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- Diferenþa dintre mine ºi ne-
vastã-mea, Popescule, este cã la
parada modei ea admirã rochii-
le, iar eu, modelele.
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* Madrid,
Koln ºi
Liverpool

Wizz Air a anunþat,
ieri, alocarea celei de-a
doua aeronave Airbus
A320 bazei sale din
Craiova. Aceasta va
urma sã opereze din
martie 2017 trei rute
noi spre Madrid – Spa-
nia, Koln – Germania ºi
Liverpool – Marea
Britanie. Primul zbor
Wizz a decolat de la
Craiova spre Londra
Luton în 2013, iar dupã
doar un an de activitate
Wizz Air a alocat o
aeronavã nouã Airbus A
320 la Aeroportul Inter-
naþional din Craiova.
Anunþul de ieri vine la
puþin timp dupã adãuga-
rea destinaþiilor Paris
Beauvais ºi Veneþia
Treviso în reþeaua WIZZ
de rute cu preþ redus.
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Vicepremierul Vasile Dîn-
cu, ministrul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi al Administraþiei
Publice, nu strãluceºte exce-
siv la nivel retoric, dar com-
penseazã în schimb la nivel
logic, chiar de sagacitate, ros-
tind fãrã emfazã judecãþi re-
almente corecte. La Forumul
„Parteneriate pentru dezvol-
tarea României: Potenþialul
strategic al reþelei de parcuri,
clãdiri ºi terenuri industria-
le”, organizat deunãzi la Bu-
cureºti, Vasile Dîncu a fãcut
o referire lucidã, între altele,
ºi la drama de la Colectiv, de
acum un an (...).

3.800 de doze de3.800 de doze de3.800 de doze de3.800 de doze de3.800 de doze de
vaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalent
ajung în Doljajung în Doljajung în Doljajung în Doljajung în Dolj

În urmãtoarele zile, la
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj vor ajunge 3.800 de
doze de vaccin hexavalent.
Acestea asigurã protecþia
împotriva mai multor boli
grave, precum hepatita B,
poliomielita sau tusea
convulsivã ºi se administrea-
zã la vârstele de douã, patru
ºi 11 luni. Vaccinul este din
nou disponibil, de la începu-
tul lunii octombrie, dupã ce
în august ºi septembrie a
lipsit din cabinetele medici-
lor de familie.
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se profileazã ose profileazã ose profileazã ose profileazã ose profileazã o
nouã conducerenouã conducerenouã conducerenouã conducerenouã conducere
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Comercializarea

þigãrilor cu arome

va fi interzisã.

Legea a fost

promulgatã
Punerea pe piaþã a þigãrilor

ºi a tutunului rulat cu aromã
caracteristicã, cum ar fi
aromele de fructe, condimente,
ierburi, alcool, dulciuri sau
vanilie, va fi interzisã, dupã ce
preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat, ieri, legea care
transpune Directiva 2014/40/
UE. Legea stabileºte condiþiile
pentru fabricarea, prezentarea
ºi vânzarea produselor din
tutun ºi a celor conexe, în
scopul preluãrii în legislaþia
naþionalã a reglementãrilor
europene ºi internaþionale
promovate pentru reducerea
consumului de tutun, îndeo-
sebi în rândul tinerilor. În 30
de zile de la de la data intrãrii
în vigoare a legii, Guvernul va
pune de acord toate actele
sale de punere în aplicare cu
dispoziþiile prezentei legi.

Legea introduce noi condi-
þii privind ingredientele
utilizate în fabricarea produ-
selor din tutun, inscripþiona-
rea ºi prezentarea produselor
din tutun, trasabilitatea,
elementele de securitate ºi
comerþul transfrontalier la
distanþã cu produse din tutun
ºi conexe. De asemenea, sunt
reglementate ºi nivelurile
maxime ale emisiilor de
gudron, nicotinã ºi monoxid
de carbon.

Potrivit noului proiect de
lege, va fi interzisã punerea pe
piaþã a þigãrilor ºi a tutunului
rulat care au o aromã caracte-
risticã, respectiv un miros sau
gust diferite de cel al tutunu-
lui, cum ar fi aromele de
fructe, condimente, ierburi,
alcool, dulciuri sau vanilie.
Mai mult, ministerul Sãnãtãþii
poate adopta ºi alte reglemen-
tãri prin care sã interzicã
vânzarea produselor din tutun
sau celor conexe, din motive
legate de situaþia specificã din
România, cu condiþia ca
interzicerea sã fie justificatã
de necesitatea protecþiei
sãnãtãþii publice.
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Tribunalul Bucureºti a decis, ieri,
cã greva generalã demaratã de Fede-
raþia Sanitas la începutul sãptãmânii
este ilegalã, decizia instanþei fiind exe-
cutorie însã nu ºi definitivã. Decizia
a fost datã de magistraþi în urma unei
plângeri a Ministerului Sãnãtãþii. Mi-
nisterul Sãnãtãþii a contestat în in-
stanþã greva Sanitas, reprezentanþii
instituþiei argumentând, la termenul
de ieri, cã demersul sindical nu a în-
deplinit condiþiile legale pentru a
putea fi declanºat conflictul de mun-
cã, existând în vigoare un contract
colectiv de muncã.

“Suntem în prezenþa unui contract
colectiv de muncã în vigoare. Nu se
poate declanºa conflict de muncã pe
durata unui contract colectiv. Din adre-
sa cu privire la revendicãri, nu se în-
deplinesc cerinþele. Referitor la reven-
dicãrile cu privire la ordonanþa 20,
acestea nu pot face obiectul unor ne-
gocieri. Revendicãrile nu pot intra în
discuþie nici în cazul unui nou con-
tract colectiv de muncã. Greva nu în-
deplineºte condiþiile legii pentru a fi
declanºatã”, a declarat Bogdan Stan-

Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a
declarat, ieri, cã statul plãteºte în pre-
zent ajutoare sociale nu doar cetãþeni-
lor care au nevoie de sprijin financiar, ci
ºi unor oameni care “lâncezesc ºi sunt
trântori ai sistemului”.

“Noi în acest moment dãm beneficii
oamenilor care au nevoie ºi trebuie sã
primeascã, dar dãm ºi la alþi oameni care
stau ºi lâncezesc ºi sunt trântori în sis-
tem. Dãm, în acelaºi timp, servicii care
sunt la o calitate abominabilã ºi lucrul
ãsta trebuie sã se schimbe! Iar eu asta
vreau sã fac, vreau sã vãd mãsurile ac-
tive cã duc la crearea de locuri de mun-
cã, vreau sã vãd inspecþia socialã cum
credibilizeazã domeniul de asistenþã so-
cialã ºi vreau sã vãd legea salarizãrii uni-
tare la care lucrãm, (...) sã putem avea
un proiect credibil iar toatã lumea din
sectorul public sã vadã cum în cinci ani le putem
creºte cu 30% salariul, astfel încât toatã lumea sã
fie fericitã”, a declarat Dragoº Pîslaru.

Fostul preºedinte al României Traian Bãsescu
a depus, ieri, jurãmântul de cetãþean al Republicii
Moldova, alãturi de soþia sa Maria, spunând cã ºi-
a îndeplinit ”visul de a avea cetãþenie valabilã pe
tot teritoriul de la frontiera de vest pânã la Nistru
ºi puþin dincolo”. „Preºedintele Timofti, prin de-
cret mi-a acordat dreptul sã devin cetãþean al Re-
publicii Moldova. O republicã dragã mie, ca ºi þara

Liderul USR Nicuºor Dan a decla-
rat cã premierul Dacian Cioloº ºi-a
confirmat prezenþa la un eveniment
al Uniunii care va fi organizat sãptã-
mâna viitoare ºi în cadrul cãruia va fi
dezbãtutã Platforma România 100,
dar ºi punctele pe care USR ºi le do-
reºte a fi incluse în programul de gu-
vernare.

‘’Dupã ce premierul a lansat
aceastã platformã, România 100, noi
i-am trimis o scrisoare publicã în care
i-am spus niºte lucruri din programul
nostru convergente cu ceea ce dom-
nia sa exprimã în platformã, pe care
dorim sã le regãsim în programul de
guvernare. Domnia sa a confirmat
prezenþa la un eveniment pe care o
sã-l organizãm sãptãmâna viitoare ºi
în care vom vorbi de aceste douã lu-
cruri - de platforma România 100 ºi
despre lucrurile pe care vrem noi sã
le includem în programul de guver-
nare. (...) O întâlnire directã va fi în
cadrul acelui eveniment’’, a precizat
liderul USR, Nicuºor Dan.

Dragoº Pîslaru, ministrul Muncii: Noi dãm acum beneficii
unor oameni care stau, lâncezesc ºi sunt trântori

Ministrul Muncii a criticat, încã o datã, amen-
damentele votate de PSD ºi ALDE la OUG 20 pri-
vind salarizarea bugetarilor, prin care salariile din

sistemul public ar urma sã creascã înce-
pând cu luna decembrie, explicând cã
aceste majorãri salariale nu vor putea fi
niciodatã aplicate.

“Când ignori, practic, orice avertis-
ment care îþi spune cã o cheltuialã de per-
sonal, care toatã lumea spune cã e de
acord, trebuie fazatã ca sã ne-o putem
permite, în acel moment trebuie sã îþi
asumi suspiciunea, întemeiatã cred eu,
de pomanã electoralã. Planul pe care l-
am pus pe masã, încã din varã, a fost
creºtere salarialã de 30% pânã în 2021. În
primul rând este mai mult decât oferã PSD
acum, iar în al doilea rând este mult mai
rezonabil ºi mai normal. România este
într-o situaþie excelentã acum, de înce-
put de ciclu economic, pe care tipul aces-
ta de pomeni ºi de iresponsabilitate pot
sã îl frâneze ºi sã ducã la o scãdere a

perspectivei investiþionale. Ce sens are sã distrugi
toate lucrurile astea doar pentru a lua, pe ultima
sutã de metri câteva voturi?”, a mai spus ministrul.

Tribunalul Bucureºti a decis:
Greva Sanitas este ilegalã

cu, consilier juridic al Ministerului
Sãnãtãþii, în sala de judecatã.

Pe de altã parte, reprezentanþii Sa-
nitas susþin cã au întrerupt greva dupã
ce ministerul a solicitat acest lucru, pre-
cizând cã au respectat paºii legali. “Le-
gea 62 prevede câteva etape cu privire
la declanºarea conflictului de muncã la
nivel de sector. Noi am respectat paºii.
Pânã în 31 octombrie, la greva, au tre-
cut trei sãptãmâni de la declanºarea
conflictului de muncã din 3 octombrie.
Înainte de greva generalã, am declan-
ºat greva de avertisment. Nici aºa nu
am fost chemaþi la concilieri. Greva a
fost conform tiparelor din legea 62. Pro-
cedural, este perfect legalã, a urmat
toþi paºii”, a declarat Mircea Ciocan,
vicepreºedinte Sanitas.

Sindicaliºtii Federaþiei Sanitas au
intrat în grevã pe 31 octombrie, pe 1
noiembrie anunþând cã suspendã tem-
porar greva având în vedere adopta-
rea amendamentelor privind legea sa-
larizãrii în comisiile parlamentare, un
alt motiv fiind simularea intervenþiei
în caz de cutremur la spitalele trebuie
sã participe.

Nicuºor Dan a anunþat cã premierul
Dacian Cioloº ºi-a confirmat prezenþa

ºi la un eveniment USR, sãptãmâna viitoare
El a reiterat cã USR nu va face alian-

þe nici pre, nici postelectorale, nu va
negocia funcþii în guvern. ‘’Asta nu
înseamnã cã dacã sunt oameni potri-
viþi la noi, ei nu o sã meargã (în viito-
rul Guvern .n.r.)’’, a admis Dan. El a
mai spus cã va discuta cu premierul
desemnat despre fiecare ministru pro-
pus în parte, deoarece USR nu va ga-
ranta, nu va da ‘’cecuri în alb pentru
oameni care în viaþa publicã pânã
acum au fãcut erori sau compromi-
suri’’. Nicuºor Dan a menþionat cã
sunt miniºtri care nu au avut o perfor-
manþã ‘’grozavã’’ în actualul guvern.

Dacian Cioloº, validat miercuri de
Consiliul Naþional al PNL candidat
pentru postul de premier dupã ale-
geri, a participat la reuniunea libera-
lilor, declarând cã nu a venit pentru a
se promova pe sine, cât pentru a sus-
þine niºte lucruri în care crede, iar
campania electoralã începe de 11 no-
iembrie ºi nu se va implica. Cioloº
este aºteptat duminicã dupã-amiazã
la mitingul PNL.

Fostul preºedinte Traian Bãsescu a depus
jurãmântul de cetãþean al Republicii Moldova

mea. O republicã de care mã simt legat prin culturã,
prin educaþie, prin limbã ºi, mai ales, prin solida-
ritate. Solidaritatea a fost aceea care m-a fãcut
de multe ori în timpul celor zece ani cât am înde-
plinit funcþia de preºedinte sã întreprind acþi-
uni, în primul rând, în favoarea cetãþenilor Re-
publicii Moldova ºi a parcursului european al
acestei þãri a cãrei independenþã România a cu-

noscut-o prima de pe mapamond”,
a declarat Bãsescu înainte de depu-
nerea jurãmântului.

El a trecut în revistã câteva dintre
acþiunile întreprinse de statul român
în favoarea cetãþenilor din Republica
Moldova în vremea când a fost ºef al
statului. Bãsescu a amintit despre cri-
za vinului ºi cum România a ajutat Re-
publica Moldova prin promovarea vi-
nurilor moldoveneºti, ajungând „cea
mai mare piaþã de desfacere” a aces-
tora. Traian Bãsescu a amintit ºi creº-
terea numãrului de burse pentru tine-
rii din Republica Moldova care do-
resc sã studieze în România, de la 130
în 2004, la peste 5.000 în prezent ºi, de

asemenea, a lãudat decizia Curþii Constituþionale
de la Chiºinãu de a declara limba românã drept
limba oficialã a Republicii Moldova.

„Unii mã judecã pe nedrept cã n-am trimis la
aprobare în Parlament legea prin care sã ratificãm
tratatul de frontierã cu Republica Moldova. Nici-
odatã n-aº face aºa ceva pentru cã un preºedinte
român care ar face acest lucru ar consimþi prin
acte ale statului român pactul Ribbentrop-Molo-
tov. Am convingerea cã nici preºedintele Iohan-
nis nu va trimite acea lege la promulgare”, a adã-
ugat Bãsescu.

Dupã discurs, fostul preºedinte a depus jurã-
mântul: „Jur sã fiu cetãþean devotat Republicii
Moldova, sã respect ci sfinþenie Constituþia ºi ce-
lelalte legi ale ei, sã nu întreprind nicio acþiune
care i-ar prejudicia interesele ºi integritatea terito-
rialã”. „Este un eveniment deosebit dat fiind fap-
tul cã în timp ce unii cetãþeni ai Republicii Moldo-
va renunþã la cetãþenie, iatã cã avem ºi un feno-
men invers. Sper foarte mult ca gestul de astãzi al
domnului Bãsescu sã-i facã pe cetãþenii Republicii
Moldova sã se gândeascã de douã ori înainte de a
renunþa la cetãþenie”, a spus ambasadorul Repu-
blicii Moldova la Bucureºti, Mihai Gribincea.
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MIRCEA CANÞÃR

Vicepremierul Vasile Dîncu, ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi al Administraþiei
Publice, nu strãluceºte excesiv la nivel
retoric, dar compenseazã în schimb la
nivel logic, chiar de sagacitate, rostind
fãrã emfazã judecãþi realmente corecte.
La Forumul „Parteneriate pentru dezvol-
tarea României: Potenþialul strategic al
reþelei de parcuri, clãdiri ºi terenuri in-
dustriale”, organizat deunãzi la Bucureºti,
Vasile Dîncu a fãcut o referire lucidã,
între altele, ºi la drama de la Colectiv, de
acum un an, accentuând faptul cã „nu
numai datoritã corupþiei, ci ºi incompe-
tenþei” s-au putut derula faptele, fiindcã
„pe acolo n-a trecut niciodatã un urba-
nist care sã vadã cã (...) nu era un loc
pretabil desfãºurãrii unui asemenea con-

cert. Nu s-au proiectat în oraºele noas-
tre zone pentru asemenea tipuri de con-
certe, zone funcþionale (...) pentru ase-
menea tipuri de concerte”. Vicepremie-
rul Vasile Dîncu a mai spus cã, „dincolo
de corupþie”, poate sã ucidã în Româ-
nia, de exemplu, „egoismul profesional”.
Lãsând deoparte realitatea cã Vasile Dîn-
cu s-a legitimat mereu, fãrã vreo inhiba-
re, ca om de stânga, nu în virtutea refle-
xelor sale politice, pentru un eventual
avantaj electoral, a fãcut menþiunea res-
pectivã, respingând de asemenea ºi insi-
nuarea cã „momentul comemorãrii tra-
gediei de la Colectiv a fost speculat poli-
tic”, adãugând cã nu s-a gândit la acest
lucru ºi „nu i s-a pãrut cã politicienii au
încercat sã facã din comemorare o de-

magogie”. Abordatã exclusiv emoþional
ºi prea puþin sau deloc raþional ºi cât de
cât obiectiv, comemorarea tragediei nu
a adus – la o analizã cauzalã – în atenþie
faptul cã spaþiul impropriu unei astfel de
manifestãri primise mai multe persoane
decât permitea capacitatea normalã. Altã
observaþie obiectivã: spaþiul avea o sin-
gurã uºã de intrare/evacuare, ºi în plus
s-au aprins artificii, cum se mai aprinse-
serã ºi în alte dãþi. Vicepremierul Vasile
Dîncu, care ºi-a exprimat, cu atenþie,
punctul de vedere a nuanþat: mai sunt ºi
alte lucruri care ucid în afarã de corup-
þie. Problema este dacã „în legislaþia sta-
tului ºi modernizarea anumitor tipuri de
servicii publice se schimbã ceva”, dupã
astfel de evenimente. Mai clar, dupã „dra-

ma de la Colectiv” n-au mai fost organi-
zate manifestãri în spaþii improprii ni-
cãieri în þarã? Sunt în regulã aprobãrile
de funcþionare pentru cluburile care or-
ganizeazã astfel de evenimente? Stãm
cam prost, atunci, la memorie. Patriar-
hul Daniel îndemna acum un an: „Sã vinã
lumea la bisericã, nu la club. Acolo au
murit, dar noi ne rugãm în bisericã”. A
compara mere cu portocale nu e o trea-
bã ecumenic înþeleaptã, deºi nu despre
aºa ceva este vorba. Drama de la Colec-
tiv a ridicat multe probleme. Victimele
de acolo au aparþinut unui cumul de ires-
ponsabilitãþi. Prin care sfidat în genere a
fost omul, de o clasã politicã aptã sã facã
puncte, inclusiv pe seama unei tragedii.
ªi apoi sã... jeluiascã.

1,2 milioane de euro este preju-
diciul pe care procurorii DNA Cra-
iova l-au gãsit la complexul de dis-
tracþii Water Park, din Parcul Ti-
neretului. Cum proiectul s-a fãcut
din bani europeni – totalul investi-
þiei fiind de 80,7 milioane de lei –
aceºti bani i se imputã construc-
torului tot din fonduri nerambur-
sabile. Procurorii care ancheteazã
cazul au stabilit cã este vorba de
un întreg mecanism „prin care au
fost denaturate situaþiile de lucrãri”
din ºantier. Pe parcursul a doi ani,
2013 ºi 2014, când s-a ridicat clã-
direa cu piscine acoperite, con-
structorul Polystart nu ar mai fi mai
respectat proiectul tehnic al lucrã-
rii, ar fi redus cantitãþile de mate-
riale folosite ºi a obþinut o reduce-
re a costurilor de execuþie.

Douã expertize se
aflã în desfãºurare

Ancheta DNA continuã ºi acum,
iar ceea ce este grav este cã Pri-
mãria Craiova se poate alege cu un
proiect întârziat, dar ºi vulnerabil.
Viceprimarul Mihail Genoiu le-a
spus consilierilor locali, în plenul
de sãptãmâna trecutã, cã, la ora
actualã, se aflã în desfãºurare pro-
cedura de reautorizare a construc-
þiilor din Water Park, dar ºi o lu-
crare de expertizã tehnicã, ce se
desfãºoarã în paralel. Genoiu a
explicat cã expertiza tehnicã urmã-
reºte sã stabileascã în ce mãsurã a
fost afectatã structura de rezistenþã
a clãdirii ce adãposteºte piscinele
acoperite.

„Autorizaþia de intrare în legali-
tate înseamnã includerea experti-
zei din partea ISU, care este con-

Water Park-ul se aflã în procedurã de expertizã
tehnicã, specialiºtii încercând sã afle acum dacã
structura de rezistenþã a clãdirii ce adãposteºte

piscinele acoperite a fost afectatã în vreun fel. În
varã, o anchetã DNA a stabilit cã firma constructoare
a lucrat fãrã a mai respecta proiectul tehnic al pro-
iectului, autoritãþile locale luând în calcul tot mai

serios faptul ca imobilul sã fi avut de suferit ºi sã nu
mai corespundã din acest motiv.

formã cu schimbãrilor legislative,
dar ºi o expertizã a structurilor de
rezistenþã, tocmai aceste structuri
fãcând obiectul anchetei DNA.
Deci, cu aceastã ocazie, obiecti-
vul, în momentul în care va fi re-
cepþionat, va avea ºi aviz ISU, dar
ºi o expertizã a faptului cã ceea ce
s-a lucrat este avizat de un expert
tehnic ºi corespunde legislaþiei, ca
structurã de rezistenþã”, a afirmat
Mihail Genoiu.

Structura
de rezistenþã ridicã
semne de întrebare

Dacã obþinerea avizului ISU nu
ridicã probleme, în schimb exper-
tiza tehnicã þine sub tensiune au-
toritãþile locale. Viceprimarul Cra-

iovei a explicat cã este foarte po-
sibil ca experþii sã vinã cu un re-
zultatul negativ. Caz în care pro-
iectul ar avea de suferit, fiind ne-
cesarã refacerea problemelor sem-
nalate.

„Existã un risc ca aceste obiec-
tive sã nu fie trecute de expertiza
tehnicã, existã acest risc ca ceea
ce s-a întâmplat ºi ceea ce este
anchetat sã fi afectat structura de
rezistenþã, iar expertiza care se aflã
în curs sã constate cã imobilul nu
mai este sigur. Existã acest risc”,
a avertizat Genoiu. De altfel, auto-

ritãþile iau tot mai serios în calcul
varianta aceasta ºi se aºteaptã ca
expertul sã vinã cu soluþiile pentru
remediere. „Expertul care face
expertiza are obligaþia, în afarã de
a descoperi orice viciu ºi orice risc
care ar putea exista la structurã,
sã indice ºi mãsurile de remediere
a lor”, a mai spus viceprimarul
Craiovei.

Autoritãþile fac
probe la instalaþii

Deºi nu ar mai fi mare lucru de
fãcut, proiectul fiind aproape rea-

lizat, totuºi autoritãþile nu pot sã-l
închidã. Adriana Câmpeanu, ma-
nagerul de proiect, a menþionat cã
investiþia este realizatã peste 99%,
dar cã restul lucrãrilor sunt acum
sistate. „În aceastã perioadã, lucrã-
rile sunt sistate, se fac doar probe
la tot ce înseamnã instalaþii – apã,
canalizare, instalaþii electrice ºi ter-
mice. Se pun doar în funcþiune
toate instalaþiile, iar pe parte de
execuþie nu se mai face nimic. Ori-
cum, sunt peste 99% lucrãri exe-
cutate”, a spus managerul de pro-
iect, care i-a invitat pe consilieri
la o vizitã pe ºantier pentru a se
convinge de acest lucru. Fãrã a
menþiona nimic despre expertiza
la structura de rezistenþã a clãdi-
rilor, managerul de proiect a spus
cã, dupã ce se întocmeºte ºi se
elibereazã documentaþia de auto-
rizaþie de construire, se va face
recepþia la lucrare.

Atunci când va fi deschis, Wa-
ter Park-ul va funcþiona dupã un
regulament, care a fost aprobat de
consilierii municipali, în ºedinþa de
sãptãmâna trecutã. De asemenea,
autoritãþile locale au spus cã este
nevoie, tot pentru funcþionarea
Water Park-ului, sã se obþinã avi-
ze de la Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj, Pompieri, dar ºi Poliþie,
având în vedere cã se aflã într-o
zonã de risc în ceea ce priveºte
infracþionalitatea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Fapta pentru care Cornel Mihai,
de 29 de ani, din comuna Pleniþa,
a ajuns în spatele gratiilor s-a pe-
trecut pe 4 iulie a.c. La momentul
respectiv, reprezentanþii Biroului de
presã al Poliþiei doljene anunþau cã
ºeful Postului de Poliþie din Pleniþa
a refuzat o mitã de 200 de euro.
Agentul principal de poliþie Bongiu
Gheorghe, ºeful Postului de Poli-
þie Pleniþa a informat conducerea
Inspectoratului cu privire la faptul
cã, în aceeaºi zi, Cornel Mihai, de
29 de ani, din Pleniþa, judeþul Dolj,
i-a oferit o sumã de bani pentru a-
i restitui permisul de conducere -
pe care i-l reþinuse câteva zile mai
devreme, mai exact pe 1 iulie, pen-

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, miercuri dupã-amiazã,
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi au dispus
arestarea preventivã pentru o pe-
rioadã de 30 de zile a lui Florjan
Biba, de 29 de ani, cetãþeanul al-
banez prins cu ºpagã la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Bechet:
„Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj. Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
patului BIBA FLORJAN, pe o
perioadã de 30 de zile, începând

Albanezul prins cu ºpaga la PTF Bechet,
arestat pe 30 de zile

Cetãþeanul albanez prins în timp ce voia sã mituiascã
un poliþist de frontierã de la PTF Bechet cu 150 de euro
pentru a-i permite accesul pe teritoriul României a fost
arestat preventiv pe 30 de zile, pentru comiterea infracþi-
unii de dare de mitã.

cu data de 02 noiembrie 2016 pânã
la data de 01 decembrie 2016, in-
clusiv. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în Camera de
Consiliu, astãzi, 02 noiembrie
2016”, se aratã în hotãrârea Tri-
bunalului. Inculpatul a fãcut con-
testaþie împotriva acestei hotãrâri,
contestaþia urmând sã se judece la
Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, sub coordonarea procuroru-

lui desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, l-
au prins în flagrant, în noaptea de
marþi spre miercuri, pe cetãþeanul
albanez Florjan Biba, de 29 de ani,
în timp ce încerca sã ofere suma
de 150 euro unui poliþist de fron-
tierã din cadrul Punctului de Tre-
cere a Frontierã (PTF) Bechet,
dupã ce, în prealabil, încercase sã
ofere 50 de euro unui coleg al aces-
tuia, în vederea permiterii intrãrii
pe teritoriul României fãrã docu-
mentaþia necesarã justificãrii sco-
pului ºi condiþiilor ºederii.

Mai exact, în cursul zilei de
marþi, 1 noiembrie a.c., Florjan
Biba s-a prezentat în P.T.F. Bechet,
declarând cã doreºte sã intre în
þarã, în scop turistic. La controlul
de frontierã, s-a constatat faptul

cã pe numele acestuia figura o in-
terdicþie de intrare sau ºedere în
spaþiul Schengen ºi nu a putut pre-
zenta nici documentaþia necesarã
pentru a intra pe teritoriul Româ-
niei. Astfel, pentru a i se permite

intrarea, cetãþeanul a oferit, iniþial,
unui agent, apoi unui ofiþer de po-
liþie de frontierã diferite sume de
bani. Poliþiºtii de frontierã i-au
anunþat pe anchetatori, fiind reali-
zatã prinderea în flagrant.
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Un bãrbat de 29 de ani, din comuna Pleniþa, a fost con-
damnat la 1 an de închisoare cu executare pentru comite-
rea infracþiunii de dare de mitã. Sentinþa a fost pronunþatã
miercuri, 2 noiembrie a.c., de Tribunalul Dolj ºi nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Bãrbatul a ajuns în spatele gratiilor la începutul
lunii iulie, când a fost prins în flagrant, de ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în timp ce îi
dãdea 200 de euro ºpagã ºefului Postului de Poliþie Pleniþa
ca sã-ºi recapete permisul de conducere reþinut pentru
abateri de la regimul circulaþiei pe drumurile publice.

tru o abatere la regimul circulaþiei
pe drumurile publice. Bãrbatul in-
sista ca poliþistul sã ia banii ºi sã-i
restituie documentul, însã agentul
l-a refuzat.

Au fost anunþaþi ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj
din cadrul Direcþiei Generale An-
ticorupþie ºi procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, fiind puse la punct
detaliile prinderii în flagrant. Echi-
pa operativã a ajuns în Pleniþa,
poliþistul l-a primit pe Cornel Mi-
hai în birou, iar când i-a dat cei
200 de euro, fericit cã-ºi va recã-
pãta permisul de conducere, dol-
jeanul a fost „sãltat”. A fost adus

la Craiova, la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj pentru
continuarea cercetãrilor sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de
dare de mitã, iar dupã ce l-a au-
diat, procurorul de caz a emis or-
donanþã de reþinere pe numele
sãu, pentru 24 de ore, fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj. Pe 5 iulie
a fost prezentat Tribunalului Dolj,
instanþã care a admis propunerea
procurorilor ºi a dispus arestarea
preventivã a bãrbatului pentru 30
de zile, mãsura fiind prelungitã ul-
terior de instanþã pânã la zi.

A recunoscut totul
în faþa instanþei

Cercetãrile în cauzã s-au înche-
iat repede, astfel cã, pe 19 iulie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Cornel Mihai a fost
trimis în judecatã, în stare de arest

preventiv, pentru comiterea in-
fracþiunii de dare de mitã. Bãrba-
tul a recunoscut totul în faþa jude-
cãtorilor ºi a cerut sã beneficieze
de prevederile legale vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, iar miercuri, 2 noiembrie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa.
Bãrbatul a fost condamnat la 1 an
de închisoare cu executare, din
care se va scãdea perioada petre-
cutã în arest preventiv, fiind menþi-
nut dupã gratii.

Magistraþii i-au confiscat banii de
ºpagã ºi l-au obligat la plata sumei
de 600 de lei cheltuieli judiciare:
„Condamnã pe inculpatul Mihai
Cornel la 1 an închisoare ºi pedeap-
sa complementarã a interzicerii
drepturilor prevãzute de art. 66
alin.1 lit. a,b Cod penal pe o dura-
tã de 3 ani. Scade din durata pe-
depsei închisorii perioada detenþiei

preventive de la 4 iulie 2016 la zi
ºi menþine mãsura arestãrii preven-
tive dispusã cu privire la inculpat.
Confiscã de la inculpat suma de 200
euro ºi menþine mãsura asigurato-
rie dispusã prin ordonanþa procu-
rorului cu nr. 410/P/2016 din
05.07.2016. În baza art. 274 alin.
1 Cod procedurã penalã Obligã
inculpatul la 600 lei cheltuieli ju-
diciare statului . Cu drept de apel
în termen de 10 zile. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi 2 noiembrie
2016”, se aratã în sentinþa Tribu-
nalului Dolj. Hotãrârea nu este de-
finitivã, astfel cã poate fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Agentul principal de poliþie Bon-
giu Gheorghe este absolvent al
ªcolii de Agenþi de Poliþie “Vasile
Lascãr” Câmpina, promoþia 2009,
ºi este încadrat la I.P.J. Dolj din
anul 2013.
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Anul acesta imunizarea copiilor
cu hexavalent s-a realizat cu în-
treruperi provocate de lipsa doze-
lor necesare de vaccin, deºi aces-
ta face parte din schema obligato-
rie ºi se administreazã împotriva
tetanosului, tusei convulsive, dif-
teriei, haemophilus ºi poliomielitei,
dar ºi hepatitei B. Vaccinul a fost
imposibil de gãsit timp de mai multe
luni de zile ºi de fiecare datã solu-
þiile gãsite de autoritãþi s-au dove-
dit a fi temporare.
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În urmãtoarele zile, la Direcþia de Sãnã-

tate Publicã Dolj vor ajunge 3.800 de doze
de vaccin hexavalent. Acestea asigurã pro-
tecþia împotriva mai multor boli grave, pre-
cum hepatita B, poliomielita sau tusea con-

vulsivã ºi se administreazã la vârstele de
douã, patru ºi 11 luni. Vaccinul este din nou
disponibil, de la începutul lunii octombrie,
dupã ce în august ºi septembrie a lipsit din
cabinetele medicilor de familie.

Lunar, trebuie vaccinaþi
1.500 de copii

În fiecare lunã, în judeþul Dolj,
ar trebui vaccinaþi aproximativ
1.500 de copii. Pentru cã dozele
de hexavalent au lipsit în lunile au-
gust ºi septembrie, medicii de fa-
milie au aºteptat reluarea procesu-
lui de imunizare, în aceastã perioa-
dã fiind recuperaþi ºi copiii care au
rãmas nevaccinaþi. La începutul
lunii octombrie au fost distribuite

pentru judeþul Dolj 3.200 de doze,
acum fiind alocate alte 3.800.

Dupã ce cantitatea de vaccin va
ajunge în depozitele locale, Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj îi va
anunþa în aceste zile pe medicii de
familie cã pot ridica vaccinul pen-
tru derularea programului de imu-
nizare în condiþii optime. De ase-
menea, Ministerul Sãnãtãþii face
apel cãtre medicii de familie sã
demareze programarea la vaccinare
a copiilor eligibili ºi a celor care nu
au fost vaccinaþi pânã în prezent.

Anul trecut, acoperirea vacci-
nalã în România se pãstra sub ni-
velul recomandat de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), de
95%, pentru boli precum difterie,
tetanos, rujeolã, rubeolã, oreion ºi
hepatitã B, în principal din cauza re-
fuzului vaccinãrii. Doar 60% din
copii au fost imunizaþi cu vaccinul
hexavalent, în condiþiile în care, de
la an la an, scade numãrul celor care
primesc vaccin ºi pentru alte boli.

Conform datelor Centrului Na-
þional de Supravegherea ºi Contro-
lul Bolilor Transmisibile, rata me-
die de acoperire vaccinalã este de
69,4% pentru vaccinul DTP4 (pa-
tru doze de vaccin împotriva dif-
teriei, tetanosului ºi pertusis), pen-
tru vaccinul contra rubeolei, rujeo-

lei ºi oreionului este de 75,4%, iar
pentru hepatita B este de 91,3%.
Aceleaºi date aratã cã 30,3% din
aceºti copii au fost depistaþi, în
2014, ca fiind incomplet vaccinaþi
în raport cu vârsta, în creºtere faþã
de anul precedent, când procentul
era de 26%.

Acoperirea vaccinalã, sub
nivelul recomandat de OMS

Limita de siguranþã pentru
menþinerea imunitãþii de comuni-
tate, cea care îi protejeazã atât
pe copiii nevaccinaþi (sub 1 an),
cât ºi pe cei mai mari ºi nevacci-
naþi, este de cel puþin 80% din
populaþie vaccinatã. Reducerea
vaccinãrii împotriva rujeolei, ru-
beolei ºi oreionului a dus, în ulti-
mii ani, la douã epidemii de ru-
jeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care

avea tentativa de eliminare a ru-
jeolei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere ºi
eliminare a numeroase boli trans-
misibile. Cu toate acestea, specia-
liºtii considerã cã acoperirea vac-
cinalã în România este în scãdere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã efectuarea obligatorie
a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi poliomielitã , atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creº-
te riscul apariþiei de epidemii.

La aceste vaccinuri s-ar putea
adãuga cele pentru meningococ,
pneumnococ, Haemophilus influ-
enzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã,
în funcþie de posibilitãþile þãrii res-
pective ºi de realitãþile din teren.

RADU ILICEANU

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) informeazã cã, pânã ieri,
03.11.2016, la nivel naþional, a autorizat la
platã suma totalã de 485,4 milioane euro, re-
prezentând avans aferent Campaniei 2016,
pentru un numãr de 496.863 fermieri care
au depus Cerere unicã de platã. „Reamintim
cã, potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr.

APIA Dolj, în topul naþional
la plãþile cãtre fermieri
Prin faptul cã ºi-a asumat ºi îndeplinit, pânã ieri, plata avansului aferent

Campaniei 2016 în conturile a peste 26.000 de fermieri, dintre cei 39.740 aflaþi în
evidenþele instituþiei, conducerea Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-

turã Dolj proiecteazã agenþia între primele din þarã la celeritatea acordãrii banilor
cãtre agricultori. Pânã la finele lunii în curs, APIA Dolj dã asigurãri cã va finaliza
plãþile în avans pentru restul de 30% dintre fermieri. La acest aport financiar se
mai adaugã ºi ajutorul pentru cantitãþile de motorinã achiziþionate ºi utilizate în

agriculturã, aferente perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2016.

1617/2016 de derogare, pentru anul de ce-
rere 2016, de la articolul 75 alin. (1) al trei-
lea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/
2013 al Parlamentului European si al Consi-
liului în ceea ce priveºte nivelul avansurilor
pentru plãþile directe ºi pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã pe suprafaþã ºi legate de
animale, precum ºi de derogare de la artico-
lul 75 alin (2) primul paragraf din respecti-
vul regulament în ceea ce priveºte plãþile
directe, pentru anul de cerere 2016, statele
membre pot plãti avansuri de: „(…) pânã la
70% în cazul plãþilor directe indicate în anexa
I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ºi de
pânã la 85% în cazul sprijinului acordat în
cadrul dezvoltãrii rurale menþionat la art. 67
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/
2013”, se aratã într-un comunicat emis de
APIA – structura centralã.

De asemenea, pentru anul de cerere
2016, statele membre pot sã plãteascã avan-
surile pentru plãþile directe numai dupã fi-
nalizarea controalelor administrative menþi-
onate la articolul 74 din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013. Plãþile finanþate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolã)
se efectueazã la cursul de schimb de 4,4537

lei pentru un euro, iar plãþile finanþate din
FEADR (Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã), la cursul de schimb de
4,5240 lei pentru un euro.

70% din fermieri primesc banii
pentru 2016

„La Dolj, sunt înscriºi în evidenþele APIA,
39.740 de fermieri. Pânã ieri s-a plãtit avan-
sul la aproximativ 26.000 de fermieri, ceea
ce reprezintã 70% din total. Obiectivul nos-
tru este ca, pânã la sfârºitul lunii noiembrie
sã finalizãm plata avansului aferent Campa-
niei 2016. Categoric, nu ne mai putem per-
mite eºecuri, iar efortul depus de angajaþii
noºtri este lãudabil. Pentru cã, iatã acum,
cifrele vorbesc de la sine. Mai trebuie preci-
zat cã, la termenul final de depunere a cere-
rilor pentru subvenþionarea motorinei, res-
pectiv 31 octombrie 2016, aveam în proce-
sare 750 de solicitãri. Este ºi aceasta o for-
mã de sprijin pentru fermieri, ce înseamnã o
recuperare a cheltuielilor cu motorina în

cuantum de aproximativ 40%. Plata, în acest
caz, se va face de fiecare centru judeþean al
APIA”, ne-a precizat ing. Laurenþiu Dã-
dulescu, director executiv al APIA Dolj.

O nouã conducere
De mai bine de o sãptãmânã, trio-ul de

decizie de la APIA Dolj s-a modificat. Ast-
fel, Aurel Stanciu preia funcþia de director
adjunct al APIA Dolj ºi este responsabil de
segmentele Economic ºi Controale pe Te-
ren, iar Dumitru Stroe, tot director adjunct,
responsabil cu Schema de Platã Unicã pe
Suprafaþã ºi nu numai. Au fost eliberaþi din
funcþiile de adjuncþi Castelia Moreanu ºi
Emil Cristian Cãlugãru. De punctat cã Au-
rel Stanciu vine de la conducerea Camerei
Agricole Dolj, unde managementul extrem
de riguros ºi orientat spre rentabilitate lasã,
acum, în conturile Camerei Agricole sume
consistente, graþie proiectelor de accesãri
de fonduri nerambursabile.

VALENTIN CEAUªESCU
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Odatã cu stabilirea bazei opera-
þionale, Wizz a creat 36 de locuri
de muncã directe ºi a lansat mai
multe rute cu tarife reduse spre
destinaþii populare cum ar fi Roma,
Milano, Bologna în Italia ºi Barce-
lona în Spania. Noua aeronavã re-
prezintã o investiþie Wizz în Craio-
va, de 98 de milioane de euro ºi
creeazã 36 de locuri de muncã în
cadrul companiei, ceea ce face ca
numãrul angajaþilor direcþi sã
creascã aºadar, la 72. Chiar zilele
acestea se desfãºoarã selecþia per-
sonalului, adicã, a însoþitoarelor de
bord, pe bazã de interviuri, plus CV-
ul ºi scrisoarea de recomandare.

Peste 600 de membri ai echipei
Wizz lucreazã în Rom

Anul trecut, operatorul aviatic a
transportat aproape 150.000 de pa-
sageri pe rutele din Craiova ºi a sus-
þinut 100 de locuri de muncã. Dupã
anunþul de ieri, din Craiova, Wizz
Air oferã acum 10 rute cu tarife
scãzute spre 5 þãri. Încã de la pri-
mul sãu zbor în România, Wizz Air
a crescut considerabil reþeaua sa de
rute din ºi spre România, iar în pre-
zent compania oferã 126 de rute,
spre 18 þãri, de la 10 aeroporturi lo-
cale. „Operaþiunile Wizz din Româ-
nia nu oferã doar acces uºor ºi ief-
tin spre restul Europei, ci, totodatã,

Wizz AirWizz AirWizz AirWizz AirWizz Air, noi curse, noi curse, noi curse, noi curse, noi curse
de pe Aeroportul din Craiovade pe Aeroportul din Craiovade pe Aeroportul din Craiovade pe Aeroportul din Craiovade pe Aeroportul din Craiova

* Madrid, Koln ºi Liverpool
Wizz Air a anunþat, ieri, alocarea celei de-a

doua aeronave Airbus A320 bazei sale din Cra-
iova. Aceasta va urma sã opereze din martie 2017
trei rute noi spre Madrid – Spania, Koln – Ger-
mania ºi Liverpool – Marea Britanie. Primul zbor
Wizz a decolat de la Craiova spre Londra Luton

Johan Eidhagen,
Chief Marketing Officer Wizz Air:

„Am început operaþiunile în Craiova în 2013 cu misiunea de a face
cãlãtoriile cu avionul accesibile în Sud-Estul României. Subliniind încã
o datã angajamentul faþã de aceastã regiune, un an mai târziu am des-
chis baza Wizz pe aeroportul din Craiova ºi lansãm mai multe oportu-
nitãþi de cãlãtorie la preþ redus în România. Alocând a doua aeronavã
bazei noastre din Craiova creãm ºi mai multe locuri de muncã la nivel
local ºi adãugãm rute interesante reþelei noastre în continuã creºtere.
În calitate de cea mai mare linie aerianã din România suntem mereu
aproape de pasagerii noºtri ºi aºteptãm cu nerãbdare continuarea par-
teneriatului eficient cu aeroportul din Craiova”.

Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj:
 „Am continuat modernizarea aeroportului ºi am atras fonduri eu-

ropene printr-un proiect în valoare de peste 24 de milioane de euro,
pentru reabilitarea pistei de aterizare, extinderea platformei de îmbar-
care ºi montarea unui nou sistem de balizaj. Aceastã evoluþie specta-
culoasã, completatã cu anunþul Wizz Air, ne obligã foarte mult, pentru
cã, prin ceea ce am construit la aeroport, am estimat cã vom rãspunde
necesitãþilor pentru urmãtorii 10 - 15 ani. În acest moment, este clar
cã va trebui sã avem o nouã abordare, prin redimensionarea spaþiilor
existente, pentru cã suntem conºtienþi cã vor exista zile în care în
terminalul de plecãri se vor afla, în acelaºi timp, 300 sau chiar 400 de
pasageri. Ne vom îndrepta cãtre construirea unui nou terminal, pentru
cã noua realitate o impune. Aeroportul Internaþional Craiova rãmâne,
probabil, una dintre cele mai importante investiþii care s-au realizat în
Oltenia în ultimii ani”.

Mircea Dumitru, directorul
Aeroportului Internaþional Craiova:

„Suntem încântaþi sã vã arãtãm astãzi (n.r. ieri) cã parteneriatul
Aeroportului Internaþional Craiova cu compania Wizz Air este unul
real, de duratã ºi în beneficiul mutual. Declaraþia prietenilor noºtri do-
vedeºte încrederea de care se bucurã aeroportul ºi Regiunea Olteniei
în deciziile de dezvoltare ale Wizz Air ºi suntem siguri cã vom mai veni
curând în faþa dumneavoastrã ºi cu alte surprize..”.

susþin piaþa muncii în aviaþie ºi tu-
rism. Peste 600 de membri ai echi-
pei Wizz lucreazã în România ºi aº-
teaptã cu nerãbdare sã întâmpine
pasageri pe cursele companiei. Wizz
va facilita anul acesta mai mult de
3300 de locuri de muncã în indus-
triile conexe, în toatã þara”, a subli-
niat Johan Eidhagen, Chief Marke-
ting Officer Wizz Air, ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã.

5,3 milioane de pasageri
Zilele de operare pentru Liver-

pool sunt luni, miercuri ºi vineri,

începând din 27 martie, iar costul
unei cãlãtorii este de 129 de lei.
Spre Koln se zboarã tot din 27
martie, în zilele de luni ºi vineri, cu
doar 99 de lei, iar spre Madrid, din
26 martie, în zilele de joi ºi dumini-
cã, costul unui bilet fiind de 129 de
lei. „Demonstrând angajamentul
faþã de clienþii români, compania
investeºte în mod constant în ope-
raþiunile din România, ceea ce va
însemna o creºtere a flotei din þarã
la 20 de aeronave pânã la finalul lui
2016, inclusiv 4 aeronave Airbus A
321 ultra eficiente, cu 230 de lo-
curi. În intervalul de 12 luni înche-
iat pe 31 octombrie 2016, Wizz Air
a transportat mai mult de 5,3 mili-
oane de pasageri din ºi spre Româ-
nia”, a mai spus Johan Eidhagen.

„Un an de referinþã prin realizãri
ºi lucruri remarcabile”

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a subliniat fap-
tul cã anunþul companiei Wizz de
lansare a trei destinaþii noi, Liver-
pool, Köln ºi Madrid - completea-
zã tabloul unui an de succes al Ae-
roportului Internaþional Craiova.
„Un an de referinþã prin realizãri ºi
prin lucrurile remarcabile care s-
au întâmplat la aceastã instituþie din
subordinea Consiliului Judeþean
Dolj. Iatã cum o colaborare de pa-
tru ani cu Wizz Air, o colaborare
bazatã pe respect ºi profesionalism,
capãtã de astãzi o nouã dimensiu-
ne. Consiliul Judeþean Dolj este
foarte implicat în ceea ce înseam-
nã dezvoltarea Aeroportului Inter-
naþional Craiova, o instituþie pe care,
de-a lungul timpului, am sprijinit-o
prin investiþii directe de 15 milioa-
ne de euro, care au însemnat ter-
minale moderne, sãli de aºteptare
confortabile, peste 300 de locuri de
parcare, un nou turn de control,
dar ºi echipamente performante, la
nivelul exigenþelor internaþionale”,
a mai spus Ion Prioteasa. 

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

în 2013, iar dupã doar un an de activitate Wizz
Air a alocat o aeronavã nouã Airbus A 320 la
Aeroportul Internaþional din Craiova. Anunþul
de ieri vine la puþin timp dupã adãugarea desti-
naþiilor Paris Beauvais ºi Veneþia Treviso în re-
þeaua WIZZ de rute cu preþ redus.
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Colegiul Naþional „Carol I” este
una dintre instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar cu reverberaþie în
tot spaþiul românesc. Are în spa-
te o întreagã istorie. Supã susþi-
nerea examenelor ºi afiºarea re-
zultatelor, putem vorbi, cel puþin
în aceste momente, despre viitoa-
rea conducere a Colegiului „Ca-
rol I”, aºa cum apare ea, dupã
afiºarea rezultatelor, pânã la rezol-
varea eventualelor contestaþii de-
puse: pe prima poziþie, de mana-
ger, s-a clasat prof. dr. Stãicu-
lescu Angel Cristian, actual di-
rector al Seminarului Teologic
Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”
din Craiova. Pentru „director ad-
junct” sunt clasaþi prof. Nicolae
Petrescu, Parseghian Simona ºi
Rãzvan Jenaru.

Nicolae Petrescu s-a clasat pe
o poziþie eligibilã ºi la Liceul „Ma-
tei Basarab”, pentru acelaºi post,
iar dacã acceptã funcþia de aco-
lo, va urca, pe post de director
adjunct, Rãzvan Jenaru. Poate, la
prima vedere, se poate aminti de

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureºti,
Excelenþa Sa Hans Klemm, va fi prezent astãzi la Craiova.
Agenda diplomatului american este una complexã. În acest
context, va onora ºi invitaþia conducerii Universitãþii din
Craiova, de a fi prezent la deschiderea Zilelor Facultãþii de
ªtiinþe. Evenimentul va avea loc la ora 10.00, la Sala Albas-
trã (clãdirea centralã, strada „Al. I. Cuza”, nr. 13). Cu aceastã
ocazie, studenþii craioveni vor putea sta de vorbã cu Amba-
sadorul SUA despre sistemul de educaþie american, despre
burse de studiu ºi despre parteneriate. Facultatea de ªtiinþe
reuneºte departamentele: Chimie, Fizicã, Geografie, Infor-
maticã, Matematicã. De aproape 60 de ani, aici sunt pregã-
tiþi studenþi în specializãrile Chimie, Geografie, Matematicã-
Fizicã ºi de peste 40 de ani în Informaticã.

MARGA BULUGEAN Pânã pe 25 noiembrie, elevii din clasa a XI-a se pot în-
scrie în programul de burse HMC – Projects in Central and
Eastern Europe, organizat de Junior Achievement (JA)
România, împreunã cu „Headmasters’ Conference”, în 14
þãri din Europa Centralã ºi de Est. Elevii selectaþi sã studieze
într-o ºcoalã independentã din Marea Britanie, în anul ºcolar
2017/2018, vor primi o bursã care acoperã taxele ºcolare,
cazarea ºi cheltuielile de masã . Tinerii interesaþi pot trimite
formularul de aplicaþie (în etapa de preselecþie), conform cu
indicaþiile de pe http://www.jaromania.org/elevi/pagini/bur-
sele-hmc. Ulterior, cei mai buni vor participa la un test de
limba englezã ºi la un interviu cu reprezentanþii HMC. Pânã
în prezent, 67 de liceeni români au obþinut o bursã de stu-
diu, iar aceastã experienþã i-a ajutat sã-ºi îmbunãtãþeascã
cunoºtinþele de limba englezã ºi sã îºi dezvolte diverse abili-
tãþi, dincolo de spaþiul academic, implicându-se în activitãþi
extracurriculare din diferite domenii. Perioada de studii pe-
trecutã în Marea Britanie este recunoscutã de Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice.

CRISTI PÃTRU

 În timpul unei ore de curs, un elev din clasa a X-a, de la
Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel” din Bãileºti a cãzut victi-
mã unui fost elev al instituþiei de învãþãmânt amintite. Tânã-
rul a fost bãtut ºi a avut nevoie de intervenþie medicalã, dar,
din fericire, nu au fost urmãri grave.

Conform primelor cercetãri, agresiunea a avut loc pe fon-
dul absenþei de la orã a cadrului didactic care trebuia sã sus-
þinã cursul respectiv, unul tehnologic. Agresorul este cunos-
cut cu antecedente, a fost declarat repetent ºi, ulterior, a refu-
zat, sã mai vinã la ºcoalã. Este un caz izolat, dar care aduce în
discuþie asigurarea siguranþei în unitãþile de învãþãmânt.

„Instituþia de învãþãmânt are obligativitatea sã ne înºtiin-
þeze când apar astfel de cazuri. S-au constituit comisii de
cercetare, iar la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
vom proceda aºa cum scrie în legislaþie. Una dintre comisii
este la nivelul unitãþii respective ºi aºteptãm concluziile aces-
teia”, a precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspec-
tor general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

La Colegiul Naþional „Carol I”La Colegiul Naþional „Carol I”La Colegiul Naþional „Carol I”La Colegiul Naþional „Carol I”La Colegiul Naþional „Carol I”
se profileazã o nouã conducerese profileazã o nouã conducerese profileazã o nouã conducerese profileazã o nouã conducerese profileazã o nouã conducere

Aºa cum am mai amintit, au fost surprize în cea de-a
treia sãptãmânã a susþinerii examenelor pentru ocuparea
posturilor de director, respectiv director adjunct al institu-
þiilor de învãþãmânt preuniversitar.

o luptã pe post, dar „Carol I” este
una dintre cele mai importante in-
stituþii de învãþãmânt din Româ-
nia, nu numai din Craiova, astfel
cã nu-i poate fi indiferent nimã-
nui numele celui care se ocupã,
managerial, de educaþia elevilor.
Într-un final, aici se joacã, alãturi
de „Elena Cuza”, „Fraþii Buzeºti”,
„ªtefan Velovan”, „Gheorghe Chi-
þu” etc., viitorul copiilor noºtri.
Mai sunt locuri disponibile

Concursul se desfãºoarã în
bune condiþii, pânã acum, iar de-
spre ceea ce a fost pânã în pre-
zent vorbeºte prof. Lavinia Ele-
na Craioveanu, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj: «Conform statisticii,
la susþinerea „Curriculum vitae”
au participat 225 de candidaþi, 14
dintre ei fiind respinºi. La proba
de „interviu” au rãmas 211 candi-
daþi, opt dintre ei fiind declaraþi
„respins”, astfel cã au rãmas 115
candidaturi, pentru 29 de unitãþi
de învãþãmânt. Pânã la finalizarea

unui nou concurs, dar nu mai târ-
ziu decât sfârºitul anului ºcolar,
funcþiile neocupate se vor com-
pleta, conform metodologiei, de
un cadru didactic titular, membru

al Corpului Naþional al Experþilor
în Managementul Educaþional, nu-
mit prin decizia inspectorului ge-
neral al învãþãmântului judeþean,
la propunerea Consiliului Profe-

soral din unitatea de învãþãmânt
respectivã, cu avizul Consiliului de
Administraþie al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj».

CRISTI PÃTRU

Ambasadorul SUA,Ambasadorul SUA,Ambasadorul SUA,Ambasadorul SUA,Ambasadorul SUA,
Hans Klemm, în vizitãHans Klemm, în vizitãHans Klemm, în vizitãHans Klemm, în vizitãHans Klemm, în vizitã
la Universitatea din Craiova

Liceenii români primesc burse
de studiu în Marea Britanie

Bãtaie în clasã, la Bãileºti
În urmã cu câteva zile, în incinta unei instituþii de

învãþãmânt preuniversitar, din municipiul Bãileºti, a
avut loc un incident reprobabil: un elev a fost agresat în
ºcoalã, atacatorul fiind fost cursant al instituþiei respec-
tive – Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel” din Bãileºti.

Din fericire, victima nu a avut pusã viaþa în pericol, dar
urmeazã cercetãrile destinate producerii faptei.
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Evocare TEvocare TEvocare TEvocare TEvocare Traian Demetrescu,raian Demetrescu,raian Demetrescu,raian Demetrescu,raian Demetrescu,
la 150 de ani de la naºterea scriitoruluila 150 de ani de la naºterea scriitoruluila 150 de ani de la naºterea scriitoruluila 150 de ani de la naºterea scriitoruluila 150 de ani de la naºterea scriitorului

În Salonul Me-
dieval al Casei de
Culturã „Traian De-
metrescu” are loc
astãzi, ora 18.00, o
întâlnire în cadrul
cãreia va fi evocatã
personalitatea poe-
tului craiovean al
cãrui nume institu-
þia îl poartã, aºa cum
transpare ea din
scrisorile trimise de
acesta în special cã-
tre Alexandru Mace-
donski, dar ºi din
lecturile sale, strâns
conectate la cultura
europeanã a timpu-
lui. Lorena Stuparu Pãvãlan va susþine comunicarea „Dinspre epistola-
rul lui Tradem”, iar Cornel Mihai Ungureanu va vorbi despre „Cãrþile pe
care le citea Traian Demetrescu”. Tot astãzi, la ora 17.00, Casa de Cul-
turã „Traian Demetrescu” gãzduieºte, de la ora 17.00, în Galeria „Vol-
lard”, lansarea volumului „Poeme de dragoste”, de Valeriu Grigorie. Pre-
zintã Liliana Hinoveanu ºi Constantin Pãdureanu, invitat special fiind Mike
Ionescu. Evenimentele au loc în cadrul „Sãptãmânii TRADEM” (1-5
noiembrie), prilejuitã de împlinirea, la 3 noiembrie, a 150 de ani de la
naºterea scriitorului Traian Demetrescu. Intrarea publicului este liberã.

Recital extraordinar de jazzRecital extraordinar de jazzRecital extraordinar de jazzRecital extraordinar de jazzRecital extraordinar de jazz
susþinut de Marius Vsusþinut de Marius Vsusþinut de Marius Vsusþinut de Marius Vsusþinut de Marius Vernescuernescuernescuernescuernescu

Un recital extraordi-
nar de jazz susþinut de
Marius Vernescu va
avea loc luni, 7 noiem-
brie, de la ora 19.00, pe
scena Filarmonicii „Ol-
tenia”, programul
anunþat incluzând isto-
ria pianului în jazz –
teme tradiþionale de
jazz, compoziþii proprii,
teme inspirate din folc-

lorul muzical oltenesc. Nãscut la 6 iulie 1972, în Bucureºti, Marius Ver-
nescu este singurul jazzman român care a fost distins în 2002 cu Marele
Premiu la Montreux. A studiat la Liceul de Muzicã „Dinu Lipatti”, deve-
nind ulterior student al Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti. A
început sã se afirme ca pianist de jazz, colaborând ºi cântând alãturi de
Garbis Dedeian, Tudy Zaharescu, Anca Parghel sau Emil Soumah. A
participat la Festivalurile de Jazz de la Sibiu, Braºov, Iaºi, Costineºti ºi
Timiºoara, dar ºi în Grecia (Corinthos ºi Atena), Italia, Austria sau Un-
garia (Budapesta). Dupã ce ºi-a desãvârºit studiile în strãinãtate (Acade-
mia de Jazz – Hanovra, Germania) ºi dupã absolvirea cursurilor de varã
de la Graz (Austria), a revenit în Romania. Biletele la recitalul de la Cra-
iova s-au pus în vânzare la Agenþia Filarmonicii „Oltenia” (tel.
0351.414.697) ºi costã 15 lei ºi 10 lei (elevi, studenþi, pensionari).

Dublã lansare a volumelor autoareiDublã lansare a volumelor autoareiDublã lansare a volumelor autoareiDublã lansare a volumelor autoareiDublã lansare a volumelor autoarei
Ioana HeidelIoana HeidelIoana HeidelIoana HeidelIoana Heidel

Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia
Aman” vã invitã
astãzi, ora 16.00,
în Sala „Acad.
Dinu C. Giures-
cu”, la dubla lan-
sare a volumului
„Mi-a plãcut cu-
loarea. Pe urme-
le unei românce
din Gabon, Afri-
ca”, publicat anul
acesta, ºi roma-
nului autobiogra-
fic „Dincolo de orizont”, apãrut în 2013, ale autoarei Ioana Heidel. Invitaþi
în cadrul evenimentului sunt conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin, conf.
univ. dr. Gabriel Coºoveanu, Mihai Duþescu ºi Petre Gigea Gorun. Ioana
Heidel, în calitate de presedintã a societãþii germano-române „Deutsch-
Rumanische Horizonte e.V. Verein fur Kultur und Literatur”, societate proas-
pãt înfiinþatã, îºi propune sã se ocupe în mod semnificativ de proiecte
interculturale ºi literare.

Poveºtile lunii noiembrie îl readuc pe actorul
Marcel Iureº la Teatrul „Colibri”

Nouã spectacole, dintre care unul în pre-
mierã, propune publicului, pe parcursul lu-
nii noiembrie, Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”.

Sâmbãtã, 5 noiembrie, la ora 18.00, ne bucurãm de
povestea plinã de învãþãturi „Sarea în bucate”, adusã
în scenã într-un spectacol dupã Petre Ispirescu, reali-
zat pe un scenariu ºi în regia lui Valentin Dobrescu, cu
scenografia semnatã Mihai Pastramagiu, pe muzica lui
Alin Macovei-Moraru. Viaþã personajelor dau actorii
Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Iulia
Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur Prisãcaru ºi Daniel Mirea.

Duminicã, 6 noiembrie, la ora 11.00, vor intra în
scenã „Cântãreþii din Bremen”, într-o dramatizare
de Patrel Berceanu dupã Fraþii Grimm, în regia artis-
ticã a lui Valentin Dobrescu. Muzica îi aparþine lui Alin
Macovei-Moraru, iar scenografia, Mirelei Tofan. În
distribuþie îi regãsim pe actorii Daniel Mirea, Mugur
Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana
Ioncu, Alla Cebotari.

Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Co-
libri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica în intervalul 10.00-13.00. Preþ
bilet: 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Gian Luigi Zam-
pieri, nãscut în 1965 la
Roma, este reprezen-
tant al ºcolii italiene de
dirijat, fiind unul dintre
ultimii discipoli ai ma-
estrului Franco Ferra-
ra. A urmat studiile la
Accademia di Santa
Cecilia ºi apoi la Ac-
cademia Chigiana, ob-
þinând in 1988 Diploma
de onoare. În calitate
de organist ºi dirijor, s-
a perfecþionat cu mu-
zicieni de prestigiu precum Fran-
cesco De Masi, Carlo Maria Giu-
lini, Ghenadi Rojdestvenski ºi
Leonard Bernstein. Lansat din anii
studenþiei în cariera dirijoralã,
Gian Luigi Zampieri a condus
prestigioase orchestre din Româ-
nia, precum ºi din strãinãtate. Din
1986 este profesor titular de stu-
dii orchestrale la conservatoare-
le italiene de stat, în prezent fiind
ºi dirijor invitat al Filarmonicii din
Sao Carlos (Brazilia) ºi dirijor al
Filarmonicii „Oltenia”.

Pânã la sfârºitul lunii, programul mai cuprinde spec-
tacolele „Pinocchio” (12 noiembrie, ora 18.00), „Alis
în lumea pãpuºilor” (13 noiembrie, ora 11.00), „Fru-
moasa din Pãdurea Adormitã” (19 noiembrie, ora
18.00), „Bunã dimineaþa, noapte bunã” (20 noiem-
brie, ora 11.00), „Poveste despre Hansel ºi Gretel”
(25 noiembrie, ora 18.00), „Invitaþie la joacã” (27
noiembrie, ora 11.00).

Vineri, 25 noiembrie, ora 19.00, este anunþatã pre-
miera spectacolului „Furtuna” de William Shakespea-
re, în regia lui Cristian Pepino, în care publicul craio-
vean va avea bucuria sã îl regãseascã în distribuþia pe
Marcel Iureº alãturi de artiºtii Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”. Îndrãgitul actor a mai putut fi
vãzut pe scena instituþiei craiovene în reprezentaþii din
cadrul microstagiunii „Colibri într-un ACT”, precum
„Absolut!”, dupã „Ivan Turbincã”, de Ion Creangã,
sau „Pãi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”, de
Cãtãlin ªtefãnescu, dupã romanul „Moromeþii” de
Marin Preda, ambele în regia lui Alexandru Dabija.

„Friendship Season”: Un pianist craiovean ºi patru
tineri soliºti vocali, pe scena Filarmonicii „Oltenia”
Al patrulea concert din cadrul „Friendship Season” – stagiunea 2016-

2017 a Filarmonicii „Oltenia” – este un vocal-simfonic care îi aduce pe
scena instituþiei pe pianistul craiovean Mihai Diaconescu, în prezent
masterand la Academia ,,Sibelius” din Helsinki, soprana Stanca Ma-
ria Manoleanu, mezzosoprana Sorana Negrea, tenorul Ionuþ Boan-
cheº ºi basul Iustinian Zetea, cu toþii absolvenþi ai Universitãþii Naþio-
nale de Muzicã Bucureºti. De asemenea, îºi dau concursul Orchestra
Simfonicã ºi Corala Academicã ale Filarmonicii craiovene, sub baghe-
ta dirijorului Gian Luigi Zampieri (Italia). În program: Uvertura „Ruy
Blas”, op. 95 de Felix Mendelssohn-Bartholdy; Concertul nr. 24 în Do
minor pentru pian ºi orchestrã, K. 491 de Wolfgang Amadeus Mozart;
„Te Deum” în Do major pentru soliºti, cor ºi orchestrã de Anton Bruc-
kner. Concertul are loc astã-searã, începând cu ora 19.00, iar biletele
au preþurile de 30 lei, 20 lei (pensionari) ºi 15 lei (elevi, studenþi).

Nãscut la Craiova, Mihai Dia-
conescu a început sã studieze pia-
nul la vârsta de 4 ani, cu Mariana
Ilie. În 2014 a absolvit Academia
de Muzicã „Gheorghe Dima” din
Cluj, sub  îndrumarea maestrului
Csiky Boldiszar. În prezent, este
masterand la Academia „Sibelius”
din Helsinki, la clasa profesorului
Erik T. Tawaststjerna.

Toþi cei patru soliºti vocali din
concertul de astã-searã sunt absol-
venþi ai Universitãþii Naþionale de
Muzicã Bucureºti. Stanca Maria

Manoleanu este licenþiatã în In-
terpretare Muzicalã, specializarea
pian, obþinând atât Diploma de
Master din cadrul instituþiei de în-
vãþãmânt superior din capitalã, sub
îndrumarea vocalã a prof. univ. dr.
Eleonora Enãchescu, cât ºi cea din
cadrul Facultãþii de Muzicã din Ge-
neva, sub îndrumarea prof. Maria
Diaconu. Anul 2009 a marcat pri-
mul sãu pas în arta liricã, iar înce-
pând cu 2012 activitatea artisticã
a sopranei este tot mai apreciatã,
critica muzicalã ºi publicul mani-

festându-ºi admiraþia faþã de
apariþiile sale.

Mezzosoprana Sorana
Negrea a studiat pianul, apoi
arta cântului la Liceul „Car-
men Sylva” din Ploieºti. În
anul 2010 ºi-a încheiat studii-
le la Universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti, la clasa
Eleonorei Enãchescu, specia-
lizându-se ºi în cadrul mai
multor masterclass-uri. Nãs-
cut în anul 1991, Ionuþ
Boancheº a absolvit ªcoala de
Arte „Teodor Burada”, Facul-

tatea de Teologie Pastoralã a Uni-
versitãþii „Ovidius” din Constanþa,
pentru ca între 2014-2016 sã ur-
meze studiile de masterat de la Fa-
cultatea de Interpretare Muzicalã
(specialitatea canto) din cadrul
Universitãþii Naþionale de Muzicã
Bucureºti. Basul Iustinian Zetea
a absolvit Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti (studii de li-
cenþã ºi master, în prezent fiind
doctorand) ºi a devenit colabora-
tor al Operei Naþionale Bucureºti -
din stagiunea 2011-2012. 
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Înalta Curte de Justiþie de la Lon-
dra a decis cã premierul britanic nu
poate invoca articolul 50 din Tratatul
de la Lisabona, prin care se iniþiazã
în mod oficial procesul de ieºire din
UE, fãrã acordul Parlamentului. An-
terior, premierul Theresa May a de-
clarat cã va invoca articolul 50 în ju-
rul datei de 31 martie, pe baza unei
prerogative regale care permite Gu-
vernului de la Londra sã se retragã
din tratatele internaþionale. Pe de altã
parte, judecãtorii au stabilit cã “pre-
rogativele Coroanei nu permit Guver-
nului” sã iniþieze procesul de ieºire
din UE. “Curtea nu acceptã argumen-
tele înaintate de Guvern” se afirmã
în textul deciziei, adãugându-se cã
“Pentru motivele prezentate anterior,
se decide cã Guvernul nu are puterea (...) sã
iniþieze articolul 50 pentru ca Marea Britanie sã
se retragã din Uniunea Europeanã”. Guvernul
britanic a comunicat cã va contesta decizia,
afirmând cã britanicii au votat sã pãrãseascã
Blocul comunitar în cadrul unui referendum
aprobat printr-un act al Parlamentului “ºi Gu-
vernul este hotãrât sã respecte rezultatul refe-
rendumului”. Contestaþia Guvernului urmeazã
sã fie analizatã de judecãtorii de la Curtea Su-
premã în perioada 5-8 decembrie. Premierul
scoþian Nicola Sturgeon a afirmat cã hotãrârea
Înaltei Curþi privind Articolul 50 subliniazã hao-

Cel puþin 239 de imigranþi

s-au înecat în sudul

Mãrii Mediterane
Cel puþin 239 de persoane

au murit dupã ce douã
ambarcaþiuni cu imigranþi s-
au scufundat în sudul Mãrii
Mediterane, anunþã autoritãþi-
le italiene ºi Naþiunile Unite.
Naufragiile s-au produs
miercuri searã ºi ieri diminea-
þã la circa 60 de kilometri nord
de coastele Libiei, în condiþii
de furtunã, informeazã ziarul
La Repubblica. 29 de persoane
au fost salvate, acestea afir-
mând cã, în total, ar fi murit
239 de imigranþi care plecase-
rã din Tripoli spre Europa.
Supravieþuitorii au ajuns pe
insula italianã Lampedusa
dupã ce au fost preluaþi de
nave ale Pazei de Coastã din
Italia ºi ale organizaþiei Salvaþi
Copiii. Bilanþul a fost confir-
mat de Carlotta Sami, un
purtãtor de cuvânt al Înaltului
Comisariat ONU pentru
Refugiaþi (UNHCR).

Rusia intenteazã proces

directoarei Bibliotecii

de Literaturã Ucraineanã

din Moscova
Natalia Sharina este

acuzatã cã ar fi rãspândit
literaturã interzisã, fiind
învinuitã de extremism, în
urma percheziþiei Bibliotecii
de Literaturã Ucraineanã din
Rusia care a avut loc în anul
2015, încã de atunci, Sharina
se aflã în arest al domiciliu.
În cadrul procesului, aceasta
a negat acuzaþiile, avocatul
sãu declarând postului BBC
cã procesul Nataliei Sharina
este motivat politic. Directoa-
rea Bibliotecii de Literaturã
Ucraineazã din Moscova este
acuzatã de asemenea cã ar fi
delapidat fondurile bibliote-
cii. Potrivit avocatului
acesteia, existã martori care
declarã cã ar fi vãzut ofiþeri de
securitate care plasau cãrþi
interzise în interiorul rafturilor
bibliotecii în momentul
percheziþiei care a avut loc în
octombrie 2015. Relaþiile
dintre Moscova ºi Kiev s-au
deterioat dupã ce Rusia a
anexat Crimeea ºi forþele pro-
ruse au preluat puterea în
anumite zone din estul Ucrai-
nei în 2014. „Nu este o
coincidenþã faptul cã a fost
percheziþionatã o bibliotecã
ucraineanã, ºi nu una bieloru-
sã sau cazacã”, a adãugat
avocatul Nataliei Sharina.
Procesul a fost suspendat
pentru o perioadã de de trei
sãptãmâni, iar Natalia Shari-
na va rãmâne în continuare în
arest la domiciliu. Acesteia îi
este interzis sã vorbeascã în
mod direct cu jurnaliºtii. În
cazul în care va fi gãsitã
vinovatã, Sharina riscã peste
zece ani în închisoare.

Preºedintele Barack Obama a avertizat
împotriva “divulgãrilor” FBI-ului ºi “aluziilor
calomnioase” în cadrul primelor sale comen-
tarii la adresa deciziei agenþiei de a face publi-
cã reluarea anchetei mailurilor lui Hillary Clin-
ton. Barack Obama a fãcut aceste declaraþii
în cadrul unui interviu. Preºedintele american
a declarat cã nu doreºte sã se amestece în ca-
drul procesului de aplicare a alegii, dar a criti-
cat orice acþiune care ar putea permite insi-
nuãrilor sau sugestiilor, mai degrabã decât fap-
telor, sã se infiltreze în perspectiva opiniei pu-
blice în privinþa subiectului. “Nu cred cã exis-
tã un etalon ca în timpul unor investigaþii, sã
nu operãm prin aluzii calomnioase, dilvulgãri
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sul ºi confuzia din sânul Guvernului britanic.
„(Hotãrârea) este semnificativã ºi subliniazã ha-
osul ºi confuzia din sânul guvernului britanic”,
a declarat Sturgeon în faþa Parlamentului sco-
þian. „Ar trebui sã ne amintim cã refuzul lor de
a permite un vot în Camera Comunelor nu se
datoreazã unei chestiuni ce þine de un înalt prin-
cipiu constituþional, ci pentru cã nu au o poziþie
coerentã ºi sþiu cã dacã ºi-ar prezenta cazul în
faþa (Camerei Comunelor) ar fi daþi în vileag” a
adãugat premierul de la Edinburgh. „(Parlamen-
tarii Partidului Naþional Scoþian) cu certitudine
cã nu vor vota împotriva dorinþelor sau intere-

selor poporului scoþian” a mai de-
clarat Sturgeon. John Kerr, fost
ambasador britanic la UE, care s-a
ocupat de elaborarea articolului 50
din Tratatul de la Lisabona, a decla-
rat cã în cazul în care Scoþia ºi-ar
declara independenþa, atunci cel mai
probabil ar primi destul de rapid sta-
tutul de membru UE. Marea Britanie
se confruntã cu provocãri “imense”
de ordin legal, constituþional ºi biro-
cratic, care ar putea supune unei pre-
siuni structura constituþionalã a þãrii,
în contextul în care Guvernul imple-
menteazã strategia de pãrãsire a UE,
au avertizat experþi într-un raport.
“Votând pentru ieºirea din UE, popo-
rul britanic a declanºat un proces pe
cât de complex, pe atât de imprevizi-

bil”, au notat experþi din cadrul Asociaþiei de Studii
Politice, cu sediul la Londra. Proiectul de lege
Marea Reformã Legislativã al premierului The-
resa May, prin care aceasta plãnuieºte sã asimi-
leze legile asociate Uniunii Europene în legislaþia
britanicã, ar putea produce diferenþe din ce în ce
mai mari la nivelul politicilor privind agricultura,
pescuitul, mediul ºi învãþãmântul superior între
Parlamentul de la Londra ºi adunãrile regionale
din Scoþia, Þara Galilor ºi Irlanda de Nord, subli-
niazã raportul. Aceste diferenþe regionale ar pu-
tea deveni atât de pronunþate încât sã ameninþe
unitatea þãrii, se mai menþioneazã în raport.

Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan a
declarat, ieri, cã Germania a devenit „un re-
fugiu pentru teroriºti” ºi va fi „judecatã de
istorie”. Potrivit Reuters, liderul de la Ankara
a acuzat autoritãþile germane cã nu i-au ex-
trãdat pe susþinãtorii clericului Fethullah Gu-
len despre care acesta susþine cã s-a aflat în
spatele  tentativei de loviturã de stat din luna
iulie.  Erdogan a acuzat Germania cã gãzdu-
ieºte de mult timp militanþi ai Partidului Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK), organizaþie ce
duce o luptã de trei decenii pentru a obþine
autonomia kurzilor, precum ºi activiºti de
extremã-stanga din DHKP-C, grupare ce a
întreprins atacuri armate in Turcia. „Suntem
preocupaþi cã Germania, care a protejat PKK
ºi DHKP-C ani de zile, a devenit un adãpost
pentru organizaþia teroristã gulenistã”, a de-
clarat Erdogan. “Nu avem nici un fel de aº-

teptãri din partea Germaniei, dar veþi
fi judecaþi în istorie pentru încuraja-
rea terorismului...Germania a deve-
nit un refugiu pentru teroriºti”, a
declarat Erdogan în cadrul unei ce-
remonii la palatul sãu. Ankara îl acuzã
pe Gulen cã ar fi în spatele tentati-
vei de puci militar, motiv pentru care
nu mai puþin de 110.000 funcþionari
publici, judecãtori, militari ºi membri
ai forþelor de securitate au fost de-
miºi sau suspendaþi, fiind suspectaþi
de legãturi cu miºcarea gulenistã.
Ministrul german al Justiþiei, Heiko
Maas, a declarat marþi cã nu intenþi-
oneazã sã judece dacã miºcarea gulenistã este
de naturã politicã sau nu. De asemenea, el a
declarat cã Berlinul nu îi va extrãda pe sus-
pecþi în cazul în care se vor confrunta cu

acuzaþii politice. „Cu siguranþã cã nu s-ar în-
tâmpla”, a spus el. Pentru ca orice extrãdare
sã aibã loc, trebuie sã existe indicii ferme de
„activitate infracþionalã clasicã”.

ºi informaþii incomplete, ci pe baza concluzii-
lor concrete care sunt luate”, a afirmat liderul
de la Casa Albã. Obama nu a menþionat nume-
le directorului FBI, James Comey, în cadrul
interviului, însã a fost întrebat despre decizia
lui Comey de a face publicã reluarea anchetei
cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezi-
denþiale. Drept rãspuns preºedintele Statelor
Unite, Barack Obama, a declarat cã James
Comey, directorul FBI, este un om integru ºi
cã nu încearcã sã influenþeze rezultatul scru-
tinului prezidenþial. Obama nu a minimalizat
însã implicaþiile pe care le a avut reluarea an-
chetei în cadrul alegerilor, declarând însã cã
aceastã chestiune a fost deja rezolvatã.
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Barack Obama a criticat felul în care FBI-ul a fãcut
publicã reluarea anchetei emailurilor lui Hillary Clinton

Barack Obama a criticat felul în care FBI-ul a fãcut
publicã reluarea anchetei emailurilor lui Hillary Clinton
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
AVÂND în vedere prevederile art.58, alin.(2)

lit.b, din Legea nr.188/1999 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, Comuna Dãnciuleºti organizea-
zã concursul de recrutare pentru ocuparea unei
funcþii publice de execuþie vacantã, dupã cum ur-
meazã: CONSILIER SUPERIOR, cls.I, post vacant
în cadrul Compartimentului Cadastru ºi Agriculturã
administraþie publicã localã, din aparatul de specia-
litate al Primarului comunei Dãnciuleºti. Concursu-
rile se vor desfãºura în intervalul 5-7 decembrie 2016
dupã cum urmeazã: proba scrisã: 05 decembrie 2016,
ora 10.00, interviul: 07 decembrie 2016, ora 10.00.
Data limitã de depunere a dosarelor de participare
la concurs este în termen de 20 de zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a ºi va conþine în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art.49 din HG nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþiile de par-
ticipare la concurs: Vechime 9 ani; Studii superioa-
re absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.
Bibliografia, informaþii suplimentare privind docu-
mentele necesare dosarului de concurs se afiºeazã
la sediul comunei  Dãnciuleºti ºi pe site-ul: www.pri-
mariadanciulesti.ro. Relaþii suplimentare se pot ob-
þine în cadrul Comp.Resurse umane al Comunei
Dãnciuleºti sau la telefon: 0253/289.356.

AVÂND în vedere prevederile art.58, alin.(2)
lit.b, din Legea nr.188/1999 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, Comuna Dãnciuleºti organizea-
zã concursul de recrutare pentru ocuparea unei
funcþii publice de execuþie temporar vacantã, dupã
cum urmeazã: REFERENT SUPERIOR , cls.III, post
temporar vacant în cadrul Compartimentului  Cadas-
tru ºi Agriculturã administraþie publicã localã, din
aparatul de specialiatate al Primarului comunei Dãn-
ciuleºti. Concursurile se vor desfãºura în intervalul
5-7 decembrie 2016 dupã cum urmeazã: proba scri-
sã: 05 decembrie 2016, ora 10.00, interviul: 07 de-
cembrie 2016, ora 10.00. Data limitã de depunere a
dosarelor de participare la concurs este în termen
de 10 de zile de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a ºi va conþine
în mod obligatoriu documentele prevãzute la art.49
din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor pri-
vind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionari-
lor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Condiþiile de participare la concurs: Studii medii
liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat; Vechi-
me 5 ani. Bibliografia, informaþii suplimentare pri-
vind documentele necesare dosarului de concurs
se afiºeazã la sediul comunei Dãnciuleºti ºi pe site-
ul: www.primariadanciulesti.ro. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine în cadrul Comp.Resurse umane al
Comunei Dãnciuleºti sau la telefon: 0253/289.356.

UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMA-
CIE DIN CRAIOVA, anunþã publicul interesat despre
elaborarea primei versiuni a planului: Plan Urbanis-
tic Zonal pentru proiectul “CENTRU DE SIMULA-
RE APLICATÃ ÎN MEDICINÃ” propus a fi amplasat
în strada Petru  Rareº, nr. 2, mun. Craiova, jud. Dolj.
Publicul este invitat ºi transmit observaþii asupra
documentelor expuse disponibile pe www.prima-
riacraiova.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!
ªCOALA Gimnazialã Specialã ,,Sf.Mina” cu

sediul în localitatea Craiova, str.George Enescu, nr. 7,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de instructor de edu-
caþie extraºcolarã, numãr posturi: 1, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 28.11.2016, ora 10.00, Interviul în data
de 02.12.2016, ora 10.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: absolvirea cu diplomã a unei instituþii de în-
vãþãmânt superior cu profil pedagogic. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul unitãþii din
Str.George Enescu, nr. 7. Relaþii suplimentare la se-
diul: Str.George Enescu, nr.7, persoanã de contact:
ªania Carmen, telefon: 0251.592.120.

ªCOALA Gimnazialã Specialã ,,Sf.Mina” cu
sediul în localitatea Craiova, str.George Enescu,  nr.7,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale temporar vacante de asistent
medical principal, numãr posturi: 1, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de  21.11.2016, ora 10.00, Interviul
în data de 23.11.2016, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Absolvent de liceu sanitar sau
echivalent sau absolvent de ºcoalã sanitarã postli-
cealã sau echivalent sau absolvent de studii superi-
oare în specialitate. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþului în Monitorul Ofi-
cial, Partea a III-a la sediul unitãþii din Str.George
Enescu, nr.7. Relaþii suplimentare la sediul: Str.Geor-
ge Enescu, nr.7, persoanã de contact: ªania Car-
men , telefon: 0251.592.120.

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj organizea-
zã la sediul instituþiei concurs de recrutare în data de
05.12.2016, ora 10,00 –proba scrisã, ºi in termen de
maximum 5 zile lucrãtoare de la data susþinerii probei
scrise –interviul, pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
publice de execuþie vacante: Consilier, cl.I grad pro-
fesional superior- 3 posturi, consilier cl.I grad profe-
sional asistent-1 post, Condiþiile de participare la con-
curs, bibliografia ºi actele solicitate candidaþilor pen-
tru dosarul de înscriere se afiºeazã la sediul C.A.S.
Dolj ºi pe site-ul CAS Dolj. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la C.A.S. Dolj – Compartimen-
tul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal în
termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial, partea a III-a. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi
completatã de H.G. nr. 1173/2008. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la Compartimentul Resurse Umane
Salarizare Evaluare Personal ºi la nr.de telefon: 0251/
406666 –int.140.

PANÃ CORNEL anunþã propunerea prelimi-
narã privind elaborare P.U.Z. pentru construire imo-
bil S+P+4E cu destinaþia spaþii comerciale ºi locuin-
þe colective- str. Bãtrânilor, Nr.20, Craiova, Dolj. Pu-
blicul este invitat sã transmitã observaþii asupra
documentelor expuse disponibile pe www. primaria-
craiova.ro secþiunea informaþii utile- urbanism pânã
la data de 04.11.2016 la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, str. A.I.Cuza, Nr.7.

Poliþia Localã a Municipiului Craiova or-
ganizeazã, în perioada 05- 08.12.2016, concurs
de recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice
de execuþie vacante în cadrul Biroului discipli-
na în construcþii ºi afiºaj stradal:- poliþist local,
clasa I, gradul profesional debutant 2 posturi -
poliþist local, clasa I, gradul profesional princi-
pal -1 post, Biroul achiziþii publice ºi logisticã: -
consilier, clasa I, gradul profesional principal- 2
posturi. Relaþii suplimentare la sediul ºi pe site-
ul Poliþiei Locale a Municipiului Craiova.
Titular UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FAR-
MACIE CRAIOVA anunþã publicul interest asu-
pra elaborarea primei versiuni a PUZ CENTRUL
DE SIMULARE APLICATA IN MEDICINA în loca-
litatea (adresa) STR. PETRU RAREª, NR. 2, CRA-
IOVA ºi declanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate realiza 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. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj, în termen
de 15 zile calendaristice, de la data publicãrii
celui de-al doilea  anunþ.
Ciuºanu Marioara  anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Construire 4 locuin-
þe P+M   propus a fi amplasat în com.ªimnicu de
Sus, sat ªimnicu de Sus, T 99, P 1504/1, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1 ºi la sediul Ciuºanu Marioara, Craiova Bld.
Dacia, nr.83, bl.U8, sc.1, ap.17 în zilele de Luni-
Joi, între orele 8.30-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00.Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, fax 0251/
419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro
Unitatea Militarã 01662 Craiova organizeazã
concurs, conform H.G. 286/23.03.2011, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante de personal civil con-
tractual, de execuþie: - Muncitor calificat I (elec-
trician de întreþienere ºi reparaþii) la formaþia
de lucru în formaþiunea de cazarmare / cel pu-
þin studii generale cu diplomã de absolvire ºi
certificat de calificare în meseria de electrician
/ atestat ANRE / vechime în specialitate minim
9 ani ºi 6 luni; - Muncitor calificat III (tâmplar
manual universal) la formaþia de lucru în for-
maþiunea de cazarmare / cel puþin studii gene-
rale cu diplomã de absolvire ºi certificat de
calificare în meseria de tâmplar / vechime în
specialitate minim 3 ani ºi 6 luni. Probele de
concurs: - proba scrisã, în data de 28.11.2016,
ora 10.30; - interviul, în data de 06.12.2016, ora
09.30. Data limitã de depunere a dosarelor:
18.11.2016, ora 15.00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unitãþii Militare 01662 Craiova,
str. Vasile Alecsandri, nr. 91. Detaliile organiza-
torice vor fi afiºate la sediul unitãþii ºi pe pagi-
na de internet, la adresa: http://smg.mapn.ro/
anunturi/concursuri. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon 0251/562828, int. 108.
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ANUNÞ

privind organizarea concursului de ocupare a funcþiei de manager al Spitalului Orãºenesc
“Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni

Consiliul de Administraþie al Spitalului Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni,
jud. Dolj, anunþã organizarea concursului pentru ocuparea funcþiei de manager – persoanã fizicã
pentru Spitalul Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

Concursul se va desfãºura conform Regulamentului aprobat prin Dispoziþia Preºedintelui Con-
siliului Judeþean Dolj, nr. 609/2010, la sediul Spitalului Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti”
Dãbuleni. din loc. Dãbuleni, str. Unirii nr. 1, jud. Dolj.

Concursul se desfãºoarã în perioada 04.11.2016 – 25.11.2016, în douã etape, dupã cum urmeazã:
-etapa de verificare a îndeplinirii, de cãtre candidaþi, a condiþiilor stabilite în publicaþia de

concurs, etapã eliminatorie;
- etapa de susþinere a probelor de evaluare, care cuprinde:
a) proba scrisã, test-grilã de verificare a cunoºtinþelor;
b) proba de susþinere a proiectului de management, completatã, dupã caz, de un interviu de

selecþie.
La concurs se pot înscrie candidaþii, persoane fizice, care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele

condiþii:
a) sunt absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior medical, economico-financiar sau

juridic;
b) sunt absolvenþi ai unor cursuri de perfecþionare în management sau management sanitar,

agreate de Ministerul Sãnãtãþii ºi stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãþii, ori sunt absolvenþi ai
unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o
instituþie de învãþãmânt superior acreditatã, potrivit legii;

c) au cel puþin doi ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã,
conform legii;

d) nu sunt condamnaþi  penal sau în curs de urmãrire penalã;
e) sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la secretariatul Spitalului Orãºenesc “Aºezãmintele

Brâncoveneºti”  Dãbuleni, în perioada 04.11.2016 – 14.11.2016 (între orele 8:00 – 16:00), ºi va
conþine:

- Cerere de înscriere;
- Copia actului de identitate;
- Copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalente;
- Copia legalizatã a documentelor care atestã absolvirea cursurilor de perfecþionare în mana-

gement sau  management sanitar, sau copia legalizatã a diplomei de masterat sau doctorat în
management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituþie de învãþãmânt acredi-
tatã potrivit legii;

- Curriculum vitae;
- Copii ale diplomelor de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializãri, compe-

tenþe/atestate în domeniul managementului sanitar,
- Adeverinþã care atestã vechimea în posturi cu studii universitare de lungã duratã, sau

copie de pe carnetul de muncã, certificatã “în conformitate cu originalul” de cãtre conducerea
unitãþii;

- Cazier judiciar;
- Adeverinþã din care rezultã cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
- Declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul

1989;
- Declaraþia pe proprie rãspundere cã nu este urmãrit penal ºi nu are cunoºtinþã cã a fost

începutã urmãrirea penalã asupra sa;
- Copie legalizatã a actelor (certificat de cãsãtorie etc), prin care ºi-a schimbat numele, dupã caz;
- Proiectul de management realizat de candidat, în trei (3) exemplare;
- Chitanþa de platã a taxei de participare la concurs.
Concursul va cuprinde, în desfãºurarea lui, douã etape:
a) etapa de verificare a dosarelor de înscriere la concurs – etapa eliminatorie;
b) etapa de susþinere a probelor de evaluare.

Etapa de verificare a dosarelor
Dosarele vor fi verificate, în termen de trei zile de la data finalizãrii înscrierilor. Comisia de

concurs stabileºte pentru fiecare candidat rezultatul prin înscrierea menþiunii “Admis” sau
“Respins”. Rezultatele vor fi afiºate la sediul unitãþii, imediat dupã finalizarea verificãrii.

Contestaþiile vor putea fi depuse în termen de 24 de ore de la afiºarea rezultatelor, ºi vor fi
rezolvate de cãtre Comisia de soluþionare a contestaþiilor, în termen de maximum 48 de ore de la
data expirãrii termenului de depunere a acestora.

Vor participa la urmãtoarea etapã doar candidaþii declaraþi “Admis”.
Pentru candidaþii declaraþi “Respins”, se va returna 75% din suma de participare la concurs, în

termen de 60 de zile de la data afiºãrii rezultatului.
Etapa de susþinere a probelor de evaluare va consta în:
-proba scrisã – test grilã de verificare a cunoºtinþelor, cu o duratã de 2 ore, ce se va desfãºura

pe data de 22.11.2016, orele 12 - 14;
- proba de susþinere a proiectului de management, completatã, dupã caz, de un interviu de

selecþie.
Proba de susþinere a proiectului de management se va desfãºura pe data de 25.11.2016, orele 10.
Atât proba scrisã, cât ºi proba de susþinere a proiectului de management/interviu de selecþie se

vor desfãºura la sediul Spitalului.
Rezultatul testului-grilã se afiºeazã la sediul Spitalului, în termen de maximum 24 de ore de la

finalizarea probei. Candidaþii au dreptul sã conteste rezultatul testului-grilã, în termen de 24 de ore
de la afiºarea rezultatului.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, din Temele cadru anexate alãtu-
rat. Tema proiectului care vizeaza spitalul public pentru care candideazã, se dezvoltã într-un volum
de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font Times New Roman de 14. Proiectele
de management sunt evaluate de comisia de concurs, înainte de data stabilitã pentru susþinerea
acestei probe.

Susþinerea proiectului de management se va face în plenul Comisiei de concurs, pe durata a
maximum 15 minute, ºi va putea fi suplimentatã în cazul în care se pun întrebãri suplimentare.

Comisia de concurs poate solicita, suplimentar, un interviu de selecþie, în scopul aprecierii abilitã-
þilor candidatului de îndeplinire a atribuþiilor funcþiei de manager. Aceastã probã poate avea ºi rol de
departajare, în situaþia în care mai mulþi candidaþi au obþinut note egale la probele anterioare.

Interviul de selecþie se desfãºoarã pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.
Nota minimã de promovare a fiecãrei probe de evaluare este de minim 7.00, iar media finalã de cel

puþin 8.00.
Temele-cadru pentru proiectul de management, precum ºi bibilografia pentru concurs, se publi-

ca pe site-ul ºi la sediul Spitalului.
Taxa de participare este de 200 lei, ºi poate fi achitatã la casieria Spitalului.
Relaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Spitalului, tel. 0251 334 824 sau de pe site-ul

www.spitalulorãºenescdabuleni.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
LEAMNA

ANUNÞ PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A
POSTULUI DE MANAGER AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

LEMNA
  
Consiliul de Administraþie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Jud.Dolj anun-

þã organizarea concursului pentru ocuparea funcþiei de manager spital, în conformitate
cu dispoziþiile legale.

Concursul se va desfãºura conform Regulamentului aprobat prin Dispoziþia Preºedin-
telui Consiliului Judetean Dolj nr.609/08.09.2010, la sediul unitãþii din Sat Leamna de Sus,
Comuna Bucovãþ, Str. Principalã, Nr. 1, la data de 21 noiembrie 2016 ora 10.00 ºi va
cuprinde douã probe de evaluare: probã scrisã test grilã) ºi proba de susþinere a proiec-
tului de management, completatã dupã caz, de un interviu de selecþie.

La concursul de selecþie se pot înscrie candidaþii care îndeplinesc cumulativ, urmãtoa-
rele criterii:

a) sunt absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior medical, economico-financar
sau juridic;

b) sunt absolvenþi ai unor cursuri de perfecþionare în management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sãnãtãþii ºi stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãþii sau
sunt absolvenþi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau admi-
nistrativ organizat într-o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã, potrivit legii;

c) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã,
conform legii;

d) nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
e) sunt apþi din punct de vedere medical (fizic sau neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare,conform legii;
Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la sediul unitãþii, la Biroul RUONS al

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, în perioada  7.11.2016-11.11.2016 între orele
10.00-14.00 ºi va conþine:

- Cerere de înscriere ;
- Copia actului de identitate;
- Copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalente;
- Copia legalizatã a documentelor care atestã absolvirea cursurilor de perfecþionare în

management sau management sanitar sau copia legalizatã a diplomei de masterat sau
doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituþie de
învãþãmânt superior acreditata potrivit legii ;

- Curriculum vitae ;
- Copii ale diplomelor de studii ºi alte acte ce atestã efectuarea unor specializãri,

competente/ atestate în domeniul managementului sanitar ;
- Adeverinþã care atestã vechimea în posturi cu studii universitare de lungã duratã sau

copie de pe carnetul de muncã, certificatã “în conformitate cu orginalul” de cãtre condu-
cerea unitãþii;

- Cazier judiciar ;
- Adeverinþã din care rezultã cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
- Declaraþia pe propria rãspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de

anul 1989;
- Declaraþia pe propria rãspundere ca nu este urmãrit penal ºi nu are cunoºtinþã cã a

fost începutã urmãrirea  penalã asupra sa;
- Copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care ºi-a schimbat numele,

dupã caz ;
- Proiectul de management realizat de candidat;
- chitanþa de platã a taxei de participare la concurs (500 lei).

Concursul va cuprinde, în desfãºurarea lui, douã etape:
a. Etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaþi dosarelor de înscriere la concurs

– etapa eliminatorie;
b. Etapa de susþinere a probelor de evaluare.
Etapa de verificare a dosarelor
Dosarele vor fi verificate în termen de 3 zile de la data finalizãrii înscrierilor, de cãtre

Comisia de concurs. In urma verificãrii, dosarele vor fi inscripþionate cu menþiunea:
«ADMIS» sau «RESPINS». Rezultatele vor fi afiºate la sediul unitãþii.

Contestaþiile vor putea fi depuse în termen de 24 ore de la afiºarea rezultatelor ºi vor
fi rezolvate de cãtre Comisia de soluþionare a contestaþiilor în termen de 48 ore de la data
expirãrii termenului de depunere a acestora.

Vor participa la urmãtoarea etapã doar candidaþii declaraþi «ADMIS».
Pentru candidaþii declaraþi «RESPINS» se va returna 75% din suma de participare la

concurs în termen de 60 zile de la data afiºãrii rezultatului.
Etapa de susþinere a probelor de evaluare
Va consta în:
- test grilã de verificare a cunoºtinþelor 120 de minute;
- proba de sustinere a proiectului de management, completatã, dupã caz, cu un inter-

viu de selecþie.
Proiectul de management este la alegerea candidatului, din Temele cadru anexate

alaturat, va avea  un volum de maxim 8 – 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font
Times New Roman de 14.

Bibliografia se va afiþa pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna :www. spita-
lulpnf@yahoo.com.

Sustinerea proiectului se va face în plenul Comisiei de concurs, pe duratã a maximum
15 minute ºi va putea fi suplimentatã în cazul în care se pun intrebãri suplimentare.

Comisia de concurs poate solicita suplimentar un interviu de selecþie, în scopul apre-
cierii abilitãþilor candidatului de îndeplinire a atributiilor funcþiei de manager.

Nota minimã de promovare a fiecarei probe de evaluare este de minim 7,00, iar media
finalã de cel puþin 8,00.

 Relaþii suplimentare la sediul unitãþii, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din Sat
Leamna de Sus, Comuna Bucovãþ, str. Principalã nr. 1, tel: 0251-360395, secretariatul
Comisiei de concurs sau pe site: www.spitalulpnf.ro
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

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

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

          In conformitate cu  HCLM 83/2016, S.C. Piete si Targuri
Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 51,
organizeaza  negocieri directe in vederea  inchirierii pe o pe-
rioada de patru ani a terenurilor din Piata Centrala,  care apartin
domeniului public al Municipiului Craiova,  dupa cum urmeaza:

      -in data de 14.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea tere-
nurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 190, 191 si 192,
conform HCLM 83/2016;

      -in data de 16.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea tere-
nurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 196, 197, 198
si 199, conform HCLM 83/2016 ;

     Documentatia de participare la negocierea directa se achi-
zitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

    Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de
participare la negocierea directa este de 100 lei.

    Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL,
intr-un singur exemplar,  pana la data de 14.11.2016-ora 10:00 si
16.11.2016-ora 10 :00.  Data limita pentru solicitarea clarifica-
rilor este 10.11.2016, ora 10 :00.

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

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

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

OFERTE DE SERVICI
Angajez la marginea
Craiovei la scos þelinã
rãdãcini cu cazmaua,
1500 RON / lunar –
necesitã bicicletã. Te-
lefon: 0727/714.184.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate de-
taliile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã con-
fort 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 comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
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 impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm, lun-
gime 2,80m, 3 foi ta-
blã zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon: 0770/
303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 4 noiembrie 2016

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

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

Primãria comunei Bratovoeºti
organizeazã în perioada 28.11 -
29.11.2016, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea postului vacant
de asistent medical comunitar de-
butant, candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele conditii:
studii medii liceale, finalizate cu
diplomã de bacalaureat, certificat
de competenþe profesionale, spe-
cializarea – asistent medical gene-
ralist, certificat de membru, emis
de Ordinul Asistenþilor medicali ge-
neraliºti, moaºelor ºi asistenþilor
medicali din România.

Data limitã de depunere a acte-
lor pentru dosarul de concurs este
21.11.2016, ora 12.00.

Relaþii la telefon 0251/371029.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 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 telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecom-
andã, defecte - 100
RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc
cu jug, original, pre-
tabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bic ic letã copi i
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centra-
le, cârlige jgheaburi
zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Ofer gratuit perucã de
damã de culoare blon-
dã. Telefon: 0721/
352.831.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comercial
145 mp pentru activita-
te medicalã în Vâlcea,
str. Calea lui Traian lân-
gã Spitalul Judeþean.
Telefon: 0734/877.885.

MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc
doamnã sã fim uniþi
câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Te-
lefon: 0787/724.
894; 0251/458.472.

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

PIERDERI
CANTILIA ALCOM
SRL J16/ 26/1996
declarã pierdut cer-
tificate constatatoa-
re sediu social ºi
punct de lucru. Se
declarã nule.
Pierdut certificat de
membru Nr. DJ
014.0638  pe numele
HÂRNÃU MIHAELA,
eliberat de Colegiul
Medicilor Dolj. Se de-
clarã nul.

DECESE
CU adâncã durere în
suflet, familia anunþã
trecerea în nefiinþã a
celei care a fost
prof.CONSTANTINA
CIOVICÃ. Corpul neîn-
sufleþit este depus la
Capela Bisericii Sf.Ni-
colae-Ungureni, iar în-
mormântarea va avea
loc sâmbãtã, 5 noiem-
brie 2016, ora 13.30 la
Cimitirul Ungureni.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!
CONDOLEANÞE
Colegii din cadrul Di-
recþiei Economice-
Consiliul Judeþean
Dolj sunt alãturi de
Emilia Bãdulescu în
momentele grele pri-
cinuite de trecerea în
nefiinþã a socrului.
Sincere condoleanþe!
A trãit în discreþie ºi cu
nobleþe ºi în acelaºi
fel a trecut în nefiinþã!
Sincere condoleanþe,
fiicelor Aida ºi Carmen
Bulucea, în aceastã
tristã zi a decesului
mamei lor, GHERGHI-
NA BULUCEA! Nicole-
ta Miulescu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Deþinãtoarea ti-
tlului naþional, SCM
U Craiova, a cedat,
scor 1-3, miercuri
searã, pe terenul
Stelei, aceasta fiind
a doua înfrângere
stagionalã, dupã cea
din deplasarea ante-
rioarã, 0-3 în faþa
echipei în dauna
cãreia se încorona,
Municipal Zalãu.

În meciul din Ca-
pitalã, alb-albaºtrii ºi-au adjude-
cat dramatic primul set, 32-30,
pentru a pierde urmãtoarele man-
ºe cu 18-25, 22-25 ºi 19-25.

“Am pierdut în faþa Stelei,
meciul ne-a lãsat un gust amar,
dar trebuie sã ne concentrãm
atenþia asupra viitoarelor parti-
de. Evoluãm la foc automat,
miercuri-sâmbãtã, miercuri-
sâmbãtã, ºi vor veni ºi partidele
din Cupa României ºi din cupele
europene. Sper sã învãþãm din

Campionii noºtri, puºi din nou la respectCampionii noºtri, puºi din nou la respectCampionii noºtri, puºi din nou la respectCampionii noºtri, puºi din nou la respectCampionii noºtri, puºi din nou la respect
Masculin: CSA Steaua Bucureºti – SCM U

CRAIOVA 3-1, CS “U” Cluj – VCM LPS Piatra
Neamþ 3-0, LMV Tricolorul Ploieºti – ACS
Municipal Zalãu 3-2, CS Unirea Dej – CS ªtiin-
þa Bacãu 3-2, CSM Bucureºti – CS Caranse-
beº 3-1, CS Arcada Galaþi – CS ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare 3-1.

Clasament
1. Ploieºti 14 7. Caransebeº 6
2. Galaþi 13 8. “U” Cluj 6
3. Steaua 13 9. Dej 6
4. Zalãu 11 10. Baia Mare 1
5. CSM Buc. 10 11. Bacãu 1
6. CRAIOVA 9 12. Piatra N. 0

Feminin: SCM U CRAIOVA – CS Alba-
Blaj 0-3, ACS Penicilina Iaºi – CSM Bucu-
reºti 3-0, CS ªtiinþa Bacãu – CSM Târgo-
viºte 3-1, CSU Medicina CSS Tg. Mureº –
CSU Galaþi 3-0, CSM Lugoj – CS Dinamo
Bucureºti 3-2, SCM Piteºti – VC Unic LPS
Piatra Neamþ 1-3.

Clasament
1. Alba-Blaj 14 7. Tg. Mureº 6
2. Bacãu 13 8. Iaºi 6
3. Târgoviºte 12 9. Piteºti 6
4. CSM Buc. 10 10. Lugoj 4
5. Dinamo 9 11. Galaþi 3
6. Piatra N. 7 12. CRAIOVA 0

greºelile fãcute cu Steaua”, a
spus jucãtorul SCM-ului, Cris-
tian Bartha. La rându-i, coechi-
pierul sãu, Bogdan Ene, a de-
clarat: „A fost o searã tristã.
S-a simþit lipsa de omogenita-
te, dar asta nu e o scuzã pen-
tru jocul prestat. Cu siguranþã
e o presiune pe noi pentru cã
suntem campioni. Orice echi-
pã care joacã împotriva noas-
trã vrea sã câºtige. Nivelul a
crescut ºi trebuie sã þinem pa-

sul cu toate echipele”.
În proxima rundã, SCM U

primeºte replica celor de la CS
Caransebeº, meci programat
sâmbãtã, de la ora 16:00, la Sala
Polivalentã.

Fetele, evoluþie peste aºteptãri
Tot miercuri, echipa femini-

nã a clubului, fãrã vreun punct
cucerit pânã acum, a reuºit o
prestaþie notabilã în compania
campioanei Alba Blaj, mãcar în

seturile 1 ºi 2, pierdute identic,
cu 21-25. În ultimul act, craio-
vencele n-au mai þinut pasul, iar
formaþia din Ardeal a închis par-
tida cu o manºã adjudecatã la 14.

“Am fãcut un joc bun împo-
triva campioanei. Nu am ce sã
le reproºez fetelor. Au respectat

sarcinile, pe care le-am trasat.
Sunt mulþumit de prestaþia lor ºi
de modul în care au muncit. La
Lugoj (n.r. sâmbãtã, ora 18:30)
mergem sã ne luptãm pentru fie-
care minge ºi sã ne întoarcem
cu puncte”, a declarat tehnicia-
nul Daniel Sãvoiu.

Naþionala României a învins miercuri searã, la Minsk, repre-
zentativa Belarus, cu scorul de 26-23 (13-10), în primul meci
din grupa a 2-a a preliminariilor CE din 2018. Încleºtarea a
reprezentat ºi debutul antrenorului Xavier Pascual pe banca
tricolorã, în tandem cu antrenorul lui Dinamo, Eliodor Voica.

Apãrarea ºi replierea au fost principalele arme ale echipei
noastre, în timp ce ofensiva a fost greu de contracarat de cãtre
gazde.

Cel mai bun realizator al României, dar ºi al meciului, a fost
Ghionea, cu 6 goluri. Au mai marcat: Mocanu – 5, Cântec – 4,
Ramba – 3, Sadoveac – 2, Fenici – 2, Criciotoiu –2, Csepreghi
– 1, Negru – 1. MVP-ul tricolorilor a fost declarat portarul
Mihai Popescu.

Din aceastã grupã mai fac parte reprezentativele Poloniei ºi
Serbiei, care s-au întâlnit asearã, la Gdansk.

Astãzi, ora 14:00: CS U CRAIOVA II – SCM Pi-
teºti (se joacã la Iºalniþa), ACS ªirineasa – CS PO-
DARI, FC Voluntari II – CSO FILIAªI, Concordia
Chiajna II – FC Aninoasa, Atletic Bradu – Steaua Bu-
cureºti II, CS Mioveni II – FCM Alexandria.

Mâine, ora 15:00: Flacãra Moreni – Sporting Ro-
ºiori. Urban Titu stã.

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

HANDBAL (M)

 La debutul oficial al lui Xavi Pascual,

România câºtigã primul meci din preliminariile CE 2018
Dupã partida de la Minsk, echipa naþionalã s-a deplasat di-

rect la Cluj-Napoca, unde duminicã, de la ora 20:00, va disputa
a doua partidã din grupã cu Polonia, medaliata cu bronz la CM
de anul trecut.

Primele douã echipe clasate în fiecare din cele ºapte grupe
preliminare ºi o echipã de pe locul trei cu cea mai bunã linie de
clasament se vor califica la turneul final al CE din 2018, gãzduit
de Croaþia.

România s-a calificat în grupele preliminare dupã ce a câºti-
gat grupa din turul I cu Italia (28-22, 44-25) ºi Kosovo (36-24,
30-16), pentru ca mai apoi, într-un play-off, sã elimine Israelul
(30-27, 32-21).

Ultima participare a naþionalei masculine la un turneu final
de CE a fost în urmã cu 20 de ani, la ediþia din 1996, când a
ocupat locul 9.

LIGA A III-A – SERIA 3 –
ETAPA A 11-A

Miercuri
GRUPA E: Monaco – ÞSKA Moscova 3-0 (Germain 12, R.

Falcao 28, 41), Tottenham - Leverkusen 0-1 (Kampl 65).
Clasament: 1. Monaco 8p, 2. Leverkusen 6p, 3. Tottenham

4p, 4. ÞSKA 2p.
Etapa viitoare: ÞSKA Moscova – Leverkusen, Monaco –

Tottenham.

GRUPA F: Dotmund – Sporting Lisabona 1-0 (A. Ramos
12), Legia Varºovia – Real Madrid 3-3 (Odjidja-Ofoe 40, Rado-
vic 58, Moulin 83 / Bale 1, Benzema 35, Kovacic 85).

Clasament: 1. DORTMUND 10p, 2. Real M. 8p, 3. Sporting
3p, 4. Legia 1p.

Etapa viitoare: Sporting – Real, Dortmund – Legia.

GRUPA G: FC Copenhaga – Leicester 0-0, FC Porto – Bru-
ges 1-0 (Andre Silva 37).

Clasament: 1. Leicester 10p, 2. Porto 7p, 3. Copenhaga 5p,
4. Bruges 0p.

Etapa viitoare: Leicester - Bruges, Copenhaga - Porto.

GRUPA H: Sevilla – Dinamo Zagreb 4-0 (Vietto 31, Sergio
Escudero 66, N’Zonzi 80, Ben Yedder 87), Juventus – Lyon
1-1 (Higuain 13 pen. / Tolisso 84).

Clasament: 1. Sevilla 10p, 2. Juventus 8p, 3. Lyon 4p, 4.
Zagreb 0p.

Etapa viitoare: Dinamo Zagreb – Lyon, Sevilla – Juventus.

DIGI SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga I:

Gaz Metan Mediaº – CSM Poli
Iaºi / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Gyor – CSM
Bucureºti / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Malaga –
Sporting Gijon.

DIGI SPORT 2
9:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Zhuhai: ziua a 4-a / 15:00,
20:30 – TENIS (M) – Turneul
de la Paris: ziua 5-a.

DIGI SPORT 3
17:45 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã: BC SCM
Timiºoara – CS Phoenix Galaþi
/ 19:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: Anadolu Efes
Istanbul – Panathinaikos
Superfoods Atena / 21:45 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Montpellier – Marseille.

DIGI SPORT 4
15:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Zhuhai: ziua a 4-a / 21:30
– FOTBAL Belgia – Pro
League: Kortrijk – Charleroi.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga I:

Gaz Metan Mediaº – CSM Poli
Iaºi / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Gyor – CSM
Bucureºti / 2:00 – BASCHET
NBA: Chicago Bulls – New
York Knicks.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Spania – La

Liga: Malaga – Sporting Gijon.
EUROSPORT 1
8:30, 9:30, 13:30 – SNOOKER

/ 18:00, 19:45 – PATINAJ
ARTISTIC – Grand Prix la
Moscova.

EUROSPORT 2
13:45, 15:30 – PATINAJ

ARTISTIC – Grand Prix la
Moscova / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Hertha
Berlin – Monchengladbach.

LOOK TV
17:30 – FOTBAL – Liga I:

Gaz Metan Mediaº – CSM Poli
Iaºi / 21:45 – FOTBAL Scoþia –
Premier League: Partick Thistle
– Aberdeen.

În faza urmãtoare a competiþiei acced primele douã clasate din fiecare grupã (Arsenal, PSG, Atletico Madrid, Bayern Munchen ºi
Dortumund au obþinut deja calificare), în timp ce ocupantele poziþiilor trei vor continua în cealaltã întrecere continentalã, Liga Europa.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi
GRUPA A: Ludogoreþ – Arsenal 2-3 (Jonathan Cafu 12,

Keºeru 15 / G. Xhaka 20, Giroud 41, Ozil 87), FC Basel – Paris
SG 1-2 (Zuffi 76 / Matuidi 43, Meunier 90).

Clasament: 1. ARSENAL 10p, 2. PARIS SG 10p, 3. Ludogo-
reþ 1p, 4. Basel 1p.

Etapa viitoare: Arsenal – PSG, Ludogoreþ – Basel.

GRUPA B: Beºiktaº – Napoli 1-1 (Quaresma 78 pen. / Ham-
sik 82), Benfica – Dinamo Kiev 1-0 (E. Salvio 45+2 pen.).

Clasament: 1. Napoli 7p, 2. Benfica 7p, 3. Beºiktaº 6p, 4.
Kiev 1p.

Etapa viitoare: Beºiktaº – Benfica, Napoli – Dinamo Kiev.

GRUPA C: Monchengladbach – Celtic 1-1 (Stindl 32 /
Dembele 76 pen.), Manchester City – Barcelona 3-1 (Gun-
dogan 39, 74, De Bruyne 51 / Messi 21).

Clasament: 1. Barcelona 9p, 2. City 7p, 3. Monchenglad-
bach 4p, 4. Celtic 2p.

Etapa viitoare: Celtic – Barcelona, Monchengladbach – City.

GRUPA D: Atletico Madrid – Rostov 2-1 (Griezmann 28,
90+3 / Azmoun 30), Eindhoven – Bayern Munchen 1-2  (Arias
14 / Lewandowski 34 pen., 73).

Clasament: 1. ATLETICO 12p, 2. BAYERN 9p, 3. Eindho-
ven 1p, 4. Rostov 1p.

Etapa viitoare: Rostov – Bayern, Atletico – Eindhoven.

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-A

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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Managerul general al Universitãþii Craiova, Marcel
Popescu, l-a prezentat pe noul manager al centrului de
copii ºi juniori, Silviu Bogdan, care a renunþat recent la
funcþia de preºedinte al AJF Dolj. Acesta ºi-a expus
proiectele, în principal acestea vizând promovarea de
jucãtori tineri cãtre prima echipã ºi pãstrerea tinerelor
talente în curtea proprie, dupã ce în ultimii ani au eva-
dat din Bãnie jucãtori precum Dudea, Olteanu, Kim sau,
cel mai recent exemplu, Gârbiþã. „Avem deja jucãtori
crescuþi la noi, precum Screciu ºi Vlãdoiu, care au
debutat în acest sezon cu succes la prima echipã. Ne
dorim ca ei sã devinã certitudini, iar numãrul juniorilor
care fac pasul la echipa mare sã creascã. De aseme-
nea, avem juniori care sunt titular în loturile naþionale
ale României, cum sunt Andrei Vlad ºi Vladimir Scre-
ciu. Þintim sã dãm din ce în ce mai mulþi juniori sub
tricolor. Generaþiile 1998-1999-2000 ale Universitãþii
Craiova sunt formate din jucãtori valoroºi, care vor
avea un cuvânt de spus în fotbalul românesc. Avem în
vedere semnarea de parteneriate cu cluburile din Cra-
iova ºi din Oltenia. Pentru cã ne dorim sã valorificãm la

Liga I – etapa a 15-a

Gaz Metan – CSMS Iaºi, astãzi, 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

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
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Tehnicianul Universitãþii spune cã
ºi-a montat elevii pentru a câºtiga
partida de la Târgu Mureº, pe care
o considerã mai dificilã decât pare
la prima vedere

Victoria obþinutã de Universita-
tea Craiova în faþa celor de la Pan-
durii a fost cea cu  numãrul 100 în
Liga I pentru antrenorul Gigi Mul-
þescu, iar acesta a dezvãluit cã
acest mandat petrecut în Bãnie este
cel mai frumos din cariera sa:
„Când am venit la Craiova am spus
cã mi-e foame de trofee, dar nu
mã aºteptam sã fim atât de sus în
clasament. Perioada de la Craiova
este cea mai frumoasã din cariera
mea, chiar dacã am mai avut suc-
cese importante ºi în Turcia, dar
era vorba de echipe mici, nu de
calibrul Universitãþii. Mã bucurã
emulaþia din jurul echipei, sper sã
pãstrãm interesul ridicat ºi în con-
tinuare prin jocul nostru, cât ºi prin
rezultate. Nu mã gândesc la altce-
va decât la cum jucãm, aº sta flã-
mând dacã am avea ºansa de a
câºtiga titlul”.

Despre jocul cu ASA, programat
sâmbãtã, de la ora 18, pe arena
„Trans-Sil” din Târgu Mureº, Mul-
þescu a spus cã nu poate fi tratat ca
unul uºor, fiindcã ardelenii au de-
monstrat cã pot pune probleme ori-
cãrei echipe, oferind ca argument
meciurile celor de la ASA cu Dina-
mo ºi Steaua. „Nu trebuie sã ne ra-
portãm la locul din clasament al
Mureºului, ar fi o mare greºealã,
fiindcã ne va aºtepta un meci dificil
ºi l-am pregãtit ca atare. Au înce-

put mai greu, dar pe parcurs ºi-au
revenit, ºi-au completat lotul ºi ºi-
au rezolvat problemele de joc, iar
rezultatele cu Dinamo ºi Steaua vor-
besc de la sine” a declarat Mulþes-
cu, adugând cã nu va putea conta
pentru acest joc pe Madson, acci-
dentat, ºi Nuno Rocha, suspendat,
în timp ce Mateiu ºi Dumitraº, re-
veniþi la prima echipã, vor face de-
plasarea în Ardeal, dar au ºanse mici
sã prindã lotul de 18.

Gigi Mulþescu a declarat cã nu
se pune problema achiziþionãrii
unor jucãtori de la Pandurii pânã
aceºtia nu vor fi liberi de contract,
însã a dezvãluit cã în varã oltenii
s-au interesat de atacantul celor de
la CFR Cluj, Cristi Bud, însã aces-
ta nu a putut fi transferat, întrucât
nu era liber de contract, iar Uni-
versitatea a avut interdicþie sã adu-
cã jucãtori legitimaþi la un alt club.
Dintre jucãtorii celor de la Pandu-
rii, Universitatea îl are în vedere pe
fundaºul dreapta Marian Pleaºcã.

Stoperul Craiovei, ivorianul Step-
hane Acka, a prefaþat partida cu
ASA: „Noi ne-am pregãtit pentru a
câºtiga meciul cu ASA, dar ºtim
cã nu va fi deloc uºor, trebuie sã
ne concentrãm ºi sã dãm totul timp
de 90 de minute pentru a pretinde
cele 3 puncte. Am demonstrat deja
cã suntem o echipã în formã ºi ne
putem gândi chiar la primul loc,

însã pentru asta trebuie sã rãmâ-
nem la fel de serioºi în pregãtire ºi
jocuri. Am avut ºi noi probleme cu
arbitrajele, iar meciurile cu Steaua
ºi Timiºoara stau mãrturie, însã nu
am ajuns sã ne speriem de arbitri,
ne gândim cã oricine poate greºi”.

Alb-albaºtrii întâlnesc
campioana la Severin

LPF ºi televiziunile care deþin
drepturile de difuzare au stabilit
programul etapelor 16, 17, 18 ºi
19 din Liga I. Partida Universitãþii
cu Astra, de duminicã, 20 noiem-
brie, se va disputa la Severin, în-
trucât ora stabilitã este 17.30. În
acest sezon, ªtiinþa a mai jucat la
Severin meciul de acasã cu Dina-
mo, câºtigat cu 2-1, ºi cel din de-
plasare cu Pandurii, pierdut cu 1-
2. În continuare, alb-albaºtrii vor
întâlni CSMS Iaºi vineri, 25 noiem-
brie, de la ora 20.30, apoi, partida
din etapa intermediarã, cu ACS Poli
Timiºoara, se va juca miercuri, 30
noiembrie, de la ora 14, pe stadio-
nul „Extensiv”, iar jocul din depla-
sare cu Viitorul este programat
sâmbãtã, 3 decembrie, de la ora
20.30. Pânã la partida cu Astra,
Universitatea joacã sâmbãtã, 5 no-
iembrie, de la ora 18, în deplasare,
cu ASA Tg. Mureº, apoi campio-
natul se va întrerupe pentru me-
ciul echipei naþionale cu Polonia.

Silviu Bogdan, prezentat ca managerSilviu Bogdan, prezentat ca managerSilviu Bogdan, prezentat ca managerSilviu Bogdan, prezentat ca managerSilviu Bogdan, prezentat ca manager
al Centrului de copii ºi juniorial Centrului de copii ºi juniorial Centrului de copii ºi juniorial Centrului de copii ºi juniorial Centrului de copii ºi juniori

maxim aceastã zonã care mult timp a fost principala
pepinierã a fotbalului românesc. Vrem sã fim numãrul
1 în România în tot ceea ce înseamnã copii ºi juniori“ a
spus Bogdan. O problemã care nu va fi rezolvatã în
urmãtoarea perioadã este stadionul pe care evolueazã
pe teren propriu echipa-satelit, la Iºalniþa gazonul nefi-
ind la un nivel bun.
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