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- Azi, Popescule, minciuna nu
mai stã cu regele la masã, stã cu
politicienii.
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e-mail-urile luie-mail-urile luie-mail-urile luie-mail-urile luie-mail-urile lui
Hillary Clinton –Hillary Clinton –Hillary Clinton –Hillary Clinton –Hillary Clinton –
relansatã!relansatã!relansatã!relansatã!relansatã!

Scenariul alegerilor ame-
ricane devine, din ce în ce
mai mult, de-a dreptul ne-
bun. Cu puþine zile înaintea
scrutinului pentru desemna-
rea viitorului preºedinte, FBI
a relansat vineri afacerea
mesageriei private a lui Hil-
lary Clinton, anunþând gãsi-
rea de noi  e-mail-uri .  Un
anunþ care îl avantajeazã ne-
spus pe Donald Trump, de-
vansat în toate sondajele de
contracandidata sa.

Pesta porcinãPesta porcinãPesta porcinãPesta porcinãPesta porcinã
africanã,africanã,africanã,africanã,africanã,
la micã distanþãla micã distanþãla micã distanþãla micã distanþãla micã distanþã
de Româniade Româniade Româniade Româniade România

Autoritatea Naþionalã Sanita-
rã Veterinarã ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor ne atenþioneazã
asupra riscului de Pestã porcinã
africanã, ajunsã acum la grani-
þa de nord-est a þãrii. Cele mai
îngrijorãtoare cazuri sunt confir-
mate pe teritoriul Republicii
Moldova, focarele fiind situate la
o distanþã de aproximativ 20 km
de judeþul Botoºani. DSVSA
Dolj, prin specialiºtii sãi, a luat
mãsurile necesare unei bune in-
formãri ºi recomandã respecta-
rea cu stricteþe a procedurilor în
caz de apariþie a focarelor.

StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii
basarabenibasarabenibasarabenibasarabenibasarabeni
au votat pentru unau votat pentru unau votat pentru unau votat pentru unau votat pentru un
parcurs europeanparcurs europeanparcurs europeanparcurs europeanparcurs european

„Crucea Roºie”,„Crucea Roºie”,„Crucea Roºie”,„Crucea Roºie”,„Crucea Roºie”,
implicatã totalimplicatã totalimplicatã totalimplicatã totalimplicatã total
în sprijinulîn sprijinulîn sprijinulîn sprijinulîn sprijinul
victimelorvictimelorvictimelorvictimelorvictimelor
de la „Colectiv”de la „Colectiv”de la „Colectiv”de la „Colectiv”de la „Colectiv”

Sunt puþine localitãþi-
le care se gândesc la
viitor, la fel cum sunt
rari ºi primarii care se
preocupã sã investeascã,
în primul rând, în ti-
neri. Localitatea Dãbu-
leni este un bun exemplu
în acest sens. Dupã
mulþi ani în care ºi-a
conturat profilul unei
comunitãþi ce doar
munceºte pe rupte,
chinuindu-se, cu preþul
sãnãtãþii, sã scoatã bani
din nisipurile de pe
malul Dunãrii, patria
lubeniþelor capãtã ºi o
altã dimensiune. Prima-
rul Aurel Bãjenaru pare
cã a pornit într-o com-
petiþie cu sine în care
încearcã sã-ºi demon-
streze cã
Dãbuleniul
sãu natal are
ºi o altã iden-
titate, dar ºi
un alt viitor.
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Roºia Montanã,

un prim pas pentru

a intra în lista

Patrimoniului

UNESCO
Roºia Montanã a fost

inclusã pe lista indicativã a
UNESCO, potrivit unui
document adoptat miercuri la
Paris de plenul Comitetului
Patrimoniului Mondial, a
anunþat sâmbãtã Ministru
Culturii, Corina ªuteu, prin
Facebook. “În intervalul 24
octombrie – 26 octombrie, la
Paris, la sediul UNESCO, a
avut loc cea de-a 40-a sesiune
de lucru a Comitetului
Patrimoniului Mondial. La
aceasta sesiune, România a
fost reprezentatã de Irina
Iamandescu (directoare în
cadrul Institutului Naþional al
Patrimoniului din Bucureºti),
ambasador Adrian Cioroianu,
delegat permanent al Româ-
niei la UNESCO, ºi de Flavio
Pironea, delegat permanent
adjunct al României la
UNESCO”, a anunþat Corina
ªuteu pe pagina sa de Face-
book.

Aceasta a explicat cã “În
ºedinþa din ziua din 26
octombrie, plenul a adoptat
documentul WHC/16/
40.COM/8A, care cuprinde
propunerile statelor membre
ale organizaþiei pentru
obiectivele de inclus în lista
indicativã a UNESCO.
Printre acestea, a fost adop-
tatã ºi includerea sitului
Roºia Montanã, propus de
România, pe lista indicativã
UNESCO”, precizând cã
“includerea pe lista indicati-
vã este un prim pas în
eventuala propunere a sitului
respectiv pentru a intra pe
lista, mult mai restrânsã, a
Patrimoniului UNESCO”.
“Dar este un pas care contea-
zã”, se mai menþioneazã în
textul publicat sâmbãtã, 29
octombrie.
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Niciun rãnit în incendiul din Co-
lectiv nu mai este spitalizat perma-
nent, ultimul fiind externat pe 19
octombrie din Spitalul Militar din Bru-
xelles, însã 27 dintre ei merg în con-
tinuare la spitale pentru intervenþii ºi
tratament, printre ei ºi singurul su-
pravieþuitor al trupei Goodbye to
Gravity.

Tinerii rãniþi în incendiul din Co-
lectiv au fost externaþi pe parcursul
anului din spitalele în care erau în-
grijiþi însã mulþi dintre ai au nevoie
în continuare de tratament. 27 de
pacienþi beneficiazã de decontarea
tratamentului în strãinãtate, printre ei aflându-
se ºi Andrei Gãluþ, singurul supravieþuitor al tru-
pei Goodbye to Gravity, care a concertat în club
în seara de 30 octombrie 2015.

“Nu am lista nominalã (n.r. cu cele 27 de
persoane), dar sunt sigur cã este ºi Andrei
Gãluþ. Nimeni nu mai este internat nici în Ro-
mânia, nici în strãinãtate. Mã refer la spitali-
zare continuã. Ei mai merg la spitale pentru
diferite intervenþii chirurgicale, degrefare de
piele, kinetoterapie, tratamente de recupera-
re, toate fiind decontate de stat, dar continuu
nu mai sunt internaþi. Ultimul pacient a fost
externat pe 19 octombrie de la Spitalul Mili-
tar din Bruxelles”, a declarat pentru MEDIA-
FAX Valentin Popescu, purtãtorul de cuvânt
al Ministerului Sãnãtãþii.

La concertul din clubul Colectiv, Andrei Gã-
luþ lansa împreunã cu trupa Goodbye to Gra-
vity noul album al acesteia, Mantras of War.

Un monument dedicat memoriei
celor 64 de victime ale incendiului
de la Clubul Colectiv a fost dezve-
lit, ieri, la locul unde în urmã cu un
an s-a produs tragicul eveniment.
La momentul dezvelirii au participat
pãrinþi, rude, prieteni ai celor care
au murit în urma incendiului. Alãturi
de aceºtia s-au aflat Principesa Mar-
gareta, Principesa Maria ºi Principele
Radu. Monumentul care reprezintã
un înger a fost realizat de artistul Ele-
na Surdu Stãnescu.

“Nu trebuie ca moartea atâtor
copii sã se fi întâmplat degeaba, fãrã
urmãri. De fapt, urmãri nu prea
avem. Atunci mãcar un monument.
El va fi mutat puþin mai încoace.
Este aºezat deocamdatã provizoriu.
Sper sã reprezinte luminã. În viziu-

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, dupã depunerea unei coroane
de flori la Colectiv, cã la un 1 an de
la incendiul în care 64 de oameni ºi-
au pierdut viaþa sã fi ºtiut cine este
vinovat de “acest teribil accident”,
iar cei care nu au înþeles mesajul
României vor fi mãturaþi de pe sce-
na publicã. “Avem datoria sã nu lã-
sãm sã se uite aceasta tragedie. Avem
datoria sã o comemorãm, sã nu-i
uitãm niciodatã pe cei care, nevino-
vaþi, au murit aici în Colectiv. Dar,
în acelaºi timp, avem datoria sã fa-
cem tot ce putem pentru cei care au
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În urma incendiului din club, Andrei Gãluþ a
suferit arsuri pe 45% din suprafaþa corpului
(pe mâini, faþã ºi umãr), arsuri ale cãilor re-
spiratorii ºi o puternicã intoxicaþie cu fum; a
fost iniþial internat în stare gravã la Spitalul
Elias din Capitalã unde a fost traheostomizat
ºi ventilat mecanic. A fost transferat mai apoi
în Olanda, unde a fost internat la secþia de te-
rapie intensivã Rode Kruis Ziekenhuis – Be-
verwijk Ward (Spitalul Crucii Roºii din Bever-
wijk), iar apoi la o clinicã din Germania, pen-
tru recuperare fizicã. În urma incendiului, prie-
tena lui Andrei ºi ceilalþi membri ai trupei, Mi-
hai Alexandru, Vlad Þelea, Bogdan Lavinius
Enache ºi Alex Pascu, au decedat.

Guvernul a prelungit cu încã doi ani posibi-
litatea de a deconta tratamentul în strãinãtate
pentru rãniþii din Colectiv, precizând cã, în pre-
zent, 27 de pacienþi se aflã în tratament în uni-
tãþi sanitare din þarã ºi strãinãtate, însã numã-

rul acestora se modificã permanent.
“Guvernul a adoptat o ordonanþã de
urgenþã care modificã o ordonanþã
de urgenþã adoptatã la începutul
acestui an, referitoare la plata trata-
mentului pentru pacienþii din Colec-
tiv, care au fost trataþi în strãinãtate
sau care urmeazã sã fie trataþi în
strãinãtate. Astfel prelungim cu încã
doi ani posibilitatea Ministerului de
a deconta aceste tratamente în strãi-
nãtate pentru toþi pacienþii din Co-
lectiv”, a anunþat ministrul Sãnãtã-
þii, Vlad Voiculescu.

Dupã incendiul din Colectiv, rãni-
þii au fost duºi la 11 spitale din Capitalã, unde
medicii aflaþi de gardã au rãmas alãturi de ei ºi
în zilele urmãtoare. Lor li s-au alãturat medici
ºi asistente veniþi în afara programului sã dea o
mânã de ajutor. Cele mai multe victime au fost
internate la Spitalul Floreasca (50), Spitalul de
Arºi (27), Spitalul Bagdasar (24), Spitalul Uni-
versitar (25). Alþi rãniþi au ajuns la Spitalul Mi-
litar, la Elias, Colþea, Pantelimon, Sf. Ioan, dar
ºi la Spitalul Judeþean Ilfov.

La Bucureºti au venit medici din Franþa,
Germania, Belgia, Olanda sau Israel, pentru a-
i vedea pe rãniþi ºi a prelua dintre ei sã îi îngri-
jeascã în strãinãtate. 39 de pacienþi au fost
transferaþi din spitalele din Capitalã în unitãþi
sanitare din Marea Britanie, Belgia, Olanda,
Israel, Austria, Belgia ºi Norvegia. În urma in-
cendiului din seara de 30 octombrie 2015, 64
de persoane au murit, iar alte peste o sutã au
fost rãnite.

Preºedintele Klaus Iohannis: Mi-aº fi dorit sã fi ºtiut
cine s-a fãcut vinovat de acest teribil accident

fost aici ºi au supravieþuit. Sunt rã-
niþi, sunt 128 de oameni care au ne-
voie nu doar de compasiune, au ne-
voie de tratament, au nevoie de con-
siliere, au nevoie de empatie ºi sun-
tem datori sã ne ocupãm de aceste
lucruri”, a declarat Iohannis.

ªeful statului a mai spus cã une-
le lucruri s-au schimbat, dar ºi-ar fi
dorit sã ºtie cine este vinovat de tra-
gedia de acum un an. “România s-
a schimbat. Dacã acum, dupã un
an de zile, tragem linie vedem cã
unele lucruri s-au schimbat în bine.
Bunãoarã verificãrile sunt mai cla-

re, mai dese la astfel de locaþii unde
se organizeazã evenimente, existã
proceduri mai clare într-o serie de
domenii. Alte lucruri încã nu s-au
schimbat suficient de mult. Mi-aº fi
dorit ca dupã un an de zile sã fi ºtiut
totuºi cine s-a fãcut vinovat de acest
accident teribil. Societatea s-a schim-
bat, oamenii au devenit mult mai
conºtienþi, oamenii se uitã atent la
locurile unde merg pentru diferite
evenimente, societatea civilã ºi-a ri-
dicat vocea ºi a cerut schimbãri pe
bunã dreptate. Toate acestea se în-
tâmplã ºi cred cã sunt unele semne

bune”, a spus Iohannis.
Întrebat dacã ºi clasa politicã s-a

schimbat, Iohannis a rãspuns: “Cla-
sa politicã se schimbã încet, dar se
schimbã. Aceste schimbãri sunt in-
evitabile, iar cei care au înþeles me-
sajul românilor dupã Colectiv vor
avea probabil o poziþie mai bunã în
alegeri, iar cei care nu au înþeles acest
mesaj, încet, dar sigur vor fi mãtu-
raþi de pe scena publicã. România
nu mai este acum România care a
fost acum un an de zile, oamenii au
mai multe pretenþii, mai multe aºtep-
tãri ºi este bine aºa”.

Un monument dedicat victimelor
de la Colectiv a fost dezvelit la locul tragediei

nea noastrã asta este – speranþã,
luminã. Aici au murit, de aici se înal-
þã. Noi sperãm cã se vor schimba
niºte lucruri”, a afirmat Eugen Ian-
cu, tatãl unuia dintre tinerii care au
murit în urma incendiului de la Co-
lectiv, dar ºi reprezentant al Aso-
ciaþiei Colectiv.  Întrebat dacã s-a
schimbat ceva în anul care s-a scurs
de la tragedie, el a rãspuns: “Foarte
puþin, sperãm în continuare într-o
schimbare mai puternicã”.

Peste 5.000 de oameni au ajuns,
ieri, la sediul clubului Colectiv din
Capitalã, o parte dintre ei plecând
de la Piaþa Universitãþii, alþii alãtu-
rându-se pe drum. Cei prezenþi au
adus flori ºi au aprins lumânãri în
memoria celor care au decedat în
urma incendiului.
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Scenariul alegerilor americane
devine, din ce în ce mai mult, de-a
dreptul nebun. Cu puþine zile înain-
tea scrutinului pentru desemnarea
viitorului preºedinte, FBI a relan-
sat vineri afacerea mesageriei pri-
vate a lui Hillary Clinton, anunþând
gãsirea de noi e-mail-uri. Un anunþ
care îl avantajeazã nespus pe Do-
nald Trump, devansat în toate son-
dajele de contracandidata sa. Di-
rectorul FBI, James Comey, care
recomandase în luna iulie a.c.
„neurmãrirea penalã” a lui Hillary
Clinton în aceastã afacere, a scris
acum congresmenilor, pentru a-i in-
forma cã în cadrul unei anchete se-
parate noi mesaje pertinente au fost
descoperite, acestea necesitând a
fi decriptate. Nici un alt detaliu, nici
mãcar de calendar, nu a fost co-
municat de directorul FBI. Suspan-
sul a fost relansat, cum s-a exprimat în-
suºi Donald Trump, beneficiarul unui ca-
dou incredibil. Publicul nu are însã nevoie
de decriptãri. Se cunoaºte cercul soþilor
Clinton: Huma Abedin, consilierul privat,
aproape o fiicã adoptivã pentru doamna
Clinton, despãrþitã de Anthony Weiner (im-
plicat într-o afacere de sexting, mesaje cu
caracter sexual), fostul soþ, cu episoade
de anchetã, i-a creat acum marea surpri-
zã. FBI a descoperit noile e-mail-uri în lap-
topul acestuia din urmã. Hillary Clinton s-
a scuzat în aceastã afacere, dar a spus cã
nu era nimic ilegal, nefiind schimbate con-
cluziile iniþiale ale anchetei FBI. În tabãra
democratã se penduleazã între consternare
ºi iritare. Democraþii îi reproºeazã lui Ja-
mes Comey imprudenþa, dacã nu incon-
ºtienþa, prin anunþarea unei noi reprize de
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MIRCEA CANÞÃR

investigaþii, sinonime cu un comportament
criminal, menit sã destabilizeze electora-
tul indecis. Vineri seara, Hillary Clinton a
cerut transparenþã deplinã ºi celeritate: este
imperativ ca Biroul Federal de Investigaþii
sã tranºeze afacerea fãrã întârziere. Avo-
cat originar din New York, James Comey
se impune ca un personaj cheie în actuala
campanie electoralã. Asta dupã ce în luna
iulie, dupã un an de anchetã minuþioasã,
pentru mesageria ºi serverul privat utiliza-
te de Hillary Clinton pe când era secretar
de stat, concluzionase absenþa intenþiei de-
lictuale. A subliniat „extrema neglijen-
þã” a primei doamne, ceea ce l-a potenþat
pe Donald Trump: „Directorul FBI a de-
clarat cã Hillary Clinton a compromis se-
curitate naþionalã. Nu mai poate continua”.
Vineri seara, dupã anunþul reluãrii investi-

gaþiilor, miliardarul s-a arãtat mult mai con-
ciliant la un miting din Iowa: „Am mult res-
pect pentru ceea ce face FBI ºi departa-
mentul de justiþie, care dispun de curajul
corijãrii teribilei erori comise”. Între douã
câmpuri ireconciliabile, în aceastã nemi-
loasã campanie, James Comey nu a putut
sã apere neutralitatea sa ºi a FBI. A fost
numit în 2013 de Barack Obama în frun-
tea prestigioasei agenþii federale, în teme-
iul unei reputaþii de om integru ºi indepen-
dent, capabil sã reziste presiunilor politi-
ce. Anchetator timp de 14 la biroul procu-
rorului New York, apoi în Virginia, el a
devenit procuror federal la New York la
începutul anului 2002, înainte de a fi nu-
mit, în 2003, ministru adjunct al Justiþiei de
George W. Bush. James Comey devine
pentru o vreme ministru interimar, perioa-

dã descrisã ca „cea mai intensã din
carierã”, rezistã preºedintelui George
W. Bush de a valida programul NSA,
pãrãseºte în toamna lui 2005 Depar-
tamentul de justiþie ºi intrã în sectorul
privat. Deºi susþine financiar campa-
nia lui John McCain, în 2008, ºi apoi a
lui Mitt Romney, în 2012, dupã reale-
gerea sa, Barack Obama îl numeºte
în fruntea FBI, într-un gest de biparti-
tism. Cu 93 de voturi ºi 1 contra este
confirmat de Senat ca noul ºef al FBI.
Afacerea e-mail-urilor, ediþia reluatã
– nu face unanimitate, fiindcã ne aflãm
în faþa unei dileme: Informând Con-
gresul, James Comey riscã sã fie acu-
zat de torpilarea campaniei lui Clinton
ºi de alimentarea retoricii lui Donald
Trump. Invers, menþinând informaþia
secretã, pânã ce noile e-mail-uri erau
disecate, el risca sã fie acuzat apos-
teriori de lipsã de transparenþã ºi pro-

tejarea lui Hillary Clinton. Punând în gar-
dã ºi Departamentul justiþiei, a optat pen-
tru prima tezã, concomitent adresând o
scrisoare ºi angajaþilor FBI pentru a nu fi
rãu înþeles. Dupã ce a provocat furia re-
publicanilor în luna iulie, recomandând ne-
continuarea anchetei lui Hillary Clinton,
acum declanºeazã iritarea la maximum a
democraþilor, care îi reproºeazã imixtiunea
totalã în campania electoralã. Oricum, Do-
nald Trump, pe acest subiect, a sintetizat
corect lucrurile, amintind de cel mai mare
scandal politic de la Watergate. Chiar dacã
raportul concluziilor investigaþiilor declan-
ºate ar putea fi terminat dupã 8 noiembrie
a.c., impactul politic al afacerii este de-
zastruos ºi alimenteazã copios discursul an-
ticorupþie – vizatã fiind Hillary Clinton –
al candidatului republican Donald Trump.

Una dintre valorile fundamentale ale
existenþei noastre o reprezintã sãnãtatea.
Ce putem face când aspectul ºi dotãrile
unitãþilor sanitare pediatrice nu oferã con-
fortul recuperãrii rapide ºi ajung sã mã-
reascã perioada de vindecare a pacienþi-
lor? Rãmânem pasivi sau acþionãm? Pu-
tem noi, românii, fãrã educaþia pro-acti-
vismului sã ne implicãm dezinteresat?

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere
Economico-Socialã Oltenia (A.C.C.E.S.
Oltenia), activã în domeniul social, edu-
caþional ºi cultural al regiunii Sud-Vest Ol-
tenia, încearcã sã consolideze puntea din-

De astãzi, preºcolarii ºi elevii din
ciclul primar vor avea parte de o va-
canþã intrasemestrialã. Aceºtia se vor
întoarce în sãlile de curs în ziua de 7
noiembrie, iar întreg învãþãmântul
preuniversitar va intra în vacanþa de
iarnã pe 24 decembrie, cu punct ter-
minus pe 8 ianuarie 2017.

CRISTI PÃTRU

Cei mici intrãCei mici intrãCei mici intrãCei mici intrãCei mici intrã
în vacanþãîn vacanþãîn vacanþãîn vacanþãîn vacanþã

„Putem schimba destine”,
eveniment desfãºurat sub egida
Campaniei „ACCES LA SPERANÞÃ”
– Cocktail caritabil – tre mediul de afaceri local ºi comunitate,

cu scopul promovãrii unui program de res-
ponsabilitate socialã integrat.

Miercuri, 2 noiembrie 2016, A.C.C.E.S.
Oltenia, alãturi de partenerii sãi, organi-
zeazã, la Hotel Ramada, Cocktailul Ca-
ritabil „Putem schimba destine”, eve-
niment desfãºurat sub egida Campaniei
„ACCES LA SPERANÞÃ”.

În cadrul evenimentului „Putem schim-
ba destine” demarãm activitatea de strân-
gerea de fonduri pentru dotarea Clinicii
de Pediatrie a Spitalului Municipal Filan-
tropia Craiova cu un aparat medical radi-
ologic mobil. În prezent, Secþia de Radio-
logie este dotatã cu o Instalaþie RON-
TGEN-DIAGNOSTIC cu un post grafie

fabricatã, pusã în funcþiune încã din anul
1982. Necesitatea achiziþionãrii unui echi-
pament radiologic de ultimã generaþie,
mobil ºi cu un grad de iradiere mult mai
mic faþã de cel existent, este esenþialã,
întrucât lipsa unui astfel de aparat la bi-
roul internãri conduce la întârzieri în de-
pistarea diverselor afecþiuni.

Din generozitate, solidaritate sau res-
ponsabilitate, vã invitãm sã vã alãturaþi
activitãþilor noastre! Orice contribuþie
conteazã!

Date de contact:
Tel./fax: 0251.43.22.66
Mobil: 0762.24.51.14
E-mail: office@accesoltenia.ro
Facebook: ACCES OLTENIA
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Reamintim cã procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
poliþiºtii de investigaþii criminale
doljeni au fost anunþaþi vineri, 10
iunie a.c., dupã-amiaza, cã în satul
Plosca, comuna Bistreþ, s-a petre-
cut o crimã. Echipa de cercetare a
ajuns la faþa locului, în urma an-
chetei stabilindu-se faptul cã ªte-
fan Trandafir, de 67 de ani, din lo-
calitate, pe fondul consumului de
alcool, s-a certat cu soþia, Eugenia
Trandafir, de 66 de ani. Profitând
cã femeia, care stãtea întinsã în pat,
era slãbuþã, ªtefan a luat-o de o
mânã ºi de un picior, a ridicat-o în
aer ºi a trântit-o violent de podea,

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Craiova ºi ai Direcþiei
Operaþiuni Speciale din cadrul In-
spectoratului General al Poliþiei
Române, împreunã cu procurorul
de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. –
Serviciul Teritorial Craiova, au des-
cins, pe 20 octombrie a.c., la ºase
adrese din judeþul Dolj, la locuin-
þele unor persoane bãnuite de im-
plicare într-o reþea specializatã în-
 trafic de persoane ºi proxenetism,
precum ºi la douã cabane de vâ-
nãtoare utilizate de acestea. La lo-
cuinþele vizate au fost descoperite
ºi ridicate în vederea continuãrii
cercetãrilor 3 arme de vânãtoare,
aproape 1.200 de cartuºe de vâ-
nãtoare de calibru 12 mm, 11 car-
tuºe cu glonþ calibru 7,62 mm, o
armã de tir neletalã, 6 dispozitive
electronice de imitare a sunetelor
de pãsãri, înscrisuri de evidenþã
armament ºi muniþie, laptop-uri,
telefoane mobile, memory-stick-

 Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii Economice împreunã cu
inspectorii D.S.V.S.A. Dolj au organizat sâm-
bãtã, 29 octombrie a.c., o acþiune în comuna
doljeanã Lipovu pentru prevenirea activitãþi-
lor ilicite de comerþ ºi faptelor de evaziune
fiscalã din domeniul „comercializãrii cãrnii
ºi produselor din carne ºi comercializãrii ce-
realelor”. În cadrul acþiunii, oamenii legii au
verificat 33 de agenþi economici, persoane
fizice ºi juridice, precum ºi mai multe mijloa-
ce de transport. În urma controalelor, poliþiº-
tii doljeni au aplicat 15 sancþiuni contravenþi-
onale, în valoare de aproape 85.000 lei. De
asemenea, poliþiºtii au confiscat carne ºi ce-

Acþiunile preventive pentru creºterea
gradului de siguranþã rutierã, desfãºura-
te de poliþiºtii rutieri doljeni, au continuat
ºi în acest sfârºit de sãptãmânã, pe prin-
cipalele drumuri din judeþul nostru. În
atenþia oamenilor legii s-au aflat condu-
cãtorii auto care nu respectã regulile pri-
vind acordarea  prioritãþii de trecere pie-
tonilor aflaþi regulamentar în traversarea
drumurilor. De asemenea, poliþiºtii au
acþionat ºi pentru conºtientizarea pieto-
nilor cu privire la riscurile la care se ex-
pun atunci când aleg sã traverseze nere-

Poliþiºtii rutieri doljeni au sancþionatPoliþiºtii rutieri doljeni au sancþionatPoliþiºtii rutieri doljeni au sancþionatPoliþiºtii rutieri doljeni au sancþionatPoliþiºtii rutieri doljeni au sancþionat
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de naturã contravenþionalãde naturã contravenþionalãde naturã contravenþionalãde naturã contravenþionalãde naturã contravenþionalã
gulamentar strãzile, prin alte locuri decât
cele special amenajate.

În cadrul acþiunilor, poliþiºtii au consta-
tat 216 abateri de naturã contravenþiona-
lã, pentru sancþionarea cãrora au aplicat
amenzi în valoare de aproape 39.000 lei.
Dintre acestea, 14 sancþiuni au fost apli-
cate unor ºoferi care au nu au acordat prio-
ritate de trecere pietonilor, iar alte 58 de
sancþiuni – unor pietoni care au traversat
neregulamentar. De asemenea, poliþiºtii ru-
tieri au reþinut în vederea suspendãrii drep-
tului de a conduce 18 permise.

Acþiuni pentru combatereaAcþiuni pentru combatereaAcþiuni pentru combatereaAcþiuni pentru combatereaAcþiuni pentru combaterea
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reale în valoare de aproape 5.000 lei.
În cadrul acþiunii, poliþiºtii au identificat un

bãrbat din Lipovu care comercializa porumb
fãrã a deþine documente de provenienþã. Cel
în cauzã a fost sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 10.000 lei, dispunân-
du-se, totodatã, confiscarea cantitãþii de 2.000
kg porumb. De asemenea, oamenii legii au
depistat un alt bãrbat, din comuna Cerãt, care
comercializa carne de oaie fãrã a îndeplini
condiþiile sanitar veterinare necesare vânzãrii
unor astfel de produse. Cel în cauzã a fost
sancþionat contravenþional cu amendã în va-
loare de 3.600 lei, dispunându-se ºi confis-
carea cantitãþii de 54 kg carne.
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Un bãrbat de 67 de ani, din comuna
Bistreþ, satul Plosca, arestat preventiv pe
30 de zile, în luna iunie pentru omor asu-
pra unui membru de familie, a fost condam-
nat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, la 10
ani de închisoare cu executare. Magistra-

þii Tribunalului Dolj au menþinut, în plus,
mãsura arestãrii preventive faþã de bãrbat.
În urma anchetei s-a stabilit cã bãrbatul
este acuzat cã i-a rupt gâtul soþiei, în vâr-
stã de 66 de ani, dupã ce, bãut fiind, a luat-
o din pat ºi a izbit-o violent de podea.

apoi a plecat. O vecinã care venise
în vizitã a gãsit-o pe victimã jos, a
strigat la o altã vecinã ºi apoi au
anunþat descoperirea sunând la 112.
Medicii de pe ambulanþa sositã la
faþa locului n-au mai putut face ni-
mic altceva decât sã constate de-
cesul femeii, cadavrul fiind ridicat
ºi dus la morgã.

 În urma autopsiei s-a stabilit cã
aceasta suferise o fracturã de co-
loanã cervicalã, care îi fusese fa-
talã. ªtefan Trandafir a fost reþi-
nut vineri dupã-amiazã, iar sâm-
bãtã, 11 iunie a.c., procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
l-au prezentat Tribunalului Dolj cu

propunere de arestare preventivã
pentru comiterea infracþiunii de
omor asupra unui membru de fa-
miliei. Instanþa a admis propune-
rea ºi a dispus arestarea preventi-
vã pentru 30 de zile a inculpatu-
lui: „Admite propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj.
Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului Trandafir ªtefan pe o
perioadã de 30 de zile, începând
de la data de 11.06.2016, pânã la
data de 10.07.2016, inclusiv. Chel-
tuielile judiciare rãmân în sarcina
statului, din care suma de 130 lei
reprezentând onorariu avocat ofi-
ciu, va fi viratã din fondurile Mi-

nisterului Justiþiei în contul Baroului
de Avocaþi Dolj. Cu contestaþie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþa din Ca-
mera de Consiliu de la
11.06.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Pe 26 august a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care ªtefan Trandafir a fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru omor asupra unui
membru de familie. Cauza a intrat
în camera preliminarã, a fost ana-
lizatã de judecãtori, s-a dispus în-

ceperea procesului, iar vineri, 28
octombrie a.c. a fost pronunþatã
sentinþa. Inculpatul a recunoscut
comiterea faptei ºi a cerut sã be-
neficieze de reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, astfel cã a
fost condamnat la 10 ani de închi-
soare cu executare. Judecãtorii l-
au menþinut în arest preventiv ºi
au scãzut din pedeapsã perioada
petrecutã deja în spatele gratiilor.
Sentinþa nu este definitivã, astfel
cã atât inculpatul, cât ºi procurorii
pot declara apel, care se va judeca
la Curtea de Apel Craiova.

Doljenii acuzaþi de proxenetism rãmân în spatele gratiilor
Curtea de Apel Craiova a respins, ca nefondate, contestaþii-

le celor trei membri ai grupãrii infracþionale specializate în
trafic de persoane ºi proxenetism destructuratã de poliþiºtii
BCCO Craiova ºi procurorii DIICOT Craiova în urma unei
acþiuni desfãºurate pe 20 octombrie. Astfel, cei trei doljeni, doi
bãrbaþi ºi o femeie, rãmân în spatele gratiilor cel puþin pânã la
expirarea celor 30 de zile pe cât au primit mandate de arestare
preventivã de la Tribunalul Dolj.

uri, precum ºi 16.730 de euro.
Potrivit anchetatorilor, din cer-

cetãrile efectuate au rezultat in-
dicii cã, în perioada septembrie
2015 ºi pânã în prezent, cei 3
membri ai grupului infracþional
organizat ar fi exploatat sexual
mai multe tinere, dintre care trei
minore, în Craiova ºi alte locali-
tãþi din Dolj. În urma administrãrii
probatoriului, a fost dispusã re-
þinerea pentru o perioadã de 24
de ore a celor 3 persoane, iar vi-
neri, 21 octombrie a.c., judecã-
torii din cadrul Tribunalului Dolj
au dispus arestarea preventivã a
acestora pentru o perioadã de 30
de zile: „Admite propunerea de
arestare preventivã a Parchetu-
lui de pe lângã ÎCCJ – DIICOT-
Serviciul Teritorial Craiova. Dis-
pune arestarea preventiva a in-
culpaþilor Rãdiþã Iulian Arcadie,
Nete Daniel Nicuºor ºi Pârvu Ale-
xandra Maria, pe o perioadã de
30 de zile, începând cu data de

21.10.2016, pânã la data de
19.11.2016, inclusiv”.

Cei trei doljeni au contestat mã-
sura arestãrii preventive, conte-
staþiile lor fiind soluþionate pe 27
octombrie a.c. la Curtea de Apel
Craiova. Instanþa de apel a respins
contestaþiile inculpaþilor, astfel cã
cei trei rãmân în spatele gratiilor:
„Respinge, ca nefondate, conte-
staþiile formulate de inculpaþii
Rãdiþã Iulian Arcadie, Nete Da-
niel Nicuºor ºi Pârvu Alexandra
Maria împotriva încheierii de
ºedinþã nr. 262 din 21.10.2016
pronunþatã de Tribunalul Dolj în
dosarul nr. 5836/63/2016/a19. În
baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obli-
gã pe fiecare dintre inculpaþii –
contestatori Rãdiþã Iulian Arca-
die, Nete Daniel Nicuºor ºi Pâr-
vu Alexandra Maria la plata su-
mei de câte 100 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare cãtre stat.
Definitivã. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi, 27.10.2016”.
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Deºi este o zi mohorâtã de toam-
nã, când plouã mãrunt ºi cerul este
acoperit de nori cenuºii, pe artera as-
faltatã care taie localitatea Dãbuleni
este forfotã mare. Oamenii aleargã
încolo ºi încoace, ies din clãdirea
unei bãnci comerciale care îºi are
sediul chiar la strada principalã sau
de la supermarketul de la care ºi-au
fãcut câteva cumpãrãturi. Pe trotua-
re, copiii vin de la ºcoalã. Fiind pu-
þin dupã prânz, probabil primul
schimb de elevi a terminat orele ºi
merge spre casã, cu gândul la masa
care îi aºteaptã. Cum noi îl cãutãm
pe primar pentru a sta puþin de vor-
bã, ne îndreptãm spre sediul Primã-
riei. Remarcãm florile multicolore,
crizanteme în toate culorile toamnei,
care, aºezate pe lateralele scãrilor, în-
dulcesc aspectul cam rece al clãdi-
rii, fiind una impozantã.

Un proiect pentru identitatea
Dãbuleni

Fiind Sf. Dumitru, am plecat la
drum cu o uºoarã strângere de ini-
mã, gândindu-ne cã este posibil ca
lumea satului, ºi cu ea chiar ºi admi-
nistraþia, sã fie acaparatã de aceastã
sãrbãtoare. Nu a fost aºa. Funcþio-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Sunt puþine localitãþile care se gândesc
la viitor, la fel cum sunt rari ºi primarii
care se preocupã sã investeascã, în primul
rând, în tineri. Localitatea Dãbuleni este
un bun exemplu în acest sens. Dupã mulþi
ani în care ºi-a conturat profilul unei co-
munitãþi ce doar munceºte pe rupte, chi-

nuindu-se, cu preþul sãnãtãþii, sã scoatã bani
din nisipurile de pe malul Dunãrii, patria
lubeniþelor capãtã ºi o altã dimensiune.
Primarul Aurel Bãjenaru pare cã a pornit
într-o competiþie cu sine în care încearcã
sã-ºi demonstreze cã Dãbuleniul sãu natal
are ºi o altã identitate, dar ºi un alt viitor.

narii nu chiuliserã în masã, iar pe pri-
marul Aurel Bãjenaru l-am gãsit luân-
du-ºi prânzul frugal chiar în birou.
Din discuþii, am remarcat cã, deºi
nu a trecut mult de cât a preluat
mandatul, a reuºit sã creioneze axe-
le proiectului sãu. Pentru cã Aurel
Bãjenaru are un proiect propriu pen-
tru Dãbuleni, dupã cum aveam sã
aflãm mai târziu: „Mesajul meu în
campanie s-a adresat cãtre tineri, sã

facem mai mult pentru ei pentru cã
sunt convins cã binele copiilor în-
seamnã liniºtea pãrinþilor”, ne-a mãr-
turisit primarul.

Registrul spaþiilor verzi
a fost finalizat

Dar iatã cum plãnuieºte prima-
rul sã schimbe „identitatea” Dãbu-
leniului. Aurel Bãjenaru crede cã
viitorul acestei localitãþi sunt, indis-
cutabil, tinerii ºi ei trebuie sprijiniþi
în toate etapele devenirii, începând
de la ºcoalã ºi pânã când vor ajun-
ge sã-ºi dezvolte o micã afacere.
Pe acest principiu, Aurel Bãjenaru
ºi-a gândit întreaga strategie pe care
vrea sã o urmeze în acest mandat.
Primele proiecte au fost conturate
ºi sunt dedicate, aºadar, tinerilor.
„Am finalizat Registrul spaþiilor
verzi, în funcþie de care urmeazã
de depunem un proiect mai mare
cu finanþare europeanã. Va avea
douã componente ºi se adreseazã

copiilor”, ne-a precizat primarul lo-
calitãþii Dãbuleni.

„After School” ºi cantinã socialã
Prin proiectul respectiv, se va în-

fiinþa un After School, un program
prin care elevii sã poatã sã rãmânã
la ºcoalã dupã ce îºi terminã orele.
«Sunt mulþi copii ai cãror pãrinþi sunt
ocupaþi cu munca în câmp ºi au ne-

voie de ajutor. Atunci ne-am gândit
cã „ªcoala dupã ºcoalã”, cum se
numeºte acest proiect, este o iniþia-
tivã binevenitã atât pentru pãrinþi, dar
ºi pentru copii, fiindcã ei sunt în si-
guranþã ºi învaþã alte lucruri noi.
Existã ºi o a doua componentã, care
le oferã a doua ºansã celor care nu
ºi-au finalizat studiile», a prezentat
proiectul primarul Aurel Bãjenaru. În
atenþia autoritãþilor este ºi înfiinþarea
unei clase pentru copiii cu nevoi spe-
ciale, care va fi gãzduitã într-un corp
de clãdiri rãmas liber în incinta ªco-
lii nr. 3 ºi va fi dotatã cu mobilier ºi
material didactic specific.

S-a început modernizarea halei de carne
Hala în care se sacrificã animalele, din incinta pieþei sãptãmânale, se

modernizeazã. Primarul Aurel Bãjenaru a declarat cã lucrãrile de reabili-
tare ºi igienizare, care sunt acum în toi, vor fi terminate cam într-o lunã,
urmând ca hala cea nouã sã fie datã în funcþiune chiar în preajma sãrbã-
torilor de Crãciun, adicã în plin sezon de comercializare a cãrnii de porc.
Atunci când se va redeschide, va corespunde tuturor cerinþelor impuse
de Direcþia Sanitar-Veterinarã.

Proiect pentru asfaltarea
a 28 de strãzi

Primãria Dãbuleni are un pro-
gram ambiþios prin care se doreº-
te asfaltarea a 18 kilometri de dru-
muri din interiorul localitãþii. Pri-
marul Aurel Bãjenaru a explicat cã
este vorba de 28 de strãzi care au
fost prinse în acest proiect. Strã-
zile au fost selectate dintre cele
care au reþelele de apã ºi canaliza-
re. Pentru asfaltare, se urmãreºte
obþinerea de fonduri de la Guvern.

Fântânile cu cumpãnã vor fi salvate
Pe câmpurile agricole ale localitãþii Cãlãraºi se aflã multe fântâni pe

care oamenii le-au sãpat singuri, la mare adâncime, pentru a face faþã
arºiþei ucigãtoare a verii. Cele mai multe dintre ele sunt acum pãrãsite ºi
nimeni nu mai îndrãzneºte sã consume din apa lor. Autoritãþile s-au gân-
dit sã salveze aceste fântâni vechi din câmp. „Am identificat 15 astfel de
fântâni pe care le vom curãþa ºi le vom reda cumpenele din lemn pe care
le aveau odatã”, ne-a asigurat primarul Aurel Bãjenaru. Printre primele
care vor fi curãþate sunt Fântânile de troiþã ºi Tovariºte.

Cei mai mulþi dintre pãrinþi
muncesc în agriculturã

Primarul Aurel Bãjenaru s-a gân-
dit sã includã, în acelaºi proiect so-
cial, ºi amenajarea unei cantine so-
ciale. Ar fi prima ºi singura din loca-
litate ºi ar ajuta la fel de mult ca ºi
After School-ul, deoarece copiilor li
se va asigura hranã caldã. «La can-
tina socialã vor putea sã ia masa cei
care sunt înscriºi la „A doua ºansã”,
dar ºi copiilor de la After School», a
precizat edilul localitãþii Dãbuleni. Din
datele Primãriei, sunt în jur de 100
de elevi ai cãror pãrinþi sunt impli-
caþi în munca agricolã ºi care ar be-
neficia de aceste servicii sociale. Pã-
rinþii care vor dori sã îºi înscrie co-
piii la „After School” nu vor plãti nici
un ban pentru orele ºi masa pe care
o vor primi copiii lor.

Tinerii vor fi ajutaþi
sã îºi deschidã o afacere

Un alt proiect interesant pe care
Primãria Dãbuleni l-a gândit pentru
tineri se referã la cariera acestora.

Mai exact este vorba de o iniþiativã
pentru reconversia absolvenþilor de
liceu care nu ºi-au gãsit încã un loc
de muncã dupã terminarea studiilor.
„Sunt mulþi absolvenþi de liceu ºi
chiar de facultate care nu îºi gãsesc
deocamdatã drumul lor în viaþã. Pe
aceºtia vrem sã îi ajutãm sã înceapã
de undeva. În cadrul proiectului nos-
tru, cei care se înscriu vor fi specia-
lizaþi pe anumite domenii ºi apoi an-
gajaþi în societãþi comerciale care vor
fi partenere”, a declarat primarul
Aurel Bãjenaru. Proiectul îi va ajuta
sã înveþe sã îºi deschidã ºi câte o
micã afacere, dar cu condiþia ca
business-ul sã nu aibã profil agricol.

Baza de agrement
va fi modernizatã

Mai existã un proiect, la fel de fru-
mos, pe care Primãria Dãbuleni îl pre-
gãteºte tot pentru generaþia tânãrã.
Baza de agrement unde funcþioneazã
acum Clubul de Caiac-Canoe va fi
modernizatã ºi va fi deschisã atât pen-
tru sportivii care se antreneazã acolo
– campionii naþionali la juniori ai Ro-
mâniei – cât ºi pentru toþi tinerii care
vor dori sã se relaxeze. „Noi i-am ajutat
pe sportivii de la Caiac-Canoe, în sen-
sul cã le-am pus la dispoziþie o plat-
formã cu care îºi transportã ambar-
caþiunile, la concursurile la care par-
ticipã în timpul anului. Dar vrem sã
facem ºi mai mult pentru ei, sã ame-
najãm baza sportivã ºi sã o transfor-
mãm chiar într-un spaþiul de agrement
pentru toþi tinerii din localitate. Ne
dorim foarte mult acest lucru ºi vom
urmãri proiectul”, a mai spus prima-
rul Aurel Bãjenaru. Primarul localitãþii
Dãbuleni a punctat ºi reamenajarea
centrului localitãþii, care trebuie sã pri-
meascã un aspect mult mai curat ºi
verde, prin amenajarea a nu mai pu-
þin de trei pãrculeþe.
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De asemenea, programul identificã 34 de
propuneri prioritare, prezentate în ultimii doi
ani ºi a cãror adoptare rapidã de cãtre Parla-
mentul European ºi de Consiliu poate avea
un impact economic ºi politic tangibil. „Ne
concentrãm doar asupra lucrurilor care con-
teazã cu adevãrat, cu acþiuni concrete care
îmbunãtãþesc viaþa oamenilor. Cu ocazia celei
de a 60-a aniversãri a Tratatelor de la Ro-
ma, din luna martie 2017, trebuie sã ne unim
în  jurul  unei  agende  pozitive.  Despre  asta
este vorba în programul de lucru al Comi-
siei. În cursul sãptãmânilor viitoare voi se-
lecta – împreunã cu Parlamentul European
ºi cu Consiliul – o serie de iniþiative de im-
portanþã politicã majorã cãrora ar trebui sã li
se acorde un tratament prioritar în procesul
legislativ ce se va derula în lunile urmãtoare.
Aceasta este Europa care îºi onoreazã anga-
jamentele...”, a declarat preºedintele Comi-
siei Europene, Jean-Claude Juncker.
Consolidarea Uniunii economice
ºi monetare

Noile iniþiative vor include, printre altele:
un plan de acþiune pentru punerea în aplica-
re a economiei circulare ºi unul în domeniul
apãrãrii; un nou cadru financiar multianual;

„Este de neiertat sã asistãm la o aseme-
nea oroare  ºi  sã  facem atât de puþin. Nu
putem contesta complexitatea rãzboiului din
Siria ºi angajamentul clar de a lupta împo-
triva Daesh, dar în acelaºi timp, trebuie sã
recunoaºtem bombardarea deliberatã a spi-
talelor ºi a populaþiei civile din Alep. ªtim
cã existã ºi alte grupãri extremiste infiltra-
te dar lupta împotriva terorismului nu jus-
tificã asasinarea civililor nevinovaþi. S-a ter-
minat, e de ajuns, trebuie sã terminãm cu
diviziunile ºi ezitãrile faþã de Rusia ºi sã
cerem recunoaºterea crimelor de rãzboi.”,
a subliniat eurodeputatul Victor Boºtinaru.
„Aceste lucruri trebuie adresate urgent
Curþii Penale Internaþionale”

De asemenea, eurodeputatul Victor Boº-
tinaru a fãcut referire ºi la Comisarul Naþi-

Parlamentul European a dezbãtut concluziile
Consiliului cu privire la situaþia din Siria
Parlamentul European, reunit  în

aceastã sãptãmânã la Strasbourg, a
dezbãtut concluziile Consiliului cu
privire la situaþia din Siria. Eurode-
putatul PSD Victor Boºtinaru,
vicepreºedintele Grupului S&D din
Parlamentul European pentru
politicã externã, a subliniat,  în
intervenþia sa din plen, faptul cã
Rusia ºi Assad nu respectã dreptul
umanitar ºi refuzã totodatã orice
încetare a focului pentru a permite
accesul  ajutorului  umanitar.

Programul de lucru pentru anul 2017
10 prioritãþi politice ale Comisiei Europene

Studenþii basarabeni au votat pentruStudenþii basarabeni au votat pentruStudenþii basarabeni au votat pentruStudenþii basarabeni au votat pentruStudenþii basarabeni au votat pentru
un parcurs europeanun parcurs europeanun parcurs europeanun parcurs europeanun parcurs european

Circa 3.237.000 de cetãþeni ai Republicii Mol-
dova au fost chemaþi, ieri, la urne, începând cu
ora 7.00, pentru a-ºi alege preºedintele prin vot
direct, pentru prima oarã dupã 20 ani. În pre-
mierã, anul acesta a fost deschisã ºi o secþie de
votare la Craiova, Secþia nr 1/339, unde au fost
aºteptaþi  sã voteze peste 400 de  cetãþeni  ai Re-

publicii  Moldova,  majoritatea  studenþi  în  cen-
trul  universitar  Craiova.  Secþiile  de  vot  s-au
închis la ora 21.00. Potrivit Comisiei Electorale
Centrale,  niciun  institut  de  sondare  a  opiniei
publice nu a depus cerere de autorizaþie pentru
a realiza exit-polluri, astfel cã nu au fost aºtep-
tate  astfel  de  sondaje.

Scrutinul a  fost monitorizat  în
total  de  3.700  de  observatori.
3.202 dintre aceºtia fiind observa-
tori  naþionali,  din partea  a  20 de
organizaþii. De asemenea, Comisia
Electorala Centralã (CEC) a acre-
ditat în calitate de observatori in-
ternaþionali 562 persoane din par-
tea a 52 instituþii internaþionale, in-
clusiv din partea OSCE, Parlamen-
tului European ºi Misiunii de Ob-
servare a CSI. Rolul preºedintelui
este important în Republica Mol-
dova,  acesta  având  dreptul  de  a
întoarce  legi  în  Parlament,  de  a
dizolva legislativul în unele condi-

þii ºi de a numi premierul. Pentru
validarea  primului  tur  de  scrutin
este  necesarã  participarea  a  cel
puþin o treime din numãrul cetãþe-
nilor  înscriºi  în  listele electorale.
Ieri, la Craiova, în jurul orei 12.00,
votaserã 50 de cetãþeni moldoveni,
fiind aºteptaþi cei mai mulþi dupã
amiazã. Fiecare dintre ei au venit
cu gândul cã poate va fi ceva mai
bine.  Majoritatea  au  spus  cã  vo-

teazã pentru o þarã europeanã, pen-
tru unirea cu România ºi pentru un
viitor prosper.   „Pentru cã votãm
direct dupã o perioadã aºa de mare,
noi,  studenþii  ne-am  dori  ca  prin
votul  nostru  sã  dãm  un  parcurs
european þãrii noastre, indiferent de
candidatul care va ieºi. Îi îndemn
astfel  pe  toþi  cetãþenii  Republicii
Moldova  sã  iasã  la  vot  cã  e  un
moment crucial”, a declarat Radu
Garaz, student anul I, Master, Fa-
cultatea de Inginerie Electricã.

Dacã  nici  un  candidat  nu  va
obþine cel puþin jumãtate din votu-
rile alegãtorilor care vor participa
la alegeri, atunci pe 13 noiembrie
2016 se va organiza al doilea tur,
pentru care nu este stabilit un prag
minim  de  participare.  Socialistul
Igor Dodon ºi candidata Partidu-
lui Acþiune ºi Solidaritate (PAS),
Maia Sandu, sunt favoriþi la alege-
rile  prezidenþiale  din  Republica
Moldova,  aratã  cele  mai  recente
sondaje publicate la Chiºinãu.

unilor Unite pentru Drepturile Omului, Zeid
Ra’ad al Hussein care declara,  la Geneva,
faptul cã Naþiunile Unite ar trebui „sã vor-
beascã cu o singurã voce” ºi cã „eºecul co-
lectiv al comunitãþii internaþionale de a pro-
teja civilii ºi de a pune capãt acestei vãrsãri
de sânge care ar trebui sã ne bântuie, în fie-
care zi”. „Salut concluziile Consiliului pri-
vind Siria ºi angajamentul de a lua mãsuri
urgente  pentru  a  asigura  acces  umanitar
neîngrãdit în Alep ºi de a-i trage la rãspunde-
re pe cei responsabili de încãlcarea dreptului
umanitar internaþional. Aceste lucruri trebuie
adresate urgent Curþii Penale Internaþionale”
a conchis eurodeputatul Victor Boºtinaru.

Programul de lucru pentru anul 2017, prezentat sãptãmâna trecutã, se axeazã
pe realizarea celor 10 prioritãþi politice ale Comisiei Europene. El include 21 de

iniþiative-cheie ºi 18 noi propuneri REFIT, de  îmbunãtãþire a calitãþii  legislaþiei UE
în vigoare ºi de garantare a faptului cã ea este adecvatã scopului.

o evaluare la jumãtatea perioadei a strategiei
pentru piaþa unicã digitalã; punerea în apli-
care a  strategiei pentru Uniunea energiei ºi
a planului de acþiune pentru Uniunea pieþe-
lor de capital; o iniþiativã pentru tineret;  idei
de reformã a UE 27 ºi de consolidare a Uni-
unii  economice  ºi  monetare;  o  propunere
privind un pilon european al drepturilor so-
ciale ºi nu în ultimul rând, alinierea norme-
lor privind protecþia datelor personale ºi, nu
în ultimul rând, o strategie europeanã pen-
tru Siria. Programul include ºi propunerea
de retragere a 19 iniþiative legislative depã-
ºite ºi abrogarea a 16 acte în vigoare. În fie-
care an, Comisia adoptã un program de lu-
cru care stabileºte lista acþiunilor pe care le
va întreprinde în urmãtoarele douãsprezece
luni. Programul de lucru informeazã publi-
cul ºi colegiuitorii cu privire la angajamen-
tele politice de a prezenta noi iniþiative, de a
retrage propuneri aflate încã în dezbatere ºi
de a revizui legislaþia UE în vigoare. Progra-
mul nu se referã la lucrãrile în curs ale Co-
misiei întreprinse în scopul îndeplinirii rolu-
lui sãu de gardian al tratatelor ºi de asigura-
re a respectãrii legislaþiei în vigoare, ºi nici
la iniþiativele regulate pe care Comisia le ad-
optã în fiecare an.

Anastasi Pantelet, elevã
la  Liceul  „Gheorghe
Chiþu” din Craiova: „Vo-
tez pentru prima oarã, pen-
tru cã abia am împlinit 18
ani.  Mie  îmi  place  foarte
mult România ºi vreau sã
fim  împreunã  pentru  cã
suntem  fraþi.  Eu  sunt  din
oraºul Bãlþi ºi vreau sã rã-
mân dupã liceu ºi la facul-
tate.  Sper  ca  prin  aceste
alegeri sã fim cu România
ºi cu Europa”.

Gheorghe  Cucoº,  consilier,  Secþia  de  votare  nr.  1/339  Craiova:
„În  anul  acesta  este  pentru  prima  oarã  când  s-a  deschis  la  Craiova  o
secþie de votare pentru studenþii care  învaþã  la Craiova sau pentru cei
care locuiesc în regiunea Olteniei. Pânã în acest moment (nr. ora 12.00),
procesul electoral decurge într-o atmosferã paºnicã, liniºtitã, fãrã eveni-
mente. Aºteptãm  sã  vinã  toþi  studenþii  care  învaþã  la  Craiova,  o  cifrã
maximalã ar fi de dorit. Ne dorim sã vinã cât mai mulþi. ªi 3000  dacã ar
veni, noi suntem pregãtiþi. Avem suficiente buletine de vot. O sã cunoaº-
tem exact, la finele acestei zile câþi au votat. La Universitatea din Craiova
ºi  la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie studiazã  în  jur de 300 de
studenþi basarabeni. Totodatã sunt aºteptaþi ºi ceilalþi cetãþeni ai Republi-
cii Moldova care s-au stabilit cu domiciliul la Craiova sau au aici activitãþi
temporare,  afaceri,  etc. Primii  care am votat  aici,  la Craiova,  am  fost
noi, membrii Biroului Electoral”.



cuvântul libertãþii / 7luni, 31 octombrie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Notã
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 în-
cremenite în retorica diplomaticã, ci al fie-
cãruia dintre noi, sfãtuiþi de autor sã ne re-
gãsim, în intimitate, calea spre ordinea in-
terioarã în ansamblul celeilalte Ordini, uni-
versale, în numele Armoniei cosmice de care,
uitând-o ori ignorând-o, depinde însuºi des-
tinul Terrei ºi al umanitãþii în ansamblul ei.

Ce-i de fãcut? (V)
În Himalaia indianã, 17 ianuarie 2002
Cu toate studiile mele occidentale, eu a

trebuit sã vin în Asia spre a-l descoperi pe
Ashoka, unul dintre personajele cele mai
extraordinare ale antichitãþii; unul care cu
trei veacuri înaintea lui Hristos. la apogeul
puterii sale, tocmai dupã ce adãugase un
alt regat marelui sãu imperiu ce se întin-

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”

Pesta porcinã africanã (PPA)
nu este periculoasã pentru om,
dar produce pagube economice
uriaºe crescãtorilor de porcine.
Boala afecteazã porcii mistreþi ºi
porcii domestici, indiferent de
rasã, vârstã ºi sex. Pesta porcina
africanã are o perioadã de incu-
baþie de 3-15 zile, în mod obiº-
nuit, sau de 3-4 zile în forma sa
acutã. Boala poate avea dife-
rite forme de evoluþie: supra-
acutã, acutã, subacutã ºi cro-
nicã. Rata de mortalitate a bolii
este deseori de 100% în ca-
zul porcinelor domestice. Vi-
rusul pestei porcine africane
se transmite prin contact di-
rect între animale sau indirect,
prin hrãnirea animalelor cu
resturi alimentare care conþin
carne sau produse secunda-
re, ce provin de la animale in-

dea din India pânã în Asia Centralã, îºi dã
seama de absurditatea violenþei, decide cã
cea mai mare cucerire e cea a inimii omu-
lui, renunþã la rãzboi ºi, în atâtea limbi
vorbite atunci în stãpânirile sale, pune sã
se ciopleascã în piatrã edictele acestei etici
a sa. O placã al lui Ashoka în greceºte ºi
aramaicã a fost descoperitã în 1958 la
Kandahar, capitala mulahului Omar din
Afganistan, acolo unde ºi-ai fãcut tabãra
puºcaºii marini americani. O alta, în care
Ashoka vesteºte deschiderea unui spital
pentru oameni ºi pentru animale, e azi la
intrarea în Muzeul Naþional din Delhi.

Chiar mai mult decât în afarã, cauzele
rãzboiului se aflã înãuntrul nostru. Sunt pa-
siuni ca dorinþa. spaima, nesiguranþa, lãco-
mia, orgoliul, vanitatea. Încet-încet trebuie
sã ne eliberãm de ele. Trebuie sã ne schim-
bãm atitudinea. Sã începem prin a lua deci-
ziile care ne privesc ºi care îi privesc pe cei-
lalþi în baza unei mari moralitãþi ºi a unui mai
mic interes. Sã facem mai mult ceea ce e
drept, în loc de ceea ce ne convine. Sã ne
educãm copiii sã fie cinstiþi, nu vicleni.

Sã reluãm anumite tradiþii de corectitudi-

ne, sã ne reluãm în stãpânire limba, în care
cuvântul „dumnezeu” a devenit azi un fel de
obscenitate ºi sã ne revenim sã spunem „a
face dragoste” ºi nu „a face sex”. Pânã la
urmã, ºi asta marcheazã o mare diferenþã.

E clipa de a ieºi la vedere, e momentul de
a ne implica pentru valorile în care credem.
O civilizaþie se întãreºte cu determinarea sa
moralã mult mai mult decât cu noi arme.

Mai ales trebuie sã ne oprim, sã ne facem
timp spre a reflecta, sã meditãm în liniºte.
Deseori ne simþim neliniºtiþi de viaþa pe care
ne-o facem, ca omul care fuge înspãimân-
tat de umbra sa ºi de bufniturile propriilor
sãi paºi. Cu cât fuge mai mult, cu atât îºi
vede umbra stându-i îndãrãt; cu cât fuge
mai mult, cu atât zgomotul paºilor sãi devi-
ne mai puternic, pânã când se opreºte ºi se
aºeazã la umbra unui arbore.

Sã facem aidoma.
Vãzute din punctul de vedere al viitoru-

lui, acestea sunt zilele în care e posibil sã se
facã ceva. S-o facem. Câteodatã fiecare pe
cont propriu, câteodatã toþi împreunã. Aceas-
ta e o bunã ocazie. Drumul e lung ºi adesea
încã totul de inventat. Sã-l preferãm pe cel

al urâþeniei ce ne stã în faþã? Ori pe acela,
mai scurt, al extincþiei noastre?

Prin urmare. Cãlãtorie plãcutã! Atât în
afarã cât ºi înãuntru.

Pesta porcinã africanã, la micã distanþã de România
Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru

Siguranþa Alimentelor ne atenþioneazã asupra riscului de
Pestã porcinã africanã, ajunsã acum la graniþa de nord-est a
þãrii. Cele mai îngrijorãtoare cazuri sunt confirmate pe
teritoriul Republicii Moldova, focarele fiind situate la o
distanþã de aproximativ 20 km de judeþul Botoºani. DSVSA
Dolj, prin specialiºtii sãi, a luat mãsurile necesare unei
bune informãri ºi recomandã respectarea cu stricteþe a
procedurilor în caz de apariþie a focarelor.

fectate, cãpuºe (Ornithodoros)
care s-au hrãnit din animale infec-
tate sau chiar prin ustensile, hai-
ne ºi furaje contaminate.
Regulile de biosecuritate
trebuie respectate

Pentru a interveni cât mai rapid
în eventualitatea notificãrii unor
suspiciuni de pestã porcinã africa-

nã (PPA), Direcþia Sanitarã Veteri-
narã ºi pentru Siguranþa Alimente-
lor DOLJ a luat mai multe mãsuri.
Astfel, deþine planul de contingen-
þã ºi manualul operaþional pentru
aceastã boala; desfãºoarã progra-
me de instruire ºi conºtientizare a
personalului ºi a factorilor de de-
cizie din cadrul DSVSA Dolj ºi din
teritoriu, referitoare la pesta por-
cinã africanã. DSVSA Dolj a dis-
tribuit pliante informative pentru
popularizarea semnelor clinice ale
bolii, ale mãsurilor de biosecurita-
te la porcii domestici ºi la mistreþi.
Totodatã, sunt organizate exerciþii
de instruire, sub strictã coordona-
re a DSVSA Dolj.

„La nivelul DSVSA Dolj, CSVA
ºi primãriile din judeþ sunt afiºate
pliante informative conþinând sem-
nele clinice ale bolii, regulile de bi-
osecuritate ºi conduita pe care tre-
buie s-o aibã cetãþenii la cele mai
mici semne de suspiciune ale bo-
lii. Au fost notificate toate struc-
turile implicate: Primãrii, CSVA-uri
(medici veterinari de liberã practi-
cã), AJVPS Dolj, Direcþia Silvicã
Dolj, administratorii fondurilor de
vânãtoare în legãturã cu regulile de
biosecuritate care trebuie respec-
tate în timpul partidelor de vânã-
toare”, a precizat dr. Andrei Bu-
taru, director executiv al Direc-
þiei Sanitare Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor Dolj.
Trebuie anunþat în regim
de urgenþã

În legãturã cu situaþia nefa-
vorabilã a evoluþiei pestei por-
cine africane, având în vedere
cã profilaxia specificã nu este
posibilã (inexistenþa unui vac-
cin), mãsurile aplicate în cazul
acestei boli se orienteazã spre
instruirea tuturor factorilor-che-
ie implicaþi în creºterea ºi co-
mercializarea suinelor. „În caz
de suspiciune, pânã la sosirea
medicului veterinar: este inter-
zisã sacrificarea suinelor bolna-

ve, cât ºi comercializarea lor;
este interzisã aruncarea cada-
vrelor de animale; nu se vor
hrãni porcii deþinuþi cu resturi
alimentare. Se  va  anunþa, în
regim de urgenþã, orice caz de
îmbolnãvire ºi/sau moarte a
suinelor din exploataþie/gospo-
dãrie, la DSVSA Dolj, TelVER-
DE 0351806830;0351806832;
telefon 0251428791, fax
0351806855, email office-dol-
j@ansvsa.ro. Este interzisã
funcþionarea  târgurilor de ani-
male neautorizate. Suinele de-
þinute în gospodãriile popula-
þiei se vor identifica obligato-
riu; comercializarea suinelor vii
este  supusã controlului sani-
tar-veterinar ºi certificãrii de
cãtre medicul veterinar de li-
berã practicã”, a mai afirmat dr.
Andrei Butaru.

Au fost demarate acþiuni de
control oficial privind respectarea
mãsurilor de biosecuritate în ex-
ploataþiile comerciale de suine ºi
a modului de gestionare de cãtre
primãrii a deºeurilor de origine ani-
malã (cadavre animale) rezultate
în gospodãriile populaþiei (existen-
þa contractelor de ecarisare a te-
ritoriului între primãrii cu unitãþi
de incinerare).

La a doua apariþie în Europa
Boala a fost reintrodusã în Eu-

ropa, în anul 2007, când deºeurile
alimentare – infectate – provenite
dintr-un cargou venit din
sud-estul Africii au fost fo-
losite pentru hrãnirea unor
porcine în Georgia. De
aici, boala s-a rãspândit ra-
pid în restul Caucazului ºi
în Federaþia Rusã, ajun-
gând chiar pe teritoriul UE.
Boala a fost descoperitã
pentru prima datã în Ke-
nya, o þarã situatã în est-
centrul Africii. Prima apa-
riþie pe teritoriul Europei
este din anul 1957, la Lisa-

bona, când deºeurile alimentare
provenite de pe avioane au fost fo-
losite pentru hrãnirea unor porcine
din zona aeroportului din oraº. Boala
a fost activã în Europa timp de mai
multe decenii, fiind raportate cazuri
în Spania ºi Portugalia, pânã la era-
dicarea sa, la începutul anilor 1990.
Ultima zona în care boala este en-
demica este insula Sardinia.

Una dintre problemele legate de
depistarea bolii este cã nu existã
un semn specific, care sã indice
prezenþa ei – chiar ºi mortalitatea
ridicatã a animalelor reprezintã
doar un indiciu cã e vorba de pes-
tã porcinã clasicã sau africanã.

VALENTIN CEAUªESCU
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Pe 30 octombrie 2015, la „Co-
lectiv”, peste 60 de persoane ºi-au
pierdut viaþa  ºi nici acum, la un
an de la tragedie, nu se cunoaºte
adevãrul. Se fac ºi se desfac tot
felul de dosare, se fac cercetãri ºi
urmãriri penale, se dispun tot felul
de sechestre asiguratorii pe pro-
prietãþi, apar mãsuri legislative, de
genul „control judiciar”  ºi cam
atât.S-a mai venit cu interzicerea
desfãºurãrii unor activitãþi econo-
mice, ba una, ba alta… Practic,
nimeni nu ºtie mare lucrudin ceea
ce s-a întâmplat atunci. A rãmas,
din nefericire, ceva – un numãr
ridicat de morþi ºi unul mult mai
mare de persoane care sunt, încã,
sub tratament.

Sprijin total
Societatea Naþionalã de „Cruce

Roºie” din România s-a implicat,
împreunã cu PRO TV, în campania
„Nouã ne pasã. Împreunã dãruim
speranþã”. Au fost atrase donaþii de
1,9 milioane de euro, mai mult de
jumãtate mergând spre victime ºi
familii ale acestora . „Le mulþumim
tuturor celor care s-au implicat în
sprijinirea victimelor evenimentului

În urmã cu un an, la Bucureºti, în cubul
„Colectiv” a fost o tragedie – 64 de morþi ºi
peste o sutã de rãniþi, o mare parte dintre
aceºtia din urmã având ºi acum nevoie de
tratamente medicale. Societatea Naþionalã
de „Cruce Roºie” din România s-a implicat

în proiectul pentru ajutorarea victimelor,
împreunã cu Pro TV, fiind strânse fonduri
însemnate destinate familiilor greu încerca-
te în acel eveniment tragic. Filiala Dolj a
SN „Crucea Roºie” face parte integrantã
din proiect.

tragic de acum un an. Pânã în acest
moment, totalul donaþiilor a fost uti-
lizat astfel: peste 533.000 de euro
pentru un fond de sprijin acordat
celor aflaþi în stadiu de spitalizare;
decontare de medicamente în va-
loare de mai mult de 156.000 de
euro; plãþi externe cãtre furnizorii
de materiale ºi servicii medicale;
sprijin pentru familiile celor dece-
daþi – aproximativ 100.000 de euro
etc.”, a precizat  Silviu Lefter, di-
rector general al SN de „Cruce
Roºie” din România.

Judeþul Dolj nu a rãmas mai pre-
jos. «În acest moment, nu putem
spune cu exactitate valoarea do-
naþiilor, dar vã spun sigur cã au
fost efectuate depuneri de sume de
bani în conturile destinate familii-
lor ºi victimelor din „Colectiv”.
Suntem în continuare alãturi de toþi
cei care au avut foarte mari pro-
bleme ºi le vom acorda tot spriji-
nul necesar», a menþionat Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj de
„Cruce Roºie”.

CRISTI PÃTRU

 La începutul ani-
lor 2000, copiii cu
surdocecitate erau
consideraþi needuca-
bili , iar problemele
erau multiple în ceea
ce priveºte integrarea
acestora în societate.
«Erau ani dificili, dar
profesorii ºi terapeu-
þii prinºi în program
au urmat cursuri de
specializare ºi am
ajuns la rezultate foar-
te bune de-a lungul
anilor. De aceea ne-
am implicat ºi la Cra-
iova, la ªcoala „Sf. Vasile”, unde vom demara acest
proiect de minitipografie digitalã, pentru copiii care
au astfel de deficienþe. Avem sprijinul atât al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cât ºi al autori-
tãþilor locale ºi judeþene – Primãria Craiova ºi Con-
siliul Judeþean Dolj. Sperãm sã fie cât mai lung acest
parteneriat», a precizat  Cristiana Salomie, di-
rector SIR.

La rândul sãu, prof.  Florentina Cornea, di-
rector al ªcolii „Sf.Vasile” , a menþionat: „Suntem
onoraþi pentru aceastã colaborare ºi suntem con-

La ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf.Vasile” a
avut loc întâlnirea între reprezentanþii Funda-
þiei „Sense Internaþional România” (SIR), In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj , Consiliu-
lui Judeþean Dolj ºi ai ªcolii „Sf. Vasile”, sco-
pul fiind înfiinþarea unui atelier vocaþional de

minitipografie, pentru elevii cu deficienþe mul-
tiple/surdocecitate, fiind instruiþi atât copii cu
deficienþe, cât ºi cadrele didactice care îi în-
drumã. Este un proiect cu deschidere amplã, în
cadrul cãruia este promis sprijinul tuturor in-
stituþiilor implicate.

vinºi cã se vor ve-
dea ºi rezultatele, iar
programul va fi de-
rulat în continuare”.
Prezentã la inaugu-
rare, prof.  Lavinia
Elena Craioveanu,
inspector general al
ISJ Dolj, a declarat:
„Mulþumim repre-
zentanþilor SIR, cu
precãdere doamnei
Salomie, fiindcã
ºtim eforturile finan-
ciare depuse. Copiii
vor învãþa sã lucre-
ze într-un astfel de

mediu ºi au o ºansã în plus sã se integreze. Ne
dorim sã extindem acest parteneriat”.

Cum Consiliul Judeþean Dolj este parte integran-
tã, la întâlnire a fost prezent ºi administratorul pu-
blic al judeþului, Cosmin Durle, care a þinut sã
aminteascã: „Suntem mai mult decât onoraþi sã fim
parte în acest proiect. Ne dorim sã nu ne oprim
aici, la aceastã ºcoalã, ci sã mergem ºi mai depar-
te. Vom asigura spaþiul pentru atelier ºi o sã urmã-
rim cu atenþie întreaga desfãºurare a activitãþii”.

CRISTI PÃTRU

La Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” are loc as-
tãzi, începând cu ora 18.00,
o nouã întâlnire în cadrul pro-
iectului „Taifasuri Rânduite
Artistic Despre Emoþii Mani-
festate” (TRADEM), iniþiat cu
scopul de a promova relaþia
dintre cunoaºtere, raþiune ºi
emoþii manifestate prin dialo-
gul cultural-artistic dintre specialiºti în diferite domenii ºi publicul
larg. Invitat este Petre Rãileanu, care va susþine conferinþa cu titlul
„Brâncuºi – un dadaist de ultimã orã”. Cu acest prilej va avea loc
ºi lansarea volumului „Dada în direct”, publicat recent de Petre
Rãileanu la Editura „TracusArte” ºi bazat pe documente ºi mãrturii
directe ale principalilor protagoniºti ai miºcãrii Dada, lansatã în
1916 la Zurich, un studiu ce vizeazã naºterea, existenþa agitatã,
programul, obiectivele, aderenþii ºi aria de rãspândire a acestei miº-
cãri. Cartea va fi prezentatã de Maria Dinu ºi Silviu Gongonea, iar
moderator al întâlnirii este Petriºor Militaru. Potrivit organizatori-
lor, Petre Rãileanu este cercetãtor independent ºi eseist - DEA în
literaturã ºi civilizaþie francezã secolul XX, Paris 3, Universitatea
Sorbonne Nouvelle. Cãrþile apãrute în Franþa ºi România abordea-
zã problematica zonelor de interferenþã dintre cele douã culturi ºi a
prezenþei culturii române în spaþiul european, în special în epoca
avangardelor literare ºi artistice. Este membru al Uniunii Scriitori-
lor din România ºi al Société des gens de lettres, Paris.

Conferinþã susþinutã
de Petre Rãileanu: „Brâncuºi –
un dadaist de ultimã orã”

Sãrbãtoare importatã din cul-
tura occidentalã ºi relativ nouã în
peisajul românesc, Halloween-ul
va fi marcat ºi de Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
secþia Mediatecã ºi American Cor-
ner Craiova, prin diverse activi-
tãþi. Astãzi, de la ora 10.00, parti-
cipanþi sunt elevii claselor prima-
re de la ªcoala Gimnazialã „Gheor-
ghe Bibescu”, iar de la ora 12.00
sunt aºteptate clasele gimnaziale
de la aceeaºi instituþie de învãþã-
mânt, însoþiþi de învãþãtori ºi pro-
fesori. Cu aceastã ocazie, elevii vor
asista la o prezentare despre ori-
ginea sãrbãtorii de Halloween ºi
vor viziona filmul de animaþie
„Casa mea e un monstru!”.  Mâine, de la ora 11.00, invitaþi sunt elevi
de la Liceul Internaþional cu predare în limba francezã „Voltaire”, în-
soþiþi de profesor Corina Mitrulescu. Aceºtia vor discuta despre origi-
nea sãrbãtorii de Halloween, vor lectura scurte povestiri din opera
scriitorului de origine americanã Edgar Allan Poe ºi vor viziona filmul
artistic „The Raven”, inspirat de opera lui.

Halloween la Biblioteca
Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” ºi Clubul Me-
lomanilor vã invitã astãzi, ora
17.00, la vizionarea înregistrãrii
spectacolului aniversar „Mizera-
bilii”. Evenimentul a avut loc  pe
arena O2 din Londra, pe 3 octom-
brie 2010, la împlinirea a 25 de ani
de când musicalul „Les Miséra-
bles” a început sã se joace pe sce-
nele lumii. Muzica a fost compu-
sã de Claude-Michel Schonberg,
textul în englezã îi aparþine lui
Herbert Kretzmer, iar cel original,
în limba francezã, a fost scris de
Alain Boublil ºi Jean-Marc Natel.
Prezentarea de la Clubul Meloma-
nilor va fi fãcutã de prof. Maria
Barbãrasã, realizatoarea întâlnirii. 

Musicalul „Mizerabilii”,
prezentat la Clubul
Melomanilor

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Zeci de persoane au fost rãni-
te în urma cutremurului de 6,5
grade produs ieri dimineaþã în
centrul Italiei, au anunþat surse
citate de ziarul La Repubblica.
Ambasada României la Roma a
întreprins demersuri pe lângã au-
toritãþile locale pentru a obþine in-
formaþii cu privire la urmãrile cu-
tremurului din centrul Italiei ºi la
existenþa unor cetãþeni români
afectaþi de acesta. Conform bi-
lanþului provizoriu, cel puþin ºapte
persoane au fost rãnite în locali-
tãþile Amatrice ºi Rieti (regiunea
Lazio), douã fiind în stare gravã. Trei per-
soane sunt rãnite dupã ce au fost scoase
de sub dãrâmãturi în orãºelul Tolentino, si-
tuat în regiunea Marche. Numeroase per-
soane au fost rãnite în localitãþile Ussita,
Castelsantangelo sul Nera (regiunea Mar-
che), Norcia ºi Preci (Umbria). Un segment
al Autostrãzii Salaria a fost închis din nou
din cauza riscului de prãbuºire. O mãsurã
similarã fusese luatã dupã seismele produ-
se acum câteva zile. Tot ca mãsurã de pre-
cauþie, la Roma au fost închise catedralele
San Paolo ºi San Lorenzo. Numeroase clã-
diri s-au prãbuºit în urma cutremurului în
zona Norcia, provincia Perugia. Miºcarea
teluricã a fost simþitã puternic inclusiv la
Roma, Florenþa ºi Bolzano, provocând sce-

ONU exclude Rusia

din Consiliul Drepturilor

Omului (CDO)
Statele membre ale ONU au

respins candidatura Rusiei pentru
obþinerea unui nou mandat în cadrul
Consiliului Drepturilor Omului
(CDO), informeazã CNN. CDO este
un organ subsidiar permanent al
Adunãrii Generale a ONU care
examineazã drepturile omului din
întreaga lume. Acesta are 47 de state
membre care deþin drept de vot în
cadrul CDO. Statele membre pot
avea cel mult douã mandate conse-
cutive în cadrul Consiliului Dreptu-
rilor Omului, cu durata de trei ani.
Zeci de organizaþii pentru drepturile
omului au protestat pentru exclude-
rea Rusiei din CDO din cauza posibi-
lelor crime de rãzboi comise de Rusia
în Siria. Forþele militare ruse au fost
de asemenea acuzate de comiterea
unui atac asupra unui convoi uma-
nitar în apropiere de oraºul sirian
Alep, în urma atacului decedând
aproximativ 20 de persoane, inclusiv
un voluntar al Semilunei Roºii.
Boris Johnson a declarat cã existã
posibilitatea ca acel convoi sã fi fost
în mod deliberat vizat de forþele ruse.
“Continuãm sã credem cã statele
membre ale ONU vor aproba candi-
daturi în CDO ale þãrilor care deþin
un record puternic în lupta pentru
drepturile omului”, a declarat Mark
Tone, purtãtor de cuvânt al Departa-
mentului de Stat.

Numãrul refugiaþilor

din Paris a crescut,

în urma închiderii

taberei de imigranþi

din Calais
Numãrul imigranþilor care se

refugiazã pe strãzile Parisului a
crescut cu cel puþin o treime, de la
evacuarea taberei de refugiaþi din
Calais, informeazã presa francezã.
Sute de corturi au fost instalate pe
strãzile pariziene de cãtre imigranþi.
Majoritatea refugiaþilor provine din
Africa sau Sudan. “Încã de la începu-
tul sãptãmânii, am remarcat o
creºtere a numãrului imigranþilor. Cel
puþin 40-50 de corturi noi numai în
ultimele douã zile”, au declarat
oficialii francezi. “Creºterea nu este
masivã, dar aceasta existã. Unii
dintre refugiaþi vin din Calais, dar ºi
din alte pãrþi”, au adãugat aceºtia.
Începând de lunea trecutã, un numãr
de peste 3.200 de persoane adulte au
fost transferate în centre de refugiaþi
din Franþa, în timp ce 772 de minori
neînsoþiþi au fost mutaþi în adãposturi
temporare din zonã, a anunþat
Ministerul francez de Interne. Aceste
cifre reprezintã aproximativ o jumãta-
te din populaþia estimatã a taberei
înainte de startul operaþiunii de
evacuare, potrivit datelor oficiale.
Autoritãþile franceze au iniþiat în
urmã cu o sãptãmânã operaþiunile de
evacuare a taberelor clandestine de
imigranþi construite în zona Calais,
unde sunt mai multe mii de extraco-
munitari care vor sã ajungã în Marea
Britanie.

Franþa îºi asumã responsabilitatea pentru
trimiterea în lagãre de concentrare a mii de
romi în timpul regimului de la Vichy, insti-
tuit în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, a
declarat preºedintele francez Francois Hol-
lande. “A venit ziua ca adevãrul sã fie spus”,
a afirmat Hollande în cadrul primei vizite
prezidenþiale la lagãrul de concentrare al ro-
milor, cu ocazia unei ceremonii de come-
morare în localitatea Montreuil-Bellay, din
centrul Franþei. “Franþa recunoaºte suferin-
þele popoarelor nomade care au fost închise
în lagãre de concentrare ºi îºi recunoaºte
responsabilitatea pentru aceasta”, a adãugat
preºedintele francez. Romii au fost perse-
cutaþi în timpul Holocaustului, asemenea
evreilor. Potrivit estimãrilor, în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi mondial în lagãrele fran-
ceze au decedat între 220.000 ºi 500.0000
de persoane rome. Regimul de la Vichy este
un sistem de guvernare fascist instituit dupã

Decizia directorului FBI, James Comey,
de a informa Congresul în privinþa reluãrii
anchetei în cazul emailurilor lui Hillary Clin-
ton nu este compatibilã cu practicile de lun-
gã duratã ale Departamentului, avertizeazã

ne de panicã. Cutremurul s-a produs la ora
7.40 (8.40, ora României) la adâncimea de
doar 10 kilometri. Iniþial, Institutul ameri-
can de geofizicã (USGS) a anunþat o mag-
nitudine de 7,1, revizuitã ulterior la 6,5.
Institutul italian de geofizicã ºi vulcanolo-
gie a anunþat o magnitudine iniþialã de 6,1,
revizuitã ulterior la 6,5. La Amatrice, loca-
litate afectatã grav de cutremurul din au-
gust, s-a prãbuºit o bisericã ºi un sediu al
administraþiei locale, douã persoane fiind
scoase de sub dãrâmãturi. În orãºelul Nor-
cia s-a prãbuºit Basilica San Benedict. “S-a
prãbuºit totul, se vãd nori de fum, este un
dezastru”, a transmis primarul orãºelului
Ussita, afectat grav de cutremurele produ-
se zilele trecute. În Rieti, Podul Roman a

fost închis din raþiuni de pre-
cauþie, dar nu au fost sem-
nalate daune sau rãniþi. Prã-
buºiri de clãdiri au fost înre-
gistrate ºi în localitãþile Cas-
telsantangelo sul Nera ºi
Preci. Cetãþenii români afec-
taþi de seism pot solicita asis-
tenþã consularã la urmãtoa-
rele numere de telefon ale
Ambasadei României în Ita-
lia (0039) 06 835 233 58,
(0039) 06 835 233 56,
(0039) 06 835 233 52;
(0039) 06 835 233 44 apelu-

rile fiind redirecþionate cãtre Centrul de
Contact ºi Suport al Cetãþenilor Români din
Strãinãtate (CCSCRS) ºi preluate de cãtre
operatorii Call Center în regim de perma-
nenþã sau pe numãrul de urgenþã al misiunii
diplomatice (0039) 345.147.39.35. Acest nou
cutremur puternic are loc la aproape douã
luni dupã ce un alt seism major a ucis aproape
300 de oameni ºi a distrus mai multe oraºe
din regiune. Cutremurul de ieri are loc la trei
zile dupã ce alte douã cutremure au zguduit
statul italian. În urma acestora zece persoa-
ne au fost rãnite grav, iar aproximativ 4.000
de oameni au rãmas fãrã locuinþe. Sute de
clãdiri s-au prãbuºit, iar alte mii au suferit
daune structurale, pagubele fiind estimate la
zeci de milioane de euro.

oficiali ai Justiþiei americane, citaþi de Wa-
shington Post. Comey a declarat oficialilor
Departamentului de Justiþie cã intenþioneazã
sã informeze legislatorii în privinþa desco-
peririi noilor emailuri. Oficialii Justiþiei din

SUA i-au rãspuns cã poziþia
departamentului este de “a nu
face comentarii în privinþa
unei investigaþii în curs. ªi
de a nu lua mãsuri care pot
fi considerate cã ar influenþa
alegerile”. “Directorul Co-
mey ne-a înþeles poziþia. Am
luat cunoºtinþã de asta din
partea liderilor Justiþiei. Acest
fapt a fost comunicat FBI-
ului, iar Comey a luat inde-
pendent decizia. El opereazã

independent de Departamentul de Justiþie”,
a mãrturisit sub protecþia anonimatului un
membru al Departamentului de Justiþie din
SUA. Biroul Federal pentru Investigaþii a
transmis vineri o notificare oficialã Comi-
siei Juridice a Senatului SUA în legãturã cu
ancheta care vizeazã utilizarea de cãtre Hil-
lary Clinton a unui server de mail privat în
timp ce era secretar de Stat. Comey a de-
cis sã informeze Congresul din SUA cã va
relua ancheta în cazul mailurilor private uti-
lizate de candidatul democrat la funcþia de
preºedinte, Hillary Clinton, în timp ce deþi-
nea funcþia de secretar de Stat american
din dou motive: un simþ al obligaþiilor legis-
latorilor ºi o preocupare în faþa unor even-
tuale acuzaþii de muºamalizare a anchetei,
din partea presei.

înfrângerea Franþei de Germania, în 1940.
Acesta a fost suspus în totalitate guvernãrii
naziste ºi a fost înlãturat de la putere în anul
1944, în momentul în care forþele aliate ºi
generalul Charled de Haulle au eliberat Fran-
þa ºi au stabilit un Guvern provizoriu. Între
6.000 ºi 6.500 de romi
au fost închiºi în 31 de
lagãre, cel mai mare
din acestea fiind cel din
Montreuil-Bellay, unde
peste 2.000 de persoa-
ne au fost trimise între
noiembrie 1941 ºi ia-
nuarie 1945. Aproxi-
mativ o sutã dintre
aceºtia au murit. Per-
soanele considerate
oficial fãrã adãpost din
Nantes erau de aseme-
nea trimise în lagãrul

Montreuil-Bellay. Unele persoane rome au
rãmas în lagãrele franceze pânã în anul 1946.
Peste 500 de persoane au participat la cere-
monia de comemorare a romilor decedaþi în
lagãrele de concentrare din Franþa, inclusiv
câþiva supravieþuitori.
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Anunþul tãu!
Gradiniþa „Floarea Soarelui”

Craiova, strada Nicolae Cocules-
cu nr. 20 organizeazã concurs
ocuparea urmatoarelor posturi:
1  post  vacant ÎNGRIJITOR CO-
PII, duratã nedeterminatã; 1 post
vacant  INGRIJITOR COPII, pe-
rioadã determinatã; 1 post  va-
cant duratã nedeterminatã MUN-
CITOR CALIFICAT BUCATARIE
(bucãtar). Detalii ºi informaþii se
obþin la tel. 0251/484450 sau la
sediul instituþiei.

SC Sanval Service SRL, repre-
zentatã prin Toanã Alexandru, ti-
tular al proiectului „Construcþie
spaþiu comercial ºi spãlãtorie auto,
reþea canalizare, reþea apã, plat-
formã betonatã, gard împrejmui-
re Est ºi Nord, puþ forat”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- Avizare fãrã acord
de mediu, pentru proiectul „Con-
strucþie spaþiu comercial ºi spã-
lãtorie auto, reþea canalizare, re-
þea apã, platformã betonatã, gard
împrejmuire Est ºi Nord, puþ fo-
rat”, propus a fi amplasat în Bãi-
leºti, strada Ana Ipãtescu, nr. 6.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-J, între orele 8.00-16.00
ºi Vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http//arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiecul deciziei de încadrare (în
termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ), pânã la
data de 04.11.2016.
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In conformitate cu HCLM 36/2016, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in
Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea  inchirierii
pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor  din Piata Centrala, care apartin
domeniului public al Municipiului Craiova,  dupa cum urmeaza:

   -in data de 21.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-
pozitiile cadastrale nr. 25 si 26, conform HCLM 36/2016;

-in data de 23.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-
pozitiile cadastrale nr. 40-C19, 38-C19, 35-C18 si 31-C18, conform HCLM 36/2016;

   -in data de 25.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-
HALA CARNE pozitiile cadastrale nr. 21 (zona de comercializare), 1 si 2(spatii de
depozitare); nr. 20 (zona de comercializare) si 3 (spatiu de depozitare); nr. 17 , conform
HCLM 36/2016.

     Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete
si Targuri Craiova SRL.

    Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia
publica este de 100 lei.

    Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exem-
plar,  pana la data de 21.11.2016,-ora 10:00, 23.11.2016-ora 10:00 si  25.11.2016-ora
10:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 17.11.2016, ora 10:00.

    Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa
nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu
mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

    Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Cra-
iova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

    Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon
0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

COMUNICAT DE PRESÃ

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Economico-Socialã Oltenia (ACCES
OLTENIA) în parteneriat cu Asociaþia pentru Sprijin ºi Implicare Socialã (A.S.I.S)
organizeazã Conferinþa de deschidere a proiectului „We care, we share” implementat prin
Programul de finanþare nerambursabilã susþinut de Consiliul Judeþean Dolj, pentru anul
2016.

Obiectivul general al proiectului este încurajarea participãrii active a societãþii civile ºi a
autoritãþilor publice, dar ºi creºterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în dificultate
cu risc de excluziune socialã prin consolidarea parteneriatului public-privat, în vederea furni-
zãrii de servicii sociale integrate.

Proiectul ”We care, We share” îºi propune implementarea unor mãsuri integrate prin
care vor fi furnizate servicii de asistenþã socialã, de douã tipuri: acompaniament social ºi
cartografierea nevoilor sociale. Acompaniamentul social se va realiza în cadrul Spitalului Mu-
nicipal Filantropia Craiova  - Clinica de Pediatrie printr-un program specializat de voluntariat,
iar serviciile de cartografiere a nevoilor sociale comunitare presupune implementarea unui
telefon de ajutor, gratuit, unde vor putea fi sesizate probleme de ordin social, juridic, educaþi-
onal, economic. Apelurile vor fi preluate, cazurile vor fi analizate ºi transmise autoritãþilor
competente, in functi de caz,  în vederea soluþionãrii.

Totodata, în cadrul proiectului, se va amenaja un spaþiu de joacã  ºi se va implementa un
program de voluntariat în cadrul Secþiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Filantropia.

Printre beneficiarii direcþi ai proiectului se numãrã: 100 de voluntari, 300 de copii
internaþi în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia – Clinica de Pediatrie, 3000 de
persoane informate cu privire la posibilitatea utilizãrii liniei de telefonie gratuitã, 100 de pri-
mãrii din Judeþul Dolj care vor fi informate cu privire la existenþa telefonul de ajutor.

Informatii suplimentare pe site-ul www.accesoltenia.ro ºi pe pagina de facebook ACCES
Oltenia.

Persoana de contact: Andreea Buliga, Specialist resurse umane A.C.C..E.S Oltenia; email:
acces.oltenia@yahoo.com; Telefon: 0251.43.22.66/0762.245.110

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 îmbunãtãþiri-
le. 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, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
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
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Cli-
mã, geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

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 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
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.
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 te-
lefon. Preþuri mici. Tele-
fon: 0729/684.222.

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.

Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 31 octombrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 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 unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se. 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 co-
pil. 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

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 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon 0746/
541.175.

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 comercial
145 mp pentru activita-
te medicalã în Vâlcea,
str. Calea lui Traian lân-
gã 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 man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Locatarii Bl 156 Apar-
tamente, Sc. 8, regre-
tã profund decesul
bunului locatar ing.
POPESCU ION ºi
transmit sincere con-
doleanþe familiei îndo-
liate. Bunul Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
pacea Sa veºnicã!

DECESE
Cu adâncã durere ºi
nemarginitã tristeþe,
soþia - Ileana, fiica -
Adriana ºi Dorian- gine-
re, Gabriel - fiu, Liana -
nora ºi nepoþii- Cristi-
na, Ionuþ ºi Andrei,
anunþãm ca a încetat
din viaþã  profesor ION
DOBRIÞOIU, cel mai

mare iubitor ºi militant
al sportului craiovean
începând cu 1969, care
avea un suflet bun,
cum rar întâlneºti pe
acest pãmânt ! Funera-
liile înmormântãrii vor
avea loc luni, 31 octom-
brie 2016, începând cu
12.00, la Biserica Sfân-
tul Gheorghe Nou din
Craiova, strada Pãltinº,
unde corpul neînsufleþit
se aflã depus la Capelã.
DUMNEZEU SÃ-L
ODIHNEASCÃ ÎN PACE
PE IUBITUL NOSTRU
SOÞ, TATÃ ªI BUNIC!

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.



14 / cuvântul libertãþii luni, 31 octombrie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt

S-a stins din viaþã unul dintre „ultimii mohicani” ai Clu-
bului Sportiv „Universitatea” Craiova, unitatea care avea
toate secþiile sportive în organigramã, inclusiv fotbalul, încã
de la înfiinþare. Numele sãu naºte ºi acum, pentru toþi cei
care ºtiu istoria „alb-albastrã” a sportului craiovean, mul-
te aduceri aminte -  Ion Dobriþoiu. Este omul care a
contribuit, în vremea de atunci, prin funcþia pe care o
ocupa în sportul doljean, la aducerea la Craiova a lui Ion
Oblemenco, iar, în anii ulteriori, la apariþia „Campioanei
unei Mari Iubiri”, cea care aducea, în 1974, titlul de cam-
pioanã la fotbal în Cetatea Bãniei. Mai apoi, s-a întors la
prima dragoste – voleiul. A fost cel care a închegat o
mare echipã la Craiova, alãturi de un alt mare dispãrut,
Radu Zamfirescu,  compusã din, ºi dãm numai câteva
nume – Nicu Braun, Virgil Hrinco, Iulicã Bãloi, Nicu Sto-
ian, alt regretat, Marcel Zlotea, ºi mai tinerii, pe atunci,
Augustin Daha, Lucian Mãtuºoiu ºi, actualul antrenor al

Sportul craiovean a mai pierdutSportul craiovean a mai pierdutSportul craiovean a mai pierdutSportul craiovean a mai pierdutSportul craiovean a mai pierdut
un om de anvergurãun om de anvergurãun om de anvergurãun om de anvergurãun om de anvergurã

„Universitãþii” Craiova ºi al „Naþionalei” României , Dãnuþ
Pascu. Le-a îndrumat paºii, în volei, lui lui Horst Scho-
berl, Cãtãlin Rãcaru, etc, o altã echipã care, la începutul
anilor 1990, cucerea medalia de argint la volei masculin.
Ulterior, a ocupat funcþii manageriale ºi a condus sportul
doljean, din postura de director al Direcþiei Judeþene de
Sport. În ultimii ani, era suferind, dar, atât cât îi putea
permite sãnãtatea, era conectat la „alb-albaºtri”. În varã,
a primit cu bucurie vestea cuceririi titului de campioni de
cãtre voleibaliºti. „Este un om cu care am lucrat foarte
bine. Mi-a fost ºi antrenor ºi, apoi, ºef la DTS. Am mai
pierdut unul dintre cei care s-au bãtut pentru Craiova.
Nici nu-mi gãsesc cuvintele. Ne vom întâlni, cei mai vechi,
Hrinco, Stoian, sã îi aducem un ultim omagiu ”, a spus
Nicu Braun. Ceremonia de înmormântare va avea loc la
Cimitirul Ungureni, din Craiova, astãzi, 31 octombrie.

CRISTI PÃTRU sursa foto: micapi.ro

Satelitul Universitãþii a ratat la
“mustaþã” obþinerea unui punct, ce-
dând cu 0-1 pe terenul lui Sporting
Roºiori, dupã un gol încasat în ultima
secvenþã de joc, în al patrulea minut

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-A

Universitatea II ºi Podari, eºecuri la limitã
Alb-albaºtrii s-au înclinat chiar la ultima fazã a meciului

Vineri: CSO Filiaºi – Flacãra Moreni 1-0, SCM Piteºti – Concordia Chiajna
II 2-1.

Sâmbãtã: Sporting Roºiori – CS U Craiova II 1-0, CS Podari – FC Voluntari
II 1-2, FC Aninoasa – Urban Titu 4-0, Steaua Bucureºti II – CS Mioveni II 1-
0, FCM Alexandria – ACS ªirineasa 2-0. Atletic Bradu a stat.

Clasament
1. Piteºti 26 9. FILIAªI* 12
2. Roºiori* 17 10. Chiajna II 12
3. Moreni* 14 11. ªirineasa* 12
4. Aninoasa 14 12. CRAIOVA II 10
5. Steaua II* 14 13. Titu 9
6. Alexandria* 14 14. Mioveni II* 6
7. Voluntari II* 12 15. PODARI* 6
8. Bradu* 12
* - un joc mai puþin.

al prelungirilor (marcator Pîslaru).
Echipa folositã de Corneliu Papurã

a arãtat astfel: Vlad – Borþa, Cioinac,
Hreniuc, Ionescu – Buzan, Enache, V.
Constantin – Petre, Popescu, Burlacu.

Au mai jucat: Cioctealã, Marcu.
În tot acest timp, CS Podari era

învinsã cu 1-2, “acasã”, de echipa
secundã a Voluntariului. Bãieþii lui
Victor Naicu au marcat primii, prin
Aria (12), din penalty, rezultat ce avea
sã fie rãsturnat de Ionaºcu (44) ºi
Stan (48).

Runda viitoare (4/5 noiembrie), CS
U II va primi vizita liderului SCM Pi-
teºti, CS Podari merge în Vâlcea pen-
tru disputa cu ªirineasa, iar ACSO
Filiaºi, care vineri învingea cu 1-0 pe
Flacãra Moreni (Fotescu 54 pen.), va
întâlni, în Ilfov, aceeaºi formaþie a
Voluntariului.

MARIUS CÎRSTOV

Cel mai aºteptat meci al acestei ulti-
me runde a turului, între revalaþia Me-
tropolitan Iºalniþa ºi deþinãtoarea titlu-
lui, Tractorul Cetate, s-a încheiat cu o
remizã “albã”. Deznodãmânt de care a
profitat Viitorul Cârcea, devenitã lider
solitar dupã ce s-a distrat la Malu Mare,
scor 6-0. În schimb, Bechetul s-a chi-
nuit serios cu Dunãrea Calafat, 1-0, re-

VOLEI (M) – DIVIZIA A 1 – ETAPA A 4-A
SCM U CRAIOVA – CSM Bucureºti 3-0 (25-19, 25-17, 25-17), CS ªtiinþa

Explorãri Baia Mare – LMV Tricolorul Ploieºti 1-3, ACS Municipal Zalãu –
CSA Steaua Bucureºti 3-2, VCM LPS Piatra Neamþ – CS Unirea Dej 1-3, CS
ªtiinþa Bacãu – CS Arcada Galaþi 0-3, CS Caransebeº – CS “U” Cluj 3-0.

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

Etapa viitoare (2 noiembrie), SCM U evolueazã, în deplasare, contra Stelei.

VOLEI (F) – DIVIZIA A 1 – ETAPA A 4-A
VC Unic LPS Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA 3-0 (25-10, 25-9, 25-

19), CS Dinamo Bucureºti – CSU Medicina CSS Tg. Mureº 3-0, CSU
Galaþi – CS ªtiinþa Bacãu 0-3, CSM Târgoviºte – ACS Penicilina Iaºi 3-0,
CSM Bucureºti – SCM Piteºti 3-0, CS Volei Alba-Blaj – CSM Lugoj 3-0.

Clasament
1. Târgoviºte 12 7. Piatra N. 4
2. Alba-Blaj 11 8. Iaºi 3
3. CSM Buc. 10 9. Tg. Mureº 3
4. Bacãu 10 10. Galaþi 3
5. Dinamo 8 11. Lugoj 2
6. Piteºti 6 12. CRAIOVA 0
Runda ce vine (2 noiembrie), Craiova joacã, în Bãnie, în compania

campioanei Alba-Blaj.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-A
CSM CSU Oradea – SCM U CRAIOVA 73-58 (23-11, 19-15, 18-18, 13-

14), U-BT Cluj – Municipal Olimpic Baia Mare 91-69, CS Phoenix Galaþi
– Steaua CSM Eximbank Bucureºti 74-78, CS Dinamo Bucureºti – BC
CSU Sibiu s-a jucat asearã, iar ABC Mureº Tg. Mureº – BC SCM Timi-
ºoara se disputã azi. BCM U Piteºti a stat.

Clasament
1. Steaua 5/0 10 7. Sibiu 2/2 6
2. Oradea 4/2 10 8. Baia Mare 1/4 6
3. U-BT Cluj 4/1 9 9. Galaþi 1/3 5
4. Timiºoara 3/2 8 10. Mureº 1/3 5
5. Piteºti 3/2 8 11. Dinamo 0/4 4
6. CRAIOVA 2/3 7
În proxima etapã (5 noiembrie), SCM U Craiova o primeºte pe

Dinamo Bucureºti.

LIGA A IV-A – ETAPA A 11-A

Iºalniþa – Cetate se încheie fãrã goluri,
Cârcea devine lider solitar

Tenismena slovacã Diminika Cibulkova (8 WTA)
s-a impus, ieri, la Turneul Campioanelor (Singapo-
re), dupã o victorie fenomenalã, scor 6-3, 6-4, împo-
triva liderului mondial, germanca Angelique Kerber.

Cele douã se întâlniserã ºi în Grupa Roºie a
competiþiei, atunci izbândind nemþoaica, 7-6, 2-6,
6-3. Din aceastã grupã au mai fãcut parte Simona
Halep (4 WTA) ºi Madison Keys (7 WTA). Fãrã
victorie pânã în runda finalã a grupei, Cibulkova a
învins-o pe Halep ºi, profitând ºi de un succes în
minimum de seturi al lui Kerber cu Keys, a ajuns
astfel în semifinale. Ceea ce s-a întâmplat la aceas-
tã ediþie seamãnã izbitor cu cele petrecute anul
trecut. Atunci, Agnieszka Raswanska obþinea
unica sa victorie în grupã cu Halep, tot în runda
finalã, cucerind apoi titlul.

Revenind, în penultimul act, sâmbãtã, Cibul-
kova a trecut greu de Svetlana Kuzneþova (Rusia,
9 WTA), scor 1-6, 7-6, 6-4, iar Kerber nu i-a lãsat
nicio ºansã Agnieszkei Radwanska (Polonia, 3
WTA), scor 6-2, 6-1.
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DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Lu-

ceafãrul Oradea – Foresta Suceava /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Vii-
torul – FC Voluntari, FC Botoºani –
ACS Poli Timiºoara.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Paris: ziua 1.
DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþi-

onalã: BC Mureº – BC SCM Timi-
ºoara / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – CS Mã-
gura Cisnadie / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Deportivo – Valencia.

DIGI SPORT 4
20:00, 22:00 – FOTBAL – Serie

A: Udinese – Torino, Cagliari – Pa-
lermo.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Lu-

ceafãrul Oradea – Foresta Suceava /

Clasament
1. Cârcea 28 7. Leamna 11
2. Bechet 26 8. Luceafãrul* 10
3. Iºalniþa 26 9. Malu Mare 7
4. Cetate 22 10. Calafat 7
5. Segarcea* 21 11. Preajba 7
6. Ostroveni 14 12. Dobroteºti 6
* - un joc mai puþin.

Etapa viitoare (5 noiembrie, ora 11:00): ªtiin-
þa Danubius Bechet – Arena Bulls Preajba, Lu-
ceafãrul Craiova – Ajax Dobroteºti, Metropolitan
Iºalniþa – Progresul Segarcea, Unirea Leamna –
Tractorul Cetate, ªtiinþa Malu Mare – Recolta
Ostroveni, Dunãrea Calafat –Viitorul Cârcea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Vii-
torul – FC Voluntari, FC Botoºani –
ACS Poli Timiºoara.

DOLCE SPORT 2
20:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: CSM Bucureºti – CS Mãgura
Cisnadie / 21:45 – FOTBAL Spania
– La Liga: Deportivo – Valencia.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT –

Divizia MMA, Gala “KOnflict în cuº-
cã”.

EUROSPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Stoke City – Swansea.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania –

2.Bundesliga: St. Pauli – Nurnberg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Boto-

ºani – ACS Poli Timiºoara.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –

FC Voluntari.

Dominika Cibulkova a câºt igat
Turneu l  Campioane lor

zultat graþie cãruia a urcat pe
treapta a doua a ierarhiei, devan-
sând la golaveraj pe Iºalniþa.

Rezultate: Arena Bulls Preaj-
ba – Ajax Dobroteºti 5-0, Metro-
politan Iºalniþa – Tractorul Cetate
0-0, Unirea Leamna – Recolta Ostroveni
4-0, ªtiinþa Malu Mare – Viitorul Cârcea
0-6, ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea

Calafat 1-0. Partida Luceafãrul Craiova
– Progresul Segarcea nu s-a disputat.

MARIUS CÎRSTOV
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cei de la Pandurii au pãstrat
suspansul în privinþa prezentã-
rii la derby-ul Olteniei pânã în
ziua meciului, când au decis sã
purceadã spre Bãnie. Craiove-
nii, care n-au crezut o clipã în
boicotarea meciului, aveau de
ce sã se teamã, atât din cauza
numelor din echipa adversã, cât
ºi prin prisma precedentului
Steaua – Vaslui, de acum câþi-
va ani, când moldovenii au reu-
ºit surpriza în deplasare, deºi au
sosit în Capitalã chiar înaintea
meciului. Pe teren, Pandurii a
arãtat ca o echipã cu salariile
plãtite în avans, nu ca una afla-
tã în pragul dezintegrãrii, abor-
dând duelurile cu îndârjire,
uneori peste limitã. Câte doi ol-
teni au avut la început pe teren
Craiova ºi Pandurii la derby-ul
regional, Vãtãjelu ºi Bancu –
gazdele,  respectiv Piþ ian ºi
Pleaºcã –oaspeþii.

Din aºezarea în teren, Mul-
þescu a arãtat precauþie, jucând
cu cei doi bulgari la închidere,
aºa cum a fãcut-o în meciurile
cu adversarii de temut. Aflatã
la cel de-al treilea meci într-o
sãptãmânã aproape în aceeaºi
formulã, Universitatea a pãrut
puþin obositã, în timp ce gorje-
nii au beneficiat de odihnã în
surplus, dupã ce au lipsit ºi de
la câteva antrenamente.

Universitatea Craiova – Pandurii Târgu Jiu 2-1
Au marcat: Mãzãrache 52, Ivan 90 / Þucudean 84

Stadion: Extensiv, spectatori: 4.500

Universitatea: Calancea 6 –
Briceag 7, Kay 6, Acka 7, Vãtãjelu
7 – Zlatinski 7, Popov 6  Ivan 8,
Rocha 5 (79 Gustavo), Bancu 6
(88 Rambe) - Mãzãrache 7 (90+2
Kelic).

Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Pandurii: Stanca 6 – Pleaºcã 7,
Piþian 6 (17 Pârcãlabu) 6, Vasiljevic
4, Bunoza 6 – Rãuþã 6, Sânmãrtean
7 – Antal 4 (46 Unguruºan) 6, Voi-
culeþ 5, V. Munteanu 5 (58 Þucu-
dean) 7 – V. Alexandru 7.

Antrenor: Petre Grigoraº.
Arbitru: Adrian Cojocaru (Bucureºti) 7.

ªtiinþa - în trombã, Ivan - din tumbã-n tumbãªtiinþa - în trombã, Ivan - din tumbã-n tumbãªtiinþa - în trombã, Ivan - din tumbã-n tumbãªtiinþa - în trombã, Ivan - din tumbã-n tumbãªtiinþa - în trombã, Ivan - din tumbã-n tumbã
Andrei Ivan a decis derby-ul Craiova –

Pandurii cu un gol în minutul 90,
fiind al patrulea meci consecutiv în
care atacantul de 19 ani marcheazã

1. Steaua 13 8 3 2 18-10 27
2. Craiova 14 8 3 3 21-15 27
3. Viitorul 13 7 2 4 16-13 23
4. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
5. Dinamo 14 5 5 4 24-16 20
6. Botoºani 13 6 2 5 21-15 20
7. Gaz Metan 13 5 5 3 15-14 20
8. Pandurii 14 5 4 5 15-16 19
9. Voluntari 13 4 3 5 19-20 15
10. Astra 14 3 5 6 13-20 14
11. Chiajna 14 3 4 7 7-17 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 13-23 0
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Concordia – CFR Cluj 1-2

Au marcat: N. Roºu 34 – pen. / Bud 38, Omrani 71.

„U” Craiova – Pandurii 2-1

Au marcat: Mãzãrache 52, Ivan 90 / Þucudean 84.

Dinamo – Astra 2-2

Au marcat: Nemec 34, Hanca 52 / Sãpunaru 83, Nicoarã 90 – pen.

Meciurile ASA – Gaz Metan ºi CSMS Iaºi – Steaua s-au jucat
asearã.

Viitorul – FC Voluntari, astãzi, ora 18

FC Botoºani – ACS Poli, astãzi, ora 20.30

Liga I – etapa a 14-aLiga I – etapa a 14-aLiga I – etapa a 14-aLiga I – etapa a 14-aLiga I – etapa a 14-a

Debutul ocaziilor l-a avut în
prim-plan pe Nuno Rocha, cu
un ºut prea moale din 6 metri,
la centrarea perfectã a lui Mã-
zãrache. Riposta oaspeþilor a
fost mai consistentã, Vali Ale-
xandru nimerind încheietura
barelor cu o loviturã de cap, la
cornerul lui Sânmãrtean. To-
tuºi, Ivan, jucãtorul primei re-
prize, ºi-a revendicat ºi cele mai
mari ratãri, prima cu dreptul, a
doua cu stângul, din poziþii ide-
ale de a marca. Grigoraº ºi-a
luat mãsuri la pauzã, trimiþân-
du-l pe Unguruºan sã-l opreas-
cã pe Ivan. A ieºit la rampã însã
Mãzãrache, pe care Mulþescu
tocmai se pregãtea sã-l schim-
be, când a þâºnit pe mingea re-
cuperatã de Popov ºi l-a exe-
cutat pe Stanca în colþul scurt.
Acelaºi Mãzãrache a ratat o
ºansã monumentalã de a realiza
dubla, la un contraatac purtat
de Bancu în stânga. Craiova s-
a jucat cu ocaziile ºi avea sã fie
pedepsitã pe final de „greviºtii”
lui Grigoraº, Þucudean specu-
lând cu capul centrarea perfec-
tã a lui Pleaºcã. Numai cã „gaº-
ca nebunã” din Bãnie a avut
forþa sã revinã în ofensivã ºi sã-
ºi ia cele 3 puncte meritate,
dupã ce Ivan a reluat din careul
mic centrarea lui Briceag ºi a
etalat tradiþionala tumbã pentru

al patrulea meci la rând. Stope-
rul Vasilijevic a contribuit ºi el
la ambele goluri ale Craiovei,
fiind depãºit uºor de Mãzãrache
la primul, ºi scoþându-l din of-
said pe Ivan în ultimul minut.
Craiova îºi continuã sezonul
spectaculos, egaleazã liderul,
Steaua, ºi viseazã frumos.

Mulþescu: „Nu mai
risc, vin cu pastilele

la mine”

Gheorghe Mulþescu a decla-
rat despre victoria cu Pandurii:-
 „Din pãcate nu reuºim sã limi-
tãm numãrul ratãrilor. La asta se
reduce istoria jocurilor noastre.
În prima reprizã am avut trei
ºanse uriaºe de gol, în a doua
parte am continuat aceastã ca-
nonadã de ocazii. În 14 etape,
dacã am contabiliza câte ocazii
mari am irosit... E pãcat, pentru
cã jucãtorii muncesc, ei fabricã
aceste ocazii de gol. Era nedrept
sã se termine 1-1, pentru cã am
avut atâtea oportunitãþi sã ne
dublãm avantajul. Sincer, nu mai

ºtiam ce sã fac: sã-l scot pe Mã-
zãrache, sã-l bag, iar sã-l scot,
pentru cã a ratat o ocazie mo-
numentalã ºi dupã de a deschis
scorul. Nu suntem scutiþi de
emoþii pânã la final. Nu mai risc,
sunt cu pastilele la mine. Nu am
ajuns întâmplãtor atât de sus în
clasament, ci prin munca, truda
noastrã“.

Autorul primului gol, Simon
Mãzãrache, a declarat: „Nu doar
la meciul acesta am ratat, la ma-
joritatea partidelor ne creãm oca-
zii uriaºe. Trebuie sã fim mai
atenþi în faþa porþii pentru cã
dacã vom întâlni echipe pragma-
tice, care fructificã toate ºanse-
le, iar noi continuãm sã ratãm
va fi foarte greu sã ne apropiem

victoria. E prematur sã vorbim
de câºtigarea campionatului,
momentan ne dorim sã obþinem
cât mai multe puncte pentru a fi
pe podium, implicit a intra în
play-off”.

Andrei Ivan a spus „Este o
victorie importantã, care ne
consolideazã poziþia pe podiu-
mul Ligii 1. Ne batem cu orice
echipã de la egal la egal, toþi din
echipã ne dorim ca ªtiinþa sã fie
cât mai sus în clasament, de ce
nu campioanã. Dar e prea de-
vreme sã vorbim acum, mai
sunt multe meciuri de jucat.
Astãzi am avut trei ocazii mari
în prima reprizã, mã bucur cã
în minutul 90 a venit golul ºi cã
a adus victoria”.
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