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- Politicienii ãºtia Popescule,
au promis o viaþã bunã, dar n-au
spus cã e numai pentru ei.

actualitate / 7DezbatereDezbatereDezbatereDezbatereDezbatere
pe o idee: cultivãpe o idee: cultivãpe o idee: cultivãpe o idee: cultivãpe o idee: cultivã
sistemul ºcolarsistemul ºcolarsistemul ºcolarsistemul ºcolarsistemul ºcolar
plãcerea de a citi?plãcerea de a citi?plãcerea de a citi?plãcerea de a citi?plãcerea de a citi?

Mircea Vasilescu, redactorul-
ºef de la „Dilema veche”, con-
ferenþiar la catedra de Istoria
literaturii române a facultãþii de
litere, din cadrul Universitãþii
Bucureºti, scrie pentru adevã-
rul.ro o tabletã inspiratã: „Mai
facem literaturã în ºcoalã?”. O
face din postura de dascãl uni-
versitar, trecut ºi prin forme
premergãtoare de învãþãmânt
ºcolar, cu tact, îndoielile de ri-
goare ºi mãrturisitã cumpãnire
a lucrurilor. „Oare de ce nu mai
citesc tinerii de astãzi?”.

Prim-viceguvernatorulPr im-viceguvernatorulPr im-viceguvernatorulPr im-viceguvernatorulPr im-viceguvernatorul
BNR va primi titlulBNR va primi titlulBNR va primi titlulBNR va primi titlulBNR va primi titlul
de „Doctor Honorisde „Doctor Honorisde „Doctor Honorisde „Doctor Honorisde „Doctor Honoris
Causa” al UniversitãþiiCausa” al UniversitãþiiCausa” al UniversitãþiiCausa” al UniversitãþiiCausa” al Universitãþii
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

Astãzi, de la ora 12:15, prof.
univ. dr. Florin Georgescu,
prim-viceguvernator al Bãncii
Naþionale a României, va primi
titlul de „Doctor Honoris Cau-
sa” al Universitãþii din Craiova.
Acesta este absolvent al Facul-
tãþii de Finanþe-Contabilitate a
Academiei de ªtiinþe Economi-
ce Bucureºti (1976), Doctor în
„Finanþe, circulaþie bãneascã ºi
credit” (1989), bursier al unor
instituþii academice de prestigiu,
ocupant al unor înalte funcþii în
România. (C.Pãtru)

Liberalii au cerut ruperea
contractului cu chinezii

”Sã încheiem”Sã încheiem”Sã încheiem”Sã încheiem”Sã încheiem
socotelile cu ei!”.socotelile cu ei!”.socotelile cu ei!”.socotelile cu ei!”.socotelile cu ei!”.
”Este imposibi l!””Este imposibi l!””Este imposibi l!””Este imposibi l!””Este imposibi l!”

„Nopþi în grãdinile„Nopþi în grãdinile„Nopþi în grãdinile„Nopþi în grãdinile„Nopþi în grãdinile
Spaniei”Spaniei”Spaniei”Spaniei”Spaniei” cu un cu un cu un cu un cu un
pianist românpianist românpianist românpianist românpianist român
stabilit de peste 20stabilit de peste 20stabilit de peste 20stabilit de peste 20stabilit de peste 20
de ani în Canadade ani în Canadade ani în Canadade ani în Canadade ani în Canada

Fostul primar al oraºului
Bechet, Costel Tulitu, a
fost condamnat definitiv,
ieri, la 3 ani de închisoare
cu executare pentru infrac-
þiuni de corupþie. Decizia
aparþine judecãtorilor
Curþii de Apel Craiova,
care au respins atât apelul
sãu, cât ºi pe cele ale
partenerilor sãi de dosar.
Este vorba despre dirigin-
tele de ºantier ºi adminis-
tratorul firmei care s-a
bucurat de „favoruri”,
care ºi-au recunoscut
faptele, au primit 2 ani,
respectiv 2 ani ºi 6 luni de
închisoare, ambele pedep-
se fiind cu suspendare.
Toþi trei au fost trimiºi în
judecatã de procurorii
DNA – Serviciul Teritorial
Craiova în aprilie 2015,
primarul fiind acuzat cã,
sprijinit de cei doi, a
aprobat plãþi cãtre firma
Consrep Construct S.R.L.
pentru lucrãri neexecutate,
dar ºi cã a
încheiat con-
tracte între
primãria
Bechet ºi firma
fiului sãu.
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Pornind de la proiectul de ho-
tãrâre prin care CLM Craiova so-
licitã MApN o prelungire cu trei
ani a termenului de predare a ce-
lor 250 de locuinþe, consilierul li-
beral Marian Vasile a cerut, ieri,
Primãriei ca, întâi de toate, sã
corecteze data de finalizare trecu-
tã pe panourile publicitare din in-
cinta cartierului chinezesc  – anul
2020 în loc de 2016. ”Dupã ce
vom vota acest punct, vã rog, de
urgenþã, sã schimbaþi de pe gar-
durile acestui cartier termenul de
finalizare, pentru cã astãzi îl pre-
lungim cu trei ani, sã puneþi aco-
lo anul 2020”, a cerut liberalul.

Marian Vasile s-a adresat apoi
primarului, care însã a lipsit de la
ºedinþã, plângându-se cã va tre-
bui sã voteze proiectul, deºi se aflã
într-o poziþie de care îi este ruºi-
ne. „Vom vota acest proiect, pen-
tru cã suntem puºi cu spatele la
zi sã cerem amânarea. Am ajuns
într-o situaþie ruºinoasã, atât noi
cât mai ales doamna primar, cã

Liberalul Doru Câplea a de-
pus, ieri, jurãmântul de credin-
þã în faþa colegilor consilieri,
luându-º i  as t fe l  în  pr imire
mandatul de ales local. Dupã
acest moment, liberalul a luat
loc alãturi de ceilalþi cinci re-
prezentanþi ai PNL Dolj în CLM
Craiova, participând la vot.
Reamintim cã Doru Câplea

Al ºaselea alesAl ºaselea alesAl ºaselea alesAl ºaselea alesAl ºaselea ales
al PNL Dolj a intratal PNL Dolj a intratal PNL Dolj a intratal PNL Dolj a intratal PNL Dolj a intrat

în CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiova
vine de pe poziþia nr. 7 pe lis-
ta electoralã a PNL Dolj, vo-
tatã la alegerile locale din iu-
nie. Noul consilier îl înlocuieº-
te pe Pavel Badea, care, dupã
o altercaþie la partid, unde i s-
a reproºat scorul mic la ale-
geri (12%), acesta a decis sã
renunþe ºi la mandatul de con-
silier local.

Liberalii au cerut ruperea contractului cu chinezii

”Sã încheiem socotelile cu ei!”.”Sã încheiem socotelile cu ei!”.”Sã încheiem socotelile cu ei!”.”Sã încheiem socotelile cu ei!”.”Sã încheiem socotelile cu ei!”.
”Este imposibil!””Este imposibil!””Este imposibil!””Este imposibil!””Este imposibil!”

Consilierii municipali au votat prelungirea
cu trei ani a termenului de predare a locuin-
þelor din cartierul chinezesc cãtre MApN, dar
nu înainte de a-i bate obrazul primarului pen-
tru aceastã „situaþie extrem de ruºinoasã”.

Liberalii au cerut primãriei sã analizeze po-
sibilitatea de a rezilia contractul cu firma
chinezã ºi a scoate la licitaþie, pe loturi mai
mici, continuarea locuinþelor. Primãria Cra-
iova a spus cã este „imposibil”.

dânsa îºi pune poza pe garduri ºi
pune termen de finalizare 2016”,
a rãbufnit Marian Vasile.

Consilierul a mai spus cã, prin
nefinalizarea acestor locuinþe, chiar
CLM Craiova a fost pus de cãtre
constructor în postura de a se umili
la MApN pentru prelungire: ”Tre-
buie, cu umilinþã, sã cerem prelun-
gire. Nu ne-am onorat obligaþiile faþã
de MApN, dar mai important cã nu
ne-am onorat obligaþiile faþã de ce-
tãþenii Craiovei”.
„Riscãm sã prelungim boala”

Dupã ce a arãtat unde a dus
colaborarea cu firma chinezã, con-
silierul liberal a cerut municipalitã-
þii sã ia în calcul rezilierea con-
tractului de execuþie a locuinþelor
ºi a sugerat sã se profite de mo-
mentul când societatea din China
va veni la reautorizare ºi sã nu i se
mai atribuie o prelungire a autori-
zaþiei de construcþie. ”Faptul cã
aceastã firmã nu are capacitate teh-
nicã ºi nici economicã au vãzut toþi

craiovenii. Cei cinci-ºase munci-
tori când erau, când nu erau aco-
lo. În concluzie, pentru a nu mai
ajunge din nou în aceastã situaþie
ruºinoasã, noi trebuie sã încheiem
lucrãrile cu aceastã firmã. Nimeni
nu ne garanteazã cã, dacã îi pre-
lungim autorizaþia cu un an, vor
realiza de zece ori mai mult decât
au realizat în doi ani ºi riscãm sã
ajungem în aceeaºi situaþie”, este
de pãrere Marian Vasile.

În numele consilierilor PNL
Dolj, acesta a propus ca, dupã re-
ziliere, sã se reia licitaþia pentru
continuarea blocurilor, pãstrându-
se aceleaºi condiþii care au fost
oferite chinezilor, ºi anume un
preþ final de 450 de euro pe me-
tru pãtrat. „Sã venim cu aceleaºi
condiþii pe care le-a avut ºi firma
chinezã, dar sã lotizãm, sã împã-
þim cartierul în 10-12 loturi ºi sã
le oferim firmelor craiovene. Dacã
o prelungim acestei firme care nu
are capacitatea, riscãm sã prelun-
gim boala încât un an de zile. Dacã
este sã cuantificãm, nu cred cã
s-a lucrat în doi ani, mai mult de
10% ºi nimic nu ne face sã cre-
dem cã, în urmãtorul an, vor rea-
liza 90%. Vã rog frumos sã luãm
o decizie în al treisprezecelea ceas
astfel încât sã lotizãm ºi sã lãsãm
sã lucreze firme care au capaci-
tate tehnicã”, a spus Vasile.
Genoiu aratã spre pãrþile bune
ale contractului

În lipsa primarului Olguþa Vasi-
lescu, viceprimarul Mihai Genoiu
a fost cel care a oferit explicaþiile
de rigoare. În ceea ce priveºte so-
licitarea de prelungire a termenu-
lui de predare cu trei ani a celor

250 de locuinþe, acesta a venit cu
argumentul cã iniþiativa a sosit din
partea MApN, nefiind iniþiatã de
Primãrie. „Solicitarea de a reduce
la nivelul termenului pe care îl are
întreg cartierul a venit din partea
MApN ºi asta votãm noi astãzi.
Acesta este obiectul punctului 31
de pe ordinea de zi”, s-a scuzat
reprezentantul Primãriei Craiova.

Vizavi de scoaterea la licitaþie a
cartierului, în stadiul actual, Ge-
noiu a precizat cã acest lucru este
imposibil de realizat. Cauza invo-
catã a fost contractul de concesi-
une asupra terenului, care a fost
încheiat cu partea chinezã. „O
scoatere la licitaþie în forma iniþia-
lã este aproape imposibilã pentru
cã iniþial a fost o licitaþie în privin-
þa concesiunii întregului teren. La
ora aceasta, preluând construcþii-
lor de la firma chinezã, deja discu-
tãm de construcþii ºi va trebui sã
gãsim forma juridicã, în situaþia în
care nu aduc garanþii în finalizarea
suplimentarã a acestui proiect”.
Genoiu a arãtat cã, prin actual con-
tract de concesiune cu firma din
Chinã, Primãria Craiova beneficia-
zã de o garanþie ”substanþialã”,
care se aflã „în contul nostru ºi la
dispoziþia noastrã”.

Pe lângã garanþia în bani pen-
tru nerealizarea proiectului, Geno-
iu spune cã mai existã ºi o a doua
clauza favorabilã municipalitãþii.
ªi anume cã, „dacã relaþia se în-
cheie înainte de finalizarea con-
strucþiilor ºi contractul se rezilia-

zã, tot ceea ce este construit în
stadiul respectiv sã intre în parti-
moniul primãriei”.
Vot în unanimitate

Pe de altã parte, viceprimarul
Mihai Genoiu a recunoscut cã Pri-
mãria Craiova trebuie sã gestione-
ze mai bine acest contract, înce-
pând din momentul în care con-
structorul va reveni la autorizare
„Autorizaþia de construcþie este o
realitate. Expirã pe 26 ianuarie
2017 ºi probabil cã vor solicita
prelungirea ei. Dar prelungirea sau
neprelungirea este o problemã de
Urbanism, nu poate fi influenþatã
de derularea contractului de con-
cesiune. Sunt douã lucruri care se
despart ºi vor trebui analizate se-
parat. La solicitarea noastrã ºi a
dumneavoastrã, departamentele
Patrimoniu, Urbanism ºi Juridic sã
analizeze cu maximã de exigenþã
acest contract pentru a nu mai avea
nici un fel de risc în derularea lui”,
a explicat Mihail Genoiu.

Odatã cu explicaþiile ºi angaja-
mentul autoritãþii de a urmãri cu
mai multã grijã contractul cu fir-
ma din China, s-a trecut la vot.
Toþi consilierii prezenþi în salã au
votat proiectul de horãrâre prin
care se solicitã prelungirea cu trei
ani a celor 250 de locuinþe, obli-
gaþie cãtre MApN. Proiectul va fi
trimis la minister care, la rândul
sãu, va iniþia demersurile pentru
menþionarea noului termen în ho-
tãrârea de guvern.
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Reamintim cã, la sfârºitul lunii aprilie
2015, procurorii din cadrul Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va au dispus trimiterea în judecatã, în stare
de libertate, a fostului primar al oraºului Be-
chet, Costel Tulitu, acuzat de 6 infracþiuni de
abuz în serviciu, din care trei în formã conti-
nuatã ºi 4 infracþiuni de conflict de interese,
Marin Petroi, diriginte de ºantier, la data fap-
telor, în sarcina cãruia s-a reþinut abuz în ser-
viciu în formã continuatã (2 acte materiale)-
, Laurenþiu Pãunescu, administrator al S.C.
Consrep Construct S.R.L., acuzat de com-
plicitate la abuz în serviciu (2 acte materia-
le), ºi S.C. Consrep Construct S.R.L., în sar-
cina cãreia s-a reþinut infracþiunea de compli-
citate la abuz în serviciu (2 acte materiale).
Procurorii au instituit sechestru pe bunurile
inculpaþilor, întrucât prejudiciul reþinut în sar-
cina lor depãºeºte 1,5 milioane lei. Costel

Prin noile acte normative se in-
stituie o soluþie pentru perioadele
de întrerupere a funcþionãrii uneia
din componentele Platformei In-
formatice a Asigurãrilor de Sãnã-
tate (PIAS), astfel încât activita-
tea furnizorilor de servicii medicale,
dispozitive ºi medicamente ºi ac-
cesul asiguraþilor la serviciile de
sãnãtate sã nu fie perturbate. Este
vorba despre HG nr. 206/2015 pri-
vind aprobarea programelor naþi-
onale de sãnãtate pentru anii 2015
ºi 2016 ºi despre Anexa 2 la HG
nr. 161/2016 pentru aprobarea pa-
chetelor de servicii ºi a Contractu-
lui-cadru care reglementeazã
condiþiile acordãrii asistenþei me-
dicale, a medicamentelor ºi a dis-
pozitivelor medicale în cadrul sis-
temului de asigurãri sociale de sã-
nãtate pentru anii 2016-2017.
Medicamentele puteau fi
furnizate de farmacii doar
în regim on-line

Potrivit mãsurilor aprobate,
Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS) constatã ºi co-

Doi doljeni, soþ ºi soþie, din co-
muna Catane, au fost prinºi în fla-
grant, ieri dupã-amiazã, în urma
unei acþiuni a procurorului desem-
nat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj împreunã cu
ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj din cadrul DGA, în
timp ce ofereau 230 de euro ºpagã
ajutorului ºefului de Post din co-
muna Catane, pentru a scãpa de
un dosar penal. Mai exact, agentul
Emilian Þîrã, de la Postul de Poli-
þie Catane, l-a chemat, sãptãmâna
trecutã, la audieri, pe Irinel Con-
stantin, de 33 de ani, din localitate,

Soþ ºi soþie prinºi încercândSoþ ºi soþie prinºi încercândSoþ ºi soþie prinºi încercândSoþ ºi soþie prinºi încercândSoþ ºi soþie prinºi încercând
sã mituiascã un poliþist doljeansã mituiascã un poliþist doljeansã mituiascã un poliþist doljeansã mituiascã un poliþist doljeansã mituiascã un poliþist doljean

întrucât îl cerceta într-un dosar
penal vizând comiterea de infrac-
þiuni rutiere. Bãrbatul s-a arãtat dis-
pus sã-i ofere mitã poliþistului, cel
din urmã a refuzat, însã ºi-a anun-
þat superiorii. Au fost puse la punct
toate detaliile, iar ieri dupã-amiazã,
când Irinel Constantin a venit la
Postul de Poliþie Catane împreunã
cu soþia sa ºi i-a oferit poliþistului
banii, ambii au fost ridicaþi de echi-
pa operativã ºi aduºi la Craiova, la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru audieri ºi dis-
punerea mãsurilor necesare.

CARMEN ZUICAN
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Fostul primar al oraºului Bechet, Costel Tulitu, a fost condamnat definitiv,
ieri, la 3 ani de închisoare cu executare pentru infracþiuni de corupþie.
Decizia aparþine judecãtorilor Curþii de Apel Craiova, care au respins atât
apelul sãu, cât ºi pe cele ale partenerilor sãi de dosar. Este vorba despre
dirigintele de ºantier ºi administratorul firmei care s-a bucurat de „favoruri”,
care ºi-au recunoscut faptele, au primit 2 ani, respectiv 2 ani ºi 6 luni de
închisoare, ambele pedepse fiind cu suspendare. Toþi trei au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova în aprilie 2015,
primarul fiind acuzat cã, sprijinit de cei doi, a aprobat plãþi cãtre firma Cons-
rep Construct S.R.L. pentru lucrãri neexecutate, dar ºi cã a încheiat con-
tracte între primãria Bechet ºi firma fiului sãu.

Tulitu a fost acuzat cã, în calitate de primar
al oraºului Bechet, în baza contractului de
proiectare ºi execuþie lucrãri privind realiza-
rea obiectivului „Sistem centralizat de cana-
lizare Bechet-Deal S.E.1”, a aprobat la pla-
tã cheltuieli care nu erau conforme cu reali-
tatea, atestate prin douã facturi emise de S.C.
Consrep Construct S.R.L. Caracal, în valoa-
re totalã de 1.339.342,29 lei, echivalentul a
312.741,97 euro.  Marin Petroi, în calitate
de diriginte de ºantier, cu ajutorul adminis-
tratorului S.C. Consrep Construct S.R.L.,
Laurenþiu Pãunescu, a confirmat cheltuielile
aferente realizãrii obiectivului. În plus, pri-
marul a încheiat ºi contracte de prestãri ser-
vicii cu firma fiului sãu, lucru interzis de lege.
Tulitu – închisoare cu executare, compli-
cii sãi cu suspendare

Magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat,

pe 14 ianuarie a.c., sentinþa pe fond, cei
trei inculpaþi fiind gãsiþi vinovaþi ºi condam-
naþi. Costel Tulitu, care, în ciuda probato-
riului administrat de procurorii anticorup-
þie, nu a recunoscut comiterea faptelor, a
primit o pedeapsã de 3 ani închisoare cu
executare, în timp ce Marin Pietroi a pri-
mit 2 ani de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 4 ani,
iar Laurenþiu Pãunescu 2 ani ºi 6 luni în-
chisoare tot cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani ºi 6 luni, pentru
cã au recunoscut comiterea faptelor ºi au ce-
rut sã beneficieze de prevederile vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de pedeapsã. În
plus, firma Consrep, inculpatã, de asemenea
în dosar, a primit o amendã penalã de 20.000
lei. Judecãtorii au menþinut sechestrul asigu-
rãtor instituit de DNA Craiova pe bunurile
imobile aflate în proprietatea lui Costel Tulitu
pânã la concurenþa sumei de 164.208,42 lei
(cu care a fost prejudiciat bugetul local), în-
trucât inculpaþii au achitat prejudiciul creat
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, de 1.138.440,95 lei. Fiecare
inculpat a fost obligat ºi la 9.000 lei cheltuieli
judiciare statului. Hotãrârea Tribunalului Dolj
nefiind definitivã, atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii DNA au declarat apel.
Firma inculpatã, interzisã la licitaþii
publice 2 ani

Curtea de Apel Craiova a soluþionat,

ieri, cauza. Au fost respinse apelurile in-
culpaþilor, care au rãmas cu pedepsele
primite pe fond, iar instanþa a decis, în
plus, ca firma Consrep sã nu mai partici-
pe la licitaþii publice timp de doi ani: „Apli-
cã inculpatei  SC CONSREP CON-
STRUCT SRL pedeapsa complementarã
a interzicerii de a participa la procedu-
rile de achiziþii publice direct sau indi-
rect, pe o duratã de 2 ani. Menþine cele-
lalte dispoziþii din sentinþa apelatã. Res-
pinge ca nefondate apelurile declarate de
inculpaþi. Obligã inculpaþii apelanþi la
100 lei fiecare cheltueili judiciare statu-
lui. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa
publicã”, se aratã în hotãrârea Curþii de
Apel Craiova. În aceste condiþii, imediat
ce vor primi mandatul de executare a pe-
depsei emis pe numele lui Costel Tulitu,
poliþiºtii doljeni urmeazã sã-l ridice ºi sã-
l încarcereze la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova.

CARMEN ZUICAN
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Dupã ce de-a lungul anului sistemul informatic al
cardului de sãnãtate a picat de nenumãrate ori,
bulversând activitatea în spitale ºi cabinete, s-a stabilit
ca medicii de familie sã poatã transmite documentele
necesare offline, în cazul în care sistemul informatic
al instituþiei nu funcþioneazã.

municã, prin publicarea
pe site-ul propriu, între-
ruperile în funcþionarea
PIAS. În astfel de cazuri
serviciile ºi dispozitivele
medicale, inclusiv cele din cadrul
programelor naþionale de sãnãta-
te curative, se acordã off-line.
De asemenea, furnizorii de me-
dicamente elibereazã în sistem
off-line medicamentele din pre-
scripþiile medicale on-line ºi off-
line. Anterior, medicamentele pu-
teau fi furnizate de farmacii doar
în regim on-line.

Preºedintele CNAS emite or-
din, pânã la termenul de raportare
a activitãþii lunare prevãzut în con-
tract, pentru ziua/zilele în care sunt
constatate întreruperi în funcþio-
narea PIAS. Ordinul, care se pu-
blicã pe site-ul CNAS, cuprinde
condiþiile de transmitere în PIAS
a serviciilor acordate off-line ºi
condiþiile de validare a acestora,
în cazul imposibilitãþii de a utiliza
on-line sistemul naþional al cardu-
lui de asigurãri sociale de sãnãta-
te, parte componentã a PIAS, ca

urmare a întreruperii funcþionãrii
acestei platforme.

Pentru perioada 10–13 octom-
brie a.c., în care sistemul cardului
naþional de asigurãri de sãnãtate a
fost disfuncþional, preºedintele
CNAS urmeazã sã emitã un ordin
conform cãruia serviciile medica-
le vor putea fi raportate ºi validate,
în condiþiile legii, pânã la termenul
de raportare a activitãþii lunare sta-
bilit prin contractul încheiat de fur-
nizorul respectiv cu casa de asi-
gurãri de sãnãtate.

De asemenea, se prelungeºte cu
3 luni valabilitatea HG 206/2015,
respectiv pânã la 31 martie 2017,
pentru a se asigura continuitatea
accesului la servicii medicale in-
clusiv în ceea ce priveºte elibera-
rea medicamentelor ºi materialelor
sanitare specifice asigurate bolna-
vilor în cadrul programelor naþio-
nale de sãnãtate.

RADU ILICEANU
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Ieri, la amiazã, Partidul Social
Democrat Dolj a depus dosarele de
candidaturi la Biroul Electoral Ju-
deþean de Circumscripþie, pentru
alegerile parlamentare din data de
11 decembrie 2016. O delegaþie
impresionantã alcãtuitã din candi-
daþi, în cea mai mare parte oameni
proveniþi din administraþia publicã
localã ºi judeþeanã a fost prezentã
la eveniment.

„Suntem judeþul cu cele
mai multe femei pe listã”

„Astãzi (n.r - ieri) am depus lis-
ta de candidaþi pentru Parlamentul

Aflaþi pe primul loc în sondajele pri-
vind intenþia de vot la alegerile legisla-
tive din decembrie 2016, social-democra-
þii doljeni au depus, ieri, candidaturile
la Biroul Judeþean de Circumscripþie.

Dacã, iniþial, la 21 octombrie a.c., se va-
lidaserã în Comitetul Executiv al PSD
Dolj, iatã cã, ieri, listele pentru deputaþi
au avut parte de o modificare: rocada în-
tre cei de pe locurile 7 ºi 8.

României a Organizaþiei PSD Dolj.
(...) Dincolo de aceastã listã, cred
cã este foarte important sã obþi-
nem un numãr foarte mare de vo-
turi la Dolj, dar ºi în þarã, pentru
cã bãtãlia nu este despre cine va fi
în Parlament ºi cine nu, ci despre
câte mandate vom strânge, pentru
a reuºi sã dãm candidatul de prim-
ministru ºi guvernarea pe care ne-
o propunem în mandatul urmãtor.
Vreau doar sã completez cã, de
câte ori PSD a guvernat, acest
lucru s-a vãzut în buzunarele
românilor, s-a vãzut bunãstarea,
s-a vãzut creºterea economicã.

(...) Locul I, la Camera Deputaþi-
lor, va fi doamna primar Lia Olgu-
þa Vasilescu; la Senat, eu. Dar, din-
colo de cine este pe locul I, este
important ca votul celor din Dolj
sã valideze un program de guver-
nare ºi o ofertã politicã a PSD ºi
ca majoritatea din Parlament sã
poatã sã impunã acest lucru. Dacã
aceastã ofertã electoralã nu va fi
dusã la îndeplinire, nu vom pierde
doar noi, ci toþi românii”, a decla-
rat deputatul Claudiu Manda,
preºedintele PSD Dolj.

Administraþia funcþioneazã
cu mari sincope

„Aº vrea sã fac o remarcã ºi
anume cã, pe aceste liste de la Ca-
mera Deputaþilor ºi de la Senat sunt
foarte multe persoane care lucrea-
zã în administraþia localã Oameni
care sunt foarte aproape de cetã-
þeni ºi de nevoile cetãþenilor, oameni
care ºtiu foarte bine ce modificãri
legislative trebuie fãcute în perioa-

da urmãtoare, astfel încât sã se de-
blocheze administraþia, care la ni-
velul întregii þãrii funcþioneazã cu
sincope foarte mari. Sper din toa-
tã inima, ca cetãþenii sã fie
aproape de noi, aºa cum am
fost ºi noi alãturi de ei în pe-
rioadele în care am guvernat”,

a precizat Lia Olguþa Vasilescu,
vicepreºedintele PSD.

Candidaþii cunosc foarte bine
probleme judeþului

„ (...) De data aceasta, listele pe
care le propune PSD sunt liste cu
oameni care vor merge ºi vor re-
prezenta judeþul ºi care se vor bate
pentru multe din proiectele, ce vor
aduce atingere lucrurilor ºi cetãþe-
nilor din judeþul Dolj. Ne bazãm
pe o echipã tânãrã ºi foarte pu-
ternicã. (...) Mulþi dintre cei care
candideazã, azi, sunt fie consilieri
judeþeni, fie locali, care au demon-
strat de-a lungul timpului cã sunt
pregãtiþi ºi cunosc foarte bine pro-
blemele judeþului, iar ceea ce au
vãzut aici, vor pune în aplicare în
Parlamentul României”, a adãugat
Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU

ªi în cazul liberalilor, lista a su-
ferit modificãri. Senatorul Mãrini-
cã Dincã a renunþat sã mai candi-
deze în momentul în care condu-
cerea partidului nu l-a pus pe lista
deputaþilor, ci pe cea a senatorilor,
poziþia secundã. „Suntem cei care
ne-am propus sã facem, ceea ce
nu au reuºit alþii pânã acum. Avem
o echipã cu 85% nume noi. ªi sunt
oameni care au competenþe pro-
fesionale, oameni care au bun simþ
ºi oameni care îndeplinesc crite-
riile de integritate pe care PNL le-a
impus. Avem convingerea cã vom
face performanþã ºi în Parlament
prin reprezentanþii noºtri. Mizãm
pe patru deputaþi ºi doi senatori.”,
a subliniat prof.univ.dr Nicolae

Giugea preºedintele PNL Dolj. În
legãturã cu prezenþa la vot ºi mo-
bilizarea doljenilor, fostul prefect
de Dolj a spus cã liberalii sperã sã
fie pe 11 decembrie o prezenþã
bunã la vot, pentru cã o prezenþã
slabã va defavoriza PNL-ul., iar
rezultatul trebuie sã fie corelat di-
rect cu voinþa cetãþenilor. „În ulti-
mul timp se aude tot mai des devi-
za asta cã „Vrem o þarã ca afa-
rã!”. Posibil, dar þara de afarã ºi-
au construit-o cei de acolo, þara
de aici ne-o construim noi, iar
acesta este un mod de a participa
la construcþia þãrii, prin participa-
rea la vot. Dacã ies la vot doar
1000, atunci aceºtia 1000 vor lua
decizia pentru toþi ceilalþi. Prin ne-

prezentarea la vot s-a ajuns în
momentul de faþã în situaþia pe care
o avem în Parlament...”, a com-
plet Nicolae Giugea.

„Suntem o echipã unitã”
Deputatul Ionuþ Stroe conside-

rã cã aceste alegeri reprezintã pen-
tru PNL o probã ºi anume, cã în
aceastã þarã se poate face politicã
ºi altfel. „ Demonstrãm cã putem

sã guvernãm cu un premier inte-
gru, cã un partid îºi fixeazã ca
obiectiv corectitudinea înainte de
proiecte mãreþe. Cã existã ºi se va
manifesta în viitoarea guvernare
PNL-Cioloº : integritate, corecti-
tudine ºi profesionalism. Acestea
sunt lucrurile cu care construim
oferta politicã ºi la nivelul organi-
zaþiei noastre...”, a subliniat pre-
ºedintele PNL Craiova.

Senatorul Mario Ovidiu Oprea
a þinut sã sublinieze ideea cã par-
tidul e unit...cã nu mai existã no-
þiunea de „fost” ºi cã cei care vor
fi trimiºi în Parlament nu se vor
ascunde în spatele imuntãþii.
„Este momentul în care ne do-
rim sã dovedim cã suntem o
echipã unitã. Noi suntem pregã-
tiþi sã le arãtãm contracandidaþi-
lor cã acel refrem cu foºtii ºi foºtii
s-a încheiat ºi cei care vor mer-
ge în Parlament din rândurile
noastre sunt pregãtiþi  sã fie ac-
tivi. Dacã vor obþine funcþii pen-
tru Comisiile din Parlament vor
fi prezenþi la ºedinþe, vor fi ac-
tivi ºi nu se vor ascunde dupã
imunitate. Dacã va fi nevoie sã
dovedim cã respectãm criteriile
de integritate suntem pregãtiþi
chiar sã renunþãm la aceastã imu-
nitat, în spatele cãreia foarte
mulþi se ascund ºi vor sã se as-
cundã ºi de acum înainte”, a spus
senatorul Mario Oprea.

MARGA BULUGEAN

Lista candidaþilor pentru Camera Deputaþilor: Lia Olguþa Vasiles-
cu, Ion Cãlin, Alina Tãnãsescu, Alexandra Presurã, Florin Stancu, Eliza
Peþa, Ovidiu Flori, Valericã Pupãzã, Mihai Neaþu, Marin Viorel, Filip Au-
relia, Mitricof George-Cristian, Radu Marin Traian. Pentru Senat: Clau-
diu Manda, Radu Preda, Lavinia Craioveanu, Cosmin Vasile, Gioancã
Eugen ºi Opran Alexandru.

Ieri, liberalii doljeni au depus listele de candi-
daturi pentru alegerile parlamentare, convinºi
fiind cã experienþa împletitã cu noutatea este
soluþia perfectã pentru a-i determina pe doljeni

sã iasã la vot pe 11 decembrie ºi sã punã ºtampila
pe PNL. Pe patru deputaþi ºi trei senatori mizea-
zã preºedintele PNL Dolj ºi susþine cã þara începe
sã se construiascã chiar din ziua alegerilor.
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Sãptãmâna trecutã, 12 Grãdi-
niþe ºi-au cunoscut viitorii ma-
nageri, pentru patru ani, iar în
ceea ce priveºte învãþãmântul
gimnazial, sunt foarte puþine sur-
prize. La ªcoala „Mihai Emines-
cu”, prof. Silvia Cîrþu a obþinut
cel mai mare punctaj pentru „di-
rector”, aºa cum s-a întîmplat ºi
cu adjunctul prof. Elena Nico-
lae. Schimbare a survenit la
ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul” din Craiova, unde noul ma-
nager va fi prof. Alexandrina
Nãstase, fost inspector ºcolar,
dar funcþia de adjunct a fost câº-

Asociaþia Tinerilor cu Iniþiativã
din Zona Olteniei în colaborare cu
cei ºase parteneri internaþionali:
Youth Horizons (Grecia), Bulgari-
an Youth Forum (Bulgaria), EURO-
NET (Italia), Serik Eðitim,Kültür ve
Gençlik Topluluðu-SERGET (Tur-
cia), Zdruzenie Pavel Satev Kocani
(Macedonia), Raplection (Croaþia),
organizeazã astãzi, ora 15:00, sala
101, Cãmin 6, Strada Petre Ispires-
cu, conferinþa de presã în cadrul
proiectului „The Global Problems
of Humanity”.

Acest proiect este implementat
cu suport financiar din partea Co-
misiei Europene prin intermediul
programului Erasmus Plus, Acþiu-
nea Cheie 1 gestionatã în România
de ANPCDEFP.

Proiectul reuneºte în aceastã sãp-
tãmânã 36 de tineri ºi 7 lideri de ti-
neret, pentru o duratã de 7 zile [24-
30 octombrie 2016], unde activitã-
þile preconizate au ca obiectiv prin-
cipal creºterea responsabilizãrii ti-
nerilor cu privire la problemele ac-
tuale ºi viitoare ale omenirii, prin
educarea spiritului eco-civic ºi im-
plicarea activã a întregii comunitãþi
în vederea formãrii unei atitudini pozitive faþã
de societate ºi mediul înconjurãtor.

Cadre didactice universitare de anver-
gurã, cercetãtori, studenþi  au participat,
ieri, în „Sala Albastrã” a Unicersitãþii din
Craiova, la deschiderea simpozionului in-
ternaþional „Horticulturã, ªtiinþa alimen-
telor, biologie ºi ingineria mediului”, or-
ganizat de Facultatea de Horticulturã a
Universitãþii din Craiova. Prof. univ. dr.
Romulus Lungu, prorector al Universi-
tãþii din Craiova a transmis un bun-venit
oaspeþilor, urându-le zile fructuoase în
ceea ce priveºte discutarea temelor abor-
date. La rândul sãu, prof. univ. dr. Sina
Cosmulescu, decan al Facultãþii de Horti-
culturã din Craiova, a precizat: „Suntem

Sunt cunoscute mai multe Sunt cunoscute mai multe Sunt cunoscute mai multe Sunt cunoscute mai multe Sunt cunoscute mai multe conducericonducericonducericonducericonduceri
de unitãþi ºcolarede unitãþi ºcolarede unitãþi ºcolarede unitãþi ºcolarede unitãþi ºcolare

Cea de-a doua sãptãmânã a concursului
pentru ocuparea funcþiilor de director, res-
pectiv director adjunct în instituþiile de în-
vãþãmânt preuniversitar din judeþul Dolj se

apropie de sfârºit ºi se poate discuta pe mar-
ginea rezultatelor obþinute pânã în prezent.
Sunt deja unitãþi unde competiþia s-a înche-
iat ºi se aºteaptã validarea rezultatelor.

tigatã de cãtre actuala deþinãtoa-
re a postului -  prof. Dana Cot-
fasã. La ªcoala Specialã „Sf.Va-
sile”, prof. Mariana Cornea ºi-
a pãstrat mandatul, la fel cum s-
a întâmplat ºi la Liceul cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Triºcu”,
unde prof. Geri Mitroi ºi-a pãs-
trat mandatul, fiind secondat de
adjuncþii prof. Mihaela Berin-
deie ºi Ionel Brânduºoiu.
Fãrã mari surprize

Sãptãmâna aceasta a continuat
susþinerea probelor ºi nu sunt prea
mari surprize, poate doar respin-

gerea candidaturii prof. Violeta
Modan, de la Liceul din Amãrãº-
tii de Jos. Cele mai bune rezultate
au fost obþinute de prof. Ionuþ
Bistriceanu (Colegiul Tehnic
Energetic), prof.  Carmen Da-
ºoveanu (Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu”),  prof.
Gh. Barbu  (Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Craiova), iar
din mediul rural, prof. Monica
Pascu ºi Dãnuþ Panait,  de la
ªcolile Gimnaziale din Celaru, res-
pectiv Cioroiaºi au obþinut cele
mai bune punctaje. ªi-a pãstrat
locurile, prof. Ileana Mocules-

cu, Liceul „Traian Vuia” din Cra-
iova, prof. Georgicã Bercea Flo-
rea (Liceul Tehnologic Auto din
Craiova), prof.   Dan ªoimu
(ªcoala Gimnazialã nr.1 Dãbu-
leni),  prof. Ludmila Panea (Li-
ceul „Charles Laugier” Craiova),
prof. Leonard Tica (Liceul Teo-
retic „Mihai Viteazul” Bãileºti),

prof.  Lucian Sãndoi (Liceul Te-
oretic „Tudor Arghezi” Craiova),
etc. Începând cu 1 noiembrie, în-
cepe lupta grea, cea pentru unitã-
þile de top al Craiovei – Colegiile
Naþionale „Carol I”, „Fraþii Bu-
zeºti”, „Elena Cuza”, „Gheorghe
Chiþu”, „ªtefan Velovan”.

CRISTI PÃTRU

Specialiºti din toatã lumea,Specialiºti din toatã lumea,Specialiºti din toatã lumea,Specialiºti din toatã lumea,Specialiºti din toatã lumea,
prezenþi la Craiova pentruprezenþi la Craiova pentruprezenþi la Craiova pentruprezenþi la Craiova pentruprezenþi la Craiova pentru

discuþii în domeniul horticulturiidiscuþii în domeniul horticulturiidiscuþii în domeniul horticulturiidiscuþii în domeniul horticulturiidiscuþii în domeniul horticulturii

onoraþi sã organizãm un astfel de simpo-
zion. Avem o tradiþie în ceea ce priveºte

învãþãmântul horticol ºi avem invitaþi de
marcã din strãinãtate – SUA, Republi-
ca Moldova, Grecia, Serbia, Bulgaria,
alãturi de colegi de –ai noºtri din þarã.
Vor fi discutate teme cu relevanþã eco-
nomicã, iar scopul principal va fi mij-
locirea schimbului de idei ºi informaþii,
în ceea ce privelte alimentaþia ºi me-
diul, iar dezvoltarea de parteneriate în
cercetare constituie un alt punct prin-
cipal, în aºa fel încât acest segment sã
devinã cât mai funcþional”.

CRISTI PÃTRU

Proiect „The Global
Problems of Humanity!”

Au fost orgnizate dezbateri deschise pe
tema problemelor întâmpinate în þãrile
de provenienþã, atelier de reciclare cre-
ativã pentru amenajarea spaþiului Eco,
jocuri de cunoaºtere, seri culturale.

Planul de activitãþi continua, ur-
mând ca pânã la sfãrºitul sãptãmâ-
nii sã derulãm acþiuni interactive ºi
benefice atât pentru participanþi cât
ºi pentru comunitatea locala craio-
veana, deoarece va fi stimulatã im-
plicarea tinerilor în rezolvarea pro-
blemelor globale ºi formarea unui
comportament proactiv, bazat pe
respectarea drepturilor omului ºi im-
plicarea activã în problemele comu-
nitãþii din care fac parte.
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Notã
Continuãm, cum am promis, publicarea

„Scrisorii din Himalaia” a jurnalistului ºi
scriitorului Tiziano Terzani, o analizã lucidã
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 încremenite
în retorica diplomaticã, ci al fiecãruia dintre
noi, sfãtuiþi de autor sã ne regãsim, în
intimitate, calea spre ordinea interioarã în
ansamblul celeilalte Ordini, universale, în
numele Armoniei cosmice de care, uitând-o
ori ignorând-o, depinde însuºi destinul Terrei
ºi al umanitãþii în ansamblul ei.

Ce-i de fãcut? (III)Ce-i de fãcut? (III)Ce-i de fãcut? (III)Ce-i de fãcut? (III)Ce-i de fãcut? (III)
În Himalaia indianã, 17 ianuarie 2002
Marele progres material nu a mers la pas

egal cu progresul nostru spiritual. Dimpo-
trivã: poate din acest punct de vedere omul
n-a fost niciodatã mai sãrac de când a deve-
nit atât de bogat. De aici ideea cã omul, în
mod conºtient, trebuie sã inverseze aceastã
tendinþã ºi sã reia controlul acelui instrument
extraordinar care este mintea sa. Acea min-
te, pânã acum angajatã prevalent sã cunoascã
ºi sã ia în stãpânire lumea exterioarã, ca ºi
cum aceea ar fi unica sursã a fericirii noas-
tre trecãtoare, ar trebui sã ne îndreptãm ºi
spre explorarea lumii interioare, spre cunoaº-
terea sinelui.

Idei absurde ale vreunui fachir aºezat pe

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”
un pat de cuie? Deloc. Acestea sunt
ideile care, într-o formã ori în alta,
cu diverse limbaje, circulã de ceva
timp în lume. Circulã în lumea occi-
dentalã, unde sistemul împotriva cã-
ruia aceste idei sunt îndreptate le-a
reabsorbit deja, fãcându-le „produ-
se” al unei ºi mai vaste pieþe „alter-
native” ce se întinde de la cursuri de
yoga pânã la cele de meditaþie, de la
aromaterapie la „vacanþe spirituale”
pentru toþi frustraþii cursei în spatele
jucãriilor de plastic ale fericirii mate-
riale. Aceste idei circulã în lumea is-
lamicã, desfãºurate între tradiþie ºi
modernitate, unde se redescoperã
semnificatul originar al jihadului, care
nu e doar rãzboi sfânt contra duº-
manului din afarã, ci înainte de toate rãzboi
sfânt lãuntric contra instinctelor ºi pasiuni-
lor celor mai josnice ale omului.

Din acest motiv nu e adevãrat cã o dez-
voltare umanã spre înalt ar fi posibilã. E
vorba de a nu continua în mod inconºtient
în direcþia în care ne aflãm la momentul ac-
tual. Aceastã direcþie e nebuneascã, cum
nebunesc e ºi rãzboiul lui Osama bin Laden
ºi cel al George W Bush. Amândoi îl citeazã
pe Dumnezeu, dar cu asta nu fac mai divine
masacrele lor.

Prin urmare sã ne oprim. Sã ne imagi-
nãm momentul nostru de acum din perspec-
tiva strãnepoþilor noºtri. Sã privim spre azi
din punctul de vedere al lui mâine spre a nu
trebui sã regretãm pe urmã de a fi pierdut o
bunã ocazie. Ocazia înseamnã a înþelege o

datã pentru totdeauna cã toate în lume sunt
unul, cã fiece parte are sensul ei, cã e posi-
bil sã înlocuim logica competitivitãþii cu eti-
ca coexistenþei, cã nimeni nu are monopolul
la nimic, cã ideea unei civilizaþii superioare
alteia e doar fructul ignoranþei, cã armonia,
ca ºi frumuseþea, constã în echilibrul con-
trariilor ºi cã ideea de a elimina pe unul din-
tre cei doi e un simplu sacrilegiu. Cum ar
arãta ziua fãrã noapte? Viaþa fãrã moarte?
Ori Binele? Dacã Bush ar reuºi, aºa cum a
promis, sã elimine Rãul din lume? Mania
aceasta de a voi sã reduci totul la o unifor-
mitate e foarte occidentalã. Vivekananda,
marele mistic indian, cãlãtorea la sfârºitul
secolului al IX-lea în Statele Unite spre a
cunoaºte hinduismul. La San Francisco, la
sfârºitul unei conferinþe a sa, o doamnã ame-

ricanã s-a ridicat ºi a spus: „Nu credeþi
cã lumea ar fi mai frumoasã dacã ar exis-
ta o singurã religie pentru toþi oamenii?”.
„Nu”, a rãspuns Vivekenanda. „Poate ar
fi încã mai frumos dacã ar exista atâtea
religii câþi oameni existã”.

„Imperiile cresc ºi imperiile dispar”,
spune începutul unuia din clasicii lite-
raturii chineze, Romanul celor Trei Re-
gate. Se va întâmpla ºi celui american,
cu atât cu cât se va încerca sã se im-
punã cu forþa brutã a armelor, acum
extrem de sofisticate, în loc sã se im-
punã tot cu forþa valorilor spirituale ºi
a idealurilor originale a Pãrinþilor sãi Fon-
datori. Primii care-ºi dau seama de în-
toarcerea mea aici sus au fost doi bã-
trâni corbi care în fiece dimineaþã, la

ceasul micului dejun, poposesc pe deodar,
arborele lui dumnezeu, un cedru maiestuos
din faþa casei ºi croncãnesc pânã când îºi
primesc resturile de la iaurtul meu – am în-
vãþat sã-l prepar – ºi ultimele boabe de orez
în castron. Chiar dacã aº vrea, n-aº putea
sã uit de prezenþa lor ºi de o poveste pe care
indienii o relateazã copiilor în legãturã cu cor-
bii. Un domn care sta, ca mine, sub un ar-
bore în grãdina sa, într-o zi n-a mai putut
suporta din cauza acelui plicticos croncãnit
al corbilor. ªi-a chemat servitori ºi ei cu pie-
tre ºi beþe i-au alungat. Însã Creatorul care,
în acea clipã, se trezea dintr-o aþipire,  a
bãgat de seamã imediat cã din marele con-
cert al universului sãu lipsea o voce ºi, mâ-
niat, ºi-a trimis un ajutor de-al sãu pe pã-
mânt care a readus corbii în arbore.

Gian Luigi Zampieri (n. 1965, Roma) este reprezentant
al ºcolii italiene de dirijat, fiind unul dintre ultimii discipoli ai
maestrului Franco Ferrara. A urmat studiile la Accademia di
Santa Cecilia ºi apoi la Accademia Chigiana, obþinând in 1988
Diploma de onoare. În calitate de organist ºi dirijor, s-a per-
fecþionat cu muzicieni de prestigiu precum Francesco De
Masi, Carlo Maria Giulini, Ghenadi Rojdestvenski ºi Leonard
Bernstein. La vârsta de 15 de ani a devenit organist la Basilica
di Santa Maria in Trastevere din Roma, unde a activat timp de
20 de ani. Lansat din anii studenþiei în cariera dirijoralã, Zam-
pieri a condus prestigioase orchestre din România, precum ºi
din strãinãtate.

De la mijlocul anilor ‘80, s-a dedicat prezentãrii operei lui
Astor Piazzolla ºi este considerat de criticã drept unul dintre
experþii de seamã pe scenele internaþionale: a realizat transcrip-
þii ºi orchestraþii interpretate în toatã lumea. Din 1986, este
profesor titular de studii orchestrale la conservatoarele italiene
de stat. În prezent, este dirijor invitat al Filarmonicii din Sao
Carlos (Brazilia) ºi dirijor al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova.

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” se desfãºoarã astãzi, de la ora 18.00, o nouã
întâlnire din cadrul proiectului lunar „Imago texte”.
Invitat este Viorel Pîrligras, cunoscut ca scriitor în special
pentru activitatea sa în domeniul literaturii SF, care va citi
prozã ineditã din creaþia sa. Prezentarea va fi fãcutã de
Irina Gãrdãreanu, elevã în clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „Carol I” din Craiova, colaboratoare a revistei
„Mozaicul”. Moderator va fi, ca de obicei, Petriºor
Militaru, iniþiatorul proiectului. Viorel Pîrligras (n. 29
ianuarie 1959) este scriitor ºi grafician. A fost rãsplãtit cu
zece premii de creaþie la concursuri naþionale de literaturã
SF (1981-1990), dintre care douã ale Uniunii Scriitorilor
din România (1982, 1987). A publicat prozã în reviste ºi
antologii ºi, la rândul sãu, este fondator al mai multor
reviste. Ca grafician a activat mai ales în domeniul Benzii
Desenate, obþinând numeroase premii la concursuri de
gen. A publicat în reviste ºi almanahuri, dar ºi albume BD.

MAGDA BRATU

„Imago texte”
cu Viorel Pîrligras

„Nopþi în grãdinile Spaniei” cu un pianist
român stabilit de peste 20 de ani în Canada

MAGDA BRATU

Un nou concert din cadrul „Friendship Season” are
loc astã-searã, ora 19.00, la Filarmonica „Oltenia”.
Susþinut de Orchestra Simfonicã a instituþiei, condu-
sã de dirijorul Gian Luigi Zampieri (Italia), evenimen-
tul îl aduce la Craiova pe solistul pianist Dan Atana-

siu (Canada). În program: Uvertura „Manfred”, op.
115 de Robert Schumann, „Nopþi în grãdinile Spaniei”
pentru pian ºi orchestrã, G. 49 de Manuel de Falla, Uver-
tura tragicã, op. 81 ºi Variaþiuni pe o temã de Haydn,
op. 56a de Johannes Brahms. Biletele costã 30 lei, 20
lei (pensionari) ºi 15 lei (elevi ºi studenþi).

Dan Atanasiu s-a nãscut în Timiºoara ºi a început studiul
pianului la vârsta de 5 ani. Imediat dupã absolvirea Conservato-
rului „Ciprian Porumbescu” din Bucureºti a devenit solist con-
certist la Filarmonica „George Enescu”, poziþie pe care a ocu-
pat-o pânã la plecarea lui în Canada, în anul 1993. Este deþinã-
torul a numeroase premii la importante competiþii internaþiona-
le: „Marguerite Long” (Paris), „Frédéric Chopin” (Varºovia),
„Paloma O’Shea” (Santander, Spania), „Dino Ciani” (Mila-
no), Montreal (Canada) ºi Bordeaux (Franþa). A desfãºurat o
bogatã carierã artisticã, susþinând concerte ºi recitaluri aproa-
pe în toate þãrile din Europa, în America de Nord, China ºi
Maroc. Datoritã nivelului artistic impresionant al apariþiilor sale
a fost invitat la festivaluri importante.

La scurt timp dupã stabilirea în Canada, Dan Atanasiu a fost
diagnosticat cu „distonie focalã”, care i-a afectat mâna dreap-
tã, fãcându-i imposibil sã cânte o mare parte din repertoriul
pianistic. Aceastã tulburare de miºcare întâlnitã în special la
pianiºti ºi violoniºti l-a determinat sã-ºi restrângã activitatea
concertisticã ºi sã se dedice mai mult carierei pedagogice.
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Acord privind

tratatul comercial

UE-Canada
Autoritãþile federale ºi

regionale din Belgia au
ajuns la un acord privind
tratatul comercial UE-
Canada, care ar putea sã fie
semnat sãptãmâna urmãtoa-
re, a declarat premierul
belgian Charles Michel.
Prim-ministrul a anunþat cã
liderii comunitãþilor regio-
nale ºi lingvistice din Belgia
au ajuns la un acord privind
un text comun care ar trebui
sã elimine incertitudinile
privind importurile agricole
ºi sistemul de soluþionare a
disputelor. Acordul între
Guvernul federal al Belgiei
ºi liderii Valoniei pe tema
CETA va trebui supus
aprobãrii parlamentelor
regionale belgiene, apoi
analizat de Uniunea Euro-
peanã, celelalte 27 state
membre UE ºi Canada,
informeazã publicaþia La
Libre Belgique. „S-a ajuns
la un acord”, a transmis
premierul Charles Michel,
precizând cã modificãrile
vor trebui aprobate de
parlamentele tuturor regiu-
nilor belgiene pânã astãzi la
ora 24.00, precum ºi de
celelalte state UE ºi de
Canada. „Am ajuns la un
acord între belgieni”, a
confirmat socialistul Paul
Magnette, premierul regiunii
Valonia. „Suntem extrem de
fericiþi cã solicitãrile Valo-
niei au fost ascultate”, a
subliniat Magnette.

Rusia va elimina

toate armele chimice

din arsenalul sãu

pânã la finalului

anului 2017
Rusia va elimina toate

armele chimice din arsena-
lul sãu pânã în luna decem-
brie 2017, a declarat joi
generalul rus Valery Kapas-
hin, un înalt oficial însãrci-
nat cu depozitarea ºi elimi-
narea stocurilor de arme
chimice ale Rusiei. Potrivit
estimãrii avansate de Kapas-
hin, Rusia ar urma sã
elimine armele chimice cu
un an mai devreme decât
anunþase anterior. Rusia,
care este semnatarã a Con-
venþiei Internaþionale pri-
vind interzicerea Armelor
Chimice,a eliminat deja
aproximativ 93% din stocu-
rile sale de arme chimice,
potrivit oficialilor. În ulti-
mele douã decenii, Rusia a
construit mai multe instala-
þii pentru eliminarea în
condiþii de siguranþã a
armelor chimice din arsena-
lul sãu.

Cel puþin ºapte state NATO vor
contribui cu trupe ºi echipamente
la efectivele Alianþei Nord-Atlanti-
ce din România, în timp ce militari
români vor fi trimiºi în Polonia, anun-
þã secretarul general Jens Stolten-
berg. „Am discutat despre progre-
sele în demersul de consolidare a
prezenþei NATO în regiunea Mãrii
Negre, în cadrul unei brigãzi multi-
naþionale terestre comandatã de
România. De asemenea, lucrãm la
mãsuri de tip aerian ºi maritim. Sunt
bucuros sã confirm cã numeroase
naþiuni au exprimat voinþa de a con-
tribui la prezenþa în regiunea Mãrii
Negre, la nivel terestru, maritim ºi
aerian. Este vorba de Canada, Ger-
mania, Olanda, Polonia, Turcia ºi
Statele Unite. Alþi aliaþi analizeazã
modalitãþi de a contribui”, a decla-
rat Jens Stoltenberg, secretarul ge-

neral NATO, dupã reuniunea miniº-
trilor Apãrãrii desfãºuratã la Bruxel-
les. Conform unui comunicat al Mi-
nisterului britanic al Apãrãrii difu-
zat în contextul reuniunii NATO de
la Bruxelles, „Marea Britanie va tri-
mite avioane militare multirol Euro-
fighter Typhoon pentru misiuni de
patrulare aerianã pe flancul sud-es-
tic al NATO, în scopul garantãrii se-
curitãþii aliaþilor din zona Mãrii Ne-
gre”. „Avioanele vor fi detaºate de
la unitatea Coningsby, aparþinând
Forþelor Aeriene Regale, la Baza ae-
rianã Mihail Kogãlniceanu, Româ-
nia, cel mult patru luni, în anul 2017”,
precizeazã instituþia. „România ºi
Marea Britanie se vor alãtura bata-
lionului comandat de SUA din Po-
lonia”, a precizat Stoltenberg. La
rândul sãu, ministrul britanic al Apã-
rãrii, Michael Fallon, a anunþat cã

Marea Britanie va contribui cu 800
de militari la un batalion NATO din
Estonia. Mãsurile adoptate miercuri
ºi ieri sunt rezultatul deciziei luate
în iulie de Alianþa Nord-Atlanticã în
sensul consolidãrii a prezenþei mili-
tare în Europa de Est, prin desfãºu-
rarea a mii de militari în România, Po-
lonia ºi în þãrile baltice. Miercuri, în
cadrul reuniunii miniºtrilor Apãrãrii
din þãrile membre NATO, Statele
Unite s-au angajat sã trimitã trupe
suplimentare, tancuri ºi sisteme de
artilerie în Polonia. Germania, Cana-
da ºi alte þãri NATO au promis cã
vor contribui la batalioanele NATO
din Europa de Est. În paralel, douã
nave militare ruse echipate cu rache-
te de croazierã au fost trimise în
Marea Balticã, în largul Suediei ºi
Danemarcei. Secretarul general
NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat,
conform site-ului agenþiei Reuters,
cã cei 4.000 de militari suplimentari
din þãrile baltice ºi Polonia sunt o
reacþie moderatã la decizia Rusiei de
a menþine circa 330.000 de militari în
apropierea Moscovei, pe flancul
vestic al Rusiei ºi relativ în apropie-
rea frontierelor Alianþei Nord-Atlan-
tice. „Doar luna aceasta, Rusia a
montat sisteme de rachete Iskander,
care pot transporta focoase nuclea-
re, în enclava Kaliningrad; în plus,
Moscova a suspendat acordul cu
Statele Unite privind procesarea
plutoniului de uz militar”, a afirmat
Stoltenberg, acuzând din nou Ru-
sia de susþinerea insurgenþilor se-

paratiºti din estul Ucrainei. Planul
NATO este de a crea patru grupuri
de luptã cu efective totale de 4.000
de militari, susþinuþi de o forþã de
reacþie rapidã formatã din 40.000 de
persoane. Cele patru batalioane
NATO vor fi comandate de SUA,
Germania, Marea Britanie ºi Cana-
da, fiind staþionate în Polonia, Li-
tuania, Estonia ºi Letonia. Canada
s-a angajat sã trimitã 450 de militari
în Letonia, iar Italia va contribui cu
140 de militari. Între 400 ºi 600 de mili-
tari germani vor ajunge în Lituania,
alãturi de personal din Olanda, Nor-
vegia, Belgia, Croaþia ºi Luxemburg.
„Aceste contribuþii vor fi o demon-
straþie clarã a relaþiilor transatlantice
strânse”, a argumentat Jens Stolten-
berg. Alianþa Nord-Atlanticã a apro-
bat în iulie planul de consolidare a
prezenþei militare în Europa de Est,
prin desfãºurarea a mii de militari în
Polonia ºi în þãrile baltice. O structurã
multinaþionalã NATO ar urma sã fie
staþionatã în România. În plus, Alian-
þa a preluat controlul asupra sistemu-
lui antirachetã, care include nave
americane dotate cu sisteme antiba-
listice în largul Spaniei, un radar în
Turcia ºi elementele de interceptare
din România. Rusia a avertizat în mai
multe rânduri cã este „extrem de preo-
cupatã” de instalarea sistemelor anti-
balistice NATO în România ºi Polo-
nia, afirmând cã sunt interzise prin
Tratatul privind Forþele nucleare in-
termediare (INF) ºi avertizând cã va
lua mãsuri pentru a se apãra.
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La puþin peste douã luni de la un cu-
tremur devastator petrecut în Italia Cen-
tralã, la confluenþa dintre regiunile Abruz-
zo, Lazio ºi Le Marche (în august a.c.), în
care cel puþin o localitate, Matrice, a fost
literalmente, distrusã în întregime, mier-
curi seara spre ieri, s-a consemnat un
nou seism care, chiar dacã fãrã victime ºi
cu daune mai puþine faþã de preceden-
tul, a sfârºit prin a zgudui, încã o datã,
populaþia ºi sistemul instituþional aferent
al Italiei la o cotã de îngrijorare maximã.

Notând cã, în zona respectivã, sub-
montalã, apenninã. e una veche ºi, deo-
potrivã, marcatã sismicã, nu ne  vom ocu-
pa acum ºi aici despre dimensiunea, în
detalii, a acestui fenomen aflat deja sub
semnul unei fatalitãþi obiective cu care
Natura ne provoacã, neaºteptat ºi me-
reu nepregãtiþi, potrivit unor capricii ce
scapã capacitãþii noastre de înþelegere.

Ceea ce însã se cunoaºte mai puþin – ori deloc
– intrã, vrem ori nu, sub incidenþa unor dispute ce
greveazã substanþial ºi, dupã episodul acestui nou
cutremur, asupra agendei politice a UE ºi, proba-
bil, poate chiar asupra viitorului ei în actuala ei
formã constitutivã.

Tocmai ce, la începutul sãptãmânii, s-a iscat o
controversã acerbã ºi acidã între Roma ºi Bruxelles,
motivul constituindu-l disputa legatã de Proiectul
de buget al Italiei pentru 2017 (aºa-numit Manovra)
ºi Comisiile  de resort economico-financiare de la
Bruxelles, menite, cum se ºtie, a da undã verde, în
baza Planului de Stabilitate, unor astfel de mãsuri
ale þãrilor membre. Anticipatã încã de mai multe
luni (a nu se uita confruntãrile dintre premierul
italian ºi Angela Merkel, cãrora li s-a asociat, cu o
ambiguitate maleficã, preºedintele francez Hoal-
lande), disputa nu s-a aplanat, în ciuda retoricii
diplomatice dãtãtoare de speranþã) ºi chiar în ciu-
da sprijinului aproape fãrã precedent pe care Italia
l-a primit sãptãmâna trecutã de la Barck Obama, cu
prilejul ultimei, mai mult decât prietenoase, ceremo-
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nii a acestuia la final de mandat.
S-a ajuns, astfel, ca, în locul avizului Bruxelles-

ului, Roma a cunoscut, mai întâi, vizita (un fel de
inspecþie la faþa locului) a unor comisari europeni
care, lacunar mediatic, au decis doar suspendarea
unui rãspuns clar, invitând, totuºi, guvernul Renzi
la o revizuire a planului sãu de buget, în joc aflân-
du-se douã chestiuni, în egalã mãsurã, de viziune
politicã ºi de ordin financiar. Primul ºi cel mai im-
portant se referã la opoziþia Romei, constante în
ultimii ani, la politica de austeritate promovate con-
stant de UE în ultimul deceniu ºi mai bine. În repli-
cã, guvernul Renzi ºi, în linie de convergenþã cu
alte entitãþi guvernative ºi nu numai din Sudul
continental, propun o mai mare flexibilitate finan-
ciarã în cadrul comunitãþii europene argumentând
ca politicã anti-crizã (ºi pro-investiþionalã, chiar
anti-ºomaj), solicitând o cotã mai lejerã a cotei
deficitului, de 1,5 la sutã promovat ºi susþinut în-
deosebi de Germania). Manovra italianã înaintatã
cu o sãptãmânã în urmã la Bruxelles solicita ridica-
rea pânã la 2,3 la sutã a plafonului, argumentele

cele mai solide invocate fiind, în esen-
þã, strict economic, douã: masivele
cheltuieli (peste 5 miliarde de euro
numai în acest an) ale Italiei în odise-
ea imigraþiei cãreia a sfârºit, în ciuda
promisiunilor, prin a-i face faþã de una
singurã ºi cât de poate de corect) ºi,
în plus, noua povarã de cheltuieli pe
care i-a impus-o teribilul cutremur din
24 august a-c).

Deºi împãrtãºind declarativ aces-
te solicitãri ale Romei, iatã cã, în final,
Comisia Europeanã n-a consfinþit luni,
la Roma, la propunerile ce i-au fost
avansate. În acest context, douã re-
acþii ale autoritãþilor italiene centrale
meritã evocate. ªi nu doar ca simple
replici din arsenalul diplomaþiei de
goalã chiromanþie, ci cu atenþie la
nuanþe ce-ar putea avea un impact
major asupra destinului, ºi aºa pre-

car, al UE în viitorul foarte apropiat.
Prima îi aparþine premierului Matteo Renzi care,

mai întâi la somptuosul dineu oferit de Obama la
Casa Albã, apoi, zilele trecute în apariþiile sale pu-
blice acasã, a ameninþat cã nu va schimba o literã
din manevrã financiarã trimisã la Bruxelles. Cea
de-a doua, de data acesta a ministrului sãu de Eco-
nomie, Padoan, altminteri un economist din clasa
celor mai titraþi din lume, care, luni, declara într-un
interviu, de o manierã surprinzãtoare pentru dis-
creþia sa proverbialã, cã Bruxelles-ul are de ales,
dacã va respinge proiectul sãu de buget, între Roma
ºi… „Ungaria lui Orban”.

Dacã, în acest context, adãugãm ºi unele dintre
dezbaterile ceva mai ipotetice, dar nu mai puþin
preocupante, prezente în media din ultimele luni
cã, la 4 decembrie când se va desfãºura referendu-
mul cu scopul unor schimbãri constituþionale, n-
ar fi exclus, în ipoteza votului negativ, sã asistãm
la un al doilea Brexit, un Italexit, deci, care, în rea-
litate ar putea chiar sã punã proiectul european
pe,… butuci.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMPLETARE CONVOCATOR Al Adunã-

rii Generale Extraordinare a Acþionarilor Socie-
tãþii CLADIREA  PROIECT S.A. cu sediul în Cra-
iova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D1,
jud. Dolj CUI 2291704, înmatriculatã sub nr. J16/
130/1991. Administratorul Unic al societãþii CLA-
DIREA PROIECT S.A., (“Societatea”), în temeiul
art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990, republicatã,
completeazã ordinea de zi a Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor, convocatã la data
de 23.11.2016, ora 10.00, la sediul Societãþii din
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D1, jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã participle
toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor al societãþii CLADIREA PROIECT S.A.
la sfârºitul zilei de 23.10.2016 (data de referinþã),
astfel: 1. Punctul 1 litera a) din convocatorul ini-
tial se va completa astfel: 1. Aprobarea transfe-
rului, în integralitate, a afacerilor desfãºurate de
cãtre Societate printr-un transfer universal al pa-
trimoniului, inclusiv dar fãrã a se limita la: a) Imo-
bil situat în Craiova str. Ion Maiorescu, nr.4, fostnr.
10, înscris în CF nr. 215006 (CF vechi 20479) a
localitatii Craiova, compus din teren, în suprafa-
þã de 1.387 m.p., ºi birouri proiectare cu subsol
ºi 7 etaje cu nr. CAD 11972-C1, intrare principalã
cu subsol ºi parter, cunr. CAD 11972-C2 ºi gara-
je cu numãr CAD 11972-C8. Facem precizarea
ca imobilul era identificat anterior, conform înre-
gistrãrilor în cartea funciarã, cu urmãtoarele nu-
mere cadastrale:11972, 11972-C1, 11972-C2,
11972- C8, 11973, 11973-C5, 11973 – C6, 11973-
C7, 11974,11974-C3, înscris în CF nr. 20479; 2.
Se adaugã punctual nr. 3 în convocator, având
urmãtorul conþinut: Aprobarea semnãrii: -unui
contract de ipotecã mobiliarã, constituit în fa-
voarea Bancii ING Bank NV Amsterdam, având
ca obiect un cont bancar al Societãþii, în care se
va vãrsa o parte din preþul transferului de activi-
tate, în scopul garantãrii îndeplinirii obligaþiei de
stingere a  sumelor datorate conform contractu-
lui de facilitate de credit nr. 08453, încheiat la
data de 06 august 2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi conform contractu-
lui de facilitate de credit nr. 08453/09, încheiat la
data de 25 noiembrie 2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, încheiate cu Banca - unei
notificãri la contractul de facilitate de credit
08453si  respectiv08453/09 prin care se solicitã
constituitea acestui depozit” 3. Se adaugã punc-
tul nr. 4 in convocator, având urmãtorul conti-
nut: Imputernicirea dlui Ciuciu Ion Constantin
sã semneze în numele ºi pentru Societate, con-
tractul de ipotecã menþionat la punctul 3 de mai
sus, precum ºi notificarea la contractul de facili-
tate de credit 08453 ºi  respectiv 08453/09 prin
care se solicitã constituitea acestui depozit. Ad-
ministratorul Unic al Soc. CLÃDIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj,  organizeazã con-
curs (examen) în data de 28  noiembrie  2016,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 30 no-
iembrie 2016, ora 14.00 (interviul), la sediul
instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj, pentru ocuparea urmãtoa-
relor  funcþii publice de execuþie  vacante: ·
1 post funcþie publicã inspector, grad pro-
fesional superior în cadrul Serviciului Ma-
nagement de Caz pentru Copil – Comparti-
ment Management de Caz pentru Copilul
Aflat în Plasament la Persoane/Familii · 1 post
funcþie publicã inspector, grad profesional
superior în cadrul Serviciului Management
de Caz pentru Copil – Compartiment Mana-
gement de Caz pentru Copilul Aflat în Plasa-
ment în Servicii de Tip Rezidenþial Condiþiile
generale: - candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile  prevãzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul Funcþionarilor
Publici, republicatã(r2); Condiþii specifice de
participare la concurs: · 1 post funcþie pu-
blica inspector, grad profesional superior
în cadrul Serviciului Management de Caz
pentru Copil – Compartiment Management
de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la
Persoane/Familii - studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul stiintelor socio-umane sau juridice; - ve-
chime în specialitatea studiilor necesarã exer-
citãrii funcþiei publice minimum - 9 ani · 1
post funcþie publicã inspector, grad profe-
sional superior în cadrul Serviciului Mana-
gement de Caz pentru Copil – Compartiment
Management de Caz pentru Copilul Aflat în
Plasament în Servicii de Tip Rezidenþial - stu-
dii universitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul stiintelor socio-umane
sau juridice; - vechime în specialitatea stu-
diilor necesarã exercitãrii funcþiei publice mi-
nimum - 9 ani. Dosarele de concurs se pri-
mesc pânã la data de  16.11.2016, ora 16,00
la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj,  Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare - camera
3. Informaþii suplimentare se pot obþine la
sediul instituþiei - camera 3 sau la telefon
0251/407009.

Primãria ªimnicu de Sus vinde la licita-
þie publicã deschisã în data de 16.11.2016,
ora 10.00 urmãtoarele: imobil compus din
casã ºi teren în suprafaþã de 420 mp, ampla-
sate în satul ªimnicu de Sus, pe strada Geor-
ge Coºbuc, judeþul Dolj. Persoanele intere-
sate se adreseazã la secretariat pentru ridi-
carea caietului de sarcini.

Primãria ªimnicu de Sus vinde la lici-
taþie publicã deschisã în data de 16.11.2016,
ora 11.00, teren în suprafaþã de 440 mp si-
tuat în satul Floreºti, strada Constantin Flo-
reºteanu, judeþul Dolj. Persoanele interesate
se adreseazã la secretariat pentru ridicarea
caietului de sarcini.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã con-
curs pentru ocuparea unui post vacant de
educator specializat. Condiþii generale de par-
ticipare la concurs: Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale prevãzute la
art.3 din Regulamentul-cadru privind stabili-
rea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 1 post educator spe-
cializat (Calafat) - studii universitare absolvite
cu diplomã de licenþã în domeniul ºtiinþelor
socio-umane: - modul psihopedagogic; - ve-
chime în muncã de minim 1 an. Concursul se
organizeazã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
în data 21 noiembrie 2016, ora 10.00 (proba
scrisã) ºi în data de 23 noiembrie 2016, ora
14.00 (interviul).   Dosarele de concurs se de-
pun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, respectiv pânã pe data de
10.11.2016. Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, telefon 0251/
407009, pagina de internet www.dgaspcdolj.ro.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu se-
diul profesional in Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E,
jud. Gorj, reia licitaþia publicã, LA PRET RE-
DUS CU 50% FATA DE EVALUARE, în vederea
vânzãrii bunurilor proprietatea SC MAXITEC
SRL, aflatã în procedura falimentului în dosa-
rul 11260/63/2009, pe rolul Tribunalul Judeþean
Dolj, în fiecare zi de marþi continuând cu data
de 01.11.2016 orele 13,30, dupã cum urmeazã:
- teren extravilan situat în extravilanul munici-
piului Craiova, zona Cernete, tarlaua 52/1, par-
cela 31/1, jud. Dolj, în suprafaþa de 14.173 mp,
la pretul de 448.950 lei. Inscrierea la licitaþie ºi
procurarea regulamentului de vânzare se va
face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrãtoa-
re între orele 800 – 1230, 1230 – 1630 pânã cel târziu
în ziua licitaþiei orele 12.00, în baza achiziþionã-
rii regulamentului de vânzare ºi a achitãrii ga-
ranþiei de participare de 10% din preþ. Informa-
þii suplimentare la sediul lichidatorului sau la
telefoanele 0253/214120, 0753095556. Cei ce
pretind vreun drept asupra bunurilor supuse
licitaþiei sunt invitaþi sã anunte lichidatorul judi-
ciar înainte de data stabilitã pentru vânzare ºi
sã-i comunice documentele justificative.
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SPITALUL Clinic Municipal Filantro-

pia Craiova organizeazã concurs la sediul
din localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.
1 pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante, conform HG 286/2011- cu modifi-
cãri ºi completãri: Asistent medical debu-
tant PL- Cl.Hematologie- 2 posturi. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 21.11.2016, ora 10.00, Proba in-
terviu în data de 24.11.2016, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: concurs pentru ocuparea postului;
diploma ºcoala sanitarã postlicealã; nu
necesita vechime. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã
la data de 11.11.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40, Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova organizeazã concurs la sediul
din localitatea Craiova, str.Filantropia, nr.1
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi va-
cante, conform HG 286/2011- cu modificãri
ºi completãri: Asistent medical debutant
PL- Camera de gardã (Pediatrie)- 4 posturi.
Concursul se va desfãºura astfel: proba
scrisã în data de 22.11.2016, ora 10.00, pro-
ba interviu în data de 25.11.2016, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: concurs pentru ocuparea postului;
diploma ºcoala sanitarã postlicealã; nu
necesitã vechime. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã
la data de 11.11.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare Dragomir Gelu Vasile ºi Drago-
mir Luminiþa anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiectul “Construi-
re imobil P+2 cu destinaþia locuinþe colec-
tive, bazin etanº vidanjabil, platformã be-
tonatã ºi împrejmuire teren” propus a fi
amplasat în mun. Craiova, str. Pescãruºu-
lui, nr. 40D, jud. Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de pe internet www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 03.11.2016.

ANIVERSÃRI
Astãzi, când frunzele ruginii ale
toamnei îºi iau zborul odatã cu
pãsãrile cerului, a mai trecut un
an de când minunaþii noºtri
ªERP ANAMARIA ªI ROBERT
ºi-au unit destinele în faþa Bu-
nului Dumnezeu. Au zburat 16
toamne de iubiri ºi vã dorim
multe,multe toamne de dragos-
te ºi fericire! Mulþi ani fericiþi
alãturi de minunata familie.

OFERTE DE SERVICI
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33 ani,
permis conducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucreazã împre-
unã la curãþenie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu pozã ºi numãr
de telefon la e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toate detaliile.
Preþul drumului este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curãþenie,
menaj, îngrijire bãtrân. Te-
lefon: 0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
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CEREALCOM DOLJ SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul ”Instalaþie de sto-
care ºi distribuþie GPL pentru consum
industrial” propus a fi amplasat în ora-
ºul Segarcea, str. Gãrii, nr. 7, jud. Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul CE-
REALCOM DOLJ SRL, ORAªUL
Segarcea, str. Unirii, nr. 4, jud. Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8,00 -
16,30 ºi vineri între orele 8,00 - 14,00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax:0251/419035, email:
office@apmdj.anpm.ro.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de teracotã,
parchet 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.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + 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.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
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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 menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe,
piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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 tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã, de-
fecte - 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
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.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi su-
prapuse. Telefon: 0251/
427.583.

Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, ma-
ºinã de cusut Ileana.
Telefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

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

Ofer spre închiriere
apartament ultracentral,
complet mobilat, 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, 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 ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comer-
cial 145 mp pentru acti-
vitate medicalã în Vâl-
cea, str. Calea lui Traian
lângã Spitalul Judeþean.
Telefon: 0734/877.885.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 28 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:MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

În contextul procesului electoral din luna decembrie 2016, reprezentat de alegerile
pentru Senat ºi camera Deputaþilor, Primãria Municipiului Craiova prin Direcþia de Evi-
denþã a Persoanelor aduce în atenþia cetãþenilor care au domiciliul în Municipiul Craiova
ºi localitãþile arondate obligativitatea de a verifica termenul de valabilitate al actului de
identitate ºi de a solicita eliberarea unui nou act de identitate.

Principalele documente ce trebuie sã însoþeascã cererea pentru obþinerea unui act de
identitate sunt actul de identitate vechi (dacã îl mai deþin), certificatul de naºtere ºi dupã
caz ºi cel de cãsãtorie ori hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevocabilã, certificatul de
deces al soþului / soþiei în cazul persoanelor vãduve, actul pentru spaþiul de locuit, chitanþa
reprezentând contravaloarea actului de identitate (7 lei – cartea de identitate sau 1 leu –
cartea de iedentitate provizorie).

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

DECESE
Cu adâncã durere
anunþ încetarea din
viaþã a soþiei mele
PETRESCU NELA, în
vârstã de 82 ani. Fu-
neraliile vor avea loc
în data de 28.10.2016,
ora 11.00, la cimitirul
Sineasca.

Profund îndureraþi fa-
milia Petrescu – Nis-
torescu Marius ºi cus-
cra Nistorescu Lucia
regretã dispariþia celei
ce a fost PETRESCU
NELA, soþie ºi mamã
deosebitã. Nu te vom
uita niciodatã!



14 / cuvântul libertãþii vineri, 28 octombrie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CSO Filiaºi întâlneºte în aceastã dupã-
amiazã, la Iºalniþa, ocupanta poziþiei secun-
de a ierarhiei, Flacãra Moreni, formaþie care
n-a cunoscut pânã acum gustul înfrângerii.
Performanþã bifatã, luând în calcul doar me-
ciurile susþinute pe teren propriu, ºi de bãie-
þii lui Gigi Ciurea: o victorie ºi trei remize.-
Tot trei rezultate de egalitate au înregistrat ºi
dâmboviþenii, departe de casã.

În etapa precedentã, Filiaºul a cedat la li-
mitã, 0-1, la Roºiori, timp în care Flacãra
era þinutã în ºah, acasã, de CS Podari, 1-1.

“Flacãra este o echipã bunã, însã sperãm
sã câºtigãm. Am luat referinþe despre ad-
versar de la cei de la Podari, care au jucat la
ei, ºi ne-au spus cã au juniori foarte buni ºi
jucãtori cu experienþã care paseasã foarte
bine, sunt omogeni ªi nu întâmplãtor sunt
acolo sus în clasament. Noi vom face tot
posibilul sã câºtigãm, cã asta-i foarte im-
portant, ºi sã urcãm în clasament. Nu-mi
pot scoate din minte jocul de la Roºiori, unde
nu meritam absolut deloc sã pierdem. Am
luat un gol stupid, a fost o greºealã a noas-
trã la o fazã fixã… Noi am ratat când am
avut ocazii de gol… Degeaba joci bine ºi
pierzi, fotbalul e pe goluri. Sper ca de data

Filiaºiul atenteazã la invincibilitatea MoreniuluiFiliaºiul atenteazã la invincibilitatea MoreniuluiFiliaºiul atenteazã la invincibilitatea MoreniuluiFiliaºiul atenteazã la invincibilitatea MoreniuluiFiliaºiul atenteazã la invincibilitatea Moreniului
Astãzi, ora 15:00: CSO Filiaºi – Flacãra

Moreni, SCM Piteºti – Concordia Chiajna II.
Mâine, ora 15:00: Sporting Roºiori – CS

U Craiova II, CS Podari – FC Voluntari II,
FC Aninoasa – Urban Titu, Steaua Bucu-
reºti II – CS Mioveni II, FCM Alexandria –
ACS ªirineasa. Atletic Bradu stã.

Clasament
1. Piteºti 23 9. Alexandria* 11
2. Moreni* 14 10. CRAIOVA II 10
3. Roºiori* 14 11. Voluntari II* 9
4. Bradu 12 12. Titu 9
5. Chiajna II 12 13. FILIAªI* 9
6. ªirineasa* 12 14. Mioveni II* 6
7. Steaua II* 11 15. PODARI* 6
8. Aninoasa 11
* - un joc mai puþin.

aceasta trebuie sã fim mai responsabili în
teren ºi mai eficienþi. Nu mai sunt probleme
de lot, dar jucãtorii care au fost accidentaþi
nu au ajuns la parametrii optimi, chiar dacã
s-au antrenat bine sãptãmâna aceasta. Spe-
rãm, totuºi, sã aliniem cel mai bun unspre-
zece ºi sã câºtigãm” a declarat antrenorul
Gigi Ciurea, pentru site-ul oficial al grupãrii
filieºene.

Simona Halep (4 WTA) a
fost învinsã, ieri, scor 3-6, 6-
7 (5), de cãtre slovaca Domi-
nika Cibulkova (8 WTA), în
ultima rundã a grupei roºii de
la Turneul Campioanelor (Sin-
gapore), eºuând astfel în ten-
tativa de a pãtrunde în careul
cu aºi. Ulterior, în cealaltã dis-
putã, liderul mondial, german-
ca Angelique Kerber, ºi-a con-
tinuat marºul triumfal prin
aceastã grupã, trecând cu un
dublu 6-3 de americanca Ma-
dison Keys (7 WTA). În atare
condiþii, un set cucerit în faþa

Halep a ratat calificarea
în semifinalele Turneului Campioanelor

slovacei I-ar fi fost suficient lui
Halep pentru a merge mai de-
parte. Aºa, Kerber a luat-o cu
ea în semifinale pe Cibulkova,
care le-a depãºit la setaveraj pe
Halep ºi Keys.

Rezultatele complete în-
registrate pânã acum: Halep
– Keys 2-0 (6-2, 6-4), Kerber
– Cibulkova 2-1 (7-6, 2-6, 6-
3), Kerber – Halep 2-0 (6-4, 6-
2), Keys – Cibulkova 2-0 (6-1,
6-4), Cibulkova – Halep 2-0 (6-
3, 7-6), Kerber – Keys 2-0 (6-
3, 6-3).

Clasament: 1. Kerber 3p

(setaveraj 6-1), 2. Cibulkova
1p (3-4), 3. Halep 1p (2-4), 4.
Keys 1p (2-4).

În grupa albã, înaintea dispu-
telor finale, programate azi, Sve-
tlana Kuzneþova (Rusia, 9 WTA)
– Garbine Muguruza (Spania 6
WTA) ºi Agnieszka Radwanska
(Polonia, 3 WTA) – Karolina
Pliskova (Cehia, 5 WTA), Kuz-
neþova (2p) nu mai poate rata
primul loc ºi va juca în penulti-
mul act cu Cibulkova, iar Ker-
ber o aºteaptã pe învingãtoarea
dintre campioana en-itre, Rad-
wanska, ºi Pliskova.

DIGI SPORT 1

18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: CSM Bucureºti – Gyor / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia Chiajna – CFR Cluj.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2

8:15 – MOTO GP – Antrenamen-
te Marele Premiu al Malaeziei /
11:00, 14:30, 16:30 – TENIS (F) –
Turneul Campioanelor, în Singapo-
re, grupe: Garbine Muguruza – Sve-
tlana Kuzneþova, Agnieszka Rad-
wanska – Karolina Pliskova, Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka – Eka-
terina Makarova/Elena Vesnina /
18:00 – FORMULA 1 – Antrena-
mente Marele Premiu al Mexicului
/ 21:45 – FOTBAL – Ligue 1: Lille
– Paris SG / 4:00 – MOTO GP –
Antrenamente MP al Malaeziei.

DIGI SPORT 3

8:30 – TENIS (F) – Turneul
Campioanelor, în Singapore, grupe:
Yung-Jan Chan/Hao-Ching Chan – Mar-
tina Hingis/Sania Mirza / 19:30 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Galatasaray Is-
tanbul – Fenerbahce Istanbul / 22:00 –

FORMULA 1 – Antrenamente Marele
Premiu al Mexicului.

DIGI SPORT 4

18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Muni-
cipal Zalãu – Steaua / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Leganes – Real Sociedad.

DOLCE SPORT 1

18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: CSM Bucureºti – Gyor / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna –
CFR Cluj.

DOLCE SPORT 2

11:00, 14:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-
pioanelor, în Singapore, grupe: Garbine
Muguruza – Svetlana Kuzneþova, Agnieszka
Radwanska – Karolina Pliskova / 16:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Basel / 18:00 –
FORMULA 1 – Antrenamente Marele Pre-
miu al Mexicului / 19:30 – TENIS (M) –
Turneele de la Basel ºi Viena / 22:00 – FOR-
MULA 1 – Antrenamente MP al Mexicului.

DOLCE SPORT 3

14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Viena
/ 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Lega-
nes – Real Sociedad.

DOLCE SPORT 4

16:00 – JUDO – Grand Prix la Abu Dhabi.

EUROSPORT 1

9:00, 14:30 – SNOOKER – Campionatul
Internaþional, la Daqing: semifinale / 21:30 –
CICLISM – Cursa de ºase zile, pe velodrom,
la Londra.

EUROSPORT 2

7:45 – CICLISM – Turul Hainan / 21:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga: Mon-
chengladbach – Frankfurt / 23:30 – PATI-
NAJ ARTISTIC – Grand Prix-ul canadian
de Mississauga.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – CFR Cluj.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Steaua 13 8 3 2 18-10 27
2. Craiova 13 7 3 3 19-14 24
3. Viitorul 13 7 2 4 16-13 23
4. Botoºani 13 6 2 5 21-14 20
5. Gaz Metan 13 5 5 3 15-14 20
6. Dinamo 13 5 4 4 22-14 19
7. Pandurii 13 5 4 4 14-14 19
8. CFR Cluj 13 6 5 2 23-11 17
9. Voluntari 13 5 3 5 19-20 13
10. Astra 13 3 4 6 11-18 13
11. Chiajna 13 3 4 6 6-15 13
12. CSMS Iaºi 13 3 3 7 12-15 12
13. ASA 13 2 2 9 11-24 2
14. ACS Poli 13 4 2 7 13-20 0
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Concordia – CFR Cluj, astãzi, ora 20.30

„U” Craiova – Pandurii, sâmbãtã, ora 14

Dinamo – Astra, sâmbãtã, ora 20.30

ASA – Gaz Metan, duminicã, ora 18

CSMS Iaºi – Steaua, duminicã, ora 20.30

Viitorul – FC Voluntari, luni, ora 18

FC Botoºani – ACS Poli, luni, ora 20.30

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

CSM Râmnicu Vâlcea - CFR Cluj 0-1

A marcat: Omrani 11

Metalosport Galaþi - Luceafãrul Oradea 0-1

A marcat: Arnãutu 60 - pen

ASU Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu 0-3

Au marcat: Val. Alexandru 39, Obodo 48- pen.,
Bunoza 90

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – „U” Craiova 0-1,
dupã prel.

A marcat: Ivan 99.

Unirea Tãrlungeni - ASA Târgu Mureº 0-5

Au marcat: Cip. Rus 9, 51, 65, Al. Ioniþã 41, Dea-
conu 57

Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 1-3

Au marcat: Luduºan 87 / A. Popa 46, Ayza 59,
Rãdescu 68

Cetate Deva - Gaz Metan Mediaº 1-7

Au marcat: Tecsi 21 / Bic 42 - pen., 57, Danci 45,

Calancea – A avut mai multe proble-
me a avut cu frigul. Arbitrul a dictat aiu-
rea lovitura indirectã din prima parte,
portarul moldovean nu prinsese mingea
în prima fazã. A respins un ºut periculos
în debutul reprizei secunde, care ar fi
prins colþul lung. A fost convocat la naþi-
onala Moldovei ºi pentru ultimul meci din
2016.

Briceag – Mai discret ca de obicei, dar
ºi-a fãcut treaba în apãrare.

Kelic – Nu a avut prea multe proble-
me în defensivã, nici nu s-a remarcat cu
vreo deposedare strãlucitã sau la fazele
fixe în careul advers. Este lent, nu pare
sã fie o soluþie ca titular.

Kay – Printre cei mai buni alb-albaºtri
la Braºov, a avut sub control careul la
mingile înalte. Când n-a mai fost primul
la minge, a primit un cot în figurã, ale
cãrui urme se vedeau ºi dupã meci.

Vãtãjelu – Un nou meci bun al cãpita-
nului ªtiinþei. S-a apãrat bine, inclusiv la
„indirecta” din careul propriu ºi a avut
un aport ofensiv în nota sa. A avut ºi oca-
zia clarã din repriza a doua, dar a tras
peste poartã. E bun, dar nu-l vede Daum.

Zlatinski – Evoluþie bunã, dar parcã
ºi-a pus amprenta oboseala pe final, a
fãcut mare risipã de energie în ultimele
trei meciuri.

Gustavo – A avut o ocazie în debutul
jocului, dar a tras peste poartã din poziþie
favorabilã. Putea face meciul mult mai
uºor dacã marca.

Bancu – Destul de activ, dar în acelaºi
timp cam imprecis, precipitat. A pasat ex-
celent pentru Ivan la faza golului. A avut
o ocazie în prima parte, pe respingerea
portarului, dar a nimerit fundaºii aflaþi pe
linia porþii, iar în repriza a doua a tras în
portar la cea mai mare ºansã de gol a jo-
cului, apoi goal-keeper-ul advers a respins
în barã ºutul spre colþul lung. E în creº-

tere totuºi faþã de ultimele evoluþii.
Ivan – Ne-a scutit de emoþii cu lobul

sãu din prelungiri ºi a mai oferit câteva
pase utile, neexploatate de coechipieri. L-
a scãpat din marcaj pe jucãtorul lui Sepsi
care a nimerit bara, în prima parte, dar în
acelaºi timp stoperii Craiovei îºi fãceau
marcaj reciproc la acea fazã. Pare sã-ºi fi
recãpãtat forma care l-a adus în vizorul
cluburilor de afarã, l-a remarcat ºi Daum.

Nuno Rocha – Îºi asumã rolul de a co-

borî la mijloc ºi a verticaliza jocul, pasea-
zã bine pe culoar, cum s-a întâmplat la trei
dintre ocaziile mari ale Craiovei, douã ale
lui Bancu ºi cea a lui Rambe. Nu prea mai
apare însã la finalizare, doar cu lovitura
de cap din partea a doua s-a remarcat.

Mãzãrache – Prestaþie modestã, nu a
ieºit în evidenþã cu nimic.

Bãluþã – Era de aºteptat sã joace tot
meciul, în condiþiile în care lipseºte cu
Pandurii. Evoluþie bunã, cum au fost

aproape toate din acest sezon, a prins în-
credere ºi se pliazã pe postul alocat.

Rambe – A deviat bine pentru Bancu
la faza golului ºi a ratat o ocazie mare pe
final, la pasa excelentã a lui Rocha, care-
ºi eliminase uºor adversarul direct. Ori-
cum, mai aproape de ceea ce se aºteaptã
de la el, deºi nu prea mai are nimeni rãb-
dare cu capverdianul.

Popov – Menajat, a evoluat pe final ºi
nu a intrat prea bine în joc.

Pandurii pretind cã vor alinia echipa-satelit la Craiova
Dupã ce au fost din nou amânaþi cu plata salarii-

lor restante, „pandurii” au hotãrât sã nu se mai pre-
zinte la antrenamentele de ieri, conduse de Petre
Grigoraº ºi vor sã boicoteze derby-ul Olteniei, cu
Universitatea Craiova, programat mâine. „Jucãtorii
au refuzat sã facã antrenament. În mod normal e
greu de acceptat aºa ceva, însã fotbaliºtii de la Pan-
durii chiar au fost mai mult decât înþelegãtori pânã
acum. Ultima promisiune a fost fãcutã public de
membrii asociaþi ºi luni trebuia sã fie plãtit salariul
plãtit. Nu vor sã meargã la Craiova ºi atunci vom

folosi echipa a doua. Grigoraº ºi cu mine am bene-
ficiat pânã acum de totala lor înþelegere, dar dupã
Timiºoara ne-au transmis cã aºa nu mai vor sã con-
tinue”, a declarat pentru Digi Sport preºedintele -
Narcis Rãducan.

„Am discutat cu ei mult timp în vestiar, nu am
ce sã le spun ºi cum sã îi mai motivez sã joace.
Spun cã au fost minþiþi de prea multe ori ºi au refu-
zat sã se antreneze azi. Nici la meci nu vor sã se
prezinte. Mi-e imposibil sã îi conving sã renunþe la
protestul lor” a spus antrenorul Petre Grigoraº.

„ªaisprezecimile” Cupei României
Axente 52, 59, Zaharia 79, Buziuc 86

Academica Clinceni - FC Voluntari 1-5

Au marcat: C. Gheorghe 17 / Ad. Bãlan 15, 32, Fl.
Cernat 29 - pen., Gab. Deac 63, 71

Dacia Unirea Brãila - Concordia Chiajna 1-0

A marcat: C. Neagu 31 - pen.

Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaºi 0-2

Au marcat: Frãsinescu 52, Andrei Cristea 62.

Chindia Târgoviºte - ACS Poli Timiºoara 0-2

A marcat: Doman 30, 54.

Dinamo II – Dinamo 1-2

Au marcat: Tîrcoveanu 65 / Groza 55 - autogol, P.
Petre 79

CS Afumaþi - FC Botoºani 1-0

A marcat: V. Olariu 39.

Nuova Mama Mia Becicherecu Mic – Astra Giurgiu

Meciurile CS Baloteºti – Viitorul ºi Foresta Su-
ceava – Steaua s-au jucat asearã.
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