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- Þi-aduci aminte, Popescule,
ce bine era când la noi claxona-
tul era interzis? Acum, dacã s-ar
reveni la asta, ar pleca toþi ºofe-
rii din Craiova.

culturã / 7

eveniment / 4

Analiºtii de sondaje o dau în pole-position pe Hillary Clinton, deºi ecartul dintre candidatul democrat ºi rivalul sãu republican
variazã, cum atestã ultimele compilãri de sondaje realizate de „New York Times”. Cu alte cuvinte, ºansele lui Hillary Clinton de

a câºtiga alegerile sunt judecate momentan în funcþie de diferitele modele de compilare.

America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:
Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?
America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:America îºi alege preºedintele:

Hillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald THillary Clinton sau Donald Trump?rump?rump?rump?rump?

FestivalulFestivalulFestivalulFestivalulFestivalul
InternaþionalInternaþionalInternaþionalInternaþionalInternaþional
„Craiova„Craiova„Craiova„Craiova„Craiova
Muzicalã” –Muzicalã” –Muzicalã” –Muzicalã” –Muzicalã” –
ediþie dedicatãediþie dedicatãediþie dedicatãediþie dedicatãediþie dedicatã
muziciimuziciimuziciimuziciimuzicii
contemporanecontemporanecontemporanecontemporanecontemporane

DecolmatãrileDecolmatãrileDecolmatãrileDecolmatãrileDecolmatãrile
lacurilor dinlacurilor dinlacurilor dinlacurilor dinlacurilor din
Craiova ne costãCraiova ne costãCraiova ne costãCraiova ne costãCraiova ne costã
200.000 de euro200.000 de euro200.000 de euro200.000 de euro200.000 de euro

Disputã peDisputã peDisputã peDisputã peDisputã pe
crearea Fonduluicrearea Fonduluicrearea Fonduluicrearea Fonduluicrearea Fondului
mutual agricolmutual agricolmutual agricolmutual agricolmutual agricol

La nivelul ministerul
Agriculturii se aflã în discu-
þie o propunere privind
crearea unui Fond mutual
agricol, prin care fermierii
sã primeascã ajutoare
financiare în caz de calamita-
re a culturilor, de îmbolnãvi-
re a efectivelor de animale
sau a plantelor. Numai cã
proiectul este criticat de
unele sindicate din Agricul-
turã, pe motiv cã cei care
gestioneazã banii ar trebui
sã fie chiar agricultorii ºi nu
statul român.

Doi angajaDoi angajaDoi angajaDoi angajaDoi angajaþþþþþi aii aii aii aii ai
TTTTTribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,
la judecatãla judecatãla judecatãla judecatãla judecatã
pentru infracpentru infracpentru infracpentru infracpentru infracþþþþþiuniiuniiuniiuniiuni
de corupde corupde corupde corupde corupþþþþþieieieieie

Doi angajaþi ai Tribunalului
Dolj, împreunã cu ºeful
serviciului taxe ºi impozite
în cadrul Primãriei comunei
Podari, au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DNA
Craiova pentru infracþiuni de
corupþie. Anchetatorii spun
cã cei doi angajaþi ai instan-
þei i-au oferit bãrbatului din
Podari informaþii la care
acesta nu ar fi trebuit sã aibã
acces.
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Eliminarea taxei

radio-TV va fi

dezbãtutã

la o întâlnire

la care va participa

ºi preºedintele
O dezbatere privind elimi-

narea taxei radio-TV, intitula-
tã “Eliminarea taxei radio-tv
– sprijin sau ameninþare a
misiunii societãþilor publice
de radio ºi televiziune”, va
avea loc joi la Biblioteca
Naþionalã a României, cu
participarea preºedintelui
Klaus Iohannis.

“Evenimentul este organi-
zat de Asociaþia ActiveWatch,
cu sprijinul Administraþiei
Prezidenþiale, cu scopul de a
asigura un dialog între
Preºedintele României ºi
jurnaliºti, reprezentanþi ai
organizaþiilor de media ºi
membri ai societãþii civile
despre situaþia serviciilor
publice de radio ºi televiziu-
ne, în special, în urma votãrii
Legii privind eliminarea unor
taxe ºi tarife, precum ºi
pentru modificarea ºi comple-
tare unor acte normative, lege
care vizeazã ºi eliminarea
taxei radio-tv”, se aratã într-
un comunicat de luni al
Administraþiei Prezidenþiale.

Preºedintele Iohannis a
susþinut dupã adoptarea legii
de Parlament cã, înainte de a
lua o decizie cu privire la
promulgarea actului norma-
tiv, este absolut necesarã o
dezbatere publicã cu specia-
liºti din domeniu ºi reprezen-
tanþi ai societãþii civile
asupra implicaþiilor eliminã-
rii taxei radio-tv.

Taxa radio-TV a fost
eliminatã sãptãmâna trecutã
de Parlament printr-o lege
care eliminã alte aproximativ
o sutã de taxe nefiscale. Actul
normativ a fost iniþiat de PSD,
la propunerea lui Liviu
Dragnea.
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Deputaþii au adoptat, ieri dupã-amiazã, legea
pentru aprobarea OUG 20 care prevede mai multe
creºteri salariale pentru bugetari cu 184 de voturi
“pentru”, un singur deputat refuzând sã îºi expri-
me votul.

Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a declarat în
plenul Camerei Deputaþilor cã Guvernul ia în cal-
cul sã atace la CCR legea pentru aprobarea OUG
20/2016 care prevede mai multe creºteri salariale
pentru bugetari. ‘’Suntem înainte de votul final.
Îmi exprim speranþa cã nu va fi nevoie sã se ajungã
la aºa ceva, dar asemenea cum am fãcut în cazul
pensiilor speciale, în cazul oricãror mãsuri care au
un impact care nu poate fi suportat este de datoria
Guvernului sã se adreseze forului care poate deci-
de aceste conflicte între puterile în stat. Sã ni se
spunã de cãtre CCR dacã este sau nu constituþio-
nal sã adopþi un astfel de pachet fãrã sã indici
sursele deloc. Da, aºteptãm mai întâi sã vedem ce
se întâmplã dupã care vor avea în câteva zile din
partea Guvernului aceastã iniþiativã’’, a declarat
ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, întrebat dacã ia
în calcul sã atace la CCR legea pentru aprobarea
OUG 20.

Proiectul a fost adoptat anterior pe articole, mi-
nistrul Muncii, Dragoº Pîslaru, cerându-le aleºilor

Senatul a adoptat tacit, ieri, douã propuneri le-
gislative: una care prevede majorarea pânã la 1.072
de lei a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie
2017 ºi la peste 1.200 de lei de la 1 iulie 2017, iar
cealaltã majorarea pensiilor celor care au lucrat în
CAP-uri.

Prima propunere, iniþiatã de mai mulþi parlamen-

Gazoductul România-Bulgaria va
deveni operaþional de la 11 noiem-
brie, a declarat prim-ministrul Bulga-
riei, Boyko Borisov, în cadrul unei
întâlniri cu omologul sãu sârb, Alek-
sandar Vucic, potrivit agenþiei bul-
gare de ºtiri Novinite.

Gazoductul Bulgaria-România va
fi primul care va deveni operaþional
de la criza de gaz din 2009, care a
demonstrat cã Bulgaria depinde de
livrãrile de gaze ruseºti, iar þara este
vulnerabilã, comparativ cu alte state
membre ale Uniunii Europene. Cu
sprijinul Comisiei Europene, Bulga-
ria ºi-a propus sã asigure rute ºi re-
surse de petrol alternative. Conduc-
ta de rezervã DN 500 „va funcþiona
pânã la sfârºitul lunii noiembrie 2016”,
potrivit unui comunicat Transgaz
emis duminicã.

Interconectorul România-Bulgaria a
fost finanþat cu fonduri europene în
valoare de 23 de milioane de euro, din
care 10 milioane de euro alocate lucrã-
rilor de pe malul românesc ºi 13 milioa-
ne de euro pentru partea bulgarã.

„Subtraversarea efectivã a Dunã-
rii la Comasca a început încã din 25
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sã nu vândã iluzii ºi sã pãstreze demnitatea func-
þiei. Pîslaru a contestat raportul comisiilor. afirmând
cã aduce ‘’o problemã de echitate’’. ‘’Problema de
echitate este importantã pentru cã spatele unui
raport care aratã cã vor fi creºteri salariale cu 5
pânã la 15% avem lucruri care sunt ascunse în
grile. De exemplu, la farmaciºtii primari salariile
cresc cu 53%, nu farmaciºtii debutanþi tineri care
trebuie sã fie încurajaþi sã intre în sistemul de far-
macie, ci la cei cu experienþã ale cãror salarii cresc
cu 53%’’, a afirmat Pîslaru, adãugând cã, de ase-
menea, contabili au creºteri de 60% , iar salariile
directorilor de ºcoli sunt majorate cu peste 50%.

Pîslaru a mai spus cã modificãrile propuse de
comisie vor duce la o polarizare între cei care abia
intrã în sistem ºi cei care au acum cele mai mari
creºteri procentuale. ‘’Nu este firesc sã am creº-
teri de peste 50% la cadre de conducere, în condi-
þiile în care problema noastrã este învãþãtorul de la
sat’’, a susþinut ministrul. Acesta a mai subliniat
cã dacã se va insista pe ‘’doar douã sectoare (…),
cei din administraþia publicã localã vor fi condam-
naþi sã stea pe loc o perioadã de timp’’.

Pîslaru a cerut parlamentarilor sã lase OUG aºa
cum era, afirmând cã în raport sunt niºte mãriri
care nici nu erau în spaþiul public. El a accentuat

cã proiectul guvernului, spre deosebire de rapor-
tul comisiilor, este sustenabil ºi vine cu o creºtere
de 30% în cinci ani. ‘’Sunt banii oamenilor din
aceastã þarã, lor le vindem aceastã iluzie pe care în
prag de alegeri este ilegal sã o promovãm. Apelez
la înþelegerea ºi responsabilitatea dvs. de a nu
pãcãli oamenii din þarã de a pãstra demnitatea func-
þie ºi de a înþelege cã singurul mod în care putem
implementa o politicã de salarizare este într-un mod
în care stãm, facem calcule, nu ne grãbim, vedem
cât ne permitem, nu ne grãbim ºi implementãm ceva
care are sens pentru 5 ani ca toatã lumea sã aibã de
câºtigat’’, a conchis Pîslaru.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat, ieri,
Guvernul cã are bani suficienþi pentru majorãrile
salariale decise de comisiile de specialitate ale Ca-
merei Deputaþilor, susþinând cã lipsa fondurilor este
‘’o mare minciunã’’, iar deficitul nu ar fi în pericol-
. ’’Oameni buni, treziþi-vã, nu mai þineþi banii ne-
cheltuiþi ºi oamenii cu salarii mici!’’, a susþinut
Dragnea de la tribuna Camerei Deputaþilor. PNL
nu a participat la ºedinþa de plen. În favoarea ma-
jorãrilor salariale s-au pronunþat ºi reprezentanþi ai
UDMR ºi ai minoritãþilor, care au subliniat cã se
impune ca o urgenþã majorarea salariilor celor din
administraþia localã.

Gazoductul România-Bulgaria va deveni operaþional
de la 11 noiembrie

septembrie 2016, când a avut loc tra-
gere a conductei principale prin fo-
rajul executat pe sub Dunãre. Lucrã-
rile de subtraversare înseamnã în fapt
conectarea sistemului de transport
de gaze naturale dintre România ºi
Bulgaria. În acelaºi timp, Staþia de
Mãsurare a Gazelor Giurgiu permite
circulaþia gazelor în ambele sensuri,
curgere bidirecþionalã care a fost di-
mensionatã la un debit maxim de 1,5
miliarde mc/an în ambele sensuri. Din
Staþia de Mãsurare a Gazelor Giur-
giu, gazele sunt transportate prin
conducte DN 500 mm, în lungime de
5,1 km pânã de la grupul de robinete
Comasca (România). Lungimea efec-
tivã a subtraversãrii este de 2,1 km
de la grupul de robinete Comasca
pânã la grupul similar de la Marten
(Bulgaria)”, precizeazã Trasngaz.

Transgaz se aflã în faza finalã a
negocierii Acordului de Interconec-
tare cu Bulgartransgaz, operatorul
sistemului de transport gaze natura-
le din þara vecinã. Acordul de Inter-
conectare va sta la baza comerciali-
zãrii capacitãþilor de transport.

Proiectul de interconectare Româ-

nia-Bulgaria este singurul proiect prin
care se poate asigura transportul
gazelor naturale din traseul sudic al
gazelor Azerbaidjan-Turcia-Grecia
spre Austria, prin segmentul de pe
teritoriul României. Conducta de gaz
din Bulgaria în Austria, via România
ºi Ungaria (BRUA - PCI 7.15, proiect
de interes comun conform primei lis-
te PCI) are o importanþã deosebitã la
nivel regional, astfel încât, dupã pu-
nerea în funcþiune, conducta va asi-
gura integrarea surselor de gaze na-
turale din Coridorul Sudic cu pieþele
din Europa Centralã ºi de Vest.

Proiectul BRUA este dezvoltat în
contextul necesitãþii diversificãrii
surselor de alimentare cu gaze natu-
rale ale þãrilor europene, creºterii se-
curitãþii alimentãrii cu gaze naturale
a României prin acces la noi surse,
transportul înspre pieþele central eu-
ropene a rezervelor de gaze naturale
din regiunea Caspicã, asigurãrii pe
direcþia Bulgaria a unei capacitãþi de
transport în ambele sensuri de cur-
gere de 1,5 mld.mc/an ºi dezvoltãrii
unei capacitãþi de transport pe direc-
þia Ungaria de 1,75 mld.mc/an în faza
I ºi 4,4 mld.mc/an în faza II.

Senatul a adoptat tacit douã majorãri ale punctului de pensie
începând cu 1 ianuarie 2017

tari, în majoritate de la PSD, prevede cã valoarea
punctului de pensie sã nu fie mai micã decât 40%
din câºtigul salarial mediu brut utilizat la funda-
mentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat
începând cu 1 ianuarie 2017, respectiv 45% din
câºtigul salarial mediu brut utilizat la fundamen-
tarea bugetului asigurãrilor sociale de stat înce-
pând cu 1 iulie 2017. Câºtigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor
sociale de stat pe anul 2016 a fost de 2.681 lei, iar
valoarea punctului de pensie de 871,7 lei. Dacã s-
ar menþine acelaºi nivel, atunci punctul de pen-
sie s-ar majora la 1.072 de lei de la 1 ianuarie 2017

ºi la 1.206 de lei de la 1 iulie 2017.
Cealaltã iniþiativã prevede majorarea pensiilor

celor care au lucrat la CAP, Haralambie Vochiþoiu,
unul dintre iniþiatori, susþinând cã este “treaba
guvernului” sã caute soluþii pentru acest lucru.
Potrivit propunerii de modificare a Legii nr.263 pri-
vind sistemul unitar de pensii publice, pensiile foº-

tilor membri ai cooperativelor agricole din agricul-
turã se majoreazã la 500 de lei prin acordarea unei
indemnizaþii sociale.

‘’Trebuie sã votãm acest proiect de lege atât de
necesar celor care la ora asta au doar 350 de lei
pensie. 500 de lei oricum este insuficient, dar anti-
cipez corul de bocitoare din Ministerul de Finanþe,
care ne va spune cã nu sunt bani. (...) Aº prefera
sã nu mai auzim încã o datã cã nu se poate. Guver-
nul trebuie sã caute soluþii pentru aceºti români
care au lucrat în agriculturã ºi au contribuit de-a
lungul vieþii lor la construcþia acestei þãri’’, a de-
clarat în timpul dezbaterilor de la Comisia de mun-
cã Haralambie Vochiþoiu.

Ambele propuneri legislative aveau rapoarte de
admitere din partea comisiilor de specialitate. Pen-
tru ambele proiecte termenul de adoptare tacitã a
fost împlinit pe 2 noiembrie 2016. Proiectele vor
merge la Camera Deputaþilor, care le va dezbate în
calitate de for decizional.
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Primãria Craiova a scos la licitaþie
un contract de lucrãri care prevede
decolmatarea canalelor deschise ºi
lacurilor Valea Fetii III – din Parcul
„Nicolae Romanescu”, canalul de pe
strada „Viilor”, canalul deversor „Va-
lea ªarpelui”, lacul Valea ªarpelui II
ºi lacurile din Grãdina Botanicã. În
documentaþia de licitaþie s-a precizat
cã este vorba de contractarea de
„servicii de eliminare a deºeurilor
menajere ºi a apelor menajere, pre-
cum ºi servicii de igienizare ºi servi-
cii similare”. Durata acestor servicii,
asigurate de firma câºtigãtoare, a fost
stabilitã la ºapte luni de la emiterea
ordinelor de începere a lucrãrilor ºi
nu este un contract periodic.

Lacurile din Grãdina Botanicã ºi din Parcul
„Nicolae Romanescu” sunt îngrijite cu ajuto-
rul unei firme care, timp de ºapte luni, trebuie
sã se ocupe de decolmatarea ºi întreþinerea

luciurilor de apã. Ultima datã, ambele lacuri
au fost decolmatate total în varã, când au avut
loc lucrãrile de reamenajare ºi reabilitare a
celor douã oaze de verdeaþã.

Banii sunt alocaþi
de la bugetul local

Municipalitatea a stabilit pentru
efectuarea acestor servicii o sumã de
1 milion de lei, fãrã TVA, (peste
200.000 de euro), bani care sunt alo-
caþi de la bugetul local. La licitaþia
respectivã s-a înscris un singur ofer-
tant, fiind vorba de firma Romwaclean
Construct SRL, din Piteºti, judeþul
Argeº. Potrivit datelor din SEAP,
aceastã societatea este susþinutã fi-
nanciar de o altã firmã, Cacioianu In-
dustrie SRL, din judeþul Giurgiu. Fir-
ma din Argeº a fost înfiinþatã în anul
2007, iar pentru a participa la aceastã
licitaþie a fost nevoie sã dovedeas-

cã, printre altele, cã are capacitate
economicã – cifra de afaceri pe anii
2012, 2013 ºi 2014 sã fie cel puþin
egalã cu suma de 1 milion de lei. Uti-
lajele necesare decolmatãrilor, de
asemenea obligatorii.

Lacul din Parcul „Romanescu”,
decolmatat în varã

Lacul din Parcul „Nicolae Roma-
nescu” a fost curãþat printr-o lucrare
de amploare, la mijlocul verii trecute,
când a fost scoasã toatã vegetaþia
acvaticã din albia acestuia. În cadrul
proiectului de reabilitare a parcului,
autoritãþile au decis sã cureþe ºi la-
cul, ceea ce nu se întâmplase de mulþi
ani. Tot volumul de apã a fost extras
cu pompele ºi dirijat pe canalele adia-
cente. Operaþiunea a fost una spec-
taculoasã chiar, firma care a fãcut in-
tervenþia lucrând cu utilaje tip amfi-
bie care au degajat ºi încãrcat, cu aju-
torul cupele, mâlul acumulat de pe
tot fundul lacului. La marginea apei,
au fost amenajate bazine unde a fost
depozitatã toatã cantitatea de depu-
neri ºi vegetaþia acvaticã.

ªi lacul din Grãdina Botanicã
a fost curãþat

O altã intervenþie a avut loc, tot în
varã, la lacul din Grãdina Botanicã.
Invadat de stufãriº, luciul de apã
aproape cã nu se mai putea zãri. De
ani buni, lacul cel mare nu mai fuse-
se curãþat, iar zona din jurul sãu de-
venise insalubrã ºi respingãtoare
pentru vizitatorii care preferau sã

ocoleascã acea zonã. ªi aici operaþi-
unea de decolmatare a presupus cu-
rãþarea malurilor ºi, apoi, extragerea
întregii cantitãþi de mâl ce se aduna-
se acolo, în vremea în care nimeni nu

La data  de 8 noiembrie, în fie-
care an, Biserica cinsteºte Sobo-
rul Sfinþilor Mihail ºi Gavriil ºi a
tuturor Puterilor cereºti celor fãrã
de trupuri, adicã pe toate cetele în-
gereºti care nu s-au despãrþit de
Dumnezeu. Lumea îngereascã a
fost creatã de Dumnezeu ºi  struc-
turatã pe o ierarhie îngereascã ast-
fel: Învãþãtura creºtinã vede cete-
le îngereºti în numãr de nouã, aºe-
zate în câte trei grupuri suprapu-
se: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stãpânii; Începã-
torii, Arhangheli, Îngeri. Biserica
ºi-a dat consimþãmântul asupra
acestei ierarhii prin introducerea
ei în pictura bisericeascã. Pentru
cã îngerii sunt netrupeºti, la ei nu

Meteorologii au emis douã aver-
tizãri cod galben de ploi, vânt ºi nin-
sori la munte, una dintre ele fiind va-
labilã pânã astã-searã, la ora 20.00.
Ulterior, temperaturile scad foarte
mult, vremea devenind rece pentru
aceastã perioadã a anului.

Prima avertizare cod galben de
ploi, intensificãri ale vântului ºi nin-
sori în zona montanã înaltã a intrat în
vigoare asearã, la ora 22.00, ºi este
valabilã pânã astãzi, la ora 20.00. În
intervalul menþionat va ploua pe arii
extinse în sudul, centrul ºi estul þãrii,
unde cantitãþile de apã vor depãºi
local 15...20 ºi izolat 30 l/mp. Ploile

se mai îngrijise de acest loc. Acum,
lacul respectiv, ca ºi salba de ochiuri
de apã din tot parcul, ºi-a recãpãtat
limpezimea.

LAURA MOÞÎRLICHE

se poate vorbi de o transplantare
a speciei (Fac 6,2), deci, ei nu se
cãsãtoresc, nu se înmulþesc (Ma-
tei 22,30) ºi nici nu mor (Luca 20,
35-36). Îngerii îºi transmit unii al-
tora propriile gânduri ºi hotãrâri
fãrã sã rosteascã cuvinte. Însã,
pentru îndeplinirea slujbei lor, pot
lua înfãþiºare omeneascã.

Sfântul Arhanghel Mihail . În
limba ebraicã, numele sãu înseam-
nã “Cine este ca Dumnezeu?”. El
este cel care “strigã”: “Sã luãm
aminte, noi, care suntem fãpturi, ce
a pãtimit Lucifer, cel care era cu noi:
cel ce era lumina, acum întuneric s-
a fãcut. Cãci cine este ca Dumne-
zeu?” ªi aºa s-a întocmit soborul,
adicã adunarea ºi unirea tuturor

îngerilor. Pe seama sa se pune ºi
cãlãuzirea lui Lot ºi a familiei aces-
tuia la ieºirea din Sodoma, precum
ºi protecþia specialã a poporului lui
Israel. Îi scoate din cuptorul cel de
foc pe cei trei tineri din Babilon, îl
sprijinã în luptã pe Ghedeon, îl mus-
trã pe vrãjitorul Valaam ºi îl elibe-
reazã din închisoare pe Sfântul
Apostol Petru. Conform Scripturii,
la sfârºitul veacurilor, toþi morþii  vor
ieºi din morminte la glasul trâmbi-
þei Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil. În
limba ebraicã, Gavriil înseamnã
“bãrbat-Dumnezeu”. Numele sãu
conþine în mod concentrat ideea
cã Dumnezeu Se va face bãrbat, cã
va asuma firea omeneascã.  El este
cel ce vesteºte Sfinþilor Pãrinþi Ioa-
chim ºi Ana naºterea Maicii Dom-
nului, îi descoperã lui Zaharia naº-
terea Înaintemergãtorului. Pãsto-
rilor le aratã cã li S-a nãscut Prunc,
pe Iosif, logodnicul Mariei, îl întã-
reºte ca sã nu se îndoiascã de ni-
mic, cãlãuzeºte Sfânta Familie în
Egipt ºi aduce femeilor mironosiþe
vestea Învierii Domnului. Pentru
toate acestea,  Biserica lui Hristos
îi cinsteºte cu evlavie ºi cheamã
harul ºi ajutorul Sfinþilor Arhan-
gheli, rugându-i ca prin ajutorul ºi
rugãciunile lor cu toþii sã aflãm
scãpare de rele ºi sã ne învredni-
cim de bucuria cereascã ºi de îm-
pãrãþia veºnicã. Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI

ANM: Cod galben de ploi
ºi vânt pânã desearã

vor avea ºi caracter
de aversã ºi pe su-
prafeþe restrânse se
vor semnala descãr-
cãri electrice. La mun-
te, la altitudini mari,
îndeosebi în nordul
Carpaþilor Orientali,
precipitaþiile vor fi ºi
sub formã de lapovi-
þã ºi ninsoare. Vântul
se va intensifica mai
ales în regiunile sudi-
ce ºi sud-estice, cu
viteze care ajung la 60
km/h, iar pe crestele
montane rafalele vor
depãºi temporar
70...80 km/h.

Al doilea cod gal-
ben a intrat în vigoare în noaptea de
luni spre marþi ºi este valabil pânã azi
la ora 14.00. În sudul Banatului, ves-
tul ºi nordul Olteniei ºi în nordul
Munteniei, precum ºi în Munþii Ba-
natului, Carpaþii Meridionali ºi în
Carpaþii de Curburã, cantitãþile de apã
vor depãºi local 25 l/mp ºi izolat
40...50 l/mp.

Meteorologii anunþã cã ploile vor
continua ºi în urmãtoarele zile, iar
temperaturile vor scãdea accentuat
în toate regiunile, astfel cã în zilele
de 9 ºi 10 noiembrie vremea va de-
veni rece pentru aceastã perioadã din
an. (Mediafax)
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de libertate, a inculpa-
þilor Costinel Bãbãlãu, la data
faptei ºef serviciu Taxe ºi impozi-
te în cadrul Primãriei comunei
Podari, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut sãvârºirea infracþiunii de insti-
gare la folosirea în orice mod, di-
rect sau indirect, de informaþii ce
nu sunt destinate publicitãþii ori
permiterea accesului unor persoa-
ne neautorizate la aceste informa-
þii; Radian Mitru, la data faptei
referent în cadrul Tribunalului Dolj,
în sarcina cãruia s-a reþinut sã-
vârºirea infracþiunilor de folosirea

Pe 26 mai a.c. s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care craioveanul Iulian Preda
zis „Tataie” ºi alte 13 persoane (Laurenþiu
David Constantin, Gabriela Constantin, Io-
nela Simona Constantin, Rubinaºi Udilã, Su-
raj Udilã, Monica Preda, Domenik Preda,
Cosmin Petriºor Þurcan, Ionuþ Preda, ªte-
fana Chiriþã, Ion Bãrãgan, Andreea Bologa ºi
Mariana Preda), membri ai grupãrilor infrac-
þionale pe care le coordona, au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DIICOT – Serviciul

Craioveanca Cornelia Udriþã, de 56 de ani,
fostã administrator al Asociaþiei de Proprie-
tari nr. 1 Rovine, a fost trimisã în judecatã în
luna februarie a.c., de procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova, pentru co-
miterea infracþiunilor de delapidare ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã. Asta dupã
ce, conform preºedintei Asociaþiei, în anul
2010, s-a fãcut o verificare de la Primãrie ºi
s-a descoperit o lipsã în casierie. Ulterior, s-a
dispus efectuarea unei expertize contabile ºi
s-a constatat cã lipseau 812.633 de lei. S-a
stabilit cã administratorul asociaþiei, Cornelia
Udriþã, încasa o sumã de la proprietari ºi tãia
chitanþã pe altã sumã, mai micã. În plus, ca
sã mai acopere din bani, a întocmit docu-
mente din care reieºea cã s-au fãcut repara-
þii, contra unor sume colosale, reparaþii ficti-
ve, fãrã acordul proprietarilor.

Cercetãrile în cauzã au fost preluate de
ofiþerii Serviciului Investigare a Fraudelor din
cadrul IPJ Dolj, au durat ani buni, abia în
februarie femeia fiind trimisã în judecatã.
Pe 14 aprilie a.c., Judecãtoria Craiova a
pronunþat sentinþa pe fond. Femeia ºi-a re-
cunoscut faptele ºi a cerut sã beneficieze
de reducerea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, astfel cã magistraþii instanþei au
condamnat-o la o pedeapsã totalã de 1 an
ºi 6 luni de închisoare cu executare: „Con-
topeºte pedepsele aplicate inculpatei în
pedeapsa cea mai grea de 1 an ºi 4 luni
închisoare pe care o sporeºte cu 2 luni în-
chisoare, inculpata urmând sã execute pe-
deapsa de 1 an ºi 6 luni închisoare, în
regim de detenþie, ºi pedeapsa complemen-

Doi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai Tribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,ribunalului Dolj,
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Doi angajaþi ai Tribunalului Dolj, împreu-
nã cu ºeful serviciului taxe ºi impozite în ca-
drul Primãriei comunei Podari, au fost tri-
miºi în judecatã de procurorii DNA Craiova

pentru infracþiuni de corupþie. Anchetatorii
spun cã cei doi angajaþi ai instanþei i-au ofe-
rit bãrbatului din Podari informaþii la care
acesta nu ar fi trebuit sã aibã acces.

în orice mod, direct sau indirect,
de informaþii ce nu sunt destinate
publicitãþii ori permiterea accesu-
lui unor persoane neautorizate la
aceste informaþii ºi favorizarea fãp-
tuitorului, ºi Mihaela Ionescu, la
data faptei informatician în cadrul
Tribunalului Dolj, în sarcina cãre-
ia s-a reþinut sãvârºirea infracþiu-
nii de folosire în orice mod, direct
sau indirect, de informaþii ce nu
sunt destinate publicitãþii ori per-
miterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii
DNA au reþinut cã: „La data de
29 ianuarie 2015, în contextul des-
fãºurãrii cercetãrilor de cãtre pro-

curorii anticorupþie în dosarul nr.
168/P/2013 (prin care la data de
16 decembrie 2015 au fost trimise
în judecatã mai multe persoane din
conducerea primãriei Podari), in-
culpatul Bãbãlãu Costinel i-a so-
licitat inculpatului Mitru Radian,
angajat în calitate de referent în
cadrul Tribunalului Dolj, date ce
nu erau destinate publicitãþii în
scopul obþinerii unor foloase ne-
cuvenite, lucru pe care acesta din
urmã l-a ºi fãcut. Deoarece incul-
patul Mitru Radian nu avea acces
la interfaþa nepublicã a programu-
lui ECRIS, acesta a apelat la in-
culpata Ionescu Mihaela, infor-
matician la instanþa menþionatã,
care i-a pus la dispoziþie informa-

þiile respective, nedestinate publi-
citãþii. Prin acest demers, incul-
patul Bãbãlãu Costinel a urmãrit
sã-ºi asigure o apãrare mai eficien-
tã, prin obstrucþionarea ºi îngreu-
narea anchetei ce se desfãºura în
cauza respectivã în care se efec-

tuau cercetãri ce îl vizau atât pe
el, cât ºi pe alþi funcþionari din
cadrul Primãriei comunei Podari,
judeþul Dolj”. Dosarul cu cei trei
inculpaþi s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj pe 1 noiembrie ºi a in-
trat în camera preliminarã.

Fostul administrator al Asociaþiei de Proprietari
nr. 1 Rovine face 1 an ºi 6 luni de puºcãrie
Fostul administrator al Asociaþiei de Proprietari nr. 1 Rovine, Cornelia

Udriþã, a primit condamnare definitivã la 1 an ºi 6 luni de puºcãrie. Curtea
de Apel Craiova a respins, la sfârºitul sãptãmânii trecute, ca nefondat,

apelul declarat de femeie împotriva hotãrârii pronunþate pe fond de Jude-
cãtoria Craiova, astfel cã aceasta a fost ridicatã ºi încarceratã în peniten-

ciar. Cornelia Udriþã a fost trimisã în judecatã la începutul acestui an,
pentru delapidare, dupã ce, în urma unor controale fãcute în anul 2010,

s-a constatat cã avea o lipsã în gestiune de peste 800.000 lei.

tarã prev. de art. 64 lit. a, b, g (administra-
tor, contabil, casier) C.p. pe o perioadã de
2 ani dupã executarea pedepsei principa-
le”, se aratã în sentinþa Judecãtoriei Craio-
va. În plus, femeia a fost obligatã sã achite
Asociaþiei de Proprietari nr.1 Rovine suma
de 140.623,89 lei cu titlu de daune materiale
ºi 700 de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.

Sentinþa Judecãtoriei Craiova nefiind defi-
nitivã, inculpata a declarat apel, iar vineri, 4
noiembrie a.c., magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au soluþionat cauza. Instanþa a respins
ca nefondat apelul inculpatei: „Respinge ape-
lul ca nefondat. Obligã inculpatul la 250 lei
cheltuieli judiciare statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã de la 04.11.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei. Sentinþa Curþii
de Apel Craiova fiind definitivã, poliþiºtii IPJ
Dolj au ridicat-o pe femeie ºi au dus-o la Pe-
nitenciarul Craiova pentru ispãºirea pedepsei,
dupã cum a precizat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Începe procesul lui „Tataie” ºi al celorlalþi
13 proxeneþi pe care îi coordona

Procesul craioveanului Iulian
Preda, cunoscut drept „Tataie”, ºi al
celorlalþi 13 inculpaþi din dosar,
acuzaþi de constituire de grup infrac-
þional organizat, trafic de persoane ºi
proxenetism, urmeazã sã înceapã la
Tribunalul Dolj. Asta dupã ce, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, Curtea
de Apel Craiova a respins contestaþii-
le formulate de inculpaþi împotriva
hotãrârii prin care s-a dispus începe-
rea judecãrii cauzei. Cele douã
grupãri infracþionale coordonate de
„Tataie” au fost destructurate în
urma unei acþiuni de la jumãtatea
lunii ianuarie a poliþiºtilor ºi procuro-
rilor de crimã organizatã craioveni,
anchetatorii precizând cã inculpaþii au
obþinut venituri de peste un milion de
euro din exploatarea sexualã a unor
tinere în Germania, Italia ºi Spania.

Teritorial Craiova pentru comiterea infracþi-
unilor de constituire de grup infracþional or-
ganizat, trafic de persoane ºi proxenetism.

Dosarul a intrat în camera preliminarã, a
fost analizat de judecãtor, iar pe 16 septem-
brie a.c., instanþa a decis sã respingã cererile
ºi excepþiile invocate de inculpaþi, a constatat
legalitatea rechizitoriului ºi a hotãrât începe-
rea judecãrii procesului. Hotãrârea nefiind de-
finitivã, inculpaþii au formulat contestaþii.
Curtea de Apel Craiova a respins, însã, vi-
neri, 4 noiembrie a.c., contestaþiile fãcute de
inculpaþi împotriva hotãrârii judecãtorului de
camerã preliminarã, astfel cã urmeazã sã în-
ceapã pe fond procesul celor 14 inculpaþi:

„Respinge contestaþiile cu obligarea la câte
50 lei fiecare cheltuieli judiciare. Menþine
mãsura arestului la domiciliu pentru incul-
paþii Constantin Gabriela, Udilã Rubinaºi,
Preda Iulian, Preda Domenik, Þurcan Cos-
min Petriºor ºi Preda Ionuþ. Menþine mãsura
controlului judiciar pentru inculpaþii Con-
stantin Ionela Simona, Udilã Suraj, Chiriþã
ªtefana Sorina ºi Bãrãgan Ion Cosmin. Ono-
rariile avocat oficiu se vor suporta din fon-
durile avansate de Ministerul Justiþiei. Defi-
nitivã. Pronunþatã în camerã de consiliu”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, pe 15 ianuarie a.c., Poliþiº-
tii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Craiova ºi procurorii D.I.I.C.O.T. –
S.T. Craiova au descins la 17 adrese din Cra-
iova, în cadrul unei acþiuni de amploare vi-

zând destructurarea a douã grupãri infrac-
þionale organizate specializate în trafic de
persoane, proxenetism ºi infracþiuni cu
violenþã. Din cercetãrile poliþiºtilor de cri-
mã organizatã a rezultat cã, în perioada
2011-2016, membrii grupãrilor, prin acte
de constrângere fizicã sau inducere în
eroare, au racolat, transportat ºi exploa-
tat sexual mai multe tinere, pe teritoriul
Germaniei (Berlin), Italiei (Roma) ºi Spa-
niei (în Barcelona), veniturile obþinute din
activitatea infracþionalã desfãºuratã fiind
estimate la peste 1.000.000 de euro.
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An de an, calamitãþile din sec-
torul agricol au dat mari bãtãi de
cap fermierilor, mai ales celor
mici, ce nu ºi-au încheiat con-
tracte de asigurare pentru supra-
feþele cultivate. Aºa se face cã o
iniþiativã mai veche a mi-
nistrului Achim Irimescu
este pusã, acum, pe ta-
pet existând ºi un proiect
de lege în acest sens.

Comisia
judeþeanã
va certifica
pagubele

Prin proiectul  de
O.U.G., Ministerul Agri-
culturii, în calitate de ini-
þiator, doreºte sã punã în
aplicare un Sistem na-
þional mutual agricol
de gestionare a riscu-
rilor. Concret, se încear-
cã crearea unui cadru legal în
care producãtorii agricoli ro-
mâni sã înfiinþeze un fond mu-
tual, prin care sã facã faþã pier-
derilor economice provocate de
boli ale animalelor, ale plantelor
sau incidente de mediu, cum ar
fi seceta sau inundaþiile.

La nivelul ministerul Agriculturii se
aflã în discuþie o propunere privind
crearea unui Fond mutual agricol,
prin care fermierii sã primeascã aju-
toare financiare în caz de calamita-
re a culturilor, de îmbolnãvire a efec-

tivelor de animale sau a plantelor.
Numai cã proiectul este criticat de
unele sindicate din Agriculturã, pe
motiv cã cei care gestioneazã banii
ar trebui sã fie chiar agricultorii ºi
nu statul român.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Administrarea Fondului se va
realiza prin Agenþia pentru Admi-
nistrarea Fondului Naþional Mu-
tual Agricol, care se va înfiinþa
ca instituþie publicã, autonomã,
cu personalitate juridicã în coor-

donarea MADR ºi care va fi fi-
nanþatã din subvenþii de la buge-
tul de stat ºi din venituri proprii.
Din acest sistem naþional mutual
agricol ar urma sã facã parte fer-
mierii activi, Agenþia nou înfiin-
þatã, Comisia Naþionalã pentru
Monitorizarea Riscurilor din Agri-

culturã – organism colegial inter-
instituþional, fãrã personalitate ju-
ridicã, pe lângã MADR – ºi co-
misiile judeþene pentru constata-
rea pagubelor, pe lângã instituþia
Prefectului, ce au ca scop certi-
ficarea producerii evenimentelor,
arealul ºi pagubele.

Compensaþiile se vor acorda
pentru pierderi economice cau-
zate de fenomene climatice ne-
favorabile, boli ale animalelor, or-
ganisme dãunãtoare plantelor sau
de un incident de mediu, inclu-
siv prin contribuþii financiare în
baza Regulamentului 1305/2013
al Parlamentului European ºi al
Consiliului din 17 decembrie 2013
privind sprijinul pentru dezvolta-
re ruralã acordat din Fondul Eu-
ropean Agricol pentru Dezvolta-
re Ruralã (FEADR) ºi de abro-
gare a Regulamentului (CE) nr.
1.698/2005 al Consiliului, publi-
cat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 347 din 20
decembrie 2013.

În ultimii ani, seceta
a produs pagube
mari în Dolj

În 2015, în luna septembrie,
52 de localitãþi doljene au trans-
mis Instituþiei Prefectului – ju-
deþul Dolj raportãri privind pa-
gube produse de secetã la cul-
turile agricole, plantaþii, pãºuni
ºi fâneþe. Suprafaþa afectatã de
secetã era,  la acea datã,  de
44.700 ha, mai micã decât cea
raportatã în prezent. La porumb
erau declarate calamitate 18.200
ha, la floarea-soarelui, peste
22.000 ha ºi diferenþa era la seg-
mentul de legume ºi alte culturi.
În 2016, procesele-verbale în-
tocmite la nivel local, referitoa-
re la culturile calamitate de se-
cetã, au fost verificate tot de o
comisie multidisciplinarã în co-
ordonarea prefectului. Peste
14.475 ha cultivate cu porumb
au fost afectate. Dar, cea mai
mare pierdere a fost la floarea-
soarelui. Aici, 16.932 ha au fost

compromise de secetã în pro-
porþie de 38-70%.

Aºadar, cu atât mai mult se
impune constituirea unui astfel
de Fond mutual. Numai cã unii
fermieri nu sunt de acord ca sta-
tul sã fie cel care va gestiona
banii. În urmãtorii ºapte ani,
România are la dispoziþie aproa-
pe 400 de milioane de euro pen-
tru înfiinþarea fondurilor mutuale

ºi gestionarea riscurilor din agri-
culturã, bani alocaþi prin noul
Program Naþional de Dezvolta-
re Ruralã (PNDR) 2014-2020.

Despãgubirile,
prea mici

Tot anul trecut, în ºedinþa ex-
traordinarã de Guvern din data
de 23 octombrie, a fost aproba-
tã Ordonanþa de Urgenþã privind
instituirea unei scheme de aju-
tor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de secetã severã
manifestat în perioada aprilie –
septembrie 2015. În acest sens,
MADR a transmis notificãrile
oficiale privind aprobarea sche-
mei de ajutor de stat cãtre Co-
misia Europeanã. Se estima
atunci cã beneficiari vor fi cir-
ca 173.500 producãtori agricoli,
dintre care 165.100 persoane
fizice ºi 8.400 persoane juridi-
ce. Valoarea totalã a despãgubi-
rilor era de maximum 640 mili-
oane lei. O sumã cu mult infe-
rioarã nivelului real al pierderi-

lor din agricultura noastrã. Tot
la acea vreme, Doljul invoca în
baza proceselor-verbale de con-
statare ºi evaluare a pagubelor o
suprafaþã calamitatã de
69.879,97 ha ºi un valoarea es-
timatã a pierderii de venit de
122.620.312 lei.

Aºadar, o cincime din plafo-
nul naþional prognozat ar fi tre-
bui sã revinã Doljului. „Potrivit

Regulamentului Eu-
ropean, fermierii tre-
buie sã aibã terenul
asigurat pentru mi-
nim un risc. Noi în-
cercãm sã obþinem o
derogare, dar dacã
nu vom reuºi, atunci
fermieri ar trebui sã
aibã încheiatã o asi-
gurare, nu neapãrat
pentru secetã. Dacã
este asigurat va primi
80% din valoarea pe
care o stabileºte fie-
care stat membru în
funcþie de posibili-
tãþi, iar dacã nu are
aceastã asigurare va

primi jumãtate din valoarea pe
care o stabilim la hectar”, mai
preciza, în toamna trecutã, mi-
nistrul Agriculturii.

Bani privaþi gestio-
naþi     de stat!

Contactat telefonic de noi,
Laurenþiu Baciu, preºedintele
Ligii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli din România, ne-a de-
clarat cã “atât timp cât proprie-
tatea privatã este gestionatã de
stat, sã o facã ministerul Agri-
culturii cum crede de cuviinþã.
I-am spus ministrului Achim Iri-
mescu cã un astfel de Fond mu-
tual se va face când o sã-mi în-
negreascã mie pãrul. Pãi, dacã
sunt bani privaþi, noi trebuie sã-i
gestionãm! Noi, fermierii! Este o
vorbã în zona Moldovei: Du-te în
sat ºi dã de veste, vino acasã ºi
fã cum poþi! Eu am propus sã
mã implic în organizarea ºi pu-
nerea bazelor funcþionãrii aces-
tui Fond, urmând sã mã retrag
imediat. Însã, pentru mine este
un subiect închis. Nu se va face
deloc aºa ceva”.

Disputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricolDisputã pe crearea Fondului mutual agricol



6 / cuvântul libertãþii marþi, 8 noiembrie 2016economieeconomieeconomieeconomieeconomie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Banca Comercialã Românã
(BCR) a obþinut în primele nouã
luni 2016 un profi t  net  de
1.145,4 milioane lei (255,4 mi-
lioane EUR), susþinut de dezvol-
tarea afacerii ºi de îmbunãtãþi-
rea continuã a calitãþii portofo-
liului. Rezultatul operaþional a
fost de 1.067,9 milioane lei
(238,1 milioane EUR)cu 11,1%
mai redus decât în anul prece-
dent,1.201,2milioane lei ( 270,5
milioane EUR), din cauza veni-
turilor operaþionale mai mici,

afectate de impactul unei con-
tribuþii reduse din derularea cre-
ditelor neperformante ºi un me-
diu dominat de scãderea dobân-
zilor. „Ne bazãm pe un bilanþ
solid care ne permite sã ne con-
centrãm pe dezvoltarea afaceri-
lor cu clienþii. Le mulþumim
acestora pentru încrederea pe
care o au în soluþiile comerciale
pe care le propunem ºi pentru
loialitatea lor faþã de BCR. An-
corãm modul de a oferi valoare
adãugatã clienþilor noºtri în ac-
cesibilitatea serviciilor, protec-
þie ºi educaþie financiarã. Aces-
tea sunt cheile cãtre succesul
nostru”, a subliniat Sergiu Ma-
nea, CEO al BCR.
Prioritãþi indisputabile pentru
România

În primele nouã luni ale anu-
lui 2016, BCR a acordat clienþi-
lor retail ºi corporate 6,0 mili-
arde lei credite noi. În activita-
tea bancarã dedicatã persoane-
lor fizice,BCR a acordat volu-
me noi de credite în valoare to-
talã de 3,8 miliarde lei, înregis-

Sergiu Manea, CEO al BCR:

„Suntem preocupaþi de o serie de„Suntem preocupaþi de o serie de„Suntem preocupaþi de o serie de„Suntem preocupaþi de o serie de„Suntem preocupaþi de o serie de
provocãri legislative în sistemul bancar”provocãri legislative în sistemul bancar”provocãri legislative în sistemul bancar”provocãri legislative în sistemul bancar”provocãri legislative în sistemul bancar”
În primele nouã luni ale anului 2016, BCR

a acordat clienþilor retail ºi corporate 6 mili-
arde lei, credite noi. Totodatã, banca a atins
un numãr de 200.000 de clienþi cãrora le-a
oferit soluþii de reducere a sarcinii accesibi-

le, protecþie ºi educaþie financiarã. Rata cre-
ditelor neperformante a scãzut la 13,3% faþã
de 22,2% în septembrie 2015. BCR a reali-
zat un profit net de 1.145,4 milioane de lei,
în primele nouã luni ale anului curent.

trându-se vânzãri solide de cre-
dite negarantate ºi garantate – în
special datoritã programului Pri-
ma Casã, ca urmare a alocãrii
unui plafon de garantare supli-
mentar, deja epuizat în prezent.
BCR urmãreºte cu succes acti-
varea bazei de clienþi prin inter-
mediul serviciilor de internet ºi
mobile banking (creºteri anuale
de 30%, respectiv 150%), cont
de bazã cu card de debit ataºat
gratuit, precum ºi tranzacþiile la
ATM ºi POS (creºteri anuale de

20%). „Pe de altã parte, suntem
preocupaþi de o serie de provo-
cãri legislative în sistemul ban-
car. Suntem realmente îngrijoraþi
de anumite evoluþii, care consi-
derãm cã vor împiedica direcþi-
onarea sustenabilã ºi eficientã a
resurselor financiare cãtre in-
frastructurã, educaþie, tehnologie
ori calitatea vieþii – prioritãþi in-
disputabile pentru România”, a
declarat reprezentantul BCR.
Banca a ajuns la un numãr de
200.000 de clienþi

BCR a fost prima instituþie fi-
nanciarã localã care a implemen-
tat prevederile Directivei Euro-
pene 17 privind creditele pentru
consumatori. Totodatã, BCR a
ajuns la un numãr de 200.000 de
clienþi cãrora le-a oferit soluþii
comerciale sustenabile pentru
scãderea îndatorãrii ºi creºterea
loialitãþii.  Pe segmentul de fi-
nanþãri acordate companiilor,
BCR a acordat 2,2 miliarde lei
volume de credite noi. Co-finan-
þarea proiectelor care beneficia-
zã de fonduri europene a fost de

asemenea solidã, BCR deþinând
o cotã de piaþã de peste30% ºi
un portofoliu de peste 7,1 mili-
arde lei co-finanþãri acordate.
Creºterea portofoliului de finan-
þãri corporate este susþinutã de-
 un flux solid de afaceri de o
calitate mai ridicatã, în special
pe categoriile de produse pre-
cum descoperit de cont, capital
de lucru ºi finanþarea lanþurilor
de furnizori. Veniturile nete din
dobânzi au scãzut cu 10,0%,
la1.356,3 milioane lei (EUR

302,4milioane), de
la1.506,5 milioane lei
(339,3 milioane
EUR) în primele
nouã lunidin 2015,
considerând rezolva-
rea continuã a porto-
foliului de credite
problematice, efortu-
rile de a avea preþuri
competitive pe piaþã
ºi un mediu dominat
de o ratã mai micã a
dobânzii.
Raportul cost-venit
a avansat la 51,1%

Veniturile nete din
comisioane au cres-
cut  cu  0 ,2%,  la
532,7 milioane lei
(118,8  mil ioane
EUR), de la 531,6
milioane lei (119,7
milioane EUR) în pri-
mele nouã luni din

2015, pe seama comisioanelor
din tranzacþii bancare. Rezulta-
tul net din tranzacþionare a cres-
cut cu 8,9%, la 252,9 milioane
lei (56,4 milioane EUR), de la
232,1 milioane lei (52,3 milioa-
ne EUR) în primele nouã luni din
2015. Venitul operaþi-
onal a scãzut cu 5,3
% la2.184,0milioane
lei (487,0 milioane
EUR) de la 2.307,3
milioane lei (519,6 mi-
lioane EUR) în prime-
le nouã luni din 2015,
în special din cauza
veniturilor nete din
dobânzi mai reduse,-
parþial compensate de
un venit mai ridicat
din comisioane ºi spe-
ze, dar ºi de un rezul-
tat din tranzacþionare
mai ridicat. Cheltuie-
lile administrative ge-
nerale în primele nouã
luni din 2016 au ajuns
la 1.116,1 milioane lei
(248,9 milioane EUR),
mai mari  cu 0,9%

comparativ cu 1.106,2 milioane
lei (249,1milioane EUR) în pri-
mele nouã  luni din 2015. Ca ata-
re, raportul cost-venit a avansat
la 51,1% în primele nouã luni din
2016, faþa de 48,1 % în primele
nouã  luni 2015.
Costurile de risc ºi calitatea
activelor

Referitor la deprecierea acti-
velor financiare care nu sunt
mãsurate la valoarea justã prin
profit ºi pierdere,în primele
nouã luni din 2016 s-a înregis-
trat o eliberare netã de provi-
zoane în valoare de 227,7mili-
oaneLEI(50,8milioane EUR),
faþã de o sarcinã de 55,1mili-
oane LEI(12,4 milioane EUR)în
primele nouã luni din 2015, da-
toritã eforturilor de rezolvare a
portofoliilor de credite neperfor-
mante cuplate cu succesul mã-
surilor pentru a îmbunãtãþi ca-
litatea portofoliului. Rata de
acoperire cu provizioane a NPL
s-a situat la nivelul de79,7%,
aceasta situându-se la un nivel
foarte bun de 113,0%, incluzând
valoarea garanþiilor.
Capitalizare ºi finanþare

Rata de adecvare a capitalu-
lui conform standardelor locale
(doar banca) în august 2016 se

afla la nivelul de 22,9%, semni-
ficativ peste cerinþele obligato-
rii ale Bãncii Naþionale a Româ-
niei. De asemenea, Rata de adec-
vare a capitalului calculatã în
conformitate cu standardele de
raportare IFRS de 21,3% (Grup
BCR), în iunie 2016, aratã clar
puternica adecvare a capitalului
BCR ºi susþinerea sa continuã de
cãtre Erste Group. În acest sens,
BCR se bucurã de una din cele
mai solide poziþii de capital ºi fi-
nanþare dintre bãncile româ-
neºti.  Depozitele de la clienþi au
crescut cu 4,6% la 44.606,2 mi-
lioane lei (10.015,5 milioane
EUR) la 30 septembrie2016, faþã
de 42.626,0 milioane lei (9.422,2
milioane EUR ) la 31 decembrie
2015, mulþumitã dezvoltãrii po-
zitive a depozitelor retail ºi cor-
porate. Depozitele clienþilor rã-
mân principala sursã de finan-
þare a BCR, în timp ce banca be-
neficiazã de surse de finanþare
diversificate, incluzând compania
mamã. „BCR se concentreazã pe
creditarea în lei, cu scopul de
inversa pe termen mediu ºi lung
mixul de valute din portofoliul de
credite în favoarea monedei lo-
cale ºi pentru a utiliza la maxi-
mum capacitatea puternicã de
auto-finanþare în lei”, a mai spus
Sergiu Manea, CEO al BCR.
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Invitaþi – artiºti ºi formaþii
camerale din peste zece þãri
Manifestare artisticã de tradiþie,

emblematicã pentru Craiova, Fes-
tivalul Internaþional „Craiova
Muzicalã” se va desfãºura, din
nou, sub Înaltul Patronaj al Majes-
tãþii Sale Regele Mihai I. Festivalul
propune, pe parcursul celor douã
sãptãmâni, 25 de evenimente,
aceastã a 43-a ediþie fiind dedicatã
exclusiv muzicii contemporane.

Invitaþi sunt soliºti, dirijori ºi
ansambluri din SUA ºi Europa –
Germania, Anglia, Spania, Polo-
nia, Italia, Suedia, Austria, Slo-
venia, Bulgaria, Serbia, Republi-
ca Moldova ºi, bineînþeles, Ro-
mânia. «Filarmonica „Oltenia” a
prezentat, în stagiunea trecutã,
foarte multe lucrãri contempora-
ne. Ne dorim ca publicul craio-
vean sã aibã acces la noii com-
pozitori», spune managerul Vlad
Drãgulescu, adãugând cã întreg
programul festivalului a primit
girul apreciatei compozitoare

Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” –Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” –Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” –Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” –Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” –
ediþie dedicatã muzicii contemporaneediþie dedicatã muzicii contemporaneediþie dedicatã muzicii contemporaneediþie dedicatã muzicii contemporaneediþie dedicatã muzicii contemporane

Cea de-a 43-a ediþie a Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã” – una dedicatã muzicii noi – va fi
organizatã de Filarmonica „Oltenia” în perioada 18-30
noiembrie. Muzicieni, compozitori ºi mari ºcoli de muzi-
cã îºi vor da întâlnire la Craiova, oferind publicului un
program divers: concerte camerale, simfonice, de percu-
þie ori jazz, recitaluri de pian, flaut, acordeon sau de
lied, plus alte evenimente precum un simpozion de
muzicologie, un workshop de improvizaþie cu Irinel
Anghel, film mut cu muzicã live ºi lansare de CD. Invi-
taþi sunt soliºti, dirijori ºi ansambluri din peste zece þãri,
din Europa ºi SUA, ca ºi muzicieni din Bucureºti ºi
Timiºoara, cu toþii evoluând sub sloganul „Live the
experience, be contemporary!”. „Este prima ediþie a
festivalului pe care o dedicãm unei anume perioade ºi
intenþionãm ca ºi pe urmãtoarele sã le structurãm pe un
gen sau curent muzical”, spune managerul Filarmonicii
„Oltenia”, Vlad Drãgulescu, adãugând cã în 2017 craio-
venii se vor putea bucura în cadrul evenimentului de un
program integral de muzicã barocã.

Vlad Drãgulescu,
managerul Filarmonicii „Oltenia”:

«De ce muzicã contemporanã? Pentru cã vrem ca publicul nostru sã
fie conºtient de momentele pe care le trãieºte. De foarte multe ori trãim
în trecut, din multe puncte de vedere. ªi obiºnuim sã spunem: ce bine
era înainte… Sunt false iluzii. Dacã ne gândim la muzica clasicã, toþi
marii compozitori au fost, la rândul lor, contemporani cu cineva, muzica
lor a fost consideratã contemporanã, iar de multe ori s-a lovit de unele
preconcepþii pe care publicul vremii respective le avea. Ne dorim ca
publicul nostru sã înþeleagã unde ne aflãm acum în acest domeniu muzi-
cal ºi, în acest sens, o sã avem ºi o campanie despre ce înseamnã sã fii
contemporan în artã. Muzica propusã în cadrul festivalului este una foarte
uºor de digerat, contemporanã nu neapãrat ca stil, ci ca scriiturã ºi apar-
þinând unor compozitori care trãiesc ºi care trebuie promovaþi».

Doina Rotaru, totodatã profesor
la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti.

Concert simfonic
în deschidere ºi jazz

cu Mircea Tiberian la închidere
Festivalul Internaþional

„Craiova Muzicalã” se va des-
chide vineri, 18 noiembrie, cu un
concert simfonic sub bagheta
dirijorului Tiberiu Soare, soliºti
fiind Emil Viºenescu (clarinet) ºi
Adam Kosmieja (pian, Polonia).
Publicul este invitat apoi la mai
multe concerte camerale, susþi-
nute de SIGMA Project (Spania)
– cvartet de saxofoane, Ansam-
blul Pearls Before Swine Experi-
ence (Suedia), Ansamblul Green
Thing (Austria), Cvartetul de
coarde LOGOS (SUA), Ansam-
blul Trio Contraste ºi Duo ATEM
(Timiºoara), Ansamblurile Sono-
Mania ºi PROFIL (Bucureºti) º.a.

De asemenea, vor mai avea
loc un concert de jazz al sexte-

tului vocal JAZZAPPELLA (con-
ducerea muzicalã: Zoltan An-
dras), douã recitaluri extraordi-
nare prezentate de Barrie Webb
(trombon, Anglia) ºi Mario Ca-
roli (flaut, Italia), în ambele fiind
invitat Mihai Mãniceanu (pian),
ºi un recital de acordeon al tânã-
rului basarabean Ghenadie Ro-
tari, cunoscut de la show-ul „Ro-
mânii au talent”. Festivalul se va
încheia miercuri, 30 noiembrie,
cu concertul de jazz „Both Sides
of the River” susþinut de Mircea
Tiberian (pian), Chris Dahlgren
(contrabas, SUA) ºi John
Bethsch (baterie, SUA).

Totodatã, publicul mai este aº-
teptat la simpozionul de muzico-
logie „Mecanici ºi mecanisme în
muzicã” (invitaþi: muzicologii
Bianca Temeº, ªtefania Firca,
Vlad Vãidean ºi Constantin Se-
carã), la filmul mut cu muzicã
live „Tabu” (1931, regia F.W.
Murnau), la un workshop de im-
provizaþie cu Irinel Anghel ºi la
lansarea CD-ului „Contempora-

ry  Trombone Classics Barrie
Webb”. Majoritatea evenimente-
lor se va desfãºura la Filarmoni-
ca „Oltenia”, altele urmând a fi
gãzduite de Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” ºi de Muzeul de Artã.

Biletele, puse în vânzare
la preþul unic de 10 lei

Programul integral al Festi-
valului Internaþional „Craio-

va Muzicalã” se regãseºte atât
pe site-ul Filarmonici craiove-
ne, www.filarmonica-oltenia.-
ro, cât ºi pe pagina de Facebo-
ok a instituþiei. Biletele s-au
pus deja în vânzare la Agenþia
din Calea Unirii nr. 14 (tel.
0351.414.697) ºi au preþ unic:
10 lei, indiferent cã este vorba
de concerte simfonice/camera-
le sau recitaluri.

Spectacolul „Spargerea”, montat
la Teatrul Naþional din Craiova în re-
gia lui Dragoº Alexandru Muºoiu, dra-
matizare dupã nuvela „Jaf armat” a
scriitorului Rãzvan Petrescu, este pre-

Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „Spargerea”„Spargerea”„Spargerea”„Spargerea”„Spargerea”, prezentat la douã festivaluri naþionale, prezentat la douã festivaluri naþionale, prezentat la douã festivaluri naþionale, prezentat la douã festivaluri naþionale, prezentat la douã festivaluri naþionale
zentat în aceastã perioadã la douã
festivaluri.

O reprezentaþie are loc astãzi,
în cadrul celei de-a XXVIII-a
ediþii a Festivalului Naþional de
Comedie, organizatã de Teatrul
Dramatic „Fani Tardini” din Ga-
laþi, în perioada 5-13 noiembrie.
Evenimentul cuprinde o selecþie
a unora dintre cele mai bune spec-
tacole de comedie realizate în
România în ultimul an ºi jumãta-
te, dar ºi o serie de evenimente
conexe, precum ateliere, coloc-
vii, lansãri de carte, expoziþii etc.

 Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Naþionalului craiovean, ac-
torii  Claudiu Belonþ, Iulia Lazãr,
Angel Rababoc, Adrian Andone,

Cãtãlin Vieru, Iulia Colan, Gabriela
Baciu, Anca Dinu ºi Eugen Titu vor
face urmãtoarea oprire la Festivalul
de Teatru de la Piatra Neamþ, aflat
la ediþia a XXVIII-a. Spectacolul

„Spargerea” se va juca sâmbãtã, 12
noiembrie, în cadrul secþiunii „Pledez
pentru tine(ri)”. Selecþia spectacole-
lor înscrise la festival a fost realizatã
de Maria Zãrnescu – critic de teatru,
conf. univ. dr. UNATC Bucureºti, la-
ureatã a Premiului UNITER pentru
criticã teatralã pentru anul 2015.

„Spargerea” este o comedie nea-
grã condusã cu fantezie, în care per-
sonajele traverseazã situaþii grave, tra-
tate în cheie comicã, umorul macabru
devenind ecoul dramatic al echivocu-
lui generalizat. Trei bãrbaþi de 50 de
ani plãnuiesc un jaf armat – cu mãºti
ridicole – la o casã de schimb valutar.
Piesa a câºtigat concursul de proiec-
te organizat de Teatrul Naþional Cra-
iova, destinat tinerilor regizori ºi sce-
nografi, ediþia a IV-a (2014).

La Craiova, spectacolul „Sparge-
rea” va putea fi (re)vãzut pe 25 ºi 29
noiembrie, de la ora 17.00, în Sala
„Ion D. Sîrbu” a TNC.
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Rezultatul alegerilor americane,
unul dintre cele mai aºteptate eve-
nimente ale anului la nivel planetar,
va stabili cine va fi cel de-al 45-lea
preºedinte al Statelor Unite. Hilla-
ry Clinton, secretar de stat în man-
datul lui Barack Obama, sau Do-
nald Trump, cunoscutul om de
afaceri venit din afara sistemului
politic, remarcat mai mult pentru
declaraþiile controversate. Demo-
craþii sau Republicanii? Peste
Ocean, suspansul este maxim ºi cel
mai probabil se va menþine aºa pânã
în ultimele minute ale scrutinului,
având în vedere diferenþa infimã
din sondajele de opinie. Doar câte-
va procente îi despart pe cei doi
candidaþi, balanþa înclinând uºor în
favoarea fostei Prime Doamne.

Campanie
controversatã

Campania pentru prezidenþiale-
le din 2016 va intra în istorie drept
cea mai imprevizibilã. A fost mar-
catã de un ºir nesfârºit de contro-
verse generate de Trump, încã din
momentul în care magnatul ºi-a
lansat candidatura, în iunie 2015
la New York, numindu-i pe imi-
granþii mexicani “violatori ºi crimi-
nali”. Nici Hillary Clinton nu a fost
însã feritã de scandaluri. În martie
2015, a fost fãcut public faptul cã
în timp ce deþinea poziþia de se-
cretar de stat, Hillary Clinton ºi-a
folosit serverul privat de e-mail
pentru comunicaþii oficiale ºi mii
de e-mail-uri au fost apoi secreti-
zate retroactiv de cãtre Departa-
mentul de Stat. Faptul i-a afectat
semnificativ reputaþia ºi a nãscut
întrebãri asupra donaþiilor din strãi-
nãtate fãcute Fundaþiei Clinton.

De ce americanii
voteazã marþea

Dincolo, însã de polemici ºi de
incertitudinea legatã de numele vi-
itorului preºedinte al SUA existã ºi
câteva reguli bãtute în cuie de sute

Analiºtii de sondaje o dau în pole-position pe Hillary Clinton, deºi ecartul
dintre candidatul democrat ºi rivalul sãu republican variazã, cum atestã ultime-
le compilãri de sondaje realizate de „New York Times”. Cu alte cuvinte, ºansele
lui Hillary Clinton de a câºtiga alegerile sunt judecate momentan în funcþie de
diferitele modele de compilare. Un plus de avans, dar în marja de eroare, cum
spuneam, i se atribuie, ceea ce ar însemna cã dupã Germania ºi Regatul Unit,
de-acum încolo, pentru patru ani, ºi SUA ar putea fi guvernatã de o femeie, deºi
Eleanor Roosevelt avertiza: „Pentru a face politicã, o femeie trebuie sã aibã
obrazul din piele de rinocer”. Hillary Clinton nu se aflã pentru prima datã la uºa
Biroului Oval. Ca secretar de stat, în primul mandat al lui Barack Obama, ca
fostã Primã Doamnã în mandatul soþului ei, Bill Clinton, cunoaºte ungherele din
Biroul Oval. Problema este dacã va continua linia femeilor de fier, care începe
cu Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher ºi, mai aproape de noi,
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de ani. Spre exemplu, votul are loc
în marþea de dupã prima zi de luni
din noiembrie, datã stabilitã de cã-

tre Congresul Statelor Unite, în
anul 1845. Mandatul prezidenþial
începe în anul urmãtor, la 20 ia-
nuarie.

270 de electori
pentru a deveni
preºedinte

Pentru a deveni preºedintele Sta-
telor Unite unul dintre cei doi can-
didaþi trebuie sã obþinã numãrul de
270 de electori, adicã o majoritate
simplã din cei 538 de mari elec-
tori. Aceºti electori sunt atribuiþi de
fiecare stat în funcþie de câºtigã-

torul votului popular din acel stat.
Totodatã, numãrul electorilor dife-
rã. Mai precis, dacã statul are o
populaþie mai numeroasã, i se atri-
buie mai mulþi electori.

Se estimeazã cã numãrul ale-
gãtorilor eligibili este de 225,8 mi-
lioane, cu observaþia cã numai cei
care s-au înregistrat în prealabil
pot sã-ºi exercite dreptul la vot.
Primele secþii de vot se vor des-

chide pe coasta de est, la ora lo-
calã 7.00, în timp ce ultimele se
vor închide în Alaska, miercuri la
ora 6.00 GMT.

Care suntCare suntCare suntCare suntCare sunt
statele-statele-statele-statele-statele-

cheiecheiecheiecheiecheie
La aceste alegeri prezidenþi-

ale, 13 state sunt considerate
cheie. S-a întâmplat ca de-a lun-
gul timpului, un stat sau altul
sã decidã învingãtorul. În 2000,
când s-au confruntat George W.
Bush ºi Al Gore, diferenþa din-
tre cei doi a fost, în Florida, de
doar de câteva sute de voturi.
Alte state extrem de importan-
te în cadrul acestui scrutin sunt
Ohio, Pennsylvania, Carolina de
Nord, Michigan, Georgia, Colo-
rado, Arizona ºi Nevada.

Florida are  29 de electori. În
2008 ºi 2012 a câºtigat Barack
Obama, iar în 2000 ºi 2004 a câº-
tigat George W. Bush. Rezultatele
sondajelor sunt strânse: Clinton—
47,4 %, iar Trump 46,2%.

Ohio are 18 electori. În 2008 ºi
2012 a câºtigat Barack Obama, iar
în 2000 ºi 2004 a câºtigat George
W. Bush. Potrivit sondajelor,
Trump este creditat cu 46,3%, iar
Clinton cu 43%.

Michigan are 16 electori. Stat
tradiþional democrat, câºtigat de
Obama ºi în 2008 ºi în 2012. Clin-

ton 46%, Trump 40,3%.
Pennsylvania are 20 de electori.

Este un stat democrat, unde a câº-
tigat Obama ºi în 2008 ºi în 2012.
Clinton 46,8%, Trump 43,8%.

Maine are doi electori, iar Do-
nald Trump este creditat cu
39,5%, în timp ce Hillary Clinton
este creditatã cu 44%.

Carolina de Nord are 15 elec-
tori. În 2008 a câºtigat Obama, în
2012 a ieºit câºtigãtor republica-
nul Mitt Romney. Trump 46,8%,
Clinton 46%.

Georgia – 16 electori: Stat tra-
diþional republican, unde a câºti-
gat John McCain în 2009 ºi Rom-
ney în 2012. Trump 48,3%, Clin-
ton 42,7%.

Colorado – 9 electori: Câºtigat de
democraþi în 2008 ºi 2012 ºi de cãtre
republicani în 3 scrutine precedente.
Clinton 42,8%, Trump 40,2%.

Nevada –  6 electori: Stat câºti-
gat de democratul Barack Obama,
în 2008 ºi 2012. Trump 43,5%,
Clinton 42%.

Arizona – 11 electori: Tradiþio-
nal republican, câºtigat de republi-
cani ºi în 2008, ºi în 2012. Trump
46,3%, Clinton 42,3%.

New Mexico – 5 electori: Câºti-
gat de Obama în 2008 ºi 2012.
Trump 41,5%, Clinton 45,5%.

Iowa – 6 electori: Câºtigat de
Obama în 2008 ºi 2012, ºi Bush în
2004. Trump 41,7%, Clinton 40,3%.

New Hampshire – 4 electori:
Obama a câºtigat în 2008 ºi 2012.
Trump 43,5%, Clinton 42%.
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Angela Merkel ºi Theresa May. Astãzi nu, dar mâine vom cunoaºte învingãto-
rul dintre Hillary Clinton ºi Donald Trump. Cu toate acestea, niciunul dintre ei
nu împlineºte pe de-a-ntregul simpatia americanilor. Viziunile lor despre Ame-
rica sunt diferite. În privinþa politicii externe, de pildã, Donald Trump doreº-
te ca aliaþii din cadrul NATO sã plãteascã pentru a li asigura securitatea.
Referirile la Statul Islamic sunt tranºante: distrugerea acestuia, fãrã detalii.
În Siria, este favorabil lãsãrii unui plus de acþiune Rusiei, considerând cã
Moscova este mai bine plasatã decât SUA pentru a interveni în aceastã þarã.
ªi în chestiunea relaþiilor cu Iranul, republicanul denunþã acordul privind
înþelegerea nuclearã convenit de Barack Obama în 2015, estimând cã SUA
n-au obþinut suficiente concesii. Hillary Clinton vede lucrurile exact invers.
Intervin apoi deosebirile în domeniile securitãþii, imigraþiei, sãnãtãþii, fami-
liei, avortului, armelor de foc, economiei ºi chiar încãlzirii climatice.
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Candidata democraþilor este Hil-
lary Diane Rodham Clinton. Avo-
cat de profesie, Hillary Clinton a fost
secretar de stat în administaþia Ba-
rack Obama, între 2009-2013, dupã
ce a fost senator de New York în
Senatul Statelor Unite ale Americii
din partea Partidului Democrat, din
2001 pânã în 2009.

În anul 2000, Hillary Clinton a
devenit prima soþie de preºedinte
care a candidat ºi a fost aleasã pen-
tru o funcþie publicã, devenind se-
nator al statului New York, fiind
ulterior realeasã pentru un al doi-
lea mandat. La începutul anului
2007 s-a înscris în cursa pentru
Casa Albã, însã a pierdut alegerile
primare din Partidul Democrat în
faþa lui Barack Obama, care dupã

Hillary Clinton ºi Donald
Trump au evocat în cam-
pania electoralã o serie de
teme politice ºi economice,
candidaþii democrat ºi repu-
blican la funcþia de preºe-
dinte formulând o serie de
idei, în general diametral
opuse, în privinþa imigraþiei,
fiscalitãþii, armelor de foc
ºi combaterii terorismului.

La capitolul imigraþie,
Hillary Clinton a afiºat fle-
xibilitate în privinþa integrãrii celor
aflaþi în ilegalitate pe teritoriul Sta-
telor Unite. “În cazul în care Con-
gresul va refuza sã acþioneze, ca
preºedinte, eu voi face tot ce este
posibil din punct de vedere legal
pentru a merge chiar mai departe
decât Administraþia Barack Oba-
ma”, a declarat Clinton. Donald
Trump a semnalat în repetate rân-
duri cã vrea deportarea a cinci mi-
lioane dintre cei 11 milioane de
imigranþi aflaþi în ilegalitate pe teri-
toriul SUA. Trump a afiºat o abor-

Candidatul republicanilor este
Donald Trump. Dezvoltator imo-
biliar ºi vedetã de televiziune, mag-
natul american are o avere, esti-
matã de Forbes în 2016, de 3,7
miliarde de dolari, are 70 de ani, a
fost cãsãtorit de trei ori ºi este ta-
tãl a cinci copii.

„The Apprentice” este un este
un reality show, gãzduit de mag-
natul imobiliar, om de afaceri ºi
personalitate de televiziune Donald
Trump. Show-ul prezintã ameni de
afaceri care concureazã într-o
competiþie cu eliminare pentru un
salariu de 250.000 de dolari pe an,
pentru a conduce una dintre com-
paniile lui Trump. Emisiunea se

alegerea sa în funcþia de preºedin-
te i-a propus fostei Prime Doamne
postul de secretar de Stat.

În luna ianuarie 2009, Hillary
Clinton devenea cel de-al 67-lea
secretar american de Stat. Din
noua poziþie, a vizitat 112 state ºi a
încercat sã promoveze drepturile
omului în planul relaþiilor internaþi-
onale, dar a coordonat ºi reacþia
diplomaticã americanã în ceea ce
priveºte Primãvara arabã, inclusiv
intervenþia militarã în Libia.

În noaptea de 11 septembrie 2012,
misiunea diplomaticã americanã de
la Benghazi (Libia) a fost þinta unui
atac terorist care s-a soldat cu de-
cesul ambasadorului Chris Stevens
ºi a altor trei americani. Clinton ºi-a
asumat întreaga responsabilitate pen-

tru modul în care a fost gestionatã
situaþia de la Benghazi, apãrând de-
ciziile luate, însã la data de 1 februa-
rie 2013, ºi-a dat demisia din postul
de secretar de Stat.

În luna martie 2015 a fost dez-
vãluit faptul cã Hillary Clinton a
folosit doar un server privat în tim-
pul mandatului de secretar de Stat,
în locul unui server guvernamen-
tal, situaþie care i-ar fi permis sã
evite monitorizarea comunicaþiilor
oficiale. În vara anului 2015, o pri-
mã anchetã a FBI nu a gãsit do-
vezi suficiente pentru a recoman-
da inculparea fostei secretare de
Stat, însã la finalul lunii octombrie
2016, directorului FBI, James Co-
mey, a anunþat reluarea anchetei în
acest caz. Chiar cu douã zile îna-
inte de alegeri, FBI a anunþat cã îþi
menþine recomandarea de nepunere
sub acuzare a candidatului demo-
crat la preºedenþia SUA, Hillary
Clinton, pentru folosirea unui ser-
ver privat în perioada mandatului
de secretar de Stat.

În aprilie 2015, Hillary Clinton a
anunþat cã se înscrie din nou în
cursa pentru Casa Albã, iar dupã o
campanie primarã intens disputatã
în cadrul Partidului Democrat, pe
data de 28 iulie 2016, fosta Primã
Doamnã a devenit prima femeie din
istoria Statelor Unite care obþine
susþinerea unui partid major pen-
tru cursa prezidenþialã.

terminã cu imaginea magnatului
rostind cuvintele: „You’re Fired”
(„Eºti concediat”).

Donald Trump ºi-a anunþat can-
didatura pentru nominalizarea Par-
tidului Republican la prezidenþiale
în 16 iunie 2015, în New York, cu
sloganul “Sã facem America pu-
ternicã din nou”, dupã ce a flirtat
cu ideea de a ajunge la Casa Alba,
înca din 1987,  ºi a anunþat posibi-
litatea de a se înscrie oficial în cur-
sã de cinci ori în ultimele trei de-
cenii. A promis americanilor cã “va
fi cel mai important preºedinte, în
ceea ce priveºte crearea unor noi
locuri de muncã, pe care l-a dat
vreodatã Dumnezeu Americii”.

Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?Cine sunt Hillary Clinton ºi Donald Trump?

Douã viziuni diferite despre America

dare durã în combaterea imigraþiei,
promiþând cã va construi un zid la
frontiera Statelor Unite cu Mexi-
cul.

Hillary Clinton a propus mãsuri
de limitare a accesului cetãþenilor
la arme de foc. “33.000 de ameri-
cani mor anual în incidente arma-
te. A venit vremea sã verificãm tre-
cutul persoanelor care vor sã achi-
ziþioneze arme de foc”, a afirmat
Clinton. Donald Trump a argumen-
tat cã accesul la arme de foc este
un drept constituþional, pledând

pentru menþinerea facilitãþi-
lor de achiziþionare.

Hillary Clinton pledeazã
pentru combaterea teroris-
mului, inclusiv prin mobili-
zarea de efective terestre în
operaþiunile contra unor or-
ganizaþii extremiste din Ori-
entul Mijlociu precum Al-
Qaida ori Stat Islamic. “Este
necesarã o campanie mai efi-
cientã de raiduri aeriene, dar
aceasta nu va fi suficientã.

Trebuie sã fim oneºti: pentru a
avea succes, raidurile aeriene tre-
buie dublate de operaþiuni terestre”,
a subliniat Hillary Clinton. Donald
Trump a denunþat “ineficienþa” Ad-
ministraþiei Barack Obama în com-
baterea terorismului, criticând ºi
abordarea lui Hillary Clinton. EI a
promis cã va distruge organizaþia
teroristã Stat Islamic. “Dar voi pre-
fera sã nu fac acest lucru cu tru-
pele noastre, cred cã înþelegeþi
acest lucru”, a spus el.

În ceea ce priveºte problemati-

ca încãlzirii globale, Hillary Clin-
ton a precizat cã “Nu voi permite
sã fim traºi înapoi, nu voi permite
ca economiei noastre sã îi fie ne-
gate avantajele unui viitor al ener-
giei curate; copiii nostri sã nu fie
nevoiþi sã îndure catastrofa care ar
rezulta din schimbãrile climatice”.
Donald Trump a semnalat cã nu
crede în teoria încãlzirii climei.

O temã aprig disputatã a fost
cea a economiei.  Hillary Clin-
ton a precizat: “De-a lungul cam-
paniei, am spus cã înfiinþarea de
locuri de muncã bine plãtite ºi
creºterea veniturilor reprezintã
provocãrile economice definito-
rii pentru vremurile noastre ºi cã,
pentru a ajunge acolo unde vreau
eu, avem nevoie de o creºtere
economicã puternicã, de lungã
duratã ºi corectã”. La rândul
sãu, Donald Trump a promis cã
va fi “preºedintele care va crea
cele mai multe locuri de mun-
cã”. Pe 4 noiembrie, Hillary Clin-
ton a lãudat performanþele Ad-
ministraþiei Barack Obama în
materie de creare de locuri de
muncã, promiþând sã le conti-

nue, însã Donald Trump a cata-
logat drept „dezastru” starea
economiei Statelor Unite. În cur-
sul unui eveniment electoral des-
fãºurat în Pittsburgh, Hillary
Clinton a notat cã în luna octom-
brie au fost create 161.000 de
locuri de muncã în Statele Uni-
te, iar rata ºomajului a scãzut de
la 5% la 4,9%. “Sunt încrezã-
toare cã economia noastrã va în-
flori. Atunci când înfloreºte clasa
de mijloc, America înfloreºte”,
a subliniat Hillary Clinton. Însã
presupusele performanþe evoca-
te de Hillary Clinton au fost de-
montate rapid de Donald Trump.
“Raportul privind crearea locu-
rilor de muncã este un dezastru
absolut. Oricum, nimeni nu cre-
de în aceste cifre. Cifrele pe
care le anunþã sunt false”, a afir-
mat Trump la un miting de cam-
panie desfãºurat în statul New
Hampshire. Principalii candidaþi
la funcþia de preºedinte al SUA
au formulat o serie de propuneri,
de cele mai multe ori diametral
opuse, în materie de reformã fis-
calã ºi acorduri internaþionale.
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Programul este destinat com-
baterii abandonului ºcolar, iar
finanþarea, în valoare de circa
35 de milioane de lei, vine de la
bugetul de stat, cu posibilitate
de suplimentare de cãtre auto-
ritãþile locale, în limita sumei
aprobate de legislativul local,
conform veniturilor proprii.
Produsele alimentare distribui-
te elevilor ºi preºcolarilor vor
respecta cerinþele de conformi-
tate prevãzute în regulamentele
europene. Direcþiile Judeþene de
Sãnãtate Publicã vor verifica
respectarea normelor ºi condi-
þiilor igienico-sanitare ºi a ali-
mentaþiei sãnãtoase în distribu-
þia alimentelor.

 Pânã în acest moment, cu o
sãptãmânã înainte de finalizarea
examenului pentru ocuparea
funcþiilor de director, respectiv di-
rector adjunct în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar, se poate
vorbi despre o situaþie centraliza-

Unul dintre trofee a rãmas
la Craiova

La Craiova, a avut loc
cea de-a III-a ediþie a Fes-
tivalului Naþional PRO
MUZICA, organizatã de
Club ARTI Craiova, în par-
teneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Uni-
versitatea din Craiova – De-
partamentul Arte, Enciclo-
pedia muzicalã a României,
ªcoala de Muzicã „ªincai”.
Au fost prezenþi peste 120
de competitori, la diverse secþiuni: instrumental clasic, instru-
mental folcloric, canto clasic, muzicã popularã, etno, grupuri
vocale, trupe, muzicã uºoarã. Marele Trofeu a fost acordat ªcolii
de Muzicã „E-Menti” din Constanþa, Ansamblului vocal-instru-
mental „Banda Iosif Moldovan” din Arad ºi trupei „No Name” a
ªcolii de Muzicã „ªincai” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Peste 40% din copiii din România
au dificultãþi în domeniul
alfabetizãrii funcþionale

Peste 42% din copiii din
România cu vârsta de 15
ani au dificultãþi în dome-
niul alfabetizãrii funcþiona-
le, aratã date statistice pre-
zentate, ieri, la o conferin-
þã pe aceastã temã, sub nu-
mele „România Educatã”,
organizatã la Cluj de Admi-
nistraþia Prezidenþialã, De-
partamentul Educaþie ºi
Cercetare în colaborare cu Facultatea de Studii Politice, Admi-
nistrative ºi ale Comunicãrii din UBB. Potrivit datelor prezenta-
te, în septembrie 2012 a fost publicat primul raport al EU High
Level Group of Experts on Literacy, care cuprinde cinci capi-
tole despre nivelul analfabetismului funcþional în Europa, dar ºi
recomandãri de reducere a acestuia. Din acest raport, dar ºi
din datele existente la nivel european rezultã cã sistemul edu-
caþional românesc are probleme serioase în ceea ce priveºte
alfabetizarea funcþionalã ºi multiplã, elevii români situându-se
pe locul 49 din 65 la testarea PISA din 2009, la secþiunea lectu-
ra ºi înþelegerea textului. La secþiunea matematicã ºi la ºtiinþe
România s-a situat pe locul 47. La nivelul Europei, dupã Româ-
nia se mai aflã doar Albania.

Peste 12.000 de studenþi au
participat la Festivalul „Studenþiada”

Peste 12.000 de stu-
denþi din 18 centre univer-
sitare – dintre care aproxi-
mativ 6.000 în Bucureºti –
au participat, în perioada 1-
8 noiembrie, la evenimen-
tele ºi activitãþile din cadrul
celei de-a X-a ediþii a Fes-
tivalului „Studenþiada”, a
declarat, pentru Agerpres,
prim-vicepreºedintele Uni-
unii Naþionale a Studenþilor
din România (UNSR), Da-
niela Lungu. Studenþii au
luat parte la activitãþi culturale, educaþionale, sportive ºi de di-
vertisment. În cadrul festivalului au avut loc campionate spor-
tive (fotbal, baschet, tenis de picior, ºah, biliard, ping-pong),
concursuri de culturã generalã, traininguri (leadership, public
speaking), concerte, proiecþii de filme, concursuri de teatru,
workshopuri. De asemenea, în weekend au fost programate o
serie de evenimente: piese de teatru, stand-up, proiecþie film,
muzicã folk ºi un mega-concert Pasãrea Rock, FreeStay ºi Cris-
tian Secioreanu la Bucureºti.

Masã caldã pentru eleviMasã caldã pentru eleviMasã caldã pentru eleviMasã caldã pentru eleviMasã caldã pentru elevi
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Concursul pentru ocuparea funcþiilor de director,
respectiv director adjunct se aflã pe ultima turnan-
tã. Rezultatele de pânã acum le-am fãcut cunoscute,
dar mai vin ºi altele. Sunt câteva probleme, care se
cer rezolvate, dar totul þine de legislaþie, fiind
posibilã ºi apelarea la instanþele de judecatã.

tã, bine pusã la punct. Sunt, în
general, probleme rezolvate, dar
mai rãmân câteva în suspensie,
inclusiv cele care þin de reprogra-
mãrile candidaþilor.

Actualmente, sunt admiºi,
dupã evaluare, 162 de candidaþi,

rãmânând în pronunþare 103,
pentru 19 unitãþi de învãþãmânt,
finalizarea examinãrii având loc
pe 14 noiembrie, dupã care va
urma intervalul de depunere a
contestaþiilor, validarea pe posturi
venind în decembrie. Sunt unele
probleme în ceea ce þine de cvo-
rumul comisiilor de examinare,
unde, din cauza neprezentãrii
unor membri desemnaþi de pri-
marul din localitãþile respective
sau din alte motive, nu s-a putut
susþine examinarea, astfel încât
s-a mers la reprogramare. Este
vorba despre comunele Braloºti-
þa ºi Apele Vii, în principal. Se
sperã ca reprezentanþii autoritã-
þilor locale sã se prezinte la co-
misii, altfel se poate merge pânã
în faþa instanþelor de judecatã.

„În cazul unor astfel de nepre-
zentãri, candidaþilor ºi Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj nu le
rãmâne decât soluþionarea în in-
stanþa de judecatã a membrilor
comisiilor, prin neprezentare, care
împiedicã desfãºurarea acestui
concurs. Nãdãjduiesc cã reprezen-
tanþii autoritãþilor publice locale se
vor prezenta la evaluare, întrucât
au aceastã responsabilitate, prin
desemnarea de cãtre primari”, a
precizat prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

 Guvernul României a
aprobat un Program-pilot
de acordare a unei mese
calde pentru preºcolari
ºi elevi, în acest an
ºcolar, dar care, pânã în
acest moment, nu este
legiferat. Sunt cuprinse
50 de unitãþi de învãþã-
mânt, la nivel naþional,
care ar putea asigura o
masã caldã sau un pa-
chet pentru copii. Între
acestea, din judeþul Dolj
se numãrã Liceul Teore-
tic „Adrian Pãunescu”
din Bârca.

În Programul-pilot au fost se-
lectate 50 de unitãþi de învãþã-
mânt preuniversitar cu grade de
complexitate ºi particularitãþi
educaþionale diferite, o primã
categorie fiind cea a unitãþilor din
medii geografice izolate sau greu
accesibile ori cu familii care au
mai mulþi membri plecaþi în strãi-
nãtate ºi, nu în ultimul rând, pro-
venind din etnii minoritare.

«Din ceea ce este, în prezent,
putem vorbi despre un proiect
care nu este apãrut în legislaþie.
Deocamdatã, este  doar o dezba-
tere, iar din judeþul Dolj este cu-
prins Liceul Teoretic „Adrian Pã-
unescu” din Bârca», a precizat
prof. Lavinia Elena Craiovea-

nu, inspector ºcolar general al
Inspectoratului ªcolar General
Dolj. La rândul sãu, directorul în
funcþie al Liceului Teoretic „Adri-
an Pãunescu”, prof. Petre Du-
mitru, a declarat: „Este adevã-
rat, suntem cuprinºi în acest Pro-
gram-pilot, dar aºteptãm meto-
dologia de aplicare. Practic, sunt
cuprinºi 503 elevi, din toate ci-
clurile de învãþãmânt, care sunt
ºi din zonele adiacente: Giurgiþa,
Mãceºu de Jos, Mãceºu de Sus,
Cârna. Pentru ei ar fi un lucru
extraordinar, fiindcã aceºti copii
meritã tot efortul, cu atât mai
mult cu cât se doreºte diminua-
rea abandonului ºcolar”.

CRISTI PÃTRU
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Misiune: Imposibilã.
Naþiunea secretã

Se difuzeazã la HBO, ora 21:30

Odatã cu dezmembrarea
unitãþii IMF ºi cu Ethan (Tom
Cruise) rãmas fãrã sprijin
oficial, echipa se confruntã
acum cu o reþea de agenþi
extrem de bine pregãtiþi
numitã Sindicatul. Aceºti
agenþi operativi sunt deciºi
sã creeze o nouã ordine
mondialã printr-o serie de
atacuri teroriste din ce în ce
mai agresive...

Legenda lui Hercule

Se difuzeazã la PRO TV,
ora 20:30

Tânãrul Hercule este fiul
unei regine din Grecia anti-
cã ºi a lui Zeus, produsul
unui pact realizat din dorin-
þa de a îndepãrta de la dom-
nie un rege despot ºi de a
aduce pacea în regat. Fãrã
sã-ºi cunoascã originile,
curajosul prinþ se lasã con-
dus doar de dorinþa de a
obþine iubirea lui Hebe,
prinþesa Cretei, logoditã cu
propriul lui frate...

127 de ore

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

127 DE ORE este povestea
adevãratã a remarcabilei aven-
turi a alpinistului Aron Ralston
pentru a se salva dupã ce un
bolovan a cãzut ºi i-a zdrobit
braþul ºi îl blocheazã într-o fantã
izolatã dintr-un canion din Utah.
Pe întreaga duratã a cãlãtoriei
sale, Ralston îºi aminteºte
prieteni, iubite, familie ºi pe cele
douã excursionistepe care le-a
cunoscut înainte de accident...

MARÞI - 8 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9
11:20 România 9
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:40 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã
01:00 Ediþie specialã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:10 Dimineaþa de sport
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 - Povestea

minoritãþilor din România (R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
16:00 D'ale lu' Miticã (R)
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - O istorie

polemicã ºi sentimentalã
21:10 Destine ca-n filme
22:00 Poveste dupã poveste
23:10 Iubire elenã
2010, Romania, Dramã,

Dragoste
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

08:25 In visele mele
10:00 Podul spionilor
12:20 Trauma
14:25 Distracþie cu Dick ºi Jane
15:55 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
17:55 Iron Man - Omul de oþel
20:00 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
21:30 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
23:40 No Escape
01:20 Aventuri în Mexic

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Legenda lui Hercule
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Supravieþuitorul
23:30 Trump vs. Clinton
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Homeland: Reþeaua

terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
02:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
04:00 Renegata
2010, Canada, Crimã,

Fantastic
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
13:00 Micuþii infractori (R)
15:00 Þicniþii (R)
16:45 La bloc
19:00 Aterizare forþatã
20:30 127 de ore
22:30 Goana dupa sex
00:00 Premoniþii
02:15 Sex ºi minciuni
03:45 Faþa terorii
05:15 Cine A.M.
06:15 Aterizare forþatã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Apel de urgenþã (R)
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Teroare la inaltime
1999, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
01:30 Teroare la înãlþime (R)
1999, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Barcelona - Chelsea
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa

League: Zurich - Steaua
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: "Prinþ ºi

luptãtor"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaiemarþi, 8 noiembrie - max: 13°C - min: 7°C

$
1 EURO ...........................4,4987 ............. 44987
1 lirã sterlinã................................5,0473....................50473

1 dolar SUA.......................4,0639........40639
1 g AUR (preþ în lei)........168,2014.....1682014

Cursul pieþei valutare din 8 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã des-
chisã în vederea închirierii ur-
mãtoarele spaþii disponibile: a)
spaþii moderne de birouri, cu su-
prafeþe de 22,80 m.p., având in-
cluse o serie de facilitate pre-
cum: instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii commune de tip oficiu,
salã multifuncþionalã dotatã
corespunzãtor, locuri de parca-
re gratuitã. Birourile se gãsesc
în incinta Centrului de Dezvol-
tare  Tehnologicã ºi Excelenþa
în Afaceri. b) spaþii de birouri cu
suprafeþe cuprinse între 41,00 -
52,10 mp,  spaþii expoziþionale,
de depozitare ºi de alimentaþie
publicã – în incinta Centrului
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 adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

PANÃ CORNEL anunþã pro-
punerea preliminarã privind ela-
borare P.U.Z. pentru construire
imobil S+P+4E cu destinaþia
spaþii comerciale ºi locuinþe co-
lective- str. Bãtrânilor, Nr. 20,
Craiova, Dolj. Publicul este in-
vitat sã transmitã observaþii
asupra documentelor expuse
disponibile pe www. primaria-
craiova.ro secþiunea informaþii
utile- urbanism pânã la data de
04.12.2016 la sediul Primãriei
Municipiului Craiova, str. A.I.
Cuza, Nr. 7.

Anunþul tãu!
Truicã Eliza anunþã publicul in-

teresat asupra declanºãrii etepei de
încadrare conform H.G.1076/2004
privind procedura evaluãrii de me-
diu pentru planuri ºi programe, în
vederea obþinerii avizului de mediu
pentru «  Elaborare PUZ ºi obþine-
re avize pentru construire imobil
D+P+3Ecu destinaþia locuinþe colec-
tive, Craiova, str. C-tin Brâncovea-
nu, nr.99A, judeþul Dolj. Prima ver-
siune a planului poate fi consultatã
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr.1, Craiova, judeþul Dolj din data
de 08. 11.2016, luni- joi, între orele 8-
16.30 ºi vineri între orele 8-14. Pu-
blicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii pânã la
data de 26.11.2016 la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
judeþul Dolj,e-mail office@ap-
mdj.anpm.ro, luni-joi, între orele 8-
16:30 ºi vineri între orele 8-14.

Penitenciarul  Craiova, cu se-
diul în str. Vasile Alecsandri, Nr. 89,
judeþul Dolj, organizeazã în data de
21.11.2016, ora 10.00, licitaþie publi-
cã cu strigare pentru închirierea
unui spaþiu de 37,35 mp, în incinta
unitãþii ºi a unui spaþiu de 6,05 mp,
în incinta secþiei exterioare Iºalniþa,
tarlaua 21, parcela 758/1. Spaþiile vor
avea destinaþie de punct comercial
pentru vânzarea de produse cãtre
persoanele private de libertate. Pre-
þul de pornire a licitaþiei este de 60
lei/mp/lunã, valoarea salturilor este
de 10 lei, iar garanþia de participare
la licitaþie este de 625 lei. Adjudeca-
rea se va face unui  singur operator
economic pentru ambele spaþii.
Caietul de sarcini ºi documentaþia
descriptivã pot fi solicitate în scris
la adresa de e-mail: achizitii. pcraio-
va@anp.gov.ro. Informaþii supli-
mentare la sediul unitãþii sau la tele-
fon: 0251/ 561.777.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez
evenimente pen-
tru onomasticã, cu-
nunie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã
fizicã independen-
tã în Anglia – Re-
giune Essex. Cu-
plul lucreazã îm-
preunã la curãþe-
nie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 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 de-
comandate toate
îmbunãtãþirile. 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;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon:
0746/498.818.
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, organizeazã concurs la sediul din Craiova, str. Constantin
Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a unui post vacant de execuþie, în regim contractual, pe perioadã nede-
terminatã de Inspector de Specialitate, gradul III, din cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane,
Administrativ la Compartimentul  Financiar Contabilitate.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 06.12.2016, ora 10,00;
- interviul – 09.12.2016, ora 10,00.
În vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza

adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit

cerinþelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii, contra statu-

lui ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în ºtiinþe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesarã exercitãrii funcþiei: minim 5 ani;
- cunoºtinte de operare PC:Windows, Microsoft Office, Microsoft Excel, Internet Explorer;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 24.11.2016, ora 16,00 la sediu

Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova, Compar-

timentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

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
comuna Pieleºti, ju-
deþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Tele-
fon: 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
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfal-
t,lângã pãdure.
Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp
– Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren in-
travilan 4200 m,
cadastru, pomi
fructiferi, vie la
10 km de Craio-
va schimb –
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

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

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 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri;
- Geamuri Electrice;
Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ
2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60
foarte puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând 4 gropi în ci-
mitirul Romaneºti-
Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã, masã,
saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de
casã 5 lei / kg,
ºubã îmblãnitã,
guler astrahan
pe comandã, 4
bare cornier de
70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon:
0770/303.445.

Drujbã electricã
EINªEL lanþ re-
zervã- 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 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliote-
cã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune
un aparat de radio
cu picup ºi o nop-
tierã pentru tele-
fon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã
instalaþii butelie
aragaz. 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.
Vând TV Color D
102 cm, pat me-
canic, centralã
Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã.
Telefon: 0768/
083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 8 noiembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defec-
te - 100 RON.
Telefon: 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,
aspirator, telefon
mobil 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 soli-
de brad noi 2 m
x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3
arzãtoare gaze
sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se 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, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lu-
cernã ºi bicicle-
tã copii pentru
vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/
779.702.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârli-
ge jgheaburi zin-
cate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea, fo-
tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
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.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor
Goldstar – 100
lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închi-
riere apartament
ultracentral, com-
plet mobilat, 2 ca-
mere decoman-
date, microcen-
tralã, aer condiþi-
onat, igienã ºi li-
niºte deplinã.
Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez aparta-
ment ultracentral.
Telefon: 0755/
074.742.

Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
decomandate
etaj1/8 zona Ro-
tonda, mobilat.
Preþ 360 Euro ne-
gociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re decomandate,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
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, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Colegii ºi prietenii
regretã trecerea
la cele veºnice a
celui care a fost
BULEA DUMI-
TRU (TITEL) om
cu alese calitãþi
profesionale ºi
morale. Tehnician
Veterinar dedicat
profesiei pe care
a slujit-o cu cre-
dinþã. Colegii de la
cabinetul veteri-
nar Craiova - Dr.
Þiclea Costicã
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Pe parchetul unde nici cam-
pioana Europei, CSM Bucureºti, n-
a rezistat, SCM Craiova a început
debordant partida de duminicã,
zgâlþâind din temelii o echipã gaz-
dã care nu înregistrase nici mãcar
o sincopã pânã în aceastã rundã.
A fost 4-1 (min. 6), 6-2 (‘9) ºi 10-
4 (‘14) – diferenþa maximã din
meci, una ce avea sã se mai iveas-
cã ºi la jumãtatea pãrþii secunde,
22-16 (45). De aici încolo, Brãila
a trecut autoritar la cârma ostilitî-
þiilor, preluând conducerea, în pre-
mierã, în minutul 58, scor 24-23.
A urmat un atac fãrã vreun rezul-
tat al SCM-ului ºi se pãrea cã za-
rurile fuseserã aruncate. Gazdele
au venit însã cu un cadou nespe-
rat, pierzând mingea ºi punându-
le pe alb-albastre pe contraatac,
fructificat fãrã probleme de Cris-
tina Zamfir, când tabela mai arâta

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 9-A

Un egal ºi dulce, ºi amarUn egal ºi dulce, ºi amarUn egal ºi dulce, ºi amarUn egal ºi dulce, ºi amarUn egal ºi dulce, ºi amar
SCM Craiova a plecat cu un punct din fief-ul liderului Dunãrea Brãila

(24-24), într-un meci în care a condus ºi la 6 goluri, dar la finalul cãruia
se poate considera norocoasã cã a scãpat neînvinsã

Rezultate: HC Dunãrea Brãila – SCM CRAIO-
VA 24-24, CSM Bucureºti – CS Mãgura Cisnãdie
43-23, CSM Roman – U Cluj 27-25, HC Zalãu –
CSM Cetate Devatrans 32-25, CSU Danubius
Galaþi – HCM Rm. Vâlcea 21-23. Partida CSM
Unirea Slobozia – ASC Corona 2010 Braºov s-a
disputat asearã, în timp ce jocul CSM Ploieºti –
CSM Bistriþa nu a mai avut loc, deoarece formaþia
prahoveanã s-a retras din campionat.

Clasament
1. Brãila 25 8. Braºov* 13
2. CSM Buc. 24 9. Roman 12
3. CRAIOVA 16 10. U Cluj 10
4. Vâlcea 16 11. Slobozia* 5
5. Cisnãdie 16 12. Galaþi 5
6. Zalãu 16 13. Devatrans 3
7. Bistriþa* 15 14. Ploieºti* -3
* - un joc mai puþin.

14 secunde din joc.
Timp suficient ca lide-
rul sã-ºi pãstreze parcu-
sul imaculat. Bianca Ti-
ron n-a prins însã cadrul
porþii, iar meciul s-a în-
cheiat egal 24, dupã 15-
13 la pauzã, în favoarea
Craiovei.

Cristina Zamfir, jucã-
toare aflatã în lotul lãr-
git pentru Campionatul
European din luna de-
cembrie, a fost cea mai
bunã marcatoare a for-
maþiei oltene, cu 9 go-
luri. Au mai înscris: Bã-
beanu (5), Nikolic (4),
Landre (3), ªelaru (2), Apipie (1).
Celelalte handbaliste craiovene care
au evoluat: Dumanska, Stanciu –
Trifunovic, Ianãºi, Andrei.

Runda viitoare, fetele lui Bog-

dan Burcea vor evolua tot în de-
plasare, contra Coronei Braºov, luni
14 noiembrie, de la ora 19:00, în
direct pe canalele Digi Sport ºi
Dolce Sport.

„Am dominat partida de la un capãt la celãlalt. Felicit echipa adver-
sã pentru acest egal. Din pãcate, câteva greºeli personale au fãcut sã
nu câºtigãm cele trei puncte. Trebuie sã fim mai atenþi în meciurile
viitoare, ne dorim un parcurs constant de acum înainte. Felicit fetele
pentru prestaþia de astãzi (n.r. duminicã).”

Bogdan Burcea – tehnician SCM Craiova.

„Poate nimeni nu ne-a dat nicio ºansã înaintea acestei partide, dar
am arãtat cã avem potenþial. Deºi am condus ºi la ºase goluri, mã
bucur pentru acest punct. Mã intereseazã sã evoluez bine de la meci
la meci ºi dacã va fi nevoie de mine la echipa naþionalã, voi fi convo-
catã. Orice sportiv îºi doreºte sã evolueze pentru þara lui.”

Cristina Zamfir – jucãtoare SCM Craiova.

România nu glumeºte cu Xavier Pascual pe
banca tehnicã ºi a obþinut, duminicã searã, la
Cluj, în faþa a peste 5.000 de spectatori, una
din cele mai importante victorii din ultimii ani.
Tricolotrii au trecut de Polonia, scor 28-23 (11-
9), în meciul secund din preliminariile CE 2018,
iar visul unei calificãri la turneul final continen-
tal dupã 22 de ani începe sã prindã contur. Ca
ºi miercuri, în victoria din Belarus, Mihai Po-
pescu a fost senzaþional între buturi, încheind
cu 15 parade.

Pentru a înþelege dimensiunea acestui succes
trebuie sã facem pentru început o scurtã pre-
zentare a celor douã naþionale. România a jucat
în ultimii 2 ani în lumea treia, cu naþionale pre-
cum Kosovo, Italia, Finlanda ºi Israel. Polonia a
fost nelipsitã de la turneele finale în ultimii ani,
iar de datã recentã a obþinut bronzul Mondial în
2015 ºi a ocupat locul 4 în aceastã varã la JO de
la Rio, dupã ce a fost învinsã în semifinale de

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CE 2018

Victorie imensã pentru tricolori
Mihai Popescu, din nou imperial între buturi

Danemarca, al capãtul unui joc ce a
avut nevoie de prelungiri.

România: Popescu, Irimuº –
portari; Mocanu (5 goluri), Ramba
(5), Cîntec (4), Criciotoiu (4), Cse-
preghi (4), Pavel (3), Ghionea (1),
Sadoveac (1), Stamate (1), Mihalcea,
Negru, Lazãr, Rotaru, Fenici, Antre-
nor: Xavier Pascual.

Polonia: Szaml, Wyszomirski –
portari; Bielecki (5), Jurkiewicz (3),
Dacko (2), T. Gebala (2), Jachlew-
ski (2), K. Lijewski (2), Paczkowski
(2), Syprzak (2), Daszek (1), Kus (1), Przybyl-
ski (1), Lyzwa, M. Gebala, Gierak, Antrenor: Ta-
lant Dusebaev.

În celãlalt meci al grupei, Belarus, naþionalã pe
care tricolorii o învingeau, miercuri, chiar la Minsk
(26-23), a câºtigat de-o manierã impresionantã în
Serbia, 36-27. Plavii veneau dupã un succes cu

Polonia, la Gdansk (37-32).
România conduce în clasament cu 4 puncte,

urmatã de Belarus ºi Serbia – cu câte douã, res-
pectiv de Polonia (0p).

Etapa viitoare se va disputa în 3/4 mai 2017,
iar tricolorii vor primi vizita Serbiei. Tot atunci,
Polonia merge în Belarus.

DIGI SPORT 2

21:30 – BASCHET (M) – Liga

Campionilor: Le Mans Sarthe –

CSM CSU Oradea.

DOLCE SPORT 1

2:00 – HOCHEI – NHL: Wa-

shington Capitals – San Jose

Sharks.

DOLCE SPORT 2

21:30 – BASCHET (M) – Liga

Campionilor: Le Mans Sarthe –

CSM CSU Oradea.

SPORT LA TV,
ASTÃZI – TRANSMISII

ÎN DIRECT

SERIA 1 – Etapa a 10-a: Fulgerul
Maglavit – Voinþa Caraula 3-1,
Flacãra Moþãþei – Victoria Pleniþa 1-
1, Poiana Mare – Spicul Unirea 0-2,
Viitorul Dobridor – Avântul Giubega
6-1, Victoria Periºor – Ciupercenii
Vechi 3-4, Recolta Cioroiaºi –
Ciupercenii Noi 4-0. Avântul Rast -
Vânãtorul Desa nu s-a disputat, în
timp ce Galicea Mare a stat.

Clasament (primele 5): 1. Moþã-
þei 23p (- 1 joc), 2. Cioroiaºi 22p, 3.
Pleniþa 22p (- 1 joc), 4. Desa 16p (-
2 jocuri), 5. Unirea 15p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 10-a: Recolta
Urzicuþa – Gloria Catane 1-2, Viito-

rul Afumaþi – Mãceºu de Sus 4-2,
Viitorul Þuglui – Mãceºu de Jos 2-2,
ªtiinþa Calopãr – Seaca de Câmp 6-
0, Progresul Bãileºti – Aktiv Padea
9-1, Fulgerul Întorsura – Dunãrea
Gighera 7-0, Unirea Goicea – Viitorul
Giurgiþa 3-2, Triumf Bârca – Pro-
gresul Cerãt 2-2.

Clasament (primele 5):  1.
Catane 28p, 2. Mãceºu J. 23p, 3.
Þuglui 22p, 4. Calopãr 18p, 5.
Mãceºu S. 18p.

SERIA 3 – Etapa a 9-a: AS Rojiºte
– Progresul Castranova 1-3, Fulgerul
Mârºani – Tricolor Dãbuleni 1-2,
Amãrãºtii de Sus – Unirea Tâmbu-

reºti 6-1, Inter Secui – Avântul
Daneþi 2-0, Victoria Cãlãraºi – Voinþa
Puþuri 0-8, Avântul Dobreºti –
Amãrãºtii de Jos 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri
22p, 2. Castranova 21p, 3. Secui
19p, 4. Amãrãºtii S. 19p,  5. Dãbu-
leni 16p.

SERIA 4 – Etapa a 9-a: Flacãra
Drãgoteºti – Viitorul Ghindeni 3-2,
City Leu – Viitorul Coºoveni 4-1,
Progresul Mischii – Luceafãrul
Popânzãleºti 5-1, Viitorul Teasc –
Energia Radomir 0-2, Avântul Pieleºti
– Torentul Secui 2-1, ªtiinþa Celaru
– Viitorul II Cârcea 1-1.

Clasament (primele 5): 1. Celaru
23p, 2. Cârcea II 23p,  3. Leu 21p,
4. Radomir 21p, 5. Mischii 18p.

SERIA 5 – Etapa a 9-a: Jiul Bâlta
- Voinþa Belcin 1-2, Valea Fântânilor
– AS Greceºti 6-0, ªtiinþa Craiova –
Betis Craiova 5-1, Jiul Breasta –
Voinþa Raznic 1-1, Rapid Potmelþu –
Vulturul Cernãteºti 2-1, AS Scãeºti –
CS Sopot 2-0. Viitorul Craiova a
stat.

Clasament (primele 5): 1.
Potmelþu 21p, 2. Belcin 19p (- 1
joc), 3. Valea Fântânilor 18p (- 1
joc), 4. Cernãteºti 17p, 5. Bâlta 16p
(- 1 joc).

LIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-A
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 15 10 3 2 22-10 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Gaz Metan 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 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 15 5 4 6 15-18 19
9. Voluntari 15 5 3 6 21-22 18
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

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.
Astra – Pandurii 2-0
Au marcat: Teixeira 40, Ioniþã 52.
Steaua – Viitorul 2-0
Au marcat: Boldrin 17 – pen., Momcilovic 22.
Meciul CFR Cluj – FC Botoºani s-a jucat asearã.

Calancea – Meciul în care
practic s-a plictisit. Noroc cã po-
sesia colegilor sãi mai cobora
pânã în careul propriu, fiind soli-
citat sã mai distribuie câte o pasã
în lateral. N-a avut emoþii decât
poate la mingea care i-a cãzut pe
transversalã, deºi probabil inten-
þia lui Morar a fost de a centra.

Briceag – A avut practic rol
de extremã, mereu apãrând la în-
vãluire, pregãtit pentru a centra.
Util ºi pe recuperare, undeva tot
în jumãtatea adversã

Acka – El, Kay ºi Zlatinski au
avut probabil cele mai multe pase,
fiindcã atacurile poziþionale ne-
contenite au pornit de la ei. N-au
fost probleme pe apãrare, fiindcã
gazdele n-au ajuns în careu.

Kay – Acelaºi discurs ca în
caul lui Acka. Cei doi stoperi de
culoare erau în preajma lui Po-
pov la primul gol, gata sã marcheze
ºi ei.

Vãtãjelu – Are mai multe me-
ciuri la rând în care joacã impe-
cabil ambele faze, e ciudatã ati-
tudinea lui Daum, care-l neglijea-
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Juniorii under 17 ai Universi-
tãþii Craiova se menþin pe primul
în loc în Liga Elitelor, seria Est,
dupã ce au învins în deplasare
echipa Petrosport Ploieºti cu 7-2,
goluri marcate de: Markovici 3,
Nichifor 2, Zbona 2. Daniel Mo-
goºanu a folosit echipa: Bobone-
te – Niþuicã, Constantinescu,
Sima (71 Manea), Vadasis – ªer-
ban, Dobre (70 Stãiculescu) –
Nichifor (71 Grigoraºcu), Zbona,
Mihãilã (71 Pãtulea) – Markovici
(70 Cercel). Alb-albaºtrii au 28 de
puncte ºi sunt urmaþi de Dinamo,
cu acelaºi numãr de puncte, ºi
Viitorul, la o lungime în urmã.
Duminicã, de la ora 13, la Aero-
port are loc derby-ul Universita-
tea – Viitorul.

La under 19, în Liga Elitelor,
Steaua Bucureºti – Universitatea
Craiova  2-2, golurile oaspeþilor fi-
ind reuºite de: Bãloi ºi Þoiu. An-
trenorul Bogdan Budescu a folo-
sit formula: Marc – Cojocaru, Ion,
Bogdan, Andrei – Þoiu, Bãloi –
Geanimu (70 Cristea), Bârzan,
Cârlig (46 Gunie) – Rodeanu. A
mai jucat: Gunie. Juniorii under 19
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ai Craiovei sunt pe locul 9, cu 15
puncte, iar duminicã, de la ora 11,
joacã la Aeroport cu ocupanta lo-
cului secund, Viitorul Constanþa.

La juniori D, Oltenia Craiova
– Universitatea Craiova 2-6, go-
lurile oaspeþilor fiind semnare de:
L. Duþã 2, Cârpici, B. Duþã, Ne-
delcu, Gheorghiade. Bogdan Bu-
descu a jucat cu: Tudor – Sîrbu,

Zaharia, Nedelcu, B. Duþã, Cîr-
pici, L. Duþã, Lãcraru, Gheorghia-
de. A mai jucat: Sichitiu.

La juniori E, Dinamyk II Cra-
iova – Universitatea Craiova 4-
1. A marcat pentru oaspeþi: Lã-
pãdãtescu. Nelu Petriºor a folo-
sit echipa: Gãgeatu – Lãpãdãtes-
cu, V. Badea, P. Badea, Dan, Stan-
ciu, Belu, ªiºoe, Crãciun, Aniþa.

zã. O singurã centrare nu i-a ie-
ºit, mingea trecând prin spatele
porþii. Pe de altã parte, la înghe-
suiala din careul advers ºi nea-
vând un vârf masiv la dispoziþie,
era inutil sã însiºti cu centrãri, aºa
cã mingile reveneau invariabil în
centru.

Popov – Marcatorul primului
gol, la o fazã în care Mingote a
rãmas surprinzãtor pe linia porþii,
bulgarul reluând din 4 metri. Din
pãcate, Popov s-a accidentat în
repriza secundã, din fericire vine
pauza competiþionalã ºi se poate
reface.

Zlatinski – Cel mai bun de pe
teren la Târgu Mureº. A irosit o
serie de cornere, alãturi de Bãlu-
þã, pânã sã gãseascã o centrare
perfectã. I-a ieºit cea pentru com-
patriotul sãu, Popov. În condiþiile
în care era greu de pãtruns în
careul aglomerat al gazdelor, Zla-
tinski a avut prima ocazie cu un
ºut de la distanþã, ca ºi la Mediaº.
A „obþinut” eliminarea lui Mure-
ºan, acordatã corect. Pe final,
„Zlatan” ºi-a încununat evoluþia
cu execuþia de la 11 metri.

Ivan – Evoluþie destul de dis-
cretã comparativ cu meciurile
anterioare, când a fost jucãto-
rul cel mai periculos al Craio-
vei. Totuºi, el a fost cel care a
adus liniºtea, obþinând penalty-
ul din final.

Bãluþã – Revenit dupã etapa
de suspendare, a arãtat aceeaºi
formã bunã, implicându-se în
multe acþiuni ofensive, având un
travaliu deosebit. Este singurul
care a încercat sã pãtrundã prin
desiºul mureºean. A avut ocazii
de a marca în repriza secundã, dar
s-au opus Mingote ºi Mãzãrache.
Dacã Enache este la naþionalã ºi
Bãluþã este ignorat, atunci Daum
chiar are o problemã.

Bancu – Treptat, îºi recapãtã
forma, este destul de activ, dar în
acelaºi timp greºeºte cam multe
pase, dar ºi pentru riscã destul de
mult, încercând servicii decisive.
I-au ºi ieºit destule, un atacant mai
speculativ le-ar fi transformat.

Mãzãrache – Nu-l avantajea-
zã deloc meciurile în care adver-
sarii aglomereazã jumãtatea pro-
prie, fiindcã nu este un vârf pu-
ternic, de careu. În prima reprizã
Ivan l-a servit perfect, dar n-a fost
capabil sã-ºi facã mingea pe poar-
ta adversã. De asemenea, trebu-
ia sã atace centrarea lui Bãluþã,
pentru a-i lua faþa lui Mingote.

Imediat, l-a „sabotat” Bãluþã la
centrarea perfectã a lui Bancu,
suflându-i mingea din cap.

Screciu -  Puºtiul de 16 ani a
fost preferat lui Mateiu, care n-
a prins lotul 18. A intrat în locul
lui Popov ºi a avut o evoluþie
bunã. Coechipierii au avut încre-
dere în el, i-au pasat, iar el a ju-
cat fãrã trac.

Surugiu – A intrat pe final,
când poate Mulþescu trebuia sã
facã ºi cea de-a treia schimbare,
fiindcã era deja 2-0, echipa avea
superioritate numericã, iar câteva
minute ºi pentru Manea ar fi con-

tat.


