv
în rândurile bãrbaþilor fãrã o diplomã
de facultate”, a spus J. Ann Selzer, care
a gestionat sondajul dinaintea ultimei
dezbateri de miercuri.

Uniunea Europeanã pregãteºte
mãsuri dure pentru limitarea imigra-
þiei din Africa, existând un plan de
implementare a acordurilor de re-
patriere semnate cu þãri africane,
afirmã surse citate de site-ul agen-
þiei Reuters. Summitul Consiliului
European, programat astãzi ºi mâi-
ne, ar urma sã susþinã proiectele-
pilot semnate cu þãri africane. “Pânã
la sfârºitul acestui an, trebuie sã
vedem rezultate”, a declarat un ofi-
cial european de rang înalt citat de
site-ul agenþiei Reuters. Comisia
Europeanã a salutat marþi primele

Donald Trump, candidatul republican la
funcþia de preºedinte al Statelor Unite, pro-
pune limitarea mandatelor membrilor Congre-
sului, denunþând politicile ineficiente de la Wa-
shington, informeazã site-ul Politico.com.

“Dacã voi fi ales preºedinte, voi propune
un amendament constituþional în sensul im-
punerii unor limite în mandatele membrilor
Congresului”, a declarat Donald Trump, în
cadrul unei campanii pentru ceea ce el a
numit “drenarea mlaºtinii” de la Washing-
ton. “Se vorbeºte de ani întregi despre acest

Rusia acuzã coaliþia coordonatã de SUARusia acuzã coaliþia coordonatã de SUARusia acuzã coaliþia coordonatã de SUARusia acuzã coaliþia coordonatã de SUARusia acuzã coaliþia coordonatã de SUA
cã a omorât civili în Siria ºi cã protejeazã teroriºtiicã a omorât civili în Siria ºi cã protejeazã teroriºtiicã a omorât civili în Siria ºi cã protejeazã teroriºtiicã a omorât civili în Siria ºi cã protejeazã teroriºtiicã a omorât civili în Siria ºi cã protejeazã teroriºtii

Rusia solicitã explicaþii coaliþiei internaþionale
coordonate de SUA în legãturã cu raiduri efectuate de

avioane belgiene care ar fi produs victime civile în
oraºul sirian Alep, sugerând cã s-ar proteja reþeaua Al-
Qaida, reacþia Guvernului de la Bruxelles fiind convo-

carea ambasadorului rus.

reþelei teroriste Al-Qai-
da, de grupurile rebele
moderate. “Statele Uni-
te au promis solemn cã
vor avea ca prioritate se-
pararea forþelor opoziþiei
siriene de Frontul Al-
Nusra. Însã, în pofida
promisinilor repetate, noi avem din ce în ce
mai multe motive sã credem cã, de la bun în-
ceput, planul SUA a fost sã pãstreze Frontul
Al-Nusra pentru Planul B, adicã pentru mo-
mentul schimbãrii regimului”, a afirmat Ser-
ghei Lavrov.

ªeful diplomaþiei de la Moscova a fãcut
aceste declaraþii în contextul în care Statele
Unite au insistat ca Rusia sã înceteze bombar-
damentele în zona oraºului sirian Alep timp de
ºapte zile. Rusia a refuzat sã suspende atacuri-
le, argumentând cã acest interval ar permite
regruparea “grupurilor teroriste”.

Marþi, Administraþia Bashar al-Assad a acu-
zat coaliþia coordonatã de Statele Unite cã in-
tenþioneazã sã le permitã teroriºtilor din ca-
drul reþelei Stat Islamic sã pãrãseascã oraºul
irakian Mosul pentru a merge în Siria. Coali-
þia condusã de Statele Unite intenþioneazã sã
permitã trecerea teroriºtilor din Mosul spre
Siria, a acuzat, potrivit Reuters, Comanda-
mentul armatei siriene, avertizând cã va lua
toate mãsurile de apãrare. Conform Damas-
cului, coaliþia occidentalã a securizat unele
drumuri pentru a le permite teroriºtilor sã se
infiltreze în estul Siriei, unde ar urma sã cre-

eze “noi fronturi de luptã”.
Armata irakianã a lansat luni ofensiva pen-

tru eliberarea oraºului Mosul, situat în nordul
Irakului, aflat de peste doi ani sub controlul
reþelei teroriste sunnite Stat Islamic. ”Orice
încercare de traversare a frontierei reprezintã
un atac asupra suveranitãþii Siriei ºi va fi con-
fruntat cu toate forþele disponibile”, avertizea-
zã armata sirianã.

Organizaþia teroristã sunnitã Stat Islamic
ocupã regiuni în nord-vestul Irakului ºi în
estul Siriei, unde a proclamat un “califat”.
Statele Unite oferã susþinere armatei irakie-
ne în operaþiunile antiteroriste, dar ºi grupu-
rilor insurgente din Siria care luptã împotri-
va regimului Bashar al-Assad. La rândul sãu,
Rusia oferã susþinere militarã Administraþiei
Bashar al-Assad.

Siria se confruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de securitate subordo-
nate regimului Bashar al-Assad, forþele opozi-
þiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organizaþia sun-
nitã Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul con-
flictului depãºeºte 270.000 de morþi.

Donald Trump lanseazã o nouã temã de campanie: limitarea
numãrului mandatelor membrilor Congresului SUA

lucru. Deceniile de eºecuri de la Washing-
ton, deceniile de interese speciale trebuie sã
ajungã la final”, a subliniat Trump în cursul
unui miting electoral desfãºurat în statul
Colorado. Candidatul republican a explicat
cã ar vrea limitarea la ºase ani a numãrului
total de mandate în Camera Reprezentanþi-
lor ºi la 12 ani în Senat. În prezent, manda-
tele membrilor Camerei Reprezentanþilor
sunt de doi ani, iar cele ale senatorilor de
ºase ani, neexistând limite privind numãrul
de mandate.

Uniunea Europeanã pregãteºte mãsuri pentru limitarea
în mod semnificativ a imigraþiei din Africa

rezultate ale parteneriatelor cu Etio-
pia, Niger, Nigeria, Mali ºi Senegal
privind reducerea migraþiei. Uniu-
nea Europeanã pregãteºte aplicarea
planurilor de identificare a imigran-
þilor aflaþi în ilegalitate ºi de repatrie-
re. “Vrem ca acordurile cu þãrile afri-
cane în domeniul imigraþiei sã fie
aplicate pânã în primãvarã”, a expli-
cat un oficial european de rang înalt.
Cu ocazia reuniunii de joi ºi vineri,
liderii europeni ar putea aproba ofe-
rirea de asistenþã financiarã statelor
africane, în schimbul readmisiei imi-
granþilor repatriaþi din Europa.
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Creed

Se difuzeazã la HBO,
ora 17:50

Filmul spune povestea lui
Adonis Creed (Michael B.
Jordan), nepotul rivalului în
ring al lui Rocky Balboa,
Apollo. Acesta ajunge sub
tutela bãrânului Rocky, deºi
acceptã cu greu sã îl aibã ca
mentor.
Cu:
Tessa Thompson, Sylvester
Stallone, Michael B. Jordan

Dragonball: Evoluþia

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Povestea din Dragonball îl
urmãreºte pe Goku, un licean
care aflã cã e singura ºansa a
omenirii împotriva unui de-
mon distrugãtor, Piccolo.
Goku vrea sã îndeplineascã
dorinþa bunicului sãu Gohan,
aceea de a-l gãsi pe Maestrul
Roshi pentru a aduna cele 7
globuri ale dragonului ºi a-l
împiedica pe Piccolo sã îºi
îndeplineascã dorinþa de a
deveni stãpânul lumii.

Camelot

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Dupã moartea neaºteptatã a
regelui Uther, haosul ame-
ninþã sã cuprindã Anglia.
Când vrãjitorul Merlin are
viziuni din viitor, el decide sã
îl punã pe tron pe tânãrul
Arthur, fiul ºi moºtenitorul lui
Uther. Dar ambiþioasa sorã
vitregã a lui Arthur, Morgan,
are de gând sã se împotri-
veascã acestei decizii...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 20 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)
09:30 Ediþie specialã (R)
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 Ediþie specialã (R)
11:20 Ediþie specialã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Oameni cu minte
18:00 Lozul cel mare
18:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Ediþie specialã
22:30 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
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)
2011, Japonia, Dramã
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 - Generaþiile TVR

(R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:10 Capcana iubirii
1941, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:50 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - O vedetã, un

tablou
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - Portret de secol
21:10 Turner ºi Hooch
1989, SUA, Comedie
22:50 TVR60 - O vedetã, un

tablou
23:10 Slevin: Nevinovat cu ghinion
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei

TVR 2

07:40 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe

09:10 Carol
11:05 Judecãtorul
13:25 byron Electric Marching

Band
14:55 Monster House - Casa e

un Monstru!
16:25 Iubire sub stele
17:50 Creed
20:00 Reportaj special Vice:

Îmbunãtãþirea sistemului
21:10 Super-rãi
23:05 No Escape
00:50 Box
02:25 Cut Bank

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
20:00 Fotbal UEL: FC Steaua

Bucureºti – FC Zurich
22:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:30 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
02:30 Lecþii de viaþã (R)
03:15 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 asteptarea 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 Vis înaripat (R)
14:15 Cowboy (R)
16:15 La bloc
18:30 Un Cadillac din aur masiv
20:30 Dragonball: Evoluþia
22:15 Dragoste ºi un glont
00:00 Mã omori cu zile
02:00 Aventurile lui Jackie Chan
03:00 Cine A.M.
06:00 Un Cadillac din aur masiv (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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric

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 (R)
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 Complotul
2001, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Complotul (R)
2001, SUA, Acþiune, Dramã
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 Teleshopping07:00 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 Europa

League: Steaua - Villarreal
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Special Steaua - Zurich
19:45 ªtiri Sport.ro
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:45 Special Steaua - Zurich
21:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:45 Special Steaua - Zurich
23:00 Fight Night: Venin în

Severin!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Zurich
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratjoi, 20 octombrie - max: 14°C - min: 8°C

$
1 EURO ...........................4,5007 ............. 45007
1 lirã sterlinã................................5,0369....................50369

1 dolar SUA.......................4,0927........40927
1 g AUR (preþ în lei)........167,1526.....1671526

Cursul pieþei valutare din 20 octombrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11joi, 20 octombrie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
TRUICÃ ELIZA anunþã pu-

blicul interesat despre elabora-
rea  primei  versiuni a planului:
PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU CONSTRUIRE IMO-
BIL D+P+3E CU DESTINAÞIA
LOCUINÞE COLECTIVE – CRA-
IOVA – STRADA C-TIN BRÂN-
COVEANU, NR. 99A. Publicul
este invitat sã transmitã obser-
vaþii asupra documentelor ex-
puse disponibile pe www.pri-
mariacraiova.ro – Secþiunea In-
formaþii utile – Urbanism, pânã
la data de 04.11.2016, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova,
str. Al. I. Cuza, nr. 7.

CONVOCATOR FEDERA-
ÞIA PATRONATELOR ÎNTRE-
PRINDERILOR DE LA MICI LA
MARI cu sediul în Craiova, Str
Opanez, nr. 32,  bl. F 15  spaþiul
B, Jud. Dolj, reprezentata legal
de dl Cristea Valentin în calita-
te de preºedinte, convoacã
Adunarea Generalã Extraordi-
narã a asociaþilor la sediul
acesteia în data de 9.11.2016 ora
16.00 cu urmãtarea ordine de
zi: 1. Aprobarea  modificãrii  sta-
tutului, aprobarea componen-
þei organelor de conducere ale
FEDERAÞIEI PATRONATELOR
ÎNTREPRINDERILOR DE LA
MICI LA MARI. 2. Împuternici-
rea persoanei desemnate sã
desfãºoare procedura de înre-
gistrare a  modificãrilor statu-
tului 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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVOCATOR PATRONA-
TUL PIMM OLTENIA cu sediul în
Craiova, Str Opanez nr 32 bl F 15
spatiul B, Jud Dolj, reprezentatã le-
gal de dl Cristea Valentin în calita-
te de preºedinte convoacã Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a aso-
ciaþilor la sediul  acesteia în data
de 9.11.2016 ora 17,00 cu urmata-
rea ordine de zi: 1. Aprobarea mo-
dificãrii statutului, aprobarea copo-
nenþei organelor de conducere ale
PATRONATUL PIMM OLTENIA. 2.
Împuternicirea persoanei desem-
nate  sã desfãºoare procedura de
înregistrare a modificãrilor statu-
tului  ºi  sã  semneze  actele modi-
ficatoare. 3. Diverse.

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃ-
TIRE DOCUMENTE
DE ARHIVÃ. Oferim ºi
Rugãm seriozitate. Re-
laþii la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
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Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova +
300 mp teren. Telefon:
0763/920.055.
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/
626.631.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/ 620.194.

AUTO
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
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 car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
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 avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 20 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:

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827
 Nr.  1368 / 17.10.2016

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  în conformitate cu prevederile H.G. 286/
2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, organizeazã concurs la sediul din Craiova,
str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim
contractual, pe perioadã nedeterminatã de ªef Bazã Sportivã grad II, în cadrul Centrului
Turistic pentru Agrement ºi Sport.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 15.11.2016, ora 10,00;
- interviul – 18.11.2016, ora 10,00.
 În vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaþte limba românã, scris þi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitã-

tii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
þite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în muncã necesarã: minim 5 ani;
- cunoºtinþe de operare PC;
- disponibilitate la un program flexibil;
     Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 07.11.2016, ora 16,00

la sediul Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
    Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U”

Craiova, Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

        DIRECTOR,                                                        CONTABIL  ªEF,
     jr. Bogdan PÂNCU                                               ec. Alexandru NEMÞARU

Întocmit,
Gavrilescu Livia

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bic ic letã copi i
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comer-
cial 145 mp pentru ac-
tivitate medicalã în Vâl-
cea, str. Calea lui Tra-
ian lângã Spitalul Ju-
deþean. Telefon: 0734/
877.885.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

PIERDERI
MILESCANE SRL
J16/ 84/2013 declarã
pierdut certificat de în-
registrare ºi certificat
constatator sediu so-
cial emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
Pierdut certificat consta-
tator al firmei FRONT
SPACE SRL CUI: RO
28823198, J16/ 1277/
2011. Se declarã nul.
Bilete de cãlãtorie gra-
tuitã 2016, 4 întregi,
legitimaþie transport
interurban, urban, pe
numele DINU ILIE.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Colegii de la CONS-
ART ºi RESTAURARE
sunt alãturi de Ben-
ga Mihai Tiberiu în
momentele grele pri-
cinuite de trecerea la
cele veºnice a mamei
sale. Dumnezeu sã o
ierte ºi sã o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dortmund câºtigã pe “Alvalade”,Dortmund câºtigã pe “Alvalade”,Dortmund câºtigã pe “Alvalade”,Dortmund câºtigã pe “Alvalade”,Dortmund câºtigã pe “Alvalade”,
BufBufBufBufBuffon dã reprezentaþie la Lfon dã reprezentaþie la Lfon dã reprezentaþie la Lfon dã reprezentaþie la Lfon dã reprezentaþie la Lyonyonyonyonyon

Rezultate înregistrate marþi

GRUPA E
ÞSKA Moscova – Monaco 1-1
(Lacina Traore 34 / Bernardo Silva 87)
Leverkusen - Tottenham 0-0
Clasament: 1. Monaco 5p, 2. Totten-

ham 4p, 3. Leverkusen 3p, 4. ÞSKA 2p.

GRUPA F
Sporting Lisabona – Dortmund 1-2
(Bruno Cesar 67 / Aubameyang 9,

Weigl 43)
Real Madrid – Legia Varºovia 5-1
(Bale 16, Jodlowiec 19 aut., Asensio

37, Vazquez 68, Morata 84 / Radovic
22 pen.)
Clasament: 1. Dortmund 7p, 2. Real

Madrid 7p, 3. Sporting 3p, 4. Legia 0p.

GRUPA G
Leicester – FC Copenhaga 1-0
(Mahrez 40)
FC Bruges – FC Porto 1-2
(Vossen 12 / Layun 68, Andre Silva

90+2 pen.)
Clasament: 1. Leicester 9p, 2. Copen-

haga 4p, 3. Porto 4p, 4. Bruges 0p.

GRUPA H
Dinamo Zagreb – Sevilla 0-1
(Nasri 37)
Lyon – Juventus 0-1
(Cuadrado 76)
Clasament: 1. Juventus 7p, 2. Sevil-

la 7p, 3. Lyon 3p, 4. Zagreb 0p.

Miercuri, dupã închiderea ediþei
GRUPA A: Arsenal (4p) – Ludogoreþ

(1p), Paris SG (4p) – Basel (1p).
GRUPA B: Napoli (6p) – Beºiktaº

(2p), Dinamo Kiev (1p) – Benfica (1p).
GRUPA C: Celtic (1p) – Monchen-

gladbach (0p), Barcelona (6p) – Man-
chester City (4p).
GRUPA D: Rostov (1p) – Atletico

Madrid (6p), Bayern Munchen (3p) –
Eindhoven (1p).

Unul dintre cele mai interesante meciuri ale
zilei de marþi, care a opus lui Sporting Lisabona
replica Borussiei Dortmund, a dat câºtig de
cauzã vicecampioanei Germaniei, scor 2-1.
Oaspeþii arenei “Jose Alvalade” au punctat re-
pede, în minutul 9, prin Aubameyang, vârful
din Gabon finalizând o acþiune personalã, dupã
ce s-a impus într-un duel umãr la umãr cu un
fundaº advers. Pânã la pauzã, BvB avea sã-ºi
dubleze avantajul, Weigl învingându-l pe Rui

Patricio cu un ºut de la distanþã. Alb-ver-
zii au redus ecartul la jumãtatea pãrþii se-
cunde (67), graþie rezervei Bruno Cesar,
care a transformat o loviturã liberã indi-
rectã, din suprafaþa de pedeapsã. În tim-
pul rãmas, BvB a fost aproape în mai multe
rândurã de 3-1, având ºi o “transversalã”
(Pulisic), dar ºi lusitanii au trecut pe lângã
2-2, chiar în ultimile secvenþe ale jocului.

În tot acest timp, miticul goalkeeper
al lui Juventus, Gianluigi Buffon (38 de
ani) fãcea o partidã magnificã la Lyon,
unde piemontezii aveau sã obþinã în cele
din urmã un succes
la limitã, 1-0. Buffon
a parat un penalty
exectat de Lacazette
(min. 35), ºi a avut
câteve intervenþii in-
credibile la Fekir (50)
Tolisso (71) ºi Go-

nalons (86). Columbianul
Cuadrado, intrat în locul
lui Dybala, a înscris uni-
cul gol (76), moment în
care campioana din Serie
A evolua în inferioritate
numericã, dupã eliminarea
lui Lemina (54), pentru cu-
mul de “galbene”.

Pe de altã parte, Real

Madrid a oferit, nicio surprizã, scorul serii, dis-
punând, cu 5-1 pe “Bernabeu”, de Legia Varºo-
via. La Moscova, fostul jucãtor al lui CFR Cluj,
Lacina Traore, a pedepsit-o pe Monaco, dupã
ce formaþia din Principat l-a împrumutat la
ÞSKA. Ivorianul a deschis scorul pentru ruºi
(34), dar monegascii au reuºit în cele din urmã
sã obþinã o remizã, graþie unui punct semnat de
portughezul Bernardo Silva (87). În schimb, de-
butanta Leicester rãmâne cu punctaj maxim,
dupã 1-0 cu Copenhaga, performanþã posibil
sã mai fi fost atinsã, asearã, de Napoli, Barca ºi
Atletico Madrid.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 8-A

Eºec pentru Podari
CS Podari a fost întrecutã, ieri, scor 1-

3, pe teren propriu, de cãtre Sporting Ro-
ºiori. Florin Aria a oferit iluzii în obþinerea
celei de a doua victorii stagionale, debol-

când tabela în minutul 4. Oaspeþii au resta-
bilit echilibrul dupã aproape o jumãtate de
orã de joc, prin Floricel (28), pentru ca
balanþa sã fie înclinatã de reuºitele lui Pîs-

laru (45) ºi Vâlcicã (55).
Marþi, celelate grupãri

doljene, CS U Craiova II ºi
CSO Filiaºi, s-au aflat faþã
în faþã, într-un meci înche-
iat cu 2-0 în favoarea celei
din urmã (goluri Fotescu 51
ºi Bogdanovici 62).

În proxima etapã, satelitul
Universitãþii va primi, vineri,
vizita Concordiei Chiajna II,
pe când, sâmbãtã, Podariul
va juca, în deplasare, cu a
doua clasatã, Flacãra Moreni,
iar Fliaºiul la Roºiori.

Marþi: CS U Craiova II – CSO Filiaºi 0-2, Concordia 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.

Miercuri: CS Podari – Sporting Roºiori 1-3, FCM Alexandria –
Flacãra Moreni 2-2. ACS ªirineasa a stat.

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

Silviu Bogdan a anunþat, ieri, prin
intermediul unui comunicat de presã, cã
îºi încheie mandatul de preºedinte al

Silviu Bogdan a renunþat
la conducerea AJF Dolj

Asociaþiei Judeþene de Fotbal (AJF) Dolj,
urmând a se dedica unui nou proiect.

„Am decis sã renunþ la acest mandat
din dorinþa de a partici-
pa la un nou proiect.
Prin participarea la
acest proiect consider
cã voi putea ajuta la
evoluþia fotbalului
craiovean, implicându-
mã mai mult în creºte-
rea ºi promovarea
tinerelor talente”, s-a
menþionat în comunicat.

Fost arbitru de Liga I,
Siviu Bogdan (48 de
ani) conducea destinele
fotbalului judeaþean din
noiembrie 2012.

DIGI SPORT 2
13:00, 18:30 – TENIS (F) – Turneul

de la Moscova: sferturi de finalã / 21:00
– BASCHET (M) – Euroliga: Maccabi
Tel Aviv – Real Madrid / 2:00, 6:15 –
MOTO GP – Marele Premiu al Austra-
liei: sesiuni de antrenamente.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþi-

onalã: HC Vaslui – HC Odorhei.
DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Steaua – FC Zurich, Viktoria Plzen –
Astra / 2:00 – HOCHEI – NHL: Pittsburg
Penguins – San Jose Sharks.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Inter – Southampton, Manchester
United – Fenerbahce.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Osmanlispor – Villarreal, AS Roma –
Austria Viena.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Celta Vigo – Ajax, Dundalk – Zenit.
EUROSPORT 1
15:00 – CICLISM – Turul Abu Dhabi

/ 16:00 – TENIS (F) – Turneul de la Lu-
xembourg-Ville / 20:00 – CICLISM –
Campionatul European pe velodrom, în
Franþa.

EUROSPORT 2
14:00, 19:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Luxembourg-Ville.
PRO TV
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Stea-

ua – FC Zurich.

LIGA EUROPA – GRUPE – ETAPA A 3-A

Astãzi, ora 20:00
GRUPA G

Celta Vigo (4p) – Ajax (6p)
Standard Liege (1p) – Panathinaikos (0p)

GRUPA H
ªahtior Doneþk (6p) – Gent (4p)
Konyaspor (0p) – Braga (1p)

GRUPA I
Krasnodar (6p) – Schalke (6p)
Salzburg (0p) – Nice (0p)

GRUPA J
Slovan Liverec (1p) – Fiorentina (4p)
Qarabag (1p) – PAOK Salonic (4p)

GRUPA K
Hapoel Beer Sheva (4p) – Sparta Praga (3p)
Inter Milano (0p) – Southampton (4p)

GRUPA L
Steaua (1p) – FC Zurich (3p)
Osmanlispor (3p) – Villarreal (4p)

Astãzi, ora 22:05
GRUPA A

Manchester Utd (3p) – Fenerbahce (4p)
Feyenoord (3p) – Zorya Luhansk (1p)

GRUPA B
Olympiakos (3p) – Astana (1p)
Young Boys (1p) – APOEL Nicosia (6p)

GRUPA C
St. Etienne (2p) – Qabala (0p)
Mainz (4p) – Anderlecht (4p)

GRUPA D
Dundalk (4p) – Zenit (6p)
AZ Alkmaar (1p) – Maccabi Tel Aviv (0p)

GRUPA E
AS Roma (4p) – Austria Viena (4p)
Viktoria Plzen (2p) – Astra (0p)

GRUPA F
Genk (3p) – Bilbao (3p)
Rapid Viena (3p) – Sassuolo (3p)

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

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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Liga I – etapa a 13-a
Concordia – ACS Poli, mâine, ora 18

Viitorul – CFR Cluj, mâine, ora 20.30

Gaz Metan – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18

Dinamo – Pandurii, sâmbãtã, ora 20.30

CSMS Iaºi – FC Voluntari, duminicã, ora 18

ASA – Steaua, duminicã, ora 20.30

FC Botoºani – Astra, luni, ora 20.30

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Calancea – A avut douã inter-
venþii bune, dupã una dintre aces-
tea a primit totuºi unicul gol, fen-
tat de Hanca, la fel ca ambii sto-
peri craioveni.

Briceag – Cel mai bun meci al
sãu de când joacã la Universitatea
Craiova ºi nu doar pentru cã a mar-
cat cu acel ºut-centrare. A început
bine, servindu-l pe Bãluþã cu o cen-
trare în mijlocul careului advers ºi
a urcat în permanenþã, avantajat, ca
ºi Vãtãjelu, de sistemul cu doi în-
chizãtori. A declanºat ºi faza de
contraatac din care Ivan a marcat.
A mai avut douã alunecãri eficien-
te, la Lazãr ºi Gnohere, în prima
reprizã, când cei doi scãpaserã spre
poarta lui Calancea. Ca unic reproº,
n-a fãcut linia ºi l-a þinut în joc pe
Rotariu la faza golului egalizator.

Kay – Meci bun fãcut de stope-
rul capverdian, deºi mai ales în pri-
ma reprizã Gnohere a reuºit sã de-
vieze sau sã reþinã multe mingi în
jumãtatea craioveanã. Kay putea
marca în prima reprizã cui lovitura
de cap plasatã pe colþul lung, dar
Brãnescu a respins. Ca ºi Acka, a
fost cam uºor eliminat la faza golu-
lui dinamovist. Ar fi fost eliminat
dacã fãcea henþ la faza golului oas-
peþilor, aºa cum a încercat.

Acka – Evoluþie consistentã, nu
e uºor sã joci cu linia defensivã aºa
de avansatã sau cu spaþiile dintre li-
nii aºa de mari, cum au rãmas în
repriza a doua, pânã la golul de 2-1.

Vãtãjelu – A jucat la un nivel
înalt, ca un adevãrat cãpitan, am-
bele derby-uri. Ofensiv, periculos

în jumãtatea adversã, pe final a tre-
buit sã „strângã” mult în centru,
chiar ºi dupã intrarea lui Kelic.

Popov – Deºi a evoluat cu multã
determinare, cum face de obicei,
se vede clar cã nu-i convine sã joa-
ce în faþa apãrãrii, este destul de
dificil sã abordeze jocul cu faþa la
propria poartã. A cãzut prea uºor
în duelul cu Gnohere din prima par-
te, vârful dinamovist fiind oprit apoi
de Briceag ºi Kay.

Zlatinski – Unul dintre cei mai
buni alb-albaºtri în meciul de la Se-
verin, a „arat” pur ºi simplu între-
gul teren. A recuperat multe mingi
ºi totodatã l-am vãzut în multe
faze fãcând presing la apãrãtorii
adverºi. A oferit ºi câteva centrãri
bune, pe lângã obiºnuitele mingi
trimise din corner la prima barã,
care nu prea creazã pericol. A di-
rijat multe mingi spre bandã, ca
ºi la golul lui Briceag, oferind cur-
sivitate jocului. Totodatã a cobo-
rât între stoperi pentru a declanºa
acþiunile poziþionale.

Ivan – La el se aºteaptã mai
mult de fiecare datã. În prima re-
prizã a fost mai degrabã discret,
cu excepþia fazei în care a tras la
colþul scurt minge deviatã în cor-
ner. A avut noroc la faza golului,
când a încercat sã centreze, dar
când pui presiune pe adversar în
felul în care o face Universitatea,
îþi intrã ºi goluri mai norocoase,
aºa cum au fost cele cu Dinamo.
Pãcat totuºi cã nici el nici Zlatin-
ski nu speculeazã loviturile libere.

Nuno Rocha – În prima repri-

zã nu prea s-a vãzut, deºi a apãrut
bine pe câteva faze ofensive, cu
devieri utile. Îi convin mult spaþiile
ºi în partea a doua le-a avut din
plin, urcând bine ºi curajos cu min-
gea la picior.

Bãluþã – S-a simþit bine în ban-
dã, a fãcut un meci foarte bun, doar
golul i-a lipsit. A apãrut excelent
între stoperii adverºi la centrarea lui
Briceag din primele minute, apoi a
fost extrem de incisiv, aducând ºi
centrãri, dar ºi intrând cu mingea

în centru. Din pãcate, n-a fost pe
direcþia mingii centrate de Mãzãra-
che în mijlocul careului.

Mãzãrache – A alergat mult, ca
de obicei, dar n-a avut realizãri.
La ocazia din care putea face 2-0
ar fi avut ºi soluþia ºutului, deºi o
pasã idealã cãtre Bãluþã ar fi în-
semnat gol.

Madson – Pierdere mare, i-a re-
cidivat ruptura muscularã suferitã
la Voluntari. N-a intrat bine în joc,
a pierdut mingea la centru ºi de
acolo s-a declanºat faza golului
egalizator. ªi.a revenit apoi, având
obiºnuitul aport consistent la mij-

loc ºi a avut ocazia de a face 2-1,
când a ºutat în barã.

Kelic – Bine cã Mulþescu nu a
apucat sã facã schimbarea mai de-
vreme, fiindcã stoperul croat ar fi
trebuit sã-l înlocuiascã pe Mãzã-
rache, iar Madson era accidentat.
Kelic a fost util pe final, când di-
namoviºtii au aruncat mingile pe
sus spre turnurile de control, Ne-
mec ºi Gnohere.

Bancu – Introdus pe final pen-
tru a mai þine de minge ºi pentru a
pune presiune pe stoperii adverºi,
ca sã întârzie acþiunile în valuri ale
oaspeþilor.

Victoria Universitãþii Craiova în derby-ul cu Dina-
mo nu i-a inspirat ºi pe puºtii de la echipa satelit, care
au pierdut doljean cu CSO Filiaºi, programat pe „Ex-
tensiv”, la care a asistat ºi Gigi Mulþescu. Ambele
echipe ºi-au creat ocazii de a marca, dar au oaspeþii
au fost cei eficienþi, marcând prin Fotescu, atacantul
care a profitat de gafa imensã a lui Marcu ºi a deschis
scorul, ºi Bogdanovici, care a speculat respingerea
lui Popescu, la o fazã fixã la care trei filieºeni erau
fãrã marcaj în careul mic.

Analizând prestaþia juveþilor mici, doi fundaºi late-
rali, Marcu ºi Ionescu, au fost departe „mâinile moarte”

ale echipei lui Papurã. Cei doi, care au depãºit vârsta
junioratului, au contribuit la deschiderea scorului prin
gafele lor ºi în general au avut evoluþii slabe în acest
sezon. De altfel, Marcu nu a terminat jocul pe teren,
fiind schimbat. E evaluare succintã a evoluþiei celor-
lalþi nouã titulari ai „satelitului” Universitãþii: Popescu
– rezerva lui Calancea a apãrat cam ce era de apãrat,
Hreniuc – nu este încã o variantã pentru prima echi-
pã, în ciuda calitãþilor pe care le evidenþieazã uneori,
Cioinac – este cãpitan doar pentru cã este mai în vâr-
stã, Enache – prezenþa în teren este justificatã poate
doar prin vârsta fragedã, Petre ºi Manea s-au implicat
în joc, au cerut mingea în permanenþã, deºi fãrã rea-
lizãri, Burlacu ºi Surugiu joacã doar atunci când au
mingea, sunt prezenþi rar în joc, deºi de la ei ar trebui
sunt aºteptate soluþiile în ofensivã, atacantul Alex Po-
pescu, deºi pare firav pentru postul de vârf,  ajutã
mult echipa, este foarte bãtãios, iese în permanenþã la
primire ºi, când are ocazia, la finalizare.

„Noi am atacat ºi au ratat ocazii importante, iar ei
s-au apãrat ºi au profitat de greºelile noastre în defen-
sivã. Aºa se întâmplã cu jucãtorii tineri, sunt incon-
stanþi ºi fac greºeli, se vede ºi în rezultatele contrastan-
te, dupã ce am câºtigat acasã cu 6-0 am pierdut în
deplasare cu 0-5” a spus Corneliu Papurã, antrenoru-
lui echipei secunde a Craiovei.

„Am fãcut un meci bun ºi am câºtigat, în faþa unei
echipe de puºti precum cea a Universitãþii II. Pãcat
cã nu s-au marcat mai multe goluri, fiindcã au avut ºi
ei ocazii ºi noi mai puteam înscrie. Mã bucur pentru
prima victorie în deplasare ºi sper sã obþinem un re-
zultat bun ºi la Roºiori” a precizat antrenorul Filiaºu-
lui, Gigi Ciurea.
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