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- Americanii au ajuns pe lunã,
Popescule, ºi mie nu-mi ajunge
pensia pe-o lunã.
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Alina Gorghiu, ºefa PNL, a decla-
rat, ieri, în urma discuþiei cu Dacian
Cioloº, cã acesta este propunerea
partidului, unanim validatã în Biroul
Politic Naþional, încã nevalidatã de
Consiliul Naþional, pentru funcþia de
premier, în mandatul urmãtor, dupã
alegerile parlamentare. Dacian Cioloº
nu se va înscrie în PNL, pânã la 11
decembrie a.c. – a lansat, dupã cum
se ºtie, o platformã-program –, dar
de regulã, potrivit chestionarului de
democraþie Freedom House, ºeful
Guvernului este ales printr-un pro-
ces democratic, corect ºi echitabil.
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Catedrala Mitropolitanã din
Craiova îºi prãznuieºte ocrotito-
rul duhovnicesc. Credincioºii din
Cetatea Bãniei sunt aºteptaþi as-
tãzi sã ia parte la tradiþionala pro-
cesiune închinatã Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie, patronul sfân-
tului lãcaº ºi al oraºului. Mâine,
26 octombrie, de la primele ore
ale dimineþii, Sfânta ºi Dumneze-
iasca Liturghie va fi sãvârºitã de
un sobor de arhierei, preoþi ºi dia-
coni, în frunte cu ÎPS Irineu, Ar-
hiepiscopul Craiovei ºi Mitropo-
litul Olteniei.Pe patine ºi înPe patine ºi înPe patine ºi înPe patine ºi înPe patine ºi în
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Înainte de a apela la autoritãþi,

Inundaþiile au fãcut, în
Dolj, nu de puþine ori,
ravagii. Pe timpul verii,
pâraiele din preajma
locului sunt inofensive.
Când lunile ploioase îºi
reintrã în drepturi, sunt
chemate la intervenþie
Armata, Jandarmeria,
Protecþia Civilã, pentru
ca pagubele sã fie cât
mai reduse. O recentã
acþiune de verificare a
stãrii tehnice ºi funcþio-
nale a construcþiilor hi-
drotehnice cu rol de apã-
rare împotriva inundaþii-
lor a arãtat cã este nevo-
ie de mai multã implicare
a colectivitãþilor locale în
menþinerea corespunzã-
toare a cursurilor de apã.
Care pot porni
de la a nu mai
arunca deºeuri-
le menajare în
albia râurilor. 77777 AC
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Legea privind desecretizarea
arhivelor fostei Securitãþi comuniste,
adoptatã tacit de deputaþi

Iniþiativa legislativã prin care dosa-
rele fostei Securitãþi comuniste din pe-
rioada 6 martie 1945 – 22 decembrie
1989, aflate în arhivele SRI, SIE ºi
MapN, urmeazã a fi predate cãtre
CNSAS a fost adoptatã tacit, ieri, de
Camera Deputaþilor, termenul de dezba-
tere de 21 octombrie fiind depãºit. Ini-
þiativa prevede deconspirarea întregu-
lui personal al securitãþii comuniste din
România, de la ofiþeri la colaboratori sau
informatori. De asemenea, iniþiatorul Dan
Cristian Popescu, fost deputat PNL,
doreºte predarea arhivelor deþinute în
prezent de instituþii precum SRI, SIE ºi
MapN cãtre Colegiul pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii (CNSAS). Iniþiati-
va legislativã va merge la Senat, care
este for decizional în acest caz.

Senatul decide ca pedepsele
scriitorilor din penitenciare
sã fie reduse cu 20 de zile indiferent
de numãrul de lucrãri

OUG referitoare la reducerea pedep-
sei cu 20 de zile pentru persoanele pri-
vate de libertate care scriu lucrãri ºtiin-
þifice a trecut, ieri, de Senat în varianta
Guvernului, fiind adoptatã tacit dupã
ce nu a întrunit numãrul necesar de
voturi pentru a fi admisã, modificatã
sau respinsã. Senatorii nu au reuºit sã
adopte raportul Comisiei juridice, care
adoptase un amendament, iniþiat de
Comisia pentru drepturile omului, care
prevedea cã persoanele private de li-
bertate primesc o reducere a pedepsei
de 20 de zile pentru fiecare lucrare ºtiin-
þificã sau invenþie ºi nu 20 de zile indi-
ferent de numãrul cãrþilor scrise în în-
chisoare, aºa cum a decis Guvernul.
Supus la vot, nici proiectul de lege pen-
tru aprobarea OUG nu a reuºit sã cu-
muleze numãrul de voturi necesare, dar
nici proiectul de respingere al ordo-
nanþei. ‘’O sã redezbatem proiectul...’’,
a anunþat preºedintele de ºedinþã, so-
cial-democratul Ioan Chelaru. El a fost
atenþionat de stafful tehnic cã terme-
nul de adoptare tacitã în acest caz este
24 octombrie. Senatul a fost primã ca-
merã sesizatã, Camera Deputaþilor fi-
ind for decizional. Lucrãrile ºtiinþifice
publicate sau invenþiile ºi inovaþiile bre-
vetate de cãtre o persoanã condamna-
tã la o pedeapsã privativã de libertate,
indiferent de numãrul acestora, se con-
siderã maximum 20 de zile executate pe
întreaga duratã a executãrii pedepsei,
a decis Guvernul la sfârºitul lunii iunie.
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ªeful Executivului Dacian Cioloº a fost de-
semnat, ieri, de Biroul Politic Naþional al PNL,
candidat al partidului pentru postul de premier
dupã alegerile parlamentare, decizia fiind luatã
cu unanimitate de voturi. Înaintea ºedinþei, pre-
ºedintele PNL, Alina Gorghiu, a anunþat cã-l
va propune pe Dacian Cioloº drept candidat al
partidului, precizând cã a primit acceptul aces-
tuia în discuþia de ieri-dimineaþã de la Guvern.

„Discuþia pe care am avut-o cu primul minis-
tru astãzi (n.r. – ieri) a vizat douã direcþii. Una a
vizat compatibilitatea dintre programul de gu-
vernare al PNL ºi Platforma România 100 ºi a
doua discuþie a fost solicitarea PNL, pe care o
veþi vedea concretizatã astãzi în BPN ºi supu-
sã votului, de desemnare a candidatului de
prim-ministru din partea liberalilor. Dacian Cio-
loº va fi propunerea pe care astãzi o voi face
colegilor mei care îºi vor exercita votul. Evi-
dent, procedura este conform statutului nefi-
nalizatã astãzi pentru cã un Consiliul Naþional
trebuie sã formalizeze decizia din BPN”, a de-
clarat Gorghiu.

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Dragoº
Tudorache, a anunþat, ieri, cã se face o anchetã
disciplinarã în ceea ce îi priveºte pe jandarmii care
apar lângã protestatarii întinºi la pãmânt, dupã ce
participanþii la miting au încercat sa rupã cordonul
de forþe de ordine.

“Dispozitivul jandarmeriei nu a fost unul ofen-
siv, ci pur defensiv. El viza doar blocarea accesului
pe alte trasee decât cele aprobate. Chiar ºi atunci
când s-a încercat ruperea dispozitivului nu s-au
folosit niciunul din echipamentele agresive din
dotarea jandarmeriei, bastoane, gaze, scuturi, aºa
cum s-a speculat la un moment dat. A avut loc o
imobilizare fizicã a doi dintre cei patru organiza-
tori, care au fost conduºi la secþia 1 de poliþie.
Abia aici putem sã discutãm de forþã. Aceste inci-
dente punctuale sunt elementele pentru care am
cerut jandarmeriei sã fie constituitã o comisie pen-

Confederaþia Operatorilor ºi
Transportatorilor Autorizaþi din Ro-
mânia (COTAR) va organiza, pe 2
noiembrie, un miting de protest în faþa
Guvernului, la care vor participa 6.000
de autovehicule.

“Mitingul de protest are 5 teme
principale, de care Guvernul Româ-
niei este direct responsabil. Impor-
tant de reþinut este cã nu cerem sub-
venþii, nu cerem mãriri de salariu, nu
afectãm Bugetul Statului Român cu
cerinþele noastre, ba din contrã, ce-
rem reglementãri ale unor legi, prin
Ordonanþã de Urgenþã, pentru a se
stopa abuzurile unor grupuri de inte-
rese din Parlamentul României care

Dragoº Tudorache (MAI) a anunþat o anchetã disciplinarã la jandarmerie
„Cei care vor fi identificaþi ca implicaþi în acel incident vor fi supuºi verificãrilor”

tru cercetare disciplinarã. (...)Vorbim doar de un
grup mic, încercarea acelui grup de a forþa cordo-
nul de jandarmi ºi de a intra pe Calea Victoriei,
pentru acea intervenþie punctualã vom efectua o
cercetare disciplinarã. (...) S-au vãzut doi oameni
care erau culcaþi la pãmânt, din ce spune jandarme-
ria s-au culcat singuri la pãmânt. (...) Vom cere în
scris acordul Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Datelor pentru cã nu avem o problemã în a pune la
dispoziþia dumneavoastrã imaginile. Comisia va ana-
liza înregistrãrile ºi cei care vor fi identificaþi ca im-
plicaþi în acel incident vor fi supuºi verificãrilor”, a
declarat ministrul Afacerilor Interne, Dragoº Tudo-
rache, în cadrul unei conferinþe de presã.

Precizãrile au fost fãcute dupã ce peste 2.000 de
oameni au participat, sâmbãtã, la Marºul pentru
Basarabia organizat de Platforma Unionistã “Acþi-
unea 2012”, câþiva protestatari încercând sã rupã

cordonul de jandarmi, aceºtia fiind ridicaþi ºi amen-
daþi. În urma incidentelor, ministrul de Interne, Dra-
goº Tudorache, a solicitat inspectorului general al
Jandarmeriei Române un raport complet cu privire
la evenimentele din Piaþa Victoriei. Raportul i-a fost
înaintat ministrului luni dimineaþa.

“S-a încercat medierea cu organizatorii dar a
reieºit clar care era scopul. Au spus-o foarte clar
cã intenþioneazã sã ajungã în Piaþa Universitãþii
unde vor sã campeze. Am vãzut o manifestare paº-
nicã pentru o cauzã frumoasã. La momentul tensi-
onat a deviat pentru motive care nu au de a face cu
jandarmeria. (...) Graba cu care anumiþi politicieni
discrediteazã este pentru mine oarecum curioasã”,
a mai spus Tudorache. Ministrul a precizat cã în
cadrul comisiilor de avizare a protestului organiza-
torilor li s-a explicat care este traseul pe care se pot
deplasa, acesta fiind asumat ºi de protestatari.
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Preºedintele PNL Alina Gorghiu a spus cã
Dacian Cioloº nu se va înscrie în partid ºi cã
acest lucru nu îi încurcã pe liberali. „Trebuie sã
fac niºte precizãri pe care ºi eu ºi domnul prim-
ministru le-am fãcut de fiecare datã: nu se în-
scrie în niciun partid politic. Domnia sa a decis
sã rãmânã acea persoanã care îºi respectã an-
gajamentele pânã la finalizarea mandatului, lu-
cru care nu ne încurcã, da, nu mai are mult, nu
ne deranjeazã, ba dimpotrivã suntem de acord
cã are obligaþia sã îºi respecte cuvântul pânã
la finalizarea mandatului sãu de prim-ministru
aºa cum ºi-a asumat la începutul acestui man-
dat”, a mai afirmat ea, adãugând cã în Statutul
PNL nu existã nici un impediment în a desemna
pentru funcþia de prim-ministru o persoanã care
nu este membrã a partidului ºi cã nu se ºtie
niciodatã ce ne rezervã viitorul.

Gorghiu a mai spus, la insistenþele jurnaliºti-
lor, cã premierul este de acord cu acest demers:
„Nu fãceam aceastã propunere dacã nu aveam
acceptul lui”. Premierul a avut discuþii cu liderii
PNL la guvern, în cursul dimineþii de ieri.

Transportatorii vor protesta în faþa Guvernului pe 2 noiembrie
au modificat legi pentru a permite ca
activitatea de transport sã fie pirata-
tã”, precizeazã reprezentanþii COTAR
într-un comunicat de presã.

Potrivit acestora, pirateria în trans-
portul de persoane a devenit o acti-
vitate toleratã ºi nesancþionatã de
autoritãþile române, iar lipsa de impli-
care a autoritãþilor române a permis,
în decursul ultimilor ani, dezvoltarea
unui fenomen al transportului regu-
lat de persoane fãrã licenþã, în mod
ilegal, dar nesancþionat, cu orare afi-
ºate ºi staþii de preluare a clienþilor,
în mod clar stabilite. «Astfel de firme
care desfãºoarã activitãþi ilegale au
ajuns sã-ºi promoveze serviciile ºi

prin reclame ºi spoturi publicitare:
„Peste 40.000 de clienþi ºi mai mult de
2.000.000 km anual parcurºi în sigu-
ranþã ne recomandã ca cea mai bunã
ºi sigurã companie de transport”.
Lipsesc din aceastã prezentare douã
cuvinte cheie, care ar trebui sã preo-
cupe serios autoritãþile române: ile-
gal ºi evazionist», spun reprezentan-
þii COTAR.

Aceºtia susþin cã Legea taxime-
triei conþine în mod deliberat formu-
lãri evazive ºi incomplete, pentru a
permite “grupurilor de interese apro-
piate unor interesaþi”, sã profite de o
legislaþie lacunarã ºi fãcutã cu dedi-
caþie. «Aceastã lege a fost modifica-
tã astfel încât sã le permitã unor “gru-
pãri” sã desfãºoare activitãþi de taxi
în alte localitãþi, în afara zonei în care
taximetriºtii au licenþã de funcþiona-
re. În prezent sunt mii de taxiuri cu
licenþã în localitãþile din jurul Bucu-
reºtiului, dar care, în realitate îºi des-
fãºoarã activitatea în Capitalã. Parla-
mentarii care au avut interese au
modificat OUG 34/2010 prin legea
168/2010, chiar ºi în acest an, fãcând
schimbãri exact la acel articol care
permitea organelor de control sã eli-
mine activitatea neautorizatã, ilegalã
din aceastã activitate», mai afirmã
transportatorii.

Potrivit reprezentaþilor COTAR,
activitãþile ilegale ºi evazioniste de
transport persoane în regim taxi, prin

folosirea unor platforme informatice
(de tipul UBER), încalcã dreptul la
concurenþã loialã ºi care conduc la
dispariþia activitãþii de taxi în condiþii
legale.

În ceea ce priveºte OUG 69/2016,
prin care se acordã facilitãþi de trans-
port elevilor, reprezentanþii COTAR
considerã cã este o mãsurã pe care
Guvernul României ar fi trebuit sã o
ia de mult timp, dar forma sub care a
fost gânditã nu duce decât la împo-
vãrarea transportatorului privat, care
ºi acum aºteaptã câte un an de zile
sã-i fie rambursatã contravaloarea
cupoanelor de transport pentru pen-
sionari. COTAR propune transport
gratuit pentru toþi elevii, iar transpor-
tatorii de persoane, prin curse regu-
late, sã plãteascã 5% TVA, deducti-
bil pânã la urmã.

“Sperãm ca pânã pe data de 2 no-
iembrie 2016, data protestului, Guver-
nul sã emitã Hotãrârea prin care va
plafona tarifele RCA pe o perioadã
de 6 luni. În caz contrar, subiectul
RCA va deveni un nou punct al pro-
testului nostru. Nu credem cã Guver-
nul va intra în jocul electoral al mari-
lor partide politice, astfel încât sã în-
târzie aceastã H.G., întârziere care va
duce la protejarea intereselor finan-
ciare ale multinaþionalelor din asigu-
rãri, în dauna industriei de transport
cu capital românesc”, se mai menþio-
neazã în comunicat.
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Timp de trei luni, adicã din
momentul în care actualul CLM
Craiova ºi-a preluat mandatul, li-
beralul Doru Câplea a stat tot
timpul numai pe margine. La pro-
priu. Cu o consecvenþã de invi-
diat, tânãrul liberal a bãtut dru-
mul pânã la Primãrie ºi a avut
rãbdare sã zãboveascã în salã
câte ore a fost nevoie pentru a
asista la ºedinþele CLM Craiova,
alãturi de cei cinci colegi din
PNL. Mai mult decât sã observe
cum încercau liberalii sã critice
ºi sã se opunã la proiectele pro-
movate de PSD, pe care nu le
considerau în regulã, nu a putut
sã-ºi ajute cu nimic colegii. Ne-
fiind validat, nu avea nici cum sã
voteze.

Al ºaptelea
De joi, Doru Câplea intrã, ofi-

cial, în CLM Craiova ºi are cali-
tatea de a pune umãrul la opozi-
þie. Conducerea PNL Dolj a anun-
þat cã acesta este membru al par-
tidului ºi cã este persoana care
trebuie validatã în locul lui Pavel
Badea, care ºi-a depus demisia din
consiliu, întrucât este urmãtorul
membru care a fost votat pe lista
PNL, la alegerile locale din 5 iu-
nie. Doru Câplea s-a aflat pe po-
ziþia a ºaptea pe lista electoralã a
PNL Dolj, prin urmare este urmã-

În sfârºit, liberalii voteazã în formaþie com-
pletã. Rezerva Doru Câplea, care a fost scos
la încãlzire de trei luni de conducerea jude-

þeanã a PNL, urmeazã sã îºi preia mandat de
consilier local, poziþie din care va trebui sã

atace puternic PSD ºi ALDE, care deþin ma-
joritatea în CLM Craiova.

torul care intrã în consiliu. Toto-
datã, acesta preia ºi locul în Co-
misia IV de Culturã, Învãþãmânt
ºi Sport a CLM Craiova.

Pavel Badea
a plecat de tot

Prin venirea lui Doru Câplea,
liberalii din CLM Craiova sunt, în
sfârºit, reprezentaþi complet. Cu
Pavel Badea cap de listã, acesta
fiind principalul contracandidat
al primarului Lia Olguþa Vasiles-
cu, PNL a câºtigat ºase mandate
de consilieri locali, dar nu a pu-
tut sã-ºi foloseascã decât cinci
dintre aceºtia pânã acum. Cel de-
al ºaselea, Pavel Badea, nu a apu-
cat sã-ºi ia în primire mandatul
deoarece, dupã o ceartã la par-
tid, a fost exclus din rândul mem-
brilor. Badea s-a ambiþionat ºi a
fãcut toate demersurile legale reu-
ºind sã obþinã anularea deciziei
organizaþiei de la Dolj. Când ºi-a
recâºtigat, în sfârºit, mandatul de
consilier, Badea a anunþat cã re-
nunþã la acest fotoliu, dându-ºi
demisia din CLM Craiova.

Opoziþia
ºi ce poate ea

Din cei ºase consilieri locali,
doi consilieri – Marian Vasile ºi
Marinel Florescu – au fãcut par-
te ºi din fostul mandat ºi sunt cei

mai vocali reprezentanþi ai opo-
ziþiei în CLM Craiova. Flavius
Sirop a mai avut ºi el un mandat
de consilier local la activ, poziþie
din care a plecat director la SC
Salubritate, dupã transformarea
serviciului public în SRL. Ceilalþi
doi consilieri liberali sunt Adria-
na Ungureanu ºi Dan Diaconu,
care nu au mai fãcut parte din
nici un CLM Craiova. Dintre
aceºtia, doi candideazã  la alege-
rile parlamentare din decembrie:
Flavius Sirop – locul 9 Camera

Deputaþilor ºi Andriana Ungurea-
nu – locul 4 Senat.

Pe fazã în scandalul
gunoaielor

Liberalii au fãcut opoziþie atât
cât au putut, dar nu au reuºit sã
influenþeze soarta nici unui proiect
de hotãrâre de pe ordinea de zi a
CLM Craiova. Cum este imposibil
sã facã faþã, prin vot, PSD-ului,
care deþine o majoritate covârºi-
toare (19 mandate, la care se adau-
gã ºi cele 2 ale ALDE), liberalii nu

s-au evidenþiat nici prin vreo pro-
punere beneficã pentru craioveni,
cu care sã vinã ºi sã o susþinã în
plen. În cele trei luni care s-au scurs
de la începerea mandat, aceºtia au
reuºit sã se remarce printr-o ches-
tiune negativã – cearta pe mandat
cu Pavel Badea care a explodat
chiar la debutul noului consiliu –
ºi printr-una pozitivã – luarea de
poziþie în scandalul gunoaielor, ge-
nerat de Eco Sud, administratorul
depozitului ecologic de la Mofleni.

LAURA MOÞÎRLICHE

Patinoarul artificial va fi ame-
najat în acelaºi loc – Piaþa Prefec-
turii ºi va fi deschis trei luni (15
noiembrie – 15 martie). Primãria
Craiova le propune consilierilor
municipali sã se asocieze cu fir-
ma Lets Skate SRL din comuna
Robãneºti pentru amenajarea
unui patinoar artificial în jurul fân-
tânii muzicale, municipalitatea
punând gratuit terenul la dispozi-
þie. De asemenea, în urma aso-
cierii, municipiul Craiova urmea-
zã sã primeascã suma de 8.500

lei, iar cetãþenii vor beneficia de
o serie de facilitãþi: Happy Hour
– acces gratuit pe patinoar, în in-
tervalul orar 10.00-12.00, de luni
pânã joi, în perioada 15 noiem-
brie 2016 – 15 februarie 2017,
în limita a 250 de persoane/orã;
în ziua de 24 decembrie 2016, un
Moº Crãciun pe patine îi va bu-
cura pe copiii aflaþi pe patinoar,
iar de 27 decembrie, cei ce poar-
tã numele de ªtefan ºi ªtefania
vor primi o intrare gratuitã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Nu mai puþin de 300 de frasini vor înfrumuse-
þa aleile din Parcul Tineretului, acolo unde vor
înlocui cei 86 de arbori tãiaþi în varã. Conduce-
rea RAADPFL Craiova spune cã arborii au fost
îndepãrtaþi din parc din cauzã cã erau uscaþi ºi
deveniserã periculoºi pentru siguranþa persoane-
lor care vizitau parcul, iar pentru tãieri existã ºi

300 de frasini vor fi plantaþi în Parcul Tineretului
acordul Agenþiei de Protecþie a Mediului Dolj. În
locul lor se planteazã frasini, o specie de arbore
despre care specialiºtii spun cã preferã solurile
jilave ºi se va adapta foarte bine locaþiei alese. În
plus, frasinul are ºi o duratã mai mare de viaþã.
Plantãrile au început de ieri.

LAURA MOÞÎRLICHE

De ieri, o comisie de epide-
miologi de la Institutul de
Sãnãtate Publicã Timiºoara se
aflã la Spitalul Judeþean din
Craiova pentru a analiza ºi a
gãsi soluþii în vederea redes-
chiderii celor trei secþii ale
unitãþii medicale, închise la
începutul acestei luni. Reamin-
tim cã Direcþia de Sãnãtate
Publicã Dolj a dispus suspen-
darea temporarã a trei secþii
ale Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Craiova: Neurolo-
gie, Endocrinologie ºi Diabet,
pentru igienizare ºi dezinfecþie
finalã, în urma unei anchete
epidemiologice efectuate dupã
ce spitalul a raportat pentru
luna septembrie mai multe

O comisie analizeazã situaþia celor trei
secþii închise la Spitalul Judeþean

cazuri de infecþii cu Clostri-
dium difficile, bacterie consi-
deratã drept principalul agent

etiologic al sindromului diareic
dupã terapie cu antibiotice.

RADU ILICEANU
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Un craiovean în vârstã de 19
ani, Severus Iamandiþã, care a lo-
vit intenþionat cu maºina un poli-
þist al IPJ Dolj, apoi a fugit, în ia-
nuarie a.c., a fost condamnat de
magistraþii Tribunalului Dolj la o
pedeapsã totalã de 17 ani ºi 8 luni
închisoare. El a fost acuzat de co-
miterea infracþiunilor de ultraj
combinat cu tentativã de omor ºi
conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul de cãtre o per-
soanã care nu posedã permis de
conducere, fiind trimis în judeca-
tã în lipsã, întrucât a dispãrut ime-
diat dupã comiterea faptei.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova, care au
deschis dosarul penal pe numele
lui Severus Iamandiþã, au reþi-
nut în sarcina lui faptul cã, „în
noaptea de 20/21 ianuarie a.c.,
în jurul orei 21.20, fiind în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu,
agentul principal Olteanu
Cristi Mihai a depistat pe stra-
da „Drãgãºani”, din munici-
piul Craiova, autoturismul mar-
ca Audi TT la volanul cãruia
se afla inculpatul Iamandiþã
Severus, care nu deþine permis
de conducere, ºi care staþiona
în mijlocul drumului, blocând
traficul. A coborât din autotu-
rism cu intenþia de a efectua
controlul conducãtorului auto-
turismului marca Audi TT, sens

Potrivit ANI, în perioada de-
þinerii funcþiei de ºef serviciu
tehnic în cadrul Centrului Ju-
deþean de Aparaturã Medicalã
Dolj, SC Centrul De Service
Aparatura Medicalã Oltenia SRL
(societate comercialã la care
persoana evaluatã deþine func-
þia de administrator ºi calitatea
de asociat) a încheiat un con-
tract de colaborare cu institu-
þia în cadrul cãreia persoana

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) a anunþat, ieri,
cã Marius Nicolae Brandt, fost ºef serviciu tehnic în
cadrul Centrului Judeþean de Aparaturã Medicalã Dolj,
este în conflict de interese.

evaluatã îºi desfãºura activita-
tea. Astfel, s-au conturat indi-
cii privind sãvârºirea infracþiu-
nii de conflict de interese. Agen-
þia Naþionalã de Integritate a
sesizat Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova în vederea
verificãrii indiciilor privind sã-
vârºirea infracþiunii de conflict
de interese.

Potrivit art. 301, alin.(1) din
Codul Penal al României, fapta

funcþionarului public care, în
exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu, a îndeplinit un act ori a par-
ticipat la luarea unei decizii prin
care s-a obþinut, direct sau indi-
rect, un folos patrimonial, pen-
tru sine, pentru soþul sau, pen-
tru o ruda ori pentru un afin pânã
la gradul II inclusiv sau pentru
o alta persoana cu care s-a aflat
în raporturi comerciale ori de
muncã în ultimii 5 ani sau din
partea cãreia a beneficiat ori be-
neficiazã de foloase de orice na-
tura, se pedepseºte cu închisoa-
rea de la unu la 5 ani ºi interzi-
cerea exercitãrii dreptului de a
ocupa o funcþie publicã.
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A încercat sã scape fugind în Germania
Un craiovean de 19 ani a fost condam-

nat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, de ma-
gistraþii Tribunalului Dolj, la o pedeapsã
totalã de 17 ani ºi 8 luni închisoare cu exe-
cutare pentru comiterea infracþiunilor de
ultraj combinat cu tentativã de omor ºi
conducere fãrã permis. Craioveanul, fãrã
sã aibã permis de conducere, a oprit ma-
ºina Audi TT, cu care se plimba, în mijlo-
cul unei strãzi din Craiova, un agent de
poliþie l-a vãzut, s-a dus cãtre maºina lui

în care s-a deplasat prin faþa au-
toturismului, moment în care con-
ducãtorul a accelerat, demarând
în trombã, lovindu-l cu partea din
faþã a autoturismului ºi purtându-
l pe capota motorului aproxima-
tiv 80 de metri”.

Agentul de poliþie a suferit, con-
form certificatului medico-legal,
leziuni traumatice care necesitã
pentru vindecare 3-4 zile de îngri-
jiri medicale. Poliþistul a ajuns la
spital pentru îngrijiri medicale, iar
tânãrul a dispãrut. Prin ordonanþa
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova din 23 ianuarie a.c. s-a
pus în miºcare acþiunea penalã faþã
de Severus Iamandiþã, procurorii
solicitând instanþei de judecatã

arestarea preventivã în lip-
sã a inculpatului. Pe 25 ia-
nuarie Judecãtoria Craio-
va a admis propunerea
procurorilor ºi a emis man-
dat de arestare preventivã
în lipsã pe numele craioveanului.
Ulterior au fost fãcute demersuri-
le necesare, inculpatul fiind dat în
urmãrire la nivel internaþional. Do-
sarul a fost preluat de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, întru-
cât s-a stabilit cã fapta întruneºte
ºi elementele constitutive ale ten-
tativei de omor.
Prins în Germania ºi extrãdat

Astfel, pe 22 februarie a.c. s-
a înregistrat la Tribunalul Dolj

dosarul în care Severus Iaman-
diþã a fost trimis în judecatã, în
lipsã, pentru ultraj combinat cu
tentativã de omor ºi conducere
fãrã permis. Inculpatul a fost
prins de autoritãþile judiciare din
Germania în luna iunie, fiind ex-
trãdat ºi preluat sub escortã de
poliþiºtii craioveni pe 26 august
a.c. A fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj pe 27 august a.c., instanþa
confirmând mandatul de aresta-

re preventivã emis în ianuarie
pe numele sãu, astfel cã a
ajuns în spatele gratiilor.

Joi, 20 octombrie a.c., ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat sentinþa în do-
sar. Pentru ultraj combinat cu
tentativã de omor ºi conduce-
re fãrã permis inculpatul a pri-
mit 15 ani ºi 8 luni de deten-
þie, însã acesta are la activ mai
multe condamnãri, astfel cã
judecãtorii i-au contopit pe-
depsele anterioare ºi i-au mai
adãugat 2 ani, rezultând un
total de 17 ani ºi 8 luni:

„Condamnã pe inculpatul
Iamandiþã Severus la pedeap-
sa de 15 ani închisoare pentru

comiterea infracþiunii de ultraj.
Condamnã pe inculpatul Iaman-
diþã Severus la pedeapsa de 2 ani
închisoare pentru comiterea in-
fracþiunii de conducerea unui ve-
hicul fãrã permis de conducere.
Contopeºte pedepsele aplicate în
pedeapsa cea mai grea de 15 ani
închisoare, la care adaugã sporul
de o treime din totalul celorlalte
pedepse stabilite, astfel cã în fi-
nal inculpatul Iamandiþã Severus
executã pedeapsa rezultantã de 15
ani ºi 8 luni închisoare.(...) dis-
pune executarea în întregime a pe-
depsei de 2 ani închisoare care nu
se contopeºte cu pedeapsa apli-
catã prin prezenta, astfel cã în
final inculpatul Iamandiþã Seve-
rus executã pedeapsa rezultantã de
17 ani ºi 8 luni închisoare”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

În plus, judecãtorii au dispus
ca inculpatul sã-i achite poliþis-
tului 50.000 lei daune morale ºi
6.000 lei cheltuieli judiciare sta-
tului ºi l-au menþinut în spatele
gratiilor. Hotãrârea de joi a Tri-
bunalului Dolj nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

pentru a-i solicita documentele, însã cra-
ioveanul a demarat în trombã, lovindu-l
pe agent ºi purtându-l zeci de metri pe
capotã. Fapta s-a petrecut în ianuarie,
autorul a dispãrut imediat, fiind prins ºi
extrãdat din Germania, la sfârºitul lunii
august. A ajuns în arestul IPJ Dolj pe 26
august ºi este în continuare dupã gratii.
Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este defi-
nitivã ºi poate fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.
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Alina Gorghiu, ºefa PNL, a declarat,
ieri, în urma discuþiei cu Dacian Cioloº,
cã acesta este propunerea partidului, una-
nim validatã în Biroul Politic Naþional,
încã nevalidatã de Consiliul Naþional,
pentru funcþia de premier, în mandatul
urmãtor, dupã alegerile parlamentare.
Dacian Cioloº nu se va înscrie în PNL,
pânã la 11 decembrie a.c. – a lansat, dupã
cum se ºtie, o platformã-program –, dar
de regulã, potrivit chestionarului de de-
mocraþie Freedom House, ºeful Guver-
nului este ales printr-un proces demo-
cratic, corect ºi echitabil. Este însã pro-
blema liberalilor de a desemna pe cine
gãsesc de cuviinþã ºi cum gãsesc de cu-
viinþã. Deocamdatã au mutat pe tabla de
ºah ºi se aºteaptã, acum, reacþia adver-
sarilor politici. Abia apoi, prin mãsurã-
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MIRCEA CANÞÃR

tori sociologice, s-ar putea evalua impac-
tul electoral al unor astfel de desemnãri.
Dacian Cioloº se aflã de aproape un an
în funcþia de prim-ministru al unui gu-
vern tehnocrat, perioadã în care a arãtat
în bunã mãsurã ce poate. A dat o pro-
bã... de competenþã. De aici încep co-
mentariile, pro ºi contra. Viitorul premier
trebuie sã fie ºi ºef de partid, al unui par-
tid validat în alegeri. Aceasta este cutu-
ma europeanã. Pe cale de consecinþã,
într-o perspectivã deloc îndepãrtatã, în
situaþia în care PNL reuºeºte sã-ºi impu-
nã premierul, acesta fiind deja desemnat,
ar urma sã o substituie ºi pe... Alina Gor-
ghiu din funcþia de preºedinte PNL. ªi
încã un detaliu. Mutarea liberalã, deloc
lipsitã de importanþã tacticã, ar putea ge-
nera, nu neapãrat din tabãra social-de-

mocratã, o invitaþie la o confruntare pe
problematicã efectiv economicã, princi-
pala componentã a oricãrei campanii
electorale, mai ales cã liberalii aderã la
mãsurile premierului, anunþate prin plat-
forma-program. Funcþia de prim-minis-
tru este una extrem de importantã. Deºi
sunã banal. Cu alte cuvinte, alegãtorilor,
deciºi sã participe la procesul electoral,
nu le este indiferent cãrui premier îi dau
votul. Dezbaterile faþã în faþã între can-
didaþi, la funcþia de premier, au menirea
de a lãmuri populaþia în privinþa anver-
gurii reformatoare ºi a competenþelor fie-
cãrei tabere politice. Anunþarea lui Da-
cian Cioloº ca viitor premier – ofertã li-
beralã – este o provocare pentru celelal-
te partide. De asemenea, inclusiv Dacian
Cioloº nu va putea rãmâne în expectati-

vã pe timpul campaniei electorale, fiind-
cã ar deveni un caz atipic, de premier
desemnat care nu se asociazã cu politi-
cienii, care îl susþin, prinºi în bãtãlia elec-
toralã, pentru a nu fi pãtat de reputaþia
proastã a acestora. Oricât de bunã ar fi
„platforma” lansatã ºi „îmbrãþiºatã” de
PNL, fãrã multã strãdanie, fãrã drumuri
în lungul ºi în latul þãrii, pentru a lãmuri
alegãtorii va fi greu. Rolul lui Dacian Cio-
loº a devenit, de ieri, crucial. Se aºteap-
tã acum discursul sãu de campanie. Sã
nu omitem cã preºedintele Klaus Iohan-
nis a sugerat cã se va implica în campa-
nie, spre a mobiliza electoratul sãu de
acum doi ani. În sondaje conduc, deo-
camdatã, social-democraþii, dar nu pot
amâna sine die, oferta lor de candidat la
funcþia prim-ministru.

Epidemiologii se aºteaptã ca în
acest sezon gripa sã debuteze mai
devreme decât în anii precedenþi.
Potrivit datelor INSP, numai în ul-
tima sãptãmânã de raportãri, s-au
înregistrat aproape 85.000 de infec-
þii respiratorii, cu peste 8% mai mult
decât în aceeaºi sãptãmânã a anu-
lui trecut. În prima sãptãmânã din
octombrie însã, numãrul era cu
40% mai mare decât în aceeaºi pe-
rioadã a lui 2015.

Sãptãmâna trecutã, în judeþul Dolj
s-au înregistrat 1.012 cazuri de in-
fecþii acute ale cãilor respiratorii su-
perioare ºi 404 cazuri de pneumo-
patii acute. Numãrul total al cazuri-
lor de viroze respiratorii înregistrat
în aceastã sãptãmânã (1.416) este
mai crescut faþã de valoarea înre-

Zece mii de doze de vaccin antigripal,
disponibile în Dolj

Zece mii de doze de vaccin antigripal au ajuns în Dolj
ºi, zilele acestea, sunt distribuite cãtre cabinetele medici-
lor de familie din judeþ. Este prima tranºã de vaccinuri
repartizatã de Ministerul Sãnãtãþii cãtre Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, urmând ca la începutul lunii viitoa-
re sã mai soseascã la Craiova încã 4.000 de doze.

gistratã în sãptãmâna anterioarã
(1.024 cazuri). „În judeþul Dolj au
fost distribuite zece mii de doze de
vaccin antigripal, urmând ca la în-
ceputul lunii viitoare sã mai soseas-
cã patru mii de doze. Ni s-a trans-
mis cã dacã va fi nevoie putem soli-
cita suplimentarea cantitãþii de vac-
cin antigripal”, a declarat dr. ªtefan
Popescu, purtãtor de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.
Cine beneficiazã de vaccinare
gratuitã

Ministerul Sãnãtãþii a distribuit
deja, prin intermediul Direcþiilor de
Sãnãtate Publicã, 350.000 de doze
de antigripal, la nivelul întregii þãri,
iar cantitatea de vaccin ar putea fi
suplimentatã.

Vaccinarea antigripalã este cea
mai importantã metodã de preveni-
re a infecþiei ºi în special a compli-
caþiilor datorate infecþiei gripale.
Imunizarea vizeazã în special per-
soanele cu risc de complicaþii cau-
zate de gripã ºi pe cei care îngrijesc
aceste persoane. Aceºtia beneficia-
zã de vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie. În categoriile
de risc se regãsesc: persoanele cu
vârsta cuprinsã între 6 luni ºi 64 de
ani în evidenþã cu afecþiuni medica-
le cronice pulmonare, cardiovascu-
lare, metabolice, renale, hepatice,
neurologice, diabet zaharat, obezi-
tate, astm sau virusul imunodeficien-
þei umane; gravide; medici, cadre
sanitare medii ºi personal auxiliar, atât
din spitale cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire(copii sau bã-
trâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi cro-
nici, care prin natura activitãþii vin

în contact respirator cu pacienþii sau
asistaþii; persoane, adulþi ºi copii,
rezidente în instituþii de ocrotire so-
cialã precum ºi persoane care acor-
dã asistenþã medicalã, socialã ºi în-
grijiri la domiciliu persoanelor la risc
înalt; toate persoanele cu vârsta egalã
sau peste 65 de ani.

În afara acestor grupe de risc,
care beneficiazã de vaccin gratuit,
vaccinarea antigripalã este utilã ºi
pentru celelalte persoane, care pot
procura vaccinul din farmacii.
Regulile de igienã trebuie
respectate

Sezonul rece favorizeazã apari-
þia unor boli intercurente, aºa nu-
mite boli de sezon, dar ºi acutiza-
rea unor boli cronice preexistente.
Bolile de sezon includ guturaiul, vi-
rozele respiratorii, pneumopatiile,
gripa ºi alte afecþiuni acute din sfe-
ra ORL. Ele pot surveni în orice

anotimp, dar incidenþa lor este cres-
cutã în acest sezon tocmai din ca-
uza aerului rece care favorizeazã
scãderea imunitãþii locale ºi gene-
rale a organismului ºi creºterea cir-
culaþia germenilor.

Mãsurile de igienã personalã (spã-
larea cu apã ºi sãpun a mâinilor,
folosirea batistelor pentru strãnut
sau tuse, respectarea unui regim de
viaþã sãnãtos – alimentaþie bazatã pe
legume ºi fructe, odihnã ºi miºca-
re) sunt esenþiale pentru prevenirea
îmbolnãvirilor prin afecþiuni respi-
ratorii ºi în special prin gripã. Me-
dicaþia antigripalã (antiviralã) exis-
tentã în stoc la fiecare secþie/spital
de boli infecþioase se administreazã
doar la indicaþia medicului, în ca-
zurile grave sau în prezenþa bolii la
persoane cu factor de risc cu com-
plicaþii, indiferent de rezultatul de
laborator pentru gripã.

RADU ILICEANU
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De aceºti bani vor beneficia
studenþii Erasmus, dar ºi profe-
sorii, ucenicii, voluntarii ºi tine-
rii implicaþi în proiecte sportive,
fiind sprijinite totodatã ºi colabo-
rãrile dintre instituþiile de învãþã-
mânt, organizaþii de tineret ºi în-
treprinderi. Cu toate acestea, ca

Programul are alocate 100 de milioane de
euro din Fondul european de dezvoltare re-
gionalã (FEDR), dar se estimeazã cã, în
combinaþie cu resurse adiþionale de la Gru-
pul BEI ºi programul Orizont 2020, acesta
va mobiliza aproape 580 de milioane de eu-
ro constând în noi credite pentru IMM-uri-
le româneºti ºi firmele nou înfiinþate.

În legãturã cu acordul de finanþare între
BEI ºi Guvernul României, vicepreºedintele
Comisiei Europene Jyrki Katainen, respon-
sabil pentru locuri de muncã, creºtere eco-

Prof. univ. dr. Lucian Bernd Sãuleanu a
fost numit în funcþia de preºedinte al Cole-
giului de Conducere al Curþii de Arbitraj a
Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj.

 „Profesorul Lucian Bernd Sãuleanu se
bucurã de o largã recunoaºtere în rândul
comunitãþii juridice, fiind cadru didactic
al Facultãþii de Drept, Universitatea din
Craiova, decan al Baroului Dolj, având o
experienþã solidã în domeniul dreptului co-
mercial. Domnul Sãuleanu a fost ales în
ºedinþa din data de 12.10.2016 cu unani-
mitate de voturi de cãtre Colegiul de Con-
ducere al CCI Dolj. Noua conducere re-
prezintã un pas important în consolidarea
Curþii de Arbitraj, precum ºi un semnal
pozitiv cãtre comunitatea de afaceri ºi cea

Erasmus+: fonduri suplimentareErasmus+: fonduri suplimentareErasmus+: fonduri suplimentareErasmus+: fonduri suplimentareErasmus+: fonduri suplimentare
în valoare totalã de 300 de milioane de euroîn valoare totalã de 300 de milioane de euroîn valoare totalã de 300 de milioane de euroîn valoare totalã de 300 de milioane de euroîn valoare totalã de 300 de milioane de euro

Lucian Sãuleanu, numit preºedinteLucian Sãuleanu, numit preºedinteLucian Sãuleanu, numit preºedinteLucian Sãuleanu, numit preºedinteLucian Sãuleanu, numit preºedinte
al Colegiului de Conducere al Curþii de Arbitraj

Fonduri pentru IMM prin Orizont 2020Fonduri pentru IMM prin Orizont 2020Fonduri pentru IMM prin Orizont 2020Fonduri pentru IMM prin Orizont 2020Fonduri pentru IMM prin Orizont 2020

Comisia Europeanã a publicat, sãptã-
mâna trecutã, apelul de propuneri de pro-
iecte aferent anului 2017 pentru Erasmus
+, programul Uniunii Europene de educa-
þie, formare, tineret ºi sport. Comparativ

cu 2016, au fost alocate fonduri suplimen-
tare în valoare totalã de 300 de milioane
de euro, majorare ce reprezintã o creºte-
re bugetarã record, faþã de primul an al
programului Erasmus+ (2014).

ºi în 2016, se va acorda priorita-
te proiectelor de promovare a in-
cluziunii sociale. Astfel, începând
cu data de 20 septembrie 2016,
organizaþiile ºi pãrþile interesate
care doresc sã solicite fonduri
pot începe sã îºi pregãteascã ce-
rerile de grant.

“Sunt foarte încântat cã vom
avea 2,5 miliarde de euro în 2017
pentru dezvoltarea activitãþilor
noastre, astfel încât sã ajungem
la o gamã cât mai largã de per-
soane, cu diferite interese, profi-
luri ºi fundaluri sociale. Înaintea
celei de-a 30-a aniversãri a pro-
gramului de anul viitor,  Erasmus+
este pe deplin autonom ºi oferã
mai multe oportunitãþi pentru oa-
meni ºi proiect decât oricând alt-
cândva”, a subliniat Tibor Navrac-
sics, comisarul european pentru
educaþie, culturã, tineret ºi sport.
Fondurile pentru punerea în
funcþiune a Corpului european
de solidaritate

Aceastã creºtere a bugetului
este o confirmare  a impactului
pozitiv pe care programul îl are
asupra  vieþii ºi a proiectelor per-
sonale ale oamenilor din toatã Eu-
ropa. Dupã cum preºedintele co-
misiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a subliniat în discursul

sãu anual referitor la Starea Uniu-
nii,  Erasmus+ este un proiect deo-

sebit de important, deoarece ofe-
rã oamenilor ºansa de a se muta,

cãlãtori, lucra, studia ºi for-
ma în þãrile din întreaga UE. 
Fondurile disponibile pentru
anul 2017 vor fi, de aseme-
nea, utilizate pentru punerea
în funcþiune a Corpului euro-
pean de solidaritate, intenþie
anunþatã cu acelaºi prilej. Fon-
durile disponibile pentru anul
2017 vor fi, de asemenea, uti-
lizate pentru punerea în func-
þiune a Corpului european de
solidaritate, intenþie anunþatã
cu acelaºi prilej.

juridicã în a considera arbitrajul ca fiind o
soluþie  mult mai rapidã ºi eficientã pentru
rezolvarea litigiilor comerciale decât calea
instanþelor judecatoreºti...”, a subliniat
Gabriel Vlãduþ, preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie.

Curtea de Arbitraj Dolj oferã o serie de
avantaje in solutionarea litigiilor comerciale
prin raportare la asteptarile antreprenori-
lor ºi a mediului de afaceri, mentionand in
acest sens, în special, economisirea tim-
pului dacã avem în vedere durata scurtã a
procedurilor, principiul confidenþialitãþii
dezbaterilor, posibilitatea numirii unor ar-
bitri specializaþi în domeniul care consti-
tuie obiectul procesului, precum ºi carac-
terul definitiv al hotãrârii pronunþate.

Comisia Europeanã salutã semna-
rea acordului de finanþare dintre
Grupul Bãncii Europene de Investiþii
(BEI) ºi Guvernul României, acesta
fiind primul pas în implementarea
iniþiativei pentru IMM-uri.

nomicã, investiþii ºi competitivitate a afir-
mat cã IMM-urile româneºti sunt competi-
tive ºi asigurã marea majoritate a oportu-
nitãþilor de angajare din aceastã þarã. „Ele
au doar nevoie de un impuls suplimentar
pentru a se extinde dincolo de pieþele locale
ºi a-ºi dezvolta capacitãþile de cercetare ºi
inovare. Iniþiativa pentru IMM-uri le va
ajuta sã facã exact asta”, a subliniat vice-
preºedintele Comisiei Europene.

Totodatã, comisarul european pentru poli-
ticã regionalã Corina Creþu a adãugat cã este
mândrã sã vadã România în grupul fruntaº
al statelor membre ce implementeazã Iniþia-
tiva ºi folosesc fondurile structurale ºi de
investiþii europene într-un mod inovator.
„Acest lucru reprezintã un rãspuns concret la
provocãrile cu care se confruntã în acest
moment întreprinderile mici ºi mijlocii din
România”, a subliniat Corina Creþu.
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În perioada 21-23 septembrie
2016 mai multe instituþii abilitate –
MMAP, ANAR, ABA Jiu, SGA
Dolj, Instituþia Prefectului Dolj,

ISU Oltenia Dolj, Inspecþia de Stat
în Construcþii Dolj, Garda Fores-
tierã, Direcþia Silvicã, ANIF Dolj
– au desfãºurat acþiunea de verifi-
care a stãrii tehnice ºi funcþionale
a construcþiilor hidrotehnice cu rol
de apãrare împotriva inundaþiilor,
aflate pe raza judeþului Dolj. Mã-
sura face parte din cadrul Progra-
mului principalelor acþiuni ale Co-
mitetului ministerial pentru situaþii
de urgenþã aferent anului 2016.
Unele mãsuri dispuse în 2015,
nefinalizate

A fost analizat modul în care s-
au realizat mãsurile ºi lucrãrile sta-
bilite la verificãrile efectuate în
2015. Astfel, dacã unele dintre
acestea au fost realizate 100% –
amenajare râu Jiu la Potmelþu, în
comuna Coþofenii din Dos, pe o
lungime de 800ml; completãri te-
rasamente dig Dunãre în zona
portului Rast, pe o lungime de 600
ml ºi apãrare mal port Rast pe 60
ml; recalibrare albie pârâu Desnã-
þui pe raza localitãþilor Bârca-Goi-
cea; altele nu au fost finalizate.

ªi, aici, sunt exemplificate:
transmiterea hãrþilor de risc la
inundaþii, prin grija Consiliului
Judeþean Dolj, cãtre toate UAT-
urile; afiºarea la sediul primãrii-
lor a planului de situaþie al loca-

Înainte de a apela la autoritãþi,

Sã ne dãm singuri o mânã de ajutor!Sã ne dãm singuri o mânã de ajutor!Sã ne dãm singuri o mânã de ajutor!Sã ne dãm singuri o mânã de ajutor!Sã ne dãm singuri o mânã de ajutor!
Inundaþiile au fãcut, în Dolj, nu de puþine

ori, ravagii. Pe timpul verii, pâraiele din
preajma locului sunt inofensive. Când lunile
ploioase îºi reintrã în drepturi, sunt chema-
te la intervenþie Armata, Jandarmeria, Pro-
tecþia Civilã, pentru ca pagubele sã fie cât
mai reduse. O recentã acþiune de verificare

a stãrii tehnice ºi funcþionale a construcþii-
lor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva
incendiilor a arãtat cã este nevoie de mai
multã implicare a colectivitãþilor locale în
menþinerea corespunzãtoare a cursurilor de
apã. Care pot porni de la a nu mai arunca
deºeurile menajare în albia râurilor.

litãþii cu zonele inundabile ºi
semnificaþia codurilor de culori
pentru fenomenele hidrometeo-
rologice periculoase.

Sectoare de dig cu probleme
Echipa de experþi inter-instituþi-

onalã a verificat ºi starea tehnicã ºi
funcþionalã a digurilor longitudina-
le, de compartimentare ºi de remuu.
„Aici s-a urmãrit asigurarea conti-
nuitãþii liniilor de apãrare, modul de
întreþinere a coronamentelor, ram-
pelor de acces ºi a zonelor dig-mal,
existenþa bornelor, barierelor, sta-
rea funcþionalã a lucrãrilor de tra-
versare ºi modul de întreþinere a
canalelor de preluare a infiltraþiilor
la diguri”, a precizat ing. Marin
Tãlãu, director al Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu. Au fost verifi-
cate 4 sectoare de dig: Dig râu Jiu
mal drept în zona Coþofenii din
Dos; Dig compartimentare Bistreþ
– dig longitudinal Dunãre; Dig re-
muu pârâu Desnãþui sector Cârna-
Goicea; Dig longitudinal Dunãre pe
sectorul Bistreþ – Nedeia – Jiu.

La primul dig, echipele de verifi-
care au constatat cã talazurile sunt
bine întreþinute ºi cosite iar rampe-
le corespund tehnic. Aici este în
execuþie lucrarea „Amenajarea râu
Jiu pe o lungime de 800 ml în drep-
tul localitãþii Potmelþu”. În schimb,
la Digul longitudinal Dunãre pe sec-
torul Bistreþ-Nedeia-Jiu s-a consta-
tat cã, pe coronamentul digului, din
cauza circulaþiei, pe o lungime de

circa 600 ml existã ºleauri ºi lip-
seºte covorul vegetal. Pe aceastã
porþiune este necesarã completarea
de terasamente ºi refacerea covo-
rului vegetal. Mai grav este cã, la
data controlului în faþa staþiei de
pompare SRP1 Mãlãieni s-a obser-
vat apariþia unor infiltraþii în zona
conductelor de refulare, care la ape
mari pot crea producerea unor gri-
foane. „Despre situaþie, reprezen-
tanþii ANIF Dolj, spun cã infiltraþiile
sunt cauzate de îmbinarea conduc-
telor de refulare sau de existenþa de
pori apãruþi din uzura acestora”, a
mai precizat ing. Marin Tãlãu.
Acumularea Caraula trebuie
decolmatatã

Având ca tematicã ºi verifica-
rea stãrii tehnice ºi funcþionale a
barajelor ºi digurilor de contur, a
acumulãrilor permanente mici a
cãror avariere pot pune în pericol
localitãþi, precum ºi a acumulãri-
lor nepermanente cu rol de atenuare
a viiturilor au fost verificate: acu-
mularea Cornu, acumularea Ca-
raula ºi polderul Bistreþ.

Barajul de la Cornu corespunde
tehnic, golirea de fund este func-
þionalã ºi deversorul lateral este în
stare bunã de funcþionare. Deþinã-
torul acestei acumulãrii este SGA
Dolj. Cornu este o acumulare per-
manentã de categoria de importan-
þã C, executatã pe cursul de apã
Baboia ºi are rol de atenuare a un-
dei de viiturã.

Acelaºi deþinãtor este ºi la acu-
mularea Caraula. Aici autoritãþile au
stabilit cã sunt necesare lucrãri de
reparaþii pe corpul barajului, la go-
lirea de fund ºi deversorul lateral.

Gradul de colmatare este, aici,
de 60-70%.
Puncte critice pe cursurile de apã

La capitolul verificarea lucrãri-
lor de regularizare a cursurilor de
apã cu evidenþierea punctelor cri-
tice de pe cursurile de apã, inclu-
siv cele semnalate de autoritãþile
publice locale – eroziuni de mal
avansate ºi active care pun în pe-
ricol zone locuite sau stabilitatea
digurilor, cursuri de apã decolma-
tate, construcþii hidrotehnice afec-
tate de viituri, s-au controlat regu-
larizãrile de pe Raznic ºi Desnãþui.

S-a constatat cã, pe sectorul
Breasta-Predeºti, pârâul Raznic a
fost regularizat pe o lungime de 6
km. Regularizarea a fost finalizatã
în semestrul I 2016. Pe sectorul
Bârca-Cârna, al pârâului Desnãþui,
s-au executat lucrãri de excavaþii
pentru eliminarea eroziunii pe toa-
tã lungimea sectorului.
N-ar strica sã fie mai gospodari

Autoritãþile implicate în acest
demers trag un semnal de alar-
mã ºi fac, totodatã, un apel la co-
munitãþile locale sã dea dovadã
de mai multã implicare în gestio-

narea cursurilor de apã. Nu tre-
buie sã mergem prea departe. Lo-
calitãþi precum Mischii, unde Tes-
luiul, dacã nu este bine îngrijit face
ravagii în gospodãriile localnici-
lor. Inofensiv vara, trecut la pas
mãrunt, când natura se dezlãnþu-
ie, Tesluiul a fost cel care a urcat
butoaiele ºi a ridicat pardoseala
beciurilor, atunci când inundaþiile
au mãturat totul în calea lor. Iulie
2014 a însemnat pentru satul
Murgaºi din comuna Mischii pes-
te 100 de gospodãrii afectate. În
satul Motoci, douã poduri luate de
viiturã au lãsat zeci de gospodãrii
izolate. Rigolele, care altãdatã, erau
sãpate de localnici, de ceva anii
încoace se lasã realizate doar când
impun autoritãþile. Amintirea inun-
daþiilor din 2005 ar trebui sã nu
fie uitatã prea curând de noi toþi.
ªi micul pârâu Mereþel s-a revãr-
sat atunci ºi a fãcut ca zeci de
familii din Sopot sã-ºi petreacã
noaptea în sediul primãriei. Albii-
le pâraielor pline de vegetaþie,
resturi de lemne ºi gunoaie, la care
se alãturã, uneori, cantitãþi impre-
sionante de precipitaþii pot fi fa-
tale pentru multe dintre localitãþi-
le doljene.
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Numeroºi credincioºi din mu-
nicipiul Craiova ºi zonele limitro-
fe sunt aºteptaþi sã participe ºi
anul acesta la sãrbãtoarea ocroti-
torului spiritual al municipiului
Craiova ºi al Catedralei Mitropo-
litane, Sfântul Mare Mucenic Di-
mitrie Izvorâtorul de Mir.

Dupã cum a precizat pãrintele
protosinghel Vladimir Dãrângã,
eclesiarul Catedralei Mitropolita-
ne, momentele liturgice dedicate
evenimentului vor debuta astã-sea-
rã, în ajunul praznicului, cu sluj-
ba Vecerniei unitã cu Litia, urma-
tã de tradiþionala procesiune – în

Catedrala Mitropolitanã din Craiova
îºi prãznuieºte ocrotitorul duhovnicesc.
Credincioºii din Cetatea Bãniei sunt aº-
teptaþi astãzi sã ia parte la tradiþionala
procesiune închinatã Sfântului Mare Mu-
cenic Dimitrie, patronul sfântului lãcaº

ºi al oraºului. Mâine, 26 octombrie, de
la primele ore ale dimineþii, Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie va fi sãvârºitã de
un sobor de arhierei, preoþi ºi diaconi,
în frunte cu ÎPS Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei.

jurul orei 18.30 – pe strãzile cen-
trale ale oraºului cu racla în care
se aflã moaºtele Sfântului Ierarh
Nifon, ale Sfintei Muceniþe Tatia-
na diaconiþa ºi ale Sfinþilor Mari
Mucenici Serghie ºi Vah. Sfintele
moaºte vor fi purtate în procesi-
une pe traseul: Catedrala mitro-
politanã – Biserica „Sfântul Gheor-
ghe Vechi” – Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” – Universitate –
Prefecturã – Biserica „Sfântul
Ilie” – Catedralã. La întoarcere,
racla cu Sfintele Moaºte va fi aºe-
zatã pe podiumul din faþa Cate-
dralei, spre cinstire ºi închinare

tuturor credincioºilor, iar pãrinþii
slujitori vor sãvârºi în continuare
slujba Utreniei, Ceasul I ºi de la
miezul nopþii va fi oficiatã Sfânta
Liturghie.

Momentele liturgice vor culmi-
na în ziua pomenirii Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir, mâine, 26 octombrie,
cu oficierea Sfintei Liturghii Ar-
hiereºti de cãtre ÎPS Pãrinte Iri-
neu, alãturi de ierarhi din Sinodul
Mitropolitan, înconjuraþi de un ales
sobor de preoþi ºi diaconi. Racla
cu sfintele moaºte va rãmâne spre
cinstire ºi închinare pânã seara.

Construitã în stil bizantin, Catedrala mitropolitanã „Sfântul Dimitrie”
este una dintre cele mai frumoase biserici ale oraºului Craiova. Pãreri ne-
confirmate documentar plaseazã existenþa ei în vremea fraþilor Petru ºi
Asan (secolul al XII-lea – 1185), a lui Ioan al Cumanilor (1230) sau chiar
în timpul marelui domnitor Mircea cel Bãtrân. Având în vedere cã i se mai
zice ºi „Bãneasa”, epitet folosit târziu (secolele XVIII-XIX), s-a crezut cã,
de fapt, ctitorii ei trebuie sã fi fost boierii craioveºti, bani ai Olteniei. A fãcut
parte din sistemul de apãrare a oraºului Craiova. S-a numit „Domneascã”
pentru cã din neamul craioveºtilor, ctitorii ei, s-au tras câþiva domni ai Þãrii
Româneºti: Neagoe Basarab (1512-1521), Matei Basarab (1633-1654) ºi
Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Dupã pãrerea marelui istoric Nico-
lae Iorga, pe lângã biserica „Sfântul Dumitru” din Craiova a funcþionat cea
mai veche ºcoalã de preoþi ºi dascãli din Oltenia. Din anul 1939, Biserica
„Sfântul Dumitru” din Craiova devine Catedrala mitropolitanã a Olteniei.

Primãria Municipiului Craiova
anunþã cã astãzi, în intervalul orar
18.30-20.00, se va închide circu-
laþia rutierã pe urmãtoarele strãzi:
„Sfântul Dumitru”; „Mihail Kogãl-
niceanu”; „Eugeniu Carada” de la
intersecþia cu „Fraþii Buzeºti” pânã
la intersecþia cu „Arieº”; „Arieº”
de la intersecþia cu „Eugeniu Ca-
rada” pânã la intersecþia cu „A.I.
Cuza”, pe sensul de mers spre
Calea Bucureºti; „A.I. Cuza” de
la intersecþia cu „Arieº” pânã la
intersecþia cu „Unirii”; „Popa
ªapcã”; „Unirii” de la intersecþia
cu „A.I. Cuza” pânã la intersecþia
cu „Mihai Viteazul”.

De asemenea, tot astãzi, în in-
tervalul orar 20.00-21.30, se în-
chide circulaþia rutierã pe urmã-
toarele strãzi: „Unirii” de la inter-
secþia cu „A.I. Cuza” pânã la km
0; bulevardul „Nicolae Titulescu”
de la km 0 pânã la intersecþia cu
„Amaradia”, sensul de mers spre
„Amaradia”; „Amaradia” de la in-

Procesiunea închinatã
ocrotitorului spiritual al oraºului

închide temporar circulaþia rutierã
tersecþia cu bulevardul „Nicolae
Titulescu” pânã la intersecþia cu
strada „Doljului”.

Potrivit reprezentanþilor muni-
cipalitãþii craiovene, restricþiile
temporare de circulaþie rutierã se
impun pentru desfãºurarea proce-
siunii cu Sfintele Moaºte prilejui-
tã de prãznuirea Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de
Mir ºi retragerea cu torþe a efec-
tivelor organizate de Brigada 2
Infanterie Rovine. „În situaþia în
care autovehiculele staþionate în
zonele restricþionate sau în parcã-
rile adiacente acestor zone obs-
trucþioneazã buna desfãºurare a
manifestãrilor, vor fi ridicate ºi
relocate pe amplasamente din zo-
nele aflate în imediata apropiere.
Solicitãm conducãtorilor auto sã
circule cu atenþie ºi sã se confor-
meze semnalizãrilor rutiere ce vor
fi instituite”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al Primãriei
Craiova.

În cadrul manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi
Zilei Armatei României, militarii Brigãzii 2 In-
fanterie “Rovine” organizeazã astãzi o serie de
manifestãri în garnizoana Craiova. La ora 10.00
are loc ceremonialul militar-religios la Monu-
mentul Eroilor Români din cimitirul Sineasca.
La acest eveniment participã cadre militare ac-
tive, în rezervã ºi retragere, veterani de rãzboi,
reprezentanþi ai Mitropoliei Olteniei, oficialitãþi
ale administraþiei publice locale.

„Prezentarea de tehnicã ºi armament va
avea loc în Piaþa „Mihai Viteazul” din munici-
piul Craiova, începând cu ora 11.00. În ca-
drul standurilor vor fi expuse tehnicã ºi echi-
pamente militare din cadrul unitãþilor subordonate
Brigãzii 2 Infanterie “Rovine”.

Tot astãzi, ora 18.00, craiovenii sunt invitaþi la
Catedrala Mitropolitanã, sã ia parte la procesiunea
religioasã de Sfântul Dumitru organizatã de Mitro-
polia Olteniei în colaborare cu garnizoana Craiova.
Dupã terminarea procesiunii religioase, începând cu

orele 20.30, va avea loc retragere cu torþe a milita-
rilor Brigãzii 2 Infanterie “Rovine”. Traseul de de-
plasare al detaºamentului va fi pe itinerariul Piaþa
„Mihai Viteazul” – Calea Unirii – Pasajul „Nicolae
Titulescu” – strada „Amaradia”.

MARGA BULUGEAN

Parohia Melineºti din Protoieria
Craiova Nord, judeþul Dolj, a îm-
brãcat duminicã, hainã de sãrbã-
toare pentru a marca resfinþirea
Bisericii cu hramul Adormirea
Maicii Domnului. Bucuria duhov-
niceascã a evenimentului
a fost sporitã de prezenþa
în mijlocul credincioºilor
a IPS Pãrinte Irineu, care
a sãvârºit Sfânta Liturghie
ºi slujba de resfinþire a
sfântului lãcaº, împreunã
cu un sobor de preoþi ºi
diaconi. Momentele litur-
gice, la care au participat
numeroºi credincioºi, în
frunte cu reprezentanþii
autoritãþilor publice loca-
le, au încununat astfel
eforturile fãcute în ultimii
trei ani pentru restaurarea
picturii interioare ºi reali-

zarea unor reparaþii exterioare.
Dupã cum a reieºit din Actul de

sfinþire, cãruia i-a dat citire pãrintele
protoiereu Ion Nicolae de la Proto-
ieria Craiova Nord, Biserica „Ador-
mirea Maicii Domnului” din Meli-

neºti a fost ridicatã între anii 1927-
1937, prin stãruinþa preoþilor Pa-
vel Cãlugãrescu ºi Nicolae Rãdu-
lescu. Pictura a fost finalizatã în
1945 ºi în acelaºi an, la 16 sep-
tembrie, a fost sãvârºitã slujba de

târnosire de cãtre
episcopul Athanasie
Dincã. În anul 2006
pictura bisericii a fost
deterioratã în urma
unui incendiu, iar în
perioada 2013-2016
s-au efectuat lucrãri
de restaurare a aces-
teia, precum ºi lucrãri
de consolidare ºi re-
paraþii la exterior, prin
grija preotului paroh
Dumitru Posa, cu
sprijinul enoriaºilor ºi
a Consiliului Local al
Primãriei Melineºti.
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Notã
Propun cititorilor acestei rubrici, sub titlul in-

terogativ Ce-i de fãcut, un alt text sub semnãtura
marelui jurnalist italian Tiziano Terzani, text care,
împreunã cu Sultanul ºi Sfântul Francisc, aveau
sã fie publicate ºi traduse în mai multe limbi sub
genericul Scrisori despre rãzboi.

Scris în iarna lui 2002, la un an distanþã de
primul ce era o replicã la mai cunoscutul ºi
scandalosul text al Orianei Fallaci, Mânie ºi
orgoliu”, acesta din urmã poartã în el semnele
cu totul particulare ale unei lucide ºi deopotri-
vã testamentare diagnoze a lumii actuale, de
început de secol ºi de mileniu, în care se confi-
gureazã o judecatã lucidã sub spectrul înþelep-
ciunii milenare deprinse ºi confruntate pe viu,
în Orientul îndepãrtat în care autorul a trãit ºi
ºi-a împlinit misiunea sa de jurnalist voiajor,
în calitate de corespondent al unor titrate pu-
blicaþii internaþionale, îndeosebi al sãptãmâ-
nalului german „Der Spiegel”.

Textul poartã, de asemenea, ºi amprenta unei
confruntãri, cu cancerul, ce avea sã-l înfrân-
gã peste doi ani, în 2004, dupã ce refuzase tra-
tamentele „moderne” preferând retragerea în
sihãstria înãlþimilor himalaiane, conferind aces-
tei scrieri atributul unei singularitãþi atât de
conforme cu destinul sãu, a cãrei faimã ºi al
cãrui prestigiu continuã sã creascã mai ales
într-o fastã postumitate (G.P.).

În Himalaia indianã, 17 ianuarie 2002
Îmi place sã mã aflu într-un trup care

de-acum îmbãtrâneºte. Pot privi munþii fãrã
dorinþa de a-i escalada. Pe când eram tânãr
aº fi vrut sã-i cuceresc. Acum pot sã mã
las cucerit de ei. Munþii, ca ºi marea, mãr-
turisesc o mãsurã de mãreþie de care omul
se simte inspirat, înãlþat. Aceeaºi mãreþi se
aflã încã în fiecare din noi, însã ne e greu
s-o recunoaºtem. De aceea suntem atraºi
de munþi. De aceea de-a lungul veacurilor,
atâþia bãrbaþi ºi femei au venit aici, sus, în
Himalaia, sperând sã gãseascã în aceste
înãlþimi rãspunsurile ce le scãpau rãmânând
în câmpie. Continuã sã vinã.

Prin faþa refugiului meu a trecut iarna
trecutã un bãtrân sanyasin îmbrãcat porto-
caliu. Era însoþit de un discipol, ºi acesta
un schivnic.

„Unde vã duceþi, Maharaj?, l-am întrebat.

Ce-i de fãcut? (I)
Tiziano Terzani

„Sã-l caut pe Dumne-
zeu”, rãspunse, ca ºi când
ar fi fost lucrul cel mai fi-
resc din lume.

Eu însã vin aici, ca ºi
acum, încercând sã-mi
pun puþinã ordine în cap.
Impresiile adunate în ul-
timele luni au fost învol-
burate ºi înainte de a ple-
ca, de „coborî în câm-
pie” din nou, am nevoie de liniºte. Doar
aºa mi se poate întâmpla sã aud vocea care
ºtie, vocea care vorbeºte înãuntrul nostru.
Poate e doar vocea bunului simþ, dar e o
voce adevãratã.

Munþii sunt mereu generoºi. Îmi dãruiesc
zori ºi amurguri irepetabile, liniºtea e frântã
doar de sunetele naturii care o fac ºi mai vie.

Aici existenþa e cât se poate de simplã.

Scriu aºezat pe podeaua de lemn, un panou
solar alimenteazã micul meu computer; fo-
losesc apa de la un izvor de care se adapã
animalele din pãdure – uneori ºi un leopard -
, fierb orez ºi verdeþuri cu o butelie pe gaz,
atent sã nu leapãd chibritul ars. Aici totul e
la limitã, nu existã resturi ºi repede înveþi sã
redai valoare celui mai mic lucru. Simplita-
tea e un ajutor enorm în a face ordine.

 Sorin Antohi (n. 1957) este is-
toric al ideilor, eseist ºi traducãtor.
A fãcut studii de Englezã, France-
zã (la Universitatea „Al. I. Cuza”,
Iaºi) ºi Istorie (EHESS, Paris). A
predat mai ales la University of
Michigan, Ann Arbor; Universita-
tea din Bucureºti; Central European
University, Budapesta; stagii de
cercetare la institute de studii
avansate (Bielefeld, Stanford, Ber-
lin, Essen, Viena) ºi în alte institu-
þii academice.

A fost în conducerea unor in-
stituþii, organisme profesionale (în-
tre altele, membru în Biroul Comi-
tetului Internaþional de ªtiinþe Is-
torice ºi secretar general al Comi-
siei Internaþionale de Istoria ºi Te-

Invitatul Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu” în
cadrul „Întâlnirilor SpectAc-
tor” din luna octombrie a.c.
este Sorin Antohi, istoric al
ideilor, eseist, traducãtor.
Duminicã, 30 octombrie, de
la ora 11.00, acesta va
susþine la Sala „Ion D
Sîrbu” conferinþa intitulatã
„Teoria României. O istorie
criticã a ideii de specific
naþional”, moderator al
întâlnirii cu publicul fiind
scriitorul Nicolae Coande.
Biletele pentru accesul la
conferinþã s-au pus în
vânzare la Agenþia teatrului.

oria Istoriografiei), publicaþii, aso-
ciaþii, fundaþii ºi a susþinut confe-
rinþe ºi comunicãri în peste trei-
zeci de þãri. A publicat cinci volu-
me de autor (unul la Paris), ºase
de convorbiri (cu: Adrian Marin;
Mihai ªora; Alexandru Zub; Mos-
he Idel; Virgil Nemoianu; Cioran
ºi Luca Piþu), ºapte coordonate
(unele în colaborare), ºase tradu-
se din francezã ºi englezã (în co-
laborare cu Mona Antohi), precum
ºi texte de mai micã întindere.

«În „Schimbarea la faþã a Ro-
mâniei” (1936), Cioran scria:
„Dacã nu vom avea atâta tãrie ºi
atât orgoliu pentru a ne reface din
sâmbure existenþa, în zadar mai
facem teoria României”. Din pã-

cate, majoritatea proiectelor noas-
tre luminoase au eºuat, au întâr-
ziat, au durat puþin, au lãsat slabe
urme în istorie ºi în memorie. Din
fericire, au eºuat ºi proiectele noas-
tre întunecate, delirante ori (sin-
)ucigaºe. Am plãtit scump pentru
toate. ªi am produs o vastã biblio-
tecã autoscopicã naþionalã, de la
cronicari la bloggeri: metadiscur-
sul, dublul fantasmatic al unei prac-
tici istorice carente ori absente. Ne-
am dovedit mai buni la teorie de-
cât la practicã… Aceastã confe-
rinþã propune o istorie criticã a ideii
de specific naþional – nucleul dur
al „Teoriei României”», noteazã
Sorin Antohi.

MAGDA BRATU

Subiectele propuse participan-
þilor din strãinãtate la secþiunea
„Prix d’expression écrite de la
Langue Française” diferã în
funcþie de nivelul de studiu, fiind
formulate ca întrebãri. Pentru
gimnaziu: „Pornind de la ceea ce
observaþi, ce viitor vã imaginaþi
pentru lumea de mâine?”. Pentru
elevii de liceu: „Expresiile
artistice sunt multiple. Pe care o
preferaþi? Explicaþi de ce”. La
aceastã secþiune, subiectul
creaþiei literare poate fi propus de
profesorul de la clasã al elevilor
participanþi ºi trebuie sã fie
enunþat clar la începutul lucrãrii.
O altã secþiune a concursului este
„Prix de la Jeune poésie”.

O nouã ediþie a concursului de creaþie li-
terarã în limba francezã „Défense et illus-
tration de la Langue Française”, lansatã
deja în luna septembrie de Asociaþia Mem-
brilor Ordinului „Palmes Académiques”

Poemele scrise de elevi nu
trebuie sã depãºeascã o paginã ºi
pot sã aibã formã fixã sau liberã.

Concursul de nuvele, „Prix
Maupassant de la Jeune nouvel-
le”, se adreseazã elevilor din
clasele terminale de gimnaziu,
liceenilor ºi studenþilor. Pentru
gimnaziu, nuvela trebuie sã aibã
maximum cinci pagini, iar pentru
elevii de liceu ºi pentru studenþi
nu trebuie sã depãºeascã ºase
pagini. În fiºa de concurs se
menþioneazã cã lucrãrile trebuie
sã fie strict personale, individuale
ºi autentice. Pe fiecare lucrare
trebuie sã fie scrise vizibil:
numele, prenumele, clasa elevului
ºi nivelul de studiu, numele ºi

coordonatele exacte ale instituþiei
de învãþãmânt ºi semnãtura
profesorului.

„Cinci dintre creaþiile literare
selectate la nivel de clasã ºi nivel
de studiu vor fi trimise de
profesorii coordonatori la
Secretariatul naþional AMOPA de
la Paris, la adresa indicatã în fiºa
concursului. Urmând exemplul
scriitorilor români de expresie
francezã ºi îndeplinind cerinþele
de claritate (calitate a Francezei,
evidenþiatã de Cioran), sub raza
inspiraþiei, succesul concurenþilor
va fi asigurat”, a declarat prof.
dr. Maria Tronea, vicepreºedinte
AMOPA-Roumanie.

MAGDA BRATU

(AMOPA), invitã elevii în lumea magicã a
scrisului. Numele concursului trimite spre
manifestul grupului de poeþi renascentiºti
„Pléiade”, redactat de poetul Joachim du
Bellay.

Concurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru eleviConcurs de creaþie literarã în limba francezã pentru elevi
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În urmã cu 71 de ani, la înce-
putul unui an ce avea sã aducã

Obiectivul major al Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice este nul de asigurare a
accesului egal la o educaþie de cali-
tate pentru toþi copiii ºi tinerii din
România. Sunt multe aspecte de
discutat, de la „evaluarea activitãþii
de învãþare – formativã ºi sumati-
vã, cu accent pe examenele naþio-
nale, pânã la dezvoltarea datelor
dedicate formãrii continue”. Nu este
lipsitã de importanþã, declaraþia di-
rectorului Casei Corpului Didactic
Dolj, prof. ªtefan Vasile: „ În con-

La Grãdini þa  cu program
prelungit nr. 3 din Calafat s-a
semnalat un caz de TBC, dupã
ce una dintre îngrijitoare a fost
depistatã cu bacilul respectiv.
S-au luat toate  mãsurile de ri-
goare, inclusiv în ceea ce pri-
veºte analizele efectuate de toþi
cei care au intrat în contact cu
cea care este infestatã. Nu este
o situaþie de crizã, nu sunt pro-
bleme grave, Direcþia de Sãnã-
tate Publicã Dolj þinând sub
control tot ceea ce þine de caz.
„Am anunþat DSP, aºa cum se
face în astfel de situaþii, ºi s-
au luat toate mãsurile cores-
punzãtoare. Noi vom efectua
verificãri în acest caz ºi, dacã
se considerã cã s-a încãlcat le-
gislaþia, vom aplica prevederi-
le corespunzãtoare”, a precizat

Alianþa Naþionalã a Organizaþii-
lor Studenþeºti din România
(ANOSR) a solicitat, ieri, Guver-
nului sã adopte de urgenþã mãsuri
care sã împiedice politizarea siste-
mului de învãþãmânt superior. “În
condiþiile în care mai mulþi rectori
ai unor universitãþi din România ºi-
au anunþat public intenþia de a can-
dida la alegerile parlamentare din
aceastã toamnã pe listele unor par-
tide politice, considerãm absolut
necesar ca incompatibilitãþile între
funcþiile de conducere din univer-
sitãþi ºi calitatea de parlamentar sau
lider de partid politic sã fie rein-
troduse, pentru a evita transforma-

Studenþii cer Guvernului mãsuri care sã împiediceStudenþii cer Guvernului mãsuri care sã împiediceStudenþii cer Guvernului mãsuri care sã împiediceStudenþii cer Guvernului mãsuri care sã împiediceStudenþii cer Guvernului mãsuri care sã împiedice
politizarea învãþãmântului superiorpolitizarea învãþãmântului superiorpolitizarea învãþãmântului superiorpolitizarea învãþãmântului superiorpolitizarea învãþãmântului superior

rea instituþiilor de învãþãmânt su-
perior în arene care sã serveascã
luptelor sau intereselor politice”,
susþine ANOSR.

Astfel, reprezentanþii ANOSR
solicitã Guvernului ºi premierului
Dacian Cioloº sã adopte de urgen-
þã mãsuri care ‘’sã reglementeze
din nou incompatibilitatea dintre
o funcþie de demnitate publicã sau
conducere în statul român sau ad-
ministraþia localã sau într-un par-
tid politic ºi o funcþie de condu-
cere din universitate (rector, pro-
rector, decan, prodecan, director
de departament, director general
administrativ, director al ºcolii

doctorale, director al Consiliului
pentru Studii Universitare de Doc-
torat sau preºedinte al Senatului
universitar)’’.

Totodatã, ANOSR cere ca, în
baza modelului adoptat în cazul
CNATDCU, ºi membrii celorlalte
structuri ce activeazã în domeniul
învãþãmântului superior sã fie aleºi
transparent pe baza unor criterii
bazate pe performanþã ºi compe-
tenþã ºi sã nu fie numiþi politic. ‘’E
timpul ca influenþa factorului poli-
tic în educaþie sã disparã ºi siste-
mul sã fie guvernat exclusiv în in-
teresul beneficiarilor direcþi, elevi
sau studenþi’’, aratã sursa citatã.

Reprezentanþii ANOSR afirmã
cã Legea Educaþiei Naþionale pre-
vedea, pânã în decembrie 2012,
la articolul 215, alineatul (3), fap-
tul cã ‘’persoanele care ocupã o
funcþie de conducere sau de dem-
nitate publicã nu pot exercita
funcþia de rector pe perioada în-
deplinirii mandatului’’, reglemen-
tare ce a fost însã abrogatã.

“Politica nu are ce cãuta în uni-
versitãþi. Într-adevãr, avem nevoie
de oameni cât mai bine pregãtiþi
în Parlamentul României ºi sunt
convins cã o parte dintre actualii
rectori ai instituþiilor de învãþã-
mânt superior din România ar pu-

tea creºte semnificativ nivelul dez-
baterilor din acest for, dacã ar fi
aleºi senatori sau deputaþi. Dar,
dacã aleg sã meargã pe calea po-
liticii, aceste persoane ar trebui sã
renunþe imediat la funcþia de
rector sau la orice altã funcþie de
conducere pe care o ocupã într-o
universitate. Nu considerãm cã o
persoanã se poate dedubla ºi poa-
te fi politician doar în Parlament,
nu ºi în universitate. Trebuie evi-
tate situaþiile în care deciziile lua-
te de conducerea unei universitãþi
sã serveascã exclusiv interese
politice”, spune preºedintele
ANOSR, Vlad Cherecheº.

TTTTTinerii inerii inerii inerii inerii ºi ONU, împreunã pentruºi ONU, împreunã pentruºi ONU, împreunã pentruºi ONU, împreunã pentruºi ONU, împreunã pentru
o lume mai bunão lume mai bunão lume mai bunão lume mai bunão lume mai bunã

Ieri, la Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” din Craiova, „Tineretul
ONU – Filiala Craiova”, în parteneriat
cu instituþia gazdã, au organizat confe-

rinþa „UN at 71: Gender equality”, un
eveniment prin care s-a marcat aniver-
sare a 71 de ani de la înfiinþarea Orga-
nizaþiei Naþiunilor Unite.

sfârºitul celui de-al II-lea rãzboi
mondial, reprezentanþii Statelor

Unite ale Americii, URSS ºi Re-
gatului Unit al Marii Britanii s-au
întâlnit pentru discuta  reorgani-
zarea lumii. Ceea ce a fost s-a
vãzut. Oricum, pe 26 iunie 1945,
se semneazã, la San Francisco,
Carta Naþiunilor Unite. Pe 24 oc-
tombrie 1945, Carta O.N.U. in-
trã în vigoare ºi este ºi acum res-
pectatã. Pe 25 septembrie 2015,
s-au adoptat mai multe obiective
în cadrul Adunãrii Generale
ONU, pentru a pune capãt sãrã-
ciei ºi pentru asigurarea prospe-
ritãþii pentru toþi.

Pornind de la acest aspect,
ieri, la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” a avut loc o confe-
rinþã pe aceastã temã. «Fãrã spri-
jinul Asociaþiei  Allons-y, JCI Cra-
iova, ACCES Oltenia, cotidianul

„Cuvântul Libertãþii” nu puteam sã
organizãm aceastã manifestare.
Dupã cum vedeþi, foarte mulþi ti-
neri sunt prezenþi, unii care vor
sã asiste ºi la prelegerile susþinute
de Luiza Mitu, manager al Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”,
Cornel Ungureanu, jurnalist, Iano-
lia Bucã – scriitoare. Credem cã
este un pas înainte spre dezvolta-
rea unor abilitãþi de comunicare»,
a precizat ªtefania Dobre, pre-
ºedinte al Asociaþiei „Tineretul

ONU” – filiala Craiova.
În salã au fost prezenþi foarte

mulþi tineri. „Sunt un voluntar ºi
cred în ceea ce fac. Pentru toþi
este beneficã aceastã acþiune ºi
încercãm sã arãtãm cã egalitatea
este beneficã. Pânã la urmã, este
o acþiune civicã, din care putem
câºtiga cu toþii”, a spus Rãzvan,
elev în clasa a XI-a a Colegiului
Naþional „Nicolae Titulescu” din
Craiova.

CRISTI PÃTRU

Cazuri ºi necazuri în ºcoliCazuri ºi necazuri în ºcoliCazuri ºi necazuri în ºcoliCazuri ºi necazuri în ºcoliCazuri ºi necazuri în ºcoli
prof. Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

Nu a fost singurul caz spe-
cial cu care s-au confruntat
autoritãþile. O elevã din clasa a
XI-a, la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu”, s-a
aruncat pe geam, de la etajul I
al instituþiei. Se pare cã tânãra
încerca sã chiuleascã ºi, pen-
tru a nu fi depistatã, a ales sã
sarã de la fereastrã. A cãzut pe
iarbã, a fost transportatã la spi-
tal, pentru acordarea îngrijiri-
lor medicale de urgenþã, iar ca-
zul va fi cercetat atât de In-
spectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, cât ºi de Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj.

CRISTI PÃTRU

Nevoi pentru învãþãmântNevoi pentru învãþãmântNevoi pentru învãþãmântNevoi pentru învãþãmântNevoi pentru învãþãmânt
Casa Corpului Didactic Dolj, vorbim despre o insti-

tuþie publicã, cu desfãºurare în teritoriu, subordonatã,
legal, Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, ºi-a fãcut cunoscut planul pentru anul
ºcolar, aflat deja în curs, 2016-2017. Sunt câteva
noutãþi cuprinse în programã, unele care pot conduce
la buna desfãºurare a conceptului educaþional.

textul în care, pentru unele þinte stra-
tegice, au existat  proiecte finanþate
din fondurile unor programe inter-
naþionale, care au desfãºurat acti-
vitãþi de formare profesionalã a ca-
drelor didactice din învãþãmântul
preuniversitar, în vederea asigurãrii
sustenabilitãþii, instituþia Casa Cor-
pului Didactic va întreprinde toate
mãsurile necesare de includere în
oferta de învãþãmânt a mai multor
domenii. Avem ºi noutãþi. Astfel, sunt
alese aproximativ 100 de programe
de formare profesionalã, de cãtre

MENCS. A fost transmis ºi nece-
sarul de nevoi ºi calendarul activi-
tãþilor care sunt preconizate. La un
curs pot participa 25 de cadre di-
dactice, iar anual sunt formate câ-
teva mii de cadre didactice. Dacã
tot amintim de noutãþi, pânã acum
începeam anul ºcolar cu ceea ce
þine de acesta. Acum, vom merge
pe ceea cea fost stipulat pe progra-
ma precedentã. Dacã vorbim de-
spre ceva în premierã, vã pot spu-
ne cã, în urma concursului de me-
todiºti, s-au ocupat trei locuri, pe
lângã cel ocupat dinainte”.

 CRISTI PÃTRU



cuvântul libertãþii / 11marþi, 25 octombrie 2016 interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

Regiunea Valonia nu poate susþine deo-
camdatã Acordul de parteneriat UE-Ca-
nada, a anunþat premierul Belgiei, Charles
Michel, precizând cã a notificat Uniunea
Europeanã în legãturã cu aceastã decizie.
“Valonia nu poate semna astãzi Acordul
CETA”, a declarat Paul Magnette, premie-
rul Guvernului regiunii belgiene, citat de
site-ul publicaþiei La Libre. În acest con-
text, premierul Belgiei, Charles Michel, i-
a transmis oficial preºedintelui Consiliu-
lui European, Donald Tusk, cã Guvernul
belgian „nu poate semna acordul”. La rân-
dul sãu, Andre Antoine, preºedintele Parlamen-
tului valon ºi membru al Partidului Socialist,
condus de Paul Magnette, a transmis cã re-
giunea Valonia va lua o decizie pe tema CETA
pânã la sfârºitul anului. “Un termen rezonabil
ar fi sfârºitul anului”, a afirmat el. Acordul de
parteneriat comercial UE-Canada a fost blo-
cat de Guvernul regiunii belgiene Valonia din
raþiuni de ordin social ºi ecologic, iar reuniu-

Un avion de mici dimensiuni s-
a prãbuºit în Malta la scurt timp
dupã decolare, iar în urma acci-
dentului cel puþin cinci persoane
au murit. Autoritãþile malteze
confirmã faptul cã toþi cei cinci
morþi sunt francezi. Iniþial s-a
crezut cã în avion se aflau ofi-
ciali ai Agenþiei Europene pentru
Frontiere (Frontex), însã, con-
form mesajului pe Twitter al com-
paniei, niciun angajat al agenþiei
nu se afla în aeronavã.  Oficiali
au declarat presei locale cã avio-
nul se îndrepta spre oraºul libian
Misrata ºi cã naþionalitatea victi-

Aproximativ un sfert din buleti-
nele de vot tipãrite pentru alegerile
prezidenþiale care vor avea loc
duminicã în Republica Moldova vor
fi în limba rusã, în conformitate
cu decizia Comisiei Electorale Cen-
trale, relateazã Radio Chiºinãu.
Conform hotãrârii Comisiei Elec-
torale Centrale, în total vor fi tipã-
rite 3.132.427 de buletine de vot
pentru alegerile prezidenþiale din
data de 30 octombrie. Din acest
numãr, 2.379.883 (76 la sutã) de
buletine vor fi în limba românã, iar
751.344 (24 la sutã) vor fi în lim-
ba rusã. Comisia Electoralã Cen-
tralã a decis în ºedinþa de sâmbã-
tã, 22 octombrie, suplimentarea ti-
rajului buletinelor de vot cu 1.200

Fostul ºef al Administraþiei de
la Kremlin, Serghei Ivanov, a
spus cã Rusia este pregãtitã sã
construiascã noi relaþii cu State-
le Unite dupã alegerile preziden-
þiale din 8 noiembrie. “Suntem
întotdeauna pregãtiþi pentru poli-
tica bazatã pe realitãþi”, a decla-
rat Ivanov într-un interviu acor-
dat The Financial Times. “Sun-
tem pregãtiþi pentru acest lucru.
Trebuie doar sã aºteptãm pânã la

Belgia blocheazã semnareaBelgia blocheazã semnareaBelgia blocheazã semnareaBelgia blocheazã semnareaBelgia blocheazã semnarea
parteneriatului comercial UE-Canadaparteneriatului comercial UE-Canadaparteneriatului comercial UE-Canadaparteneriatului comercial UE-Canadaparteneriatului comercial UE-Canada

nea extraordinarã desfãºuratã joia trecutã la
nivel de ambasadori ai celor 28 de state UE nu
a reuºit depãºirea impasului, discuþiile conti-
nuând vineri cu Ottawa. Ambasadorii celor 28
de state membre UE s-au reunit joi searã, în
paralel cu summitul Consiliului European, în
efortul de a ajunge la o poziþie de compromis
pentru a se depãºi opoziþia regiunii belgiene
Valonia faþã de Acordul Complet Economic ºi

Comercial UE-Canada (CETA). Însã Guver-
nul din Valonia a respins propunerile Uniunii
Europene, ceea ce împiedicã Guvernul fe-
deral belgian sã semneze Acordul CETA.
Dupã reuniunea ambasadorilor UE, încheiatã
fãrã rezultat în cursul nopþii, preºedintele Co-
misiei Europene, Jean-Claude Juncker, declara
cã negocierile vor continua vineri. “Încã sper
cã vom putea ajunge la un rezultat bun în cur-
sul nopþii ºi vineri dimineaþã. Dacã nu vom
putea semna acest acord comercial cu Cana-
da, nu vãd cum am putea avea tratate similare
cu alte pãrþi ale lumii”, a atras atenþia Jun-

cker. Regiunea Valonia ar vrea un document
interpretativ al Acordului CETA care sã includã
garanþii speciale privind protecþia datelor priva-
te, amendamente la drepturile pe piaþa muncii,
la serviciile generale, la licitaþiile publice, în do-
meniul asigurãrilor sociale ºi generale. Guver-
nul federal al Belgiei are nevoie de aprobarea
tuturor entitãþilor regionale belgiene pentru a
putea semna acordul CETA.

Serghei Ivanov: Rusia,
pregãtitã sã construiascã noi relaþii

cu SUA dupã alegerile din 8 noiembrie
finalul campaniei
prezidenþiale. Tre-
buie sã mai aºtep-
tãm câteva sãptã-
mâni, trebuie doar
sã fim rãbdãtori”, a
spus el. Conduce-
rea Rusiei a fost
“insultatã” de reto-
rica antirusã în tim-
pul campaniei pre-
zidenþiale america-
ne, a mai spus el.
Ivanov a respins
acuzaþiile Guver-
nului american, po-
trivit cãrora Guver-

nul rus s-ar fi aflat în spatele
scurgerii de e-mailuri de pe ser-
verele Comitetului Naþional De-
mocrat ºi a spus cã pânã când
Statele Unite nu prezintã dovezi,
asemena acuzaþii par a fi decla-
raþii goale ºi “propagandã”. El a
spus, de asemena, cã nu este “ab-
solut deloc adevãrat” cã Kremli-
nul ar vrea ca Donald Trump sã
fie viitorul preºedinte al Statelor
Unite.

Alegeri prezidenþiale în Republica Moldova.
Un sfert din buletinele de vot vor fi în limba rusã

de exemplare. Potrivit secretarului
Comisiei, Veaceslav Agrigoroae,
decizia a fost luatã dupã ce de la
douã secþii de votare din capitalã
au parvenit liste electorale supli-
mentare. Din cele 1.200 de exem-
plare, 800 sunt destinate Peniten-
ciarului nr. 13, iar alte 400 unei
unitãþi unitate militare de carabini-
eri. Pentru municipiul Chiºinãu ur-
meazã sã fie tipãrite 649.461 de
exemplare, dintre care 433.289 în
limba românã ºi 216.172 în limba
rusã. Dupã retragerea lui Andrei
Nãstase în favoarea Maiei Sandu
ºi excluderea din cursa electoralã
Innei Popenco, în cursa pentru
funcþia de preºedinte al Republicii
Moldova au rãmas 10 candidaþi.

Un avion de mici dimensiuni s-a prãbuºit în Malta. Cel puþin cinci persoane au murit
melor nu este deocamdatã con-
firmatã. Capacitatea avionului
este de circa 10 persoane, iar
echipele de salvare cautã supra-
vieþuitori. Avionul s-a prãbuºit ieri
dimineaþã, la scurt timp dupã ce
a decolat de pe Aeroportul Inter-
naþional din Malta, în jurul orei
locale 07.20 (08.20, ora Româ-
niei), potrivit The Independent.
Coasta de nord a þãrii este un
punct important de unde ambar-
caþiunile cu imigranþi se îndreap-
tã spre Europa, agenþia Frontex
desfãºurând operaþiuni împotriva
traficului cu fiinþe umane.

ªTIRI

ªTIRI

Zeci de elevi, rãniþi
dupã o scurgere de gaz
într-o ºcoalã din Germania

Cel puþin 50 de elevi au fost
rãniþi, ieri, în urma unei
scurgeri de gaz produsã într-o
ºcoalã din landul Baden-
Württemberg, situat în sudul
Germaniei, a anunþat poliþia
regionalã. Scurgerea de gaz s-a
produs în ªcoala generalã
Mörike, situatã în cartierul
Sontheim al orãºelului german
Heilbronn. Zeci de agenþi de
poliþie din landul Baden-
Württemberg au fost mobilizaþi
pentru evacuarea sutelor de
elevi din ºcoalã. În momentul
producerii scurgerii de gaz, în
ºcoalã erau aproximativ 350 de
elevi, potrivit publicaþiei
Frankfurter Allgemeine
Zeitung.” 50 de elevi ºi eleve
au fost rãniþi ºi transportaþi la
spitale”, a transmis Poliþia din
orãºelul german Heilbronn.
Autoritãþile încearcau ieri
dupã-amiazã  sã afle sursa
scurgerii de gaz ºi circumstan-
þele producerii incidentului.

Imigranþii au început sã evacueze
tabãra de la Calais

Mai mulþi imigranþi au
ajuns ieri dimineaþã la
punctul de întâlnire stabilit de
autoritãþi pentru evacuarea
taberei de la Calais, a consta-
tat un jurnalist AFP aflat la
faþa locului, informeazã Le
Figaro. Oamenii s-au prezen-
tat cu valize ºi rucsacuri la
punctul de întâlnire. De aici,
între 6.000 ºi 8.000 de imi-
granþi ar trebui transportaþi cu
maºina în centrele speciale de
primire.

Doi supecþi de terorism,
eliminaþi în Rusia de forþele
de securitate

Forþele de securitate ruse au
eliminat douã persoane care
transportau materiale explozi-
ve ºi suspectate cã pregãteau
un atentat în oraºul Nijni
Novgorod. Ramura localã a
Serviciului Federal de Securi-
tate din Rusia (FSB) a comu-
nicat agenþiei Interfax cã va
oferi informaþii legate de acest
subiect atunci când vor fi
luate primele “mãsuri urgente
în cadrul anchetei”. Potrivit
surselor citate de agenþiile ruse
de presã, evenimentele au avut
loc în cursul unei operaþiuni
care urmãrea arestarea unor
presupuºi membri ai unui
grup terorist într-un cartier
rezidenþial. “Forþele de ordine
au oprit maºina, doi suspecþi
au opus rezistenþã ºi au fost
lichidaþi imediat. Materiale
explozive au fost gãsite în
vehicul”, a declarat o sursã,
citatã de agenþia Tass. Doi
membri ai forþelor speciale au
fost rãniþi într-o explozie în
timpul acestei operaþiuni, a
mai anunþat Tass. Potrivit
Interfax, un al treilea suspect
a fost arestat.
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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”!

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã dom-
nului FOLEA DUMI-
TRU, îi dorim multã,
multã  sãnãtate ºi îm-
plinirea tuturor dorin-
þelor alãturi de familie.
La Mulþi Ani! Prietenii.
OFERTE DE SERVICI

Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curã-
þenie, menaj, îngriji-
re bãtrân. Telefon:
0767/ 323.821.

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 îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.

Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Cra-
iova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 08.11.2016, ora 1000, licitaþie pu-
blicÎ în vederea închirierii a douã spaþii
libere situate unul în Centrul Medical Braz-
da lui Novac (Craiova, strada General ªte-
fan Fãlcoianu nr. 1) ºi celãlalt în Centrul
Medical Calea Bucureºti (Craiova, Calea
Bucureºti nr. 97).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de
la Serviciul Administrarea ºi Exploatarea
Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj
din str. Jieþului nr. 19, Craiova, începând cu
data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19, Cra-
iova, pânã la data de 08.11.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon  0351/415.414; 415.415sau
la Serviciul Administrarea Domeniului Pu-
blic ºi Privat al Judeþului Dolj.
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Vând bicicletã
copii – 30 RON,
aparat pentru ca-
fea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând Robot pati-
serie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut
goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând sãpun de
casã 5 lei/ kg, ºubã
îmblãnitã, guler as-
trahan pe coman-
dã, 4 bare cornier-
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon: 0770/
303.445.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color
cu telecomandã.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4-
mormânt - construit
din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Tele-
fon: 0745/601.438;
0740/012.173.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 25 octombrie 2016

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

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

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.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Ofer gratuit perucã
de damã de culoa-
re blondã. Telefon:
0721/352.831.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat,
2 camere decoman-
date, microcentralã,
aer condiþionat, igie-
nã ºi liniºte deplinã. Te-
lefon: 0722/956.600.
Inchiriez apartament 3
camere deciomanda-
te etaj1/8 zona Rotun-
da, mobilat. Preþ 360
Euro negociabil. Tele-
fon 0746/ 541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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

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.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
SC REWE (RO-
MANIA) SRL, cu
sediul în ªtefã-
neºtii de Jos, str.
Buºteni, nr. 7, jud.
Ilfov, având CUI:
RO13348610, de-
clar pierdut caiet
service pentru im-
primanta fiscalã cu
s e r i a
6ETHF07716 ºi
seria fiscalã
DJ0297022488, in-
stalatã în Magazi-
nul Penny Craiova,
Bdul.Tineretului,
nr.18A (fostã Aris-
tizza Romanescu).
Il declar nul.

CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþio-
nalã a Cadrelor
Militare în Re-
zervã ºi Retra-
gere din MAI Fi-
liala Dolj anun-
þã cu regret de-
cesul Lt. Col(R)
DECA AUREL
poliþist excepþi-
onal. Condo-
leanþe familiei
îndoliate!
Colegii din ca-
drul Direcþiei
E c o n o m i c e -
Consiliul Jude-
þean Dolj sunt
alãturi de Eliza
Pãun la greaua
încercare prici-
nuitã de trece-
rea în nefiinþã a
mamei. Sincere
condoleanþe!
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Ziua de duminicã a fost una realmente
groaznicã pentru echipele SCM-ului. Anunþat
drept un mare derby, ºi pe bunã dreptate dacã
þinem cont de faptul cã aveam de a face cu o
reeditare a finalei ediþiei trecute de campio-
nat, duelul masculin de volei dintre Zalãu ºi
Craiova a fost tranºat facil de ardeleni, scor
3-0. Pe arena unde se încoronau, o premierã,
în urmã cu aproape o jumãtate de an, alb-
albaºtrii au început mai bine, conducând la
capãtul celui de-al doilea timp tehnic cu 16-
13. Gazdele n-au acuzat însã ºocul ºi au re-
venit fantastic, adjudecându-ºi manºa inau-
guralã cu 25-21. Vãdit afectaþi de acest dez-
nodãmânt, bãieþii lui Dan Pascu au fost do-
minaþi destul de autoritar în urmãtoarele man-
ºe, vãzându-se nevoiþi sã alerge, în perma-
nenþã, dupã adversari. Fond pe care eºecul
n-a mai putut fi evitat: 25-21, 25-22.

Tot în urbea sãlãjeanã au evoluat ºi hand-
balistele, cedând, mai ruºinos decât o aratã
scorul: 19-25 (8-14). În partea secundã, cra-
iovencele au fost conduse chiar ºi la 11 go-
luri, 11-22 (min. 43). “A fost un joc dominat

Înfrângeri pe linie, ºi fãrã dreptÎnfrângeri pe linie, ºi fãrã dreptÎnfrângeri pe linie, ºi fãrã dreptÎnfrângeri pe linie, ºi fãrã dreptÎnfrângeri pe linie, ºi fãrã drept
de apel, pentru echipele craiovenede apel, pentru echipele craiovenede apel, pentru echipele craiovenede apel, pentru echipele craiovenede apel, pentru echipele craiovene

autoritar de Zalãu. Lipsa eficienþei în duelul
unu la unu cu portarul, ne-a adus la acest re-
zultat”, a spus tehnicianul Bogdan Burcea.
Laurisa Landre a fost principala realizatoare a
echipei noastre, franþuzoaica reuºind sã punc-
teze de 7 ori. Ea a fost secondatã de Zamfir
(4), Bãbeanu (2), Ianãºi (2), Nikolic (2), ªela-
ru (1) ºi Andrei (1). Au mai jucat: Paºca, Dum-
manska – Trifunovic, Apipie, Burlachenko.

Finalmente, fetele de la volei au fost învin-
se, nicio surprizã, 0-3 (la 18, 18 ºi 14), de
cãtre deþinãtoarea Cupei Challenge, CSM Bu-
cureºti. Urmare a acestui rezultat, SCM a pre-
luat lanterna roºie a ierarhiei.

Pe de altã parte, cealaltã formaþie a clubu-
lui care evolueazã în elitã, cea masculinã de
baschet, a întrecut, vineri searã, la Polivalen-
tã, pe Phoenix Galaþi, scor 80-69.

Programul viitoarelor meciuri:
Volei (m): meci pe teren propriu cu CSM

Bucureºti (sâmbãtã) / volei (f): meci în de-
plasare cu Piatra Neamþ (sâmbãtã) / handbal
(f): meci acasã cu Roman (joi) / baschet (m):
meci la Oradea (sâmbãtã).

VOLEI (M) – Divizia A1 – etapa a 3-a: ACS Municipal
Zalãu – SCM U CRAIOVA 3-0, CSA Steaua Bucureºti – CS
ªtiinþa Explorãri Baia Mare 3-0, LMV Tricolorul Ploieºti – CS
ªtiinþa Bacãu 3-1, CS Arcada Galaþi – VCM LPS Piatra Neamþ
3-0, CS Unirea Dej – CS Caransebeº 2-3, CS “U” Cluj – CSM
Bucureºti 1-3.

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

VOLEI (F) – Divizia A1 – etapa a 3-a: SCM U CRAIOVA –
CSM Bucureºti 0-3, SCM Piteºti – CSM Târgoviºte 0-3, ACS
Penicilina Iaºi – CSU Galaþi 3-0, CS ªtiinþa Bacãu – CSU Medi-
cina CSS Tg. Mureº 3-0, CSM Lugoj – VC Unic LPS Piatra
Neamþ 3-2. Partida CS Volei Alba-Blaj – CS Dinamo Bucureºti a
avut loc asearã.

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

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã – etapa a 7-a: HC Zalãu –
SCM CRAIOVA 25-19, CSU Danubius Galaþi – U Cluj 27-19,
CSM Unirea Slobozia – CS Mãgura Cisnãdie 18-21, CSM Bucu-
reºti – CSM Cetate Devatrans 38-21, CSM Roman – HC Dunã-
rea Brãila 18-20. CSM Bistriþa – ASC Corona Braºov se joacã
mâine, iar CSM Ploieºti – HCM Rm. Vâlcea, duminicã..

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

DIGI SPORT 1
14:30, 18:00, 20:45 – FOT-

BAL – Cupa României: CSM Rm.
Vâlcea – CFR Cluj, ASU Poli Ti-
miºoara – Pandurii, Sepsi Sf.
Gheorghe – CS U Craiova.

DIGI SPORT 2
14:30, 16:30 – TENIS (F) –

Turneul Campioanelor, în Singa-
pore, grupe: Simona Halep – An-
gelique Kerber, Madison Keys –
Dominika Cibulkova / 18:30 –
HANDBAL (F) – Liga Naþiona-
lã: HCM Rm. Vâlcea – CSM Bu-
cureºti / 21:45 – FOTBAL An-
glia – Cupa Ligii: Liverpool – Tot-
tenham.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Italia – Se-

rie A: Genoa – Milan.
DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Eu-

roliga: Unics Kazan – Darussa-
faka Dogus Istanbul / 21:00 –
BASCHET (M) – Liga Campio-
nilor: Maccabi Rishon LeZion –
CSM CSU Oradea.

DOLCE SPORT 1
14:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei: CSM Rm. Vâlcea – CFR
Cluj / 18:00 – FOTBAL (F) – Ba-
raj de calificare la Campionatul
European: România – Portugalia
/ 20:45 – FOTBAL – Cupa Ro-
mâniei: Sepsi Sf. Gheorghe – CS

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

U Craiova / 2:30 – HOCHEI –
NHL: Pittsburg Penguins – Flo-
rida Panthers.

DOLCE SPORT 2
11:00 – NATAÞIE – FINA

World Cup Tokyo / 14:30, 16:30
– TENIS (F) – Turneul Campioa-
nelor, în Singapore, grupe: Simo-
na Halep – Angelique Kerber, Ma-
dison Keys – Dominika Cibulko-
va / 18:00 – FOTBAL – Cupa Ro-
mâniei: ASU Poli Timiºoara – Pan-
durii / 21:45 – FOTBAL Germa-
nia – Cupa: Monchengladbach –
Stuttgart.

DOLCE SPORT 3
16:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Viena / 18:30 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HCM Rm.
Vâlcea – CSM Bucureºti / 21:00
– BASCHET (M) – Liga Campio-
nilor: Maccabi Rishon LeZion –
CSM CSU Oradea.

DOLCE SPORT 4
19:30 – FOTBAL Germania –

Cupa: Sportfrunde Lotte – Lever-
kusen.

EUROSPORT 1
9:30, 14:30 – SNOOKER –

Campionatul Internaþional, la Da-
qung: etapa a 3-a / 21:30 – CI-
CLISM – Cursa de ºapte zile, pe
velodrom, la Londra.

EUROSPORT 2
7:45 – CICLISM – Turul Hainan.

SERIA 1: Voinþa Caraula – Victoria Periºor 4-1, Victo-
ria Pleniþa – Viitorul Dobridor 13-0, Poiana Mare – Fulge-
rul Maglavit 1-1, Avântul Rast – Flacãra Moþãþei 0-3,
Avântul Giubega – Ciupercenii Noi 4-1, Galicea Mare –
Recolta Cioroiaºi 0-3, Spicul Unirea – Ciupercenii Vechi
7-0. Vânãtorul Desa a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pleniþa 18p, 2. Moþãþei 16p
(- 1 joc), 3. Cioroiaºi 16p, 4. Unirea 15p (- 1 joc), 5. Desa
13p (- 1 joc).

SERIA 2: Gloria Catane – Unirea Goicea 4-0, Mãceºu
de Sus – Fulgerul Întorsura 4-0, Mãceºu de Jos – Progre-
sul Bãileºti 3-0, ªtiinþa Calopãr – Recolta Urzicuþa 12-1,
Viitorul Þuglui – Viitorul Afumaþi 4-0, Dunãrea Gighera –
Progresul Cerãt 3-2, Aktiv Padea – Triumf Bârca 2-2, Sea-
ca de Câmp – Viitorul Giurgiþa 6-4.

Clasament (primele 5): 1. Catane 19p, 2. Mãceºu J.
16p, 3. Calopãr 15p (- 1 joc), 4. Mãceºu S. 15p, 5. Þu-
glui 15p.

SERIA 3: AS Rojiºte – Avântul Daneþi 6-1, Fulgerul
Mârºani – Voinþa Puþuri 2-3, Tricolor Dãbuleni – Progre-

LIGA A V-A – ETAPA A 7-A
sul Castranova 3-1, Inter Secui – Amãrãºtii de Jos 5-2,
Victoria Cãlãraºi – Unirea Tâmbureºti 0-5, Amãrãºtii de
Sus – Avântul Dobreºti 4-3.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 16p, 2. Secui 15p, 3.
Castranova 15p, 4. Rojiºte 13p, 5. Dãbuleni 13p.

SERIA 4: Flacãra Drãgoteºti – Energia Radomir 1-3,
City Leu – Torentul Secui 3-0, Viitorul Coºoveni – Viito-
rul Ghindeni 2-1, Viitorul Teasc – Viitorul II Cârcea 1-2,
Avântul Pieleºti – Luceafãrul Popânzãleºti 4-1, Progre-
sul Mischii – ªtiinþa Celaru 3-4.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 21p, 2. Cârcea II 19p,
3. Mischii 15p, 4. Radomir 15p, 5. Leu 15p.

SERIA 5: Jiul Bâlta – CS Sopot 5-2, ªtiinþa Craiova –
Voinþa Belcin 3-4, Betis Craiova – AS Greceºti 8-2, Rapid
Potmelþu – Jiul Breasta 3-2, AS Scãeºti – Voinþa Raznic 5-
3, Viitorul Craiova – Vulturul Cernãteºti 0-3. Valea Fântâ-
nilor a stat.

Clasament (primele 5): 1. Bâlta 16p, 2. Potmelþu 15p,
3. Valea Fântânilor 15p (- 1 joc), 4. Cernãteºti 14p, 5. Bel-
cin 13p (- 1 joc).

SCM Craiova a ajuns, ieri,
la un acord cu Dino Pascal
Gregory II, care va evolua în
Bãnie în sezonul 2016-2017.

Dino Pascal Gregory II
este un american în vârstã de
27 de ani, mãsoarã 2,01 m. ºi
evoluezã pe postul de pivot. A

Baschet (m): SCM “U”
a bãtut palma

cu un pivot american
mai jucat la: Szolnok (Unga-
ria) – 2015/2016, King Wilki
Morskie Szczecin (Polonia) –
2014/2015, Phoenix Hagen
(Germania) – 2012/2013,
Sundsvall Dragons (Suedia) –
2011/2012 ºi Maryland
(NCAA) – 2007/2011.
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Liga I – etapa a 13-a
Concordia – ACS Poli 0-2
Au marcat: Drãghici 82, Albu 90.
Viitorul – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Iancu 21 – pen., Chiþu 45 – pen. / Bud 84.
Gaz Metan – „U” Craiova 2-2
Au marcat: Llullaku 51, 59 / Romeo 33 – aut., Ivan 63.
Dinamo – Pandurii 4-0
Au marcat: Lazar – 5 – aut., V. Lazãr 37, 90, Palic 39,
CSMS Iaºi – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Piccioni 90 / Ad. Bãlan, Cãpãþânã.
ASA – Steaua 1-1
Au marcat: Kuku / Moke 90.
Meciul FC Botoºani – Astra s-a jucat asearã.

1. Steaua 13 8 3 2 18-10 27
2. Craiova 13 7 3 3 19-14 24
3. Viitorul 13 7 2 4 16-13 23
4. Gaz Metan 13 5 5 3 15-14 20
5. Dinamo 13 5 4 4 22-14 19
6. Botoºani 12 6 1 5 21-14 19
7. Pandurii 13 5 4 4 14-14 19
8. CFR Cluj 13 6 5 2 23-11 17
9. Voluntari 13 5 3 5 19-20 13
10. Chiajna 13 3 4 6 6-15 13
11. CSMS Iaºi 13 3 3 7 12-15 12
12. Astra 12 3 3 6 11-18 12
13. ASA 13 2 2 9 11-24 2
14. ACS Poli 13 4 2 7 13-20 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Arbitru: Dan Botescu (Bucureºti).

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Universitatea Craiova
Braºov, stadion: „Tineretului”, ora 20.45

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe:
Niczuly - Rãduþoiu, I. Ursu, Rz.
Damian, Dumbravã -  Mitra, Min-
ciunã, Tofan, Þepeº - D. Ene,
Hadnagy. Antrenor: Valentin Su-
ciu. Rezerve: Fejer - Huiban, M.
Burlacu, I. Plãmadã, Tanko,
Vereº, P. Chiº.

„U” Craiova: Calancea – Bri-
ceag, Kay, Kelic, Vãtãjelu –
Zlat inski  –  Manea,  Bãluþã ,
Gustavo, Bancu – Rambe. An-
trenor: Gigi Mulþescu. Rezer-
ve: Popescu – Acka, Popov,
Nuno Rocha, Rambe, Mãzãra-
che, Screciu.

Universitatea Craiova debutea-
zã în seara aceasta în sezonul ac-
tual al Cupei României, contra unei
divizionare secunde, Sepsi Sfântu
Gheorghe. ªtiinþa a avut noroc la
tragerea la sorþi, fiindcã s-a aflat în
urna a doua valoricã ºi putea întâlni
o formaþie din primul eºalon. Însã
nici echipa din Covansa nu este una
de tratat superficial, atât datoritã

Alb-albaºtrii întâlnesc azi la Braºov, în Cupa României,
divizionara secundã Sepsi Sf. Gheorghe

parcursului pe care îl are în cam-
pionat (locul 5, cu 25 de puncte),
cât ºi prin prisma experienþei de anul
trecut, când alb-albaºtrii au clacat
chiar în aceastã fazã tot în faþa unei
echipe din Liga a II-a, FCM Bacãu.
Sepsi are în componenþã câþiva ju-
cãtori care au evoluat în primul eºa-
lon, cel mai cunoscut fiind cãpita-
nul Atilla Hadnagy, cel care anul tre-

cut a marcat douã goluri în poarta
Craiovei, pe când evolua la FC Bo-
toºani, iar în acest sezon a marcat
deja de 13 ori.

Mulþescu: „Pentru ei
e meciul anului”

Antrenorul Gigi Mulþescu va ali-
nia astãzi o echipã apropiatã celei

de bazã, pentru a evita o surprizã
în faza aceasta, aºa cum s-a în-
tâmplat anul trecut. „Abordãm la
victorie, vrem sã ne calificãm ºi
în Cupa României. Vom alinia o
echipã competitivã, pentru cã în-
tâlnim un adversar cu un lot valo-
ros. Are câþiva jucãtori care au evo-
luat în Liga 1, o mixturã între ju-
cãtori experimentaþi ºi tineri care

vor sã se afirme. Aºadar, ne aº-
teaptã un meci greu, mai ales cã ei
nu vor avea nimic de pierdut, va fi
meciul anului pentru ei – se vor
dãrui, vor juca la sacrificiu. Noi
trebuie sã ne adaptãm la condiþiile
de joc ºi sã dovedim cã suntem
dintr-o ligã superioarã. Sã câºti-
gãm jocul. Sã nu lãsãm loc la sur-
prize“ a spus Mulþescu.

Calancea – S-a opus excelent la douã ocazii mari
ale gazdelor. Nu i se pot imputa golurile.

Briceag – Nimic de reproºat în privinþa angaja-
mentului, pur ºi simplu „arã” banda. Nu i-a intrat însã
nicio centrare, în special în repriza a doua, când cinci
tentative au eºuat. A mai fost în douã rânduri defazat
pe apãrare, dar per total se poate spune cã este în
creºtere.

Popov – E preferat lui Kay în meciurile cu echipele
care se apãrã, e mai bun pe construcþie. În schimb,
primul gol poate sã ºi-l asume împreunã cu Acka.

Acka – A avut o incursiune eficientã în repriza a
doua, închisã însã de pasa greºitã a lui Mãzãrache. Nu l-
a marcat pe Llullaku la cele douã goluri.

Vãtãjelu – În formã foarte bunã. A urcat în permanenþã
ºi a oferit centrãri de calitate, inclusiv la golul al doilea.
Inexplicabilã neconvocarea sa la naþionalã.

Zlatinski – De când s-a accidentat Madson ºi-a rein-
trat în formã, e la al treilea meci consecutiv foarte bun.
Pare cã este peste tot pe teren. Anticipeazã bine, paseazã
eficient, el a „scos” pentru Vãtãjelu la golul al doilea. A
avut ºi un ºut bun în prima reprizã, deviat în corner de
Pleºca.

Ivan – Poate cel mai bun meci al sãu din acest sezon.
Barã în prima reprizã, gol ºi barã în a doua reprizã, în care
s-a simþit confortabil pe banda dreaptã, a intrat bine ºi în
centru ºi a pasat excelent de câteva ori, inclusiv cu exte-
riorul.

Bãluþã – Bun, ca în toate meciurile din acest sezon.
Acoperã o zonã mare de teren, verticalizeazã jocul ºi tot-
odatã se apãrã bine, nu se fereºte de contacte. Dacã ºi-ar
regla ºi ºutul de la distanþã ar fi de naþionalã. Din pãcate,
absenteazã cu Pandurii, fiind suspendat.

Nuno Rocha – Nu mai marcheazã de ceva timp, din postu-
ra de inter îºi aduce însã un aport consistent, apare bine

între linii ºi joacã bine cu faþa la poartã. A centrat la autogo-
lul lui Romeo. În partea a doua trebuia sã finalizeze din
prima la un-doi-ul cu Ivan, fiindcã nu-l ajutã fizicul la due-
luri ºi astfel a fost scos din teren de stoperii adverºi.

Mãzãrache – Folosit în banda stângã, a avut câteva
atingeri eficiente, dar ºi câteva rateuri importante. Dupã
bara lui Ivan ar fi trebuit sã preia, nu sã trimitã cu capul.
Muntean l-a faultat dur în repriza a doua, în loc de aver-
tisment arbitrul nu a acordat nici fault. Când a fost urcat
vârf nu mai avea suflu.

Rambe – Profilul sãu, de atacant masiv, de careu, este
necesar, însã Rambe nu are calitate. Doar în câteva faze în
care a protejat mingea a existat, în rest a fost degeaba pe
teren. Nici cu piciorul nici cu capul nu ºtie, a avut o ocazie
similarã celei din partida cu Pandurii, dar ºi-a bãtut joc de
ea. Centrarea lui Vãtãjelu a fost assist de 3-2, dar Rambe a
lovit mingea cu umãrul/gâtul. Mai bine se promoveazã un
puºti de la satelit decât sã se insiste cu capverdianul.

Bancu – A jucat puþin, poate în Cupã sã arate cã ºi-a
recãpãtat puþin din forma de anul trecut.

Kelic – Deºi este folosit constant cel puþin câteva
minute, sârbul nu oferã deloc siguranþã, este rudimentar,
este o achiziþia

Astãzi
CSM Râmnicu Vâlcea - CFR Cluj, ora

14.30, stadion: „Municipal”, Rm. Vâlcea
Metalosport Galaþi - Luceafãrul Oradea,

ora 14.30, stadion: „Dunãrea”, Galaþi
ASU Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu,

ora 18, stadion: „Dan Pãltiniºanu”, Timiºoara
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – „U”

Craiova, ora 20.45, stadion: „Tineretului”,
Braºov

Mâine
Unirea Tãrlungeni - ASA Târgu

Mureº, ora 13, stadion: „Dumitru
Mãtãrãu”, ªtefãneºti

Olimpia Satu Mare - CS Mioveni, ora
14.30, stadion: „Olimpia”, Satu Mare

Cetate Deva - Gaz Metan Mediaº, ora
14.30, stadion: „Cetate”, Deva

Academica Clinceni - FC Voluntari,
ora 14.30, stadion: „Clinceni”

Dacia Unirea Brãila - Concordia
Chiajna, ora 14.30, stadion: „Munici-
pal”, Brãila

Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaºi,
ora 14.30, stadion: „CSO”, Cugir

Chindia Târgoviºte - ACS Poli
Timiºoara, ora 18, stadion: „Orãºe-
nesc”, Mioveni

Dinamo II - Dinamo, ora 21, Stadion:
„Dinamo”

Joi
CS Afumaþi - FC Botoºani, ora 14.30,

stadion: „Comunal”, Afumaþi
Nuova Mama Mia Becicherecu Mic –

Astra Giurgiu, ora 16, stadion: „Dan
Pãltiniºanu”, Timiºoara

CS Baloteºti – Viitorul, ora 18.45,
stadion: „Academia Gheorghe Hagi”, Ovidiu

Foresta Suceava - Steaua, ora 21,
stadion: „Areni”, Suceava
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