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- Nu mai fac abonament, Po-
pescule, cã, dacã iar intrã Poºta
în grevã, câteva zile nu mai pot
citi nici un ziar.
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Teatrul de Varã, o in-
vestiþie de 800.000 de
euro, fonduri europene,
este de acum gata pen-
tru a gãzdui evenimente
culturale. Amplasatã în
incinta Parcului „Nico-
lae Romanescu” ºi bine
poziþionatã în apropierea
Casei Bibescu ºi Pavilio-
nului Fanfarei, noua
arenã acoperitã benefi-
ciazã de toate dotãrile
moderne ºi impresionea-
zã prin designul avangar-
dist al acoperiºului. Cu
aceastã reabilitare pro-
fundã, ulterioarã celei de
la Grãdina Zoologicã,
municipalitatea craio-
veanã se apropie la câþi-
va paºi de finalizarea
întregului proiect de
remodelare a Parcului
„Nicolae Romanescu”. actualitate / pag. 8 ºi 9
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Când atât Hillary Clinton, cât ºi
Donald Trump se pregãteau cu asi-
duitate pentru sprintul final în ale-
gerile prezidenþiale, amplificându-ºi
eforturile pentru convingerea inde-
ciºilor, a venit marea surprizã furni-
zatã de directorul FBI, practic pri-
mul poliþist al SUA: James Comey a
anunþat, vinerea trecutã, mai mulþi
ºefi de comisii din Congres – cam
toþi republicani – de descoperirea
unei potenþiale ramificaþii a anchetei
privind utilizarea de Hillary Clinton
a unui server privat, pe când era
secretar de stat.

Greva generalãGreva generalãGreva generalãGreva generalãGreva generalã
în Sãnãtate,în Sãnãtate,în Sãnãtate,în Sãnãtate,în Sãnãtate,
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Sindicaliºtii Sanitas au
anunþat cã suspendã tem-
porar greva generalã
declanºatã luni, având în
vedere adoptarea amenda-
mentelor privind legea
salarizãrii în comisiile
parlamentare. Un alt motiv
pentru care momentan s-a
renunþat la proteste a fost
simularea intervenþiei în
caz de cutremur, multe
dintre spitale fiind prinse
în acest exerciþiu.
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Comisiile reunite de Buget
ºi Muncã din Parlament au
aprobat majorarea cu 15%
a salariilor de bazã din învãþã-
mânt începând cu 1 ianuarie

Comisiile reunite de Buget ºi
Muncã din Parlament au aprobat,
luni, majorarea cu 15% a salarii-
lor de bazã din învãþãmânt
începând cu 1 ianuarie 2017,
amendamentul fiind votat de cãtre
parlamentarii PSD ºi UDMR,
liberalii absentând. “Începând cu
data de 1 ianuarie 2017, salariile
de bazã ale personalului din
învãþãmânt, existente în platã la
data de 31 decembrie 2016, se
majoreazã în medie cu 15%,
conform normelor metodologice
elaborate de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
ºi aprobat prin hotãrâre a Guver-
nului”, se aratã în amendamentul
care aparþine Federaþiei Sindica-
telor din Educaþie “Spiru Haret”.
Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru,
s-a opus adoptãrii acestui amenda-
ment, susþinând cã majorarea nu
poate fi suportatã de buget.

Comisiile reunite de Buget ºi
Muncã au mai aprobat, luni, plata
sporurilor pentru personalul
medical la nivelul anului 2016, nu
2009 cum era pânã acum, precum
ºi majorarea cu 25% a salariului
de bazã de încadrare de care
beneficiazã personalul din
aparatul propriu al CNAS. Este
vorba de sporuri precum cele
pentru gãrzi, de weekend sau cele
acordate de sãrbãtori, amenda-
mentul fiind votat în unanimitate
în comisiile reunite de Buget ºi
Muncã, parlamentarii PNL fiind
însã absenþi. De altfel, fostul
ministru al Sãnãtãþii, Eugen
Nicolãescu, a declarat, luni, cã
PSD-ul îºi face în acest fel imagine
pentru alegeri, precizând cã nu
existã resurse financiare suficiente
care sã permitã plata bonusurilor
la nivelul anului 2016.

De asemenea, comisiile reunite
de Buget ºi Muncã din Parlament
au aprobat, începând cu 1
decembrie, majorarea salariilor de
bazã/indemnizaþiilor de încadrare
de care beneficiazã personalul din
aparatul propriu al Casei Naþiona-
le de Asigurãri de Sãnãtate cu
25% faþã de nivelul acordat pentru
luna august 2016.

Amendamentele urmeazã a fi
votate în plenul Parlamentului.
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Cardul de sãnãtate este din nou
blocat, de ieri-dimineaþã, înce-
pând cu ora 9.00, din cauza unor
probleme tehnice, dupã ce în urmã
cu trei sãptãmâni acesta a fost
blocat mai bine de patru zile. Cu
toate acestea, serviciile medicale,
medicamentele ºi dispozitivele
medicale se acordã/se elibereazã
în regim off-line pânã la remedie-
rea problemelor, se mai precizea-
zã în comunicat.

„Astãzi, 01.11.2016, începând cu
ora 9.00, sistemul informatic al car-
dului naþional de asigurãri de sãnã-
tate este indisponibil datoritã unor
probleme tehnice. Pânã la remedie-
rea problemelor tehnice apãrute, ser-

Comisia Europeanã a clasat o procedurã
de infringement, declanºatã împotriva Româ-
niei pentru management defectuos în dome-
niul Pãduri, informeazã Ministerul Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor.

„Comisa Europeanã a clasat cauza 2015/
2152 – acþiune în constatarea neîndeplinirii
obligaþiilor ce revin statului român în temeiul
art. 10 alin. (1) – (2), al art. 11 ºi al art. 19
din Regulamentul nr. 995/2010 de stabilire a

Premierul Dacian Cioloº va par-
ticipa la Consiliul Naþional al PNL
care va avea loc astãzi, la Palatul
Parlamentului, el fiind aºteptat de
liberali ºi la mitingul care ca avea
loc la sfârºitul sãptãmânii, au de-
clarat, pentru MEDIAFAX, surse
din PNL.

Consiliul Naþional al PNL a fost
convocat pentru a valida decizia
BPN de a-l desemna pe Dacian Cio-
loº candidat pentru postul de pre-
mier, dupã alegerile parlamentare
din 11 decembrie. Potrivit surse-
lor citate, prim-ministrul a confir-
mat participarea ºi la mitingul PNL
de la sfârºitul acestei sãptãmâni.
Mitingul va avea loc duminicã, ora
17.00, în condiþiile în care, sâm-
bãtã, ºeful Executivului este la Riga
(Letonia) unde participã la cea de-
a 5-a reuniune a ºefilor de guverne
din statele Europei Centrale ºi de
Est ºi China.

Transfãgãrãºanul a fost închis
de ieri, de la Bâlea Cascadã, jud.
Sibiu, pânã la Piscu Negru, jud.
Argeº, singura cale de acces
spre Bâlea Lac ºi hotelul de
gheaþã fiind telecabina, care a
fost pusã în funcþiune, transmi-
te corespondentul MEDIFAX.
Potrivit Companiei Naþionale de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere, pe DN 7C Transfãgã-
rãºan, de la km 104+000 (Piscu
Negru), pânã la km 130+800
(Cabana Bâlea Cascadã), circu-
laþia rutierã a fost închisã înce-
pând cu data de 1 noiembrie,
pânã la o datã ce urmeazã a fi
comunicatã.

“Decizia închiderii acestui sec-
tor de drum a fost luatã în confor-
mitate cu Regulamentul de funcþi-
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viciile medicale, medicamentele ºi
dispozitivele medicale se acordã/se
elibereazã în regim off-line. Pentru
transmiterea ºi validarea serviciilor
acordate în aceastã perioadã sunt
aplicabile dispoziþiile art.199-202 din
H.G. 161/2016, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi ale art. 361
– 364 din H.G. 206/2015, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.
În acest sens, pânã la termenul de
raportare a activitãþii lunare pentru
perioada în care au fost constatate
întreruperi în funcþionarea PIAS,
preºedintele CNAS va emite ordin,
conform prevederilor legale mai sus
menþionate”, potrivit unui comuni-
cat CNAS.

Transfãgãrãºanul, închis
circulaþiei la 1 noiembrie.

Telecabina, singura cale de acces
onare a drumului
naþional DN 7C
(Transfãgãrãºan),
dar ºi din cauza
condiþiilor meteo
nefavorabile din
ultima perioadã,
care pot periclita
siguranþa circu-
laþiei prin cãderi
de stânci, alune-
cãri de teren, pe-
ricol de polei”, se
aratã într-un co-
municat de presã
al CNAIR.

Singura cale de acces pentru
turiºtii amatori de sporturi de iar-
nã spre Bâlea Lac, locul unde, de
altfel, în fiecare an se constru-
ieºte ºi un hotel de gheaþã ºi o
bisericã de gheaþã, la peste 2.000
de metri, este telecabina, care a
ºi fost pusã în funcþiune. “Sunt
mii de turiºti care urcã la Bâlea
Lac dupã ce Transfãgãrãºanul
este închis, ei utilizând telecabi-
na. Noi am fãcut toate verificãri-
le. Telecabina a fost pusã în func-
þiune ºi totul este ok din punctul
nostru de vedere”, a declarat,
corespondentului MEDIAFAX,
Leo Klingeis, administratorul te-
lecabinei. Kilngeis a precizat cã
un drum de la Bâlea Cascadã
pânã la Bâlea Lac cu telecabina
costã 30 de lei.

Premierul Cioloº participã astãzi
la Consiliul Naþional al PNL,

iar duminicã, la miting
Oficial, liberalii s-au rezumat la a

spune, la momentul anunþãrii mitin-
gului, cã s-ar bucura dacã Dacian
Cioloº ar fi prezent, iar preºedintele
partidului, Alina Gorghiu, a susþinut
cã premierul are un mandat de dus
la bun sfârºit însã i-ar plãcea sã par-
ticipe ºi la activitãþile de campanie
ale PNL, când agenda îi permite.

Premierul Dacian Cioloº a refu-
zat pânã acum invitaþia lansatã de
Iohannis de a-ºi declara simpatia,
adeziunea sau preferinþa pentru un
partid politic. ”Eu nu o sã candi-
dez ºi eu nu am înþeles din ceea ce
a spus cã domnul preºedinte mi-a
cerut sã candidez”, a comentat sec
Cioloº, în urmã cu o lunã, la soli-
citarea ziariºtilor de a preciza dacã
va rãmâne independent sau va can-
dida, în contextul în care preºe-
dintele Klaus Iohannis a spus cã ar
trebui sã-ºi exprime preferinþa pen-
tru un partid.

Comisia Europeanã a clasat o procedurã de infringement
împotriva României pe domeniul pãduri

obligaþiilor care revin operatorilor care intro-
duc pe piaþã lemn ºi produse de lemn, pre-
cum ºi în temeiul art. 7 alin. (1) din Regula-
mentul nr. 2173/2005 privind instituirea unui
regim de licenþe FLEGT pentru importurile
de lemn în Comunitatea Europeanã”, aratã
Reprezentanþa Permanentã a României pe lân-
gã Uniunea Europeanã.

Declanºarea infringementului ar fi însem-
nat penalitãþi de pânã la 200.000 euro în fie-

care zi, pânã când România s-ar fi confor-
mat cu legislaþia europeanã. Costurile pentru
plata amenzilor ar fi fost suportate din buge-
tul de stat.

Decizia clasãrii cauzei de infringement s-a
bazat pe modificãrile din legislaþia silvicã, prin
care au fost înãsprite sancþiunile, precum ºi pe
comunicãrile regulate cãtre Comisa Europeanã
privind realizãrile de pânã acum în ceea ce pri-
veºte trasabilitatea lemnului, aratã ministerul.
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MIRCEA CANÞÃR
Când atât Hillary Clinton,

cât ºi Donald Trump se pre-
gãteau cu asiduitate pentru
sprintul final în alegerile pre-
zidenþiale, amplificându-ºi
eforturile pentru convingerea
indeciºilor, a venit marea sur-
prizã furnizatã de directorul
FBI, practic primul poliþist al
SUA: James Comey a anun-
þat, vinerea trecutã, mai mulþi
ºefi de comisii din Congres –
cam toþi republicani – de des-
coperirea unei potenþiale ra-
mificaþii a anchetei privind uti-
lizarea de Hillary Clinton a
unui server privat, pe când era
secretar de stat. Hillary Clin-
ton a folosit timp de patru ani
un server privat, practicã in-
terzisã de legea federalã, pen-
tru cã toatã corespondenþa ofi-
cialã trebuie conservatã ºi con-
sultatã de administraþie. Di-
rectorul FBI nu a precizat dacã
noua descoperire este rele-

vantã, fiindcã n-a avut acces la
noile emailuri gãsite în lapto-
pul lui Anthony Weiner, fostul
soþ, pânã în august a.c., al ce-
lei mai apropiate colaboratoa-
re a lui Hillary Clinton, Uma
Abedin, în cadrul unei anche-
te care îl viza pe Weiner pen-
tru mesaje „sextos” trimise
unei adolescente de 15 ani.
Dacã spiritele s-au încins la
maximum, în spaþiul public,
Casa Albã s-a rezumat la o pru-
dentã neutralitate ºi „nu-l cri-
ticã, dar nici nu-l apãrã pe di-
rectorul Comey”, a declarat
purtãtorul de cuvânt Josh Ear-
nest. Preºedintele care l-a nu-
mit pe Comey, un republican
neînrolat, în 2013, pentru 10
ani, „continuã sã aibã încrede-
re în capacitatea sa de a lucra,
considerat fiind un om inte-
gru”. Se insinueazã, acum, cã
de fapt James Comey a comis
o eroare, la 5 iulie a.c., când

identificând „neglijenþele ex-
treme” la un secretar de stat
– doamna Hillary Clinton – a
lãsat-o, totuºi, sã intre în bã-
tãlia electoralã, nerecoman-
dând punerea sub acuzare,
deºi a opinat, în subsidiar, cã
cineva cu asemenea perfor-
manþe la dosar nu ar avea
ºanse sã fie angajat la FBI.
Mergea în schimb pentru...
Casa Albã, fiindcã nu s-a po-
menit de încãlcarea procedu-
rilor. Pentru cã atât democra-
þii, cât ºi republicanii nu îl do-
reau pe Donald Trump la Casa
Albã. Între timp s-a dovedit cã
Hillary Clinton are o amnezie
selectivã în chestiunea mailu-
rilor, dupã ce la 23 de între-
bãri în legãturã cu acþiunile
sale rãspunsese cã „nu-ºi
aminteºte”. Vrând sã repare o
eroare comisã în iulie a.c., când
a trecut cu vederea ceea ce
ºtia, James Comey a comis o

altã eroare, fiindcã anunþuri pu-
blice nu se fac cu 60 de zile îna-
inte de desfãºurarea alegerilor,
deºi conducerea Departamen-
tului de Justiþie, cãruia i se sub-
ordoneazã, nu fusese de acord.
Fostul ministrul al Justiþiei, de-
mocratul Eric Holder, a criticat
„grava eroare cu implicaþii po-
tenþial grave”. Într-o scrisoare
deschisã publicatã de „Washing-
ton Post” el a reamintit cã poli-
tica Departamentului de Justi-
þie, cãruia îi este ataºat FBI, era
de a nu comenta anchete în curs
ºi de a proba maximã prudenþã
în apropierea alegerilor. Rãmâ-
ne de aflat ce conþin noile emai-
luri ºi dacã informaþii confiden-
þiale ale Departamentului de
Stat se aflã printre acestea. Po-
trivit experþilor, FBI-ul nu va
putea avea concluzii finale îna-
inte de 8 noiembrie a.c. Dificul-
tãþi suplimentare pentru Co-
mey: CNBC a menþionat, luni

seara, cã directorul FBI s-a opus
ca Biroul sã oficializeze cã Ru-
sia era tentatã sã influenþeze
alegerile prin piratarea diferi-
telor mesagerii ale echipei
Clinton. Hillary Clinton are de
partea ei democraþii, dar ºi o
parte din republicani, care îl
detestã pe Donald Trump. Nu
se ºtie dacã sub apãsarea atâ-
tor surprize mai este capabilã
de un viguros sprint final. Ieri,
cuplul Clinton s-a aflat în Flo-
rida, iar preºedintele Barack
Obama în Ohio. Chelsea Clin-
ton s-a aflat în Colorado, can-
didatul democrat la funcþia de
vicepreºedinte Tim Kaine în
Wisconsin. În presa de peste
Ocean comentariile de tot fe-
lul nu contenesc ºi se insinu-
eazã cã existã riscul de a nu
putea fi fãcute publice (din ra-
þiuni de stat) anumite emailuri
gãsite în laptopul lui Anthony
Weiner.

Doljenii, invitaþi la
cules de cãpºuni

în Spania

Propunerea include acþiuni care
permit crearea unui mediu propi-
ce dezvoltãrii companiilor nou-în-
fiinþate din domeniul aerospaþial ºi
mãrirea cotei pe pieþele mondiale
de profil. Elzbieta Bienkowska,
comisar european pentru piaþa in-
ternã, industrie, antrepreno-
riat ºi IMM-uri a precizat cã
aceste aplicaþii aerospaþia-
le pot schimba viaþa, eco-
nomia ºi industria. „Spaþiul
este un sector industrial vi-
tal al economiei Europei ºi-
 un atu strategic care spriji-
nã autonomia acþiunilor
Europei pe scena mondia-
lã. Este însã nevoie de mai
mulþi antreprenori ºi de mai
multe investiþii private dacã
se doreºte ca acest sector sã
îºi pãstreze avantajul concurenþei.
Aºadar, mesajul meu pentru indus-
trie, companii nou-înfiinþate ºi in-
vestitori este cã spaþiul are o im-
portanþã strategicã, iar prezenþa
noastrã în spaþiu este de duratã”,
a subliniat  Elzbieta Bienkowska.

Finanþãrile UE, orientate
cãtre antreprenorii
din industria aerospaþialã

Noua politicã acordã o priori-
tate sporitã pãtrunderii pe piaþã a
datelor obþinute prin programe -
spaþiale, publice sau private.
Aceste programe vor furniza ser-
vicii suplimentare în domenii
prioritare, precum securitate,

O nouã politicã spaþialãO nouã politicã spaþialãO nouã politicã spaþialãO nouã politicã spaþialãO nouã politicã spaþialã
Comisia Europeanã a propus, zilele trecute, o nouã politicã spa-

þialã care va stimula crearea de noi servicii ºi va promova poziþia
de lider a Europei la nivel global. Ea vine ca rãspuns la concurenþa
în creºtere, la implicarea tot mai importantã a sectorului privat ºi
la schimbãrile tehnologice de amploare.

Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã prin
serviciul de ocupare EURES
România, oferã 800 locuri de
muncã sezoniere în agriculturã
la cules de cãpºuni, în Spania.

„Oferta se adreseazã persoane-
lor apte pentru munca la câmp, ne-
fiind necesarã experienþã anterioarã
în agriculturã. Durata contractului
de muncã este de aproximativ 3 luni,
data estimatã de angajare este 15 fe-
bruarie 2017. Timpul de lucru este
de 6,5 ore pe zi / 39 ore pe sãptã-
mânã împãrþite în 6 zile, ziua 7 este
zi de odihnã care poate sã nu coin-
cidã cu duminica”, s-a precizat într-
un comunicat de presã al AJOFM
Dolj. Salariul oferit este de 40,15
euro brut/zi, conform Convenþiei
colective aplicabile, plãtibil la douã
sãptãmâni prin transfer bancar. Con-
tribuþiile datorate sunt de 2% impo-
zit pe venit ºi 113 euro asigurare so-

Colectivul Teatrului Naþional
Craiova îºi ia rãmas bun ºi îºi ex-
primã întreaga compasiune la tre-
cerea în eternitate a IOSEFINEI
STOIA,  personalitate marcantã a
scenei craiovene. In acest moment
de tristeþe suntem alãturi de fami-
lie ºi cei apropiaþi. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!

cialã. Cazarea este oferitã de anga-
jator contra unei sume de 1,6 euro
pe zi.

„Persoanele cu domiciliul în ju-
deþul Dolj,care doresc sã aplice
pentru aceste locuri de muncã, tre-
buie sã se adreseze consilierului EU-
RES din cadrul AJOFM Dolj din
Craiova, strada „Eugeniu Carada”
nr. 13A, cu urmãtoarele documen-
te: copie carte identitate, CV Euro-
pass, adeverinþã medicalã cu men-
þiunea “apt pentru muncã“. Pentru
aceastã ofertã de locuri de muncã
se vor organiza burse în cursul lu-
nii decembrie în mai multe judeþe
din þarã”, se mai spune în comuni-
catul respectiv.

MARGA BULUGEAN

apãrare ºi combaterea schimbã-
rilor climatice. Sistemul Galileo
va fi utilizat în dispozitivele mo-
bile ºi infrastructurile critice ºi va
îmbunãtãþi conectivitatea în zo-
nele izolate. Companiile inovatoa-
re ºi cele nou-înfiinþate vor avea-

 acces la date prin intermediul
unor platforme speciale pentru a
dezvolta servicii ºi aplicaþii. Fi-
nanþãrile UE vor fi orientate cu
precãdere cãtre antreprenorii din
industria aerospaþialã care dema-
reazã ºi îºi extind afacerea. Va fi
sprijinitã creºterea investiþiilor
private în noile companii ºi crea-
rea unor platforme ºi grupuri in-
dustriale în diferite regiuni euro-
pene. Comisia Europeanã va con-
tinua sã dezvolte programele Ga-
lileo ºi Copernicus, prin lansarea
de sateliþi suplimentari (cel puþin
30), ºi va pune bazele unei iniþia-
tive (GovSatCom) pentru a asi-
gura servicii de comunicare prin
satelit fiabile, sigure ºi rentabile

pentru Uniune ºi autoritãþile pu-
blice naþionale. 

Galileo, sistemul propriu
de navigaþie prin satelit
al Europei

Industria aerospaþialã europea-
nã are peste 230.000 de angaja-
þi ºi genereazã o valoare adãuga-
tã estimatã la 46-54 miliarde de
euro. Europa produce o treime
din numãrul total de sateliþi la sca-

rã mondialã. Ea a obþinut
numeroase succese în spa-
þiu prin utilizarea unor teh-
nologii revoluþionare ºi da-
toritã misiunilor de explora-
re. Investiþiile Uniunii în ela-
borarea unor proiecte spaþi-
ale de înaltã calitate se ridi-
cã la 12 miliarde de euro în
perioada 2014-2020. Co-
pernicus, un furnizor prin-
cipal de date de observare a
Pãmântului la nivel mondial,
ajutã deja la salvarea de vieþi

omeneºti pe mare, îmbunãtãþeºte re-
acþia Europei la dezastre naturale,
cum ar fi cutremurele, incendiile fo-
restiere sau inundaþiile, ºi permite
fermierilor sã îºi gestioneze mai bine
culturile. Galileo, sistemul propriu
de navigaþie prin satelit al Europei,
va furniza în curând informaþii mai
precise ºi mai fiabile de poziþiona-
re ºi sincronizare pentru autovehi-
cule, trenuri, aeronave ºi alte sec-
toare autonome ºi conectate. Ser-
viciul european geostaþionar mixt
de navigare (EGNOS) oferã servi-
cii de protecþie a vieþii umane pen-
tru utilizatorii transportului aerian,
maritim ºi terestru în aproape în-
treaga Europã.

MARGA BULUGEAN
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Fapta s-a petrecut duminicã, 30
octombrie a.c., în jurul orei 18.00,
în oraºul Dãbuleni. Potrivit re-
prezentanþilor Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, în sar-
cina inculpatului, Vasile Zdurcea,
de 48 de ani, s-a reþinut cã, în timp
ce-ºi conducea autoturis-
mul marca Mercedes, în-
matriculat în Bulgaria, pe
strada „Simion Bãrnuþiu”
din localitate, a fost oprit
pentru control, de un echi-
paj format din doi agenþi de
poliþie. Unul dintre poliþiºti
(D.M.O.) l-a testat pe
Zdurcea cu aparatul etilo-
test, rezultând o concentra-
þie de 0,89 mg/l alcool pur
în aerul expirat, astfel cã
bãrbatul a fost urcat în

Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat, luni, 31 octombrie a.c.,
a doua sentinþã în cazul doljeanu-
lui care a ucis o femeie din comu-
na Lipovu pentru cã i-a refuzat
avansurile, aruncându-i cadavrul
într-un lan de floarea-soarelui. Pe
4 februarie a.c., Marius Marin, de
34 de ani, din Lipovu, a fost con-
damnat la 10 ani de detenþie, atât
inculpatul cât ºi soþul victimei au
declarat apel, iar pe 30 mai a.c.,
Curtea de Apel Craiova a admis
ambele apeluri ºi a dispus rejude-
carea cauzei la instanþa de fond.
Acum, judecãtorii de la Tribunal l-
au condamnat pe Marius Marin,
care ºi-a recunoscut faptele, tot la
10 ani de detenþie.

Pe laturã civilã, judecãtorii au
hotãrât ca inculpatul sã achite câte
80.000 lei celor doi copii ai victi-
mei ºi 100.000 soþului ei: „Condam-
nã pe inculpatul MARIN MARIUS,
la pedeapsa principalã de 10 ani
închisoare. Admite acþiunea civilã

Arestat dupã ce a agresatArestat dupã ce a agresatArestat dupã ce a agresatArestat dupã ce a agresatArestat dupã ce a agresat
un poliþist din Dãbuleniun poliþist din Dãbuleniun poliþist din Dãbuleniun poliþist din Dãbuleniun poliþist din Dãbuleni

Un bãrbat de 48 de ani, din Dãbuleni, a fost
arestat preventiv pentru ultraj ºi refuzul sau
sustragerea de la prelevarea de mostre biolo-
gice, dupã ce a lovit un agent de poliþie din lo-
calitate. Doljeanul a fost prins bãut la volan, a

fost dus la unitatea medicalã din localitate, iar
aici a refuzat recoltarea probelor biologice, a
încercat sã fugã ºi l-a lovit pe poliþistul care
încerca sã-l imobilizeze, spãrgându-i, în plus,
ochelarii ºi distrugându-i uniforma.

maºina Poliþiei ºi dus la Spitalul
Orãºenesc Dãbuleni în vederea
recoltãrii de probe biologice pen-
tru stabilirea alcoolemiei. Pânã aici
totul a decurs normal, însã, odatã
ajuns în incinta unitãþii medicale,
Vasile Zdurcea s-a pus pe scandal.

A început sã-i înjure pe medici
ºi pe poliþiºti, a încercat sã fugã ºi
acelaºi poliþist l-a imobilizat. Însã
Zdrcea l-a lovit cu cotul în zona
toracicã ºi i-a tras un pumn în faþã,
distrugându-i ºi ochelarii, înainte
de a fi încãtuºat. „În incinta Spi-

talului Oraºului Dãbuleni,
inculpatul a refuzat preleva-
rea de mostre biologice ºi a
înjurat-o, a agresat-o fizic
pe persoana vãtãmatã, a lo-
vit-o cu cotul în zona tora-
cicã ºi cu pumnul în zona
feþei, adresându-i, totodatã,
ameninþãri cu acte de vio-
lenþã. Urmare a agresiunilor
fizice exercitate asupra sa,
persoanei vãtãmate i-au fost
distruºi ochelarii de vedere
ºi a suferit leziuni care au

necesitat pentru vindecare un nu-
mãr de 2-3 zile de îngrijiri medi-
cale, conform certificatului medi-
co-legal ataºat la dosarul cauzei.
De asemenea, inculpatul a adus în
stare de degradare uniforma pur-
tatã de persoana vãtãmatã în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu”,
ne-au comunicat reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova.

Zdurcea a fost dus la sediul Po-
liþiei, apoi adus la Craiova, unde a
fost audiat de procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova care a dispus re-
þinerea sa pentru o perioadã de 24
de ore, pentru comiterea infracþiu-

nilor de ultraj ºi refuzul sau sustra-
gerea de la prelevarea de mostre
biologice. Luni searã, inculpatul a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare preventi-
vã pentru 30 de zile, propunere ad-
misã de instanþã: „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova. Dispune ares-
tarea preventivã a inculpatului
ZDURCEA VASILE, pe o duratã
de 30 zile, de la data de 31.10.2016
pânã la data de 29.11.2016, inclu-
siv. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 ore la pronunþare. Pro-
nunþatã în Camera de Consiliu azi,
31.10.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

A primit tot 10 ani de detenþie!
Pedeapsã menþinutã la rejudecare

pentru ucigaºul din Lipovu
Autorul crimei din comuna doljeanã Lipovu, bãrbatul de

34 de ani, care a ucis cu furca o localnicã de 33 de ani ºi a
aruncat-o, dezbrãcatã, într-un lan de floarea-soarelui de la
marginea localitãþii, a fost condamnat, din nou, tot la 10 ani
de închisoare. Curtea de Apel Craiova a dispus, pe 30 mai
a.c., rejudecarea procesului, iar luni, 31 octombrie a.c.,
Tribunalul Dolj l-a condamnat pe inculpat la aceeaºi pe-
deapsã. Judecãtorii au mai decis ca aceasta sã achite
soþului ºi celor doi copii ai victimei, în total, 260.000 lei.
ªi aceastã hotãrâre poate fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Între timp, inculpatul rãmâne în spatele gratiilor.

formulatã în procesul penal de par-
tea civilã Ploºteanu Ilie ºi obligã
inculpatul Marin Marius cãtre
aceastã parte civilã la plata sumei
de 20.000 lei despãgubiri civile re-
prezentând daune materiale ºi la
plata sumei de 80.000 lei despãgu-
biri civile reprezentând daune ma-
teriale. Admite acþiunea civilã for-
mulatã în procesul penal de partea
civilã Ploºteanu Silviu An-
drei, prin reprezentant legal
Ploºteanu Ilie ºi, obligã in-
culpatul Marin Marius cãtre
aceastã parte civilã la plata
sumei de 80.000 lei despã-
gubiri civile reprezentând
daune morale, precum ºi la
o prestaþie periodicã de 250
lei/lunar începând cu data
rãmânerii definitive a pre-
zentei sentinþe penale ºi pânã
la intervenirea unei cauze de
modificare, încetare sau stin-
gere a obligaþiei. Admite ac-
þiunea civilã formulatã în

procesul penal de partea civilã
Ploºteanu Marius Ilie, prin repre-
zentant legal Ploºteanu Ilie ºi, obli-
gã inculpatul Marin Marius cãtre
aceastã parte civilã la plata sumei
de 80.000 lei despãgubiri civile re-
prezentând daune morale, precum
ºi la o prestaþie periodicã de 250
lei/lunar începând cu data rãmâ-
nerii definitive a prezentei sentinþe
penale ºi pânã la intervenirea unei
cauze de modificare, încetare sau
stingere a obligaþiei. Cu drept de
apel în termen de 10 zile de la co-
municare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi, 31.10.2016”, se aratã
în noua sentinþã a Tribunalului Dolj.
Trupul victimei, gãsit într-un lan
de floarea-soarelui

Reamintim cã, pe 13 iulie 2015,
în jurul orei 21.00, poliþiºtii din
comuna Lipovu erau anunþaþi cã,
în extravilanul localitãþii, într-un lan

de floarea-soarelui, a fost gãsit
cadavrul unei femei, complet dez-
brãcat ºi parþial devorat de anima-
lele sãlbatice. Priveliºtea a fost
cumplitã pentru bãrbatul care s-a
dus sã-ºi inspecteze cultura ºi a
gãsit victima fãrã piciorul stâng,
cu craniul ºi toracele la vedere.
Oamenii legii au ajuns rapid la faþa
locului, au izolat perimetrul, ulte-
rior în zonã fãcându-ºi apariþia
echipe de cercetare formate din
poliþiºti criminaliºti ºi coordonate
de un procuror din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj.

 Pânã la lãsarea întuneri-
cului anchetatorii reuºiserã
doar sã stabileascã faptul cã
victima nu fusese ucisã în
locul respectiv, ci fusese
aruncatã acolo, întrucât nu
era sânge în zonã. Cadavrul
a fost ridicat ºi transportat
la morgã, unde medicii le-
giºti, în urma autopsiei, au
stabilit cã era vorba despre
o crimã. Potrivit raportului
preliminar medico-legal,
moartea victimei a fost vio-
lentã ºi s-a datorat hemora-
giei ºi dilacerãrii meningo-

cerebrale, urmare a unui trauma-
tism cranio-cerebral cu fracturã
multieschiloasã de boltã ºi bazã de
craniu. Leziunile traumatice s-au
putut produce prin compresiune
între douã planuri dure (cãlcare),
lovire cu un corp dur.

În urma unei anchete comple-
xe, oamenii legii au reuºit sã stabi-
leascã faptul cã Marius Marin a
trecut cu cãruþa pe lângã femeie,
pe câmp, s-a întors dupã ea, i-a
fãcut avansuri, însã a fost refu-
zat, aºa cã de ciudã a lovit-o cu
furca în cap, apoi cu coada aces-
teia, pânã s-a rupt în mai multe
bucãþi. A tras-o apoi în lanul de
floarea-soarelui unde a dezbrãcat-
o, rupându-i hainele. Dându-ºi sea-
ma cã nu mai miºcã, bãrbatul a
pus-o în cãruþã ºi ºi-a continuat
deplasarea cu ea cãtre Radovan,
însã dupã vreo 500 de metri a in-
trat cu cãruþa pânã în mijlocul
plantaþiei lanului, unde a aruncat
cadavrul, pe care l-a  acoperit cu
lucerna cositã pe care o avea în
cãruþã, apoi a plecat cãtre casã.
Ulterior bãrbatul s-a hotãrât sã sca-
pe ºi de cãruþa cu care transporta-
se victima.
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Pentru a doua zi consecutiv,
ieri-dimineaþã, sindicaliºtii Fede-
raþiei Sanitas s-au aflat în grevã
generalã. În unele spitalele din
þarã au fost asigurate doar ur-
genþele. La prânz însã sindicaliº-
tii au anunþat cã suspendã tem-
porar acþiunile de protest.

„Luând act de adoptarea amen-
damentelor la O.U.G. nr. 20/2016
în ºedinþele comune ale Comisii-
lor de buget, finanþe, bãnci ºi
muncã ºi protecþie socialã, de
luni, 31 octombrie, ºi marþi 1 no-
iembrie, þinând cont de declan-
ºarea codului roºu de intervenþie
în caz de cutremur declarat marþi
dimineaþã, care presupune impli-

Sindicaliºtii Sanitas au anunþat cã
suspendã temporar greva generalã de-
clanºatã luni, având în vedere adop-
tarea amendamentelor privind legea
salarizãrii în comisiile parlamentare.

Un alt motiv pentru care momentan
s-a renunþat la proteste a fost simu-
larea intervenþiei în caz de cutremur,
multe dintre spitale fiind prinse în
acest exerciþiu.

“Programul acesta se va im-
plementa din 2017. Vrem sã în-
curajãm o alimentaþie sãnãtoasã
pentru elevii claselor primare, iar
prin noul program vom introdu-
ce acest program ºi la preºco-
lari. Totodatã vrem sã sprijinim
fermierii români, astfel încât vom
crea cadrul legislativ prin care
producãtorii autohtoni de lapte,
fermierii locali, sã aibã prioritate
în a obþine contractele de distri-
buþie în ºcoli a fructelor, legu-
melor ºi produselor lactate. Iar
marea schimbare e reprezentatã
de diversificarea produselor pe
care le vom putea oferi copiilor.
În afarã de lapte, mi-aº dori sã
putem oferi iaurt natural ºi chiar
brânzã dulce. Iar în categoria
fructelor vom putea da celor mici
mere, pere, struguri, prune, pier-

carea tuturor unitãþilor medico-
sanitare din þarã, având în vede-
re faptul cã unitãþile sanitare pu-
blice de stat suferã ºi aºa de o
lipsã acutã de personal care afec-
teazã în primul rând viteza de
reacþie ºi promptitudinea cu care
pacienþii noºtri pot fi trataþi,
luând în considerare angajamen-
tul ferm al majoritãþii deputaþi-
lor de a vota amendamentele la
O.U.G. nr. 20/2016 propuse de
organizaþia noastrã în urmãtoa-
rea ºedinþã de plen, Federaþia
SANITAS din România suspen-
dã temporar acþiunile de protest
aflate în desfãºurare”, au trans-
mis sindicaliºtii.

Peste 75.000 de cadre
medicale au protestat luni
Cadrele medicale au declanºat

luni dimineaþã greva generalã, so-
licitând, printre altele, introduce-
rea personalului TESA, adicã a
23.000 de angajaþi, în corpul or-
donanþei 2/2016, privind salari-
zarea. De aceeaºi ordonanþã au
cerut sã se þinã cont ºi în cazul a
1.500 de salariaþi din creºe ºi grã-
diniþe. De asemenea, aceºtia au
solicitat ca plata sporurilor sã se
facã la nivelul anului 2016 ºi me-
dicii ºi asistentele din asistenþã
socialã sã fie plãtiþi pe grila spi-
talelor neclinice.

Sindicaliºtii au precizat cã sis-
temul sanitar are nevoie de o fi-
nanþare mai bunã pentru a asigu-
ra condiþii decente pacienþilor in-
ternaþi în spitale. În egalã mãsu-
rã este necesarã rezolvarea pro-
blemei deficitului de personal.

Peste 75.000 de cadre medi-
cale au participat la protestul de
luni, care a avut loc în spitale din
toatã þara.

Ministerul Sãnãtãþii
a contestat greva generalã
Autoritãþile au contestat însã

greva generalã din sistemul sani-
tar. Guvernul, prin Ministerul Sã-
nãtãþii, se va adresa instanþei de
judecatã competente pentru a

constata legalitatea sau nelegali-
tatea grevei. De asemenea, Mi-
nisterul Muncii a atras atenþia cã
o grevã se poate declanºa, con-
form Legii 62/2011, numai dupã
înregistrarea conflictului de mun-
cã la Ministerul Muncii ºi dupã
parcurgerea etapelor obligatorii
prevãzute de lege, respectiv de-
clanºarea conflictului colectiv de
muncã ºi parcurgerea etapei de
conciliere.

„Guvernul considerã cã este
nevoie de responsabilitate în pro-
movarea politicilor salariale din
sectorul bugetar, mai ales în con-
textul în care Parlamentul urmea-
zã sã dezbatã amendamentele pri-
vind modificarea OUG 20/2016,
ce vizeazã creºteri salariale pen-
tru mai multe sectoare de activi-
tate, cu un impact bugetar anual
de aproximativ 2 miliarde de lei.
De asemenea, trebuie avut în ve-
dere cã adoptarea ºi punerea în

aplicare a acestor modificãri ar
duce la apariþia unor inechitãþi
noi ºi la discriminarea altor cate-
gorii de personal. Reaºezarea gri-
lei de salarizare pentru persona-
lul plãtit din fonduri publice poa-
te fi fãcutã doar printr-o lege de
salarizare unitarã, asupra cãreia
Ministerul Muncii a început un
amplu proces de consultare cu
partenerii sociali”, se aratã într-
un comunicat de presã al Minis-
terului Sãnãtãþii.

Luni, Federaþia Sanitas a mers
la discuþii cu Ministerul Sãnãtãþii,
însã negocierile au eºuat. Comisii-
le reunite de Buget ºi Muncã au
aprobat, luni, plata sporurilor pen-
tru personalul medical la nivelul
anului 2016, nu 2009 cum era pânã
acum, precum ºi majorarea cu
25% a salariului de bazã de înca-
drare de care beneficiazã personalul
din aparatul propriu al CNAS.

RADU ILICEANU

Ministrul Agriculturii, Achim Irimes-
cu, a anunþat cã legislaþia noului program
naþional pentru distribuþia laptelui, fruc-
telor ºi legumelor în ºcolile ºi grãdini-

þele din România este aproape finalizat,
iar din 2017 elevii ºi preºcolarii vor
primi pachete de alimente mult mai di-
versificate.

sici sau nectarine. Mai mult, in-
troducem ºi componenta legume-
lor, morcov, ardei gras sau cas-
travete proaspãt”, a declarat pen-
tru MEDIAFAX ministrul Agri-
culturii.

În cadrul unei dezbateri publi-
ce, organizatã la Palatul Parla-
mentului, fermierii ºi sindicatele
din industria agroalimentarã au
discutat prevederile noului pro-
gram, insistând asupra necesitã-
þii creºterii finanþãrii ºi a înfiinþã-
rii unei autoritãþi guvernamenta-
le de coordonare ºi control, care
sã gestioneze achiziþia ºi distri-
buþia în ºcoli a fructelor, legu-
melor ºi produselor lactate.

“Acest program e una dintre
soluþiile de rezolvare a crizei de
pe piaþa laptelui din România.
Acest program ne dã speranþa cã

vom putea face ceva pentru fer-
mierul român, de aceea e impor-
tant ca producãtorii locali sã aibã
prioritate la licitaþii. Dar, la fel de
important e înfiinþarea unui or-
ganism, o Direcþie sau o Autori-
tate a Guvernului, care sã coor-
doneze implementarea acestui
program la nivel naþional”, a ex-
plicat Claudiu Frânc, preºedintele
Federaþiei Crescãtorilor de Bovi-
ne din România.

Reprezentanþii Ministerului Fi-
nanþelor au anunþat cã selecþia
distribuitorilor nu se va mai face
în baza celui mai mic preþ oferit,
ci printr-un raport preþ-calitate,
dar nu s-a stabilit deocamdatã
care e valoarea maximã ce va fi
decontatã de stat. În plus, ar pu-
tea fi creat ºi un cadru legislativ
prin care autoritãþile locale sã

contribuie financiar la acest pro-
gram. Uniunea Europeanã va de-
conta României aproximativ
ºapte milioane de euro pentru dis-
tribuþia de fructe ºi legume în
ºcoli ºi alte peste zece milioane
de euro pentru distribuþia de lap-
te ºi produse lactate. Condiþia
este ca pânã în luna august a anu-
lui viitor þara noastrã sã imple-
menteze aceste modificãri ºi sã
se alinieze, astfel, normelor UE.

“Avem ºcoli în care distribuim
mai multe hârtii decât fructe. Lu-
crãm la tot felul de hârtii ºi mai
puþin la fructele pe care trebuie
sa le distribuim. Apreciez cã noul

cadru legislativ prevede o sim-
plificare birocraticã ºi la simpli-
ficarea procedurilor, ceea ce va
aduce numai beneficii pentru noi,
producãtorii”, a declarat Lucian
Florea, membru al Asociaþiei Po-
micole Iteºti, Bacãu.

Reprezentanþii Ministerului
Agriculturii spun cã pânã la sfâr-
ºitul acestui an Guvernul va emi-
te Ordonanþa de Urgenþã în baza
cãreia va lua fiinþã noul program
de distribuþie a laptelui, fructe-
lor ºi legumelor în ºcoli, iar pânã
în luna iulie a anului viitor ar
urma sã fie adoptate ºi normele
de aplicare. (Mediafax)
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Notam, într-un articol apãrut, în spaþiul
acestei rubrici, la 24 iunie 2015, sub titlul
„Cultura Web ºi ofensiva imbecililor”, cã,
„în contextul schimbãrilor ameþitoare sub-
stituind de-acum locul divinitãþilor de prin
milenii umanitãþii”, e dificil de anticipat vii-
torul culturii ºi chiar al civilizaþiei umane, în
raport cu formele tradiþionale, occidentale
îndeosebi. Mobilul acelei aserþiuni îl repre-
zentase o afirmaþie a regretatului cãrturar
Umberto Eco rostitã ºi, apoi, inclusã în dis-
cursul sãu cu prilejul conferirii titlului de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii din
Torino în care susþinea, textual cã

„Reþelele de socializare permit persoane-
lor sã rãmânã în contact între ele, dar dau
ºi drept la cuvânt unor legiuni de imbecili
care mai înainte discutau la bar la un pa-
har de vin iar acum îºi rezervã dreptul la
opinie despre Premiile Nobel”.

Între timp, cum se ºtie, marele scriitor ºi
semiolog s-a stins, la 19 februarie a.c., la
Milano, la vârsta de 84 de ani, dar imensa sa
moºtenire culturalã continuã sã alimenteze
setea de cunoaºtere ºi de bucurie esteticã a
milioane de persoane de pretutindeni.

Însã, paradoxal ori nu, adevãrul, receptat
nu fãrã oarecare dispute încã de la ieºirea în
public a acelei aserþiuni, îºi primeºte atesta-
rea chiar în forma ºi în substanþa în care

Reþelele de socializareReþelele de socializareReþelele de socializareReþelele de socializareReþelele de socializare
ºi „legiunile de imbecili”ºi „legiunile de imbecili”ºi „legiunile de imbecili”ºi „legiunile de imbecili”ºi „legiunile de imbecili”

autorul sãu l-a gândit ºi l-a spus.
S-a întâmplat, zilele trecute, tot pe

o reþea de socializare (ºi cum altfel?),
în care cineva, substituind numele lui
Umberto Eco, a publicat, pe un seite
- fake ts24.live – o postare în legã-
turã cu votul la referendumul con-
stituþional ce va avea loc pe 4 de-
cembrie, care suna astfel:

„Cine va vota NU e un imbecil,
iar grillini (membrii ºi susþinãtorii
formaþiunii lui Beppe Grillã, „Cinque
Stelle”, n. ns.) sunt o legiune de im-
becili” . Drept suport iconografic, o
fotografie, ºi ea trucatã ºi, altminteri
prea puþin asemãnãtoare cu figura scriito-
rului ºi, tocmai de aceea, o repropun aici),
cu un domn supraponderal, cu ochelari, o
barbã încâlcitã ºi un basc scoþian.

Imediat internetul s-a „mobilizat”, cu le-
giunile sale de imbecili astfel re-autentifi-
caþi, reacþionând brutal ºi injurios la adre-
sa celui care, decedat, aºadar, cu mai bine
de douã luni de la prima anunþare publicã
a referendumului, n-avea cum sã formu-
leze vreo opinie.

Acuzaþiile au mers de la oportunism la
servilism, ba chiar cã ºi-ar fi dorit sã-i ia
locul actorului Roberto Benigni la recenta
ceremonie de la Casa Albã prilejuitã de vi-

zita premierului italian Matteo Renzi. Pu-
þini au fost cei care, sesizând pãcãleala,
au exprimat, succint ºi ironic, admiraþia
faþã de glumã.

Autorul acestei farse, Ermesc Maiolica
(real ori doar pseudonim) avusese grijã sã
adauge, sub semnãturã, un indiciu ce-ar fi
putut sugera natura unei poante, concluzio-
nând, apoi, sarcastic:

„Din moment ce peste câteva zile va fi
ziua morþilor, am dorit sã-l amintesc ºi ast-
fel pe marele Umberto Eco care cu sigu-
ranþã de-acolo de sus va fi hohotind de
râs citind comentariile. Cu acest ultim ex-
periment al meu am vrut sã demonstrez în

practicã faimoasa teorie ºi sper sã
fi reuºit destul de bine, prin urmare
trag aici cortina jocului teatral ºi
doresc noapte bunã tuturor, chiar ºi
þie, Umberto”.

Fireºte, teoria era a lui Eco în-
suºi, unul dintre reputaþii experþi
academici ai actului comunicãrii.

Punct ochit, punct lovit. Nici cã
ar fi putut exista un experiment mai
convingãtor decât acesta pentru vo-
latilitatea funcþiunii reþelelor de so-
cializare în societatea lichidã în care
trãim ºi, mai ales, pentru conforma-
rea aserþiunii, altminteri premonito-

rii, a autorului „Numelui trandafirului”.
ªi nu preget sã mã gândesc cã ea ar

merita sã fie, din când în când, verifica-
tã, punându-i, spre a mã opri la un singur
exemplu, lui Nichita Stãnescu ori chiar
lui… Marin Preda, vreo opþiune pentru
vreunul din partidele în perspectiva scru-
tinului din decembrie.

Presupun însã cã, datã fiind varietatea
„legiunilor de imbecili”, acelaºi lucru ar avea
mai puþin succes dacã în joc, în locul mari-
lor noºtri scriitori, s-ar apela la piþipoancele
telematice supralicitate de media searã de
searã ºi, deci, ale cãror grosiere ºi impudice
„opinii” sunt cunoscute în detaliu.

Doctorul Petãr Beron ºi-a le-
gat numele de Craiova. A fost unul
dintre cei mai de seamã erudiþi bul-
gari, unul din cei care au gãsit, pe
malul vestic al Dunãrii, un izvor
de dezvoltare profesionalã, dar ºi
închegarea unor relaþii culturale. Pe
terenul uneia dintre proprietãþile
sale s-a ridicat Colegiul Naþional
„Carol I”, iar „Hanul Doctorului”,
acolo unde ºi-a dat obºtescul sfâr-
ºit, a rãmas în patrimoniul turistic
al Craiovei. În memoria sa, la 145

Craiova  ºtie sã-ºi onoreze personalitãþile,
indiferent de cetãþenia acestora

Ieri, la Craiova, a avut loc o manifes-
tare importantã, prin care întreaga co-
munitate a arãtat cã ºtie sã-ºi onoreze
înaintaºii, chiar dacã vin din alte zãri.
De numele celui celebrat se leagã foar-
te multe momente ale istoriei Bãniei, iar

dacã vorbim despre Colegiul Naþional
„Carol I” ºi  „Hanul Doctorului” este
mai mult decât suficient. Pentru a mar-
ca evenimentul, Craiova l-a avut oaspe-
te ºi pe Excelenþa Sa, Iavor Stoianov,
Ambasador al Bulgariei în România.

de ani de la trecerea în nefiinþã, ofi-
cialitãþile au þinut sã depunã coroa-
ne de flori la „Carol I” ºi sã-l oma-
gieze, în cadru festiv, la Sala Al-
bastrã a Universitãþii din Craiova.
„Spaþiul Balcanilor este unul plin
de civilizaþie...”

În Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova, a fost, ieri, un moment
cu reverberaþii istorice ºi culturale.
«Cred cã este foarte important sã
precizez ceva: am început confe-

rinþa la data stabilitã, astfel încât sã
arãtãm cã spaþiul Balcanilor este
unul plin de civilizaþie. Suntem în
stare, ambele popoare – român ºi
bulgar – sã dãm dovadã de ceea ce
înseamnã istorie ºi colaborare. Per-
sonalitatea pe care o evocãm astãzi
este un simbol a ceea ce înseamnã
spiritul balcanic, cu urme lãsate nu
numai în istoria României ºi Bulga-
riei, ci ºi în întreaga zonã. Domnul
Beron putea conversa în nouã limbi
ºi a fost unul dintre primii medici
publici ai Craiovei. A lãsat în urma
sa dovezi pe care le vom aprecia
tot timpul. Dar, mai multe vã pot
spune invitaþii noºtri, primul fiind
Excelenþa Sa,  Iavor Stoianov, am-
basadorul Bulgariei în România, ºi,
aºa cum îi place sã se reprezinte,
„însãrcinat cu afaceri”. Nu în ulti-
mul rând, mulþumesc doamnei  Di-
mintrinka Dimitrova, coordona-
torul Lectoratului bulgar din cadru
Universitãþii din Craiova, ºi vechiu-
lui nostru prieten,  Kiril Þankov»,
a declarat prof. univ. dr. Nicolae
Panea, prorector al Universitãþii din
Craiova. ªi, ca sã nu rãmânã mai
prejos, Kiril Þankov a replicat: „Nu
pot spune foarte multe, decât cã aici

am foarte mulþi prieteni. Prima mea
legãturã cu Universitatea din Cra-
iova a avut loc pe la jumãtatea ani-
lor 1980, iar între 2010 – 2012 am
fost lector aici. Nu cred cã poate fi
o experienþã mai frumoasã”.
Un ambasador la Craiova

Cu toate problemele pe care le
pune postul ocupat, Excelenþa Sa
Iavor Stoianov, ambasadorul Bul-
gariei în România, a þinut sã fie pre-
zent la Craiova. Plin de viaþã, dezin-
hibat de ceea ce înseamnã prero-
gativele funcþiei pe care o ocupã,
într-o limbã românã aproape per-
fectã, mult peste ceea ce se vor-
beºte de cãtre nativii din þara noas-
trã, Excelenþa Sa a þinut sã menþio-
neze: „Pentru mine, nu este o mai

mare plãcere decât sã vin aici, la
dumneavoastrã, fiindcã ºtiu cã ne
leagã foarte multe. Petãr Beron este,
alãturi de marii iluminiºti ai perioa-
dei respective, cel care ne-a fãcut
sã ne uitãm spre valorile europene.
De aceea, la noi, în Bulgaria, în
aceastã zi îi onorãm pe toþi cei care
au fãcut posibile dezvoltarea ºi cu-
noaºterea. Credem cã nu puteam
avea succes fãrã sprijinul fraþilor
noºtri de la nord de Dunãre, iar
Hristo Botev, una dintre personalitã-
þile istoriei noastre, ºi-a gãsit ajutor
aici, în România. Aºa cum a spus ºi
domnul prorector, îmi place sã mã
recomand drept însãrcinat cu afa-
ceri, deoarece ºtiu cã aºa putem
dura o colaborare trainicã peste ani”.

CRISTI PÃTRU
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Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice a publicat, pe portalul desem-
nat acestui scop, lista cu toþi tinerii care pot
beneficia de „Bani de liceu”.  Este un tabel
cuprinzãtor, dar ne intereseazã cel mai mult
ce se întâmplã în Dolj. «Pentru anul ºcolar
în curs, s-au centralizat toate datele. Putem
vorbi despre aprobarea, la nivel naþional, de
aprobarea unui numãr de 2.463 de dosare.

Pentru anul ºcolar în curs, 2016-2017, sunt puse la punct, legislativ, criteriile de acorda-
re a burselor „Banide liceu”. În judeþul Dolj sunt aprobate peste 2.400 de astfel de ajutoa-

re, acordate pe baza unei evaluãri cât se poate de stricte.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a anunþat, ieri, cã 44.701 elevi vor
beneficia în acest an ºcolar de Programul naþional de protecþie socialã “Bani de liceu”.
«Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice deruleazã ºi în anul ºcolar 2016-2017
programul naþional “Bani de liceu”. Prin centralizarea listelor finale transmise de inspectora-
tele ºcolare judeþene/inspectoratul ºcolar al municipiului Bucureºti a rezultat un numãr total
de 44.701 solicitanþi eligibili cu un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu
150 lei. În anul ºcolar 2016-2017, în funcþie de bugetul alocat de Ministerul Educaþiei Naþi-
onale ºi Cercetãrii ªtiinþifice pentru programul naþional de protecþie socialã “Bani de liceu”,
s-a stabilit cã numãrul beneficiarilor este de 44.701, egal cu numãrul solicitanþilor eligibili»,
potrivit unei note publicate pe site-ul ministerului. Cei mai mulþi solicitanþi (4.370) sunt din
judeþul Suceava, urmaþi de cei din judeþul Iaºi (3.580), iar cei mai puþini (195) sunt din
Bucureºti ºi Covasna (202). (Mediafax)

Este prezentat ºi calendarul întregii activi-
tãþi:  între 28 octombrie – 2 noiembrie vor fi
depuse dosarele, la nivelul unitãþilor de în-
vãþãmânt preuniversitar-liceal, iar data de 6
noiembrie este cea limitã de soluþionare a
contestaþiilor depuse, care va avea loc la ISJ
Dolj, la fel cum se întâmplã în toatã þara.
Beneficiarii de „Bani de liceu” nu pot lua bani
din „Burse sociale”. Putem spune cã, în ju-
deþul nostru, sunt 17.627 de elevi la cursuri
liceale de zi, iar procentul dedicat celor care
au „Bani de liceu” se vede.Tinerii care au
acest ajutor pentru cursuri liceale trebuie sã
îndeplineascã mai multe condiþii: sã nu ab-
senteze nejustificat mai mult de 20 de ore;
sã nu fi fost eliminat  trei-cinci zile de la
cursuri; sã nu fi obþinut o notã sub ºase la
„purtare”; sã nu fi fost exmatriculat. Crede
cã este importantã ºi situaþia statisticã pe anii
anteriori: în 2013/2014 – 5.056 bursieri;
2014/2015 – 4.216; 2015/2016 – 3.172», a

precizat prof.Nicuºor Cotescu, inspector
general adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Elevul care se încadreazã în
legislaþie primeºte 180 de lei lunar, dar nu-
mai dacã venitul brut pe membru de familie
nu depãºeºte 150 de lei în ultimele trei luni.

Conform datelor oficiale, cele mai multe
solicitãri – 153 – vin din partea Colegiului

Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”, iar
din partea Liceului Tehnologic „Constantin
Ianculescu” din Cârcea a venit o singurã ce-
rere. Colegiul Tehnic „Constantin Milcu” din
Calafat are 111 solicitãri, iar din partea Co-
legiului Tehnic de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi” din Craiova au venit 75.

CRISTI PÃTRU

Ani de zile s-a tot discutat de
revitalizarea învãþãmântului teh-
nic ºi profesional, iar ceea ce þine
de parteneriatul între operatorii
economici ºi instituþiile de edu-
caþie tehnologicã a fost în „pri-
ma linie”, ceea ce se numeºte
„învãþãmânt dual”. Cu chiu, cu
vai afost scoasã o lege referi-
toare la acest segment, dar, dupã
mai puþin de douã luni de la apa-
riþie, legiuitorii ºi-au dat seama
cã este departe de adevãr, în aºa
fel încât au pus în dezbatere pu-
blicã modificarea actului norma-
tiv. O dovadã în plus de amato-
rism, iar consecinþele pot fi
foarte grave.

În modelul, accesibil pe In-
ternet, pentru modificarea „Le-
gii Educaþiei Naþionale, privind
învãþãmântul profesional ºi
dual”, se prezintã mai multe pro-
puneri de schimbare. Se merge
pe înglobarea mediului de afa-
ceri ºi se cer concluziile cuprin-
se în parteneriatul interministe-
rial – Ministerul Educaþiei Naþi-
onale ºi Cercetãrii ªtiinþifice;
Ministerul Finanþelor Publice;
Ministerul Muncii, Familiei, Pro-
tecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice; Cancelaria Prim-mi-
nistrului României. În „draft-ul”
prezentat de MENCS, s-a relie-
fat necesitatea introducerii pro-
gramelor de formare în sistem
dual, asumarea de cãtre opera-
torii economici a responsabilitã-
þii pentru pregãtirea practicã a
elevilor, asigurarea reprezentan-
þilor mediului de afaceri în Con-
siliile de Administraþie a unitãþi-
lor de învãþãmânt; flexibilizarea

S-a discutat foarte mult timp despre în-
vãþãmântul dual, iar într-un final a apãrut o
lege. Nu a fost de ajuns, deoarece legiuito-
rii ºi-au dat seama cã nu este perfectã, aºa

cã au pus în dezbatere publicã modificarea.
Li s-a transmis tuturor celor cu prerogative
în domeniu sã îºi expunã pãrerile ºi… se aº-
teaptã rezultatele.

duratei programelor de formare
profesionalã; adaptarea curriculei
ºcolare la nevoile pieþii muncii
locale ºi regionale etc.

Sprijin pentru modificãri
Sunt câteva modificãri care,

mai bine mai târziu decât nicio-
datã, dacã sunt adoptate, pot
aduce un plus în revigorarea în-
vãþãmântului tehnologic ºi pro-
fesional. «Sunt multe propuneri
cu care suntem de acord ºi care
vin în sprijinul elevilor ºi tineri-
lor. Aº aminti numai câteva din-
tre ele: decontarea cheltuielilor
de transport pentru cei care se
deplaseazã în altã localitate, alta
decât cea de domiciliu; posibi-
litatea continuãrii studiilor licea-
le pentru absolvenþii de învãþã-
mânt profesional;  creºterea
pânã la 25 de ani a vârstei pânã
la care absolvenþiistudiilor obli-
gatorii îºi întrerup studiile, dar

care pot fi cuprinºi într-un pro-
gram de pregãtire profesionalã;
pentru cei care au trecut în gim-
naziu, în seria actualã ºi din cele
anterioare, cu mai mult de trei
ani de la finalizare, pot fi orga-
nizate clase separate de învãþã-
mânt profesional; a dispãrut ti-
tulatura de „grupã”, s-a revenit
la „clasã”, cu o medie de 25 de
elevi, dar nu mai mult de 30 ºi
nu mai puþin de 10», a precizat
prof. Simona Ciulu, inspector
pentru învãþãmântul tehnic ºi
profesional, în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.
O altã prevedere din modifica-
re se referã la acordarea de fa-
cilitãþi fiscale pentru operatorii
economici care ºcolarizeazã ti-
neri, una binevenitã, dar care
naºte circumspecþii, atâta timp
cât nu sunt fãcute cunoscute
normele legislative de aplicare.

CRISTI PÃTRU

La Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craiova are
loc astãzi, ora 19.00, în
prezenþa autorului, expoziþia
personalã de fotografie a
artistului buzoian Ion Tãbãca-
ru – A.FIAP, membru al
Fotoclubului „Mihai Dan-
Cãlinescu”. Expoziþia cuprin-
de 80 de lucrãri alb-negru ºi
color, cu diferite tematici:
etnografie, dans, peisaj urban
ºi rural, fotografie de teatru,
tradiþii populare, portret ºi
altele.

Expoziþie personalã
de fotografie a artistului
buzoian Ion Tãbãcaru

Ion Tãbãcaru s-a nãscut la
23 noiembrie 1945, la Mãrã-
cineni-Buzãu, ºi este absol-
vent al ªcolii de Artã Ploieºti
(secþia Artã fotograficã). Din
1987 este membru al Asocia-
þiei Artiºtilor Fotografi din
România (A.A.F.R), iar din
2009, al Federaþiei Internaþio-
nale de Artã Fotograficã
(A.FIAP).

Este autor al mai multor
expoziþii în þarã (Buzãu,
Bucureºti, Oradea, Galaþi,
Craiova), deschise din 1987

pânã în prezent, ºi
a participat cu
lucrãri la nume-
roase expoziþii de
grup internaþionale
– Japonia, Unga-
ria, Grecia,
Ucraina, Olanda,
Polonia, Rusia,
Spania, Germania,
Brazilia, Italia,
Brazilia, Taiwan,
Belgia, Israel,
Serbia, Croaþia,
Mexic, Slovenia,
Noua Zeelandã
º.a. Între alte
numeroase diplo-
me de excelenþã,
menþiuni de
onoare ºi premii,
are în palmares o
Medalie de Aur
(2004) ºi douã
Medalii de Bronz
(1998, 2000) ale
A.A.F.R.

MAGDA BRATU
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În prezenþa primarului Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu, a vice-
primarilor Mihail Genoiu ºi Adri-
an Cosman, precum ºi a adminis-
tratorului municipiului, Radu Pre-
da, noul Teatru de Varã a fost
recepþionat, dupã aproape 3 ani
de la deschiderea ºantierului.
Probleme financiare ale construc-
torului, SC Atlas SA, ºi dificulta-
tea ridicatã a acoperiºului au dus
la întinderea execuþiei proiectului
cu mult peste termen. Cu toate
acestea, acum, la final, putem
vorbi nu doar de o reabilitare, ci
de o reconstrucþie de la zero a
Teatrului de Varã.

«Ieri (n.r. – luni, 31 octombrie)
s-a finalizat recepþia la Teatrul de
Varã. Mai trebuie ridicatã orga-
nizarea de ºantier ºi fãcut curã-
þenie pentru a putea fi folosit.
Este o investiþie de aproximativ
800.000 de euro din fonduri eu-
ropene, cea de a doua investiþie
mare din Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, dupã Grãdina Zoologicã.
ªi, pot sã vã dau o ºtire în pre-
mierã: ieri, Ministerul Culturii s-a
activat ºi ne-a trimis ºi avizul pen-
tru gardul din Parcul „Romanes-
cu”, astfel încât într-o lunã – o
lunã ºi jumãtate sã putem sã în-
cepem recepþia la toatã zona», a
anunþat Lia Olguþa Vasilescu,
primarul municipiului Craiova.

Instituþiile
de culturã,
aºteptate

cu spectacole

Primarul Craiovei a mai spus
cã este un teatru de varã nou,
futurist, dupã concepþia unui ar-

Teatrul de Varã, o investiþie de 800.000 de
euro, fonduri europene, este de acum gata pen-
tru a gãzdui evenimente culturale. Amplasatã
în incinta Parcului „Nicolae Romanescu” ºi
bine poziþionatã în apropierea Casei Bibescu
ºi Pavilionului Fanfarei, noua arenã acoperitã
beneficiazã de toate dotãrile moderne ºi im-
presioneazã prin designul avangardist al aco-
periºului. Cu aceastã reabilitare profundã, ul-
terioarã celei de la Grãdina Zoologicã, muni-
cipalitatea craioveanã se apropie la câþiva paºi
de finalizarea întregului proiect de remodela-
re a Parcului „Nicolae Romanescu”.

hitect craiovean ºi cã este, la ora
actualã, cea mai mare salã de
spectacole pe care o are muni-
cipalitatea la dispoziþie. „A fost
destul de greu de realizat aceas-
tã construcþie, din motivele pe
care le cunoaºteþi foarte bine, ºi
anume cã toate aceste arce au
fost foarte greu de montat ºi de
construit, în primul rând. Chiar
dacã a mai durat un pic pânã sã
ajungem la recepþie, astãzi pu-
tem spune cã ºi Teatrul de Varã
este finalizat. Aºteptãm artiºtii
din instituþiile noastre de culturã
sã îl ocupe cât de curând. Cred

cã, la ora actualã, este cea mai
mare salã de spectacole pe care
o are municipalitatea la dispozi-
þie, asta dacã nu ne gândim la
Sala Polivalentã sau Centrul Mul-
tifuncþional, dar ca instituþie de
culturã este cea mai mare, iar în
aer liber este singura”, a mai
precizat Lia Olguþa Vasilescu.

Nu sunt restricþii
pentru vizitatori

Dupã recepþie, Teatrul de
Varã se aflã în administrarea
Primãriei Craiova ºi urmeazã

sã fie cedat RAADPFL-ului.
«Deocamdatã, este suprave-
gheat de Poliþia Localã ºi nu
cred cã vom niciun fel de sur-
prize. Nu vor fi niciun fel de
restricþii în parcul „Nicolae Ro-

manescu”, Grãdina Botanicã
are un anumit specific ºi plan-
tele de acolo trebuiesc prote-
jate, dar aici, dacã vor sã se
aºeze cu pãturile, craiovenii pot
sã o facã liniºtiþi, pentru cã aici
nu opereazã niciun fel de inter-
dicþii», a mai precizat primarul
Lia Olguþa Vasilescu.

Acoperiºul,
montat

prin satelit

Capacitatea Teatrului de
Varã este de 878 de locuri, iar
ceea ce impresioneazã este
acoperiºul cu arcade ºi înveli-
toare demontabilã. „Fundaþia
construcþiei este de 3,80x3,80 la
trei metri adâncime. Douã tone
de oþel beton au fost folosite
pentru fundaþie ºi 158 metri cubi
de beton. Acoperiºul are, în ar-
cadã, þeavã cu diametrul 406 x
12 mm grosime. Sunt 5 arce, cu
o lungime între 45 ºi 77 metri,
care sunt prinse pe plãci meta-
lice înglobate în armãturã ºi pre-
zoane ce cântãresc 1.800 kg.
Protecþia anticorozivã s-a fãcut
cu trei straturi de grund ºi douã
de vopsea. Asamblarea arcelor
s-a fãcut în fundaþie, cu buloa-
ne de diametru 96, cu ajutorul
cheilor dinamometrice”, ne-a
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Valoarea totalã a proiectului este de
4.391.603 lei, din care 3.489.624 lei
este contribuþia Uniunii Europene,

766.544 lei – cea a Guvernului României ºi
135.433 lei sunt asiguraþi de beneficiar, în
speþã Primãria Craiova. Sursa de finanþare a
proiectului a fost Programul Operaþional Re-
gional 2007-2013 – Axa prioritarã 1 „Sprijini-
rea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani
de creºtere”, Domeniul major de intervenþie
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbanã”,
subdomeniul „Poli de creºtere”, categoria de
operaþiuni: Reabilitarea infrastructurii sociale,
inclusiv a locuinþelor sociale ºi îmbunãtãþirea
serviciilor sociale.

precizat Nicolae Cârlugea,
reprezentat SC Atlas SA, con-
structorul lucrãrii.

Teatrul de Varã dispune de
o scenã de mari dimensiuni, în
lateralele cãreia sunt amenaja-
te cabine pentru artiºti, duºuri,
toalete pentru public, inclusiv
spaþii speciale pentru persoa-
nele cu dizabilitãþi. „Instalaþia
de sonorizare are 56 de proiec-
toare de scenã. Inclusiv pen-
tru lumina de fond. Sistemul
este wireless ºi se poate mer-
ge cu microfonul pânã la Casa
Bibescu. Puterea instalatã pen-
tru sunet este de 24 Kw. În faþa
scenei este amenajatã ºi o fosã
interioarã demontabilã necesa-
rã orchestrei”, ne-a declarat
Florin Moisescu, reprezentat
al SC Butterfly Effect, subcon-
tractant ce a asigurat dotarea
tehnicã a teatrului.

Undã verde
pentru

consolidarea
podului

suspendat

Ultima intervenþie pe care
Primãria Craiova o face în Par-
cul „Nicolae Romanescu” este
consolidarea podului suspen-
dat. Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a precizat, ieri, cã odatã
cu avizul pentru gardul de la
insula lebedelor, s-a primit ºi
avizul suplimentar pentru rea-
bilitarea podului. „Ne-au dat ieri
(n.r. – Ministerul Culturii) un
aviz suplimentar, pe care l-am
cerut ca sã putem sã umblãm
puþin ºi la podul suspendat, ast-

fel încât sã înlocuim scândurile.
Investiþia se va face cu bani de
la bugetul local, pentru cã fon-
durile europene s-au finalizat pe
noul exerciþiu financiar. Deci, la
ora actualã, putem sã ne apu-
cãm ºi de aceastã procedurã,
pentru cã, evident, avem avizul,
dar trebuie sã lucrãm cu cineva
care este specializat în monu-
mente. Mai trebuie sã facem ºi
gardul, iar culoarea trebuie sã
fie verde, ni s-a indicat foarte
exact acest lucru de cãtre Mi-
nisterul Culturii”, a spus Lia
Olguþa Vasilescu.

Parcul
„Romanescu”,
primul înscris
în Registrul

spaþiilor verzi

Întrebatã cum apreciazã lucra-
rea generalã de reabilitare a par-
cului «Nicolae Romanescu», pri-
marul a spus cã, acum, aratã
foarte bine. «Mie îmi place foar-
te mult cum aratã parcul „Roma-
nescu”. Probabil aþi vãzut cã nu
s-a distrus, aºa cum anunþau câr-
cotaºii, în urmã cu câteva luni de
zile. Nu s-au tãiat arbori, decât
cei care au fost deja uscaþi ºi pen-
tru care am primit aviz de la Agen-
þia de Mediu. Sigur se vor mai tãia
ºi alþii cu ajutorul Mediului, pen-
tru cã sunt gãunoºi ºi sunt un pe-
ricol pentru cetãþeni. În acelaºi
timp, noi plantãm ceva în locul lor,
astfel încât sã nu fie afectatã de-
loc vegetaþia», a mai declarat pri-
marul Craiovei. În acest moment,
Primãria Craiova se aflã în pro-
cedurã de achiziþie pentru Regis-
trul spaþiilor verzi, unde prima

datã trebuie sã intre Parcul „Ni-
colae Romanescu”.

„Avem termen pânã la sfârºi-
tul anului 2017 de la Ministerul
Culturii sã regândim toatã par-
tea de vegetaþie, care nu a intrat
pe fonduri europene. Deci, cei
care au spus cã toatã aceastã in-
vestiþie ar fi afectat într-un fel
vegetaþia, trebuie sã ºtie cã nu
s-a umblat deloc la vegetaþie.
Dimpotrivã, avem acum o reþea
destul de mare de canalizare ºi
de aspersoare, astfel încât în
momentul în care  se va dori sã
plantãm tot felul de plante reco-
mandate de specialiºtii în Mediu,
putem sã facem acest lucru li-
niºtiþi”, a menþionat Lia Olguþa
Vasilescu.

Hipodromul
rãmâne prins

în acte
ministeriale

Hipodromul rãmâne deo-

camdatã un frate vitreg al par-
cului. Din cauzã cã nu s-a reu-
ºit preluarea în proprietatea mu-
nicipiului a acestuia, nu s-au
putut aloca nici fonduri pentru
modernizarea sa. „Mai rãmâne
hipodromul, pe care l-am cerut
în urmã cu 3 ani de zile, de mai
multe ori chiar la Ministerul Ti-
neretului. A fost ºi o Hotãrâre
de Guvern care avea un anumit
circuit, ea s-a oprit chiar la Mi-
nisterul Dezvoltãrii, care ne-a
spus cã este o problemã pe Le-
gea calului. Sã sperãm cã va fi
rezolvatã foarte urgent, cu atât
mai mult cu cât noi nu avem cai
de rasã în interiorul hipodromu-
lui, astfel încât sã putem sã-l
preluãm ºi sã-l amenajãm. Este
un mare pãcat. Parcul, aºa cum
aratã, acum, este o adevãratã
bijuterie, toate celelalte con-
strucþii care aparþineau de mu-
nicipalitate au fost refãcute, sin-
gurul lucru în care a mai rãmas
de investit este hipodromul”, a
punctat edilul Craiovei.

În cadrul proiectului
au rezultat: reabilita
rea, modernizarea ºi

amenajarea a 878 locuri în
cadrul Teatrului de Varã
din Parcul „Nicolae
Romanescu” Craiova;
suprafaþã amfiteatru
reabilitat – 750,00 mp;
suprafaþã scenã ºi anexe
reabilitate – 380,00 mp;
suprafaþã grupuri sanitare
construite – 48,13 mp;
suprafaþã alei pietonale –
800,00 mp ºi suprafaþã
spaþii verzi – 1.066,53 mp.
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Donald Trump, candidatul repu-
blican la funcþia de preºedinte al
Statelor Unite, are un avans de 1%
faþã de adversara democratã, Hil-
lary Clinton, pentru prima datã în
ultimele ºase luni, în contextul noii
anchete a FBI în scandalul emailu-
rilor, conform unui nou sondaj ABC
News / Washington Post. Potrivit
sondajului, efectuat de Institutul
Langer Research Associates la co-
manda ABC News / Washington
Post, 46% dintre alegãtori ar urma
sã voteze cu Donald Trump, iar
45% din Hillary Clinton. Ultima
datã când Donald Trump avea un
avans în acest tip de sondaj în faþa
lui Hillary Clinton a fost în luna mai.
Gary Johnson, candidatul Partidu-
lui Libertarian, are 3%, iar Jill Stein,
de la Partidul Verzilor, 2%. În urmã cu douã
zile, în acelaºi sondaj, Hillary Clinton avea un
avans de 1%. Modificarea raportului în pre-
ferinþele de vot pare a fi rezultatul deciziei
FBI de a efectua o nouã investigaþie în cazul
emailurilor private utilizate de Hillary Clinton
în calitatea de secretar de Stat. De altfel,
Trump i-a mulþumit fostului congresman An-

Turcia mobilizeazã

vehicule militare

la frontiera

cu Irakul
Armata turcã a început

sã mobilizeze tancuri ºi alte
tipuri de vehicule blindate
în provincia Sirnak, în
apropierea frontierei cu
Irakul. Preºedintele Tur-
ciei, Recep Tayyip Erdogan,
a declarat sâmbãtã cã va
suplimenta trupele în
aceastã zonã, avertizând
grupuri extremiste ºiite cu
mãsuri militare dacã “vor
teroriza” populaþia în
oraºul irakian Tal Afar.
Decizia Turciei intervine în
contextul ofensivei militare
care se desfãºoarã asupra
oraºului irakian Mosul,
ocupat de reþeaua teroristã
Stat Islamic. Ministerul
turc al Apãrãrii a transmis
cã acumularea efectivelor
are rolul “combaterii
terorismului”, în contextul
situaþiei din Irak.

Irlanda de Nord

vrea relaþie

specialã

cu Uniunea

Europeanã

dupã Brexit
Irlanda de Nord ar putea

avea o relaþie diferitã de
restul Marii Britanii cu
Uniunea Europeanã post-
Brexit, afirmã liderul
provinciei britanice, Arlene
Foster. Întrebatã dacã
Irlanda de Nord ar putea
avea un statut special în
privinþa accesului la piaþa
UE ºi la uniunea vamalã
dupã ieºirea Marii Britanii
din Blocul comunitar,
Foster a precizat cã “aces-
tea sunt subiecte de nego-
cieri”. “Datoritã istoriei ºi
geografiei noastre, lucruri-
le vor fi uºor diferite în
Irlanda de Nord”, a adãu-
gat Arlene Foster. “Trebuie
sã recunoaºtem cã noi
suntem singura parte a
regatului britanic care are
frontierã terestrã cu Uniu-
nea Europeanã, astfel cã
aceste lucruri trebuie
stabilite prin negocieri”, a
subliniat premierul Irlandei
de Nord. Scoþia ºi Þara
Galilor au semnalat, la
rândul lor, cã vor sã aibã
relaþii speciale cu Uniunea
Europeanã, sugerând chiar
intenþii de a se desprinde
de Anglia pentru a menþine
apartenenþa la UE.

Iulian Gherguþ a fost rãpit în data de 4 aprilie
2015 când se afla în Burkina Faso de cãtre
membrii grupãrii teroriste al-Mourabitoune, iar
luni ostaticul român a apãrut într-o nouã înre-
gistrare video. Românul poartã barbã, vorbeºte

Canada intenþioneazã sã elimine
regimul de vize pentru cetãþenii
români ºi bulgari începând cu 1
decembrie 2017, a declarat minis-
trul canadian al Imigraþiei, John
McCallum. Ambele state au fãcut
presiuni pentru eliminarea regimu-
lui de vize în schimbul sprijinirii
parteneriatului comercial dintre
Canada ºi UE. Cu toate acestea,
Guvernul de la Ottawa îºi rezervã
dreptul de a reimpune vize dacã
“tendinþele de migraþie clandestinã
din partea vreuneia dintre cele douã
þãri cresc în mod semnificativ”.
“Înainte de eliminarea completã a
regimului de vize, Canada intenþi-
oneazã sã implementeze, de la 1
mai 2017, o liberalizare parþialã a
regimului vizelor pentru cetãþenii
români ºi bulgari care cãlãtoresc

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump, avans în preferinþelerump, avans în preferinþelerump, avans în preferinþelerump, avans în preferinþelerump, avans în preferinþele
de vot faþã de Hillary Clintonde vot faþã de Hillary Clintonde vot faþã de Hillary Clintonde vot faþã de Hillary Clintonde vot faþã de Hillary Clinton

thony Weiner pentru rolul pe care l-a avut în
cadrul noii anchete care vizeazã emailurile lui
Hillary Clinton. Anthony Weiner, în vârstã de
52 de ani, a demisionat din cadrul Congresu-
lui american, în urma unui scandal în privin-
þa trimiterii unor mesaje cu implicaþii sexuale
unei minore de 15 ani. Anchetarea acestuia
este în curs. FBI-ul a confiscat recent un

computer, folosit de acesta ºi de
fosta sa soþie, Huma Abedin, vice-
preºedintã a campaniei electorale a
lui Hillary Clinton ºi fost consilier
al acesteia, în perioada în care de-
þinea funcþia de Secretar de Stat al
SUA. Dispozitivul electronic con-
þine aproximativ 650.000 de emai-
luri, unele dintre acestea având le-
gãturã cu investigaþia corespon-
denþei online a lui Hillary Clinton.
În cadrul unui eveniment de cam-
panie care a avut loc în statul Mi-
chigan, Trump ºi-a exprimat con-
vingerea cã noile emailuri desco-
perite “vor fi absolut devastatoa-
re” rivalei sale din cadrul alegerilor
electorale. În cadrul a douã alte eve-
nimente de campanie, Trump a su-
gerat faptul cã îi este recunoscã-

tor lui Anthnony Weiner ºi Humei Abedin pen-
tru rolul lor în noua “controversã”. “Mulþu-
mesc, Huma. Ai fãcut o treabã bunã. Mulþu-
mesc, Anthony Weiner. Nu mi-a plãcut nici-
odatã de tine, dar mulþumesc”, a spus Trump.
Donald Trump a donat câteva mii de dolari
pentru susþinerea lui Anthony Weiner în ale-
gerile pentru Congresul american.

Canada intenþioneazã sã elimine regimul de vize
pentru români ºi bulgari de la 1 decembrie 2017

în Canada”, anunþã Guvernul ca-
nadian. Instituþia a mai comunicat
faptul cã cetãþenii români ºi bul-
gari care au deþinut o vizã cana-
dianã de rezidenþã temporarã în
ultimii 10 ani sau care deþin în pre-
zent o vizã americanã de turist nu
vor avea nevoie de vizã de sejur
temporar ºi vor putea cãlãtori în
Canada sau tranzita þara cu o au-
torizaþie electronicã de cãlãtorie
(eTA). Acordul Complet Economic
ºi Comercial UE-Canada (CETA)
a fost semnat duminicã de cãtre
premierul canadian Justin Trudeau
ºi oficiali ai Uniunii Europene
Acordul CETA a trebuit supus
aprobãrii în toate cele 28 de state
membre UE ºi în Canada, în unele
þãri fiind necesarã ºi validarea de
cãtre parlamente. Iniþial, acordul

de parteneriat co-
mercial UE-Canada
a fost blocat de Gu-
vernul regiunii bel-
giene Valonia din ra-
þiuni de ordin social
ºi ecologic. Parla-
mentul acestei re-
giuni a aprobat, vi-
neri, tratatul de liber-
schimb, punând ca-
pãt astfel opoziþiei
sale ce ameninþa sã
ducã la anularea
acordului. Propune-
rea privind elimina-
rea vizelor de cãlãtorie pe terito-
riul canadian pentru cetãþenii ro-
mâni ºi bulgari se va concretiza
doar dacã va fi semnat Acordul de
parteneriat comercial UE-Canada,

afirma, anterior eºuãrii negocieri-
lor, preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker, expri-
mând atunci speranþa cã Belgia va
accepta semnarea CETA.

Românul rãpit în Burkina Faso apare într-o nouã înregistrare video
francezã ºi menþioneazã faptul cã video-ul a fost
filmat în data de 21 septembrie. Mesajul româ-
nului se îndreaptã cãtre familia sa, dar mai ales
cãtre guvernul României sã îl ajute. El spune ca
stare lui de sãnãtate este bunã, cã se gândeºte
la familia lui, scrie AFP. Imaginile au fost fãcu-
te publice de cãtre SITE, un centru american
de monitorizare a site-urilor jihadiste. Ministe-
rul Afacerilor Externe a transmis cã a luat notã
de difuzarea la data de 31 octombrie 2016 a
unui material video cu cetãþeanul român Iulian
Gherguþ. “În prezent se fac verificãri privind
autenticitatea înregistrãrii”, a menþionat, ieri di-
mineaþã, MAE, într-o precizare de presã. “Ce-
lula de crizã interinstituþionalã precizeazã cã
lansarea unui astfel de mesaj în spaþiul public
se înscrie în tiparul obiºnuit al situaþiilor de
acest gen. Celula de crizã interinstituþionalã
lucreazã în regim de permanenþã pentru ges-
tionarea situaþiei”, transmite Ministerul Aface-
rilor Externe într-un comunicat de presã. În

acest caz, celula de crizã interinstituþionalã, din
care fac parte MAE, SIE, SRI, MApN ºi Ad-
ministraþia Prezidenþialã, a fost convocatã la 4
aprilie. “Împreunã cu MAE, care acþioneazã
pe toate canalele diplomatice disponibile ºi ges-
tioneazã activitatea de comunicare, autoritãþi-
le române competente în domeniul securitãþii
naþionale (SIE, SRI, MApN) depun toate efor-
turile pentru eliberarea cetãþeanului român.
Fiecare instituþie acþioneazã cu instrumentele
ºi metodele specifice de acþiune, conform com-
petenþelor”, se aratã în comunicatul de presã.
Prima înregistrare video, care dureazã mai
puþin de un minut, a fost primul semn de viaþã
al ostaticului român, de la rãpirea sa, la 4 apri-
lie 2015, în apropierea unei mine de mangan
din Tambao. În imaginile din 2015, Iulian Gher-
guþ poate fi vãzut înconjurat de trei bãrbaþi
înarmaþi. Mesajul a fost înregistrat în exte-
rior, iar ostaticul în vârstã de 39 de ani se ex-
primã în limba francezã.
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Anunþul tãu!
Titular UNIVERSITATEA DE

MEDICINA SI FARMACIE CRAIO-
VA anunþã publicul interest asupra
elaborarea primei versiuni a PUZ
CENTRUL DE SIMULARE APLI-
CATA IN MEDICINA în localitatea
(adresa) STR. PETRU RAREª, NR.
2, CRAIOVA ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj, site-
ul APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro,
la sediul  titularului STR. PETRU
RAREª, NR. 2, CRAIOVA. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmi-
te în scris la sediul APM Dolj, în
termen de 18 zile calendaristice ,
de la data prezentului anunþ.

Primãria Întorsura scoate la
licitaþie pentru concesionare clã-
dire cu suprafþã de 13 mp având
destinaþia cabinet stomatologic.
Ofertele pot fi depuse la sediul
primãriei pânã pe 12.12.2016. Li-
citaþia se va desfãºura în data de
13.12.2016, ora 10.,00. Relaþii la
telefon: 0251/ 359.286.

UNIVERSITATEA DE MEDICI-
NÃ ªI FARMACIE DIN CRAIOVA,
anunþã publicul interesat despre
elaborarea primei versiuni a planu-
lui: Plan Urbanistic Zonal pentru
proiectul “CENTRU DE SIMULARE
APLICATÃ ÎN MEDICINÃ” propus
a fi amplasat în strada Petru  Rareº,
nr. 2, mun. Craiova, jud. Dolj. Publi-
cul este invitat ºi transmit observa-
þii asupra documentelor expuse
disponibile pe www.primariacraio-
va.ro - Secþiunea Informaþii Utile -
Urbanism, pânã la data de
12.11.2016, la sediul primãriei mu-
nicipilui Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7.

Anunþul tãu!
Primãria Comunei Gighera –

Dolj suspendã organizarea con-
cursului pentru ocuparea postu-
lui vacant de asistent medical co-
munitar din data de 02- 03.11. 2016.

RA AEROPORTUL CRAIOVA
în data de 08.11.2016, ora 11.00, OR-
GANIZEAZÃ NEGOCIEREA CON-
TRACTULUI DE ÎNCHIRIERE SPA-
ÞIU BIROU OPERAÞIONAL HAN-
DLING ÎN SUPRAFAÞÃ DE 27 M2.
Preþul de pormire este de 90lei/m2/
lunã (echivalentul a 20 euro calcu-
lat la data de 31.10.2016, 1euro =
4,50lei). Documentaþia de negocie-
re se poate ridica de la sediul RA
AEROPORTUL CRAIOVA  str. Ca-
lea Bucureºti nr. 325A, Craiova, în-
cepând cu data publicãrii anunþu-
lui. Criteriul de atribuire -  preþul cu
cel mai mare oferit  /m2 / lunã. Ofer-
tele se depun la registratura RA
AEROPORTUL CRAIOVA  str. Ca-
lea Bucureºti nr. 325A, Craiova, pânÎ
la data de 08.11.2016 ora 10.00. In-
formaþii suplimentare se pot obþi-
ne la  telefon  nr.  0251 41 68 60, fax
0251 41 11 12.

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.

OFERTE DE SERVICI
Angajez la marginea
Craiovei la scos þelinã rã-
dãcini cu cazmaua, 1500
RON / lunar – necesitã
bicicletã. Telefon: 0727/
714.184.
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 condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, 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. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
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 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. 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 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
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. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
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Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ 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 în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închidere
centralizatã; ABS; Ser-
vodirecþie; Xenon; - Inte-
rior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la
telefon: 0765/312.168.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 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 tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând 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, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare 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. Te-
lefon: 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 Sineasca
douã gropi suprapuse.
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.
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Semnãtura:..........................................

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Consultare publicã
 
Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de con-

sultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003
privind transparenta decizionalã în administraþia publicã,
pentru „Proiectul de hotãrâre privind aprobarea impozite-
lor ºi taxelor locale pe anul 2017”.

Proiectul de hotãrâre ºi documentele aferente, sunt dispo-
nibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Municipiului
Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de
acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot
depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de reco-
mandare cu privire la proiectul supus consultãrii, pânã
la data de 20 noiembrie a.c., la Centrul de Informatii pen-
tru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Craiova,
str. A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
consultarepublica@primariacraiova.ro.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
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 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 ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Se anuleazã certificatul de
înregistrare, certificatele de
autorizare,  anexele ºi certifi-
catele constatatoare la S.C.
PETROIANU COM SNS
J16/ 3270/1992, CUI:
3077726. Se declarã nule.

PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Management
Ecologic al Resurselor
Naturale, Universitatea
din Craiova, pe numele
Ivaºcu Florentina Alexandra.
Se declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Facul-
tatea de Horticulturã, Univer-
sitatea din Craiova, specia-
lizarea Ingineria ºi Protecþia
Mediului ºi a Agriculturii, pe
numele Ciocãnel Raluca
Adelina. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã a
Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retra-
gere din M.A.I. Filia-
la Dolj anunþã dece-
sul doamnei Lt.
Col.(R) DINA ILEANA
ºi exprimã condo-
leanþe familiei îndo-
liate! Dumnezeu s-o
odihneascã! A fost
un OM deosebit.
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Dupã ce în precedenta disputã
pe teren strãin a înfruntat Zalãul,
cedând cu 0-3 într-o reeditare a
finalei ediþiei trecute din Divizia A1,
campioana SCM U Craiova se aflã
în faþa unei noi deplasãri de foc,
urmând a da piept cu Steaua. For-
maþia din Capitalã este abia pãtrunsã
în elitã, însã are parte de un start
de sezon excelent, în contextul în
care, ulterior promovãrii, ºi-a re-
maniat aproape în întregime lotul,
printre cele mai importante nume
fiind ºi cele ale foºtilor alb-albaº-
trii Nicuºor Ghionea ºi Rãzvan Vîl-
celean.

Etapa trecutã, Steaua a irosit
primele puncte stagionale, pierzând
dramatic în fieful aceleiaºi Muni-
cipal Zalãu, scor 2-3, dupã ce a

O nouã deplasare tareO nouã deplasare tareO nouã deplasare tareO nouã deplasare tareO nouã deplasare tare
pentru bãieþii lui Dan Pascupentru bãieþii lui Dan Pascupentru bãieþii lui Dan Pascupentru bãieþii lui Dan Pascupentru bãieþii lui Dan Pascu

CSA Steaua Bucureºti – SCM U Craiova, astãzi, ora 19:00, în direct la Digi Sport 3

Masculin – în restul rundei: CS “U” Cluj – VCM
LPS Piatra Neamþ, LMV Tricolorul Ploieºti – ACS
Municipal Zalãu, CS Unirea Dej – CS ªtiinþa Ba-
cãu, CSM Bucureºti – CS Caransebeº, CS Arcada
Galaþi – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare (toate de
asemenea azi).

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

Feminin – programul complet: SCM U CRAIOVA
– CS Alba-Blaj (astãzi, ora 16:00, Sala Sporturilor Ion
Constantinescu), ACS Penicilina Iaºi – CSM Bucu-
reºti, CS ªtiinþa Bacãu – CSM Târgoviºte, CSU Me-
dicina CSS Tg. Mureº – CSU Galaþi, CSM Lugoj –
CS Dinamo Bucureºti, SCM Piteºti – VC Unic LPS
Piatra Neamþ (toate de asemenea azi).

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

condus cu 2-1 la seturi. Tot atunci,
craiovenii au trecut la pas, 3-0, la
Polivalentã, de cealaltã grupare din
Bucureºti, CSM.

Fetele, risc ridicat de a sfârºi rãu
Fãrã punct cucerit în primele

patru runde, ºi cu doar un singur
set în cont, voleibalistele pregãtite
de Daniel Sãvoiu ºi Puºa Dina în-
fruntã, azi, în Bãnie, campioana
CS Volei Alba-Blaj.

“Ne aºteaptã un nou meci greu.
Întâlnim campioana României ºi
vom încerca sã facem tot posibi-
lul sã facem faþã adversarelor. Evo-
luãm bine în faþa echipelor puter-
nice din campionat ºi avem pre-
staþii slabe în faþa contracandida-
telor la retrogradare. Pentru noi va

fi mai importantã partida de sâm-
bãtã, de la Lugoj, de unde trebuie
sã ne întoarcem cu puncte”, a spus
tehnicianul Daniel Sãvoiu.

În Capitalã, a avut loc,
sâmbãtã, Campionatul Naþional
de Marº rezervat categoriilor de

Mãrºãluitoarele de la CSM Craiova,
trei medalii la Naþionalele de seniori ºi tineret

seniori ºi tineret, la care au
participat ºi practicantele acestei
discipline din cadrul clubului

CSM Craiova. ªi au fãcut-o cu
brio, aducând acasã trei medalii.
Liliana Manolache, sportivã
pregãtitã de Gabriela Ustabaceff,
a fost performera principalã a
acestei competiþii, cucerind
argintul la tineret ºi bronzul la
senioare, în cursa de 10 km.
Prin aceste rezultate ea a
contribuit ºi la medalia de argint
obþinutã de echipa de senioare,
care alãturi de Liliana le-a mai
avut în componenþã pe Ionela
Olteanu ºi Adriana Arvatu. Ionela
Olteanu este pregãtitã tot de
antrenoarea Gabriela Ustabaceff,
în timp ce Adriana Arvatu se aflã
sub îndrumarea antrenoarei
Ilinca Opriþa.

Astãzi, ora 21:45
GRUPA E: Monaco (5p) – ÞSKA Moscova (2p), Tottenham (4p) –

Leverkusen (3p).
GRUPA F: Dortmund (7p) – Sporting Lisabona (3p), Legia Varºovia

(0p) – Real Madrid (7p).
GRUPA G: FC Copenhaga (4p) – Leicester (9p), FC Porto (4p) –

Bruges (0p).
GRUPA H: Sevilla (7p) – Dinamo Zagreb (0p), Juventus (7p) – Lyon

(3p).

Asearã, dupã închiderea ediþiei
GRUPA A: Ludogoreþ (1p) – Arsenal (7p), FC Basel (1p) – Paris SG

(7p).
GRUPA B: Beºiktaº (5p) – Napoli (6p), Benfica (4p) – Dinamo Kiev

(1p).
GRUPA C: Monchengladbach (3p) – Celtic (1p), Manchester City

(4p) – Barcelona  (9p).
GRUPA D: Atletico Madrid (9p) – Rostov (1p), Eindhoven (1p) –

Bayern Munchen (6p).

În faza urmãtoare a competiþiei se calificã primele douã clasate
din fiecare grupã, în timp ce ocupantele poziþiilor trei vor continua

în cealaltã întrecere continentalã, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR –
GRUPE – ETAPA A 4-A

DIGI SPORT 2

9:00 – TENIS (F) – Turneul de la Zhuhai: ziua a
2-a / 12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Paris: ziua
a 3-a.

DIGI SPORT 3

17:00, 19:00 – VOLEI (M) – Liga Naþionalã:
Tricolorul Ploieºti – Municipal Zalãu, Steaua – SCM
U Craiova.

DIGI SPORT 4

12:00, 13:00, 15:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Zhuhai: ziua a 2-a / 19:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: Maccabi Tel Aviv – Barcelona.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Juventus –
Lyon / 4:30 – HOCHEI – NHL: Anaheim Ducks –
Pittsburg Penguins.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Legia
Varºovia – Real Madrid.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 3

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Borussia
Dortmund – Sporting Lisabona.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Tottenham
– Bayer Leverkusen.

SPORT.RO

20:30 – BASCHET (M) – Eurocupa: U-BT Cluj –
Petrolina AEK.

EUROSPORT 1

7:30, 8:30, 12:30 – SNOOKER.

EUROSPORT 2

20:15, 22:00 – BASCHET (M) – Eurocupa:
Hapoel Ierusalim – Krasnodar, Gran Canaria –
Penevezys.

TVR 2

18:00 – HANDBAL (M) – Preliminarii Campiona-
tul European 2018: Belarus – România.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 5-A
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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Liga I – etapa a 14-a

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.
ASA – Gaz Metan 1-3
Au marcat: Morar 43 / Llullaku 7, 31, Eric 64.
CSMS Iaºi – Steaua 0-2
Au marcat: Tamaº 35, Man 86.
Viitorul – FC Voluntari 2-1
Au marcat: R. Marin 78 – pen., Boli 90+5 / Cernat 8 – pen.
FC Botoºani – ACS Poli 2-0
A marcat: William Barbosa 35, 41.

1. Steaua 14 9 3 2 20-10 30
2. Craiova 14 8 3 3 21-15 27
3. Viitorul 14 8 2 4 18-14 26
4. Botoºani 14 7 2 5 23-15 23
5. Gaz Metan 14 6 5 3 18-15 23
6. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
7. Dinamo 14 5 5 4 24-16 20
8. Pandurii 14 5 4 5 15-16 19
9. Voluntari 14 4 3 6 20-22 15
10. Astra 14 3 5 6 13-20 14
11. Chiajna 14 3 4 7 7-17 13
12. CSMS Iaºi 14 3 3 8 12-17 12
13. ASA 14 2 2 10 12-27 2
14. ACS Poli 14 4 2 8 13-25 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Mai mulþi jucãtori ai Universitãþii Craiova se aflã în
ultimul an de contract cu echipa din Bãnie, începând
din iarnã ei fiind liberi sã semneze cu orice alt club,
când intrã în ultimele 6 luni. Probleme mari ar putea
sã aparã astfel în centrul defensivei, dacã Popov, Acka
ºi Kay nu-ºi vor prelungi înþelegerile, dar ºi în faþa
apãrãrii, întrucât Madson, Zlatinski ºi Mateiu sunt ºi
ei în aceeaºi situaþie. De asemenea, Nuno Rocha este
printre cei cãrora le expirã contractul, el dorindu-ºi
încã din vara trecutã sã plece de la Universitatea, în-
târziind destul de mult la pregãtirea de varã, în încer-
carea de a-ºi gãsi un alt angajament. Cu unii dintre
aceºti jucãtori clubul a demarat deja discuþii pentru ca
ei sã continue în Bãnie, dar acestea nu s-au ºi concre-
tizat prin semnarea unor noi contracte, în timp ce alþii
ar putea fi lãsaþi sã plece. Toþi aceºti jucãtori au con-
tracte mai mari de 6.000 de euro, cu care se regãsesc
în topul salariilor de la Universitatea. „Nu ne gândim
de pe acum la prelungirea contractelor, avem tot tim-
pul sã negociem. Clubul ºtie în ce situaþie ne gãsim,

Liga I – etapa viitoare

Gaz Metan – CSMS Iaºi, vineri, ora 17.30
FC Voluntari – Concoria, sâmbãtã, ora 14
ASA – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Astra – Pandurii, duminicã, ora 18
Steaua – Viitorul, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – FC Botoºani, luni, ora 20.30

„Nu mai risc, vin cu pastilele la
mine” a recunoscut Gigi Mulþescu
la finalul derby-ului regional cu
Pandurii, adjudecat de juveþi în ul-
timul minut. Declaraþia sa este aco-
peritã de statisticã, fiindcã Univer-
sitatea a jucat la limitã aproape toate
meciurile din acest sezon, cu ex-
cepþia celui cu Iaºiul, câºtigat cu
2-0 pe „Extensiv”. ªi acela a avut
însã momentele sale de suspans,
la 1-0 Nuno Rocha ratând un pe-
nalty. În rest, alb-albaºtrii au câº-
tigat sau au pierdut la un singur gol
diferenþã, ori au remizat, þinându-
ºi fanii cu sufletul la gurã pânã la
ultimul fluier. Inclusiv partida de
Cupã cu divizionara secundã Sepsi

Cu excepþia
partidei cu Iaºiul,
victoriile ºi
eºecurile
Universitãþii au
fost la diferenþã
de un singur gol,
patru dintre ele
fiind decise în
ultimul minut

s-a decis abia în prelungiri, iar cea
din Cupa Ligii, de la Cluj, a avut
nevoie chiar de lovituri de depar-
tajare. Aºadar, ªtiinþa este o echi-
pã „greu de ucis”, dar nici nu reu-
ºeºte sã se desprindã de adversar,
în principal din cauza ratãrilor, care
l-au exasperat ºi pe Mulþescu,
acesta invocând lipsa de precizie a
elevilor sãi dupã fiecare joc. Nu mai
puþin de 7 meciuri din cele 13 dis-
putate pânã acum de ªtiinþa în Liga
I s-au încheiat cu rezultatul 2-1,
fie cã acesta i-a fost favorabil sau
împotrivã, cum s-a întâmplat în
partidele din deplasare cu Pandurii
ºi Steaua. Patru jocuri ale juveþilor
s-au decis în ultimul minut de joc,
cele din deplasare cu Pandurii, Ti-
miºoara ºi Voluntari ºi cel de acasã
cu Pandurii. În cele câºtigate, go-
lurile venite in extremis i-au apar-
þinut lui Andrei Ivan. Craiovenii au
fost destul de prolifici, într-un sin-
gur meci de campionat nereuºind
sã înscrie, cel de la Cluj, cu CFR.

Mateiu ºi Dumitraº au revenit
la prima echipã

Forþaþi de subþirimea lotului,
cauzatã ºi de accidentãri ºi suspen-

dãri, oficialii Universitãþii Craiova
au decis sã-i reprimeascã în lot pe
Mateiu ºi Dumitraº, trimiºi la echi-
pa secundã pe motiv de indiscipli-
nã înaintea meciului de la Volun-
tari. Pentru jocul de sâmbãtã, de la
Târgu Mureº, vor lipsi Madson,
accidentat, ºi Nuno Rocha, sus-
pendat, însã alãturi de Mateiu ºi
Dumitraº va reveni ºi Alex Bãluþã,
care ºi-a ispãºit etapa de suspen-
dare.

Mulþescu, la victoria 100 în Liga I
Succesul adus de Ivan în ulti-

mul minut al meciului cu Pandurii
a fost cel cu numãrul 100 pentru
antrenorul Gigi Mulþescu pe ban-
ca unei echipe din Liga I, opt din-
tre acestea fiind ca tehnician al
ªtiinþei.

Parteneriat
cu Universitatea din Craiova
Clubul Sportiv Universitatea

Craiova a încheiat un partneriat cu
instituþia de învãþãmânt al cãrui
nume îl poartã, astãzi urmând sã
fie parafat acest acord, în Sala Al-
bastrã a Universitãþii din Craiova.

Universitatea ar putea
rãmâne fãrã mai mulþi

titulari în varã

noi la fel, ºi nu este nici o grabã. Dupã pauza de
iarnã o sã ne aºezãm la masã, o sã vedem ce ne
propune clubul, o sã ne spunem ºi noi dorinþele
noastre ºi sperãm sã ne înþelegem. Oricum, nu sun-
tem noi cei importanþi, cu echipa  Universitatea
Craiova” au spus cei doi stoperi de culoare, Acka
ºi Kay, invitaþi la emisiunea Divizia Localã, de la
Digi Craiova. Totuºi, Stephane Acka a dat impresia
cã ºi-ar dori sã plece de la Universitatea, conside-
rând cã de aici nu are ºanse sã fie convocat la echi-
pa naþionalã a Coastei de Fildeº. „M-au sunat de la
echipa naþionalã, mai ales acum, când pe postul
meu sunt câþiva jucãtori accidentaþi, dar mi s-a spus
cã trebuie sã joc într-un campionat mai puternic
pentru a fi selecþionat” a declarat ivorianul.
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