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Pânã nu demult, Bârca era
consideratã comuna etalon a
Doljului, nu exclusiv datoritã
poetului Adrian Pãunescu, ci
ºi prin aportul acestuia, an-
terior intrãrii în dizgraþia ce-
lor pe care îi cultivase, mai
mult decât s-ar fi cuvenit, dis-
cuþie netranºatã în ultimii ani
ai vieþii. Bârca, alãturi de
Bechet, Pleniþa, Poiana Mare,
Valea Stanciului, Melineºti,
Cetate, împãrtãºea de fapt
experienþe comune, trãiri
identice celor din câmpia Dol-
jului, vestind „ora exactã” în
evoluþia satului românesc.

ExcendentExcendentExcendentExcendentExcendent
comercial în judeþcomercial în judeþcomercial în judeþcomercial în judeþcomercial în judeþ
de peste 120.000de peste 120.000de peste 120.000de peste 120.000de peste 120.000
mii de euromii de euromii de euromii de euromii de euro

Comerþul internaþional cu
bunuri la nivelul judeþului Dolj,
în perioada 01.01.-31.05.2016, a
fost analizat de specialiºtii Di-
recþiei de Statisticã Dolj. Expor-
turile de bunuri la nivelul Dol-
jului au deþinut 2,2% din valoa-
rea exporturilor României, iar
ponderea importurilor a fost de
1,5%, raportatã la nivel naþio-
nal. Balanþa comercialã, tot pen-
tru perioada analizatã aratã un
excedent de 122.654 mii euro -
preþuri FOB. În creºtere faþã de
perioada corespunzãtoare din
anul precedent...

PSD Dolj vinePSD Dolj vinePSD Dolj vinePSD Dolj vinePSD Dolj vine
cu nume noicu nume noicu nume noicu nume noicu nume noi
în luptaîn luptaîn luptaîn luptaîn lupta
electoralãelectoralãelectoralãelectoralãelectoralã

Nouã ani deNouã ani deNouã ani deNouã ani deNouã ani de
pupupupupuºººººcãrie pentrucãrie pentrucãrie pentrucãrie pentrucãrie pentru
doljeanul care adoljeanul care adoljeanul care adoljeanul care adoljeanul care a
lovit un jandarmlovit un jandarmlovit un jandarmlovit un jandarmlovit un jandarm
cu sabia în capcu sabia în capcu sabia în capcu sabia în capcu sabia în cap

Piaþa „Mihai Viteazul”
este, de ieri, loc de întâlni-
re a craiovenilor cu peste
140 de meºteri populari
veniþi din toate zonele þãrii.
Olari, cioplitori, lingurari,
cojocari, fierari, pielari,
iconari, þesãtoare, cusãtore-
se, cofetari ºi nu numai au
adus cu ei o diversitate de
obiecte ºi de produse tradi-
þionale, pe care le expun
spre vânzare în cadrul celei
de-a 39-a ediþii a Târgului
Meºterilor Populari. Îºi
însoþesc oferta cu demon-
straþii ale meºteºugurilor
pe care le practicã ºi sunt
dispuºi nu numai sã o pre-
zinte în amãnunt, ci ºi sã îi
negocieze preþul. De vreþi sã
faceþi târguieli sau doar vã
bucuraþi privirea cu frumu-
seþea produselor artizanale,
îi gãsiþi pe meº-
teri în centrul
Craiovei ºi as-
tãzi, ca ºi dumi-
nicã, între orele
9.00 ºi 19.00. 88888 CU
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CNSAS:

Marian Munteanu

a semnat angajament

cu Securitatea

ºi a turnat un an,

sub numele

de cod „Ioan”
CNSAS a publicat adeve-

rinþa prin care stabileºte cã
Marian Munteanu, fostul
lider al Ligii Studenþilor din
Piaþa Universitãþii ºi liderul
partidului Alianþa Noastrã
România, nu a colaborat cu
Securitatea. Cu toate aces-
tea, CNSAS publicã, în
preambulul acestei adeverin-
þe, detalii din dosarul de
Securitate al lui Marian
Munteanu, din care reiese cã
acesta a turnat la Securitate
în perioada 1988-1989 sub
numele de cod „Ioan”, fiind
plãtit cu 500 de lei pentru
serviciile sale, potrivit
Gândul. Munteanu dãdea
relaþii la Securitate despre
colegii sãi strãini de la
Universitate Bucureºti,
Facultatea de Filologie, ºi
despre un profesor portughez
care preda acolo. CNSAS nu
a putut sã îi atribuie lui
Marian Munteanu calitatea
de colaborator al Securitãþii,
pentru cã, conform legii,
acesta ar fi trebuit sã înde-
plineascã cumulativ douã
condiþii: sã fi denunþat
activitãþi anti-comuniste ºi
sã fi încãlcat drepturile
omului prin activitãþile sale.
Conform CNSAS, denunþuri-
le lui Munteanu nu vizeazã
activitãþi anti-comuniste,
deci verdictul legal nu poate
fi de colaborator al Securitã-
þii. Marian Munteanu a
negat în repetate rânduri cã
a semnat angajamentul cu
Securitatea.
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“Ministrul Finanþelor Publice a acceptat demisii-
le secretarului de stat Mariana Vizoli ºi a ºefului
Antifraudã, Daniel Diaconescu. Ministrul Finanþe-
lor Publice, Anca Dragu, a acceptat demisiile celor
doi reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor Publice
ºi ANAF dupã ce procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie au dispus punerea în miº-
care a acþiunii penale ºi luarea mãsurii controlului
judiciar pe o duratã de 60 de zile, începând cu data
de 20 octombrie 2016, faþã de aceºtia”, potrivi unui
comunicat de presã al Ministerului de Finanþe remis

Rãsturnare de situaþie în cazul vizelor românilor pentru Canada

Negocierile asupra acordului CENegocierile asupra acordului CENegocierile asupra acordului CENegocierile asupra acordului CENegocierile asupra acordului CETTTTTA,A,A,A,A,
de care depindea eliminarea lorde care depindea eliminarea lorde care depindea eliminarea lorde care depindea eliminarea lorde care depindea eliminarea lor, au eºuat, au eºuat, au eºuat, au eºuat, au eºuat

Negocierile de ieri dintre Uniunea Europeanã, Canada ºi
Guvernul regiunii belgiene Wallonia pe tema Acordului de

parteneriat comercial au eºuat, anunþã ministrul canadian al
Comerþului, Chrystia Freeland, citatã de postul RTBF. Propu-

nerea privind eliminarea vizelor de cãlãtorie pe teritoriul
canadian pentru cetãþenii români ºi bulgari se va concretiza

doar dacã va fi semnat Acordul de parteneriat comercial UE-
Canada, afirmã preºedintele CE, Jean-Claude Juncker,

exprimând speranþa cã Belgia va accepta semnarea CETA.

Ministrul canadian al Comerþului,
Chrystia Freeland, a pãrãsit la ora 16.00
sediul Guvernului regiunii belgiene
Wallonia, anunþând sfârºitul ºi eºecul
negocierilor pe tema CETA. Chrystia
Freeland s-a declarat “dezamãgitã” ºi
a vorbit de o “oportunitate pierdutã”.
“În ultimele luni, am lucrat foarte in-
tens cu reprezentanþii Comisiei Euro-
pene ºi cu cei ai statelor membre. Dar
mi se pare evident cã Uniunea Euro-
peanã nu este capabilã acum sã aibã
un acord internaþional, nici mãcar cu o
þarã care are valori atât de europene
precum Canada, nici mãcar cu o þarã
atât de politicoasã ºi rãbdãtoare. Ca-
nada este dezamãgitã, eu personal sunt
foarte dezamãgitã, am munci foarte,
foarte mult. Am decis sã revenim aca-
sã. Sunt foarte tristã”, a declarat Chrys-
tia Freeland.

Junker anunþase cã eliminarea vi-
zelor pentru români este o “propune-
re” care se va concretiza doar prin
semnarea CETA

Propunerea privind eliminarea vize-
lor de cãlãtorie pe teritoriul canadian
pentru cetãþenii români ºi bulgari se va
concretiza doar dacã va fi semnat Acor-
dul de parteneriat comercial UE-Cana-
da, a afirmat, anterior eºuãrii negocieri-
lor, preºedintele CE, Jean-Claude Jun-
cker, exprimând speranþa cã Belgia va
accepta semnarea CETA. “Sper cã în
câteva zile vom putea asista la gãsirea
unei soluþii, cu wallonii, prietenii noºtri,
deoarece cred cã CETA este cel mai bun
acord pe care am reuºit sã îl negociem
pânã în prezent”, a declarat Jean-Clau-
de Juncker, citat de EUObserver ºi ITV.

Juncker a precizat cã Acordul UE-

Canada va permite eliminarea vizelor
de cãlãtorie pentru cetãþenii români ºi
bulgari. “Avem o propunere care pre-
vede cã obligaþiile privind vizele de
cãlãtorie vor fi eliminate pentru români
ºi bulgari de la 1 decembrie 2017. Libe-
ralizarea vizelor va funcþiona doar dacã
vom avea un acord între UE ºi Canada,
dacã acordul va fi adoptat. Sunt încre-
zãtor cã va fi un acord ºi, în al doilea
rând, cã prietenii noºtri români ºi bul-
gari vor reuºi sã obþinã eliminarea vi-
zelor la care sunt îndreptãþiþi”, a subli-
niat Juncker.

Acordul de parteneriat comercial
UE-Canada continuã sã fie blocat de
Guvernul regiunii belgiene Wallonia din
raþiuni de ordin social ºi ecologic, iar
reuniunea extraordinarã desfãºuratã joi
searã la nivel de ambasadori ai celor 28
de state UE nu a reuºit depãºirea impa-
sului, discuþiile continuând vineri cu
Ottawa. Ambasadorii celor 28 de state
membre UE s-au reunit joi searã, în pa-
ralel cu summitul Consiliului European,
în efortul de a ajunge la o poziþie de
compromis pentru a se depãºi opoziþia
regiunii belgiene Wallonia faþã de Acor-
dul Complet Economic ºi Comercial
UE-Canada (CETA). Însã Guvernul din
Wallonia a respins propunerile Uniu-
nii Europene, ceea ce împiedicã Guver-
nul federal belgian sã semneze Acor-
dul CETA.

Dupã reuniunea ambasadorilor UE,
încheiatã fãrã rezultat în cursul nopþii
de joi, preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker, declara cã
negocierile vor continua vineri (n.r
ieri). “Încã sper cã vom putea ajunge
la un rezultat bun în cursul nopþii ºi

vineri dimineaþã. Dacã nu vom putea
semna acest acord comercial cu Ca-
nada, nu vãd cum am putea avea tra-
tate similare cu alte pãrþi ale lumii”, a
atras atenþia Juncker.

Regiunea Wallonia vrea un docu-
ment interpretativ al Acordului CETA
care sã includã garanþii speciale pri-
vind protecþia datelor private, amen-
damente la drepturile pe piaþa muncii,
la serviciile generale, la licitaþiile pu-
blice, în domeniul asigurãrilor sociale
ºi generale.

Premierul regiunii Wallonia, Paul

Magnette, a declarat cã schimbãrile
propuse joi searã nu sunt suficiente,
precizând cã va discuta direct cu Gu-
vernul de la Ottawa. Guvernul federal
al Belgiei are nevoie de aprobarea tu-
turor entitãþilor regionale belgiene pen-
tru a putea semna acordul CETA. “Exis-
tã îmbunãtãþiri, dar textul este insufi-
cient. Pentru canadieni, încã existã spa-
þiu de manevrã, spre deosebire de eu-
ropeni... Ne vom întâlni cu ministrul
canadian al Comerþului, Chrystia Free-
land”, a declarat Paul Magnette, citat
de agenþia de ºtiri Belga.

Un secretar de stat din MFP ºi ºeful Antifraudã din ANAF au demisionat
pe fondul controlului judiciar impus de DNA

Mariana Vizoli, secretar de stat în Ministerul Finanþelor ºi ºeful Direcþiei
Antifraudã din ANAF ºi-au depus demisiile din funcþie dupã ce DNA i-a plasat
sub control judiciar în dosarul Murfatlar, demisiile fiind acceptate de ministrul

Anca Dragu, potrivit Ministerului de Finanþe.

vineri MEDIAFAX. ”Am spus-o încã de la începu-
tul mandatului meu, Ministerul Finanþelor Publice
ºi ANAF sunt printre cele mai importante instituþii
din România, iar reprezentanþii lor trebuie sã fie mai
presus de orice suspiciune. Asupra integritãþii mem-
brilor din conducerea Ministerul Finanþelor Publice
ºi ANAF nu trebuie sã existe nicio urmã de îndoia-
lã”, a transmis ministrul Finanþelor, Anca Dragu.

Ministerul de Finanþe precizeazã cã ANAF a
pus la dispoziþia DNA toate documentele solicita-
te. Procurorii Direcþiei Naþionale Anticoupþie i-au
plasat, vineri, pe Mariana Vizoli ºi pe Daniel Dia-
conescu, alãturi de alþi trei foºti directori din Mi-
nisterul de Finanþe ºi ANAF, sub control judiciar
pe o perioadã de 60 de zile, sub acuzaþia de abuz în
serviciu dacã funcþionarul public a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit. Mãsurile
au fost dispuse în dosarul în care acþionarul com-
paniei de vinuri Murfatlar, George Ivãnescu, a fost
arestat alãturi de alte ºase persoane, fiind acuzat
de evaziune fiscalã, prejudiciul fiind estimat la
aproape 600 de milioane de lei.

“Aceºtia au fãcut parte din Comisia pentru auto-
rizarea operatorilor de produse supuse accizelor ar-
monizate din cadrul Ministerului Finanþelor Publi-
ce. În cazul a douã dintre antrepozitele fiscale de
producere a bãuturilor alcoolice, aceºtia au încãlcat
legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor
soluþii de admitere a cererilor în alte condiþii decât
cele legale Prin aceste demersuri, funcþionarii pu-
blici au contribuit la crearea unui folos necuvenit în
favoarea a douã dintre cele patru societãþi de pro-
ducere ºi comercializare a bãuturilor alcoolice viza-
te de anchetã, având ºi o contribuþie la producerea
prejudiciului în dauna bugetului de stat, determinat
de activitãþile celor douã societãþi”, se aratã într-un
comunicat de presã al Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie, postat vineri pe site-ul instituþiei.

Mariana Vizoli a fost numitã secretar de stat în
Ministerul Finanþelor Publice pe probleme de fisca-
litate în data de 19 septembrie, în locul lui Gabriel
Biriº. Anterior, ea a fost director al Direcþiei legisla-
þie Cod fiscal ºi reglementãri vamale din Ministerul
Finanþelor Publice.
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Pânã nu demult, Bârca era conside-
ratã comuna etalon a Doljului, nu ex-
clusiv datoritã poetului Adrian Pãunes-
cu, ci ºi prin aportul acestuia, anterior
intrãrii în dizgraþia celor pe care îi cul-
tivase, mai mult decât s-ar fi cuvenit,
discuþie netranºatã în ultimii ani ai vie-
þii. Bârca, alãturi de Bechet, Pleniþa,
Poiana Mare, Valea Stanciului, Melineºti,
Cetate, împãrtãºea de fapt experienþe
comune, trãiri identice celor din câm-
pia Doljului, vestind „ora exactã” în evo-
luþia satului românesc. Aceastã mare
aºezare ruralã, de pe valea fertilã a Des-
nãþuiului, ºi acum cu o populaþie de peste
4.100 locuitori, l-a avut mulþi ani pri-
mar pe Florea Bãdeanca, acesta punând
în tot ceea ce s-a fãcut ºi se mai vede
cu ochiul liber pasiune, dârzenie, neos-
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MIRCEA CANÞÃR

tenealã, neabatere. ªi e bine sã nu îi fie
uitat numele, fiindcã „parcul” – întins
pe mai bine de 10 hectare –, dotãrile de
tip urban, purtãtoare de aspiraþii ºi fap-
te ale culturii, atestau efortul, pasiunea
oamenilor de o vrednicie molipsitoare,
localitatea fiind rãsplãtitã cu distincþii
nenumãrate pentru spiritul ei gospodã-
resc. Exemplar. Harta comunei consem-
neazã, încã, un loc numit Cetãþuia, ves-
tigiile unui castru roman, care ar fi avut
legãturã cu marea Cetate a Pelendavei.
Dacã istoria recentã a Bârcãi e densã,
pe alocuri chiar interesantã, nu pentru
cã „de aici la Viena ºi înapoi” mulþi inte-
lectuali ai locului chiar au fãcut drumul,
ci pentru cã dintotdeauna, în aceastã va-
trã, s-a cristalizat o spiritualitate mândrã,
ataºatã afectiv locului. S-au încurcat,

totuºi, lucrurile, de datã recentã, la liceul
din comunã, unde nici Dumitru Petre ºi
nici Mircea Pãcuraru n-au reuºit sã se
„califice” la concursul de directori ºi di-
rectori adjuncþi, care se desfãºoarã în
aceste zile, dupã proba de test grilã. S-a
dorit la un moment dat ca Bârca sã do-
bândeascã statutul de oraº agroindustrial
ºi bine cã dezideratul nu s-a înfãptuit, fi-
indcã o localitate ruralã are rosturile ei.
Înainte de toate, acela de a produce le-
gume, fructe, carne, cereale, lactate. Din
cele 6.000 de hectare, 3.000 hectare sunt
administrate de ºase asociaþii agricole. ªi
se descurcã bine. În privinþa randamen-
telor la unitatea de suprafaþã. Aºa opi-
neazã Cristi Urtilã, noul primar al comu-
nei, figurã luminoasã, agreabil în orice
discuþie, care opineazã cã istoria locali-

tãþii va dobândi pe mandatul sãu noi fap-
te de viaþã, de creaþie, de învãþãturã. Se
spune cã actualul primar n-ar fi dorit sã
se lege la cap cu statutul de ales local,
cedând anevoios la propunerea fãcutã,
dar în cele din urmã a luat lucrurile în
serios. Aºa cã pentru zilele de 26 ºi 27
octombrie, cu prilejul Zilelor comunei, la
care am primit invitaþie, a pregãtit un
spectacol folcloric, o paradã a portului
popular, dar ºi alte manifestãri. La Bâr-
ca, toamna are mireasma versurilor pãu-
nesciene, înfiorate de frumuseþea ºi me-
lancolia vieþii, a timpului care se scurge.
„Un cântec despre satul românesc, / De-
spre ce a fost ºi despre ce rãmâne, /
Acum, când pe câmpiile române / Boa-
bele grâului se rãzvrãtesc / Nemaiputând
ivirea sã-ºi amâne”.

Luna trecutã, Vest Construct a
obþinut  un contract public pentru
revopsirea a trei  poduri  metalice
de cale feratã de pe  raza Secþiei
CF  Focºani. Valoarea lucrãrii se
ridicã la suma de 1.070.060,72  lei -
la care se adaugã TVA. Vest Con-
struct a obþinut lucrarea din postu-
ra de unic participant la o licitaþie 
publicã rganizatã de Regionala CFR
Galaþi, oferind  un preþ cu 34 de
bani  mai mic decât cel estimat. Su-
prafaþa ce urmeazã a fi acoperitã
cu vopsea  totalizeazã aproxima-
tiv 30.000 metri pãtraþi. ªi nu e tot.
Vest Construct SRL, a mai obþinut
un contract, de la Regionala CFR
Galaþi, pentru reabilitarea a douã
poduri pe raza secþiei Adjud. Ca ºi
în cazul precedent, Vest Construct
a câºtigat o licitaþie publicã  orga-

De la Focºani, la Aiud...ºi de la Aiud, la Balota
Numai cu Vest Construct SRL...din Braºov

Societatea comercialã Vest Construct SRL Braºov a
fost înfiinþatã în februarie 2001 de afaceristul Vasile
Fanea... dar co regionalei CFR Craiova, în prezent
director adjunct al companiei de stat. Firma ntrolatã din
umbrã de un fost director al s-a specializat în lucrãri de
construcþii ºi de întreþinere a infrastructurii feroviare ºi
s-a abonat la banii Societãþii Naþionale de Cãi Ferate
CFR SA. În ultimul  timp, firma a obþinut mai multe
contracte de lucrãri în  zonã, din postura de unic ofer-
tant, cu preþuri date parcã  în bãtaie de joc. Unde pui
mâna pe hartã dai de aceastã firmã.

nizatã pe 6 mai 2016, din postura
de unic participant, urmând sã în-
caseze suma de 125.561 lei plus
TVA. Contractul a fost estimat
la 125.561,05 lei la care se adaugã -
TVA iar criteriul de selecþie a fir-
mei câºtigãtoare a fost „preþul  cel 
mai scãzut“. Vest Construct SRL,
singurul participant la licitaþie a ob-
þinut contractul ofertând un preþ cu
5 bani mai puþin. ªi sã trecem ºi în
Oltenia, mai precis pe la Balota, ju-
deþul Mehedinþi, unde a fost anul ºi
accidentul feroviar. De-a lungul ani-
lor s-au executat mai multe lucrãri,
dar toate s-au dovedit de proastã
calitate ºi cauzând alte deraieri. Ul-
timul eveniment nefericit având loc
în luna august 2016, când o loco-
motivã a CFR Marfã deraiat în zona
staþiei Valea Albã, pe acelaºi sector

de cale feratã. ªi de aceastã datã
cauzele au fost trecute sub tãcere,
situaþia fiind  muºamalizatã. Oame-
nii aratã cu degetul spre Vest Con-

struct, unul din privilegiaþii
contractelor cu CFR ºi spun
cã era vorba despre calitata-
tea îndoielnicã a lucrãrilor pe
care le executã.
Vest Construct,
în vizorul DNA

Vest Construct a fost în
2015 în vizorul procurori-
lor DNA, într-un dosar ce-
lebru de dare de mitã. Nu-
mele Vest Construct SRL
a fost menþionat ºi  într-un
raport al Corpului de Con-
trol al CFR din toamna lui
2013, în care sunt prezen-
tate o serie de nereguli co-

mise  în atribuirea unor contracte
de cãtre conducerea Regionalei
CFR Iaºi. ªi în prezent furnizorul
feroviar Vest Construct “lucreazã”
la calea feratã de pe dealul Balo-
ta…  în baza unui contract câºti-
gat în 2014 în asociere cu o firmã
din Câmpulung Moldovenesc –
Compania Construcþii Feroviare
SA, cu care a mai fãcut tandem ºi
la alte contracte, alternând rolul de
lider al asocierii. Deºi lucrãrile tre-
buiau executate în termen de 18
luni, nici acum treaba nu a fost
terminatã, deºi suntem la aproape
24 de luni de la obþinerea con-
tractului.

La o primã evaluare, afacerea a
fost bãnoasã, CFR plãtind peste 26
de milioane de lei pentru aproxi-
mativ 8 km de cale feratã, însã, în
principal din cauza lipsei persona-

lului calificat ºi a utilajelor, furni-
zorul feroviar (Vest Construct) nu
a fost în stare sã execute cine ºtie
ce lucrãri în cei 2 ani de la adjude-
carea contractului, apelând la tot
felul de tertipuri pentru realizarea
lucrãrilor cu ajutorul angajaþilor ºi
utilajelor CFR.

Deºi autoritãþile care reglemen-
teazã achiziþiile publice au exprimat
un punct de vedere defavorabil
acordãrii plãþilor în avans în cadrul
unui contract aflat în derulare, ce-
feriºtii de la Bucureºti ºi Craiova nu
au renunþat la ideea de “a-i ajuta”
pe cei de la Vest Construct sã exe-
cute lucrãrile, cãutând în continua-
re, împreunã cu ministerul de re-
sort, o modalitate de a-i plãti în
avans pe Vest Construct pentru ceea
ce urmeazã sã realizeze!

MARGA BULUGEAN
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Conducerea PRU Dolj a defini-
tivat listele de candidaþi pentru ale-
gerile parlamentare din 11 decem-

ALDE Dolj a fost primul partid
care ºi-a anunþat listele pentru ale-
gerile parlamentare, la începutul
lunii, dar nici acum numele can-
didaþilor par cã nu sunt sigure, nu
sunt bãtute în cuie. Deºi, în pu-
blic, conducerea doljeanã a parti-
dului susþine cã nu existã nici o
problemã în alcãtuirea acestor lis-
tele, în realitate se constatã cã dis-
par unele persoane ºi apar altele noi.

Pe lista originalã, care a fost
prezentatã de conducerea partidu-
lui pe 1 octombrie, figura ºi pro-
rectorul Universitãþii din Craiova,
Romulus Lungu. Acesta fusese
nominalizat pentru poziþia 2 la Ca-
mera Deputaþilor, dupã preºedin-
tele ALDE Dolj, Ion Cupã (care
candideazã ºi el pentru al doilea
mandat de deputat). Dupã douã
sãptãmâni de negocieri, a rezultat
o altã variantã de liste, în care nu-
mele prorectorului nu se mai aflã
nici la Camera Deputaþilor ºi nici
la Senat. Pe poziþia pe care a ocu-
pat-o universitarul se aflã acum
Gheorghe Periºoreanu, care a ºi
luat loc la masa factorilor de deci-
zie din ALDE Dolj, de unde a pro-
movat ieri, într-o conferinþã de
presã, câteva linii directoare din
programul de guvernare al ALDE.
Ce s-a întâmplat cu candidatu-
ra prorectorului Romulus Lungu?

Întrebat ce s-a întâmplat cu can-
didatura prorectorului Romulus

Dolj: Pe cine votãmDolj: Pe cine votãmDolj: Pe cine votãmDolj: Pe cine votãmDolj: Pe cine votãm
ªi PRU Dolj are candidaþii pregãtiþiªi PRU Dolj are candidaþii pregãtiþiªi PRU Dolj are candidaþii pregãtiþiªi PRU Dolj are candidaþii pregãtiþiªi PRU Dolj are candidaþii pregãtiþi

brie. Spre deosebire de partidele
mari, unde sunt mai multe locuri
eligibile, dar ºi bãtãlia pe poziþii

„cât mai sus” este pe mãsurã, la
PRU Dolj, nominalizarea pe liste a
oamenilor s-a fãcut fãrã vociferãri
ºi revendicãri ulterioare. ”Dacã
analizãm persoanele care sunt pe
aceastã listã, cu siguranþã consta-
tãm curentul de românism, care se
doreºte sã fie prezent pe scena
politicã româneascã, este prezent
ºi pe listele noastre. Sunt oameni
pentru care þara ºi intresul naþio-
nal au reprezentat ºi încã mai re-

prezintã ceva. Sperãm sã îi deter-
mine pe cetãþeni sã voteze PRU
pentru apãrarea intereselor cetãþea-
nului român în România”, a decla-
rat Petre Petrescu, preºedintele

PRU Dolj. Având în vedere seg-
mentul de votanþi cãruia se adre-
seazã partidul, deputatul Petre Pe-
trescu a precizat cã se doreºte
obþinerea a douã mandate de de-
putaþi ºi a unui mandat de senator.

Lista senatorilor este deschisã de
Ghiocel Daniel Stoian, iar pe poziþia
2 esate Ioan Miºu Naon. Pe locul 3
la Senat urmeazã Paul Dina, urmat,
pe locul 4, de George Lungu.

La Camera Deputaþilor, lista în-
cepe cu deputatul Petre Petrescu,
urmat de Ion Dascãlu (poziþia 2)
ºi Mihaela Ceanã (poziþia 3). Pe
locul 4 este Gheorghe Albãstroiu,
fost consilier local în mandatul tre-
cut, iar pe locul 5 – Constantin
Moºoiu. Pe lista PRU Dolj, la Ca-
mera Deputaþilor, candideazã ºi
medicul cardiolog Petriºor Tudo-
raºcu (poziþia 6).

Lista de candidaþi a PRU
Dolj pentru Senat:

1. Stoian Ghiocel Daniel
2. Ioan-Miºu Naon
3. Paul Dina
4. George Lungu
5. Georgiana Vîrdol
6. Florea Valentin Tãnasie

Lista de candidaþi a PRU Dolj
pentru Camera Deputaþilor:

1. Petre Petrescu – deputat
2. Ion Dascãlu
3. Mihaela Ceanã
4. Gheorghe Albãstroiu
5. Constantin Moºoiu
6. Raul Petriºor Tudoraºcu
7. Ilie Pîrvu
8. Jenicã Cãlin
9. Ionuþ -Teodor Drãguºin
10. Victoria-Irina Gaciu
11. Mãdãlina Alisa Chiriº
12. Doru Dãnuþ Diaconu
13. Marius Emil Popescu

ALDE Dolj tot face ºi desface la liste

Lista ALDE Dolj pentru
SENAT:

1. Corneliu Diþescu?
2. Ionel Panã
3. Firmilian Calotã –

consilier local
4. Victor Cristinel Gogonea

Lista ALDE Dolj pentru
CAMERA DEPUTAÞILOR:

1. Ion Cupã
2. Gheorghe Periºoreanu
3. Stînculescu Aniºoara
4. Cristian Tuþã
5. Florian Popa
6. Sorin Vîlcu
7. Dumitru Mãnescu
8. Leontin Afrenie
9. Valentina Draga

Lungu, care a fost ºtearsã, preºe-
dintele Ion Cupã a ºovãit puþin îna-
inte sã dea rãspunsul. „Pãi, dom-
nul prorector Lungu nu mai este
pe listã, într-adevãr. Dânsul nu mai
candideazã. Dar aceea nu era o listã
oficialã de candidaþi ai ALDE Dolj,
ci erau doar niºte propuneri”. Abia
la insistenþele presei, care a invo-
cat pregãtirea universitarã a can-
didatului, Ion Cupã a recunoscut
cã s-a negociat intens cu Romu-
lus Lungu, dar cã acesta nu ar fi
acceptat altã poziþie decât locul 2
la Camera Deputaþilor. Cum fuse-
se chiar poziþia iniþialã oferitã aces-
tuia de ALDE Dolj, Ion Cupã nu a
putut sã ofere nici un rãspuns de-
spre ceea ce a determinat totuºi
schimbarea lui de pe acest loc.
Diþescu va fi sacrificat în
favoarea lui Florea Voinea

Nici dupã ºtergerea prorectoru-
lui din rândul candidaþilor, ALDE
Dolj nu a pus punct schimbãrilor
aduse listelor. De aceastã datã, se
aflã în discuþii o poziþie fruntaºã –
locul 1 la Senat. În toate variantele
de liste, aceastã poziþie a revenit lui
Cornel Diþescu, care are funcþie de
vicepreºedinte al filialei de la Dolj.
În ciuda faptului cã acesta ºi-a ne-
gociat bine locul, ieri circula zvo-

nul cã se discutã acum intens ºi
schimbarea lui. Pe surse, se vor-
bea cã ALDE Dolj îl va sacrifica pe
Diþescu în favoarea lui Florea Voi-
nea, cel care nu a lipsit pânã acum
de pe nici o listã parlamentarã a PSD
Dolj. Din anul 2000, acesta se aflã
în Parlamentul României, unde a
avut douã mandate de deputat ºi
douã de senator (ºi acum este tot
senator). Cert este cã numele lui
Florea Voinea nu a mai apare pe
actualele liste ale PSD Dolj ºi este
un lucru sigur cã partidul a renun-
þat sã mai fie reprezentat de acesta
în Parlamentul României. Pe de altã
parte, Corneliu Diþescu neagã in-
formaþia ºi spune cã nu s-a schim-
bat nimic pe lista Senatului, care este
deschisã, în continuare, tot de el.

Un candidat ALDE Dolj ºi-a
recâºtigat mandatul în instanþã

Frãmântãrile la facerea listelor
pentru alegerile parlamentare amin-
tesc de alcãtuirea listelor de can-
didaþi de la alegerile locale. La fel
ºi înlocuirile de persoane, fãcute
peste noapte. Este cazul fostului
membru ALDE Dolj, Emil Mladin,
care a fost exclus în mod abuziv
de pe lista de candidaþi care a fost
votatã de craioveni, pierzându-ºi
astfel locul de consilier local. Aces-
ta a acþionat în instanþã ALDE Dolj
ºi a câºtigat procesul. Pe data de
19 octombrie, Secþia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului
Dolj, prin hotãrârea numãrul 2934/
2016 a anulat hotãrârea ALDE Dolj

din 22 iunie 2016 în ceea ce pri-
veºte excluderea lui Emil Mladin
din partid. Întrebat despre acest
caz petrecut în ograda sa, preºe-
dintele Ion Cupã a pãrut surprins
de acest verdict. ”Pânã în acest
moment, noi nu am primit nimic
la sediul partidului ºi nu ºtiu mai
multe. Aºteptãm ºi noi sã vedem
ce ne trimite instanþa”, a spus aces-
ta, în conferinþa de presã de ieri.

Luând ca exemplu victoria în
instanþã a colegului Emil Mladin,
ºi ceilalþi excluºi din ALDE Dolj
sunt hotãrâþi sã conteste în instanþã
hotãrârile partidului prin care s-au
vãzut înlãturaþi din funcþiile de con-
silieri locali.

MARGA BULUGEAN
ºi LAURA MOÞÎRLICHE
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Preºedintele PSD Dolj, Claudiu
Manda, a anunþat care este target-
ul pe care ºi-l propune organizaþia
de la Dolj, la alegerile din 11 de-
cembrie, propunându-ºi sã trimitã
în Parlament cel puþin doi senatori
ºi cinci deputaþi. Totodatã, liderul
social-democraþilor doljeni a de-
semnat-o pe Lia Olguþa Vasilescu
sã coordoneze campania pe judeþ
a partidului. ”Astãzi am avut o
ºedinþã de Birou Permanent Jude-
þean ºi, dincolo de procedurile pen-
tru pregãtirea campaniei electora-
le, am aprobat lista de candidaþi
pentru Parlamentul României. Am
aprobat o listã de 10 candidaþi pen-
tru Camera Deputaþilor ºi 4 candi-
daþi pentru Senat, cu o singurã
abþinere. Aceastã hotãrâre a Birou-
lui Judeþean a fost aprobatã în
ºedinþa Comitetului Executiv Jude-
þean, de asemenea cu o sigurã abþi-
nere. Acestea sunt propunerile pe
care Biroul Judeþean le face cãtre
Comitetul Executiv Naþional, ur-
mând ca marþi, 25 octombrie, în
ºedinþã, lista sã fie validatã. Ne
propunem sã luãm cel puþin doi
senatori din patru ºi cinci – ºase
deputaþi din zece”.

Comentând lista, preºedintele
Claudiu Manda a spus cã persoa-
nele de pe liste sunt „oameni tineri
ºi femei, oameni noi ºi cu experi-

PSD Dolj vine cu nume noi în lupta electoralãPSD Dolj vine cu nume noi în lupta electoralãPSD Dolj vine cu nume noi în lupta electoralãPSD Dolj vine cu nume noi în lupta electoralãPSD Dolj vine cu nume noi în lupta electoralã

Lista de candidaþi a PSD
pentru Senat:

1. Claudiu Manda
2. Radu Preda – adminis-

trator public al municipiului
Craiova

3. Lavinia Craioveanu –
consilier judeþean

4. Cosmin Vasile – vicepre-
ºedinte Consiliul Judeþean Dolj

Lista de candidaþi a PSD
pentru Camera Deputaþilor:

1. Lia Olguþa Vasilescu –
primarul municipiului Craiova

2. Ion Cãlin - deputat
3. Alina Tãnãsescu –

vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj

4. Alexandra Presurã –
consilier judeþean

5. F l o r i n  S t a n c u  –
consilier judeþean

6. Eliza Peþa
7 . Valer icã  Pupãzã –

primarul comunei Cârcea
8. Ovidiu Flori – primarul

comunei Iºalniþa
9. Mihai Neaþu – consilier

judeþean
10. Marin Marian Viorel

PSD Dolj ºi-a fãcut cunoscutã, ieri, la Filar-
monica Oltenia, lista de candidaþi pentru ale-
gerile parlamentare din ziua de 11 decembrie.
Demn de remarcat este cã se gãsesc nume

noi - cu doar doi parlamentari în exerciþiu pre-
zenþi în ofertã - iar vârsta medie a candidaþi-
lor este undeva la 38 de ani, cu o prezenþã
însemnatã a femeilor în lupta electoralã.
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enþã”. ”Cred cã am reuºit sã pre-
zentãm o listã de care suntem
mulþumiþi ºi mândri. Din cele 9 lo-
curi la care sperãm, sunt cinci fe-
mei. Azi am mai luat o decizie ºi
anume aceea de a o desemna pe
doamna Olguþa Vasilescu coordo-
natorul campaniei judeþene. Este
una dintre persoanele de care sun-
tem mulþumiþi ºi care credem cã
va coordona cel mai bine campa-
nia din aceastã toamnã, cu menþi-
unea cã directorul campaniei elec-
torale este preºedintele executiv,
Ion Cãlin”, a precizat, în confe-
rinþa de presã, preºedintele PSD
Dolj, Claudiu Manda.
Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu: ”Luptãm sã avem
un scor mai bun”

Vicepreºedintele PSD, primarul
Lia Olguþa Vasilescu, a accentuat
ºi ea prezenþa pe liste, într-un nu-
mãr mai mare ca pânã acum, a
candidaþilor – femei, social-demo-
craþii de la Dolj propunând pentru
Parlament ºi cinci doamne. „Venim
pe listã cu oameni tineri, o medie
de vârstã de 38 de ani, cu multe
femei. Chiar discutam cu preºe-
dinta organizaþiei de femei la nivel
naþional ºi îºi dorea ca pe listã sã
mai fie cel puþin o femei în afarã
de mine, iar eu am întrebat-o dacã

se supãrã dacã vor mai fi 5. Cred
cã am întrunit toate criteriile pe
care ºi le-a dorit partidul de la noi”,
a spus Olguþa Vasilescu.

Primarul Craiovei a trasat apoi
obiectivul pe care ºi-l stabileºte PSD
Dolj la alegerile din decembrie: un
scor mai mare decât cel de la ale-
gerile locale.  ”Trebuie sã luptãm
în aceastã campanie electoralã ca
sã avem un scor mai mare decât
cel pe care l-am înregistrat la ale-
gerile locale pentru cã ºtim foarte
bine, cel puþin cei care lucrãm în
administraþie, cã dacã existã un
guvern politic al PSD se vor întâm-
pla foarte multe lucruri bune. Ve-
deþi cum pe guvernarea actualã nu
s-a mai întâmplat nimic bun de un
an de zile în ceea ce priveºte ajutor
din partea Guvernului pentru Cra-
iova ºi Dolj. Suntem foarte con-
ºtienþi care este miza acestor ale-
geri ºi, de aceea, vom face tot ce
ne stã în puþinþã pentru a obþine un
scor cât mai mare”, a adãugat Lia
Olguþa Vasilescu, primarul Cra-
iovei, vicepreºedinte PSD.
Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa: ”
PSD Dolj a fost mereu pe podium”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, nu candi-
deazã la Parlamentul României, dar

a spus cã susþine ”cu toatã forþa”
candidaþii propuºi de partid, fiind
vorba de o „listã de oameni noi”.
„Organizaþiei PSD de la Dolj îi sunt
cerute cele mai bune rezultate pen-
tru cã de-a lungul timpul Craiova
ºi Doljul au dat cele mai bune re-
zultate ºi am fost mereu pe po-
dium. PSD Dolj vine acum în faþa
dumneavoastrã cu o listã de oa-
meni noi, cu rezultatele care s-au
obþinut de cãtre Primãria Craiova
ºi Consiliul Judeþean. Ne ducem în
faþa oamenilor ºi le spunem ceea
ce am realizat pentru ei ºi ce se

poate realiza cu un guvern PSD.
Suntem alãturi de candidaþii PSD ºi
îi susþinem cu toatã forþa noastrã”,
a afirmat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

CRISTI PÃTRU

Liberalii doljeni ºi-au croºetat listele ”fãrã tãmbãlãu”Liberalii doljeni ºi-au croºetat listele ”fãrã tãmbãlãu”Liberalii doljeni ºi-au croºetat listele ”fãrã tãmbãlãu”Liberalii doljeni ºi-au croºetat listele ”fãrã tãmbãlãu”Liberalii doljeni ºi-au croºetat listele ”fãrã tãmbãlãu”
PNL Dolj a pus punct, tot ieri, listelor de candidaþi pentru alegerile parlamen-

tare, care au fost prezentate într-o conferinþã de presã de preºedintele PNL Dolj,
Nicolae Giugea ºi preºedintele PNL Craiova, Ionuþ Stroe. Ambii au susþinut cã
nu au existat certuri pe marginea candidaurilor ºi cã este prima listã care
respectã criterii de integritate ale PNL Dolj. Reprezentanþii liberali vin cu oferta
Dacian Cioloº – premier, neînrolat politic, doar cu Platforma România 100,
partidul „urmând sã-ºi armonizeze propriul program la aceastã platformã”.

Comentând lista de candidaþi, fostul pre-
fect de Dolj, Nicolae Giugea, a spus cã toate
cele 14 poziþii sunt eligibile ºi cã, din acest
motiv, nu au existat dispute la alcãtuirea liste-
lor de candidaþi. Numai cã, în realitate, unii
candidaþi îºi exprimaserã doleanþa de a can-
dida pe o listã, dar ºi-au vãzut ulterior, pe o
altã listã. Totodatã ºi ordinea pe liste a fost
modificatã, cei din urmã devenind cei dintâi,
exemplu fiind consilierul judeþean Cãlin Cos-
min care pe lista iniþialã era pe poziþia 7, iar pe
cea finalã – poziþia 3 la Senat. ”Am în faþã
lista de candidaþi a PNL Dolj pentru alegerile
parlamentare din acest an. Aº vrea sã vã ex-
plic, foarte pe scurt, cum a fost procedura
de finalizare. A fost perioadã de douã luni de

depunere a candidaturilor pentru cele 14 lo-
curi, toate eligibile altfel nu ar pleca 14 parla-
mentari de la Dolj. Am avut apoi discuþii indi-
viuduale cu fiecare dintre candidaþi, ºi-au ex-
primat opþiunea. A fost fãrã tãmbãlãu, fãrã
cuþite puse pe masã, fãrã cuþite înfipte în spa-
te, fãrã fântâni otrãvite, terenuri pârjolite ºi
alte minunãþii. De 6 luni nu am avut nici un fel
de discuþii contradictorii, chiar ºi lista pentru
Consiliul Judeþean Dolj am fãcut-o într-o orã:

aveam candidaþii ºi ordinea a fost stabilitã într-
o orã. Aºa ºi acum, am trecut toate canoanele
pe care le prevede statutul PNL, s-a votat ºi în
Consiliul Judeþean Executiv ºi în Biroul Politic
Judeþean, iar ieri au fost validate ºi de Biroul
Politic Naþional al PNL, cu unanimitate de vo-
turi”, a declarat, ieri, Nicolae Giugea.
Stroe: „Prima listã care respectã criteriile
de integritate”

Deputatul Ionuþ Stroe a accentuat, la rân-
dul sãu, faptul cã actualele liste respectã crite-
riile de integritate ale PNL. ”Este, practic, pri-
ma listã a PNL Dolj care respectã, în integrali-
tatea sa, de la primul la ultimul om, criteriile de
integralitate. În termeni reali, în aceastã perioadã
de guvernare tehnocratã ºi de independenþã
politicã, ne-a oferit ºi nouã – ca întregului par-
tid, de altfel – rãgazul unei reforme interne,
unei reaºezãri ºi unei selecþii mult mai serioase
a oamenilor care vor reprezenta partidul în vi-
itorul Parlament”, a spus Stroe, subliniind cã
„pilonii” pe care s-a fãcut aceastã construcþie
sunt „criterii de integritate ºi o deschidere mult
mai mare a partidului cãtre societate”.
Cum explicã PNL Dolj retragerea lui
Marinicã Dincã

Aparenþele de bunã înþelegere ºi cooperare
pe care încearcã sã le pãstreze PNL Dolj sunt
contrazise însã de retragerea neaºteptatã a lui

Mãrinicã Dincã, care are la activ o experienþã
de viceprimar al Craiovei ºi un mandat de
senator. Preºedintele PNL Dolj, Nicolae Giu-
gea, nu a mai aºteptat întrebãrile presei ºi a
venit singur cu precizãri legate de plecarea
acestuia. „A, despre Marinicã Dincã ... Deºi
îºi anunþase candidatura printr-o solicitare
scrisã, domnul senator s-a retras. Contrar
voinþei mele, ºi-a retras candidatura”, a des-
chis subiectul Giugea. Acesta a povestit cã a
avut discuþii personale, „între patru ochi”, cu
Mãrinicã Dincã, apoi s-a discutat ºi cu ceilalþi
colegi, dar nimeni nu a reuºit sã îl convingã
pe Dincã sã rãmnã în cursã. ”Din motive pe
care numai dânsul le cunoaºte, este o decizie
personalã pe care nu vreau sã o comentez.
Fiecare îºi stabileºte prioritãþile în funcþie de
anumiþi parametri ºi situaþii”, a mai spus Giu-
gea. În urma alegerile din 9 decembrie 2012,
Marinicã Dincã a ajuns senator, fiind votat în
Colegiul nr. 1 Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
ºi MARGA BULUGEAN

Candidaþii PNL Dolj pentru Senat:
1. Mario Ovidiu Oprea – senator
2. Cãlin Cosmin – consilier judeþean
3. Mãrgãrit Dorin – consilier judeþen
4. Ungureanu Adriana – consilier local

Candidaþii PNL Dolj pentru Camera
Deputaþilor:

1. Nicolae Giugea – consilier judeþean
2. Ionuþ Stroe – deputat
3. Veta Pãsculescu – consilier judeþean
4. Daniel Drâgnei – consilier judeþean
5. Marian Irinei – consilier judeþean
6. Eugen Cãlinoiu
7. Alexandru Gâdãr – consilier judeþean
8. Elena Costea
9. Flavius Sirop – consilier local
10. Bobeicã Laurenþiu
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercetãrile poliþiºtilor
Rutieri s-a stabilit cã, joi seara, în
jurul orei 23.15, Daniel Stana, de
22 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism BMW pe
D.N. 65F (Centura de Nord a Cra-
iovei), nu a redus viteza de depla-
sare la trecerea prin intersecþia cu
Aleea IV ªimnic, a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de mers ºi
a lovit un cap de pod din beton.
Din impact, autoturis-
mul s-a rãsturnat pe
partea dreaptã, în afara
pãrþii carosabile, fiind
grav avariat. La faþa lo-
cului au ajuns mai mul-
te echipaje de pompieri,
SMURD ºi poliþiºti, iar
în urma accidentului a
rezultat rãnirea condu-
cãtorului auto ºi a lui
Constantin Corzaru, de
21 de ani ºi Andrei

Reamintim cã, pe 28 iunie a.c.,
Dan Vladu, de 38 de ani, din co-
muna doljeanã Leu, a fost arestat
preventiv pentru comiterea in-
fracþiunii de ultraj combinat cu
tentativã de omor. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au reþinut în sarcina sa fap-
tul cã, luni, 27 iunie a.c., în jurul

Cadrele Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au participat activ la Campania
de donare sânge – „Doneazã!
Sângele tãu poate fi miracol pen-
tru o nouã viaþã!”. Astfel, timp
de trei zile, în perioda 17 – 19
octombrie a.c., un laborator
mobil de la Centrul de Transfu-
zii Dolj a funcþionat la sediul De-
taºamentului 1 Pompieri Craio-
va, peste 100 de pompieri dol-

Campanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sânge
în rândul pompierilor doljeniîn rândul pompierilor doljeniîn rândul pompierilor doljeniîn rândul pompierilor doljeniîn rândul pompierilor doljeni

jeni prezentându-se sã doneze
sânge. Recoltarea de sange s-a
realizat de personal specializat,
medici ºi asistente, în condiþii de
siguranþã ºi folosind instrumen-
te de unicã folosinþã. Reprezen-
tanþii ISU Dolj au declarat cã
acesta este un alt mod în care
vor sã vinã în sprijinul cetãþeni-
lor aflaþi în situaþii dificile, ur-
mând sã participe ºi pe viitor la
activitãþi similare.

Nouã ani de puºcãrie pentru doljeanulNouã ani de puºcãrie pentru doljeanulNouã ani de puºcãrie pentru doljeanulNouã ani de puºcãrie pentru doljeanulNouã ani de puºcãrie pentru doljeanul
care a lovit un jandarm cu sabia în capcare a lovit un jandarm cu sabia în capcare a lovit un jandarm cu sabia în capcare a lovit un jandarm cu sabia în capcare a lovit un jandarm cu sabia în cap

Bãrbatul de 38 de ani, din comuna Leu,
ajuns dupã gratii pe 28 iunie a.c. dupã ce
a lovit cu sabia în cap un jandarm de la
Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova,
a fost condamnat. Trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunii de ultraj com-
binat cu tentativã de omor, doljeanul a
recunoscut comiterea faptelor, a cerut sã

beneficieze de reducerea limitelor de pe-
deapsã, astfel cã, joi, 20 octombrie a.c.,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au con-
damnat la 9 ani de închisoare cu execu-
tare. Hotãrârea instanþei nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova, însã între timp inculpa-
tul rãmâne în arest preventiv.

orei 00.30-01.00, a avut un con-
flict cu soþia sa, pe care a ame-
ninþat-o cu moartea, aceasta soli-
citând prin 112 sprijinul organe-
lor de poliþie ºi al jandarmilor.
Echipajul mixt de poliþiºti ºi jan-
darmi a ajuns la domiciliul lui Vla-
du, din comuna Leu, nr. 56, ºi l-a
gãsit pe acesta în curte, fluturând

o sabie, cu care ameninþa cã va
ucide persoanele care se vor apro-
pia de el, dar ºi pe cei patru copii
minori care dormeau în casã. Pen-
tru a-l împiedica sã-i agreseze pe
copii, oamenii legii au intrat în
curte ºi, în timp ce încercau sã-l
descopere pe bãrbat, ascuns prin
grãdinã, plutonierul major Minel
Pãdureanu, de 38 de ani, de la
Gruparea de Jandarmi Mobilã Cra-
iova, a primit o loviturã cu sabia
la nivelul capului de la Vladu, ale-
gându-se cu o plagã tãiatã pentru
vindecarea cãreia a necesitat 12-
14 zile de îngrijiri medicale. Cole-
gii sãi l-au imobilizat pe agresor,
jandarmul a fost dus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, iar Dan Vladu a ajuns la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
unde a fost audiat ºi reþinut pen-
tru 24 de ore, o zi mai târziu fiind
arestat preventiv.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile, iar pe 14 iulie a.c. s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj do-
sarul în care Dan Vladu a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest

preventiv, pentru ultraj combinat
cu tentativã de omor. Dosarul a
fost analizat în camera prelimina-
rã, iar luna trecutã a fost primul
termen. Inculpatul a cerut jude-
carea în procedura simplificatã, a
recunoscut totul în faþa judecã-
torilor, solicitând sã beneficieze de
prevederile vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, joi, 20 octombrie a.c. a
fost pronunþatã sentinþa. Magis-
traþii craioveni l-au condamnat la
o pedeapsã de 9 ani închisoare cu
executare, l-au menþinut dupã gra-
tii ºi au stabilit cã trebuie sã achi-
te cheltuielile de spitalizare ale jan-
darmului pe care l-a agresat ºi care
nu a cerut despãgubiri: „Condam-
nã pe inculpatul Vladu Dan la
pedeapsa de 9 ani închisoare.
Deduce din pedeapsa aplicatã

inculpatului Vladu Dan, perioa-
da reþinerii ºi arestãrii preventive
de la 27 06 2016 la zi ºi menþine
mãsura arestãrii preventive a
acestuia. Admite acþiunea civilã
formulatã de cãtre partea civilã
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova ºi obligã inculpa-
tul la plata sumei de 2251ei chel-
tuieli de spitalizare. Ia act cã per-
soana vãtãmatã Pãdureanu Mi-
nel nu se constituie parte civilã
în procesul penal. Obligã incul-
patul la plata sumei de 656 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Cu
drept de apel în 10 zile de la co-
municare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 20.10.2016”, se ara-
tã în hotãrârea instanþei. Atât pro-
curorii, cât ºi inculpatul pot face
apel, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.

S-au fãcut praf pe Centurã
Trei tineri au ajuns la Spitalul Clinic

Judeþean de Urgenþã Craiova, joi seara,
în urma unui grav accident petrecut pe
Centura de Nord a Craiovei. Poliþiºtii
spun cã, pe fondul vitezei, ºoferul unui
BMW a pierdut controlul direcþiei,
a lovit un cap de pod ºi s-a rãsturnat.

Daja, de 22 de
ani, ambii din
Craiova, pasa-
geri în autotu-
rism. Toþi trei au
fost transportaþi
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, pentru îngrijiri me-
dicale, ºoferul rãmânând internat,
întrucât era în stare gravã. I s-au
recoltat ºi probe biologice pentru
a se stabili dacã bãuse, iar poliþiº-

tii au deschis un dosar penal în
cauzã, în care fac cercetãri sub
aspectul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã.
„Trei persoane au fost rãnite în
urma accidentului, iar conducã-

torului auto i s-au recol-
tat probe biologice de
sânge în vederea stabili-
rii alcoolemiei. Poliþiºtii
au deschis un dosar pe-
nal ºi continuã cercetã-
rile pentru stabilirea cu
exactitate a cauzelor ºi
împrejurãrilor în care s-
a produs evenimentul”,
ne-a declarat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.
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Exporturile de bunuri (FOB),
la nivelul judeþului Dolj au fost în
perioada 01.01.-31.05.2016 de
521.045 mii euro, cu 11,5% mai
mari (+ 53.733 mii euro) faþã de
perioada 01.01.-31.05.2015. Ex-
porturile situeazã judeþul Dolj pe
locul al 11-lea pe þarã. Volumul
exporturilor de bunuri la nivelul
judeþului Dolj a deþinut 2,2% din
exporturile României. Produsele
industriale au reprezentat 89,7% în
total exporturi, iar produsele din
agriculturã ºi silviculturã au deþi-
nut o pondere de numai 10,3%.
“Fordul” ridicã cifrele

În structura pe mãrfuri a expor-
turilor, cinci secþiuni deþin 95,4%
din total exporturi. Pe locul I, ca

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Numãrul deceselor, de 5.571,
în perioada 01.01.-31.07.2016 a
scãzut cu 555, faþã de perioada
01.01.-31.07.2015. Ca ºi în pe-
rioada 01.01.-31.07.2015, în pe-
rioada similarã a anului în curs,
peste 60,0% din numãrul dece-
selor provin din mediul rurral,

Excendent comercial în judeþ de pesteExcendent comercial în judeþ de pesteExcendent comercial în judeþ de pesteExcendent comercial în judeþ de pesteExcendent comercial în judeþ de peste
120.000 de euro120.000 de euro120.000 de euro120.000 de euro120.000 de euro

O demografie tot mai problematicã a Doljului

Judeþul Dolj, în perioada 01.01.-31.07.2016, se situeazã în
clasamentul pe þarã pe locul:

· al 11-lea referitor la numãrul nãscuþilor-vii;
· al 3-lea referitor la numãrul decedaþilor;
· al 12-lea referitor la numãrul cãsãtoriilor;
· al 27-lea referitor la numãrul divorþurilor;
· al 16-lea referitor la numãrul decedaþilor în vârstã de sub un an.

Evoluþia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-
31.07.2016 comparativ cu perioada 01.01.-31.07.2015 a
fost caracterizatã de creºterea nupþialitãþii ºi a divorþia-
litãþii ºi de scãderea natalitãþii, a mortalitãþii ºi a morta-
litãþii infantile. În perioada 01.01.-31.07.2016 s-au
înregistrat 3069 nãscuþi-vii, cu 369 mai puþini decât în
perioada 01.01.-31.07.2015, iar rata natalitãþii a avut
aceeaºi valoare de 7,5‰ pe total judeþ ºi pe medii.

continuând sã se menþinã deca-
lajul semnificativ între cele douã
medii: 9,6‰ în urban compara-
tiv cu 18,6‰ în rural.
Se nasc prea puþini

Numãrul decedaþilor sub 1 an
a înregistrat 20 cazuri în perioa-

da 01.01.-31.07.2016, în scãde-
re cu 13 cazuri faþã de perioada
identicã a anului trecut. Mortali-
tatea infantilã a scãzut în mediul
rural de la 11,9‰ în perioada
01.01.-31.07.2015, la 10,9‰ în
perioada 01.01.-31.07.2016, iar
în mediul urban de la 7,6‰ la
2,9‰. Sporul natural indicã un
deficit al nãscuþilor-vii faþã de cel
al deceselor de 2.502 persoane,
ceea ce corespunde unei rate ne-
gative a sporului natural de 6,1
persoane la 1.000 locuitori (-
6,6‰ în perioada 01.01.-
31.07.2015). Se remarcã faptul
cã, sporul natural este negativ atât
în mediul rural (-11,1‰), cât ºi
în mediul urban (-2,1‰).

Numãrul cãsãtoriilor de 1765
în perioada 01.01.-31.07.2016 a
crescut cu 235 comparativ cu pe-
rioada 01.01.-31.07.2015, reve-
nind 4,3 cãsãtorii la 1000 locui-
tori. Rata nupþialitãþii a crescut în
mediul rural de la 2,6‰ în perioa-
da 01.01.-31.07.2015 la 3,3‰ în

perioada 01.01.-31.07.2016, iar
în mediul urban a crescut de la
4,7‰ în perioada 01.01.-
31.07.2015, la 5,2% în perioada
01.01.-31.07.2016. Numãrul di-
vorþurilor (312 cazuri) a crescut

cu 19 cazuri în perioada 01.01.-
31.07.2016 faþã de perioada
01.01.-31.07.2015, rata divorþi-
alitãþii fiind de 0,76‰ în perioa-
da 01.01.-31.07.2016 ºi 0,72‰
în perioada 01.01.-31.07.2015.

Comerþul internaþional cu bunuri la nivelul
judeþului Dolj, în perioada 01.01.-31.05.2016,
a fost analizat de specialiºtii Direcþiei de Sta-
tisticã Dolj. Exporturile de bunuri la nivelul
Doljului au deþinut 2,2% din valoarea expor-
turilor României, iar ponderea importurilor a

fost de 1,5%, raportatã la nivel naþional. Ba-
lanþa comercialã, tot pentru perioada analizatã
aratã un excedent de 122.654 mii euro - pre-
þuri FOB. În creºtere faþã de perioada cores-
punzãtoare din anul precedent, când s-a înre-
gistrat un excedent de 91.942 mii euro.

pondere în total exporturi, se situ-
eazã exporturile de “Mijloace de
transport” cu 51,6%, înregis-
trând o creºtere cu 9,7% faþã de
perioada 01.01.-31.05.2015. Pe
locul al II-lea s-au situat exportu-
rile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice” cu 23,3% din
total exporturi, fiind mai mari cu
12.857 mii euro (+11,9%) decât
în  perioada similarã a anului tre-
cut. Exporturile din secþiunea
“Produse vegetale” ocupã locul
al III-lea cu 10,3% din total ex-
porturi ºi au crescut cu 12.197 mii
euro, faþã de perioada 01.01.-
31.05.2015.

O pondere mai micã deþin sec-
þiunile: “Materii textile ºi articole
din acestea”, care ocupã locul al

IV-lea cu 6,5% ºi  “Materiale
plastice, cauciuc ºi articole din
acestea”, care ocupã locul al V-
lea cu 3,7%.  Exporturile judeþului
Dolj s-au îndreptat, în special, cã-
tre Italia (21,5%), Germania
(19,7%), Marea Britanie (16,7%),
Iordania (7,8%), Franþa (7,3%) ºi
Belgia (2,8%).
Ponderea importurilor de bunuri
din Dolj a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în  perioada 01.01.-
31.05.2016 au fost de 415.522 mii
euro, cu 24.011 mii euro (+6,1%)
mai mult decât în perioada 01.01.-
31.05.2015.În clasamentul pe þarã,
judeþul Dolj se situeazã pe locul al
13-lea, deþinând 1,5% din valoa-
rea importurilor României. Cinci
secþiuni de mãrfuri deþin 84,7% din
totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.05.2016,
cele mai importante au fost impor-
turile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice”, reprezentând
34,6%. Nivelul acestei secþiuni a
scãzut cu 3.749 mii euro (-2,5%)
comparativ cu perioada 01.01.-
31.05.2015. Importurile din secþi-
unea “Mijloace de transport”, au
crescut cu 15.834 mii euro
(+14,3%) faþã de  perioada 01.01.-
31.05.2015. Acestea ocupã locul al
II-lea ºi deþin 30,5% din total im-
porturi (28,3% în perioada 01.01.-

31.05.2015). Pe locul al III-lea ca
pondere în total importuri (7,6%)
s-au situat importurile de “Metale
comune ºi articole din acestea”
care au crescut cu 1041 mii euro
(+3,4%) faþã de perioada similarã a
anului precedent.

Importurile de “Materii textile
ºi articole din acestea” ocupã lo-
cul al IV-lea cu 6,8% în total im-
porturi, iar importurile de “Mate-
riale plastice, cauciuc ºi articole
din acestea”ocupã locul al V-lea cu
5,2%. Principalele þãri din care au
provenit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (21,3%), Italia
(11,6%), Turcia (9,9%), Marea
Britanie (7,8%), Polonia (6,2%),
Cehia (6,0%) ºi  Bulgaria (6,0%).

Balanþa comercialã în perioa-
da 01.01.-31.05.2016 prezintã un
excedent de 122.654 mii euro -
preþuri FOB, în creºtere faþã de
perioada corespunzãtoare din anul
precedent, când s-a înregistrat un
excedent de 91.942 mii euro. Gra-
dul de acoperire a importurilor
prin exporturi în  perioada 01.01.-
31.05.2016 a fost de 130,8%, faþã
de 119,4% în  perioada 01.01.-
31.05.2015.
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Am trecut ieri, spre prânz, aproape acci-
dental, prin spaþiul acestei ultime (cea de-a
XXXIX-a) ediþii a Târgului Meºterilor Popu-
lari, conferind consistenþã ºi fast Pieþii „Mi-
hai Viteazul” ºi, ca de atâtea ori, m-am retre-
zit sub incidenþa aceluiaºi sentiment de satis-
facþie ºi admiraþie, retrãit, ca de fiece datã, la
limita unei emoþii irepresive. În pofida frigu-
lui greu tolerabil al acestui capricios sfârºit
de octombrie, sub coperturile amenajate, ex-
puse pe mese ori pe jos, cu pricepere ºi iscu-
sinþã în deplin consens cu harul de meºteºu-
gar al fiecãruia, vizita dictatã, concesiv, de
un interes strict „comercial”, efect nefast ºi
ea al consumismului galopant al zilelor noas-
tre, ºi-a adãugat, cu un firesc grãitor în sine,
valenþele unei degustãri artistice: un prilej, din
pãcate tot mai rar, de întâlnire cu artefactele
iscusinþei ºi harului cu care satul românesc a
fost dãruit de-a lungul veacurilor. Aproape 150
de meºteri – unii dintre ei îmbinând, aº zice,
de o manierã „brâncuºianã”, înzestrarea nati-
vã cu truda istovitoare – oferã câteva mii de

Meºterii populari în sala de aºteptare a politicii autohtoneMeºterii populari în sala de aºteptare a politicii autohtoneMeºterii populari în sala de aºteptare a politicii autohtoneMeºterii populari în sala de aºteptare a politicii autohtoneMeºterii populari în sala de aºteptare a politicii autohtone
producþii care, în diversitatea lor într-o pale-
tã ameþitoare, restituie ceva dintr-un patrimo-
niu spiritual cu valenþele mai mult decât evi-
dente ale unuia dintre tezaurele cele de preþ
pe care (încã) mai avem ºi pe care, mã tem,
riscãm sã le risipim. Ori chiar sã le pierdem.

Cândva, în tinereþe, am cunoscut ºi am
scris pe câþiva dintre artiºtii olari vâlceni, am
cunoscut ºi am scris despre unele þesãtoare
de prin sudul oltean, fãrã a mai vorbi despre
unii dintre cei mai autentici ºi mai vestiþi, în
timp, pãstrãtori ai tradiþiei autentice a cânte-
cului popular.

Acum, sub impactul întâlnirii de ieri cu
aceºti meºteºugari subsumaþi, unii dintre ei,
arealului artei, m-am trezit asaltat însã de alte
întrebãri, alte gânduri, alte îngrijorãri din alaiul
acelora pe care lumea de azi, de-acum globa-
lizatã ºi haoticã, supuse unui bombardament
mediatic pe cât de subminant pe atât de nefast
ºi în înstrãinarea noastrã de propriile valori
patrimoniale ºi, într-un fel, de noi înºine.

Succint – cãci un astfel de discurs ar me-

rita nu doar aprinse ºi fructuoase dezbateri ci
chiar linii consistente în orice program poli-
tic -, neliniºtile mele, eufemistic numite ast-
fel, privesc lipsa cvasi-totalã a unor proiecte
de politicã majorã, naþionalã, de promovare
ºi de susþinere a acestor meºteºuguri în inte-
rior, dar mai ales în afarã. Sunt mai curând
un critic al „globalizãrii” (ghilimelele denunþã
nu procesul în sine, în fapt de-acum istoric
obiectivat, ci maniera în care s-a instalat,
manifestat, nutrind o politicã mondialã dis-
cordantã ºi inechitabilã, favorizând încã mai
mult pe cei dinainte favorizaþi ºi aruncându-i
spre periferia consumisticã pe cei parcã tot
dinainte desemnaþi fãrã de favoruri!), dar nu
ignor cã, chiar ºi în cadrele ei concurenþiale
dictate de o economie de piaþã doar retoric
presupus liberã, culpa, cea mai mare, ne apar-
þine în întregime.

ªi, acolo printre minunile acelea ieºite din
mintea, din inima ºi din mâinile pline de har
ale meºteºugarilor sosiþi în aceste trei zile în
Bãnie, mi-am amintit de pãþania pe care au

pãþit-o, cu câteva zile în urmã, tot niºte „meº-
teºugari” ºi ei, creatori de produse alimenta-
re cu specific autohton, ajunºi la un mare târg
de profil la Paris în baza unui acord cu Gu-
vernul tehnocraþilor de la Bucureºti ºi lãsaþi
de izbeliºte, abandonaþi pe trotuare. Cãci –
gândesc – dacã globalizãrii nu ne mai putem
sustrage, ce ne împiedicã sã ticluim, mãcar
cu un strop din iscusinþa ºi sârguinþa acestor
meºteºugari, niºte programe pe care, cu te-
nacitate ºi cu temeritate, sã le facem funcþio-
nale, astfel încât produsele acestea de o uni-
citate pe care numai valenþa lor artisticã le
þine isonul, sã devinã un etalon al exportului
nostru în lume?

ªi, ca un test, cum opera brâncuºianã „Cu-
minþenia pãmântului” a devenit un caz, nelipsit
de un iz scandalos, mã întreb, pe linia destinu-
lui uriaºului din Hobiþa, dacã nu cumva „mu-
tarea” unor creatoare de ii româneºti ori a unor
fãuritori de artefacte din lemn prin vreun aron-
disment parizian, n-ar reface, la o altã scarã,
tocmai „istoria” genialului sculptor?

Organizat de Secþia de Etno-
grafie a Muzeului Olteniei, cu
sprijinul financiar al Consiliului
Judeþean Dolj ºi în parteneriat cu
Consiliul Local ºi Primãria Muni-
cipiului Craiova, Târgul Meºteri-
lor Populari s-a deschis ieri, în
prezenþa gazdelor ºi a oaspeþilor
din cele peste 30 de centre meº-
teºugãreºti din þarã: Maramureº,
Cluj, Harghita, Odorheiu Se-
cuiesc, Braºov, Vâlcea, Argeº,
Mehedinþi, Gorj, Sibiu, Hunedoa-
ra, Prahova, Suceava, Sãlaj º.a.

„Încercãm, prin aceastã mani-
festare, sã pãstrãm vii aceste meº-
teºuguri, care, pe an ce trece, sunt
din ce în ce mai puþin practica-

Piaþa „Mihai Viteazul” este, de ieri, loc de întâlnire a craio-
venilor cu peste 140 de meºteri populari veniþi din toate zonele

þãrii. Olari, cioplitori, lingurari, cojocari, fierari, pielari, ico-
nari, þesãtoare, cusãtorese, cofetari ºi nu numai au adus cu ei o

diversitate de obiecte ºi de produse tradiþionale, pe care le
expun spre vânzare în cadrul celei de-a 39-a ediþii a Târgului

Meºterilor Populari. Îºi însoþesc oferta cu demonstraþii ale
meºteºugurilor pe care le practicã ºi sunt dispuºi nu numai sã o

prezinte în amãnunt, ci ºi sã îi negocieze preþul. De vreþi sã
faceþi târguieli sau doar vã bucuraþi privirea cu frumuseþea

produselor artizanale, îi gãsiþi pe meºteri în centrul Craiovei ºi
astãzi, ca ºi duminicã, între orele 9.00 ºi 19.00.

te”, a subliniat cu acest prilej Flo-
rin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei. „Acest Târg uneori ne
stârneºte nostalgii, indiferent ce
vârstã am avea – pentru cã se
adreseazã tuturor, de la copii pânã
la cei în vârstã. Târgul este, pânã
la urmã, o ºcoalã, o regãsire a
unor meºteºuguri pe cale de dis-
pariþie. Iar grija acordatã acestor
meºteºuguri este, de fapt, grija
faþã de noi, este legãtura noastrã
ºi cu trecutul, dar ºi cu viitorul”,
a adãugat Cornel Bãlosu, ºeful
Secþiei de Etnografie.

La eveniment a fost prezent ºi
Sorin Rãducan, prefectul jude-
þului Dolj, care ºi-a exprimat bu-

curia de a participa la „un regal
de tradiþii ºi obiceiuri populare,
unde craiovenii au posibilitatea sã
ia contact cu meºteri populari din
toate regiunile þãrii”. Dupã ce le-a
urat participanþilor sã aibã cât mai
mulþi vizitatori ºi cumpãrãtori, re-
prezentatul Guvernului în terito-
riu le-a vizitat acestora standuri-
le. De asemenea, Cosmin Dur-
lea, administrator public al jude-
þului Dolj, a salutat revenirea la
Craiova a meºterilor populari, re-
confirmând sprijinul administraþiei
pentru aceastã manifestare ajun-
sã la cea de-a 39-a ediþie.

În pavilioanele amplasate în Pia-
þa „Mihai Viteazul” gãsiþi, zilele
acestea, de la costume populare,
ceramicã, obiecte casnice, textile,
împletituri, ouã încondeiate, icoa-
ne pe lemn ºi sticlã, scoarþe ºi cergi
þãrãneºti, piese de port, împleti-
turi din pãnuºe, coºuri de nuiele,
mobilier, obiecte din metal ºi ma-
teriale preþioase la produse ali-
mentare tradiþionale din zonele
Sibiu, Harghita, Covasna. De ase-
menea, invitaþi sunt apicultori din
Caraº-Severin, Hunedoara, Cluj,
Argeº ºi Vâlcea, cu produse spe-
cifice, cofetari cu bunãtãþi tradi-
þionale, cozonaci, plãcintã, cioco-
latã, turtã dulce, halva, magiun,
zacuscã, gem ºi diferite dulceþuri,
producãtori de uleiuri comestibile
tradiþionale din floarea soarelui,
seminþe de dovleac, seminþe de

struguri, precum ºi producãtori de
sucuri naturale.

Meritele deosebite ale meºteri-
lor în conservarea ºi perpetuarea
tradiþiei, calitatea ºi valoarea cre-
aþiei vor fi rãsplãtite cu premii în
cadrul unei festivitãþi care are loc
astãzi, la ora 13.30. Vor fi acor-

date premii pe cele douã secþiuni
– Adulþi ºi Copii ºi tineret, pre-
cum ºi Trofeul Târgului, oferit de
Consiliul Judeþean Dolj ºi Muzeul
Olteniei, ºi Premiul „Cetatea Bã-
niei”, acordat din partea Primãriei
Municipiului Craiova.

MAGDA BRATU
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“Liderii au indicat o serie de acþiuni
ostile ruse, de la încãlcãri ale spaþiului
aerian la campanii de informare, atacuri
cibernetice, amestec în procesele politi-
ce din UE,” a declarat Tusk în cadrul
unei conferinþe de presã dupã un sum-
mit al liderilor statelor din Uniunea Euro-
penã, care a avut loc joi la Bruxelles,
noteazã agenþia de ºtiri Reuters. “Având
în vedere aceste exemple este clar cã
strategia Rusiei este de a slãbi UE”, a
adãugat oficialul european.

“Scopul nostru nu este acela de a crea
tensiuni cu Rusia. Pur ºi simplu reacþio-
nãm la paºii fãcuþi de Rusia. Desigur, UE
este permanent deschisã dialogului, dar

Adolescent britanic, arestat în urma
alertei de securitate la o staþie
de metrou din Londra

Un adolescent britanic a fost arestat
pentru infracþiuni teroriste, în urma
depistãrii unui colet suspect într-un
tren, joi dimineaþa, în staþia de metrou
North Greenwich din Londra, infor-
meazã presa internaþionalã. Ofiþerii de
Poliþie au folosit un pistol cu electro-
ºocuri în cadrul operaþiunii de aresta-
re a tânãrului în vârstã de 19 ani, care
este suspectat de plãnuire de acte
teroriste. Conform Poliþiei, nu existã
alþi suspecþi în cadrul anchetei în curs.
Coletul suspect, gãsit joi dimineaþa
într-un tren, este în continuare supus
verificãrilor. Echipe pirotehnice au
executat o explozie controlatã dupã
descoperirea coletului, iar liniile ºi
staþiile de metrou au fost închise
vreme de câteva ore, în timp ce Poliþia
efectua investigaþia.

Liderii UE au cãzut de acord
sã intensifice eforturile de combatere
a imigraþiei ilegale

Liderii Uniunii Europene, care s-au
reunit joi la Bruxelles, unde au
discutat despre mãsurile necesare
pentru a combate imigraþia ilegalã
dinspre statele africane, inclusiv prin
oferirea de acorduri comericale ºi
realizarea de investiþii în Africa,
noteazã Reuters online. Doar anul
trecut, în Italia au ajuns 154.000 de
imigranþi care au traversat Marea
Mediteranã ºi se estimeazã cã aceastã
cifra urmeazã sã fie depãºitã pânã la
finalul acestui an. Pentru a limita
fenomenul imigraþiei, Uniunea Euro-
peanã s-a angajat sã semneze acorduri
comerciale cu statele africane ºi sã
realizeze investiþii în aceste þãri. “Nu
este vorba doar de bani, este vorba
despre îmbunãtãþirea în mod substan-
þial a capabilitãþilor ºi a ºanselor
oamenilor din aceste aceste þãri ºi de a
oferi speranþã,” a declarat cancelarul
german Angela Merkel. În schimbul
ajutorului financiar, liderii UE cer
partenerilor din Africa sã înãspreascã
controalele la frontiere ºi sã primeas-
cã înapoi imigranþii ilegali, se aratã
într-un comunicat cu privire la conclu-
ziile summitului. Liderii UE ºi-au
afirmat sprijinul pentru planurile
Federicãi Mogherini, ºefa diplomaþiei
europene, care a propus ca aceastã
nouã abordare sã fie iniþial aplicatã
în cazul a cinci þãri africane: Niger,
Nigeria, Mali, Senegal ºi Etiopia.

Belgia sporeºte controalele
de la frontiera cu Franþa, înainte
de închiderea taberei din Calais

Belgia va spori controalele forþelor
de Poliþie în vestul statului, înainte de
închiderea taberei de refugiaþi din
Calais, din cauza unui potenþial aflux
al imigranþilor ce ar încerca sã ajungã
în porturile belgiene pentru a se
îmbarca spre Marea Britanie, infor-
meazã site-ul agenþiei Reuters. nce-
pând de duminicã, Belgia va desfãºura
forþe de Poliþie suplimentare la
frontiera cu Franþa ºi în vestul statu-
lui. “Ar putea exista mereu controale
la frontierã, însã obiectivele operaþio-
nale sunt de a colabora cu unitãþi ce
se deplaseazã în întreaga regiune”, a
declarat guvernatorul provinciei
Flandra de Vest, Carl Decaluwe. Se
estimeazã cã aproximativ 5.000 de
imigranþi trãiesc în tabãra de refugiaþi
situatã în portul francez Calais.
Aceºtia doresc sã ajungã în Marea
Britanie, traversând Canalul Mânecii.
Din portul belgian Zeebrugge pleacã
în mod regulat curse de feribot.

În ultimii 20 de ani, Harold T.
Martin III ar fi sustras 50 de te-
rabiþi de informaþii, precum ºi
“ºase cutii încãrcate de docu-
mente”, multe dintre acestea pu-
tând fi gãsite în camionul sãu,
bancheta maºinii, precum ºi în
biroul pe care îl folosea la domi-
ciliul privat. Alte documente se-
crete au fost gãsite ascunse în
ºopronul casei acestuia. Un tera-
bit este echivalentul a 500 de ore
de filmare.

Martin va participa vineri la o
audiere în faþa Tribunalului SUA
din Baltimore. Acesta a sustras

Aceste declaraþii au avut loc joi, în ca-
drul unui eveniment al campaniei electorale
ale candidatei democrate, Hillary Clinton,
care a avut loc în statul Florida. “Asta este
periculos. Pentru cã atunci când încerci sã
semeni seminþele îndoielii în minþile oame-
nilor, în legãturã cu legitimitatea alegerilor,
acest fapt submineazã democraþia ameri-
canã. În acel moment, operezi în favoarea

Rusia urmãreºte slãbirea Uniunii Europene, afirmã liderii europeni, care
au indicat o paletã largã de acþiuni ostile ale Moscovei, de la încãlcãri

repetate ale spaþiului aerian, la atacuri cibernetice ºi ingerinþe în procesele
politice, a declarat Donald Tusk, preºedintele Consiliului European.

Preºedintele Barack Obama l-a criticat joi pe Donald
Trump, avertizându-l pe candidatul republican cã submineazã
democraþia americanã prin contestarea rezultatului alegerilor
prezidenþiale din SUA, informeazã site-ul agenþiei Reuters.

adversarilor tãi”, a afir-
mat Barack Obama.

Trump ºi-a modificat
comentariile anterioare în
cadrul unui eveniment
electoral care a avut loc
joi, în Ohio. “Aº vrea sã
promit tuturor votanþilor
ºi susþinãtorilor mei din
SUA, cã voi accepta re-
zultatele acestor alegeri

electorale mãreþe ºi istorice, în cazul în
care voi câºtiga eu”, a spus Donald Trump.

Anterior, candidatul republican la func-
þia de preºedinte al SUA a spus cã va res-
pecta un rezultat “clar” al scrutinului pre-
zidenþial, chiar dacã ar pierde, precizând
cã îºi rezervã ºi dreptul de a contesta ale-
gerile. Donald Trump a afirmat cã echipa
democratã pregãteºte fraude masive în

scrutinul prezidenþial, acuzându-i pe lide-
rii republicani de complicitate. Preºedin-
tele Statelor Unite, Barack Obama, i-a re-
comandat marþi candidatului republican
Donald Trump sã înceteze acuzaþiile lipsi-
te de fundament privind presupuse fraude
care s-ar pregãti în scrutinul prezidenþial.

“Niciun om serios nu ar putea sugera
cã alegerile din America ar putea fi frau-
date, mai ales cã procesul electoral este
atât de descentralizat ºi sunt implicate atât
de multe persoane”, a declarat Barack
Obama. “Nu existã dovezi cã s-ar fi în-
tâmplat aºa ceva în trecut sau cã se va
întâmpla acum. L-aº sfãtui pe domnul
Trump sã nu se mai plângã ºi sã ofere ar-
gumente politice dacã vrea sã obþinã vo-
turi”, a subliniat Barack Obama, care o
susþine în scrutinul prezidenþial pe demo-
crata Hillary Clinton.

Un fost colaborator al Agenþiei de Securitate Naþionalã
(NSA) este acuzat de sustragere de materiale digitale

clasificate ºi informaþii secrete, în ceea ce ar putea fi consi-
derat cel mai mare act de spionaj asupra organului de stat

american, informeazã presa localã.

informaþii personale ale angajaþi-
lor Guvernului, precum ºi zeci de
computere sau dispozitive de sto-
care digitalã. Conform Guvernu-
lui, acesta nu a înmânat materia-
lele unui stat strãin, dar existã pre-
supunerea cã dacã Martin ar fi
eliberat pe cauþiune ar putea în-
treprinde aceastã acþiune.

Potrivit procurorilor, Martin,
în vârstã de 51 de ani “reprezin-
tã un risc la adresa naþiunii ame-
ricane ºi a sãnãtãþii fizice a ce-
lorlalþi” ºi este acuzat de furt de
proprietate de stat ºi reþinere de
materiale clasificate.

nu vom face compromisuri în ceea ce
priveºte valorile ºi principiile noastre”, a
precizat preºedintele Consiliului European.
“De aceea, am cãzut de acord sã ne men-
þinem orientarea ºi mai ales sã pãstrãm
unitatea UE”, a mai adãugat el.

Liderii Uniunii Europene au cãzut de
acord sã ia în calcul toate opþiunile în
caz cã forþele militare ale Rusiei conti-
nuã sã comitã atrocitãþi în Siria, alãturi
de forþele loiale regimului de la Damasc.
Cu toate acestea, liderii europeni nu au
formulat explicit cã printre opþiuni s-ar
numãra introducerea de noi sancþiuni, aºa
cum era prevãzut în forma iniþialã a con-
cluziilor summitului.
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Concursul de ºah

Se difuzeazã la HBO,
ora 17:50

Un turneu internaþional de
ºah este pe cale sã înceapã
ºi un grup de tineri petrece
pânã dimineaþa într-un hotel
de cinci stele din Budapesta.
Printre ei se aflã ºi francezul
Cal Fournier, favoritul com-
petiþiei. Dar când oponentul
sãu de temut este un necu-
noscut în vârsta de nouã ani,
invincibilul Cal începe sã îºi
punã întrebãri...

Parker

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Parker este hoþ experimentat,
cu un cod de eticã foarte clar
stabilit: nu furã de la oameni
care nu îºi permit luxul ºi nu îi
rãneºte pe cei care nu meritã.
La ultimul jaf, echipa lui îl
trãdeazã furându-i toate lucru-
rile de valoare ºi lasându-l
aproape mort în pustietate.
Hotãrât sã se rãzbune, Parker
îi urmãreºte pânã în Palm
Beach, unde aceºtia plãnuiesc
sã dea cea mai mare loviturã
de care s-a auzit vreodatã...

28 de zile

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Gwen Cummings, un jurnalist
de succes din New York ºi o
petrecãreaþã, îºi trãieºte viaþa
într-o distracþie continuã.
Problema e cã niciodatã nu
ºtie sã se opreascã la timp.
Aºa cã atunci când împrumutã
limuzina de nuntã a sorei ei
(Elizabeth Perkins) ºi o înfige
în terasa unei case, viaþa
nebuneascã pe care o trãieºte
alãturi de prietenul ei...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 22 octombrie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Europa mea (R)
09:00 Nordul sãlbatic
10:00 Superconsumatorul (R)
10:30 Zon@ IT
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Doar sã gustaþi
13:00 Doar sã gustaþi
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Shakespearia, þara lui Will
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal masculin
17:50 Forþele Navale Române

la 156 ani
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 O datã’n viaþã
21:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
22:00 O datã’n viaþã
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 O datã’n viaþã (R)
01:30 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
01:35 O datã’n viaþã (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Shakespearia, þara lui Will (R)
03:30 Superconsumatorul (R)
04:20 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:00 Handbal masculin
12:50 TVR60 - O vedetã, un

tablou
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Teatru TV
15:50 FNT 2016 - Fãrã cortinã
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
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
20:10 Goana dupã aur
1998, SUA, Aventuri
21:45 TVR60 - O vedetã, un

tablou
22:00 Festivalul Naþional de

Interpretare a Romanþei „CRI-
ZANTEMA DE AUR” 2016

23:10 Aventurierii din Eden River
1993, Canada, Acþiune
00:50 TVR60 - O vedetã, un

tablou
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:10 Arte, carte ºi capricii (R)
02:00 Destine ca-n filme (R)

TVR 2

07:40 Carol
09:40 Ursuletul polar
10:55 Ursuleþul polar 2: Insula

misterioasã
12:15 Aproape 16 ani
13:40 Aceeaºi Alice
15:20 Dracula: Un mort iubãreþ
16:50 Concursul de ºah
18:15 Anturaj
20:00 Testamentul tinereþii
22:10 Carol
00:10 Gangsteri de legendã
02:20 Teleportaþi în adolescenþã 2
03:55 Piramida
05:25 Filme ºi vedete

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Furnicuþe
1998, SUA, Animaþie, Aventuri
13:00 Ramona ºi Beezus
2010, SUA, Comedie, Familie
15:15 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Parker
2013, SUA, Crimã, Thriller
22:45 Nu-i de nasul meu
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:45 Earl
2005, SUA, Comedie
03:00 Parker (R)
2013, SUA, Crimã, Thriller
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Vieti schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relatiei: 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 Regina inimilor
20:00 Baywatch: Nunta in

Hawaii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Baywatch: Nunta in

Hawaii (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Catfish: The TV Show

08:15 Buffy, vânãtoarea de
vampiri (R)

10:00 La bloc (R)
12:15 Dragonball: Evoluþia (R)
14:00 Un super-erou
16:00 La bloc
18:15 Ishtar
20:30 28 de zile
22:45 Chriaºul
00:45 28 de zile (R)
02:30 Aventurile lui Jackie Chan
04:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 August Rush

2007, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste

01:30 Observator (R)

02:30 Camera Cafe (R)

03:00 August Rush (R)

2007, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Testul de rezistenþã (R)

10:00 Sport, dietã ºi o vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Teo Show

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

22:00 Se strigã darul

00:00 Pionul otrãvit

2009, SUA, Germania, Acþiune

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:00 Sabbagh în acþiune (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

12:00 Camera de râs

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Focus

14:00 Big Eyes. Ferestrele

Sufletului

2014, SUA, Biografic, Dramã

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Arta si afacerile

1995, SUA, Comedie,

Dramã

22:30 Big Eyes. Ferestrele

Sufletului

2014, SUA, Biografic, Dramã

00:30 Arta ºi afacerile (R)

1995, SUA, Comedie,

Dramã

02:30 Apel de urgenþã (R)

03:30 Dosarele DNA (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Cham-

pions League: Real Madrid -
Legia

13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rezumate UEFA

Champions League
15:00 Rezumate UEFA

Europa League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Cupa sus, România!

Finala Cupa României 2011:
Steaua - Dinamo

21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat: Benjamin

Adegbuyi - Steve Reezigt
23:00 Punk'd. Þeapa

secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: Bãtaie ca-n

Las Vegas!
04:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Posibile
averse

de ploaiesâmbãtã, 22 octombrie - max: 13°C - min: 8°C

$
1 EURO ...........................4,5068 ............. 45068
1 lirã sterlinã................................5,0576....................50576

1 dolar SUA.......................4,1343........41343
1 g AUR (preþ în lei)........168,0660.....1680660

Cursul pieþei valutare din 22 octombrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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DISPOZIÞIA NR.2338
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-

iova în ºedinþã ordinarã, în data de 27.10.2016, ora 10,00, în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier lo-
cal al dlui. Câplea Doru.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova aferentã  primelor 9 luni ale
anului 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului fondu-
rilor externe nerambursabile la 30.09.2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului institu-
þiilor publice ºi activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii pe primele 9 luni ale anului 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova,
pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumofti-
ziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe
anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Cãminul pentru persoane vârstnice din Craiova,
pe anul 2016.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului gene-
ral consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ordonatorilor terþiari de
credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2016.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului ºi a numãru-
lui de burse acordate elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat
din municipiul Craiova, în anul ºcolar 2016 – 2017.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea procedurii de acordare a
unor înlesniri la platã, constând în scutirea de majorãri de întârziere
aferente obligaþiilor fiscale principale cuvenite bugetului local, de cã-
tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului lo-
cal al municipiului Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã
„Oltenia” S.A., din data de 31.10.2016.

16. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova cu
LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajãrii unui patinoar artificial
în Piaþa “Mihai Viteazul”.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului
de funcþii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
ºi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al Spi-
talului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor ajutoare lunare din
bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care

utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei, energie termicã furnizatã în sis-
tem centralizat, pentru sezonul rece, 01.11.2016-31.03.2017.

20. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-
tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoa-
nele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din munici-
piul Craiova, pentru luna noiembrie 2016.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Comisiei de
evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor ºi fundaþiilor, în vederea acordã-
rii subvenþiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea categoriilor de servicii
sociale, precum ºi a cheltuielilor eligibile pentru subvenþionarea aso-
ciaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã acreditate, care
înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, în baza Legii
nr.34/1998.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Raportului de evaluare a
capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului
Craiova, pe semestrul II al anului 2015.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii unor locuinþe
sociale destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din
imobile naþionalizate.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului chiriei afe-
rentã locuinþelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe în municipiul Craiova, valabilã pentru anul
2017 ºi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiþie ce se vor
vira Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe în anul 2017.

26. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii,
construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de funcþi-
onare al Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tinere-
tului din municipiul Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de conce-
siune nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova ºi dr.Dumitrescu Dalila.

29. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de superfi-
cie cu titlu oneros nr.2P/2016 încheiat între municipiul Craiova ºi
S.C. Pan Group S.A.

30. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public al mu-
nicipiului Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova ºi admi-
nistrarea Spitalului Clinic ,,Victor Babeº” Craiova, a unor bunuri, pentru
scoaterea din funcþiune, în vederea demolãrii.

31.  Proiect de hotãrâre privind solicitarea cãtre Guvernul României
pentru prelungirea termenului prevãzut în art.3 din Hotãrârea Guver-
nului nr.1052/2013.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Programului comun de
acþiune pentru deszãpezirea, prevenirea ºi combaterea poleiului în
municipiul Craiova, pentru iarna 2016-2017.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea
tarifelor pentru activitãþile date în gestiune directã Regiei Autonome
de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
referitor la reglementare urbanisticã ºi funcþionalã privind zonã lo-
cuinþe ºi servicii generat de construirea unui imobil, cu regim de înãl-
þime S+P+3E, cu destinaþia de servicii, spaþiu comercial ºi restaurant,
în municipiul Craiova, zona str.Amaradia, nr.90.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
referitor la supraetajarea unui imobil existent, cu regim de înãlþime
D+P+4E, la D+P+6E-7, 8 retrase, din municipiul Craiova, str.Calea
Severinului, nr.18B.

36. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                             Emisã azi 21.10.2016

               PRIMAR,                            PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU      Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs pen-
tru ocuparea urmãtoarelor posturi:
- 4 posturi lucrãtor operativ pen-
tru autocompactoare, pe perioa-
dã nedeterminatã, în cadrul Sec-
þiei Transport Deºeuri; - 1 post de
dispecer, pe perioadã nedetermi-
natã, în cadrul Compartimentului
Dispecerat. Dosarele se depun la
sediul societãþii pânã la data de
07.11.2016, ora 16.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la te-
lefon 0251/412.628, interior 119.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re, Adina soþie, Da-
rius fiu, pãrinþii ºi
soacra ureazã dra-
gului  lor CLAUDIU
BAZÃVERDE „La
Mulþi Ani!”, sãnãtate,
prosperitate, fericire
ºi bucurii în viaþã.
La zi aniversarã
domnului FLOREA
DUMITRU, îi dorim
multã, multã  sãnã-
tate ºi împlinirea tu-
turor dorinþelor alã-
turi de familie. La
Mulþi Ani! Prietenii.
OFERTE DE SERVICI

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

Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile.
Preþul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
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.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure 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 –
Craiova, cartier ªimni-
cu 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
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/ 620.194.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 22 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:

AUTO
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate 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; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
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 VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

DIVERSE
Ofer gratuit perucã de
damã de culoaree
blondã. Telefon: 0721/
352.831.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.

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
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
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Familia Radu Marian
este alãturi de Ionuþ
Ghiþan la decesul ma-
mei acestuia. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
7:00 – SPORTURI DE CONTACT – Kic-

kboxing, Gala “Glory 34” Denver (SUA) /
11:30, 15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS
Baloteºti – Juventus Bucureºti, UTA Bã-
trâna Doamnã – Dunãrea Cãlãraºi / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Me-
diaº – CS U Craiova, Dinamo – Pandurii.

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

Premiu al Australiei / 13:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Moscova: finala / 15:00 –
RUGBY – Champions Cup: Munster Rug-
by – Glasgow / 17:15 – FOTBAL – La
Liga: Valencia – Barcelona / 19:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Midtjylland –
CSM Bucureºti / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Milan – Juventus / 23:45 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Kickboxing, Gala
“Glory 34” Denver (SUA) / 2:45, 5:00 –
MOTO GP – Încãlzire ºi curse MP al Aus-
traliei.

DIGI SPORT 3
14:00 – FOTBAL – La Liga: Espanyol –

Eibar / 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Rostov-Don – Gyor / 17:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Dina-
mo – Nantes / 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Sampdoria – Genoa / 21:00 – FOR-
MULA 1 – Calificãri Marele Premiu al Sta-
telor Unite / 0:00 – CURSE DE MAªINI –
Porsche Supercup Series, la Austin (SUA):
cursa 1 / 2:00 – FOTBAL Argentina – Pri-
mera Division: River Plate – Atlético Ra-
faela.

DIGI SPORT 4
15:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: Stea-

ua – Explorãri Baia Mare / 18:00 – FOR-
MULA 1 – Antrenamente Marele Premiu
al Statelor Unite / 19:30 – BASCHET (M)
– Liga Naþionalã: Steaua – CSM CSU Ora-
dea / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:
Granada – Gijon.

DOLCE SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Ba-

loteºti – Juventus Bucureºti / 14:00 – FOT-
BAL – La Liga: Espanyol – Eibar / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Me-
diaº – CS U Craiova, Dinamo – Pandurii /
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0:00 – CURSE DE MAªINI – Porsche Su-
percup Series, la Austin (SUA): cursa 1.

DOLCE SPORT 2
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bã-

trâna Doamnã – Dunãrea Cãlãraºi / 17:30
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Di-
namo – Nantes / 19:30 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Midtjylland – CSM Bu-
cureºti / 21:00 – FORMULA 1 – Calificãri
Marele Premiu al Statelor Unite.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL – La

Liga: Valencia – Barcelona, Sociedad – Ala-
ves, Granada – Gijon.

DOLCE SPORT 4
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-

nilor: Rostov-Don – Gyor / 18:00 – FOR-
MULA 1 – Antrenamente Marele Premiu
al Statelor Unite / 20:15 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Barcelona – Veszprem.

EUROSPORT 1
10:45 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã / 14:30, 17:00, 19:30 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Bournemouth – Tot-
tenham, Arsenal – Middlesbrough, Liverpo-
ol – West Brom / 21:30 – CICLISM – Cam-
pionatul European pe velodrom, în Franþa.

EUROSPORT 2
8:00 – CICLISM – Turul Hainan / 11:00,

12:45 – TENIS DE MASÃ – Campionatul
European, la Budapesta / 15:15 – CURSE
DE MAªINI – Eurocupa Formulei Renault,
la Estoril / 16:30, 19:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Ingolstadt – Dort-
mund, Bayern Munchen – Monchenglad-
bach / 21:35, 23:00 – PATINAJ ARTIS-
TIC – Grand Prix la Chicago.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Focºani – HC Dogrogea Sud.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Bucureºti – Poli Timiºoara.
LOOK TV
15:00 – RUGBY – Champions Cup:

Munster Rugby – Glasgow.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan Mediaº – CS U Craiova, Dinamo –
Pandurii.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-

dia Târgoviºte – CS Afumaþi / 13:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo
– Deportivo / 15:30 – FOTBAL Belgia
– Pro League: Bruges – Anderlecht /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM
Poli Iaºi – FC Voluntari, ASA Tg. Mureº
– Steaua.

DIGI SPORT 2
7:00 – MOTO GP – Curse Marele

Premiu al Australiei / 12:00, 14:30 –
TENIS (F) – Turneul Campioanelor, la
Singapore: ziua 1 / 17:15, 19:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sevilla - Atletico
Madrid, Villarreal – Las Palmas / 22:00
– FORMULA 1 – Cursa Marele Premiu
al Statelor Unite.

DIGI SPORT 3
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Se-

rie A: Udinese – Pescara, Atalanta – In-
ter / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Silkeborg – Paris SG /
19:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: Mu-
nicipal Zalãu – SCM U Craiova / 21:45
– FOTBAL Spania – La Liga: Real Ma-
drid – Bilbao / 0:00, 2:00 – FOTBAL
Argentina – Primera Division: San Lo-
renzo – Estudiantes, Atlético Tucumán
– Boca Juniors.

DIGI SPORT 4
14:00 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: St Johnstone – Dundee FC /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Ca-
gliari – Fiorentina / 18:00 – FOTBAL –
Ligue 1: Metz – Nice / 19:45 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Montpel-
lier – HC Metalurg / 21:45 – FOTBAL –
Ligue 1: Paris SG – Marseille.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-

dia Târgoviºte – CS Afumaþi / 13:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta – De-
portivo / 15:30 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Manchester City – Sout-
hampton / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: CSM Poli Iaºi – FC Voluntari,
ASA Tg. Mureº – Steaua / 23:00 – FOT-
BAL AMERICAN – NFL.

DOLCE SPORT 2
12:00, 14:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, la Singapore: ziua 1 /
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Chelsea – Manchester United /
22:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Statelor Unite.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Sevilla – Atletico Madrid, Villar-
real – Las Palmas.

DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL:

Los Angeles Raims – New York Giants
/ 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Malaga – Leganes.

EUROSPORT 1
10:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa

Mondialã, în Austria / 12:00 – TENIS
DE MASÃ – Campionatul European, la
Budapesta / 13:45 – SCHI ALPIN (M)
– Cupa Mondialã / 15:00 – CICLISM –
Campionatul European pe velodrom, în
Franþa / 23:00 – FOTBAL SUA/Canada
– MLS.

EUROSPORT 2
8:45 – CICLISM – Turul Hainan /

12:00 – CURSE DE MAªINI – Eurocu-
pa Formulei Renault, la Estoril / 13:30
– TENIS DE MASÃ – Campionatul Eu-
ropean, la Budapesta / 14:30 – SNOO-
KER – Campionatul Internaþional, la
Daging / 16:30, 18:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: RB Leipzig – Wer-
der Bremen, Schalke – Mainz / 21:45 –
PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix la
Chicago.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: HC Zalãu – SCM Craiova.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSA Steaua – CSU Suceava.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-

gue: Bruges – Anderlecht / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: CSM Poli Iaºi –
FC Voluntari, ASA Tg. Mureº – Steaua.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-

gue: Standard Liege – Beveren.

LIGA EUROPA – GRUPE – ETAPA A 3-A
Rezultate înregistrate joi

GRUPA A: Manchester Utd – Fenerbahce 4-1 (Pogba 31
pen., 45+1, Martial 34 pen., Lingard 48 / van Persie 83),
Feyenoord – Zorya Luhansk 1-0 (N. Jorgensen 55).

Clasament: 1. Feyenoord 6p, 2. Manchester Utd 6p, 3.
Fenerbahce 4p, 4. Zorya 1p.

GRUPA B: Olympiakos – Astana 4-1 (Figueiras 25, Ely-
ounoussi 33, Seba 34, 65 / Kabananga 54), Young Boys –
APOEL Nicosia 3-1 (Hoarau 18, 52, 82 pen. / Efrem 14).

Clasament: 1. APOEL 6p, 2. Olympiakos 6p, 3. Young
Boys 4p, 4. Astana 1p.

GRUPA C: St. Etienne – Qabala 1-0 (Ricardinho 70 aut.),
Mainz – Anderlecht 1-1 (Malli 10 pen. / Teodorczyk 65).

Clasament: 1. Anderlecht 5p, 2. St. Etienne 5p, 3. Mainz
5p, 4. Qabala 0p.

GRUPA D: Dundalk – Zenit 1-2 (Benson 52 / Mak 71,
Giuliano 77), AZ Alkmaar – Maccabi Tel Aviv 1-2 (Muhren
72 / Scarione 24, Golasa 81).

Clasament: 1. Zenit 9p, 2. Dundalk 4p, 3. Maccabi 3p,
4. Alkmaar 1p.

GRUPA I: Krasnodar – Schalke 0-1 (Konoplyanka 10),
Salzburg – Nice 0-1 (Plea 13).

Clasament: 1. Schalke 9p, 2. Krasnodar 6p, 3. Nice 3p,
4. Salzburg 0p.

GRUPA J: Slovan Liverec – Fiorentina 1-3 (Sevcik 58 /
Kalinic 8, 23, Babacar 70), Qarabag – PAOK Salonic 2-0
(Quintana 56, Amirquliyev 87).

Clasament: 1. Fiorentina 7p, 2. Qarabag 4p, 3. PAOK
4p, 4. Liberec 1p.

GRUPA K: Hapoel Beer Sheva – Sparta Praga 0-1 (Pul-
krab 71), Inter Milano – Southampton 1-0 (Candreva 67).

Clasament: 1. Sparta P. 6p, 2. Southampton 4p, 3. Ha-
poel 4p, 4. Inter 3p.

GRUPA L: Steaua – FC Zurich 1-1 (Golubovic 63 / Kone
86), Osmanlispor – Villarreal 2-2 (Rusescu 23, 24 / N’Dia-
ye 55, Pato 74).

Clasament: 1. Villarreal 5p, 2. Zurich 4p, 3. Osmanlispor
4p, 4. Steaua 2p.

GRUPA E:  AS Roma – Austria Viena 3-3 (El Shaarawy 19,
34, Florenzi 69 / Holzhauser 16, Prokop 82, Kayode 84), Vik-
toria Plzen – Astra 1-2 (Horava 86 / Alibec 41, Horava 64 aut.).

Clasament: 1. Austria V. 5p, 2. Roma 5p, 3. Astra 3p, 4.
Plzen 2p.

GRUPA F: Genk – Bilbao 2-0 (Brabec 40, Ndidi 83),
Rapid Viena – Sassuolo 1-1 (Schaub 7 / Schrammel 66 aut.).

Clasament: 1. Genk 6p, 2. Sassuolo 4p, 3. Rapid V. 4p,
4. Bilbao 3p.

GRUPA G: Celta Vigo – Ajax 2-2 (Fontas 29, Orellana 82
/ Ziyech 22, Younes 71), Standard Liege – Panathinaikos 2-
2 (Edmilson Jr. 45+1 pen., Belfodil 82 / Ibarbo 12, 36).

Clasament: 1. Ajax 7p, 2. Celta 5p, 3. Standard 2p, 4.
Panathinaikos 1p.

GRUPA H: ªahtior Doneþk – Gent 5-0 (Kovalenko 12,
Ferreyra 30, Bernard 46, Taison 75, Malyshev 85), Kony-
aspor – Braga 1-1 (Milosevic 9 / Koka 55).

Clasament: 1. ªahtior 9p, 2. Gent 4p, 3. Braga 2p, 4.
Konyaspor 1p.

În faza urmãtoare acced primele douã clasate din fiecare grupã. Runda viitoare (3 noiembrie) programeazã returul acestor partide.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

VOLEI (M) – Divizia A1 – etapa a 3-a: ACS Municipal
Zalãu – SCM U CRAIOVA (duminicã, 19:30, în direct la Digi
Sport 3), CSA Steaua Bucureºti – CS ªtiinþa Explorãri Baia
Mare, LMV Tricolorul Ploieºti – CS ªtiinþa Bacãu, CS Arca-
da Galaþi – VCM LPS Piatra Neamþ, CS Unirea Dej – CS
Caransebeº, CS “U” Cluj – CSM Bucureºti (toate sâmbãtã).

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

Mãcar teoretic,

VVVVVoleibaliºtii craioveni, în faþa celui mai greu meci al campionatuluioleibaliºtii craioveni, în faþa celui mai greu meci al campionatuluioleibaliºtii craioveni, în faþa celui mai greu meci al campionatuluioleibaliºtii craioveni, în faþa celui mai greu meci al campionatuluioleibaliºtii craioveni, în faþa celui mai greu meci al campionatului
SCM U Craiova dã piept, mâi-

ne, în deplasare, cu Municipal Za-
lãu, formaþie în dauna cãreia se
încorona sezonul trecut, trecându-
ºi astfel în cont primul titlu naþio-
nal din istorie. Performanþã atinsã
chiar în urbea ardeleanã, dupã un
succes cu 3-1, rezultat identic ºi
per-ansamblul finalei.

În cele douã runde scurse pânã
acum, alb-albaºtrii au învins cu 3-
1 în fieful celor de la Explorãri Baia
Mare, iar mai apoi au depãºit cu
3-0, la Polivalentã, pe Universita-
tea Cluj. De partea cealaltã, sãlãje-
nii au înregistrat un 3-0, “acasã”,
cu nou-promovata ªtiinþa Bacãu,

urmat de un 3-2 pe parchetul ace-
leiaºi formaþii din Baia Mare.

Echipa femininã primeºte vizita
deþinãtoarei Cupei Challenge

Protagonista unui start slab de
sezon, formaþia femininã de vo-
lei îºi va continua, cel mai pro-
babil, seria negativã, deoarece va
întâlni în aceastã rundã pe CSM
Bucureºti, deþinãtoarea Cupei
Challenge, cum am notat deja.
Jucãtoarele lui Daniel Sãvoiu vin
dupã un 0-3 contra viceampioa-
nei Târgoviºte, în care n-au contat
în vreunul dintre seturi, toate fi-
ind cedate la 12. În schimb, bu-

cureºtencele n-au lãsat nimic lui
CSM Lugoj.

Handbalistele evolueazã tot la
poalele Meseºului

Asemenea voleibaliºtilor, hand-
balistele joacã tot la Zalãu. Runda
precedentã, cele douã combatante
au înregistrat rezultate identice, dar
în oglindã. Craiova a învins cu 25-
20, acasã Galaþiul, în vreme ce
sãlãjencele s-au înclinat pe terenul
liderului Brãila.

Cealaltã formaþie din Bãnie aflatã
în elitã, cea masculinã de baschet,
a jucat asearã, la Polivalentã, cu
Phoenix Galaþi.

VOLEI (F) – Divizia A1 – etapa a 3-a: SCM U CRAIOVA –
CSM Bucureºti (duminicã, ora 16:00, Sala Polivalentã), SCM Pi-
teºti – CSM Târgoviºte, ACS Penicilina Iaºi – CSU Galaþi, CS
ªtiinþa Bacãu – CSU Medicina CSS Tg. Mureº (toate sâmbãtã),
CSM Lugoj – VC Unic LPS Piatra Neamþ (de asemenea dumini-
cã), CS Volei Alba-Blaj – CS Dinamo Bucureºti (luni).

Clasament
1. Târgoviºte 6 7. Tg. Mureº 3
2. Piteºti 6 8. Galaþi 3
3. Alba-Blaj 5 9. Iaºi 0
4. Dinamo 5 10. Lugoj 0
5. CSM Buc. 4 11. CRAIOVA 0
6. Bacãu 4 12. Piatra N. 0

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã – etapa a 7-a: HC Zalãu –
SCM CRAIOVA (duminicã, ora 16:00, TVR 1), CSU Danubius
Galaþi – U Cluj (sâmbãtã), CSM Unirea Slobozia – CS Mãgura
Cisnãdie (tot duminicã), CSM Bistriþa – ASC Corona Braºov (26
octombrie), CSM Ploieºti – HCM Rm. Vâlcea (30 octombrie). S-
au jucat deja din aceastã rundã: CSM Bucureºti – CSM Cetate
Devatrans 38-21, CSM Roman – HC Dunãrea Brãila 18-20.

Clasament
1. Brãila* 21 8. Roman* 9
2. CSM Buc.* 18 9. Bistriþa 9
3. Braºov 13 10. Zalãu 7
4. Craiova 12 11. Slobozia 5
5. U Cluj 10 12. Devatrans* 3
6. Vâlcea 10 13. Galaþi -1
7. Cisnãdie 10 14. Ploieºti -3
* - un joc în plus.

Tineretul Universitãþii Craiova a trecut la limitã, ieri,
de cel al Concordiei Chiajna, scor 1-0, într-un meci
jucat pe arena Extensiv.

Vasile Constantin (min. 59) a adus victoria alb-al-
baºtrilor, cu un ºut din ºase metri, dupã o centrare
excelentã a lui Marcu. În acest meci a debutut în Liga
a III-a portarul Andrei Bobonete, în vârstã de 16 ani.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 9-A

Universitatea II a depãºit formaþia similarã a Chiajnei
Echipa folositã de Corneliu Papurã a arãtat astfel:

Bobonete – Borþa, Cioinac, Ciocotealã, Ionescu –
Buzan, Enache, V. Constantin – Marcu, A. Popescu,
Burlacu. Au mai intrat: Gunie, Bîrzan, R. Constanti-
nescu.

Vineri: CS U Craiova II – Concordia Chiajna II 1-
0, Atletic Bradu – FC Aninoasa 1-1, ACS ªirineasa –

Steaua Bucureºti II 1-4.
Sâmbãtã, ora 15:00: Flacãra Moreni – CS Po-

dari, Sporting Roºiori – CSO Filiaºi, Urban Titu –
SCM Piteºti, FC Voluntari II – FCM Alexandria.
CS Mioveni II stã.

Sâmbãtã, ora 11:00: Progresul Segarcea – Arena Bulls Preajba, Trac-
torul Cetate – Luceafãrul Craiova, Recolta Ostroveni – Metropolitan Iºal-
niþa, Viitorul Cârcea – Unirea Leamna, Dunãrea Calafat – ªtiinþa Malu
Mare. Partida Ajax Dobroteºti – ªtiinþa Danubius Bechet se joacã marþi,
de la ora 16:00.

Clasament

1. Cârcea 22 7. Luceafãrul 10

2. Iºalniþa 22 8. Leamna 8

3. Bechet 20 9. Malu Mare 7

4. Cetate 18 10. Dobroteºti 6

5. Segarcea 18 11. Preajba 4

6. Ostroveni 14 12. Calafat 4

LIGA A IV-A – ETAPA A 10-A

Simona Halep (4 WTA) a
fost plasatã în Grupa Roºie a
Turneului Campioanelor,
conform tragerii la sorþi
efectuate ieri, ºi urmeazã a le
înfrunta Angelique Kerber
(Germania, 1 WTA), Madi-
son Keys (SUA, 7 WTA) ºi
Dominika Cibulkova (Slova-
cia, 8 WTA).

În Grupa Albã au fost
distribuite: campioana en-

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

Confruntare cu liderul mondial

Halep ºi-a aflat grupa
de la Turneul Campioanelor

titre Agnieszka Radwanska
(Polonia, 3 WTA), Karolina
Pliskova (Cehia, 5 WTA),
Garbine Muguruza (Spania, 6
WTA) ºi Johanna Konta
(Marea Britanie, 10 WTA)
sau Svetlana Kuzneþova
(Rusia, 9 WTA).

Halep ºi Kerber vor oferi
fãrã îndoialã blockbusterul
din faza grupelor, cele douã
urmând sã joace al 8-lea

meci direct! Simona o
conduce pe nemþoaicã, 4-3 la
general, constãnþeanca având
palmares pozitiv ºi cu o altã
adversarã din grupe, Madi-
son Keys, scor 4-1! În
schimb, istoria partidelor
directe dintre Halep ºi
Cibulkova e de partea slova-
cei, scor 3-2, ultimul duel
fiind adjudecat însã de
Simona în acest an (6-2, 6-4

în finala de la Madrid).
La marele bal, gãzduit de

Singapore ºi transmis pe
canalele Digi Sport ºi Dolce
Sport, Simona va debuta în
compania Cibulkovei, dumini-

cã, de la ora 15:00. Regulile
din grupe sunt simple: se joacã
dupã sistemul fiecare cu
fiecare, primele douã clasate
mergând în semifinalele
programate sâmbãta viitoare.
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Se întâlnesc astãzi echipe-
le care au învins în runda
trecutã pe Steaua ºi Dinamo
ºi totodatã cele mai omogene
formaþii din Liga I. Astfel, de
la meciurile directe de acum
doi ani, pentru Craiova mai
joacã ºi acum: Bãluþã,
Vãtãjelu, Kay, Ivan, Acka,
Madson, Briceag ºi Nuno
Rocha, în timp ce la gazde a
„supravieþuit” aproape o
întreagã echipã: Pleºca,
Llullaku, Creþu, Trtovac,
Zaharia, Romeo, Petre,
Buziuc ºi Cristea. În respec-
tivele dispute s-au înregistrat
rezultatele: Gaz Metan – „U”
Craiova 1-0, gol Figliomeni
ºi 1-1 la Craiova, marcatori
Târnãcop ºi Llullaku.

Gazdele au arãtat în acest
campionat cã posedã o
defensivã extrem de bine
organizatã, compusã con-
stant din 7 jucãtori, iar pe
atac mizeazã pe viteza lui
Muntean, viziunea în joc a
„butoiaºului” Eric ºi eficaci-
tatea golgheterului Ligii I,
Azdren Llullaku, cel care a
jucat recent pentru naþionala
Albaniei. În aceste condiþii,
defensiva ardelenilor va fi
greu de desfãcut, iar un
eventual gol primit pe contrã
ar putea fi decisiv, aºa cum
s-a întâmplat ºi acum doi
ani. Doar o înfrângere au
suferit ardelenii în ultimele
10 jocuri disputate acasã în
Liga 1 Orange, 1-3 cu
Pandurii (9 septembrie
2016), în rest au cinci
victorii ºi patru rezultate de
egalitate. ªapte puncte din 18
posibile au luat oltenii din
deplasare în acest sezon
(victorii la Giurgiu ºi Volun-
tari, remizã în Gruia).

Antrenorii Cristi Pustai ºi
Gigi Mulþescu vor fi faþã în
faþã pentru a ºasea oarã în
Liga 1 Orange. Pânã în
aceastã rundã, tehnicianul
Craiovei ºi-a trecut în cont
trei victorii, în timp ce
Pustai a izbutit doar un
succes. Ultima confruntare
directã a fost în ediþia
trecutã, FC Botoºani - FC
Voluntari 2-2. Mulþescu a

Universitatea Craiova poate egala liderul
în cazul unui succes în deplasare cu Gaz

Metan, echipã care vine tocmai dupã
un succes contra Stelei

antrenat gruparea din Me-
diaº în sezonul 2012-2013,
când a bifat 15 meciuri în
campionat pe banca sibieni-
lor: ºapte victorii - patru
remize - patru înfrângeri.

De obicei, oltenii sãrbãto-
resc exagerat un succes
important ºi îºi pierd din
concentrare ºi determinare
pentru urmãtorul meci, chiar
dacã este mai uºor, însã Gigi
Mulþescu spune cã ºi-a
motivat suficient jucãtorii
pentru partida din Ardeal:
„Nu avem timp sã savurãm
victoria cu Dinamo, le-am
spus jucãtorilor cã meciul de
la Mediaº e mai greu decât
cel cu Dinamo. Gazul are o
apãrare greu de depãºit, care
se apropie de perfecþiune, s-
a vãzut ºi în meciul cu
Steaua, iar acasã este ºi mai
puternicã, are câþiva jucãtori
rapizi pe atac, care creazã
mari probleme. Noi abordãm
meciul ca ºi pe toate celelal-
te, vom juca pe atac ºi vom
încerca sã câºtigãm”. ªi
autorul golului al doilea din
meciul cu Dinamo, Marius
Briceag, promite cã aborda-
rea partidei de azi va fi la
intensitate maximã: „Va fi
un joc foarte dificil, Gaz
Metan este o echipã foarte
bunã, care se apãrã bine ºi
posedã jucãtori de vitezã în
atac. Nu am fãcut nimic
dacã nu dublãm succesul cu
Dinamo cu un rezultat
pozitiv la Mediaº”.

MedieºeniiMedieºeniiMedieºeniiMedieºeniiMedieºenii
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„V„V„V„V„Veniþi sã batemeniþi sã batemeniþi sã batemeniþi sã batemeniþi sã batem
împreunãîmpreunãîmpreunãîmpreunãîmpreunã
Universitatea!”Universitatea!”Universitatea!”Universitatea!”Universitatea!”

Dacã alb-albaºtrii vin dupã
victoria de la Severin cu
Dinamo, ardelenii tocmai ce
au învins liderul Steaua pe
Arena Naþionalã ºi îºi pun

mari speranþe cã vor repeta
performanþa ºi faþa ocupantei
locului secund, Universitatea
Craiova. Jucãtorii Gazului au
transmis mesaje pe site-ul
oficial, fãcând apel la lumea
din oraº sã vinã în numãr cât
mai mare la stadion pentru a-
i ajuta sã câºtige în faþa
ªtiinþei. „Sã mergem împreu-
nã spre Europa League, sã
susþinem echipa oraºului
Mediaº!” a fost îndemnul
brazilianului Eric de Oliveira.
„Vã aºtept la meciul cu
Craiova, doar împreunã
putem face o figurã frumoa-
sã” a spus ºi albanezul
Azdren Llullaku, golgheterul
Ligii I. „Vã aºteptãm sã ne
fiþi alãturi la meciul împotri-
va Universitãþii Craiova” s-a
adresat fanilor ºi fundaºul
Ionuþ Buzean, care este ºi
oficial al grupãrii ardelene,
iar Trtovac, Muntean ºi
Pleºca au avut ºi ei acelaºi
discurs, chemând fanii la
stadion. „Mobilizare maximã
pentru partida de sâmbãtã,de
pe teren propriu, când Gaz
Metan Mediaº întâlneºte
ocupanta locului 2, Universi-
tatea Craiova, în ultima etapã
a turului de campionat. Dupã
victoria uriaºã împotriva
echipei Steaua Bucureºti,
jucãtorii Gazului au mare
nevoie de susþinerea publicu-
lui în aceasta partidã, iar o
victorie în fata oltenilor ne-ar
putea duce pe locul 3 in Liga
1” este comunicatul clubului
din judeþul Sibiu.

Antrenorul celor de la Gaz
Metan, Cristi Pustai, spune
cã nu s-ar mulþumi cu un

Liga I – etapa a 13-a
Meciurile Concordia – ACS Poli ºi Viitorul – CFR Cluj

s-au jucat asearã.

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
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Gaz Metan Mediaº – Universitatea Craiova
Stadion: „Gaz Metan”, ora 18

Gaz Metan Mediaº: Pleºca
– R. Zaharia, Trtovac, Susnjar,
Buzian – I. Cristea, Rugasevic,
Danci - Muntean, Eric, Llulla-
ku. Antrenor: Cristian Pustai.
Rezerve: Greab – C. Petre, S.
Lupu, Romeo, Bic, Buziuc,
Axente.

Universitatea Craiova: Ca-
lancea – Briceag, Popov, Acka,
Vãtãjelu – Zlatinski – Ivan, Nuno
Rocha, Gustavo, Bãluþã – Mãzã-
rache. Antrenor: Gigi Mulþescu.
Rezerve: L. Popescu – Kay,
Screciu, Bancu, Manea, Kelic,
Rambe.

punct în partida de astãzi:
„Craiova a jucat bine în
ultima vreme, a pierdut greu
ºi la Steaua, e în formã, îºi
doreºte sã stea în plasa
liderului. Noi vrem sã câºti-
gãm acasã, pentru a continua
rezultatele din ultima vreme.
Nu m-aº mulþumi cu un
punct”. Portarul Rãzvan
Pleºca crede în victorie,
obiectivul echipei sale fiind

acum play-off-ul: „Nu e cel
mai greu meci, chiar dacã
Universitatea are jucãtori
valoroºi. În plus, au un
nucleu de jucãtori care
evolueazã de ceva timp
împreunã, sunt omogeni. De
dorim sã intrãm în play-off,
este un obiectiv realizabil,
am demonstrat cã putem cele
mai bune echipe, Steaua,
Astra ºi Viitorul”.
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