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-Poþi sã ai 20 de ani de facul-
tate Popescule, dacã n-ai 7 ani
de acasã, eºti un nimic.
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Ceea ce se intuia ºi vehicula s-a
„bãtut în cuie”, ieri, când ambasa-
dorul american la Bucureºti, Hans
Klemm, într-un interviu acordat
pentru new.ro, a afirmat cã susþine
„pe deplin” mesajul recent al pre-
ºedintelui Klaus Iohannis, reiterat,
tot ieri, într-un interviu pentru ade-
vãrul.ro, cã partidele trebuie sã
scoatã din joc penalii. „De fiecare
datã când se angajeazã agenþi de
pazã, prima condiþie este sã nu
aibã cazier, sã nu fie penali. Pãi
cum se poate ca cineva care pã-
zeºte þara sã aibã dosar penal?
Este o condiþie minimalã”, a con-
tinuat Iohannis, care de fapt a re-
petat cã nu-l va propune premier
pe Liviu Dragnea, chiar dacã PSD
va deþine majoritatea în Parlament.
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ALDE Dolj a depus, ieri, la Biroul
Electoral de Circumscripþie, listele de
candidaþi pentru alegerile parlamen-
tare din 11 decembrie. Lista  pentru
Camera Deputaþilor este deschisã de
Ion Cupã, preºedintele ALDE Dolj,
iar la Senat pe primul loc apare Flo-
rea Voinea, care s-a desprins cu greu
ºi cu regrete de PSD. Nici lui Corne-
liu Diþescu nu îi este foarte bine. Pânã
în urmã cu câteva zile se vedea deja
senator, ieri nu ºi-a mai însoþit cole-
gii. Mai mult, s-a retras definitiv pe
listã... dar a rãmas fidel partidului.
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Renumitã pentru viþa-
de-vie, apoi pentru lubeni-
þele pe nisip ºi cartofii
timpurii, localitatea Cãlã-
raºi începe sã conteze ºi în
rândul producãtorilor de
varzã de toamnã. Acum
este momentul când ulti-
mele cãpãþâni de varzã,
albã ºi mare, se taie de pe
câmpurile întinse din lunca
Dunãrii. Deprinºi cu mun-
ca, una grea, oamenii nu
stau locului o clipã ºi îi
vezi, chiar ºi atunci când
plouã mãrunt, încãrcând
cãruþele ºi camioanele ce
aºteaptã la marginea câm-
pului. Sunt împãcaþi însã,
deoarece a fost un an bun
ºi tot efortul le-a fost rãs-
plãtit: varza s-a fãcut mare
ºi frumoasã, iar
preþul obþinut îi
ajutã sã-ºi conti-
nue afacerea ºi
anul viitor.

Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi
Afacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ceAfacerea cu varzã, din ce     în ceîn ceîn ceîn ceîn ce
mai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºimai profitabilã la Cãlãraºi



2 / cuvântul libertãþii joi, 27 octombrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Guvernul demareazã

programul pilot „Masã caldã

pentru elevi”, susþinut financiar

de Executiv
Programul pilot „Masã caldã

pentru elevi” a fost adoptat de
Guvern, în ºedinþa de ieri, în
primã fazã fiind incluse 50 de
unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat. „Venim cu un
program pilot care sã permitã
acordarea unei mese calde sau a
unui pachet alimentar în fiecare
zi la ºcoalã. Am ales câteva
unitãþi de învãþãmânt care sunt
deocamdatã în acest program
pilot din zone geografice diferite,
din medii sociale diferite tocmai
pentru a vedea în ce fel putem
face eficient acest program ºi
dacã dupã acest an ºcolar 2016-
2017, acest proiect pilot confir-
mã obiectivul este ca el sã fie
lãrgit apoi la nivelul întregii þãri
ºi sã combinãm cumva ºi
programul Fructe în ºcoli cu
Laptele ºi Cornul în ºcoli, mai
adãugând niºte resurse financia-
re pentru a putea oferi o masã
caldã în ºcoli sau un pachet
alimentar”, a anunþat premierul
Dacian Cioloº.

El a mai spus cã Executivul
susþine financiar acest program,
dar a fãcut apel la administraþia
localã pentru sprijin. „Sunt
convins cã fãrã implicarea
autoritãþilor locale a Inspectora-
telor ªcolare, a unitãþilor de
învãþãmânt, a conducerii
unitãþilor de învãþãmânt respec-
tive, acest program nu are cum
sã reuºeascã pentru cã trebuie
amenajat acolo un minim de
infrastructurã de primire în care
copiii sã poatã sã serveascã
masa, deci e nevoie ºi de o
implicare localã. Însã eu sper sã-
i putem încuraja pe toþi cei care
îºi doresc sã-ºi vadã copiii la
ºcoalã sã se implice în acest
proiect”, a adãugat premierul.

Potrivit proiectului supus
dezbaterii publice de Ministerul
Educaþiei, sprijinul constã într-
un pachet alimentar sau o masã
caldã pe zi în limita a 7 lei
pentru fiecare beneficiar.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Cristian Ghinea ºi-a anunþat, ieri,
demisia din funcþia de ministru al
Fondurilor Europene pentru a can-
dida pe lista USR la alegerile parla-
mentare din 11 decembrie. Alþi doi
secretari de stat ºi-au anunþat opþiu-
nea pentru politicã ºi demisioneazã
din cabinetul tehnocrat. “Ultima mea
ºedinþã ca membru în Guvernul Cio-
loº 1. E un sentiment ciudat. Pare un
secol privind înapoi, dar nu au tre-
cut nici ºase luni de ministeriat, nici
un an de când am mers la Cancelarie.
A fost intens. ªi a fost o onoare! De
azi începe altceva”, a scris ministrul
pe pagina sa de Facebook. Ministrul
Fondurilor Europene, Cristian Ghi-
nea, a decis sã accepte oferta USR de a candida

Executivul a adoptat în ºedinþa de
ieri Hotãrârea de Guvern privind
aprobarea Metodologiei privind
modul de calcul ºi procedura de avi-
zare ºi aprobare a preþurilor maxima-
le ale medicamentelor de uz uman cu
autorizaþie de punere pe piaþã în
România.

“Prin aceastã Hotãrâre de guvern
se aduce mai multã stabilitate ºi pre-
dictibilitate cadrului legislativ ºi
economic în privinþa medicamente-
lor eliberate pe bazã de reþetã. Pen-
tru a asigura accesul pacienþilor la
tratament ºi pentru a se evita o nouã
crizã a medicamentelor, în cazul pro-
duselor al cãror patent a expirat (off-
patent) se va realiza o ieftinire în
trepte a acestora. De la 1 aprilie 2017
se va aplica o ieftinire de 10% a me-
dicamentelor pentru care patentul a
expirat (off-patent), de 10% în al
doilea an ºi de 15% în al treilea an”,
transmite Ministerul Sãnãtãþii printr-
un comunicat de presã.

Noi demisii în Guvern pentru alegerile parlamentare

 Ministrul  Fonduri lor  Europene ºi  doi  secretari Ministrul  Fonduri lor  Europene ºi  doi  secretari Ministrul  Fonduri lor  Europene ºi  doi  secretari Ministrul  Fonduri lor  Europene ºi  doi  secretari Ministrul  Fonduri lor  Europene ºi  doi  secretari
de stat renunþã la funcþi i  pentru a candidade stat renunþã la funcþi i  pentru a candidade stat renunþã la funcþi i  pentru a candidade stat renunþã la funcþi i  pentru a candidade stat renunþã la funcþi i  pentru a candida

pe listele acestui partid pentru alegerile parla-
mentare, au declarat marþi seara pentru MEDIA-
FAX surse guvernamentale.

Secretari de stat interesaþi de politicã
Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ci-

prian Necula, a anunþat, ieri, cã va demisiona
din guvern pentru a candida pe lista PSD pen-
tru alegerile parlamentare din 11 decembrie, în
timp ce, potrivit unor surse, secretarul de stat

în Ministerul Transporturilor, Ionuþ
Moºteanu, va candida la USR. 

„Da, candidez! Nu mi-am imagi-
nat cã aº putea sã susþin acest lu-
cru în urmã cu un an. Am fost pen-
tru un an ºi jumãtate secretar de
stat la Ministerul Fondurilor Euro-
pene, desemnat de Victor Ponta”, a
scris pe contul sãu de Facebook se-
cretarul de stat din Ministerul
Muncii, Ciprian Necula. El a adãu-
gat cã, „firesc”, va demisiona din
Executiv. „Am ales PSD pentru cã
eu sunt de stânga. Consider cã pro-
blemele rezultate din inegalitãþi so-
ciale ºi economice pot fi rezolvate
doar printr-o abordare de stânga,

care sã asigure ºanse ºi acces echitabil la re-
surse”, a mai scris Necula.

Ionuþ Moºteanu, un alt secretar de stat, de la
Ministerul Transporturilor, a ales sã candideze
pentru un mandat de deputat din partea USR.
Manuel Costescu, fost secretar de stat în Mi-
nisterul Economiei a plecat din funcþie pentru
deschide lista de candidaþi ai Uniunii Salvaþi Ro-
mânia pentru diaspora la Camera Deputaþilor.

Secretarul de stat în Ministerul Fondurilor
Europene Dragoº Cristian Dinu este luat în cal-
cul pentru a prelua conducerea ministerului dupã
demisia lui Cristian Ghinea, au declarat pentru
MEDIAFAX surse guvernamentale. Dragoº Cris-
tian Dinu, 38 de ani, este secretar de stat în MFE
din mai 2016.

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voicu-
lescu, a declarat, ieri, ca reacþie la
intenþia pãrinþilor victimelor din Co-
lectiv de a da în judecatã ISU ºi Mi-
nisterul Sãnãtãþii cã niciun oraº din
Europa nu ar fi fost pregãtit pentru
un numãr de peste o sutã de arºi
grav. ‘’ªtiu despre aceastã intenþie
a lor. Am discutat atât cu o bunã
parte din victime, cât ºi cu parte din
pãrinþii celor decedaþi în Colectiv,
respectiv rudele. Am avut ºi ieri o
întâlnire la Ministerul Sãnãtãþii, în
care i-am invitat ºi am discutat de-
spre ce am putut sã facem pânã acum
ºi ce am mai putea face pentru victi-
me, respectiv problemele cu care se
confruntã victimele sau aparþinãto-
rii lor’’, a afirmat Vlad Voiculescu.

El nu a vrut sã se pronunþe dacã
victimele ºi pãrinþii sunt în mãsurã
sã cearã despãgubiri pentru ceea ce
s-a întâmplat la Colectiv. ‘’Nu aº

Ministrul Sãnãtãþii Vlad Voiculescu, despre Colectiv: Nici Viena,
nici Londra nu ar fi fost pregãtite pentru un numãr atât de mare de arºi

vrea sã mã pronunþ eu asupra aces-
tui lucru. Sigur cã oricine poate ac-
þiona în justiþie pentru orice’’, a
punctat Voiculescu.

El a mai spus cã, personal, crede
cã sistemul nu a fost pregãtit nicio-
datã. ‘’Eu nu cred cã am fost pregã-
tiþi niciodatã. Nu cred cã am fost pre-
gãtiþi nici anul trecut ºi nu cred cã ar
trebui sã arãtãm cu degetul cãtre
România cã nu a fost pregãtitã. Nicio
altã þarã ºi niciun oraº din Europa nu
ar fi fost pregãtit pentru un numãr
atât de mare de rãniþi grav cu arsuri.
Niciun oraº din Europa nu ar fi fost
pregãtit de un numãr de peste o sutã
de arºi grav. Ca sã dau un exemplu, la
Viena, la spitalul AHK, cel mai mare
spital din Europa, existã ºase paturi
de arºi. Sigur, existã ºi în alte spitale
din Austria, dar niciun oraº, nici Vie-
na, nici Londra, nici Paris nu ar fi fost
pregãtit pentru un numãr atât de mare

de arºi’’, a explicat Voiculescu.
Pãrinþii victimelor din clubul Co-

lectiv îi considerã vinovaþi pentru
tragedia în care ºi-au pierdut viaþa
64 de oameni pe reprezentanþii ISU
ºi pe ºefii din Ministerul Sãnãtãþii,
precizând cã se ºtia, la nivelul mi-
nisterului, cã în România nu sunt
condiþii pentru a trata astfel de ca-
zuri de arºi.

“Am un mesaj ºi o misiune de la
bãiatul meu, sã se facã dreptate ºi
sã nu se mai întâmple. (...) În per-
cepþia noastrã, ISU, Ministerul Sã-
nãtãþii sunt principalii vinovaþi ai in-
tervenþiei ºi tratamentelor din spita-
le. Existã imagini în care ºoferul de
pe salvare întreabã «unde îl duc?»,
cu targa în drum spre ambulanþã, iar
un domn cu însemne ISU pe spate i-
a spus «nu la Floreasca!». (...) Ace-
laºi lucru este ºi în cazul Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Când te trezeºti în pa-

tru-cinci spitale din Bucureºti cu 150
de arºi, care nu sunt bolnavi, sunt
cazuri speciale, nu existã... ºi se ºtia
undeva, acolo sus la conducerea
ministerului cã nu existã condiþii
pentru a trata în mod eficient astfel
de cazuri. Mã întreb de ce nu au luat
decizia transferului în unitãþi specia-
lizate din primul moment. A fost ne-
voie sã moarã 10 oameni cã sã se
sperie ºi sã îi trimitã afarã pe cei care
mai puteau fi trimiºi”, a declarat La-
urenþiu Istrate, pãrintele unui tânãr
care ºi-a pierdut viaþa în tragedia din
Colectiv.

Fondatorul Asociaþiei Colectiv
GTG 3010, Eugen Iancu, care ºi-a
pierdut ºi el copilul în incendiul din
30 octombrie 2015, a declarat cã dacã
autoritãþile de la acea vreme luau mai
repede decizia transportãrii arºilor în
spitale din strãinãtate, aceºtia ar mai
fi avut o ºansã sã supravieþuiascã.

Metodologia privind preþurile medicamentelor a fost aprobatã de Guvern
Pentru restul medicamentelor pre-

scrise cu reþetã, procedura de cal-
culare a preþului rãmâne neschimba-
tã, bazându-se pe cel mai mic preþ
european din 12 þãri, informeazã mi-
nisterul.

“O a doua prevedere a Hotãrârii
de guvern se referã la introducerea
unei metode diferite de calcul a pre-
þului pentru medicamentele esenþia-
le din lista stabilitã de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii, care sunt com-
pensate 100% în România. Prin
aceastã nouã metodologie, Ministe-
rul Sãnãtãþii încearcã sã previnã dis-
pariþia de pe piaþã a medicamentelor
esenþiale. Majoritatea acestor medi-
camente sunt ieftine, peste 50% din
ele având preþuri sub 50 de lei. Sunt
medicamente destinate unor boli
frecvente cum ar fi cele de inimã sau
cancerul. Fiind vorba de medica-
mente compensate 100%, pacienþii
nu vor trebui sã plãteascã nimic în
plus”, se mai aratã în comunicat.
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Liviu Dragnea, „fãrã drept de joc”!Liviu Dragnea, „fãrã drept de joc”!Liviu Dragnea, „fãrã drept de joc”!Liviu Dragnea, „fãrã drept de joc”!Liviu Dragnea, „fãrã drept de joc”!
MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce se intuia ºi vehicula s-a „bãtut în
cuie”, ieri, când ambasadorul american la
Bucureºti, Hans Klemm, într-un interviu
acordat pentru new.ro, a afirmat cã susþine
„pe deplin” mesajul recent al preºedintelui
Klaus Iohannis, reiterat, tot ieri, într-un in-
terviu pentru adevãrul.ro, cã partidele tre-
buie sã scoatã din joc penalii. „De fiecare
datã când se angajeazã agenþi de pazã,
prima condiþie este sã nu aibã cazier, sã
nu fie penali. Pãi cum se poate ca cine-
va care pãzeºte þara sã aibã dosar pe-
nal? Este o condiþie minimalã”, a conti-
nuat Iohannis, care de fapt a repetat cã nu-
l va propune premier pe Liviu Dragnea, chiar
dacã PSD va deþine majoritatea în Parlament.
Mesajul este unul cu bãtaie lungã pentru so-
cial-democraþi, care-l „împingeau” pe Liviu
Dragnea – condamnat penal în dosarul re-
ferendumului – pentru funcþia de premier,
susurându-i în ureche cât este de potrivit,
deºi acesta declarase anterior „Eu nu am
spus niciodatã cã vreau sã fiu prim-minis-
tru, vreau ca PSD sã câºtige alegerile, sã
facã majoritatea cu ALDE ºi sã meargã la
Cotroceni cu o propunere”. De altfel, lide-
rul social-democraþilor doreºte cât mai pu-

Prin Hotãrârea Consiliului Lo-
cal nr.442/2015, s-au aprobat
Acordul de parteneriat încheiat
între Municipiul Craiova, prin
Consiliul Local Municipal, ºi Pri-
mãria din Oslo, ºi Acordul de par-
teneriat între Craiova ºi Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, în
vederea implementãrii programu-
lui „ Consolidarea educaþiei ºi
dezvoltarea competenþelor de
muncã ºi formare”. Titlul pro-
iectului este cât se poate de su-
gestiv: „Educaþia poate rupe lan-
þul sãrãciei!”. Lucrurile au evoluat
ºi, mai mult decât atât, se anunþã
prelungirea cu încã cinci ani a ac-
tivitãþii de promovare ºi de pune-
re în aplicare a unor acþiuni care
se referã la diminuarea, în primul
rând, a abandonului ºcolar.

„Suntem onoraþi sã avem ase-
menea oaspeþi, avem parteneri de
marcã în proiect ºi suntem con-
vinºi cã rezultatele sunt mai mult
decât bune. Mai multe vã poate
spune colegul meuClaudiu Po-
pescu, responsabil de comunica-
re în cadrul Primãriei Craiova”, a
precizat Alina Roºca,manager de
proiect în cadrul administraþiei
publice locale.

«Pornind de la evoluþia actualã
a societãþii româneºti, cu o migra-

þin scandal, o cât mai scãzutã învolburare a
scenei politice ºi o scãzutã iritare a votanþi-
lor anti-PSD. Aspirã evident ºi la captarea
bazinului naþionalist. Scoaterea lui Liviu
Dragnea „din joc”, pe motive de igienã mo-
ralã, are justificare. Chiar dacã, de pildã în
Franþa, la alegerile primare ale republicani-
lor – dreapta –, Alain Juppe, ex-premier,
ex-deputat, ex-europarlamentar, primar de
Bordeaux, este favorit pentru o candidatu-
rã la prezidenþialele de anul viitor, dupã ce
în 2004 a fost condamnat, cu suspendare,
la 14 luni de închisoare, pentru angajãri
considerate ilegale. ªi nu este singurul
exemplu frapant, pe care unii dintre sociali-
democraþi, mai documentaþi, îl evocã în
„apãrarea lui Liviu Dragnea”. Declaraþiile
publice ale ambasadorului Hans Klemm
sunã însã aproape imperativ, mai ales cã
lipeºte o atitudine similarã la pãrerea pre-
ºedintelui Iohannis în favoarea cãsãtoriilor
gay. Temã extrem de sensibilã, pe care pre-
ºedintele Klaus Iohannis a acroºat-o cu cal-
mul sãu tipic sãsesc, simþind cã nu trebuie
sã învrãjbeascã ºi sã divizeze societatea pe
aceastã chestiune. Se discutã mult, ºi Li-
viu Dragnea ºi Alina Gorghiu radiazã mo-

mentan de mulþumire, do-
rind sã creadã cã în parti-
dele lor e liniºte, dupã ce
ºi-au epurat adversarii în
cadrul procesului de „re-
formare”. Curtenii fideli au
devenit reformatori puri.
Din culise nu rãzbat decât
puþine informaþii concre-
te, ceea ce înseamnã cã e
liniºte, dar obedienþii de as-
tãzi sunt duºmanii de mâi-
ne, fiindcã în politicã – te-
ritoriul ideal al trãdãrii – nu
existã fidelitate. Ci numai
versatilitate. ªi totuºi tre-
buie spus rãspicat un lu-
cru: dacã PNL ºi USR-ul
lui Nicuºor Dan reuºesc un
scor apropiat de cel al PSD
ºi ALDE, pentru a putea
seduce, în subsidiar, par-
lamentarii minoritari ºi UDMR, în a se alã-
tura, atunci Dacian Cioloº nu are proble-
me în a fi desemnat viitor premier. Dacã
PSD ºi ALDE însã ating „bara” lui 50% se
terminã... meciul. Tocmai de aceea, totul se

va decide „la vot”, pe 11 decembrie a.c.,
dar ºi pânã atunci prin vigoarea campaniilor
electorale pe care le vor face partidele intra-
te în competiþie. Evitarea paºilor greºiþi, în
aceastã perioadã, devine cardinalã.

Primãria Craiova, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi norvegienii, împreunã
pentru diminuarea abandonului ºcolar

Ieri, în Sala „Nicolae Romanescu” a Primãriei
din Craiova, a avut loc conferinþa în cadrul cãre-
ia s-au prezentat rezultatele intermediare ºi ac-
tivitãþile viitoare din cadrul proiectului „Conso-
lidarea educaþiei ºi dezvoltarea competenþelor de

muncã ºi formare”, derulat prin Programul „Com-
batere a sãrãciei”, finanþat din fonduri venite din
partea Norvegiei. Pe lângã reprezentanþii muni-
cipalitãþii ºi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, a fost prezentã ºi o delegaþie din Norvegia.

þie accentuatã a forþei de muncã
spre þãri mai dezvoltate economic,
cu lãsarea copiilor în grija rude-
lor sau a Statului, cu consecinþe
grave, s-a mers pe identificarea
timpurie a problemelor sociale
majore, care pot conduce la efec-
te negative atât asupra copiilor ºi
familiilor, cât ºi asupra procesu-
lui de învãþãmânt. Rata de aban-
don ºcolar a fost de 2,25% în
2012/2013 ºi a urcat la 2,44% în
anul urmãtor. În acest moment,
avem 20 de mediatori ºcolari în
judeþ ºi numai ºase în Craiova. O
pondere importantã este reprezen-
tatã de etnia romã (cca. 4.200 de
copii), astfel încât neluarea în
considerare a problematicii poate
avea efecte negative. De aceea, în
prima etapã, s-a mers pe elabora-
rea ºi dezvoltarea unui model de
intervenþie în domeniul integrãrii
ºcolare ºi sociale a elevilor aflaþi
în situaþie de risc, la Craiova, prin
formarea de mediatori. Dupã
aceastã etapã, am realizat un pro-
iect, cu finalitate în 2021, pentru
înfiinþarea a trei Centre Pilot de
integrare ºcolarã ºi socialã a ele-
vilor, inclusiv cu funcþionare „af-
ter school”. Sunt avute în vedere
familii fãrã venituri ori cu resurse
materiale reduse, monoparentale,

sau absenteismul pronunþat, iar
cadrele didactice fac parte inte-
grantã în proiect. De asemenea,
se are în vedere ºi alcãtuirea unor
hãrþi teritoriale, pentru observa-
rea continuã a zonelor cu poten-
þial ridicat de abandon, absenteism
sau grave probleme sociale», a
spus Claudiu Popescu.

Un semnal de la ISJ Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj este parte integrantã ºi impor-
tantã în proiect, iar punctul de ve-
dere al reprezentanþilor acestuia
este cât se poate de binevenit.
„Sunt foarte multe cazuri în care
am observat cã pãrinþii sunt ple-
caþi în strãinãtate ºi îºi neglijeazã,
dacã se poate spune aºa, copiii.
Tocmai pentru reintegrarea aces-
tor copii militãm. Au fost selectate
26 de cadre didactice din cadrul
celor 23 de ºcoli primare ºi gim-
naziale din Craiova, alãturi de cele
trei instituþii pentru învãþãmântul
special, care vor participa la cur-
sul de formare profesionalã în ocu-
paþia de mediator social. Cred cã
se mai poate discuta ºi pe un alt
aspect. Cadrele didactice se dedi-
cã educaþiei, întâmpinã greutãþi
materiale, dar sunt dedicate edu-
caþiei. Însã, sunt cazuri în care
existã, din pãcate, ºi o altã faþã a
situaþiei de fapt. Sunt locuri de
muncã disponibile, însã nu sunt
ocupate, iar de aici se ajunge la si-
tuaþii delicate. Cred cã, pe acest
segment, partenerul norvegian poa-
te sã ne ajute”, a menþionat prof.

Ani Drãghici, inspector de spe-
cialitate în cadrul ISJ Dolj.

„La Craiova,
am gãsit deschidere...”

Primãria Oslo, împreunã cu par-
tenerii sãi, este parte integrantã în
derularea unui astfel de program.
«Am fost rugaþi, în urmã cu mai
mulþi ani, de Ministerul Afacerilor
Externe al Norvegiei, sã ne impli-
cãm în implementarea unor pro-
grame. Am venit în România, am
mers în mai multe oraºe ºi am ales
Craiova ºi Timiºoara, pentru cã am
vãzut cã existã deschidere ºi com-
petenþã. În ceea ce ne priveºte,
avem ºi noi destule probleme. Ast-
fel, aproximativ o treime din elevi
sunt în abandon ºcolar, dar în pri-
mii ani, vorbim de pânã la 15, rata
este foarte scãzutã, deoarece sunt
reguli stricte. Astfel, pãrinþii trebuie
sã dovedeascã posibilitãþile de a-i
educa acasã. Intervalul de peste 15

ani este unul dificil, acolo fiind
vorba de o ratã mai mare de aban-
don, dar ºi aici sunt programe de
educaþie. Noi mergem pe unslo-
gan, „nimeni nu rãmâne în
urmã!”. Educaþia este foarte im-
portantã. Existã programe pentru
fiecare tânãr în parte, în funcþie
de caz, acesta trebuind sã urme-
ze o formã de învãþãmânt, inclu-
siv profesionalã, altfel riscã sã
rãmânã fãrã niciun ajutor social
ºi sã îºi rateze, pânã la urmã via-
þa. De asemenea, ºi pãrinþii fac
parte din proces ºi sunt ajutaþi,
prin diverse programe, sã urme-
ze cursuri de reconversie. Nu lip-
sesc proiecte nici pentru cei cu
dizabilitãþi. De aceea, încercãm sã
implementãm ºi aici ceea ce este
la noi ºi, încã o datã, spun cã la
Craiova am gãsit deschidere», a
declarat Anniken Sand, manager
de proiect în cadrul Primãriei Oslo.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã fapta pentru care
Valentin Crãciun, de 30 de ani, din
comuna Cetate, a fost arestat pre-
ventiv în lipsã, ulterior fiind dat
în urmãrire internaþionalã, s-a pe-
trecut pe 11 octombrie 2014. Po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în
ziua respectivã, poliþiºtii din loca-
litatea Cetate au fost anunþaþi cã
pe strada „Toamnei” din localita-
te este un bãrbat cãzut la pãmânt,
prezentând urme de violenþã. Un
echipaj de poliþiºti a ajuns la faþa
locului, l-a gãsit pe Vasile Marcel
Sîrbu, de 50 de ani, din comunã,
într-o baltã de sânge, ºi a chemat
o ambulanþã, bãrbatul fiind
transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craio-
va cu comoþie cerebralã ºi
alte leziuni la cap.

În urma cercetãrilor
efectuate s-a stabilit cã în
ziua respectivã, dimineaþa,
în jurul orei 9.00, victima
a avut un conflict spontan,
în stradã, cu Valentin Crã-
ciun. În timpul scandalului,

Agenda evenimentului, desfãºurat pe
parcursul zilei de marþi, a cuprins vizita-
rea zonelor de interes ce reprezintã rele-
vanþã pentru activitatea instituþiei (sãli de
judecatã, arhive, registraturã) ºi prezen-
tarea atribuþiilor acestora, prezentarea ºi
utilizarea echipamentelor electronice de tip
info-chioºc destinate justiþiabililor, infor-
marea publicului cu privire la asigurarea

Reamintim cã, pe 17 octombrie a.c., pro-
curorul desemnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, împreunã cu ofiþe-
rii de poliþie judiciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, din cadrul Direc-
þiei Generale Anticorupþie (DGA), au reuºit
destructurarea unui grup de braconieri, co-
ordonat de un agent de poliþie de frontierã
din cadrul SPF Calafat – Sector Poliþie
Bistreþ. Este vorba despre Aurel Iovan, de
48 de ani, din comuna Rast.

Alãturi de el au fost reþinuþi Florin ªarlã,
de 42 de ani, din Craiova, acuzat de 3 in-

La doi ani dupã comiterea faptei,

Doljeanul prins ºi extrãdat din Italia faceDoljeanul prins ºi extrãdat din Italia faceDoljeanul prins ºi extrãdat din Italia faceDoljeanul prins ºi extrãdat din Italia faceDoljeanul prins ºi extrãdat din Italia face
8 ani de puºcãrie pentru tentativã de omor8 ani de puºcãrie pentru tentativã de omor8 ani de puºcãrie pentru tentativã de omor8 ani de puºcãrie pentru tentativã de omor8 ani de puºcãrie pentru tentativã de omor

Doljeanul de 30 de ani care a fost la un
pas sã bage în pãmânt un bãrbat din co-
muna Cetate, dupã ce l-a bãtut cu o bâtã
de baseball, apoi a fugit din þarã, a fost
condamnat definitiv. Magistraþii Curþii de
Apel Craiova au respins, ieri, ca nefondat,
apelul declarat de inculpat împotriva sen-
tinþei Tribunalului Dolj, astfel cã va exe-

cuta pedeapsa de 8 ani închisoare pe care
a primit-o în aprilie. Inculpatul a comis fap-
ta în octombrie 2014, a fost dat în urmãri-
re internaþionalã ºi a fost prins dupã aproa-
pe doi ani, în Italia, de unde a fost extrã-
dat. Acum este încarcerat la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova, unde va
rãmâne pânã la ispãºirea pedepsei. 

Crãciun i-a aplicat lui Sîrbu mai
multe lovituri cu o bâtã de base-
ball în zona capului ºi a dispãrut.
Oamenii legii l-au cãutat ºi cum,
între timp, medicii legiºti au sta-
bilit cã leziunile suferite de Sîrbu
au fost de naturã sã-i punã viaþa
în primejdie, în cauzã a fost în-
tocmit dosar penal pentru comi-
terea infracþiunii de tentativã de
omor. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, care au
instrumentat dosarul, au cerut
instanþei mandat de arestare pre-
ventivã în lipsã pe numele lui Va-
lentin Crãciun, mandat în baza

cãruia, în decembrie 2014 a fost
dat în urmãrire internaþionalã.
Cercetãrile au continuat în cau-
zã, iar la finalizarea acestora pro-
curorii l-au trimis în judecatã, în
lipsã, pe Valentin Crãciun pentru
tentativã de omor, dosarul fiind
înregistrat pe rolul Tribunalului
Dolj pe 1 octombrie 2015.

Pe 27 aprilie a.c., Tribunalul
Dolj a pronunþat sentinþa pe fond,
inculpatul fiind condamnat la 5 ani
închisoare în acest dosar, pedeap-
sã la care judecãtorii au mai adã-
ugat una de 3 ani cu suspendare
primitã de inculpat anterior la Ju-

decãtoria Calafat, astfel cã
a rezultat pedeapsa finalã
de 8 ani închisoare:-
 „Condamnã pe inculpa-
tul Crãciun Valentin la pe-
deapsa de 5 ani închisoa-
re. În baza art. 15 din
Legea nr. 187/2012, art.
83 C.pen., revocã bene-
ficiul suspendãrii condi-
þionate a pedepsei de 3
ani închisoare aplicata

prin sent. pen. nr. 180/04.09.2012
a Judecãtoriei Calafat, def. prin
nerecurare la data de 20.09.2012
aceasta urmând a fi executata în
întregime alãturi de pedeapsa
aplicatã în prezenta cauzã, incul-
patul urmând a executa în final o
pedeapsa de 8 ani închisoare în
regim de detenþie”, se aratã în ho-
tãrârea Tribunalului Dolj. În plus,
instanþa l-a obligat pe inculpat la
plata sumei de 14.233,88 cãtre
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, reprezentând cheltu-
ielile de spitalizare ale victimei, dar
ºi 800 de lei cheltuieli judiciare.

La mai puþin de o lunã dupã ce
a fost condamnat în lipsã, doljea-
nul a fost prins de autoritãþile judi-
ciare din Italia, de unde a fost ex-

trãdat, fiind preluat sub escortã de
poliþiºtii doljeni, care l-au încarce-
rat pe 10 mai a.c. Inculpatul a de-
clarat apel împotriva sentinþei Tri-
bunalului Dolj, iar Curtea de Apel
Craiova a pronunþat sentinþa defi-
nitivã ieri. Magistraþii au respins
apelul ca nefondat, astfel cã Va-
lentin Crãciun va executa pedeap-
sa de 8 ani: „Respinge, ca nefon-
dat, apelul declarat de apelantul-
inculpat Crãciun Valentin împotri-
va s.p.245/27 aprilie 2016 a Tri-
bunalului Dolj. Obligã apelantul-
inculpat la plata cheltuielilor ju-
diciare avansate de stat în cuan-
tum de 700 de lei. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã astãzi
26.10.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Poliþistul de frontierã care coordona
o reþea de braconieri rãmâne dupã gratii

Judecãtorii Curþii de
Apel Craiova au
respins, marþi, contesta-
þia poliþistului de fron-
tierã doljean arestat
pentru trei infracþiuni de
luare de mitã ºi trei
infracþiuni de complici-
tate la braconaj cinege-
tic. Astfel, agentul Aurel
Iovan rãmâne dupã
gratii cel puþin pânã la
expirarea celor 30 de
zile pe cât a primit
mandat. Instanþa a respins însã ºi
contestaþia procurorilor, care i-ar
fi vrut dupã gratii ºi pe braconieri.

fracþiuni de dare de mitã, trei infracþiuni de
braconaj cinegetic ºi uz de armã letalã fãrã
drept; Ovidiu Alexandru Ozunu, de 34 de
ani, din Craiova, Bogdan Cosmin Bãrbules-
cu, de 38 de ani, din Craiova ºi Nicolae Ba-
laci, acuzaþi de câte trei infracþiuni de dare
de mitã ºi trei infracþiuni de braconaj cine-
getic, aceºtia fiind plasaþi sub control judi-
ciar de Tribunalul Dolj.

Anchetatorii au precizat cã agentul de
poliþie facilita braconierilor accesul în peri-
metrul fondului cinegetic, iar dupã ce aceº-
tia împuºcau animalele sãlbatice, le asigura
pãrãsirea în siguranþã a zonei, pentru aceste
servicii primind ulterior foloase necuvenite,
respectiv vânat braconat, în valoare de apro-
ximativ 2.500 euro.

Ziua Porþilor DeschiseZiua Porþilor DeschiseZiua Porþilor DeschiseZiua Porþilor DeschiseZiua Porþilor Deschise
la Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiova

Curtea de Apel Craiova a
organizat, cu ocazia Zilei Europene
a Justiþiei Civile, Ziua Porþilor
Deschise, eveniment la care au
participat elevi, studenþi, repre-
zentanþi ai societãþii civile ºi alte
persoane interesate sã cunoascã
specificul activitãþii instanþelor.

transparenþei activitãþii instanþelor, de na-
turã sã permitã cetãþenilor sã-ºi formeze
o reprezentare clarã a imaginii reale a eta-
pelor pe care le parcurge un dosar pânã la
soluþionare, la modalitatea de accesare ºi
aflare a soluþiilor dosarelor aflate pe rolul
Curþii de Apel Craiova sau a altor infor-
maþii utile puse la dispoziþie pe site-ul Curþii
de Apel Craiova ºi discuþii cu grupuri de
studenþi de la facultãþile de drept din Cra-
iova care au avut ocazia sa participe ºi la
desfãºurarea unei ºedinþe de judecatã.

Au fost puse la dispoziþia publicului bro-
ºuri de informare privind: formularea ce-
rerilor în faþa Curþii Europene a Drepturi-
lor Omului, admiterea în magistraturã, or-
ganizarea sistemului judiciar în România, o
selecþie de modele de cereri uzuale în ma-
terie penalã ºi civilã din ghidul practic lan-

sat de Consiliul Superior al
Magistraturii precum ºi bro-
ºuri de informare editate de
Curtea de Apel Craiova care
cuprind informaþii concrete
ºi utile pentru justiþiabili. Sco-
pul acestei manifestãri a fost
acela de a reaminti cã justiþia
este un serviciu public trans-
parent, care dã dreptul cetã-
þenilor sã-ºi rezolve dispute-
le private ºi sã-ºi afirme drep-
turile, au precizat reprezen-
tanþii Curþii de Apel Craiova.
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Pe câmpurile de la Cãlãraºi au fost
cultivate, în luna iulie, peste 250 de
hectare cu varzã de toamnã. Munca
este grea încã de când primele fire,
foarte fragile, sunt puse cu grijã în
pãmânt ºi pânã în momentul când
trebuie sã recolteze. Imaginaþi-vã
cum este sã plantezi, fir cu fir, o su-
prafaþã de câteva zeci de ari ºi, uneori,
chiar pânã la un hectar, în mijlocul
verii, atunci când temperaturile ajung,
pe nisipurile din sudul judeþului, la
peste 50 de grade Celsius. ªi, to-
tuºi, în fiecare an, pentru a culege
acum roade, oamenii se încumetã la
aceastã trudã aproape imposibil de
conceput pentru mulþi dintre noi.

Afacerea cu varzã, din ce în ce maiAfacerea cu varzã, din ce în ce maiAfacerea cu varzã, din ce în ce maiAfacerea cu varzã, din ce în ce maiAfacerea cu varzã, din ce în ce mai
profitabilã la Cãlãraºiprofitabilã la Cãlãraºiprofitabilã la Cãlãraºiprofitabilã la Cãlãraºiprofitabilã la Cãlãraºi

Renumitã pentru viþa-de-vie, apoi pen-
tru lubeniþele pe nisip ºi cartofii timpu-
rii, localitatea Cãlãraºi începe sã conte-
ze ºi în rândul producãtorilor de varzã de
toamnã. Acum este momentul când ulti-
mele cãpãþâni de varzã, albã ºi mare, se
taie de pe câmpurile întinse din lunca
Dunãrii. Deprinºi cu munca, una grea,

oamenii nu stau locului o clipã ºi îi vezi,
chiar ºi atunci când plouã mãrunt, încãr-
când cãruþele ºi camioanele ce aºteaptã
la marginea câmpului. Sunt împãcaþi însã,
deoarece a fost un an bun ºi tot efortul
le-a fost rãsplãtit: varza s-a fãcut mare ºi
frumoasã, iar preþul obþinut îi ajutã sã-ºi
continue afacerea ºi anul viitor.

Ansamblul „Bordeiaºul”, invitat de onoare în Italia
Dansatorii Ansamblului Folcloric „Bordeiaºul” din Cãlãraºi

bifeazã încã un turneu în strãinãtate. La invitaþia Asociaþiei „Oriz-
zonte Giovani” din oraºul Trento, aflat în nordul Italiei, mem-
brii ansamblului vor merge în trei oraºe – Trento, Riva del Gar-
da ºi Verona, dar ºi în Austria, la Innsbruck, pentru a susþine
spectacole. Aceastã nouã invitaþie pentru vara viitoare vine sã
confirme faptul cã Ansamblul „Bodeiaºul”, coordonat de Olim-
pia ªovãilã, este tot mai apreciat, atât în þarã, cât ºi pete hotare.
Are deja în palmares recitaluri pe scene din Franþa, Bulgaria,
dar ºi din multe localitãþi din þarã.

Echipa de fotbal „Victoria Cãlãraºi” renaºte
25 de tineri de la ºcolile din Cãlãraºi au fost selecþionaþi

pentru a face parte din lotul echipei „Victoria Cãlãraºi”,
care activeazã în Liga 5, Seria 3. În felul acesta, autoritãþile
vor sã întinereascã echipa reprezentativã a comunei, cu
atât mai mult cu cât au o bazã sportivã funcþionalã, cu
teren de joc, vestiare ºi nocturnã. Selecþia fotbaliºtilor a
fost fãcutã de profesorii de sport Florin Piþiche, Dumitru
Andreescu, Alexandru Iovan ºi Oli Staicu. Scopul acestui
proiect este de a atrage tinerii cãtre sport ºi de a le oferi
locuitorilor din Cãlãraºi un motiv de mândrie.

Varza se hrãneºte ºi cu multã...
benzinã!

Plantatul este partea cea mai
grea, din punct de vedere fizic, dar
oamenii nu se plâng de acest amã-
nunt. Pe ei îi îngrijoreazã urmãto-
rul pas: trebuie sã ajute culturile sã
supravieþuiascã vipiei ºi sã mai
creascã. O realã problemã este aco-
perirea costurilor pentru irigarea
câmpurilor cu varzã. Deºi poate
pãrea o glumã, pentru ca aceastã
plantã sã creascã este nevoie de
multã... benzinã! De ce? Pompele
cu care agricultorii îºi irigã cultu-
rile sunt puse în funcþiune cu com-

bustibil ºi oamenii merg de mai
multe ori la staþiile Peco pentru a
se alimenta. „Vara trecutã am fã-
cut potecã la staþia Peco, atât de
multã nevoie de apã a fost în sol.
Din pãcate, nu beneficiem de ben-
zinã sau motorinã subvenþionatã,
aºa cã a trebuit sã o cumpãr ca ºi
cum aº fi folosit-o pentru maºinã,
nu în agriculturã. Dar fãrã apã nu
putem sã facem nimic pe aceste
nisipuri, chiar ºi la Dunãre ne ui-
tãm cu jind, pentru cã ne plângem
de apã ºi fluviul este atât de aproa-
pe de noi. Avem sistemul de iriga-
þii intact, dar energia electricã este
foarte scumpã ºi nu ne-am permi-
te sã ne folosim de el”, spune, cu
multã pricepere, Aurel Preda, pro-
ducãtor local.
Cãpãþânile cresc aºa cum vor
cumpãrãtorii

Anul acesta, tânãrul fermier a
plantat varzã de toamnã pe o su-
prafaþã de 80 de ari, pe terenul de
unde, în primãvarã, a recoltat car-
tofii timpurii. A încheiat de câteva
zile recoltatul ºi a reuºit sã scoatã o
producþie de 35 de tone de varzã.
Marfa a vândut-o la un preþ bun la
Lupeni, în judeþul Hunedoara. De
ºase ani merge cu varza sa pe ace-
eaºi piaþã ºi a deprins deja care sunt
preferinþele cumpãrãtorilor. „La
Hunedoara, Deva, în general în Ar-
deal, oamenii preferã varza mai
micã. Dacã depãºeºte un kilogram,
deja se uitã cã nu vrea sã þi-o mai
cumpere pe motiv cã este cam
mare. Tot mergând acolo, m-am
adaptat ºi am învãþat sã fac ºi var-
zã micã. Dacã mergi spre Târgu Jiu,
spre Gorj, acolo se cautã varzã mai
mare. Este în funcþie de modul cum
o folosesc gospodinele la bucãtã-
rie”, povesteºte producãtorul din
Cãlãraºi. Este ºi un mic secret, care
þine de modul cum se cultivã var-
za, ce trebuie sã fie ori mai deasã,
ori mai rarã. Soiurile fac ºi ele dife-
renþa, preferate fiind Bucharest ºi
Sarmalin. Soiul de Buzãu este con-
siderat cel tipic românesc ºi se dis-
tinge prin faptul cã are foile foarte
subþiri ºi se ruleazã bine când se
pregãtesc sarmalele, cãlãrãºenii
plantând ºi acest soi.
Cum se vinde varza la Cãlãraºi

La Cãlãraºi, varza se vinde, în
aceastã perioadã, cu 0,7 lei pe kilo-
gram, la en-gros. Este considerat
un preþ destul de bun deoarece au
fost ani în care oamenii ºi-au vân-
dut munca pe mai nimic, preþul
coborând ºi pânã la 0,2 lei pe kilo-
gram. Un alt aspect îmbucurãtor
este cã tone de varzã, adicã aproa-

pe toatã cantitatea recoltatã din
câmp, ºi-a gãsit cumpãrãtori. Mar-
fa a ajuns pe pieþele din þarã, care,
spun cei obiºnuiþi sã plece în alte
oraºe, nu au mai fost chiar aºa de
saturate deoarece polonezii au cum-
pãrat foarte mult de la producãtorii
români. Tot polonezii au venit, în
primãvarã, la Cãlãraºi, de unde au
încãrcat TIR-uri întregi cu cartofi
timpurii. „Producãtorii de la noi din
comunã ºi-au fãcut o bunã carte

de vizitã, livreazã marfã de calitate
ºi sunt extrem de serioºi, ºi atunci
este normal ca ºi cumpãrãtorii sã
revinã de fiecare datã. Anul acesta
au fost polonezii cei care au plecat
mulþumiþi ºi au anunþat cã vor veni
ºi în primãvara viitoare pentru a lua
de la noi cartofi. Vom face tot posi-
bilul sã pãstrãm aceastã legãturã ºi
sã îi sprijinim pe agricultorii noºtri”,
a explicat Vergicã ªovãilã, primarul
comunei Cãlãraºi.
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„Mergem în Parlament sã pu-
nem presiune pe viitorul guvern
sã aºeze miza pe dezvoltarea Dol-
jului. ALDE Dolj doreºte sã repre-
zinte pe cetãþenii judeþului Dolj în
ambele camere ale Parlamentului.
Organizaþia noastrã reitereazã Ape-
lul fãcut cu o lunã în urmã, acela
la o competiþie electoralã fair-play,
fãcutã în respectul legii, o com-
petiþie bazatã exclusiv pe proiec-
te de guvernare care sã þinã cont
de aºteptãrile alegãtorilor. ALDE
Dolj îºi afirmã încrederea în
dreapta judecatã a doljenilor ºi
ureazã tuturor competitorilor din
Circumscripþia Dolj mult succes
în campania electoralã ce va în-
cepe oficial pe data de 11 noiem-
brie”, a declarat Ion Cupã, preºe-
dintele ALDE Dolj.

Îmbrãcaþi în paltoane negre ºi
foarte sobri, cei doi candidaþi, cã-
rora li s-a alãturat pe fugã ºi Ionel
Groza, numãrul doi pe liste, la Ca-
mera Deputaþilor, au dat citire listei
ºi au declarat cã imediat dupã re-
zultatul alegerilor, mai exact dupã
ce PMP trece ºi hopul ãsta, începe
partea frumoasã a politici, adicã
începe negocierea. Traian Bãsescu,
liderul de necontestat al acestui par-
tid, fiind expert în astfel de nego-
cieri. „Soluþia imoralã”, guvernul de
uniune naþionalã PSD-PDL ºi Gu-
vernul Boc 1, 2, 3, 4...  precum ºi
multe alte variante lansate ºi puse
în operã de fostul ºef al statului,
rãmân mãrturie peste timp, cã în

În cadrul aplicaþiei interactive
„Leul Românesc”, utilizatorii pot
descoperi elementele de siguran-
þã ºi design ale bancnotelor sau
experimenta ce se întâmplã
atunci când o bancnotã este în-
clinatã, când este luminatã din
spate sau cum se prezintã în lu-
minã ultraviolet. Monedele în cir-
culaþie beneficiazã de asemenea
de un spaþiu dedicat. Utilizatorii
de dispozitive mobile pot accesa
totodatã o paginã cu informaþii
generale despre BNR ºi un joc
interactiv ce oferã posibilitatea
creãrii unei bancnote personali-
zate cu chipul jucãtorului.

Un set cuprinzãtor de întrebãri
ºi rãspunsuri oferã celor intere-
saþi detalii despre avantajele ba-
nilor din polimer comparativ cu
cei din hârtie, preschimbarea
bancnotelor ºi monedelor vechi

Florea VFlorea VFlorea VFlorea VFlorea Voinea a fost transferat în liga a II-aoinea a fost transferat în liga a II-aoinea a fost transferat în liga a II-aoinea a fost transferat în liga a II-aoinea a fost transferat în liga a II-a
a politicii româneºti... pentru cã nu a fost cumintea politicii româneºti... pentru cã nu a fost cumintea politicii româneºti... pentru cã nu a fost cumintea politicii româneºti... pentru cã nu a fost cumintea politicii româneºti... pentru cã nu a fost cuminte

ALDE Dolj a depus, ieri, la Biroul Electo-
ral de Circumscripþie, listele de candidaþi
pentru alegerile parlamentare din 11 decem-
brie. Lista  pentru Camera Deputaþilor este
deschisã de Ion Cupã, preºedintele ALDE
Dolj, iar la Senat pe primul loc apare Florea

Voinea, care s-a desprins cu greu ºi cu re-
grete de PSD. Nici lui Corneliu Diþescu nu îi
este foarte bine. Pânã în urmã cu câteva zile
se vedea deja senator, ieri nu ºi-a mai înso-
þit colegii. Mai mult, s-a retras definitiv pe
listã... dar a rãmas fidel partidului.

Foºtii UTC-iºti au fost excluºi
de pe listele PSD

Senatorul Florea Voinea a simþit
nevoia sã spunã ºi domnia sa câteva
cuvinte, sã trimitã ºi câteva sãgeþi
cãtre PSD ºi sã le aducã aminte cã
patru ani le-a fost fidel... dar cu toa-
tã amãrãciunea a acceptat sã candi-
deze ºi într-un partid de liga a II-a.
„Candidez pe listele unui partid care
este alãturi de PSD ºi cu care vrea
sã facã guvernul. Nu a fost aºadar
nicio problemã ca sã vin de la PSD
în tabãra ALDE. Am venit alãturi de
colegii de la ALDE, sã punem umã-
rul ca partidul nostru sã facã scorul
necesar ºi sã intre în Parlament”, a
spus senatorul Florea Voinea.

 Întrebat fiind de ce totuºi nu a
mai candidat pe listele PSD, parla-

mentarul doljean a spus cã în sâ-
nul PSD s-a produs un fenomen
de întinerire a listelor candidaþilor
ºi în plus, social-democraþii au sta-
bilit niºte criterii pe care nu le-a
putut îndeplini. „Cei care au fost
la UTC nu au voie sã candideze”,
a spus Florea Voinea. Un criteriu
care nu a fost luat în seamã ºi la
ALDE. „La ALDE se þine cont de
experienþa ºi seriozitatea candida-
þilor. La PSD nu a contat cã patru
ani am avut rezultate foarte bune
ºi au zis cã e mai bine sã renunþe la
mine. De fapt suntem în aceeaºi
tabãrã. Am un prieten foarte bun,
care îmi spune cã pot sã joc în liga
a II-a. Am fost în liga I ºi am fost
transferat în liga a II-a pentru cã
nu am fost cuminte....”, a spus
senatorul refugiat la ALDE Dolj.

PMP, scor cu douã cifre
Toma – de la Olt la Dolj ºi Gelu Viºan – la Mehedinþi

Partidul Miºcarea Popularã – Organizaþia Judeþeanã
Dolj a depus, ieri, listele de candidaþi pentru alegerile
parlamentare. Greii partidului, Gheorghe Bicã ºi senatorul
Ion Toma – venit special de la Olt sã ridice organizaþia de
la Dolj, pusã la pãmânt de Gelu Viºan – deschid listele la
aceste alegeri ºi au convingerea cã partidul va trece cu
mare uºurinþã pragul electoral.

România, orice este posibil.
„Partidul Miºcarea Popularã a

depus listele de candidaþi pentru ale-
gerile parlamentare, au fost înre-
gistrate la Biroul Electoral de Cir-
cumscripþie toate documentele,
sperãm sã avem succes la alegeri-
le care urmeazã ºi considerãm cã
avem o echipã bunã, oameni cu
foarte mare experienþã, oameni
care pot legifera în aceastã þarã,
oameni care pot contribui la adop-
tarea unei legislaþii foarte clare,
foarte simplã, care sã aducã mai
multã bunãstare cetãþeanului. Oa-
menii pe care i-am ales sunt oa-
meni pregãtiþi, în diverse domenii
de activitate, astfel încât atunci

când vom accede în Parlament sã
putem sã contribuim cu specialiºti
în Comisiile Parlamentului. Noi, în
judeþul Dolj ne-am propus un scor
cu douã cifre”, a subliniat preºe-
dintele PMP Dolj, profesorul
Gheorghe Bicã.

Senatorul Toma susþine cã nu
existã nicio strategie la nivelul par-
tidului, în baza cãreia s-ar fi hotãrât
ca  domnia sa vinã de la Olt la Dolj,
iar colegul domniei sale, analistul
politic, Gelu Viºan sã plece din Dolj
ºi sã candideze pe liste la Mehedinþi.
„Nu existã niciun fel de strategie.
S-a hotãrât ca eu sã candidez în cel
mai important judeþ din Oltenia, adi-
cã, în Dolj. Pentru mine nu a fost
greu pentru cã eu am rãspuns de
Oltenia, ca vicepreºedinte al UNPR-
ului. Candidez aºa cum s-a hotãrât
la nivelul partidului, sã candidãm în
judeþele cheie din punct de vedere
strategic, pentru a maximiza efec-
tiv ceea ce îºi propune partidul, de
a fi a treia forþã politicã din þarã”, a
spus senatorul Ion Toma.

BNR a  lansat  ap l icaþ iaBNR a  lansat  ap l icaþ iaBNR a  lansat  ap l icaþ iaBNR a  lansat  ap l icaþ iaBNR a  lansat  ap l icaþ ia
„ L e u l  R o m â n e s c ”„ L e u l  R o m â n e s c ”„ L e u l  R o m â n e s c ”„ L e u l  R o m â n e s c ”„ L e u l  R o m â n e s c ”

Banca Naþionalã a României a lansat, ieri, „Leul Româ-
nesc”, o aplicaþie pentru dispozitive mobile, având ca scop o

mai bunã cunoaºtere a bancnotelor ºi monedelor româneºti în
rândul publicului prezent în mediul online.

ºi recomandãri pentru situaþia în
care sunt suspiciuni cã o banc-
notã ar fi falsã. „Aplicaþia „Leul
Românesc” este gratuitã ºi se
adreseazã publicului larg, utiliza-
tor de dispozitive mobile,  per-
soanelor care lucreazã frecvent
cu numerar (comercianþi, casieri
etc.), precum ºi celor care inter-
acþioneazã pentru prima oarã cu
lei (turiºti strãini)”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
BNR.

Aplicaþia foloseºte cu succes
funcþiile de bazã ale telefoanelor
ºi tabletelor moderne, permiþând
utilizatorilor sã interacþioneze cu
bancnotele virtuale înclinând dis-
pozitivul sau utilizând camera
foto. Aplicaþia „Leul Românesc”
este disponibilã în românã ºi en-
glezã, atât pe dispozitive Apple
iOS, cât ºi Android.
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Continuãm, cum am promis, publicarea

„Scrisorii din Himalaia” a jurnalistului ºi
scriitorului Tiziano Terzani, o analizã luci-
dã ºi gravã a lumii de azi ce continuã, la
aproape cincisprezece ani de la publicarea
ei sã incite la reflecþie ºi la cãutarea cãilor
Pãcii nu doar la nivelul cancelariilor încre-
menite în retorica diplomaticã, ci al fiecã-
ruia dintre noi, sfãtuiþi de autor sã ne regã-
sim, în intimitate, calea spre ordinea interi-
oarã în ansamblul celeilalte Ordini, univer-
sale, în numele Armoniei cosmice de care,
uitând-o ori ignorând-o, depinde însuºi des-
tinul Terrei ºi al umanitãþii în ansamblul ei.

 Tiziano Terzani

Ce-i de fãcut? (II)
În Himalaia indianã, 17 ianuarie 2002
Câteodatã mã întreb dacã sentimentul

frustrãrii, neputinþa pe care mulþi, mai ales
dintre tineri, o au în faþa lumii moderne se
datoreazã faptului cã ea le apare atât de com-
plicatã, atât de dificil de înþeles încât unica
reacþie posibilã este de o crede lumea altcui-
va: o lume a tuturor. ªi cu toate acestea, în
faþa complexitãþii unor mecanisme inumane

O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”
– fãcute cine ºtie pe unde, cine ºtie de cãtre
cine – mãrunta ostenealã în muncã, în sar-
cina ce-þi stã dinainte, dezinteresându-te de
restul ºi sporind astfel propria izolare, senti-
mentul inutilitãþii. De aceea, e important, dupã
pãrerea mea, a readuce orice problemã la
esenþial. Dacã se pun întrebãri de bazã, rãs-
punsurile vor fi mai uºoare.

Vrem sã eliminãm armele? Bine: sã nu ne
pierdem vremea discutând despre faptul cã
închizându-se fabricile ce fac puºti, muniþii,
mine anti-persoanã ori bombe atomice va
genera ºomeri. Mai întâi rezolvãm problema
moralã. Pe cea economicã o vom rezolva
dupã. Sau vrem, mai înainte de a încerca,
sã ne predãm în faþa argumentului cã eco-
nomia determinã totul, cã ne intereseazã doar
ceea ce e util?

„În întreaga istorie au existat mereu rãz-
boaie. De aceea vor continua sã mai fie”, se
spune. „Dar de ce sã repetãm vechea isto-
rie? De ce sã nu încercãm sã începem una
nouã?”, a rãspuns Gandhi cuiva care îi fã-
cea aceastã obiºnuitã, banalã obiecþie. Ideea
cã omul ar putea rupe cu propriul trecut ºi
sã facã un salt evolutiv de calitate era recu-
rentã în gândirea indianã din veacul trecut.
Argumentul e cât se poate de simplu: dacã

homo sapiens, cel care suntem acum,
este rezultatul evoluþiei noastre din mai-
muþã, de ce sã nu ne imaginãm c[ acest
om, printr-o nouã mutaþie, poate de-
veni o fiinþã mai spiritualã, mai puþin
ataºat materiei, mai implicat în raportul
sãu cu semenul ºi mai puþin rapace în
ce priveºte restul universului?

ªi pe urmã: cum evoluþia aceasta are
de-a face cu conºtiinþa, de ce nu în-
cercãm noi, acum, în mod conºtient,
sã facem un prim pas în acea direcþie?
Momentul n-ar trebui sã fie mai potri-
vit dat fiind cã acest homo sapiens a
sosit acum la maximum puterii sale,
inclusã ºi aceea de a se distruge pe sine în-
suºi cu acele arme care, prea puþin înþelept,
ºi le-a creat.

Sã ne privim în oglindã. Nu existã îndo-
ieli cã în cursul ultimelor milenii am fãcut
progrese enorme. Am reuºit sã zburãm ca
pãsãrile, sã înotãm sub apã ca peºtii, sã
mergem pe lunã ºi sã trimitem sonde pe
Marte. Acum suntem capabili chiar sã ne
donãm viaþa. ªi totuºi, cu tot acest progres
nu ne aflãm în pace nici cu noi înºine ºi nici
cu lumea din jurul nostru. Am cãlcat în pi-
cioare pãmântul, desecând fluvii ºi lacuri,

tãind pãduri ºi fãcând viaþa animalelor infer-
nalã, cu excepþia celei a celor puþini pe care-
i numim „amici” ºi pe care îi cocoloºim ca
sã ne satisfacã necesitatea unui surogat de
companie omeneascã.

Aer, apã, pãmânt ºi foc, pe care toate ci-
vilizaþiile le-au vãzut ca elementele de bazã
de ale vieþii – ºi de aceea sacre – nu mai
sunt, cum erau, capabile sã se auto-regene-
reze în mod natural de când omul a reuºit sã
le domine ºi sã le manipuleze forþa în pro-
priile-i scopuri. Puritatea lor sacrã a fost
poluatã. Echilibrul s-a rupt.

„Ziua Internaþionalã a Mãrii
Negre” (31 octombrie) este sãr-
bãtoritã la sediul Secþiei de ªtiin-
þele Naturii a Muzeului Olteniei
printr-o prezentare multimedia
care are loc astãzi, de la ora
11.30, realizatã de muzeograf
drd. Lila Gima, alãturi de dr. Oli-
via Cioboiu ºi drd. Goga Ionela
Claudia. Participanþi sunt elevi ai
clasei I A de la ªcoala Gimnazia-
lã „Mircea Eliade” din Craiova,
sub coordonarea profesorului în
învãþãmântul primar Carmen
Popa. Prezentarea va fi urmatã
de un atelier creativ, la care cei
mici vor realiza mesaje ecologi-
ce cu ocazia acestei zile.

Data de 31 octombrie a fost
desemnatã „Ziua Internaþionalã
a Mãrii Negre” în anul 1996, mo-
ment în care toate cele ºase þãri
riverane – Bulgaria, Georgia, Ro-
mânia, Federaþia Rusã, Turcia ºi
Ucraina – au semnat Planul Stra-
tegic de Acþiune pentru Reabili-

Facultatea de Horticulturã a Uni-
versitãþii din Craiova organizeazã,
în perioada 27-28 octombrie, Sim-
pozionul Internaþional „HORTI-
CULTURE, FOOD AND ENVI-
ROMENT – priorites and perspec-
tives”. Lucrãrile sunt grupate în
douã secþiuni: „Horticulturã ºi ºtiinþa
alimentelor”, respectiv „Biologie ºi
ingineria mediului”. Deschiderea
conferinþei va avea loc, astãzi, 27

În perioada, 18-21 octombrie
2016, în localitatea Râmnicu Vâlcea
s-a desfãºurat campionatul de kara-
te al Ministerului Afacerilor Interne,
la care au participat peste 50 de ca-
dre de la toate structurile ministeru-
lui: poliþie, poliþie de frontierã, pom-
pieri ºi jandarmi.

La categoria 84 kg, agent de po-
liþie Popescu George Daniel ºi agent-
ºef adjunct de poliþie Ileana Marius,
din cadrul Serviciului de Acþiuni Spe-
ciale Dolj, au ajuns sã-ºi dispute fi-
nala, ocupând locurile I ºi II, învin-
gãtor ieºind agentul de poliþie Popes-
cu George Daniel. De precizat este

Muzeul Olteniei sãrbãtoreºte
„Ziua Internaþionalã a Mãrii Negre”

tarea ºi Protecþia Mãrii Negre îm-
potriva Poluãrii.

«E bine de ºtiut ºi reþinut cã
Marea Neagrã prezintã o serie de
aspecte unice în lume: apele ei
sunt salmastre (în medie 16-18
grame de sare pe litru faþã de 34-
37 în alte mãri ºi oceane), stratul
de apã de la suprafaþã este oxige-
nat, iar sub 200 de metri apa este
lipsitã de oxigen (fenomen denu-
mit euxinism), în schimb este bo-
gatã în hidrogen sulfurat, dar ne-
existând curenþi verticali, acele ape
rãmân aproape „moarte”. În plus,
marea noastrã deþine multe lima-
ne la gurile fluviale, iar flora ºi
fauna ei cuprind multe specii-re-
licve», a precizat dr. Olivia Cio-
boiu, specialist al Secþiei de ªtiin-
þele Naturii a Muzeului Olteniei.

În ultimele decenii, Marea Nea-
grã a suferit deteriorãri puternice
ale condiþiilor de mediu, corecta-
rea celor câteva decenii de utiliza-
re excesivã a resurselor ei repre-

zentând un obiectiv care necesitã
eforturi uriaºe din partea tuturor
factorilor de decizie ºi a publicului
larg. 160 de specii de plante ºi ani-
male marine ºi costiere sunt din ce
în ce mai rare sau ameninþate cu
dispariþia. «Situaþia ecologicã a
Mãrii Negre s-a înrãutãþit în ulti-
mii 35 de ani, din cauza reziduuri-
lor aduse de cele trei fluvii care se
varsã în ea, între care ºi Dunãrea,
dar ºi de pescuitul excesiv ºi de
deversãrile necontrolate de produ-
se petroliere. Apele menajere de-
versate din toate þãrile riverane, cu
mari cantitãþi de substanþe organi-
ce, au determinat fenomenul de
„înflorire a apelor”, care a dus la
moartea multor specii de peºti,
delfini ºi altor organisme marine.
Specialiºtii susþin cã dintre cele 26
de specii de peºti cu valoare co-
mercialã, care trãiau aici odinioa-
rã, nu au mai rãmas decât 5», spun
reprezentanþii muzeului craiovean.

MAGDA BRATU

Doi poliþiºti doljeni,Doi poliþiºti doljeni,Doi poliþiºti doljeni,Doi poliþiºti doljeni,Doi poliþiºti doljeni,
campioni ai MAI la karatecampioni ai MAI la karatecampioni ai MAI la karatecampioni ai MAI la karatecampioni ai MAI la karate

faptul cã agentul de poliþie Popescu
George Daniel este deja la al patru-
lea titlu consecutiv de campion naþi-
onal la karate. Din anul 2013, de la
prima participare, ºi pânã în prezent,
a reuºit sã îºi adjudece toate titlurile
de campion naþional la acest sport.

Agentul de poliþie Popescu Geor-
ge  Daniel are 27 de ani ºi a absolvit
ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile
Lascãr” Câmpina în decembrie 2012,
iar de atunci îºi desfãºoarã activita-
tea în structurile de ordine ºi sigu-
ranþa publicã, fiind mereu în slujba
cetãþenilor.

CARMEN ZUICAN

Simpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþional
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

octombrie, la ora 9.30, în Sala Al-
bastrã a Universitãþii din Craiova.
Vor fi discutate lucrãri prezentate de
specialiºtii din mai multe domenii:
biodiversitate, ameliorare, fiziologie,
biotehnologie, tehnologie post-re-
coltare, calitate ºi siguranþã alimen-
tarã, biologie, protecþia plantelor ºi
protecþia mediului, plante ornamen-
tale, peisagisticã etc.

CRISTI PÃTRU
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Timp de douã zile, începând de
ieri, comuna Bârca gãzduieºte
ample manifestãri culturale în ca-
drul proiectului „Zilele Comunei”.
Mai exact, Primãria ºi Consiliul
Local Bârca, împreunã cu Casa de

Culturã “Adrian Pãunescu”, Liceul
Teoretic “Adrian Pãunescu”, Pa-
rohia Bârca ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj orga-
nizeazã, pe 26-27 octombrie 2016,
„Zilele Comunei Bârca”. În tot acest
interval, organizatorii, alãturi de lo-
calnicii implicaþi ºi de oaspeþi, trans-
formã comuna în plai de rugãciu-
ne, dar ºi în scenã pentru cultura
popularã ºi competiþii sportive.

Comunitatea
reînvie obiceiurile

Manifestãrile au debutat, ieri, cu
Slujba de Hram a Bisericii „Sf. Du-
mitru”, unde au participat sute de
localnici. Un exemplu de înþelege-
re a rostului educaþiei religioase în

Timp de douã zile, locuitorii din Bâr-
ca transformã localitatea într-un loc de
bunã-dispoziþie, cultura popularã ºi sãr-
bãtoarea religioasã fiind cele care pun
amprenta pe o comunitate plinã de vita-
litate. Spectacolul folcloric susþinut de
Ansamblul „Hora Desnãþuiului” al Casei

de Culturã „Adrian Pãunescu” din Bâr-
ca ºi momentul gastronomic „Dolju-n
bucate” au fãcut deliciul asistenþei. Ma-
nifestãrile artistice continuã astãzi cu o
paradã a portului popular, întreceri spor-
tive ºi un spectacol folcloric cu invitaþi
de prestigiu.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

spaþiul unde, de secole, zeci de
generaþii ºi-au dus existenþa. Lã-
caºul bisericesc dateazã de la
1914, anul finalizãrii construcþiei,
ºi este ridicat în formã de cruce,
catapeteasma fiind, aici, alcãtuitã

din lemn pe care sunt aºezate 32
de icoane. În curtea bisericii sunt
ridicate o troiþã ºi mai multe cruci
în cinstea eroilor cãzuþi pe câm-
purile de luptã în timpul celor douã
rãzboaie mondiale. O istorie, aºa-
dar, care nu se vrea uitatã.

De la slujbã, oamenii au mers la
Casa de Culturã „Adrian Pãunes-
cu”, unde spectacolul oferit de
Ansamblul „Hora Desnãþuiului” din
Bârca a primit ropote de aplauze
din partea publicului. Aportul Cen-
trului Judeþean pentru Conserva-
rea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Dolj a fost consistent, sala
arhiplinã dovedind cã efortul a me-
ritat. «Este, de fapt, un proiect de
parteneriat mai vechi. Pentru cã,
aici, la Bârca, am realizat multe

lucruri bune. Am considerat cã, în
aceastã zi cu semnificaþie, putem
introduce ºi un fascicul din acest
„Dolj-n bucate”. Vorbim despre
bucate de post. Întotdeauna s-a
spus cã, în Oltenia nu existã mân-
care specialã. Noi am demonstrat
prin acest proiect cã la noi se poa-
te ºi avem feluri de mâncare, care
ar trebui tratate cu mare atenþie ºi
avem, iatã, gospodine foarte pri-
cepute. Am fãcut cam de toate: de
la slujba de Hram, masa de Hram,
„Dolju-n bucate” ºi, desigur, un
spectacol minunat, unde veþi ve-
dea un ansamblu frumos, tânãr,
creat recent, dar care promite
foarte mult ºi cred cã, la ora aceas-
ta, este unul dintre cele mai bune
din Dolj. Graþie celei care îi coor-
doneazã pe copii, Marga Chiurtu»,
ne-a precizat Amelia Etegan, di-
rector al Centrului Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

„Dacã suntem uniþi,
putem merge mai
departe”

Prãjituri de post, salate, mânca-
re de dragavei, pâine azimã, turte
în ceaun, plãcintã cu dovleac,
mâncare de praz au fost doar câ-
teva dintre creaþiile culinare ale
gospodinelor din Bârca, ce au de-
cis cã este foarte firesc sã prezin-
tã publicului aflat la manifestãri
mâncarea tradiþionalã a zonei. «Am
stabilit în ºedinþã de Consiliu Lo-
cal ca Zilele comunei sã se desfã-
ºoare odatã cu Hramul bisericii din
localitate ºi atunci am decis sã le-
gãm, cumva, toate aceste activi-
tãþi. Tocmai în ideea de a reuºi sã
implicãm cât mai mult comunita-
tea, prin bisericã, ºcoalã, adminis-
traþie. Dacã suntem uniþi, putem
merge mai departe. În prima zi, am

lãsat în seama Bisericii sã þinã ma-
nifestarea. Apoi, sã desfãºurãm un
spectacol folcloric pentru a arãta
ºi valoarea tinerilor. Mâine (n.r. –
azi), în parcul din comunã se va
derula un program de festivitãþi,
culminând cu un recital al Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase” din
Craiova. Trebuie sã mulþumesc ºi
sponsorilor care ne-au acordat un
sprijin important. Vorbim d e Ol-
tyre, Cerealcom, magazinul Profi
ce a deschis un punct de lucru ºi
aici, la Bârca. Bucatele sunt tradi-
þionale, aºa cum se fãceau odatã.
Fiecare poate sã treacã pe la noi,
sã le deguste ºi sã reînviem tradi-

þia», ne-a declarat Cristinel Urti-
lã, primarul comunei Bârca.

O ediþie reuºitã
Azi, începând cu ora 15.00, lo-

calnicii, ºi nu numai, vor putea ur-
mãri un spectacol folcloric, pe sce-
na amenajatã în parcul comunal,
oferit de ansamblurile „Hora Des-
nãþuiului” al Casei de Culturã
„Adrian Pãunescu” Bârca, „Mugu-

raºul” ªimnicu de Sus, „Izvoraºul”
Bratovoieºti, Grupul vocal „Olte-
naºi cu oltencuþe” al Palatului Co-
piilor Drobeta-Turnu Severin ºi cu
participarea extraordinarã a An-
samblului Folcloric „Maria Tãna-
se” ºi a soliºtilor Mariana Ionescu
Cãpitãnescu, Constantin Enceanu,
Marius Mãgureanu, Lavinia Bârso-
ghe, Liliana Popa, Manuela Moto-
cu, Cristian Bãnãþeanu, Ciri May-
er, Liviu Dicã, Aneta ªiºu.

De departe, generaþia tânãrã
este cea care a arãtat cã viitorul
localitãþii este asigurat. Prinºi în
activitãþi didactice ºi extracurricu-
lare, elevii din Bârca dau certitu-

dinea cã eforturile lor sunt rãsplã-
tite, cã munca nu este în zadar,
dar mai ales cã optimismul pãrin-
þilor este de deplin justificat. Bus-
tul poetul Adrian Pãunescu ampla-
sat în faþa Casei de Culturã din
localitate este cu siguranþã de bun-
augur ºi ne dã tuturor încrederea
cã lucrurile frumoase se petrec
mult mai des sub ochii noºtri de-
cât am fi dispuºi sã vedem.
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Ministerul de Externe de la Ma-
drid a comunicat, ieri, cã reeva-
lueazã planul de a permite nave-
lor militare ruse sã alimenteze în
porturile spaniole, în drumul lor
spre estul Mãrii Mediterane, de
unde se presupune cã vor inten-
sifica atacurile împotriva rebeli-
lor din Siria. Anunþul a fost fãcut
dupã ce NATO ºi-a exprimat pre-
ocuparea în faþa acestei posibili-
tãþi. Planul de alimentare a nave-
lor ruse în porturile spaniole a fost
asupru criticat de secretarul ge-
neral NATO, Jens Stoltenberg,
parlamentari europeni ºi fostul
comandant al Marinei Marii Bri-
tanii, amiralul Alan West. Spania a fost acu-
zatã de ipocrizie pentru cã ar putea permite
Rusiei sã alimenteze din porturile spaniole,
dupã ce a semnat declaraþii în care a acuzat
Rusia de crime de rãzboi în Siria ºi a susþinut
“eliberarea Siriei” pe reþeaua de socializare
Twitter, în cadrul unei conferinþe ce a avut
loc marþi la Paris. Rusia a dispus mobilizarea
întregii Flote militare nordice ºi parþial a Flo-
tei baltice în Marea Mediteranã, pentru con-
solidarea capacitãþilor implicate în conflictul
din Siria. Aceasta urma sã acosteze în encla-
va Ceuta, situatã pe coasta marocanã a Afri-
cii. Deºi Ceuta face parte din UE, statutul
NATO al acesteia este neclar, iar din 2011,
cel puþin 60 de nave ruse au acostat acolo.

Donald Tusk: Semnarea
Acordului comercial
UE-Canada (CETA) este
în continuare posibilã

Preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk, ºi-a
exprimat speranþa cã Acordul
comercial între UE ºi Canada
ar putea fi semnat la summitul
programat astãzi, în cazul în
care liderii belgieni vor reuºi sã
ajungã la un compromis care
sã permitã semnarea acordu-
lui. “Încã sper cã Belgia va
dovedi cã este o campioanã a
compromisului ºi vom putea
finaliza în curând acest
acord”, a declarat oficialul
european, fãcând referire la
recentele negocierile între
autoritãþile federale ºi regiona-
le din Belgia. “În acest mo-
ment, summitul de mâine (n.r.
- astãzi) este încã posibil”, a
completat Tusk în cadrul unei
sesiuni a Parlamentului
european. Donald Tusk a
adãugat cã vor exista consecin-
þe în ceea ce priveºte poziþia la
nivel global a Europei în cazul
eºecului de a semna un acord
de liber schimb cu Canada
“cea mai europeanã þarã din
afara Europei ºi un stat prieten
ºi aliat”. Negocierile de marþi,
între autoritãþile federale ºi
regionale belgiene, care au
durat ºase ore, nu adus votul
de susþinere a acordului CETA
din partea Belgiei. Guvernul
federal al Belgiei are nevoie de
aprobarea tuturor entitãþilor
regionale belgiene pentru a
putea semna acordul CETA.

Donald Trump: Politica
lui Hillary Clinton în ceea
ce priveºte Siria ar putea
declanºa Al Treilea
Rãzboi Mondial

Candidatul republican la
alegerile prezidenþiale din
Statele Unite, Donald Trump, a
spus cã planul de politicã
externã în ceea ce priveºte Siria
al contracandidatei sale, Hillary
Clinton, ar putea declanºa Al
Treilea Rãzboi Mondial. Acesta
a spus cã Statele Unite ar trebui
sã se concentreze mai degrabã
pe eforturile de a învinge
reþeaua teroristã Stat Islamic
decât pe a-l convinge pe Bashar
al-Assad sã se retragã de la
putere. Hillary Clinton a propus
instituirea unei zone de inter-
dicþie aerianã deasupra Siriei,
mãsurã despre care unii cred cã
ar putea conduce la un conflict
cu forþele armate ruse. “O sã
ajungem la Al Treilea Rãzboi
Mondial dacã o ascultãm pe
Hillary Clinton în ceea ce
priveºte Siria”, a spus Trump.
“Nu vã mai luptaþi cu Siria, vã
luptaþi cu Siria, Rusia, Iran,
bine?”, a mai subliniat Trump.
“Rusia este o þarã dotatã cu
arme nucleare, dar o þarã unde
acestea funcþioneazã, spre
deosebire de alte state în care
doar se discutã despre ele”, a
mai spus el.

Marian Lupu, liderul Partidului
Democrat din Republica Moldova,
a decis sã se retragã din cursa pre-
zidenþialã, informeazã site-ul Uni-
media. “Ne aflãm în mijlocul unei
conjucturi electorale importante.
Obiectivul PDM nu este pur ºi sim-
plu sã câºtige o întrecere electora-
lã, ci sã câºtige un candidat proeu-
ropean. A existat o analizã care ne-
a pus pe gânduri. Este vorba de
modul în care am putea intra în tu-
rul doi, de candidaþii Partidului Ac-
þiune ºi Solidaritate ºi PDM. Por-
nind de la un bazin electoral mai larg,
candidatul PAS are ºanse mai mari
sã câºtige scrutinul. Obiectivul
PDM este ca scrutinul sã fie câºti-
gat de un candidat proeuropean.
Avem rezultate la limitã. Pentru a

Mai multe incendii au izbucnit
în interiorul taberei clandestine de
la Calais, în timp ce autoritãþile
franceze continuã operaþiunile de
evacuare a imigranþilor, dupã ce
în zilele anterioare au evacuat pes-
te 4.000 de extracomunitari. In-
cendiile au izbucnit la câteva ore
dupã ce mai multe echipe de mun-
citori au început marþi sã demo-
leze construcþiile ridicate ilegal de
imigranþi. Un bãrbat de origine

Marian Lupu se retrage din cursa prezidenþialã,
în Republica Moldova

avea o mai mare siguranþã ca un
candidat de dreapta sã câºtige ale-
gerile, am decis sã mã retrag din
campania electoralã”, a declarat
Marian Lupu. Candidatul Partidului
Acþiune ºi Solidaritate este Maia
Sandu. “Este o retragere tacticã ce
are la bazã obiectivul de a sprijini
ajungerea în funcþia de preºedinte a
unui om care va continua proiectul
european. Mesajul PDM pentru
electorat este sã sprijine un candi-
dat de drepta cu cele mai mari
ºanse”, a adãugat Marian Lupu. Re-
publica Moldova organizeazã dumi-
nicã alegeri prezidenþiale. Pe primul
loc în preferinþele alegãtorilor pare
a fi Igor Dodon, fost ministru al
Economiei ºi liderul Partidului So-
cialist (PSRM, stânga, prorus).

NANANANANATTTTTO a criticat intenþia Madridului de a permiteO a criticat intenþia Madridului de a permiteO a criticat intenþia Madridului de a permiteO a criticat intenþia Madridului de a permiteO a criticat intenþia Madridului de a permite
navelor ruse sã alimenteze în porturile spaniolenavelor ruse sã alimenteze în porturile spaniolenavelor ruse sã alimenteze în porturile spaniolenavelor ruse sã alimenteze în porturile spaniolenavelor ruse sã alimenteze în porturile spaniole

Spania insistã asupra faptului cã sprijinul oferit
Rusiei în enclava Ceuta, a avut mereu un scop
comercial ºi transparent. Un purtãtor de cu-
vânt al Ministerului spaniol de Externe a de-
clarat: “În momentul de faþã solicitãrile ulti-
melor escale sunt reevaluate, bazându-ne pe
informaþiile pe care le primim din partea alia-
þilor noºtri ºi autoritãþilor ruse”. NATO mo-
nitorizeazã deplasarea celor ºapte nave mili-
tare ruse, inclusiv a portavionulului cu pro-
pulsie nuclearã Amiralul Kuzneþov, ce a tre-
cut prin Marea Barents spre Marea Nordului,
în drumul spre Marea Mediteranã. “Vom asis-
ta la o intensificare a raidurilor aeriene asu-
pra oraºului Alep, în cadrul strategiei Rusiei
de a declara victoria acolo”, a adãugat un di-

plomat NATO, sub protecþia ano-
nimatului. Luke Coffey, un fost
specialist consultant al cabinetu-
lui ministrului britanic Liam Fox,
a afirmat cã Spania a permis ali-
mentarea a 25 de nave ruse, încã
de când Rusia a invadat Crime-
ea. “Este extraordinar cã orice
stat din Europa, mai ales unul care
este membru al UE ºi NATO, ar
crede cã este acceptabil sã furni-
zeze suport logistic forþelor mili-
tare implicate în acþiuni ilegale ºi
de susþinere a regimului al-As-
sad”. Jens Stoltenberg, secreta-
rul general al NATO, a afirmat cã
este alegerea Spaniei de a decide

dacã va permite realimentarea navelor-cister-
ne ruse, dar ºi-a exprimat îngrijorarea faþã
de aliaþii organizaþiei, inclusiv faþã de Madrid.
“Este decizia fiecãrui stat sã decidã, aceasta a
fost politica NATO vreme de mulþi ani, dar
suntem preocupaþi faþã de posibilitatea ca
aceste echipaje navale sã intensifice atacurile
împotriva civililor din Alep. Toþi aliaþii NATO
cunosc îngrijorãrile noastre”, a afirmat Stol-
tenberg. În cele din urmã, Moscova ºi-a re-
tras cererea de autorizare a acostãrii flotilei ruse
în portul spaniol Ceuta în urma solicitãrilor
Guvernului de la Madrid de a-i fi furnizate mai
multe informaþii în privinþa navelor militare din
Rusia. Navele ruse au traversat zona portului
Ceuta ºi ºi-au continuat cãlãtoria.

Mai multe incendii au izbucnit în tabãra de la Calais,
în timp ce autoritãþile continuã evacuarea

sirianã a fost rãnit în urma explo-
ziei unei canistre cu gaz, fiind
transportat la spital. Fabienne
Buccio, prefectul regiunii Pas-de-
Calais, a declarat pentru televziu-
nea BFMTV cã “este o tradiþie a
migratorilor sã-ºi distrugã locuin-
þele înainte de a pleca”. Pe de altã
parte, un oficial al poliþiei a decla-
rat cã, potrivit imigranþilor, incen-
diile au fost pornite de activiºti.
Un locuitor al taberei a declarat

pentru Agence France-Presse cã
“mai multe focuri au izbucnit în
cursul nopþii. De fiecare datã când
unul era stins, un altul izbucnea.
În mod clar a fost ceva intenþio-
nat”. Începând de luni, un numãr
de peste 3.200 de persoane adul-
te au fost transferate în centre
de refugiaþi din Franþa, în timp
ce 772 de minori neînsoþiþi au
fost mutaþi în adãposturi tempo-
rare din zonã, a anunþat Ministe-

rul francez de Interne. Aceste
cifre reprezintã aproximativ o
jumãtate din populaþia estimatã a
taberei înainte de startul operaþi-
unii de evacuare, potrivit datelor
oficiale. Autoritãþile franceze au
iniþiat luni operaþiunile de evacua-
re a taberelor clandestine de imi-
granþi construite în zona Calais,
unde sunt mai multe mii de ex-
tracomunitari care vor sã ajungã
în Marea Britanie.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Municipiul Craiova prin pri-

mar Lia Olguþa Vasilescu anunþã
publicul interesat asupra elabo-
rãrii primei versiuni a PUZ  Reac-
tualizare PUZ Romanescu Hipo-
drom  în localitatea Craiova, Pre-
lungirea Bechetului, str. Geniºti-
lor, str. Artileriei, str. Antiaerianã
ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei  versi-
uni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr.1, Craiova, judeþul Dolj site-ul
APM Dolj http: // apmdj.anpm.ro,
la sediul titularului. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice, de la data
prezentului anunþ.

CONSILIUL Local Cernãteºti,
cu sediul în localitatea Cernãteºti,
str.Principalã, nr.98, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale vacan-
te de: Muncitor calificat gospodã-
rire comunalã, 2 posturi, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura la sediul instituþiei
astfel: Proba scrisã în data de
18.11.2016, ora 10.00, Proba inter-
viu în data de 18.11.2016, ora 12.00,
Proba practicã în data de
18.11.2016, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: studii medii, vechime:
5 ani. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul insti-
tuþiei. Relaþii suplimentare la se-
diul: Consiliului Local Cernãteºti,
persoanã de contact: Popescu Na-
talia, telefon/ fax: 0251.445.072.

UNITATEA Militarã 02517, cu se-
diul în localitatea Craiova, str.Anul
1848, nr.98, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea a 2 funcþii
contractuale vacante de Referent de
specialitate gradul I din cadrul Birou-
lui Dirigenþie Construcþii ºi Referent de
specialitate gradul II din cadrul Birou-
lui Dirigenþie Instalaþii. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de 18.11.2016, ora 09.00, Proba practi-
cã în data de 24.11.2016, ora 09.00, In-
terviul în data de 02.12.2016, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: 1.Referent de specia-
litate gradul I din cadrul Biroului Diri-
genþie Construcþii: -nivelul studiilor:
universitare cu diplomã de licenþã în
domeniul- inginerie civilã, specializa-
rea- construcþii civile, industriale ºi
agricole, inginerie civilã, inginerie ur-
banã ºi dezvoltare regionalã, cãi fera-
te, drumuri ºi poduri, amenajãri con-
strucþii hidrotehnice, inginerie econo-
micã în construcþii sau în domeniul
arhitecturã, specializarea arhitecturã,
-vechime în muncã: minim 6 ani ºi 6
luni, -vechime în specialitate: minim 6
ani ºi 6 luni. 2.Referent de specialitate
gradul II din cadrul Biroului Dirigenþie
Instalaþii: -nivelul studiilor: universita-
re cu diplomã de licenþã în domeniul-
ingineria instalaþiilor, specializarea- in-
stalaþii pentru construcþii sau în dome-
niul- inginerie energeticã, specializa-
rea- energeticã sau termoenergeticã.
Autorizaþii speciale: legitimaþie electri-
cian autorizat minim gradul IIA ºi/sau
IIB (proiectare ºi/sau execuþie instala-
þii electrice cu tensiune nominalã < 1
kv. conform Ordinului ANRDE nr.11/
2013)- valabilã cel puþin 6 luni de la data
limitã de depunere a dosarului de con-
curs, -vechime în muncã: minim 3 ani
ºi 6 luni, -vechime în specialitate: mi-
nim 3 ani ºi 6 luni. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 11.11.2016, ora
12.00 la sediul UM 02517 Craiova. Re-
laþii suplimentare la sediul UM 02517
Craiova. Persoanã de contact: maior
Ciobanu Doru, telefon 0723.469.232.

ANUNÞ În conformitate cu preve-
derile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor genera-
le de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþii-
lor contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014,
CENTRUL JUDEÞEAN PENTRU PRO-
TECÞIA NATURII, TURISM ªI DEZVOLTA-
RE RURALÃ DURABILÃ DOLJ organi-
zeazã la sediul Consiliului Judetean Dolj
din calea Unirii nr. 19 concurs în data de
18.11.2016, ora 13,00 (proba scrisã), pen-
tru ocuparea a unui post vacant de exe-
cuþie în regim contractual pe perioadã
nedeterminatã de consilier grad profe-
sional IA in cadrul Serviciului Aria Prote-
jata Coridorul Jiului. Concursul pentru
ocuparea posturilor vacante va consta
în parcurgerea etapelor succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor de
înscriere; - proba scrisã, din bibliografie
- 18.11.2016, ora 13,00; - data ºi ora susþi-
nerii probei de interviu se  afiºeazã oda-
tã cu rezultatele probei scrise. In vede-
rea participãrii la concurs, candidatii tre-
buie sã îndeplineasca condiþiile genera-
le prevãzute de art. 3 din Hotarãrea nr.
286/2011 si totodatã urmãtoarele condi-
þii specifice, astfel: Condiþii specifice con-
silier IA – 1 post: - studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalenta în  domeniul Stiin-
te Sociale – Drept si Stiinte administrati-
ve; - vechime în specialitatea studiilor ab-
solvite, necesare exercitãrii funcþiei -
minim 3 ani in domeniul studiilor; Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor depu-
ne pânã pe data de 09.11.2016 la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din Calea Uni-
rii nr.19, camera 72,  ora 16,00. Datele de
contact ale persoanei care asigura se-
cretariatul comisiei de concurs: Buncila
Maria – telefon: 0251/408338. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la Centrul
Judetean pentru Protectia Naturii, Tu-
rism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj,
cam. 72 a Consiliului Judeþean Dolj din
Calea Unirii nr.19, telefon: 0251/408 338.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ În conformitate cu pre-

vederile art. 1 alin. 1 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotararea nr.286/2011,
astfel cum a fost modificat prin Hotã-
rârea de Guvern nr.1027/2014, CEN-
TRUL JUDEÞEAN PENTRU PROTEC-
ÞIA NATURII, TURISM ªI DEZVOLTA-
RE RURALÃ DURABILÃ DOLJ orga-
nizeazã la sediul Consiliului Judetean
Dolj din calea Unirii nr. 19, concurs în
data de 18.11.2016, ora 10,00 (proba
scrisã), pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de execuþie în regim con-
tractual pe perioadã nedeterminatã de
consilier grad profesional IA si un post
vacant de execuþie în regim contractual
pe perioadã nedeterminatã de consi-
lier grad profesional I. Concursul pen-
tru ocuparea posturilor vacante va
consta în parcurgerea etapelor suc-
cesive, dupã cum urmeazã: a. Pentru
posturile de consilier grad profesio-
nal IA si grad profesional I - stiinte
economice in cadrul Compartimentu-
lui Financiar Contabil: - selecþia do-
sarelor de înscriere; - proba scrisã,
din bibliografie –18.11.2016, ora 10,00;
- data ºi ora susþinerii probei de inter-
viu se  afiºeazã odatã cu rezultatele
probei scrise. b. Pentru postul de
consilier grad profesional IA – Infor-
matica in cadrul Serviciului Aria Pro-
tejata Coridorul Jiului: - selecþia do-
sarelor de înscriere; - proba scrisã,
din bibliografie - 18.11.2016, ora 10,00;
- proba practica- data ºi ora susþinerii
se afiºeazã odatã cu rezultatele pro-
bei scrise; - data ºi ora susþinerii pro-
bei de interviu se  afiºeazã odatã cu
rezultatele probei practice. In vede-

rea participãrii la concurs, candidatii
trebuie sã îndeplineasca condiþiile ge-
nerale prevãzute de art. 3 din Hotarã-
rea nr. 286/2011 si totodatã urmãtoa-
rele condiþii specific, astfel: Condiþii
specifice consilier IA – 1 post: - studii
superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalen-
ta în  domeniul Matematica si Stiinte
ale naturii, specializarea Informatica
sau domeniul Stiinte ingineresti – Cal-
culatoare si Tehnologia Informatiei si
Ingineria Sistemelor; - vechime în spe-
cialitatea studiilor absolvite, necesa-
re exercitãrii funcþiei - minim 3 ani in
domeniul studiilor; - cunoºtinþe ope-
rare pe calculator: Windows 8.1, Mi-
crosoft Office 2007, 2010, 2013 (Word,
Excel, PowerPoint), Internet. Condi-
þii specifice consilier IA – 1 post: -
studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalenta în ramura Stiinte econo-
mice; - vechime în specialitatea stu-
diilor absolvite, necesare exercitãrii
funcþiei - minim 3 ani in domeniul stu-
diilor. Condiþii specifice consilier I –
1 post: - studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalenta în  ramura Stiinte
economice; - vechime în specialita-
tea studiilor absolvite, necesare
exercitãrii funcþiei - minim 2 ani in
domeniul studiilor. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 09.11.2016 la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din Calea
Unirii nr. 19, camera 72, ora 16,00.
Datele de contact ale persoanei care
asigura secretariatul comisiei de
concurs: Georgescu Mihaela – tele-
fon: 0251/408224. Informaþii supli-
mentare se pot obþine de la Centrul
Judetean pentru Protectia Naturii,
Turism si Dezvoltare Rurala Durabi-
la Dolj, cam. 72 a Consiliului Jude-
þean Dolj din Calea Unirii nr. 19, tele-
fon: 0251/408 338.

LICEUL Teoretic ,,Adrian Pãu-
nescu,, Bârca, str. Mihai Viteazul, nr.
259, organizeazã în perioada 23-25
noiembrie 2016, ora 10,00, concurs
pentru ocuparea unui post informa-
tician pe perioadã nedeterminatã,
grad profesional IV, studii superioa-
re. Înscrierile se fac la sediul institu-
þiei, serviciul secretariat, în perioa-
da 14 noiembrie-18 noiembrie 2016,
în intervalul orar 10:00-14:00 (în zile-
le lucrãtoare). Informaþiile se pot ob-
þine ºi la telefoanele: 0251/356.612.
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“Instituþia Prefectului - Judeþul Dolj
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice vacante de consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional superi-
or în ziua de 28 noiembrie 2016, ora
11,00 – proba scrisa, în ziua de 30 no-
iembrie 2016, ora 15,30 – proba inter-
viu, la sediul instituþiei din Craiova,
strada Unirii nr.19.

Informaþii suplimentare:  www.prefec-
turadolj.ro sau la sediul instituþiei.”

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curãþenie,
menaj, îngrijire bãtrân.
Telefon: 0767/ 323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã confort
A – Centru ( 40m) etaj I,
cu balcon închis, boxã la
subsol- luminã. Telefon:
0766/ 304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

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

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
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Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Cli-
mã, geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/ 806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei/ kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier-
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.

Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce 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 VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi su-
prapuse. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

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

Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/
8 zona Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro negociabil.
Telefon 0746/541.175.

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comer-
cial 145 mp pentru ac-
tivitate medicalã în
Vâlcea, str. Calea lui
Traian lângã Spitalul
Judeþean. Telefon:
0734/877.885.

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

Handbalistele alb-albastre
cautã, astãzi, sã ºteargã cu
buretele prestaþia lamentabilã
de runda trecutã, când au
cedat, mai categoric decât o
aratã scorul (19-25), în
fieful lui Municipal Zalãu.

Adversara din Roman, în
pofida faptului cã ocupã un
loc în jumãtatea inferioarã a
clasamentului, se anunþã a fi
însã o nucã destul de tare,
plecând cu rezultate de
egalitate de la Braºov (18-
18) ºi Zalãu (24-24), dar ºi
de la Sobozia (28-28).
Aºadar, avem de a face cu o
adevãratã specialistã a
remizelor pe terenuri strãine,
dar ºi în general. În afarã de
aceste deplasãri, gruparea
nemþeanã a mai pierdut în
Capitalã, contra campioanei
CSM, dar ºi atunci a oferit o
replicã destul de consistentã
(22-28). Dacã vine vorba ºi

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A

TTTTTrei puncte ºi reabilitare?rei puncte ºi reabilitare?rei puncte ºi reabilitare?rei puncte ºi reabilitare?rei puncte ºi reabilitare?
SCM Craiova – CSM Roman, astãzi,
ora 17:00, în direct la Digi Sport 2

ºi Dolce Sport 3

În restul rundei: CSM Cetate Devatrans – CSU Danubius Galaþi, CS Mã-
gura Cisnãdie – CSM Ploieºti (ambele tot astãzi), U Cluj – HC Zalãu (sâmbã-
tã), CSM Bistriþa – CSM Unirea Slobozia, ASC Corona Braºov – HC Dunãrea
Brãila (ambele duminicã). Partida HCM Rm. Vâlcea – CSM Bucureºti s-a jucat
marþi ºi s-a încheiat cu victoria echipei vizitatoare, scor 32-21.

Clasament
1. CSM Buc. 21 (8j) 8. Zalãu 10 (7j)
2. Brãila 21 (7j) 9. Roman 9 (7j)
3. Braºov 13 (6j) 10. Bistriþa 9 (6j)
4. Cisnãdie 13 (7j) 11. Slobozia 5 (7j)
5. CRAIOVA 12 (7j) 12. Devatrans 3 (7j)
6. U Cluj 10 (7j) 13. Galaþi 2 (7j)
7. Vâlcea 10 (7j) 14. Ploieºti -3 (6j)

de cel mai recent meci
susþinut în Liga Naþionalã,
CSM-ul a fost învinsã,
“acasã”, de marea revelaþie
Dunãrea Brãila (18-20).
Acestea au fost ºi singurele
eºecuri, survenite în compa-
nia primelor clasate, în
vreme ce izbânzile, parado-
xal, au venit în faþa echipe-
lor ce închid ierarhia, cu
Ploieºti (neprezentare, 10-0)
ºi cu Galaþi (32-16).

“Va fi un joc echilibrat,
trebuie sã fim optimiºti, ne
vom lua toate mãsurile ºi
trebuie sã depãºim aceste
momente dificile.Am respon-
sabilitatea sã duc aceastã
echipã pe locurile 2-4 ºi sunt
convins cã la final vom
ajunge unde ne-am propus.
Trebuie sã fim mai respon-
sabili”, a declarat tehnicianul
craiovean, Bogdan Burcea.

“Trebuie sã învãþãm din

greºelile meciului de la Zalãu
ºi sã mergem mai departe.
Trebuie sã fim montate
pentru jocul cu CSM Ro-
man, sã gãsim soluþii ºi sã
câºtigãm”, a spus ºi goalke-
eper-ul Florentina Grecu-
Stanciu.

Simona Halep (4 WTA)  se bate, astãzi (ora 11:00,
Digi 2, Dolce 2), pentru un loc în semifinalele Tur-
neului Campioanelor (Sigapore), performanþã pe care
o va atinge, fãrã a mai aºtepta verdictul disputei din-
tre Angelique Kerber (Germania, 1 WTA) ºi Madison
Keys (SUA, 7 WTA), dacã va reuºi o victorie în mini-
mum de seturi în faþa slovacei Dominika Cibulkova
(8 WTA).

Lider în aceastã grupã e Kerber – 4 puncte (seta-
veraj 4-1), urmatã de Halep – 2p (2-2), Keys 2p (2-2)
ºi Cibulkova 0p (1-4). Merg mai departe primele douã
clasate.

Trimfãtoare la debut contra lui Keys (6-2, 6-4),
pentru ca mai apoi sã se încline în compania liderului
mondial (4-6, 2-6), Halep mai poate pãtrunde în Top
4 dacã trece de slovacã cu 2-1 la seturi,  iar Kerber
câºtigã cel puþin un set cu Keys, precum ºi dacã pier-
de cu 1-2, iar Kerber o învinge pe Keys. Existã douã
variante ºi pentru ratarea calificãrii: dacã pierde cu 0-
2 ºi dacã trece cu 2-1 de Cibulkova, iar Keys o învin-
ge cu 2-0 pe Kerber.

TURNEUL CAMPIOANELOR – GRUPE – ULTIMA RUNDÃ

Halep luptã pentru un loc în careul cu aºi
Halep ºi Cibulkova s-au mai duelat pânã acum de

cinci ori, iar sportiva din Slovacia se aflã într-un avan-
taj minim. Totuºi, constãnþeanca a triumfat în ultimul
“direct”, consumat chiar în acest an, scor 6-2, 6-4 în
finala turneului de la Madrid.

“Mai am încã o ºansã sã mã calific în semifinale ºi
abia aºtept sã joc contra Cibulkovei. Vreau sã dau tot
ce am mai bun.. Mã aflu aici dintr-un singur motiv: sã
câºtig fiecare meci. Va fi puþin diferit. Ea nu se miºcã
la fel de bine precum Kerber ºi de fiecare datã când
joc împotriva simt cã pot sã închid punctul. Va trebui
sã fiu agresivã ºi sã fiu atentã la fiecare punct. Ea este
o luptãtoare ºi trebuie sã îmi pãstrez concentrarea”,
afirma Halep dupã meciul pierdut cu Kerber.

În cealaltã grupã, ieri, în startul rundei secunde,
Svetlana Kuzneþova (Rusia, 9 WTA) a depãºit-o pe
Karolina Pliskova (Cehia, 5 WTA), scor 3-6, 6-2,
7-6. Partida dintre învinsele etapei inaugurale, Ag-
nieszka Radwanska (Polonia, 3 WTA) – Garbine
Muguruza (Spania, 6 WTA), a avut loc dupã închi-
derea ediþiei.

DIGI SPORT 1

16:00, 18:45, 21:30 – FOTBAL – Cupa
României: Nuova Mama Mia Becicherecu
Mic – Astra, CS Baloteºti – Viitorul, Foresta
Suceava – Steaua.

DIGI SPORT 2

11:00, 14:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-
pioanelor, în Singapore, grupe: Simona Ha-
lep – Dominika Cibulkova, Angelique Ker-
ber – Madison Keys / 17:00 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: SCM Craiova – CSM
Roman / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Palermo – Udinese / 4:00 – MOTO GP –
Antrenamente Marele Premiu al Malaeziei.

DIGI SPORT 3

21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Gent – Standard Liege.

DIGI SPORT 4

20:15, 22:00 – BASCHET (M) – Euroli-
ga: Darussafaka Dogus Istanbul – Anadolu
Efes Istanbul, Baskonia Vitoria Gasteiz –
Olympiacos Pireu.

DOLCE SPORT 1

16:00, 18:45, 21:30 – FOTBAL – Cupa
României: Nuova Mama Mia Becicherecu
Mic – Astra, CS Baloteºti – Viitorul, Foresta
Suceava – Steaua / 2:30 – HOCHEI – NHL:
Montreal Canadians – Tampa Bay.

DOLCE SPORT 2

11:00, 14:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-
pioanelor, în Singapore, grupe: Simona Ha-
lep – Dominika Cibulkova, Angelique Ker-
ber – Madison Keys / 17:00 – TENIS (M) –
Turneele de la Viena ºi Basel.

DOLCE SPORT 3

17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
SCM Craiova – CSM Roman.

EUROSPORT 1

9:30, 14:30 – SNOOKER – Campionatul
Internaþional, în China, la Daqing: sferturi
de finalã / 21:30 – CICLISM – Cursa de
ºase zile, pe velodrom, în Regatul Unit, la

Londra / 2:30 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: DC United – Montreal Impact.

EUROSPORT 2

7:45 – CICLISM – Turul Hainan.

TVR 3

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
AHC Dunãrea Cãlãraºi – CSM Focºani.

PRO TV

21:30 – FOTBAL – Cupa României: Fo-
resta Suceava – Steaua.

LOOK TV

21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Gent – Standard Liege.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Liga I – etapa a 14-a
Concordia – CFR Cluj, mâine, ora 20.30

„U” Craiova – Pandurii, sâmbãtã, ora 14

Dinamo – Astra, sâmbãtã, ora 20.30

ASA – Gaz Metan, duminicã, ora 18

CSMS Iaºi – Steaua, duminicã, ora 20.30

Viitorul – FC Voluntari, luni, ora 18

FC Botoºani – ACS Poli, luni, ora 20.30

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. Botoºani 13 6 2 5 21-14 20
5. Gaz Metan 13 5 5 3 15-14 20
6. Dinamo 13 5 4 4 22-14 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. Astra 13 3 4 6 11-18 13
11. Chiajna 13 3 4 6 6-15 13
12. CSMS Iaºi 13 3 3 7 12-15 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

Universitatea: Calancea 7 –
Briceag 6, Kelic 6, Kay 7, Vãtã-
jelu 7 – Bancu 6 (113 Popov) 5,
Zlatinski 6, Gustavo 5 (46 Bãlu-
þã) 6 – Nuno Rocha 6, Mãzãra-
che 5 (82 Rambe) 6, Ivan 8.

Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova  0-1

Arbitru: Dan Botescu (Bucureºti) 5.
Eliminat: Ene 117

Sepsi: Niczuly 7 – Burlacu 6,
Ursu 7, Damian 6, Þepes 6 –
Mitra 6, Minciunã 6 (90+1 Chiº)
6, Plãmadã 6 (76 Tofan) 6, Hui-
ban 6 (85 Rãduþoiu) 6 – Ene 5,
Hadnagy 7.

Antrenor: Valentin Suciu.

A marcat: Ivan 99
Stadion: Tineretului (Braºov), spectatori: 3.000

Craiovenii au simþit, cel puþin
pentru un meci, cã au revenit în
cupele europene ºi joacã în de-
plasare, fiindcã arena din Braºov
a devenit oazã maghiarã în seara
meciului din ºaisprezecimile Cu-
pei României. A României doar
prin prezenþa trupei lui Mulþescu
ºi a celor 50 de fani alb-albaºtri,
altfel maghiara fiind limba oficialã
pe „Tineretului”. Cu o orã înain-
te de meci, vreo 2.500 de secui
au ocupat tribuna a doua ºi în
cele douã ore cât a durat disputa
dintre Sepsi ºi Universitatea au
controlat sonor atmosfera. Au
fost acompaniaþi de crainicul are-
nei, ºi el de aceeaºi etnie proba-
bil, cel care a încercat sã demon-
streze cã are valenþe de comen-
tator TV, fiindcã a comentat la
staþia de amplificare fazele impor-
tante ale jocului. Scandãrile „Ro-
mânia, România”, venite din pe-
luza fanilor olteni, au rãzbãtut cu
greu prin mareea maghiarã.

În prima reprizã nu s-a vãzut
cã între cele douã echipe ar fi o
diferenþã de un eºalon, mai ales
cã pe teren ar fi vicecampioana
turului din Liga I. Cea mai mare
ocazie au ratat-o covãsnenii, prin
stoperul Ursu, care a nimerit bara
ºi a ratat ºansa ca de la staþia de
amplificare sã-i fie tradus nume-
le în maghiarã. Doar o reprizã i-
au þinut balamalele pe cei de la
Sepsi, care au încercat apoi sã
se baricadeze în sparanþa cã vor

Într-o atmosferã dominatã
de etnici maghiari, Universitatea
Craiova a avut impresia revenirii

în cupele europene, întâlnind
o echipã strãinã

avea ºansa calificãrii la penalty-
uri. Iar pentru acest þel s-au dã-
ruit total, ba chiar în exces, fi-
indcã ultimele minute aveau sã le
joace în inferioritate numericã.

Universitatea a avut posesie
netã timp de trei reprize, dar abia
dupã nouã minute de extra-time
a reuºit golul izbãvirii, ratând
anterior ocazii de gol prin jumã-
tate din jucãtorii sãi. Chemat sub
tricolor de Daum, Ivan a marcat
în al treilea meci consecutiv, cu
un lob inspirat peste portar, ur-
mat de deja celebra acrobaþie prin
care-ºi sãrbãtoreºte golurile. Fi-
nalul i-a prins pe fanii Craiovei
scandând ironic „Ria, ria Olte-
nia!”, în timp ce jucãtorii  lui
Sepsi s-a aliniat la centru pentru
a asculta solemn imnul Þinutului
Secuiesc. ªi totuºi, a fost un
meci din Cupa României!

Mulþescu,
nemulþumit

de organizarea
jocului

Dupã meci, Gheorghe Mul-
þescu s-a arãtat nemulþumit de
condiþiile de joc de la Braºov,
însã ºi-a felicitat jucãtorii pen-
tru calificare: „Sunt dezamãgit
de organizarea meciului. Eu sunt
adeptul câºtigãrii Cupei Româ-
niei, pentru cã este un trofeu la

care ajungi mult mai repede, dar
nu se poate, am jucat parcã pe
o orezãrie, sã-þi sarã mingea,sã
nu poþi sã o controlezi. Nu ºtiu
dacã nu a fost premeditatã trea-
ba asta, pentru cã se ºtia cã noi
suntem o echipã care pasãm ºi
vrem sã controlãm jocul, sã ata-
cãm. Ni s-au dat arbitri fãrã ex-
perienþã, care nu ºtiu sã þinã un
joc în mânã. Am avut niºte ad-
versari care pânã în repriza a
doua ºi-au þinut cumpãtul, dar
dupã au devenit foarte agresivi.
Nu se poate, avem jucãtori cu
rãni, cu plãgi deschise... Ãsta
nu-i fotbal! Noi respectãm com-
petiþia, dar nu suntem respec-
taþi. Este o victorie mare, pen-
tru cã noi am atacat 80 din 90
de minute. Sigur cã am ratat
mult, dar la bazã a stat starea
terenului. Stimula contactele cu
adversarul ºi ei asta aºteptau. Pe
ei i-a interesat sã ne blocheze,
în rest au mers la ce s-o putea
face pe contraatac sau la o fazã
fixã. A fost ºi o lipsã de con-
centrare la noi, mai ales la fina-
lizare. Una peste alta vreau sã-i

felicit pe jucãtorii mei, pentru cã
au rezistat 120 de minute dupã
ce am avut acum douã zile un
joc foarte greu la Mediaº, ºi un
drum cu autocarul, care s-a
mãrit ca timp din cauza unui
accident pe Valea Oltului. Ei
meritã tot respectul nostru pen-
tru atitudinea ºi modul cu s-au
luptat pânã la final. Nu cred cã
s-a pus problema învingãtoarei,
ci doar a scorului. Despre Cupã

nu putem sã vorbim prea mult,
pentru cã a trecut un singur tur
pentru noi, dar în campionat
puteam mai mult. Puteam sã fim
pe primul loc acum, dacã nu
pierdeam la Steaua dintr-un pe-
nalti imaginar, ºi la Timiºoara
unde am pierdut la fel, din douã
penaltiuri imaginare. Eram pe
primul loc sigur ºi meritam sã
fim acolo, pentru cã a fost echi-
pa care am atacat cel mai mult”.

CSM Râmnicu Vâlcea - CFR Cluj 0-1
Metalosport Galaþi - Luceafãrul Oradea 0-1
ASU Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu 0-3
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – „U” Craiova 0-1,

dupã prel.
Unirea Tãrlungeni - ASA Târgu Mureº
Olimpia Satu Mare - CS Mioveni
Cetate Deva - Gaz Metan Mediaº
Academica Clinceni - FC Voluntari
Dacia Unirea Brãila - Concordia Chiajna
Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaºi
Meciurile Chindia Târgoviºte - ACS Poli Timiºoara

ºi Dinamo II – Dinamo s-au jucat asearã.

Astãzi
CS Afumaþi - FC Botoºani, ora 14.30, stadion: „Co-

munal”, Afumaþi

Nuova Mama Mia Becicherecu Mic – Astra Giur-
giu, ora 16, stadion: „Dan Pãltiniºanu”, Timiºoara

CS Baloteºti – Viitorul, ora 18.45, stadion: „Acade-
mia Gheorghe Hagi”, Ovidiu

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