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- Politicianul Popescu “ºi-a
aranjat” copiii ºi încã mai furã;
are ºi nepoþi.

economie / 7Ziua Independenei Poloniei,
celebratã la Craiova

Centrul de Limbã ºi Culturã Polo-
nezã din cadrul Universitãþii din Craio-
va va celebra vineri, 11 noiembrie, Ziua
Independenþei Poloniei, în prezenþa
Consulului Republicii Polone, Andrzej
Kalinowski. La ora 11.00 va avea loc
ceremonia de depunere de coroane la
cele 37 de morminte poloneze din Ci-
mitirul Catolic, iar la ora 12.00, la Te-
atrul „Colibri” va fi vernisatã expoziþia
„Afiºul teatral polonez”, urmatã de
un spectacol susþinut de studenþii care
învaþã limba polonã ºi elevi ai Colegiu-
lui Naþional „Fraþii Buzeºti”. Evenimen-
tele vin sã confirme legãturile istorice
între Polonia ºi România, cu precãde-
re sprijinul acordat de Craiova refu-
giaþilor polonezi la începutul celui de-
Al Doilea Rãzboi Mondial, când la Pa-
latul „Jean Mihail” (actualul Muzeu
de Artã) au fost gãzduiþi preºedintele
Poloniei, Ignacy Moscicki, ºi mareºa-
lul Edward Rydz-Smigly.

Începand cu anul
2010, sistemul de
apã ºi canalizare al
municipiului Bãi-
leºti a fost preluat
de Compania de
Apã Oltenia. De
atunci ºi pânã în
prezent valoarea
lucrãrilor executate
de CAO Oltenia s-a
ridicat la peste 11
milioane de euro.
Centrul Operaþio-
nal Bãileºti este
dotat, acum, cores-
punzãtor ºi cele
4.203 de branºa-
mente la reþeaua de
apã potabilã ºi alte
4.203 de racorduri
la canalizare dove-
desc cã Bãileºtiul
prinde conturul
unei modernizãri
fireºti.
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Cum secolul trecut a fost ca-
talogat drept unul al celor mai
mari dezastre ºi orori datoritã
zecilor de milioane de victime
ale celor douã conflagraþii mon-
diale, era firesc ca, mai ales
dupã încheierea celui de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial, problema
dezarmãrii sã se instituie într-o
prioritate absolutã.  ªi aºa s-a
ºi întâmplat, cel puþin ºi aproa-
pe exclusiv la nivelul retoricii
propagandistice, la care au con-
tribuit literatura ºi arta în ge-
neral, oferind, dacã nu pacea
atât de clamatã...
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30 de persoane date
în urmãrire internaþionalã
de Poliþia Românã
au fost capturate
în strãinãtate

Aproape douã sute de persoa-
ne cãutate de autoritãþile
române, dintre care 30 pe
numele cãrora au fost emise
mandate internaþionale de
arestare, au fost identificate ºi
reþinute în ultima sãptãmânã pe
teritoriul statelor membre UE,
cu ajutorul sistemului informa-
tic SIRENE. În ultima sãptãmâ-
nã, 194 de persoanec ãutate de
autoritãþile române au fost
identificate de partenerii strãini
pe teritoriul lor, în urma schim-
bului de date ºi informaþii prin
intermediul Biroului SIRENE
din cadrul Centrului de Coope-
rare Poliþieneascã Internaþiona-
lã, menþioneazã IGPR într-un
comunicat remis duminicã
MEDIAFAX. Dintre persoanele
reþinute, 30 erau urmãrite de
Poliþia Românã în baza unor
mandate europene de arestare,
13 persoane erau cãutate pentru
participarea la o procedurã
judiciarã, iar patru persoane
erau semnalate dispãrute de
autoritãþile române. De aseme-
nea, partenerii din statele
membre au identificat 33 de
autovehicule ºi douã documente
cãutate de autoritãþile române,
în vederea indisponibilizãrii sau
pentru a fi folosite ca probe în
cadrul procedurilor penale. În
urma schimbului suplimentar de
date ºi informaþii prin interme-
diul Biroului SIRENE, în
perioada 28 octombrie – 4
noiembrie, pe teritoriul Româ-
niei au fost localizate 427 de
persoane care erau cãutate
internaþional. Poliþiºtii români
au pus în aplicare 23 de manda-
te europene de arestare, au
depistat 150 de persoane care
erau cãutate în vederea partici-
pãrii la o procedurã judiciarã ºi
12 persoane care erau semnalate
ca dispãrute de autoritãþile din
statele Schengen.
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MIRCEA CANÞÃR
Competiþia deja deplin tensionatã, care i-a epui-

zat inclusiv pe americani, atinge astãzi linia finalã.
Sondajele de opinie sunt lejer în favoarea lui Hil-
lary Clinton, dar ecartul faþã de contracandidatul
sãu, Donald Trump, stã blocat în marja de eroare.
ªi potrivit unor mãsurãtori sociologice, publicate
de New York Times, 82% din electori sunt dez-
gustaþi de aceastã bãtãlie teribilã pentru Casa Albã,
care dureazã de multe zile. Doar 13% dintre inter-
vievaþi s-au arãtat entuziasmaþi. ªi cauza sau efec-
tul este impopularitatea candidaþilor, una care bate
recordul: 60% pentru Trump, 52% pentru Clinton.
Dintre republicani 41% cred cã Donald Trump nu
a fost o bunã desemnare. Participarea la votul
anticipat, în 38 din cele 50 de state, este echiva-
lentã sau superioarã nivelului din 2012. Lucrurile
stau cam aºa: Donald Trump este considerat in-
previzibil, iar Hillary Clinton mai raþionalã, aceas-
ta contând pe votul femeilor, tinerilor, afro-ameri-
canilor ºi populaþiei latino. I se reproºeazã ºi ei
destule lucruri. La Reno, în Nevada, sâmbãtã,
Donald Trump a fost evacuat de personalul Se-
cret Service, dar ameninþarea s-a dovedit a fi fal-
sã. Ultimele zile au fost încãrcate la maximum. Can-

didatul republican a parcurs Virginia, Michigan,
Pensylvania, Florida, Carolina de Nord, New Ham-
pshire, în timp ce adversara sa a þinut mitinguri la
Ohio, New Hampshire, Michigan, Pensylvania,
Carolina de Nord, Florida. Familiile Clinton ºi Oba-
ma vor apãrea, astã-searã, împreunã, într-un mega-
miting final la Philadelphia. De altfel, Hillary Clin-
ton are un final de campanie abordat într-o notã
pozitivã, dupã ce a reiterat pânã la saturaþie cã
adversarul sãu este inapt pentru a ocupa Biroul
Oval. L-a avut ca avocat pe Barack Obama, aces-
ta fãcând campanie susþinutã, alãturi de fostul
sãu secretar de stat. Donald Trump, beneficiarul
anunþului FBI, pe redeschiderea anchetei asupra
emailurilor lui Hillary Clinton, a resimþit o relansa-
re în sondaje, neîncetând sã afirme cã alegerea
adversarei sale, ca preºedinte, va declanºa o crizã
consituþionalã fãrã precedent. Hillary Clinton nu
face obiectul unei urmãriri penale în acest mo-
ment, ºi o ambiguitate constituþionalã planeazã
asupra posibilitãþii declanºãrii unei proceduri de
demitere pentru fapte comise înainte de a fi alea-
sã. Tabãra republicanã nu a încetat sã descuraje-
ze participarea alegãtorilor democraþi. În Carolina

de Nord, justiþia a invalidat o lege calificatã „atac
chirurgical”, contra participãrii afro-americanilor.
Suporterii lui Trump supravegheazã votul în car-
tierele urbane unde trãiesc minoritãþile. La Phila-
delphia unde jumãtate de populaþie este de cu-
loare, pastorii ºi-au înrolat enoriaºi pentru a con-
tra eventualele intimidãri. Despre Barack Obama,
presa americanã menþioneazã cã s-a aflat în prima
linie a ultimelor zile de campanie electoralã, de-
nunþând aceste manevre non-democratice ºi sti-
mulând votul negrilor. Campania complet nebu-
nã, se spune, nu mai rãspunde la nici o cerinþã
politicã, ideologicã sau partizanã. Lucrurile stau
cam aºa: în pofida huiduielilor mass-mediei, a pre-
dicþilor experþilor ºi contrazicând o masã de son-
daje viciate, candidatul dreptei s-a apropiat mult,
foarte mult de candidatul stângii, pânã acolo în-
cât cursa este extrem de strânsã, umãr la umãr,
cum se spune, ºi bãtãlia este pentru fiecare stat în
parte, pentru cã dacã þi-ai depãºit teoretic adver-
sarul cu numai un vot câºtigi toþi marii electori.
Oricât ar pãrea de surpinzãtor, nu este exclus nici
un rezultat, chiar un balotaj, care ar genera o si-
tuaþie insolitã.

La ora 16 Piaþa Revoluþiei era
aproape plinã, oamenii fiind aduºi cu
autocarele din toate colþurile þãrii, cei
din judeþe mai îndepãrtate sosind de
sâmbãtã chiar. La ora 17 liberalii au
intonat imnul. Strategia PNL este ca
pe scenã sã defileze cu preponde-
renþã candidaþii noi, ‘’nepãtaþi’’. Ast-
fel, au vorbit pe rând neurochirugul
Leon Dãnãilã, Pavel Popescu, tânã-
rul care a adus medici norvegieni
pentru a trata victimele de la Colec-
tiv, Hildegard Brandl, candidat la
Senat în Bucureºti, dar ºi regizorul
Tudor Giurgiu. De asemenea, au fost
mesaje pline de patos din partea lui
Mircea Ionescu Quintus ºi Neagu
Djuvar

Preºedintele de onoare al PNL,
Mircea Ionescu Quintus, le-a trans-
mis liberalilor adunaþi la mitingul din

Bãsescu ºi-a fãcut intrarea pe ritmurile folk aler-
te ale melodiei ‘’Sã renascã’’ a trupei Phoenix. ‘’Fie
sã renascã numai cel ce har / Are de-a renaºte,
curãþit prin jar, / Din cenuºa-i proprie ºi din pro-
priu-i scrum, / Astãzi ca ºi mâine, pururi ºi acum’’,
se auzea din boxe în timp ce Traian Bãsescu le

Mitingul PNL din Piaþa Revoluþiei  s-a desfãºurat  sub deviza ‘’Go, Cioloº!’’
În  Piaþa Revoluþiei din Bucureºti, s-a desfãºurat ieri,

mitingul pentru lansarea candidaþilor PNL, a programului de
guvernare ºi pentru susþinerea lui Dacian Cioloº pentru

poziþia de prim-ministru dupã alegerile parlamentare din 11
decembrie a început. Peste 30.000 de simpatizanþi PNL s-au

adunat în jurul orei 17.00,  în centrul Capitalei, fiecare organi-
zaþie primind ‘’temã’’ sã aducã un anumit numãr de oameni.

Piaþa Revoluþiei cã peste trei sfer-
turi din oamenii din conducerea PNL
îi sunt ‘’aproape necunoscuþi’’,
semn, în opinia sa, cã partidul s-a
schimbat.  ‘’Vã vorbeºte un om care
are îndrãzneala sã spunã cã în viaþa
lui nu a pus mâna pe un leu decât
muncind ºi meritând, avem un foar-
te bun prim – ministru corect, cin-
stit, neamestecat în niciun fel de
mafii din acestea care se profileazã
peste tot, suntem în plinã ºi puter-
nicã schimbare. Mai mult de trei sfer-
turi din oamenii din conducerea cen-
tralã a partidului, mie imi sunt aproa-
pe necunoscuþi, eu care trãiesc de
trei sferturi de veac printre ei, deci
ne-am schimbat ºi ne schimbãm ºi
sperãm sã ne schimbãm în bine. Prin
noi înºine!’’, a fost mesajul senio-
rului liberal.

Un mesaj de susþinere pentru PNL
ºi Dacian Cioloº a transmis ºi istori-
cul Neagu Djuvara. El a susþinut cã
actualul premier ‘’este în momentul
de faþã cel mai bun guvernant al Ro-
mâniei’’. Liberalii au afiºat pancarte
cu ‘’Cioloº prim-ministru’’, ‘’Cioloº
premier 2015-2020'’, ‘’PNL Rãcari
susþine Julien’’, ‘’Go, Cioloº! Oltul e
cu tine’’, ‘’Iaºiul merge cu Cioloº’’ ºi
steaguri PNL ºi UE.

Mitingul s-a încheiat dupã ora 18

cu discursurile premierului Dacian
Cioloº ºi ale liderului PNL, Alina Gor-
ghiu. Dacian Cioloº a vorbit de o
guvernare a bunului simþ, o guver-
nare a propriei conºtiinþe, o guver-
nare care ar începe cu propria schim-
bare. Acest a mai spus cã cele 100 de
principia nu sunt iluzii aºa cum a su-
gerat un politician (n.r Liviu Drag-
nea), pentru cã nu poþi sã spui cã a fi
correct, a nu fura ºi a nu minþi sunt
simple iluzii.

Traian Bãsescu la lansarea candidaþilor PMP: Voi bântui þara
PMP ºi-a lansat candidaþii la alegerile parlamentare în atmosferã de

stadion, cu vuvuzele, steaguri, pancarte ºi fluierãturi ºi cu discursuri
pompoase, în care au fost anunþate prioritãþile partidului: unirea cu
Republica Moldova ºi numirea lui Traian Bãsescu prim-ministru.

fãcea cu mâna oamenilor ridi-
caþi în picioare. ‘’Bunã ziuaaaa,
bãsiiiºti!’’, i-a întâmpinat cu
voce rãguºitã fostul jurnalist
Robert Turcescu, acum prezen-
tatorul evenimentului, pe cei
veniþi la Sala Palatului la eveni-
mentul de lansare a candidaþi-
lor PMP la alegerile parlamen-
tare din luna decembrie.

La tribunã a venit Traian Bã-
sescu, preºedintele PMP, care a acaparat microfo-
nul pentru aproape o orã. ‘’Am îngenuncheat siste-
mul, dar nu l-am înfrânt’’, le-a spus el colegilor din
salã. ‘’Constantinescu s-a declarat înfrânt de sis-
tem, Iliescu l-a consolidat. Azi sistemul pare a-ºi
reveni’’, a adãugat el. Despre misiunea PMP de a

lupta cu sistemul le-a vorbit cel mai mult Bãsescu
pemepiºtilor. În primul rând, le-a oferit definiþia aces-
tuia: ‘’Sistemul este format din aparat bugetar, ge-
nerali din servicii, din Ministerul Apãrãrii, Ministe-
rul de Interne, profesori universitari, judecãtori, nu
toþi, procurori, nu toþi’’.

‘’Sunt situaþii în care sistemul în þãri cu demo-
craþii solide lucreazã strict în interes naþional. În
democraþii mai slabe, ca România, sistemul lucrea-
zã în interes propriu, mai ales atunci când nu dã de
o mâna forte care sã-l punã sã lucreze în interes
naþional’’, a subliniat el. Apoi a enunþat obiectivul
PMP: ‘’România trebuie sã facã un sistem care sã
lucreze în interes naþional, nu în interes propriu.
Foarte mulþi din sistem ºtiu cã eu ºtiu. De aceea
nu-ºi doresc intrarea PMP în Parlament. Vor avea o
decepþie gravã’’, a promis Bãsescu.
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Sâmbãtã, 05 noiembrie a.c., în
municipiul Bãileºti s-a inaugurat
investiþia fãcutã de Compania de
Apã Oltenia Craiova în Centrul
Zonal Bãileºti. Dacã la ianuarie
2010, Operatorul Regional CAO
Oltenia prelua sistemul de apã ºi
canalizare de la Consiliul Local
Bãileºti, moment la care existau
doar 3721 de branºamente la apã
potabilã ºi doar 991 de racorduri
la reþeaua de canalizare, acum si-
tuaþia este cu mult mai generoasã.

Aproape toþi bãileºtenii,
branºaþi la apã ºi canal

„Prin Masterplanul de apã ºi ca-
nalizare s-au realizat în Bãileºti 11
km de reabilitare reþea de alimenta-
re cu apã, 891 de branºamente au
fost reabilitate, 40 km de reþea de
canalizare, astfel încât peste 95 la
sutã din populaþia este acum bran-
ºatã la apã ºi canalizare. S-au rea-
bilitat la punctul de captare cinci
puþuri, s-au executat trei puþuri noi,
toate dotate cu pompe de inox sub-
mersibile, cu un debit cu mult mai
mare. Au mai fost reabilitate cele
douã bazine de stocare a ape pota-
bile, de câte 5.000 de metri cubi.
S-a reabilitat pavilionul administra-
tiv, unde funcþioneazã dispeceratul
ºi laboratorul de analize. De aseme-
nea, am reuºit creºterea dotãrilor
tehnice. Pentru toate acestea, eu þin
sã mulþumesc Primãriei Craiova,
mai exact doamnei primar Lia Ol-
guþa Vasilescu, Consiliului Judeþean

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Începand cu anul 2010, sistemul de apã ºi ca-
nalizare al municipiului Bãileºti a fost preluat
de Compania de Apã Oltenia. De atunci ºi pânã
în prezent valoarea lucrãrilor executate de CAO
Oltenia s-a ridicat la peste 11 milioane de euro.

Centrul Operaþional Bãileºti este dotat, acum,
corespunzãtor ºi cele 4.203 de branºamente la
reþeaua de apã potabilã ºi alte 4.203 de racor-
duri la canalizare dovedesc cã Bãileºtiul prinde
conturul unei modernizãri fireºti.

Dolj, mulþumim domnule preºedinte
Ion Prioteasa, primãriei Bãileºti ºi
directorului Companiei de Apã Ol-
tenia” a declarat Florin Cojocaru,
directorul Centrul Zonal Bãileºti din
cadrul CAO Oltenia.

Valoarea lucrãrilor executate în
cadrul municipiului Bãileºti de cã-
tre Operatorul Regional Compania
de Apã Oltenia este de peste 52 mi-
lioane de lei, echivalentul a 11,7
milioane de euro. La data preluãrii
de cãtre CAO Oltenia, Centrul
Operaþional Bãileºti era dotat doar
cu o cisternã, un ARO, TIH ºi un
autocurãþitor de tip WOMA.
Acum, în baza sa tehnicã intrã un
autoturism ISUZU, vidanjã ºi au-
tocurãþitoare WOMA, autobascu-
lantã, buldoexcavator, frezã de tã-
iat, motopompe de apã ºi ciocane
percutoare. Reabilitarea Gospodã-
riei de Apã Bãileºti a însemnat ºi
construirea unei noi staþii de clo-
rare, a unui sistem de automatiza-
re Scada ºi reabilitarea rezervoa-
relor ºi a camerei vanelor.

Craiova putea opri toate fondurile
„Vreau sã-i mulþumesc foarte

mult primarului Costel Pistriþu pen-
tru cã a sprijinit echipa de la Com-
pania de Apã, ca sã realizeze acest
Masterplan ºi, iatã cã, locuitorii din
Bãileºti sunt acum foarte aproape
de Europa, pentru cã au absolut
toate normele de civilizaþie satis-
fãcute”,  a precizat primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa Vasilescu.

„Aceºti bani, peste 11 milioane
de euro intrã, acum, în Bãileºti.

Aceºti bani vin într-un moment în
care Masterplanul de apã, de 185
milioane de euro, trebuia sã fie di-
rijat cãtre locuitorii din mediul ur-
ban. La momentul în care am pri-
mit aceste fonduri, discuþia pe care
am avut-o cu doamna primar Lia
Olguþa Vasilescu a fost: banii pu-
teau sã meargã toþi la Craiova. Dar,
aºa cum a spus ºi doamna primar-
,hotãrâra noastrã a fost sã ne du-
cem cu banii în toate localitãþile
urbane din Dolj. Practic 185 mili-
oane de euro s-au dus ºi la Filiaºi,
la Calafat, Dãbuleni, Bechet, Se-
garcea, Cãlãraºi ºi Poiana Mare.
Compania de Apã Oltenia, în acest
timp, nu mã feresc sã spuncuvin-
te mari, a fãcut minuni. CAO Ol-
tenia se poate extinde ºi în alte ju-
deþe, cu siguranþa poate merge în
Gorj pentru lucrãrile la noua con-
ductã de apã. Vã spunem cã sun-
tem foarte mândri cã facem aces-
te investiþii pentru dumneavostrã”,
a spusIon Prioteasa, preºedinte-
le Consiliul Judeþean Dolj.

Proiectele intercomunitare sunt
o provocare administrativã

Despre cât de greu este, legis-
lativ vorbind, sã fie duse la bun
sfârºit asemenea investiþii de an-
vergurã a vorbit ºi deputatul PSD
de Dolj, Ion Cãlin. „Mã bucur sã
vãd cã aceste servicii de confort
ajung în toate localitãþile. Sunt prin-
tre parlamentarii care am înþeles
necesitatea cã, în condiþiile finan-
þãrii acestor mari proiecte din fon-
duri europene a fost nevoie de pro-
iecte intercomunitare. Apa este

adusã de la sute de km, conducte-
le trec prin sute ºi mii de proprie-
tãþi publice ºi private. Sigur cã era
blocatã acestã chestiune, pentru cã
doar pentru conductele de gaz ºi
petrol erau despãgubirile pe perioa-
da vremelnicã, cât dureazã lucrã-
rile. A trebuit sã lucrãm ºi la cofi-
nanþarea din surse proprii ºi la do-
meniul autorizãrii provizorii”,  a
declarat deputatul Ion Cãlin,
menþionând doar câteva dintre
chestiunile legislative ºi de punere
în aplicare a normativului în mate-
rie ce trebuie sã þinã pasul cu

schimbãrile tot mai dese în strate-
gia investiþiilor ºi cu faptul cã struc-
turile administrative sunt obligate
sã colaboreze pentru proiecte ma-
jore, ce depãºesc, adesea, cadrul
bine delimitat al unei localitãþi.

Modernizãrile continuã
Extinderea ºi modernizarea in-

frastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþul Dolj este un proiect cofi-
nanþat din Fondul de Coeziune
prin Programul Operaþional Sec-
torial Mediu 2007-2013. Prin lu-
crãrile executate de Operatorul
Regional Compania de Apã Olte-
nia SA din fonduri europene ºi din
fonduri proprii s-a realizat, aºa-
dar, conformarea municipiului Bãi-
leºti în ceea ce priveºte alimenta-
rea cu apã potabilã ºi reþeaua de
canalizarem exceptând cartierul
Balasan, une lucrãrile vor demara
în urmãtoarea etapã de programa-
re. Trebuie precizat cã, extinderea
ºi modernizarea infrastructurii de
apã ºi apã uzatã în judeþul DOLJ
este un proiect finanþat prin POS
Mediu care vizeazã reabilitarea ge-
neralã ºi extinderea infrastructurii
de alimentare cu apã ºi apã uzatã
din Judeþul Dolj.

Lucrãrile de investiþii din aria
proiectului acoperã 9 sisteme zo-
nale de alimentare cu apã ºi cana-
lizare, urmând ca investiþiile sã se
realizeze în urmãtoarele localitãþi:
Craiova, Calafat, Bãileºti, Cãlãraºi,
Bechet, Filiaºi, Segarcea, Poiana
Mare, Dãbuleni.Valoarea totalã a
proiectului este de 633.060.393 lei
din care: 564.253.056 lei reprezintã
contribuþia nerambursabilã din
Fondul de Coeziune ºi de la buge-
tul de stat; 11.515.370 lei repre-
zintã contribuþia Consiliilor locale
din aria proiectului ºi a Consiliului
Judeþean Dolj, de la bugetul local;
57 291 967 lei reprezinã contribu-
þia Companiei de Apã Oltenia SA,
prin împrumut de la BERD.

Beneficiile populaþiei
Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii po-

pulaþiei în aria de implementare a
proiectului, prin asigurarea acce-
sului la apã potabilã ºi servicii de
canalizare, atât în termeni de cali-
tate, cât ºi de cantitate, este evi-
dentã. Prin implementarea proiec-
tului, 99,85% din populaþia totalã
din zona proiectului va avea acces
la servicii conforme de furnizare
de apã potabilã. Totodatã, prin
implementarea proiectului, 99,86%
din populaþia totalã din zona pro-
iectului va avea acces la servicii
conforme de colectare ºi tratare a
apei uzate, iar calitatea apei va con-
duce la reducerea riscului de îm-
bolnãvire. Dispozitivele de tratare
a apei, conforme cu standardele
româneºti ºi europene, vor contri-
bui la îmbunãtãþirea condiþiilor de
igienã a vieþii ºi a calitãþii mediului,
prin evitarea deversãrilor necontro-
late direct în cursurile de apã.

„Reducerea costurilor suportate
de consumatorii care vor fi conec-
taþi la reþea pentru prima datã, prin
evitarea cheltuielilor de realizare a
puþurilor ºi foselor individuale, la ni-
vel de gospodãrie este un alt argu-
ment cu care CAO Oltenia vine în
sprijinul locuitorilor. Crearea de noi
locuri de muncã pe perioada reali-
zãrii construcþiilor (aproximativ 450
de angajaþi cu normã întreagã pe o
duratã de 24 de luni) nu este deloc
de neglijat, în condiþiile unui ºomaj
destul de ridicat în mediul rural. De
asemenea, asigurarea de servicii de
calitate în domeniul apei ºi apei uzate
va atrage un numãr mai mare de
investitori în regiune”, a punctat
ec. Constantin Mitriþã, directo-
rul general al Companiei de Apã
Oltenia S.A.

Finalitatea punerii în aplicare a
Masterplanului apã ºi canalizare va
însemna îmbunãtãþirea accesului la
apã potabilã: peste 16500 de gos-
podãrii vor fi conectate la noua re-
þea de distribuþie a apei; reducerea
cheltuielilor pentru consumatorii
care folosesc surse proprii de apã
(se estimeazã o economie de 315
Euro/gospodãrie/an); reducerea
cheltuielilor pentru clienþii care fo-
losesc fose septic individuale (se
estimeazã o economie de 348 Euro/
gospodãrie/an); reducerea costuri-
lor la nivelul Operatorului Econo-
mic (datoritã mãsurilor de reabilita-
re incluse în proiect se preconizea-
zã o economie a rezervelor de apã).
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au respins, vineri, 4 noiembrie
a.c., apelul declarat de Alin Daniel
Niþu, de 32 de ani, din satul Rastu
nou, comuna Rast, împotriva sen-
tinþei din 28 septembrie a.c. a Tri-
bunalului Dolj prin care a fost con-
damnat la 12 ani de închisoare cu
executare pentru comiterea infrac-
þiunii de omor: „respinge ca nefon-
dat apelul declarat de inculpatul
Niþu Daniel Alin împotriva sentin-
þei penale nr. 527/28.09.2016 pro-
nunþatã de Tribunalul Dolj. Dedu-
ce în continuare arestarea preven-
tivã a inculpatului de la data de
28.09.2016 la zi. În temeiul art. 275
alin. 2 C.p.p. obligã inculpatul la
plata sumei de 150 lei, cheltuieli
judiciare cãtre stat. În baza art. 275
alin. 6 C.p.p. cheltuielile în cuan-
tum de 260 lei, reprezentând ono-
rariul apãrãtorului din oficiu, vor
rãmâne în sarcina statului. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã astãzi, 04.11.2016”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Bãrbatul va exe-
cuta, astfel cei 12 ani primiþi care
pedeapsã pe fond, la Tribunalul
Dolj, perioadã din care se va scã-
dea cea petrecutã în arest preven-
tiv, el ajungând dupã gratii pe 17
februarie a.c..

Mai exact, potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, în cursul zilei de vi-
neri, 4 noiembrie a.c., cu ocazia
investigaþiilor efectuate de cãtre lu-
crãtorii Postului de Poliþie
ªimnicul de Sus în cauzele
privind furturile comise, pe
2 noiembrie a.c., în comu-
na ªimnicul de Sus, a fost
depistat Mariua Birin, de 17
ani, din comunã, suspectat
de comiterea faptelor. Din
investigaþiile poliþiºtilor a re-
zultat faptul cã, pe 2 noiem-
brie, acesta a sustras din
locuinþa unui bãrbat un te-
levizor precum ºi alte bu-
nuri, prejudiciul cauzat fi-
ind estimat la 2800 lei, iar
din autoturismul unui alt

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj spun cã a
fost vorba despre un conflict spon-
tan, izbucnit la localul On Off, din
Craiova, conflict în care au fost
implicate mai multe persoane, fãrã
sã facã publice numele lor. În
urma încãierãrii, un bãr-
bat de 33 de ani a ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, cu mul-
tiple leziuni, unele provo-
cate ºi de sabie, din câte
se pare, a primit îngrijiri
medicale, însã nu a rãmas
internat. Poliþiºtii spun cã
au deschis un dosar pe-
nal în acest caz, însã vic-
tima nu doreºte sã depu-
nã plângere pentru loviri
ºi alte violenþe. „S-a pe-

Doljeanul care ºi-a ucis bunica vitregã,Doljeanul care ºi-a ucis bunica vitregã,Doljeanul care ºi-a ucis bunica vitregã,Doljeanul care ºi-a ucis bunica vitregã,Doljeanul care ºi-a ucis bunica vitregã,
condamnat definitiv la 12 ani de puºcãriecondamnat definitiv la 12 ani de puºcãriecondamnat definitiv la 12 ani de puºcãriecondamnat definitiv la 12 ani de puºcãriecondamnat definitiv la 12 ani de puºcãrie

Bãrbatul de 32 de ani, din comuna doljea-
nã Rast, arestat în luna februarie a.c. dupã
ce ºi-a ucis bunica vitregã, în vârstã de 71
de ani, cu mai multe lovituri de cuþit, a fost
condamnat definitiv. Judecãtorii de la Cur-
tea de Apel Craiova i-au respins, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, apelul declarat împotri-
va hotãrârii din septembrie a Tribunalului

Dolj prin care a fost condamnat la 12 ani de
închisoare. Autorul a recunoscut totul în faþa
procurorilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj ºi apoi în faþa judecãtorilor, decla-
rând cã s-a enervat foarte tare pe bãtrânã
pentru cã n-a vrut sã recunoascã o discuþie
pe care o avusese cu o rudã despre proble-
mele medicale pe care le-ar fi avut el.

Potrivit procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, Alin Daniel Niþu, de 32
de ani, locuia în satul Rastu Nou,
singur, în timp ce rudele sale stau
în Rastul Vechi. Miercuri, 17 fe-
bruarie a.c., s-a dus la locuinþa
pãrinþilor sã hrãneascã pãsãrile,
pentru cã ei erau plecaþi din loca-
litate, apoi a trecut ºi pe la bunici.
Bunicul lui era în curte cu niºte
vecini, iar bunica sa vitregã, Opri-

þa Cioarã, de 71 de ani, a intrat în
casã. El a mers dupã ea ºi a înce-
put sã-i reproºeze cã a auzit-o în
urmã cu vreo lunã cum îi spunea
unei nepoate cã el este bolnav, cã
a slãbit mult ºi cã ar avea cancer.
S-au apucat la ceartã, pentru cã
bãtrâna n-a recunoscut cã ar fi
spus aºa ceva, tânãrul a spus cã
a auzit-o cu urechile lui ºi discu-
þiile au continuat pânã când aces-
ta a pus mâna pe un cuþit din bu-

cãtãrie cu care a lovit-o repetat
în zona toracicã, pânã ce bãtrâna
n-a mai miºcat, lãsând-o într-o
baltã de sânge. A lãsat cuþitul a
colo, a ieºit din casã ºi a plecat la
el acasã, în Rastu Nou, de unde a
sunat pe 112 anunþând ce a fãcut.
A aºteptat liniºtit acasã sosirea
poliþiºtilor ºi a procurorului crimi-
nalist din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.
A recunoscut comiterea faptei

Anchetatorii au ajuns la faþa
locului, au fãcut cercetãrile, ca-
davrul victimei fiind apoi trans-
portat la morga spitalului din Bãi-
leºti, pentru efectuarea necrop-
siei. În raportul preliminar, me-
dicii legiºti au consemnat cã tru-
pul neînsufleþit prezenta multiple
plãgi produse prin înjunghiere
repetatã (cel puþin 10 lovituri de
cuþit), iar autorul a fost ridicat ºi
adus la Craiova, la sediul Parche-

tului de pe lângã Tribunalul Dolj.
A fost audiat de procurorul de
caz, a recunoscut totul ºi a spus
cã s-a enervat rãu pentru cã bã-
trâna n-a recunoscut cã-l vorbi-
se de rãu. A fost reþinut pe bazã
de ordonanþã, miercuri noaptea.
Iar ieri dupã-amiazã a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã
pentru comiterea infracþiunii de
omor. Judecãtorii au admis pro-
punerea procurorilor ºi au dispus
arestarea inculpatului pe o pe-
rioadã de 30 de zile, acesta fiind
introdus în arestul IPJ Dolj. Mã-
sura a fost prelungitã ulterior de
instanþã, iar pe 6 mai a.c. Niþu a
fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, pentru comi-
terea infracþiunii de omor, pe 28
septembrie fiind pronunþatã sen-
tinþa pe fond, cu aplicarea preve-
derilor legale vizând reducerea cu
o treime a limitelor de pedeapsã.

Încãierare de proporþiiÎncãierare de proporþiiÎncãierare de proporþiiÎncãierare de proporþiiÎncãierare de proporþii
la un local din centrul Craioveila un local din centrul Craioveila un local din centrul Craioveila un local din centrul Craioveila un local din centrul Craiovei

Un scandal de proporþii s-a petrecut în noaptea de vineri
spre sâmbãtã în centrul Craiovei, în barul On Off, de pe

strada A.I.Cuza din municipiu. Un craiovean de 33 de ani a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pentru

îngrijiri medicale, dupã ce a fost agresat în timpul scandalului.

trecut un conflict spontan, iar
poliþiºtii craioveni au deschis un
dosar penal în acest caz ºi fac cer-
cetãri pentru a stabili cu exactita-
te situaþia de fapt”, ne-a declarat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Craiovean arestat pentru furturiCraiovean arestat pentru furturiCraiovean arestat pentru furturiCraiovean arestat pentru furturiCraiovean arestat pentru furturi
comise în ªimnicu de Suscomise în ªimnicu de Suscomise în ªimnicu de Suscomise în ªimnicu de Suscomise în ªimnicu de Sus

Un tânãr de 17 ani, din Craiova, a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, în baza mandatului emis pe numele sãu
de Judecãtoria Craiova, pentru comiterea infracþiunii de
furt calificat. Oamenii legii au stabilit cã tânãrul a pãgubit
doi localnici din ªimnicu de Sus în aceeaºi noapte, unui
spãrgându-i casa, iar altuia maºina.

localnic a sustrat un radio-caseto-
fon. Bunurile sustrase au fost re-
cuperate în totalitate ºi restituite
persoanelor vãtãmate, iar în cauzã

a fost întocmit dosar penal sub as-
pectul comiterii infracþiunii de furt
calificat. Poliþiºtii l-au dus pe mi-
nor la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova, unde a fost audiat,
faþãd e el fiind luatã mãsura reþine-
rii pentru 24 ore. Sâmbãtã, 5 no-
iembrie a.c., suspectul a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã, iar
instanþa a emis mandat de arestare

preventivã pentru 30
de zile pe numele
acestuia: „Admite
propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova. Dis-
pune arestarea pre-
ventivã a inculpatu-
lui BIRIN ANDREI
MARIUS, pe o dura-
tã de 30 de zile, de la
data de 05.11.2016
pânã la data de
04.12.2016, inclu-
siv”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a
instanþei.
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Pentru anul 2017, chiriile la lo-
cuinþele ANL din municipiul Cra-
iova, ca ºi la cele din þarã, se vor
majora. Autoritãþile locale spun cã
acest lucru se impune ca urmare
a modificãrii „valorii de înlocui-
re/mp, conform Ordinului Minis-
trului Dezvoltãrii Regionale ºi Ad-
ministraþiei Publice nr.1077/
29.07.2016, la valoarea de
1.757,88 lei, inclusiv TVA, repre-
zentând 394,83 euro (1 euro =
4,4523 lei la 30 septembrie
2016)”. Faþã de tarifele actuale,
chiria pentru locuinþele ANL va
creºte, aºadar, cu circa 4%. Din
calculele autoritãþilor, majorarea
va fi de aproximativ 10-12 lei la o
chirie de 300 lei, în anul 2016.
Sumele obþinute din recuperarea
investiþiei din cuantumul chiriei se
vireazã de cãtre municipalitate în
contul Agentiei Naþionale pentru
Locuinþe, iar sumele din chirie
reprezentand cheltuieli de întreþi-
nere curentã ºi reparaþii curente,
la care se adaugã ºi cota autoritã-
þii publice (menþinutã la minimum
prevãzut de lege - 0,1%), se fac

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

În timp efectuau, sãptãmâna
trecutã, serviciul de patrulare în
zona intersecþiei strãzii „Unirii”
cu ”Mihail Kogãlniceanu”, poli-
tiºtii locali, cu atribuþii de ordi-
ne publicã, din cadrul secþiei
”Unirii” a Poliþiei Craiova, au ob-
servat douã persoane care aveau
un comportament suspect, în-
cercând sã pãrãseacã în grabã
zona respectivã. În urma efec-
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Prinºi cu etnobotanice
pe „Unirii”

tuãrii procedurilor de identifica-
re, s-a stabilit cã aceºtia se nu-
mesc ª.A.G. în vârstã de 24 ani
ºi N.B.M. în vârstã de 26 ani,
ambii din Craiova, iar la contro-
lul corporal efectuat asupra lor
s-au descoperit un numãr de 37
pliculeþe, confecþionate manual,
învelite cu bandã tip scotchi, ce
conþineau fragmente de materie
vegetalã de culoare verde des-

chis (posibil substanþã halucilo-
genã, cu proprietãþi psihoactive),
o rolã O.C.B. ºi o þigarã confec-
þionatã manual. „Produsele res-
pective au fost reþinute ºi sigila-
te, totodatã fiind întocmite ac-
tele legale, urmând sã fie preda-
te lucrãtorilor B.C.C.O. Craiova
pentru continuarea cercetãrilor”,
a declarat Tavi Mateescu, direc-
torul Poliþiei Locale Craiova.

Craiovenii care locuiesc în cele aproape 500 de
apartamentele ANL vor plãti mai mult la chirie.
Consilierii municipali au aprobat, în ºedinþa din
octombrie, o majorare cu circa 4% a cuantumului
chiriei, începând din ianuarie 2017.

venit la bugetul local.
Craiova are 497
de locuinþe ANL

Primãria Craiova a apucat sã
construiascã, în anii în care a
funcþionat programul ANL, 19 blo-
curi de locuinþe, în componenþa
cãrora intrã un numãr total de 497
de apartamente. Aceste locuinþe
pentru tineri sunt singurele care
au fost ridicate în Craiova ºi se
gãsesc, dupã cum se ºtie, în douã
zone ale Craiovei. Primele sunt
cele care au fost date în folosin-
þã, pe rând, între anii 2003 ºi 2004
ºi se aflã în cartierul Craioviþa
Nouã, pe bulevardul Oltenia. Este
vorba de trei blocuri, fiecare cu
patru etaje ºi mai multe scãri (blo-
cul T1,  scãrile 1- 6, cu 91 unitãþi
locative;  blocul T2, scãrile 1- 5,
cu 77 unitãþi locative ºi blocul T3,
scãrile 1 – 5, cu 77 unitãþi locati-
ve). Celelalte locuinþe ANL au fost
construite în anii 2008-2009, în
spatele Parcului „Romanescu”, pe
strada „Potelu”, acolo unde se
gãsesc ºi vilele ANL. Spre deose-

bire de blocuri, acestea au fost
construite de agenþie la comandã,
fiind plãtite integral din banii pro-
prietarilor, laolaltã cu terenul de
200 de metri pãtraþi care repre-
zintã curtea. Plasate în stânga
acestor vile, se gãsesc cele 16 de
blocuri ANL (numerotate crono-

logic, cu litera R), respectiv 252
de apartamente.

Aproape 400 de chiriaºi
depãºesc vârsta de 35 de ani

Potrivit autoritãþilor locale, din
cele 497 unitãþi locative, un nu-
mãr de 440 locuinþe au fost în-

chiriate, conform legii, tinerilor cu
vârste sub 35 ani. Restul de 57
de locuinþe au fost repartizate
chiriaºilor evacuaþi din locuinþele
retrocedate foºtilor proprietari.
Fiind vorba de locuinþe ANL, aces-
tea au fost închiriate cu anumite
condiþii. Legea de înfiinþare a ANL
(din 1998 ºi modificatã în 2015)
spune cã toate contractele de în-
chiriere se încheie pe o duratã de
5 ani de la data repartizãrii locuin-
þei. Dupã expirarea perioadei con-
tractuale iniþiale, prelungirea con-
tractului de închiriere se face,
succesiv, pe o perioadã de câte
un an, ceea ce înseamnã cã, la
fiecare an, chiriaºilor ANL trebuie
sã li se prelungeascã aceste con-
tracte. O altã clauzã impune ºi re-
calcularea chiriei pentru titularii de
contract care împlinesc vârsta de
35 de ani. Autoritãþile spun cã, în
aceastã situaþie, se aflã 388 de lo-
cuinþe, în cazul cãrora se impune
actualizarea cuantumului chirie,
începând cu 1 ianuarie 2017.
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Asociaþia Evolve, în parteneriat
cu Asociaþia Bloggerilor Olteni, au
anunþat lansarea aplicaþiei mobile
„Abuz Alcool” în cadrul proiectu-
lui „Stop abuzului de alcool”. Pro-
iectul este câºtigãtorul din judeþul
Dolj al programului de responsa-
bilitate socialã HEINEKEN pentru
Comunitãþi, ediþia 2016, dezvoltat
de compania HEINEKEN în par-
teneriat cu Asociaþia CSR Nest.

O hartã a zonelor de risc
Aplicaþia mobilã „Abuz Alcool”

permite ataºarea unor fotografii ºi
raportarea cãtre autoritãþi, prin
completarea datelor personale.
Dupã instalarea aplicaþiei ºi rapor-
tarea mai multor abuzuri, se va
întocmi o harta de risc a locaþiilor
în care au loc abuzuri în legãtura
cu alcoolul. Totodatã, utilizatorii
aplicaþiei mobile „Abuz Alcool” au
posibilitatea sã raporteze un abuz
sau sã vadã harta zonelor de risc
ºi sã evite astfel de locuri.

Se pot raporta evenimente pre-
cum vânzare de alcool cãtre mi-
nori, conducere sub influenþa al-
coolului sau alte fapte reprobabile
înfãptuite sub influenþa alcoolului.
«Cu ajutorul aplicaþiei mobile
„Abuz Alcool”, orice utilizator al
sistemului Android poate raporta
un abuz referitor la vânzarea de

Aplicaþia mobilã „Abuz Alcool” se adresea-
zã utilizatorilor Android ºi permite raportarea
zonelor în care au loc abuzuri cauzate de con-
sumul excesiv de alcool. Aceasta poate fi des-

cãrcatã gratuit de pe Google Play, iar utilizato-
rii pot raporta dintr-o locaþie (sau de la 70 de
metri în jurul acesteia) semnalizând  o proble-
mã ºi dând check-in pe harta zonei respective.

alcool cãtre minori sau alte abu-
zuri referitoare la alcool. Prin pro-
iectul „Stop abuzului de alcool” ne-
am propus nu numai sã informãm
ci si sã acþionãm pentru limitarea
comercializãrii de alcool cãtre mi-
nori», a precizat Andrei Boiangiu,
preºedintele Asociaþiei Evolve.

ªapte localitãþi din Dolj,
cuprinse în campanie

Proiectul STOP Abuzului de Al-
cool îºi propune sensibilizarea ti-
nerilor ºi adulþilor asupra proble-
melor provocate de abuzul de al-
cool precum ºi descurajarea vân-
zãrii de alcool cãtre minori. În ca-
drul seminarului cu reprezentanþii
comunitãþilor vizate de proiect, s-a
lansat aplicaþia mobilã „Abuz Alco-
ol”. Cu aceastã ocazie se desfãºoa-
rã ºi o campanie informativã (onli-
ne ºi offline) prin care publicul va
fi informat cu privire la riscurile
consumului abuziv de alcool. În
campania informativã vor fi impli-
cate ºi personalitãþi din domenii di-
verse care vor susþine aceastã:
sportivi, artiºti ºi persoane care pot
fi modele pentru tineri în diverse
domenii. Campania  are loc în ºapte
localitãþi din judeþul Dolj – Craio-
va, Breasta, Bucovãþ, Malu Mare,
Sadova, Cerãt, Lipovu – ºi cuprin-
de activitãþi derulate în ºcoli pri-
vind impactul negativ al consumu-
lui de alcool în rândul minorilor.

Proiectul îºi propune informa-
rea, conºtientizarea ºi sensibiliza-
rea grupului-þintã, reprezentat de
350 de elevi din mediul rural ºi ur-
ban din judeþul Dolj, asupra pro-
blemelor provocate de abuzul de

alcool, precum ºi dezvoltarea abi-
litãþilor de viaþã sãnãtoasã necesa-
re în adoptarea deciziilor corecte
ºi responsabile în privinþa consu-
mului de alcool.

17.000 de români mor în fiecare
an din cauza alcoolului

Conform celor mai recente stu-
dii, în judeþul Dolj consumul de
alcool este aproape dublu faþã de
media pe þarã. Iar efectele abuzu-
lui de bãuturã sunt vizibile mai ales
în mediul rural, având ca efect vio-
lenþa domesticã.

Mai îngrijorãtor, consumul de
alcool în rândul minorilor este tot
mai ridicat în România, iar vârsta
medie la care tinerii încep sã con-
sume aceste bãuturi a scãzut pânã
la 14 ani. Potrivit datelor UNICEF
din 2013, 42% din minorii români
cu vârste cuprinse între 10 ºi 12
ani au consumat alcool cel puþin o
datã. Procentul este mai mare în
rândul bãieþilor – 57%. Vârsta me-

die la care românii încep sã consu-
me alcool este de 14 ani. 10% din
cei intervievaþi au declarat cã au
început sã consume alcool la mai
puþin de 14 ani ºi peste 30% între
15 ºi 19 ani. Minorii au cunoºtinþe
limitate asupra efectelor pe care le
are consumul de alcool asupra sã-
nãtãþii lor fizice ºi mentale.

Conform unei estimãri prezen-
tate de Ministerul Sãnãtãþii, în Ro-
mânia mor anual peste 17.000 de
oameni  din cauza consumului de
alcool, iar peste jumãtate dintre
aceºtia mor în perioada activã a
vieþii lor (între 20 ºi 64 de ani).
Mortalitatea la vârsta adultã (20-
64 de ani), atribuitã consumului de
alcool în România este de trei ori
mai mare la bãrbaþi, respectiv de
1,5 ori mai mare la femei. Între
cauzele de mortalitate atribuite
consumului de alcool se numãrã
accidentele, bolile cardiovascula-
re ºi ciroza hepaticã.

RADU ILICEANU

Cele douã componente princi-
pale ale  activitãþii depuse de in-
spectorii de muncã sunt „Relaþii de
Muncã” ºi „Securitate ºi Sãnãtate
în Muncã”. La primul capitol, s-
au efectuat acþiuni de verificare a
modului în care sunt respectate
prevederile legale în domeniul re-
laþiilor de muncã la 1.320 de anga-
jatori din judeþul Dolj. Au fost apli-
cate 213 de sancþiuni contravenþi-
onale, în cuantum de peste
900.000 de lei, pentru deficienþele
constatate fiind stabilite 1.605
mãsuri de remediere. De aseme-
nea, au fost depistaþi 89 de anga-
jatori care nu au respectat preve-
derile legale în ceea ce priveºte

Cele trei trimestre scurse din acest an au adus ºi un bilanþ al activitãþii
desfãºurate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj. Se poate
observa o scãdere a „muncii la negru”, dar mai sunt probleme în ceea ce

priveºte „munca la gri”, prin care se încearcã eludarea legii.

înregistrarea salariaþilor în registrul
unic de evidenþã, cele 92 de con-
travenþii depistate fiind amendate
cu un total de 211.000 de lei. „In-
spectorii au fãcut ºase propuneri
de cercetare penalã pentru primi-
rea la muncã a mai mult de cinci
persoane fãrã contracte individuale.
Mai atragem încã o datã atenþia cã
munca fãrã forme legale are con-
secinþe atât asupra lucrãtorului, cât
ºi a angajatorului: lipsa protecþiei
sociale a salariatului, pe perioada
prestãrii muncii; imposibilitatea le-
galã a angajatorului de responsa-
bilizare a  lucrãtorului pentru even-
tualele pagube produse de acesta”,
a precizat  Cãtãlin Mohora, in-

spector ºef al Inspectoratului Te-
ritorial de Muncã Dolj. Nu este lip-
sit de interes faptul cã se încearcã
diminuarea cât se poate de mult a
„muncii la gri”, acolo unde sala-
riaþii semneazã contracte part-time,
dar muncesc mai mult.

Mãsuri de asigurare
a securitãþii în
muncã

În ceea ce priveºte Securitatea
ºi Sãnãtatea în Muncã, în cele
nouã luni din 2016, pentru care s-
a prezentat bilanþul, se poate vorbi
despre un numãr de 1.339 de con-
troale efectuate, fiind dispuse
1.415 mãsuri de remediere ºi apli-
cate 897 de sancþiuni contravenþi-
onale, suma totalã a amenzilor de-
pãºind 623.000 de lei. În aceeaºi
perioadã amintitã, au fost autori-
zate sau avizate spre funcþionare
93 de unitãþi economice. Conform
legislaþiei, fiecare eveniment soldat
cu vãtãmare corporalã a angajatu-

lui sau, mai rãu, cu deces trebuie
comunicat ITM. Astfel, au fost
173 de înºtiinþãri de acest gen, 18
dintre ele fiind soldate cu pierderi
de vieþi omeneºti. Cele tragice sunt
cercetate în continuare, pentru sta-
bilirea vinovaþilor, însã foarte multe
dintre ele au la bazã cauze patolo-
gice, ceea ce conduce la conclu-
zia cã nu sunt efectuate responsa-
bil controalele medicale periodice,

mai ales în locuri cu risc ridicat de
accidentare. „Am mediatizat acþi-
unile efectuate, în speranþa unui
efect educaþional atât asupra an-
gajaþilor, cât ºi al salariaþilor. Pen-
tru a se evita accidentarea lucrã-
torilor, s-au dispus sistarea a opt
activitãþi ºi oprirea din funcþiune a
ºapte echipamente de muncã”, a
mai menþionat Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU
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Potrivit art.1 din Regulamentul(UE) nr. 1617/
2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016,
în ceea ce priveste nivelul avansurilor pentru
plãtile directe si pentru mãsurile de dezvoltare
ruralã pe suprafatã si legate de animale, precum
si de derogare de la articolul 75 alineatul (2)
primul paragraf din respectivul regulament în
ceea ce priveste plãtile directe, pentru anul de
cerere 2016, statele membre pot plãti avansuri
de:”(…) pânã la 70 % în cazul plãtilor directe
indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 ºi de pânã la 85 % în cazul sprijinu-
lui acordat în cadrul dezvoltãrii rurale menþio-
nat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamen-

Aproape o jumãtate de milion
de fermieri vor primi subvenþie

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) a autorizat la platã suma
totalã de 485,4 milioane euro, reprezentând avans aferent Campaniei 2016, pentru un

numãr de 496.863 fermieri care au depus Cerere unicã de platã.

tul (UE) nr. 1306/2013”.
„De asemenea, pentru anul de cerere 2016,

statele membre pot sã plãteascã avansurile pen-
tru plãtile directe numai dupã finalizarea con-
troalelor administrative menþionate la artico-
lul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Plãþile finanþate din FEGA (Fondul European
de Garantare Agricolã) se efectueazã la cur-
sul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro,
iar plãþile finanþate din FEADR (Fondul Euro-
pean Agricol pentru Dezvoltare Ruralã) la cur-
sul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro”,
se precizeazã într-un comunicat de presã re-
mis de APIA.

Un sistem de transport personal
inovativ menit sã încapã în spaþiul
din portbagaj care de obicei este
ocupat de roata de rezervã,  este
printre finaliºtii unui concurs Ford
menit sã creeze soluþii de mobilita-
te „last mile” viitoare pentru zonele
urbane. Carr-E – dezvoltatã de Ki-
lian Vas, un inginer de sisteme Ford
din Koln, Germania – a fost printre
cele 633 de propuneri pentru solu-
þii de mobilitate personalã create de
angajaþii Ford ca parte a ”Concur-
sului de Mobilitate Last Mile” pen-
tru a dezvolta dispozitive electrice
de asistenþã personalã care vor îm-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Platforma de transport electricã -
Carr-E; tricicleta electricã rabatabilã -
TriCiti; ºi scaunul electric cu rotile ºi
auto-încãrcare eChair, printre finaliºtii
concursului de inovaþii destinat angaja-
þilor Ford. Concursul de Mobilitate -
“Ford Last Mile” primeºte propuneri
pentru peste 600 de dispozitive electri-

ce de asistenþã personalã de la angajaþii
Ford din toatã lumea pentru transpor-
tarea oamenilor ºi obiectelor înzonele
urbane. Numãrul angajaþilor Ford care
au înregistrat invenþii a atins un nivel
record ºi se estimeazã cã numãrul inven-
þiilor totale va stabili, de altfel, un re-
cord anual în 2016.

bunãtãþi transportul în zone în care
vehiculele nu sunt permise sau nu
sunt practice ºi care-i ajutã pe oa-
meni sã ajungã la destinaþia finalã.

„A trebuit sã reinventãm
roata, sã identificãm noi

abordãri privind mobilitatea”
Carr-E poate transporta persoa-

ne sau obiecte de pânã la 120 kg,
are o autonomie de 22 kilometri ºi
o vitezãmaximã de 18 km/orã. So-
luþia de transport inovatoare este
printre finaliºtii concursului de in-
venþii împreunã cu TriCiti – o tri-
cicletã electricã rabatabilã care

poate fi uºor adaptatã într-un cã-
rucior de cumpãrãturi sau intr-un
vehicul pentru golf; ºi conceptul e
Chair – un scaun cu rotile electric
care poate fi încãrcat autonom
într-un vehicul. „A trebuit sã rein-
ventãm roata, sã identificãm noi
abordãri privind mobilitatea. Când
am dezvoltat Carr-E, am fost in-
spirat de implicarea Ford ºi extin-
derea implicãrii companiei Ford
dincolo de zona auto, respectiv în
proiecte de mobilitate, dar sunt
conºtient ºi de cât de rapid se dez-
voltã oraºele ºi de faptul cã trans-
portul în zonele urbane va deveni

din ce în ce mai complicat. Am
vrut sã creez un dispozitiv care
face ca naveta sã fie mai uºoarã ºi
mai distractivã”, a declarat Vas.

Soluþia de transport rabatabilã
poate fi adaptatã sã transporte

cumpãrãturi
Vas a colaborat cu colegul sãu

Daniel Hari ºi managerul sãu dr.
Uwe Wagner ºi a lucrat cu desig-
neri Ford Europa ºi specialiºtii în
prototipuri de la RWTH Aachen
University pentru a crea Carr-E.-
 Dispozitivul cu patru roþi este me-
nit sã complementeze utilizarea unui
vehicul ºi a-i sprijini pe navetiºti în
ultima parte a cãlãtoriei lor, între lo-
cul de parcare ºi destinaþie. Carr-
E poate fi folosit ºi pentru a trans-
porta obiecte grele.Utilizatorii pur ºi
simplu plaseazã obiectul pe dispo-
zitiv ºi acesta va urma un transmi-
þãtor electronic pe care îl au în po-
sesie. TriCiti, dezvoltat de James
Neugebauer, Torsten Gerhardt ºi
Robert Spahl – angajaþi în cadrul
Diviziei de Design Vehicule, Ford
Europa este proiectat sã transporte
atât persoane cât ºi obiecte. Soluþia
de transport rabatabilã poate fi
adaptatã sã transporte cumpãrãturi
sau obiecte precum genþi de golf ºi
poate fi uºor luatã în transportul
public sau depozitatã într-un vehi-

cul. TriCiti are o autonomie de 30
de kilometri ºi o vitezã maximã de
20 km/orã. 

Peste 3500 de angajaþi au
prezentat ºi depus invenþii

eChair este dezvoltat de Gun-
ther Cuypers, Robin Celis ºi David-
 Longin – ingineri la Centrul de Tes-
tare Ford de la Lommel, Belgia ºi
este menit sã ofere o mai mare in-
dependenþã persoanelor cu mobili-
tate redusã. „Inovaþia ºi gândirea
diferitã se aflã la fel de mult în cen-
trul proceselor mentale ale ingine-
rilor noºtri ca atunci când Henry
Ford a început sã transforme felul
în care ne deplasãm. Dispozitivele
de asistenþã personalã îi pot ajuta pe
oameni sã acopere rapid ºi uºor ki-
lometrii finali ai cãlãtorieilor ºi sã
transport e obiecte grele pe care -
nu ar putea sã le care...”,  a decla-
rat Walter Pijls, supervizor, Mana-
gementul Inovaþiei pentru Mobili-
tate, Ford Europa. Se estimeazã cã
numãrul inovaþiilor Ford vor atinge
cote record în companie în 2016,
depãºind recordul de anul trecut de
peste 6.000. Numãrul angajaþilor
Ford care creeazã invenþii a atins
cote record de la începutul anului -
2015, astfel cã peste 3.500 de an-
gajaþi au prezentat ºi depus invenþii
pentru prima datã.
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Cum secolul trecut a fost catalogat drept
unul al celor mai mari dezastre ºi orori dato-
ritã zecilor de milioane de victime ale celor
douã conflagraþii mondiale, era firesc ca, mai
ales dupã încheierea celui de-al Doilea Rãz-
boi Mondial, problema dezarmãrii sã se in-
stituie într-o prioritate absolutã.

ªi aºa s-a ºi întâmplat, cel puþin ºi aproa-
pe exclusiv la nivelul retoricii propagandis-
tice, la care au contribuit literatura ºi arta în
general, oferind, dacã nu pacea atât de cla-
matã, mãcar speranþa unei reveniri la o lume
fãrã conflicte deschise. A urmat, cum se ºtie,
acel Rãzboi Rece (orribile dictu), cu relele
sale greu de înþeles la nivelul discursurilor
„geopolitice” (cei rãi se aflau mereu de cea-
laltã parte), însã adevãraþii protagoniºti, în-
regimentaþi de ambele pãrþi prin intermediul
unei propagande pe cât de agresive pe atât
de partizane, au rãmas bieþii cetãþeni distri-
buiþi, la rândul lor, într-o geografie aleatorie:
într-o parte cei ce vieþuiau în Estul comuni-
zat (asimilat triumfalist „celei mai bune din-
tre lumile posibile” ) ºi Vestul liber de con-
strângerile unui „gulag” de esenþã crimina-
lã, dar nelipsit, la rându-i, de asperitãþile in-

justiþiei sociale, însã sub semnul sub sem-
nul unei ofensive cuceritoare.

De o parte, utopia egalitãþii de ºanse, în
arealul sãrãciei ºi al multor ºi elementare lip-
suri (în domeniul produselor de larg con-
sum cartelate, dar ºi al sãnãtãþii, ca sã nu
mai vorbim de cel al libertãþii de opinie), de
cealaltã utopia accesului la binefacerile unui
capitalism în care criteriul meritocraþiei n-
avea, totdeauna, întru nimic de-a face cu
cel al dreptului elementar la o viaþã mai bunã.

Ce-am avut ºi ce-am pierdut? – iatã o
întrebare pe care, chiar ºi când o resusci-
tãm, ignorãm tocmai ceea ce mi se pare a
fi de neignorat în prezentul acesta mai ne-
milos ºi mai tulbure ca nicicând. Reîmpãr-
þite, sferele de influenþã s-au refãcut în
„fronturi” mai înainte nici mãcar bãnuite.
Cãci nu mai e vorba atât de Est ºi Vest, ci
de o redistribuire alandala, ale cãrei surse
sunt tot mai dificil de sesizat, chiar dacã
ele sunt bãnuite în spatele cancelariilor,

acolo unde strategi malefici (inamicii insom-
niaci ai unei ordini a Binelui) proiecteazã
cu un cinism dezavuabil scenarii conflic-
tuale pe care administraþiile pe care le slu-
jesc se simt obligate sã le urmeze.

Astfel încât, mã simt obligat sã-i dau încã
o datã dreptate Papei Francisc care, pe ur-
mele învãþãturilor Sfântului din Assisi pe
care ºi l-a asumat ca model, nu pierde nici-
un prilej de a denunþa cruda realitate cã, de
fapt, un Rãzboi, al Treilea ori cum deci-
dem sã-l numim, mult mai periculos în di-
simulãrile sale, e în curs ºi cã a sosit mo-
mentul unei reveniri la urgenþa unor mã-
suri pacifiste. ªi ele nu pot ocoli problema
spinoasã a înarmãrilor ce capãtã, pe zi ce
trece, dimensiunea unei curse halucinante,
fiindcã, de data aceasta, goana competiþiei
pentru un loc în faþã e difuzã, geografic ºi
politic, cu noi ambiþii emergente.

Nu se mai vorbeºte despre dezarmare
(o statisticã de anul trecut indica o cifrã

ameþitoare a cheltuielilor militare, pânã din-
colo de 300 de trilioane de dolari!), în vre-
me ce plafonul sãrãciei a crescut continuu,
iar fenomenul migraþiei induce deja un sen-
timent al apocalipsei.

Cât despre Pace – ca ºi patriotismul în
formele sale paºoptiste, la noi ca ºi în Euro-
pa – a devenit aproape jenant sã se mai dis-
cute. Într-un astfel de context, de ce ne-am
mai mira cã asistãm la o nãucitoare rãstur-
nare a valorilor unei tradiþii seculare?

Cum violenþa, de pe câmpurile conflicte-
lor armate, dar ºi în lumea mediaticã, au
depãºit îngrijorãtor pragul jocurilor de co-
pii, devenind o regretabilã pasiune cotidia-
nã, am ajuns la condiþia nefericitã sã reacþi-
onãm sideraþi – chiar ºi dacã pentru o clipã
– la niºte banale accidente cu victime, fireº-
te cã nu mai puþin nevinovate, în timp ce în
lume, ba chiar nu departe de noi, mii, zeci
de mii, de persoane cad victime fenomenu-
lui de dezaxare a lumii în care trãim.

Dezarmarea (ºi Pacea) –Dezarmarea (ºi Pacea) –Dezarmarea (ºi Pacea) –Dezarmarea (ºi Pacea) –Dezarmarea (ºi Pacea) –
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Ultima sãptãmânã a adus ceva
noutãþi în ceea priveºte rezulta-
tele obþinute de cãtre candidaþii
la posturile de director, respec-
tiv director adjunct în unitãþile
de învãþmânt preuniversitar din
Dolj. Dacã despre schimbarea
care se profileazã la Colegiul
Naþional „Carol I” am amintit, la
alte douã unitãþi de prestigiu al
Craiovei – Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” ºi
Colegiul Naþional „Elena Cuza”
sunt noi conduceri, dupã

Colegiul Naþional „Elena Cuza”Colegiul Naþional „Elena Cuza”Colegiul Naþional „Elena Cuza”Colegiul Naþional „Elena Cuza”Colegiul Naþional „Elena Cuza”
va avea o nouã conducereva avea o nouã conducereva avea o nouã conducereva avea o nouã conducereva avea o nouã conducere

susþinerea ultimelor probe de
concurs: CV-ul ºi interviul.
Astfel, la „Gheorghe Chiþu”, va
reveni pe post de director,
conform punctajului obþinut,
prof.  Dumitru Iftimov,  ca
adjuncþi, conform punctajului,
pe primele douã poziþii fiind
poziþionaþi profesorii  Dorina
Mãnescu ºi Dorin Cãlãfãtea-
nu. Schimbarea majorã va fi la
„Elena Cuza”, unde cel mai bun
rezultat, pentru manager, a fost
obþinut de cãtre prof.  Liviu

Cotfasã, Aurelia Corbeanu ºi
Simona Copãcescu fiind cel mai
bine plasate la „adjuncþi”. La
Liceul Teoretic „Henri Coandã” se
poate aminti de un nou director, în
persoana prof.  Irina Vînturiº.
ªcoala Gimnazialã „Decebal” din
Craiova va avea acelaºi manage-
ment, în persoana prof.  Angelica
Nuþã ,  la fel cum se întâmplã ºi
la Liceul de Arte „Marin Sorescu”,
unde prof.  Lucia Croitoru a
cãºtigat competiþia.

CRISTI PÃTRU

Sâmbãtã, Instituþia Prefectului Jude-
þului Dolj a fost gazda unei întrevederi
organizatã la iniþiativa ministrului Fondu-
rilor Europene, Dragoº Dinu, care s-a
aflat în vizitã la Craiova. Conform co-
municatului de presã emis de Biroul de
Presã – Instituþia prefectului – Judeþul
Dolj,  alãturi de Dragoº Dinu a luat par-
te ºi prefectul judeþului Dolj,  Nicolae
Sorin Rãducan.  De asemenea, la dis-
cuþiile privind accesarea fondurilor eu-
ropene au mai participat: Ileana Mãji-
nã (director Direcþia Afaceri Europene,
Dezvoltare Regionalã ºi Proiecte cu Fi-
nanþare Internaþionalã),  Daniela Bãlu-
þã  (ºef serviciu Direcþia Afaceri Euro-
pene, Dezvoltare Regionalã ºi Proiecte
cu Finanþare Internaþionalã),  Cristina
Bãlã (ºef serviciu, manager proiect Uni-
tatea de Implementare a Proiectului Sis-
tem de Management Integrat al Deºeu-
rilor în judeþul Dolj),  Adela Plãcintes-
cu (director Asociaþia de Dezvoltare In-
tercomunitarã de Gestionare a Deleuri-
lor „EcoDolj”), Denisa Buzatu  (direc-
tor Organismul Intermediar pentru Pro-
gramul Operaþional Sectorial de Mediu,
Regiunea IV Sud-Vest ),  Monica Nãs-
tasã  (director Organismul Intermediar
Regional pentru Programul Operaþional

Ministrul Fondurilor Europene, prezent la CraiovaMinistrul Fondurilor Europene, prezent la CraiovaMinistrul Fondurilor Europene, prezent la CraiovaMinistrul Fondurilor Europene, prezent la CraiovaMinistrul Fondurilor Europene, prezent la Craiova
Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne” – Regiunea Sud-Vest Oltenia),  Mir-
cea Dumitru  (director al Aeroportului
Internaþional Craiova), Izabela Grigores-
cu (ºef serviciu administrativ Compania
de Apã Oltenia SA) ºi  Gabriela Lupãn-
cescu (director Programul Operaþional
Infrastructura Mare – Compania de Apã
Oltenia SA). Cu acest prilej, s-au adus în
discuþie probleme generale în accesarea
fondurilor europene, în perioada 2014 –
2020. Participanþii au abordat teme pre-
cum: „Stadiul implementãrii proiectelor de
utilitãþi publice”; „Masterplanul privind ali-
mentarea cu apã ºi evacuarea apelor uzate
în judeþul Dolj”; „Masterplanul privind sis-
temul de management integrat al deºeu-
rilor din judeþul Dolj” (finanþate în cadrul
Programului Operaþional Infrastructurã
Mare 2014 - 2020). Totodatã, în cadrul
întâlnirii cu ministrul Fondurilor Europe-
ne, Dragoº Dinu, s-a vorbit ºi despre sta-
diul implementãrii proiectului „Reabilita-
rea Infrastructurii de Miºcare a Aeropor-
tului Internaþional Craiova”, precum ºi per-
spectivele de finanþare a investiþiilor cu-
prinse în Masterplanul General de Trans-
port prin Programul Operaþional Infras-
tructurã Mare 2014 – 2020.

CRISTI PÃTRU
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În acompaniamentul Orchestrei Ansam-
blului Folcloric Profesionist „Dor românesc”
din Bistriþa-Nãsãud (dirijor: ªtefan Cigu) ºi
al Orchestrei Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase” din Craiova (dirijor: Nicu Creþu),
în prima searã de festival – joi, 10 noiem-
brie, de la ora 19.30 – vor urca pe scenã
Daniela Vlãdescu, Bianca Ionescu-Ballo,
Dinu Iancu Sãlãjanu, ªtefania Rareº, Con-
stantin Florescu, Nineta Popa Ionescu, Alla
Cebotari, Lavinia Bârsoghe, Maria Rotaru,
Marian Niþã, cãrora li se vor alãtura Con-
stantin Lãtãreþu împreunã taraful sãu.

Vineri, 11 noiembrie, tot de la ora 19.30,
publicul îi va putea asculta pe Alina Mavro-
din, Matilda Pascal Cojocãriþa, Ioana Cris-

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj,
organizeazã în zilele de 10 ºi 11 noiembrie, la Craiova, Fes-
tivalul Naþional „Ioana Radu”. „Pe parcursul celor douã zile
de festival, iubitorii romanþei ºi muzicii lãutãreºti se vor
bucura de acorduri ºi emoþii care amintesc de Regina ro-

manþei româneºti, aici, la ea acasã, pe plaiuri olteneºti”,
precizeazã organizatorii. Iniþiat în anul 1998, Festivalul Na-
þional „Ioana Radu” a ajuns la cea de-a VII-a ediþie, care va
aduce pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu” peste 20
de interpreþi, între care ºi Ion Amititeloaie, cãruia Ioana
Radu i-a încredinþat mare parte din repertoriul sãu.

tea, Ion Amititeloaie, Casandra Maria
Hauºi, Maria Golban ªomlea, Mãdãlina
Stoica, Liviu Olteanu, Zorina Bãlan, pre-
cum ºi Maria Buzã ºi Taraful „George
Pãtraºcu”. De asemenea, în cadrul fes-
tivalului, la Galeria de Artã „Cromatic” a
Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj
va fi vernisatã o expoziþie de fotografie
cuprinzând instantanee de la ediþiile pre-
cedente.

Cele douã seri de spectacol vor avea
loc la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
ºi vor fi prezentate de actorii craioveni

Anca Dinu ºi Marian Politic. Biletele, la pre-
þul de 30 lei/searã, se gãsesc la Agenþia tea-
trului, deschisã dupã urmãtorul program: luni
– 10.00-18.00, marþi, miercuri, joi ºi vineri
– 10.00-18.30, sâmbãtã – 10.00-13.00, du-
minicã – 16.30-18.30.

Ioana Radu a vãzut lumina zilei pe 17 fe-
bruarie 1917 ºi a copilãrit la Craiova. Prime-
le acorduri de romanþã în cadrul festivalului
ce îi poartã numele au rãsunat pe 7 ºi 8 oc-
tombrie 1998, la Salonul Maur al Palatului
Minerva, la opt ani de la trecerea sa în eter-
nitate, pe 18 septembrie 1990. Cea de-a II-a
ediþie a festivalului fost organizatã pe 1 ºi 2
noiembrie 2000, în sala Teatrului Liric cra-
iovean. Pe 7 ºi 8 octombrie 2004, Consiliul

Judeþean ºi Centrul pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj au
organizat cea de-a III-a ediþie, la Teatrul
Naþional Craiova. Pe aceeaºi scenã au avut
loc ºi urmãtoarele ediþii: în 7-8 decembrie
2006 ºi 11-12 octombrie 2008. Deºi ar fi

trebuit sã aibã loc din doi în doi ani, alter-
nând cu Festivalul „Maria Tãnase”, au tre-
cut apoi ºase ani pânã când Festivalul „Ioa-
na Radu” sã fie reluat la Craiova. Ediþia a
VI-a a evenimentului s-a desfãºurat pe 27 ºi
28 noiembrie 2014, tot pe scena TNC.

În 2006, violoncelistul Rãzvan Suma intra
în povestea turneelor naþionale alãturi de doi
colegi ºi prieteni muzicieni, tot cu un program
Schumann, fiecare urmându-ºi de atunci pro-
priul drum ºi multiplicând idea pornitã împre-
unã. Parafrazând titlul unui film celebru, Rãz-
van Suma a strãbãtut þara începând din 2012
alãturi de diferiþi muzicieni în turneele „Vã pla-
ce Bach?”, „Vã place Brahms?”, „Vã place
Tango?”, ajungând în 2016 sã caute împreu-
nã cu publicul sãu ºi cu pianistul Horia Mihail
rãspunsul la întrebarea „Vã place Schu…?”.

 „Ce consider eu a fi important acum este
cã fãrã acel nou început al conceptului de tur-
neu, pentru România, care s-a petrecut acum
10 ani, din punct de vedere profesional lu-
crurile ar fi stat cu totul altfel pentru mine.
Turneul este cel care, prin repetarea aceluiaºi
program în diferite contexte, te aduce la limi-
ta superioarã de interpretare ºi gândire. Tur-

Gina Cãlinoiu este actriþã la Teatrul Naþional din Craiova din 2001,
dar ºi lector univ. dr. la Departamentul de Arte al Universitãþii din
Craiova, pe care l-a ºi absolvit, tot în 2001, la clasa profesorului Ilie
Gheorghe. A urmat un master – finalizat în 2004 – în Pedagogia Artei
Actorului (coordonator: Mircea Albulescu), iar în 2007 ºi-a susþinut
lucrarea de doctorat în teatru, cu tema „Grotowski – metafizica ar-
tei actorului” (coordonator: prof. univ. dr. Mihaela Tonitza-Iorda-
che), ambele la UNATC „I.L. Caragiale” Bucureºti.

A interpretat pe scena craioveanã, în cei 15 ani de activitate, nu-
meroase roluri sub îndrumarea unor regizori reputaþi: Silviu Purcã-
rete, Janusz Wisniewski, Peter Schneider, Tim Carroll,  Peter Bo-
kor, Mircea Corniºteanu, Kincses Elemer º.a. A semnat regia artisti-
cã pentru spectacolul „Despre Ideea de Tu”, dupã Nichita Stãnescu,
la Muzeul Literaturii Române din Bucureºti (2006), ºi a fost asistent

Poveºti de culise, cu actriþa Gina Cãlinoiu
„În culisele scenei, în culisele vieþii” – proiect al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, lansat în urmã cu

exact un an, care aduce în faþa publicului, în fiecare lunã, un om de scenã – vã propune, în noiembrie, o
întâlnire cu actriþa Gina Cãlinoiu, de la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”. Evenimentul are loc astãzi, de la
ora 19.00, în Salonul Medieval al instituþiei, unde invitata va povesti lucruri mai puþin cunoscute din viaþa ºi

activitatea sa, iar la final va dialoga cu publicul. Moderator: Cornel Mihai Ungureanu.

de regie la spectacole realizate pe scena Naþionalului craiovean de
Janusz Wisniewski, Mirela Cioabã ºi Peter Schneider. A fost distinsã
cu Premiul pentru ingeniozitatea restituirii operei clasice, pen-
tru „Rãþuºca cea uratã”, la Festivalul Internaþional al Teatrului de
animaþie „Bucurii pentru copii” – Bucureºti (2006), ºi cu Marele
Premiu la Festivalul Naþional de Comedie de la Galaþi, pentru „D’ale
carnavalului”, de I.L. Caragiale, regia Mircea Corniºteanu (2002).

A publicat articole de specialitate în reviste culturale ºi este autoa-
rea studiului „Jerzy Grotowski – Metafizica artei actorului”, care a
constituit cercetarea pentru doctorat. Preocupatã de cercetare, par-
ticipã frecvent la workshop-uri susþinute de personalitãþi ale lumii
teatrale, precum Anatoly Vassiliev, Eugenio Barba, Grzegorz Bral,
Zygmunt Molik, Andrei ªerban, Bruce Myers, Thomas Richards,
Rena Mirecka.
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În perioada 7-18 noiembrie,

violoncelistul Rãzvan Suma revine în
turneu pe scenele din România,
alãturi de pianistul Horia Mihail,
într-o cãlãtorie muzicalã în ºapte
oraºe din România, sub genericul
„Vã place Schu… ?”, la 10 ani de la
primul turneu naþional. La Craiova,
recitalul celor doi va avea loc mier-
curi, 9 noiembrie, începând cu ora
19.00, pe scena Filarmonicii „Olte-
nia” – instituþie care ºi pune în
vânzare biletele, la preþurile de 15
lei ºi 10 lei (elevi, studenþi, pensio-
nari). Programul de recitaluri din
cadrul turneului cuprinde Sonata
Arppeggione în la minor, D 821, de F.
Schubert, Adagio ºi Allegro în la
bemol major, op. 70, Fantasiestucke,
op. 73, ºi Cinci piese în stil popular,
op.102, de R. Schumann.

neul este cel care te face sã îþi descoperi noi
limite de control psihologic, de comporta-
ment ºi mai ales sã te descoperi în momente
critice, cu bune ºi cu rele. Turneele ºi cicli-
citatea lor creeazã publicul tãu ca artist, iar
împreunã creºtem ºi ne bucurãm de muzi-
cã. În 2006 am pornit la un drum alãturi de
Romanian Piano Trio, iar reîntâlnirea cu
Horia Mihail pentru a sãrbãtori un deceniu
de când am început fiecare dintre noi aceste
turnee este, cred, semnificativã”, spune Rãz-
van Suma, potrivit Radio România – organi-
zator al turneului naþional împreunã cu Aso-
ciaþia Culturalã „Analia Selis”.

Turneul naþional „Vã place Schu…?” vi-
zeazã oraºele Deva (7 noiembrie), Alba Iulia
(8 noiembrie), Craiova (9 noiembrie), Timi-
ºoara (11 noiembrie), Iaºi (13 noiembrie),
Bucureºti – Sala Radio (16 noiembrie) ºi Pi-
teºti (18 noiembrie).
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Membri ai Guvernului de la
Londra elaboreazã planuri pen-
tru convocarea alegerilor par-
lamentare anticipate, în con-
textul demisiei unui deputat
conservator, Stephen Philips,
care a acuzat Cabinetul The-
resa May cã, în contextul ie-
ºirii Marii Britanii din UE, tin-
de spre politici de dreapta.
“Perspectiva convocãrii alege-
rilor anticipate de cãtre pre-
mierul Theresa May este dis-
cutatã deschis de miniºtri”, a
declarat un oficial guverna-
mental care a preferat sã pãs-
treze anonimatul. Dupã demi-
sia deputatului Stephen Philips,
colegi conservatori, cei mai
mulþi eurofili, au ameninþat cã
ar putea renunþa la mandate
pentru a intensifica presiunile
asupra premierului Theresa May, ajunsã în
funcþie fãrã votul Parlamentului dupã retra-
gerea lui David Cameron ca reacþie la în-
frângerea din referendumul pe tema Brexit.
Mandatul actualei legislaturi britanice se în-
cheie în mod normal în anul 2020. “Doam-
na Theresa May se vede forþatã sã se adre-
seze poporului pentru creºterea majoritãþii
parlamentare ºi pentru a se asigura cã de-
clanºarea procedurii de ieºire din UE nu va
fi întârziatã”, a explicat un alt oficial guver-
namental. Partidul Conservator are doar o
majoritate de 14 locuri în raport cu opoziþia
în Camera Comunelor, riscând sã piardã un
eventual vot pe tema Brexit din cauza depu-
taþilor conservatori eurofili. Dupã recenta
decizie a justiþiei privind consultarea Parla-
mentului pe tema Brexit, numeroºi deputaþi,
inclusiv liberal-democratul Nick Clegg, au
ameninþat cu modificarea planului de ieºire
din UE sau chiar cu blocarea acestuia. Un
deputat conservator britanic favorabil Bre-
xit, Stephen Philips, ºi-a prezentat vineri
demisia, acuzând Guvernul Theresa May cã,
în contextul ieºirii Marii Britanii din UE, tin-

Germania propune interceptarea

imigranþilor în Mediteranã

ºi returnarea direct în Africa
Ministerul german de Interne propune

interceptarea ambarcaþiunilor cu imi-
granþi în Marea Mediteranã ºi returnarea
extracomunitarilor direct în Africa, planul
urmând sã fie discutat la nivelul Uniunii
Europene, informeazã site-ul publicaþiei
Die Welt. “Lipsa perspectivelor ajungerii
pe coastele europene ar putea fi un motiv
pentru care imigranþii sã refuze sã aloce
resurse financiare pentru o cãlãtorie
foarte periculoasã pe mare”, a declarat un
purtãtor de cuvânt al Ministerului german
de Interne. “Un alt scop trebuie sã fie
descurajarea reþelelor de traficanþi din
Marea Mediteranã”, explicã oficialul
german. Imigranþii ar urma sã fie inter-
ceptaþi în Marea Mediteranã, dar, în loc
sã fie aduºi în state UE, aºa cum se
procedeazã în prezent, vor fi retrimiºi în
Africa. Eventualele cereri de azil în
Europa vor fi procesate în centre speciale
din Africa. Australia are o abordare
similarã faþã de imigranþi, situaþie care a
redus aproape la zero venirea acestora.
Planul Berlinului ar urma sã fie dezbãtut
la nivelul Uniunii Europene. În cursul
anului 2015, în Germania au ajuns 1,2
milioane de imigranþi din Orientul
Mijlociu ºi Africa, situaþie care a generat
temeri privind riscuri de securitate.

Verificãri în Germania dupã depistarea

a zeci de islamiºti infiltraþi în armatã
Guvernul Germaniei a dispus verificãri

în armata germanã dupã ce Serviciul
militar de contrainformaþii (MAD) a
identificat cel puþin 80 de islamiºti,
afirmã surse citate de ediþia online a
cotidanului Morgen Post. Guvernul de la
Berlin va verifica, în iulie 2017, toþi
militarii germani, dupã ce Serviciul
militar de contrainformaþii a depistat 20
de militanþi islamiºti în armata germanã.
Existã alþi 60 de militari germani
suspectaþi de legãturi cu organizaþii
teroriste islamice. În ultimul an, reþeaua
teroristã Stat Islamic a încercat sã
recruteze veterani miliari germani ori sã
infiltreze militanþi islamiºti în armata
germanã. “Existã preocupãri cã unii
militari germani sunt influenþaþi de
propaganda organizaþiei teroriste Stat
Islamic”, a declarat sâmbãtã un purtãtor
de cuvânt al Serviciului militar german
de contrainformaþii (MAD). Pânã acum,
Serviciul militar de contrainformaþii
verifica anual circa 50.000 de membri ai
armatei germane. Însã, începând din anul
2017, vor fi verificaþi toþi militarii
germani. În iulie 2014, reþeaua teroristã
sunnitã Stat Islamic, care ocupã teritorii
în Siria ºi Irak, a lansat un apel prin care
încerca sã recruteze militari occidentali.
În cursul anului 2015, în Germania au
ajuns 1,2 milioane de imigranþi din
Orientul Mijlociu ºi Africa, situaþie care
a generat temeri privind riscuri de
securitate.

Cel puþin 21 de morþi în douã atentate

antiºiite comise în Irak
Cel puþin 21 de persoane au fost

ucise, iar alte sute au fost rãnite dupã ce
teroriºti sinucigaºi aflaþi la bordul unor
ambulanþe încãrcate cu explozibil s-au
aruncat în aer duminicã în douã oraºe
din Irak. Atentatele au avut loc în
oraºele Tikrit ºi Samarra, cu populaþie
majoritar ºiitã. În Tikrit, 13 persoane au
fost rãnite dupã ce o ambulanþã a
explodat în partea de sud a oraºului. Un
alt atac a vizat Moscheea ºiitã Al-
Askari, situatã în Samarra. În acest
atentat au fost ucise cel puþin opt
persoane, inclusiv doi pelerini iranieni.

Candidatul republican la preºedenþia Sta-
telor Unite ale Americii a fost scos de pe
scenã de cãtre gãrzile de corp chiar în tim-
pul unui discurs pe care îl susþinea în Reno,
Nevada. Serviciul american pentru protec-
þia oficialilor (Secret Service) nu a gãsit nicio
armã în urma incidentului care a generat
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de spre dreapta, în lipsa unei opoziþii puter-
nice de centru. Deputatul conservator Step-
hen Phillips a decis sã demisioneze cu efect
imediat pe fondul “diferenþelor politice ire-
conciliabile” cu Guvernul condus de There-
sa May. “În ultimele luni, pentru mine a de-
venit clar cã diferenþele semnificative din ce
în ce mai mari pe care le am cu Cabinetul
guvernamental actual mã împiedicã sã re-
prezint adecvat oamenii care m-au votat”, a
argumentat Stephen Philips. Nu existã alte
detalii despre circumstanþele deciziei, dar,
acum câteva sãptãmâni, Stephen Phillips,
avocat ºi deputat conservator reprezentând
circumscripþia Sleaford/North Hykeham
(Lincolnshire), a criticat dur modul în care
Theresa May gestioneazã ieºirea Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã ºi refuzul Gu-
vernului de la Londra de a consulta Parla-
mentul. Într-un articol publicat în octom-
brie în cotidianul The Guardian, Phillips,
care la referendumul din iunie a votat în fa-
voarea ieºirii Marii Britanii din UE, a afirmat
cã Guvernul Theresa May tinde spre dreap-
ta, în lipsa unei opoziþii puternice cu o doc-

trinã politicã de centru.
“Cea mai recentã specifi-
citate a direcþiei politice a
Guvernului este refuzul de
a consulta Camera Comu-
nelor pe tema liniei nego-
cierilor Brexit”, acuza de-
putatul conservator pe 11
octombrie. Theresa May
este expusã criticilor pen-
tru cã ar tinde spre un
“Brexit dur”, o ieºire difi-
cilã din UE, care ar priva
Marea Britanie de acces la
piaþa comunitarã. Liderii
UE au atras atenþia cã
Londra nu va reuºi sã
menþinã accesul la piaþa
europeanã dacã nu va
contribui la bugetul co-
munitar ºi nu va permi-
te circulaþia liberã a cetã-

þenilor europeni în Marea Britanie. Înalta
Curte de Justiþie de la Londra a decis joia
trecutã cã premierul Theresa May nu poate
declanºa procedura de ieºire a Marii Britanii
din UE fãrã aprobarea Parlamentului, întru-
cât referendumul din 23 iunie a avut doar
caracter consultativ, nu obligatoriu. Decizia
judiciarã riscã sã întârzie sau chiar sã blo-
cheze intenþia Guvernului Theresa May de
a declanºa procedura formalã de scoatere
a þãrii din Uniunea Europeanã. Theresa May
este încrezãtoare cã decizia judiciarã pri-
vind necesitatea aprobãrii de cãtre Parla-
ment a procedurii Brexit va fi anulatã de
instanþa supremã, transmiþându-le liderilor
europeni cã va respecta calendarul scoate-
rii þãrii din Blocul comunitar. May a sem-
nalat cã va declanºa procedura de ieºire din
UE prin invocarea Articolului 50 al Trata-
tului UE pânã în martie 2017. Tabãra favo-
rabilã Brexit a obþinut la limitã victoria în
referendumul din 23 iunie, iar lideri politici
ºi analiºti au atras atenþia cã mulþi alegãtori
nu au ºtiut ce presupune ieºirea Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã.

scoaterea de pe scenã a candidatului repu-
blican, Donald Trump, dar investigaþia con-
tinuã, informeazã cotidianul The Washing-
ton Post. «Scoaterea de pe scenã a candida-
tului Donald Trump a fost fãcutã dupã ce
un individ rãmas neidentificat a strigat
“armã” în faþa scenei. Agenþii au arestat in-

dividul, dar nu au gãsit nicio armã», preci-
zeazã Secret Service. Individul, identificat
ulterior drept Austyn Crites, în vârstã de 33
de ani, a fost eliberat dupã câteva zeci de
minute. El avusese o pancartã pe care scria
“Republicani împotriva lui Donald Trump”.
“În momentul în care am afiºat pancarta,
oamenii au încercat sã o ia. ªi toatã lumea a
huiduit. Te aºtepþi la aºa ceva”, a declarat
individul. Douã dintre gãrzile de corp l-au
luat pe Trump rapid din faþa microfonului ºi
l-au dus în culise, în timp ce alþi bodyguarzi
au imobilizat un bãrbat din public.  Potrivit
unui comunicat al Serviciului Secret al Sta-
telor Unite ale Americii, incidentul a fost de-
clanºat de o persoanã din primul rând care
ar fi strigat cã existã o armã în mulþime.
Suspectul a fost trântit la podea ºi perchezi-
þionat, pentru ca mai apoi sã fie scos din
salã cu mâinile la spate de cãtre poliþie.  La
întoarcerea pe scenã, Donal Trump a mul-
þumit Serviciului Secret menþionând faptul
cã “Nu ne vom opri niciodatã. Nimeni n-a
spus cã va fi uºor”. Poliþia ºi Serviciul Se-
cret ancheteazã incidentul.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Cen-

trul Multifuncþional Craiova scoate la
licitaþie publicã deschisã în vederea
închirierii urmãtoarele spaþii disponi-
bile: a) spaþii moderne de birouri, cu
suprafeþe de 22,80 m.p., având incluse
o serie de facilitate precum: instalaþii
moderne de funcþionare de ultimã ge-
neraþie, spaþii commune de tip oficiu,
salã multifuncþionalã dotatã corespun-
zãtor, locuri de parcare gratuitã. Birou-
rile se gãsesc în incinta Centrului de
Dezvoltare  Tehnologicã ºi Excelenþa
în Afaceri. b) spaþii de birouri cu su-
prafeþe cuprinse între 41,00 - 52,10 mp,
spaþii expoziþionale,  de depozitare ºi
de alimentaþie publicã – în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova. Docu-
mentaþia necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craiova, str.
Târgului, nr.26, etaj 2, camera E211.
Licitaþia va avea loc la aceeaºi adre-
sã în fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

COTOVEANU MIHAELA anun-
ta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul 3 DES-
FIINTARE ANEXA GOSPODA-
REASCA P, CONSTRUIRE SPALA-
TORIE AUTO3 propus a fi ampla-
sat in Calafat, str. Tudor Vladimires-
cu nr. 100. Informatiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Me-
diului Dolj Craiova, str. Petru Rares
nr. 1 si la sediul unde se va desfa-
sura activitatea: Calafat, str.Tudor
Vladimirescu nr. 100,  in zilele de
luni pana joi, intre orele 8.00-16.30
si vineri intre orele 8.00-14.00. Ob-
servatiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rares nr. 1, fax:0251/419 035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
SC Eurogenetic SRL, titular

al proiectului „Amplasare staþie
distribuþie GPL, copertinã, came-
rã operator, totem, împrejmuire te-
ren, platformã betonatã ºi amena-
jare cale acces cu caracter provi-
zoriu cu durata de 10 ani”, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj -Avizare fãrã acord
de mediu, pentru proiectul „Am-
plasare staþie distribuþie GPL, co-
pertinã, camerã operator, totem,
împrejmuire teren, platformã be-
tonatã ºi amenajare cale acces cu
caracter provizoriu cu durata de
10 ani”, propus a fi amplasat în
Municipiul Craiova, strada Geor-
ge Enescu, nr. 49C. 1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J,
între orele 8.00-16.00, ºi vineri, în-
tre orele 8.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
http://arpmdj.anpm.ro. Publicul
interest poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 11.11.2016.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile ale-
se vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate
de racordare la re-
þeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
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PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

STR. PRIMÃRIEI  NR. 7, COM. MALU MARE , JUD. DOLJ,

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/
2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Co-
munei Malu Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei contractuale de execuþie vacante - 1 post ºofer microbuz
ºcolar, în cadrul Compartimentului Administrativ ºi pazã din cadrul aparatu-
lui de specialitate al Primarului comunei Malu Mare, judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs :
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3

din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs :
- studii generale;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabilitate,

cu o vechime de minim 2 ani;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane în ter-

men de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave ( penal sau cu permis suspendat)

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în
data de 29 noiembrie 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 06 decem-
brie 2016, ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj,
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 21
noiembrie 2016.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul
Dolj.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare
din com. Malu Mare, str. Primãriei  nr. 7, telefon  0251446145, 0251446065
ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0757063505.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de
Craiova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzi-
nã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã,
Climã, geamuri
electrice, oglinzi
electrice, pilot au-
tomat, stare im-
pecabilã. Preþ
3900 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere cen-
tralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de
casã 5 lei / kg, ºubã
îmblãnitã, guler as-
trahan pe comandã,
4 bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m,
3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând 4 gropi în ci-
mitirul Romaneºti-
Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color
cu telecomandã.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Craiova) parcela
G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - con-
struit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri supra-
puse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 7 noiembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã co-
pii – 30 RON, apa-
rat pentru cafea 60
RON. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor
Goldstar – 100 lei,
4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închirie-
re apartament ultra-
central, complet
mobilat, 2 camere
decomandate, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez aparta-
ment 3 camere de-
comandate etaj1/8
zona Rotonda, mo-
bilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re decomandate,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.

Închiriez aparta-
ment ultracentral.
Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã
suflet bun doresc
doamnã sã fim
uniþi câte zile vom
avea, vârsta 60-
72 ani. Telefon:
0787/ 724. 894;
0251/ 458.472.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La

 închiderea

ediþiei
HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 9-A:
HC Dunãrea Brãila – SCM U Craiova 24-24 (13-15)

SCM Universitatea Craiova a
învins pe Dinamo, cu mari
emoþii, scor 84-80, sâmbãtã, la
Polivalenta din Bãnie. Disputa
s-a derulat sub semnul unui
echilibru aproape pregnant în
primele trei sferturi, toate ad-
judecate de bucureºteni (21-22,
23-24, 16-18; 60-64 la gene-
ral). În actul final, alb-albaºtrii,
ajutaþi de o perioadã de joc ex-
celentã, tradusã într-un parþial
de 13-0, au trecut la conduce-
re (73-67), pe care, cu o sin-
gurã excepþie (73-73), n-au

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 7-A

Craiova depãºeºte Dinamo,Craiova depãºeºte Dinamo,Craiova depãºeºte Dinamo,Craiova depãºeºte Dinamo,Craiova depãºeºte Dinamo,
dupã un ultim sfert excelentdupã un ultim sfert excelentdupã un ultim sfert excelentdupã un ultim sfert excelentdupã un ultim sfert excelent

Rezultate complete: SCM U CRAIOVA – CS Dinamo Bucureºti 84-80, BC
CSU Sibiu – BCM U Piteºti 87-85, BC SCM Timiºoara – CS Phoenix Galaþi 93-
76, Municipal Olimpic Baia Mare – ABC Mureº Tg. Mureº 63-88, Steaua
CSM Eximbank Bucureºti – U-BT Cluj 84-95. CSM CSU Oradea a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 5/1 11 7. CRAIOVA 3/3 9
2. Steaua 5/1 11 8. Mureº 3/3 9
3. Timiºoara 4/3 11 9. Baia Mare 1/5 7
4. Oradea 4/2 10 10. Dinamo 1/5 7
5. Sibiu 3/3 9 11. Galaþi 1/4 6
6. Piteºti 3/3 9

mai cedat-o.
Partida a fost întreruptã în

debutului sfertului inaugural
pentru aproximativ 20 de mi-
nute, ca urmare a unor pro-
bleme tehnice care au dus la
cãderea întregului sistem elec-
tronic.

Iuri Fraseniuc a fost princi-
palul realizator al SCM-ului, cu
21 de puncte. Au venit, în ordi-
ne, Marko Marinovic ºi Jamar
Abrams – cu câte 19, Gregory
Dino (12), Williams Paul (6),
Florin Popa (4), respectiv Filip

Sepa (3). Abrams a încheiat cu
cel mai mare indice al eficienþei
(28), plus cele mai multe recu-
perãri (7), în vreme ce la asisst-
uri s-a impus Sepa (8).

Craiovenii au încheiat cu un
procentaj de 63% la aruncãrile
de douã puncte (17/27), cu
48% la aruncãrile de la distan-
þã (12/25) ºi cu 82% de la linia
liberelor (14/17).

Etapa viitoare, trupa lui Vla-
dimir Vuksanovic va juca pe te-
renul liderului U-BT Cluj, du-
minicã, de la ora 18:00.

Veniþi dupã un eºec cu 1-3
în fieful noului lider, Steaua
Bucureºti, voleibaliºtii craio-
veni au întrecut sâmbãtã, la
Polivalentã, cu 3-0 pe CS
Caransebeº. Campionii în
exerciþiu ºi-au adjudecat
primul set cu 25-20, dupã care
s-au impus de fiecare datã la
limitã, 25-23, ceea ce nu i-a
cãzut tocmia bine tehnicianului
Dãnuþ Pascu: “Am câºtigat,
dar sunt nemulþumit de joc.
Am evoluat rãu, a fost o
atitudine care mã pune pe

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 6-A

Victorie în minimum de seturi
pentru alb-albaºtri

Pascu: “Am câºtigat, dar sunt nemulþumit de joc”

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

Clasament
1. Steaua 16 7. Caransebeº 6
2. Zalãu 14 8. “U” Cluj 6
3. Ploieºti 14 9. Dej 6
4. Galaþi 13 10. Baia Mare 4
5. CRAIOVA 12 11. Bacãu 4
6. CSM Buc. 11 12. Piatra N. 2

Feminin: CSM Lugoj – SCM U CRAIOVA 3-0, CS Di-
namo Bucureºti – CSU Galaþi 3-0, VC Unic LPS Piatra
Neamþ – ACS Penicilina Iaºi 3-0, CS Alba-Blaj – SCM
Piteºti 3-0, CSM Târgoviºte – CSU Medicina CSS Tg.
Mureº 3-0, CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu (astãzi).

Clasament
1. Alba-Blaj 17 7. Lugoj 7
2. Târgoviºte 15 8. Iaºi 6
3. Bacãu* 13 9. Tg. Mureº 6
4. Dinamo 12 10. Piteºti 6
5. CSM Buc.* 10 11. Galaþi 3
6. Piatra N. 10 12. CRAIOVA 0
* - un joc mai puþin.

gânduri pe viitor. Este bine cã
avem o sãptãmânã sã ne
pregãtim pentru urmãtorul
meci”. Meci care va fi vineri,
de la ora 17:00, în deplasare,
cu ocupanta poziþiei a treia a
podiumului, Tricolorul Ploieºti.

Echipa femininã rãmâne la
cota zero

De asemenea sâmbãtã,
voleibalistele de la SCM U au
suferit a 6-a înfrângere din tot
atâtea etape, scor 0-3, la
Lugoj. În primele douã manºe,

fetele lui Daniel Sãvoiu au
cedat la mare luptã, cu un
identic 22-25, pentru ca mai
apoi sã nu mai conteze, 12-
25. „Am pierdut un meci dupã

ce am jucat bine în primele
douã seturi. Gazdele s-au
impus pe fondul unor greºeli
personale în momente decisi-
ve. Setul trei nu a mai contat,

a fost fãrã istoric”, a declarat
tehnicianul craiovean. În
proxima rundã (sâmbãtã),
craiovencele primesc vizita lui
Dinamo.

Rezultatele complete înregistrate sâmbãtã: ªtiinþa Danubius Bechet
– Arena Bulls Preajba 8-1, Luceafãrul Craiova – Ajax Dobroteºti 1-0,
Metropolitan Iºalniþa – Progresul Segarcea 3-1, Unirea Leamna – Trac-
torul Cetate 1-7, ªtiinþa Malu Mare – Recolta Ostroveni 0-3, Dunãrea
Calafat – Viitorul Cârcea 1-6.

Clasament
1. Cârcea 31 7. Luceafãrul* 13
2. Bechet 29 8. Leamna 11
3. Iºalniþa 29 9. Malu Mare 7
4. Cetate 25 10. Calafat 7

5. Segarcea* 21 11. Preajba 7
6. Ostroveni 17 12. Dobroteºti 6
* - un joc mai puþin.

Runda viitoare (12 noiembrie, ora 11:00): Arena Bulls Preajba – Lu-
ceafãrul Craiova, Ajax Dobroteºti – Metropolitan Iºalniþa, Progresul Se-
garcea – Unirea Leamna, Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu Mare, Recolta
Ostroveni – Dunãrea Calafat, Viitorul Cârcea – ªtiinþa Danubius Bechet.

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A
DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni – FC

Braºov / 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – FC
Botoºani.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
19:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM

Unirea Slobozia – ASC Corona Braºov.
DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Bucu-
reºti – CS ªtiinþa Bacãu.

DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni –

FC Braºov / 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR
Cluj – FC Botoºani / 3:30 – FOTBAL AMERI-
CAN – NFL: Seattle Seahawks – Buffalo Bills.

DOLCE SPORT 2
19:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Unirea Slobozia – ASC Corona Braºov.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga:

FC Wurzburger Kickers – Sankt Pauli.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – FC

Botoºani.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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Liga I – etapa a 15-a

Gaz Metan – CSMS Iaºi 2-1
Au marcat: Axente 74, Trtovac 90 / Mihalache 47.
FC Voluntari – Concordia 1-0
A marcat: Cernat 90.
ASA – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Popov 29, Zlatinski 88 – pen.
ACS Poli – Dinamo 1-2
Au marcat: Doman 65 – pen. / Nedelcearu 26, Maric 57.
Meciurile Astra – Pandurii ºi Steaua – Viitorul s-au jucat asearã.
CFR Cluj – FC Botoºani, astãzi, ora 20.30

1. Steaua 14 9 3 2 20-10 30
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Gaz Metan 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 14 8 2 4 18-14 26
5. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
6. Botoºani 14 7 2 5 23-15 23
7. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
8. Pandurii 14 5 4 5 15-16 19
9. Voluntari 15 5 3 6 21-22 18
10. Astra 14 3 5 6 13-20 14
11. Chiajna 15 3 4 8 7-18 13
12. CSMS Iaºi 15 3 3 9 12-18 12
13. ASA 15 2 2 11 12-29 2
14. ACS Poli 15 4 2 9 14-27 0
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ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -
Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2

Au marcat: Popov 29, Zlatinski 88 – pen.
Stadion: Trans-Sil, spectatori: 1.500
ASA: Mingote 6 – Belu 6, Dobrosavlevici 6, M. Constantin 6, Netzer

6 – G. Mureºan 4, Candrea 5 (83 Deaconu) – Ciolacu 5 (58 Kuku) 6,
Iacobovici 5, Morar 5 – Rus (46 Zicu) 5. Antrenor: Dan Alexa

Universitatea: Calancea 6 – Briceag 7, Acka 7, Kay 7, Vãtãjelu 8 –
Popov 8 (72 Screciu) 7, Zlatinski 8, Ivan 6, Bãluþã 8, Bancu 6 (88 Suru-
giu) – Mãzãrache 6. Antrenor: Gheorghe Mulescu,

Rezerve: Radu Petrescu 7 – Gheorghe Sebastian 7, Alexandru Vodã 7.
Observatori: Cristian Vasc, Marian Salomir.
Eliminat: Gabi Mureºan 37.
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Chiar dacã întâlneau o echipã
din coada ierarhiei, condamnatã
din start ºi aflatã în insolvenþã,
alb-albaºtrii erau precauþi înain-
tea meciului de la Târgu Mureº,
unde nu mai câºtigaserã de pe
vremea când Piþurcã antrena în
Bãnie. Craiova nu câºtigase în
Ardeal în precedentele patru vi-
zite din acest sezon, de fiecare
datã remizând dupã 90 de minu-
te, douã dintre meciuri fiind în
Cupa Ligii ºi Cupa României. În
plus, ASA mai reuºise surprize
tocmai cu Steaua ºi Dinamo,
meciuri din care a scos 4 puncte
ºi putea lua chiar 6. Universita-
tea a avut în faþã însã fantomã a
formaþiei care surprinsese gran-
zii, lipsind Surdu, Dicã ºi Gabi
Matei, în timp ce Zicu a intrat
pentru repriza a doua, iar Gabi
Mureºan n-a prins pauza pe te-
ren, fiindcã l-a „cosit” pe Zlatin-
ski intenþionat. Radu Petrescu n-
a ezitat ºi l-a eliminat, arbitrul care
a contribuit la ultima înfrângere a
ªtiinþei, la Steaua, fiind pe fazã ºi
la faultul asupra lui Ivan pe final,
din care alb-albaºtrii s-au des-
prins, datoritã execuþiei lui Zlatin-
ski. Bulgarul a fost MVP-ul par-
tidei, el contribuind ºi cu centra-
rea pentru compatriotul Popov, la
deschiderea scorului, care a sur-
venit dintr-o loviturã de cap de pe
6 metri. Tot „Zlatan” a pus în
pericol poarta gazdelor în premie-
rã cu un ºut de la peste 30 de
metri ºi tot el a fost în prim-plan
la faza eliminãrii. În afara goluri-
lor, meciul n-a avut practic decât
o caracteristicã: posesia covârºi-
toare a Craiovei. Gazdele n-au
avut nicio intenþie de a se implica
în joc, luându-ºi poziþie în propria
jumãtate de teren sau mai degra-
bã în preajma lui Mingote, dorind
doar sã degajeze orice minge
care survola careul propriu. Oca-
zii au fost puþine pentru olteni, prin
desiºul construit de bãieþii lui Ale-
xa, în timp ce gazdele au ieºit în
evidenþã prin lovitura liberã a lui

Meciul de la Târgu Mureº a fost oMeciul de la Târgu Mureº a fost oMeciul de la Târgu Mureº a fost oMeciul de la Târgu Mureº a fost oMeciul de la Târgu Mureº a fost o
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Morar, la care mingea a cãzut pe
transversalã. Bãluþã a fost ºi el
în formã bunã, demarând multe
acþiuni periculoase ºi ratând douã
ocazii de 2-0. Aproximativ 100 de
fani alb-albaºtri au fost ºi la Târ-
gu Mureº pentru a-ºi susþine fa-
voriþi, dominând fondul sonor pe
tot parcursul jocului, iar la final
au sãrbãtorit victoria care þine
Universitatea în plasa Stelei.

Mulþescu:  „Nu
s-a pus problema

învingãtorului”
Gheorghe Mulescu a remarcat

cã a fost a doua victorie la dife-
renþã mai mare de un gol a Cra-
iovei din acest sezon, desprinde-
rea venind pe final, dar dupã o
dominare totalã: „A doua victorie
la mai mult de un gol. Nu am prea
avut probleme. Încã de la înce-
putul jocului ne-am instalat în ca-
reul advers, am avut controlul ºi
posesia, iar în acelaºi timp am
construit ocazii de gol. Ei au com-
primat spaþiile de la început ºi a
fost greu de intrat între linii sau
sã reuºim prin centrãri în spatele
apãrãtorilor sã înscriem. Nu am
avut foarte multe ocazii, nici nu
se putea pentru cã au avut o linie

agresivã de mijlocaºi ºi dacã pã-
trundeam pe acolo riscam sã mai
pierdem câte un jucãtor. Nu cred
cã se pune problema învingãto-
rului. Nu am fost mai liniºtit dupã
eliminarea lui Mureºan, dar într-
un fel m-am gândit cã putem sã
ne impunem mai uºor, fiindcã
aveam un om în plus, aveam 1-0,
nu eram presaþi de înscrierea unui
gol. Am vrut sã þinem de rezul-
tat. Sigur cã aº vrea un pas gre-
ºit al Stelei. Sper sã menþinem
cadenþa. Suntem foarte atenþi la
manifestarea bãieþilor în teren, la
joc ºi la antrenament, ºi cãutãm
sã-i þinem pe un platou de formã,
la un nivel superior“.

La finalul jocului, Andrei Ivan
a declarat: „A fost un meci bun,
am intrat din primul minut în te-
renul lor ºi conteazã mult cã am
câºtigat ºi am obþinut toate cele
trei puncte. Am egalat Steaua la
puncte, dar nu mã intereseazã ce
va face cu Viitorul, pentru cã de-
pinde doar de noi ca sã rãmânem
acolo sus ºi sã mergem în play-
off. Îmi ajut echipa cu ce pot, iar
astãzi a fost cu un penalti. Putem
sã menþinem acest ritm pânã la
final, fiecare victorie ne dã moral
ºi toþi jucãtorii suntem fericiþi”.

Alexa: „Craiova
e mult sub

nivelul Stelei”
La final, antrenorul gazelor,

Dan Alexa, a þinut sã precizeze
cã Universitatea a prestat un joc
mult sub cel arãtat de Steaua la
Târgu Mureº, asta deºi oltenii au
avut o posesie netã, neoferind
nicio ºansã gazdelor, în timp ce
Steaua abia a egalat în prelungiri
formaþia „Chirurgului”. „Cred cã
am întâlnit o echipã care e mult
sub nivelul Stelei, o echipã care
nu a jucat ceea ce a jucat Steaua
în urmã cu câteva sãptãmâni. Sã

joci împotriva Craiovei în 10 ju-
cãtori este foarte greu. Arbitrul
Petrescu cred cã s-a simþit dator
pentru Craiova, dupã ce a fãcut
în meciul lor cu Steaua. Radu
Petrescu este un arbitru modest,
dar tot arbitreazã. Este pãrerea
mea ºi pot sã o exprim. Nu pot
sã-l acuz pentru cã Mureºan a
fost principalul nostru atu în mul-
te jocuri. Nu-l consider vinovat
pentru rezultat. E ºi o anumitã
frustrare în decizia lui. Gândiþi-
vã cã avem jucãtori neplãtiþi de
7-8 luni. Mulþi dintre ei vor sã-ºi
depunã memorii”, a declarat
Dan Alexa.


