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- Popescule, de furat ºtii sã
furi, de minþit, minþi de-nghea-
þã apele, de ce nu intri în poli-
ticã?

culturã / 9

social / 8

Un bãrbat în
vârstã de 42 de
ani, internat de
sãptãmâna trecu-
tã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de
Urgenþã Craiova,
a murit, ieri dimi-
neaþã, dupã ce s-a
aruncat de la eta-
jul 6 al unitãþii
medicale. Se pare
cã bãrbatul a luat
aceastã decizie în-
trucât suferea de o
boalã incurabilã,
lucru pe care îl
ºtia, ºi suferise
mai multe inter-
venþii chirurgica-
le, care însã nu îi
îmbunãtãþ iserã
starea de sãnãta-
te. Poliþiºtii craio-
veni fac ºi ei cer-
cetãri în acest caz
pentru a stabili cu
exactitate circum-
stanþele produce-
rii tragediei.
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ieri ºi aziieri ºi aziieri ºi aziieri ºi aziieri ºi azi

Atributul de totalitarism e
azi folosit cu o lejeritate nu doar
semãnãtoare de confuzii ºi de
ambiguitãþi, de cele mai multe
ori ofensive dar egal amendabi-
le etichete electorale, în cam-
panii în care atragerea de vo-
turi devine un fel de ieftinã piaþã
second hand. Fie ºi din acest
motiv, mi se pare mai mult de-
cât util sã ne întoarcem la o se-
manticã – verificatã istoric – a
acestui fenomen ce-a traversat
atât de tragic umanitatea în si-
nuosul ei drum milnera. Se cu-
vine întâi de toate defriºat în
prealabil terenul discursului...

InfrastructuraInfrastructuraInfrastructuraInfrastructuraInfrastructura
portuarãportuarãportuarãportuarãportuarã
se degradeazãse degradeazãse degradeazãse degradeazãse degradeazã
pe zi ce trece...pe zi ce trece...pe zi ce trece...pe zi ce trece...pe zi ce trece...
interesele primeazãinteresele primeazãinteresele primeazãinteresele primeazãinteresele primeazã

Graficã
de Eugen
Drãguþescu
din patrimoniul
Muzeului de Artã
Craiova,
expusã la Roma

NoutãþiNoutãþiNoutãþiNoutãþiNoutãþi
la concursulla concursulla concursulla concursulla concursul
de rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiat

Concursul de Rezidenþiat
din acest an vine cu noutãþi
pentru absolvenþii care îl pro-
moveazã. O serie de specia-
litãþi a cãror duratã a fost re-
dusã în anul 2010 au fost
aduse acum la standarde eu-
ropene.  Astfel ,  mai  multe
comisii  de specialitate ale
Ministerului Sãnãtãþii au so-
licitat armonizarea curricu-
lelor de pregãtire cu cele eu-
ropene, ceea ce a dus la deci-
zia de a reveni la duratele de
pregãtire avute anterior anu-
lui 2010 sau majorarea dura-
tei de pregãtire.
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Robert Negoiþã,

primarul Sectorului 3:

Nici Guvernul,

nici Parlamentul

nu au autorizaþii

de funcþionare de la ISU
Primarul Sectorului 3 al

Capitalei, Robert Negoiþã, a
declarat, ieri, cã sunt multe
instituþii care nu au autorizaþie
de la Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU),
fiindcã nu îndeplinesc normele
obligatorii de securitate în caz de
incendiu, printre care se numãrã
ºi Guvernul ºi Parlamentul.
Edilul Sectorului 3 al Capitalei a
explicat cã procedurile de
autorizare a ºcolilor sunt dema-
rate, dar e un proces de duratã
fiindcã sunt situaþii în care apar
blocaje birocratice. ,,Suntem în
procedurã, dar ISU Bucureºti nu
face faþã la solicitãrile noastre ºi
la toatã documentaþia. E un
proces de duratã , pe care trebuie
sã îl parcurgem cât mai repede,
dar trebuie ºi din partea Guver-
nului ºi din partea normativului
sã existe disponibilitatea de
flexibilitate, pentru cã dacã
respectãm legea aºa cum e ea
acum, atât de restrictivã, nu mai
avem unde depune pentru cã ºi
ISU se închide. Ca sã nu mai
vorbim de Guvern. Dar spitalele
sunt autorizate? Parlamentul,
Guvernul sunt neautorizate
deopotrivã. Oare nu e o proble-
mã ºi pe normativ? Haideþi sã
vedem puþin mai mult realism.
Avem situaþii în care ºcoli,
spitale sunt în clãdiri de patri-
moniu, unde nu poþi sã vii sã
pui scarã de incendiu. Pe de-o
parte ISU vine ºi spune cã fãrã
scarã nu te avizez, pe de altã
parte comisia de la monumente
spune cã e imposibil sã pun
scarã ºi am intrat într-un blocaj.
Deci, trebuie sã ne aºezãm realist
la masã ºi sã vedem ce putem sã
facem, cum putem sã facem,
astfel încât sã diminuãm riscul
de accidente, cum a fost cel de la
Colectiv”, a declarat Negoiþã.
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“Analizând un pic la rece lucru-
rile dupã votul de ieri, prima între-
bare pe care mi-o pun este dacã
PSD ºi cei care au votat aceastã
lege chiar doresc majorãrile sala-
riale pe care le-au votat. Consta-
tãm cã sunt mai multe încãlcãri ale
legislaþiei ºi ale Constituþiei, pe care
nu e posibil sã nu le fi conºtienti-
zat în momentul respectiv”, a sus-
þinut ºeful Executivului.

El a explicat cã nu s-a fãcut o
dezbatere realã, transparentã a
amendamentelor care au fost pro-
puse, cã nu s-a respectat Legea res-
ponsabilitãþii fiscal-bugetare, potri-
vit cãreia cu ºase luni înaintea ale-
gerilor parlamentare nu pot fi ad-
optate acte normative pentru mã-
rirea salariilor, dar ºi faptul cã nu
s-a respectat principiul bicamera-
lismului, care spune cã o lege care
e modificatã fundamental faþã de
formala votatã de prima Camerã,
atunci proiectul se reîntoarce pen-
tru a fi dezbãtutre ºi votate amen-
damentele. “Suntem nevoiþi sã ce-
rem un control de constituþionali-

Preºedintele PNL, Alina Gorghiu, a anunþat
cã partidul va depune în termen de douã sãptã-
mâni un proiect de lege a salarizãrii unitare având
în vedere cã ‘’toate salariile trebuie mãrite’’. ‘’Eu
vã spun cã toate salariile trebuie mãrite. Prin
aceastã lege de astãzi se mãresc doar o micã
parte din salarii ºi se creazã în tot sistemul buge-
tar o inechitate majorã. În douã sãptãmâni parti-
dul pe care îl conduc va veni cu mult aºteptata
lege a salarizãrii în sectorul bugetar. Este acea
lege care din pãcate astãzi este pusã în pericol
de amendamentele votate de PSD’’, a declarat
liderul PNL la TVR. ‘’Degeaba te uiþi la bugetul
pe anul viitor, aceastã lege presupune mãrirea de
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Premierul Dacian Cioloº a declarat marþi cã

Executivul va cere un control de constituþiona-
litate pe Legea de aprobare a OUG 20 care
prevede mai multe creºteri salariale pentru

bugetari, precizând cã cã aceastã acþiune pri-
veºte legea ºi nu ordonanþa în sine.

tate a acestei legi care a fost adop-
tatã . Vreau sã fiu foarte clar:
aceastã solicitare vizeazã doar le-
gea care modificã OUG 20, nu or-
donanþa de urgenþã ca atare(...) O
parte din vicii puteau fi corectate
dacã ar fi existat o discuþie onestã
între guvern ºi o parte din comisii-
le parlamentare. Impactul bugetar
riscã sã punã în pericol aplicarea
unei legi a salarizãrii unitare în anii
urmãtori ºi oricum aceste modifi-
cãri recreazã sau adâncesc inec-

ghitãþi salariale pe care noi le do-
rim corectate”, a mai declarat pre-
mierul Cioloº

Deputaþii au adoptat luni 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 exprime
votul. Comisiile reunite de buget ºi
muncã din Camera Deputaþilor au
aprobat sãptãmâna trecutã majo-
rarea cu 15% a salariilor de bazã
din învãþãmânt începând cu 1 ia-
nuarie 2017, amendamentul fiind
votat de cãtre parlamentarii PSD ºi
UDMR, liberalii absentând. Totoda-
tã, deputaþii din comisiile menþiona-
te au mai aprobat ºi plata sporurilor
pentru personalul medical la nivelul
anului 2016, nu 2009 cum era pânã
acum, precum ºi majorarea cu 25%
a salariului de bazã de încadrare de

care beneficiazã personalul din apa-
ratul propriu al CNAS.

Ei au introdus în lege ºi alte
categorii de beneficiari

Astfel, în sistemul gradaþiilor de
merit va fi inclus, alãturi de perso-
nalul didactic de predare, ºi perso-
nalul de predare ºi cercetare din
universitãþi, cel auxiliar din învãþã-
mânt ºi asimilat acestuia, în care
este inclus ºi personalul din Biblio-
tecile Centrale Universitare, în
urma unui amendament propus de
preºedintele Federaþia Naþionalã
Sindicalã “Alma Mater”, Anton
Hadãr. Comisiile reunite au decis
ºi ca majorarea salarialã de 15%
sã se aplice ºi personalului din in-
spectoratele ºcolare, fiind inclus
personalul administrativ. Totodatã,
deputaþii au votat un alt amenda-
ment prin care cercetãtorii sunt asi-
milaþi din punct de vedere salarial
cu gradele didactice, iar consilierii
juridici din învãþãmânt vor fi tre-
cuþi în categoria personalului di-
dactic auxiliar, cu drepturile afe-
rente. La funcþiile de conducere în
didactic auxiliar au fost eliminate
restricþiile de ocupare, putând fi
ocupate atât de informaticieni, cât
ºi de ingineri ºi de alte categorii.
Deputaþii au fãcut ºi corecþii la grile,
fiind corelate categorii salariale de
personal cu studii medii cu cele cu
studii superioare, unde s-au con-
statat ‘’inechitãþi’’.

Deputaþii se pregãtesc pentru campanie, vor lucra doar douã zile pe sãptãmânã în comisii
Biroul permanent al Camerei Deputaþilor a sta-

bilit ca în urmãtoare douã sãptãmâni deputaþii sã
aibã luni ºi marþi activitate în comisiile parlamen-
tare, urmând ca de miercuri sã îºi desfãºoare
activitatea în teritoriu. “Programul de sãptãmâ-
na viitoare este cã luni ºi marþi vor fi comisii, iar

miercuri, joi, vineri, sãmbãtã — activitãþi în teri-
toriu”, a declarat secretarul Camerei Deputaþi-
lor, deputatul PSD Marcel Ciolacu. El a argu-
mentat cã ºi senatorii au adoptat o decizie simi-
larã. Conducerea Senatului a decis ca ºedinþa de
plen de luni sã fie ultima din aceastã legislaturã,

în rest senatorii urmând sã lucreze doar în co-
misiile de specialitate ºi în teritoriu, preºedintele
Cãlin Popescu Tãriceanu urmând sã convoace
plenul doar în situaþii “deosebite”. Senatorii nu
s-au putut mobiliza însã nici pentru aceastã ulti-
mã ºedinþã, astfel cã aceasta a fost suspendatã.

Gorghiu: Vom veni cu un proiect al salarizãrii unitare
în 2 sãptãmâni, toate salariile trebuie mãrite

la 1 decembrie 2016'’, a mai spus ea despre le-
gea votatã luni de Camera Deputaþilor.

Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a cerut luni
parlamentarilor sã lase OUG 20/2016 aºa cum
era, afirmând cã în raport sunt niºte mãriri ine-
chitabile. El a accentuat cã proiectul Guvernu-
lui, spre deosebire de raportul 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 ale-
geri este ilegal sã o promovãm. Apelez la înþele-
gerea ºi reponsabilitatea dvs dea nu pãcãli oame-
nii din þartã de a pãstra deminiatea funcþie ºi de a
înþelege cã singurul mod în care putem imple-

menta o politicã de salarizare este într-un mod
în care stãm, facem calcule, nu ne grãbim, ve-
dem cât ne permitem, nu ne grãbim ºi imple-
mentãm ceva carea are sens pentru 5 ani ca toa-
tã lumea sã aibã de câºtigat’’, a conchis Pîslaru.
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Preambul la un sezon de vânãtoare!Preambul la un sezon de vânãtoare!Preambul la un sezon de vânãtoare!Preambul la un sezon de vânãtoare!Preambul la un sezon de vânãtoare!
MIRCEA CANÞÃR

În lumea vânãtorilor doljeni, legitimaþi la
AJPS, ºi sunt peste 1.100, numele pãdura-
rului de vânãtoare Marian Ciucã (foto), 49
de ani, starostele fondului Mãlãeºti, lãbãrþat
pe vreo 6.700 de hectare, este unul de care
s-a mai auzit. Graþie rigorii ºi spiritului sãu
gospodãresc. Trãind de când se ºtie în res-
pectului legilor scrise ºi nescrise ale convie-
þuirii omului cu mai toate speciile de vânat
din pãrþile locului, Marian Ciucã dã examen
în debutul sezonului de vânãtoare, arãtând
cu ce se laudã: fondului sãu cinegetic are
fazani – efective optime, iepuri – suficienþi -
, mistreþi destui ºi chiar cãpriori, în curs de
revenire, la câþi existau odatã. ªi am þinut sã
ºtim câte ceva despre el, pentru cã nu înca-
pe îndoialã, dacã ar fi doar statistica, vânã-
toare nu ar avea nici un haz. Indiferent cât
s-a pritocit legislaþia în materie, pânã s-a ajuns
la forma actualã a Legii 149/2015, un lucru
este clar: administratorul fondului cinegetic
Mãlãeºti, adicã AJFP Dolj, nu poate avea în

Începând din luna septembrie,
Primãria Craiova a început sã no-
tifice locatarii care locuiesc în
blocuri construite înainte de anul
1978 sã-ºi expertizeze din punct
de vedere tehnic blocurilor pen-
tru a se vedea dacã rezistã la un
eventual cutremur. Primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa Vasilescu, a
spus cã înºtiinþãrile care au fost
trimise populaþiei sunt în confor-
mitate cu legea care spune cã lo-
catarii fiind obligaþi sã realizeze
expertiza tehnicã a blocurilor
vechi pe cheltuialã proprie. To-
tuºi, edilul a avansat ideea cã o
variantã ar fi ºi ca Primãria sã
sprijine financiar aceastã opera-
þiune de consolidare, în ciuda fap-
tului cã locatarii sunt proprietarii
locuinþelor.

„Acest lucru este în confor-
mitate cu legea care funcþionea-
zã în România. Ei trebuie sã facã
aceste expertize ca sã vedem care
este gradul seismic la care pot sã
mai reziste aceste clãdiri. Dupã
ce vom avea toate aceste exper-
tize, urmeazã sã luãm o decizie
la municipalitate ca sã vedem
dacã pot sã-ºi suporte singuri
costurile acestor construcþii sau

Craiovenii, singurii rãspunzãtori la un cutremurCraiovenii, singurii rãspunzãtori la un cutremurCraiovenii, singurii rãspunzãtori la un cutremurCraiovenii, singurii rãspunzãtori la un cutremurCraiovenii, singurii rãspunzãtori la un cutremur

Marian Ciucã decât un om de încredere, apt
sã vegheze la tihna vânatului, buna lui re-
producere, curmarea braconajului ºi respec-
tarea cotelor de recoltã stabilite. Dupã ce de
la luarea zãpezii în primãvarã, pânã mai deu-
nãzi, ºi-a consemnat zi de zi tot ce miºcã
sub poala pâlcurilor de pãdure, Moºneni ºi
Teiºani, în zonele de protecþie sau în largul
ogoarelor pe unde se înmulþesc iepurii, ºi
acum Marian Ciucã mai drege o hrãnitoare
din cele pentru cãprior, mai aºeazã cum tre-
buie o sãrãrie, mai depoziteazã niºte furaje,
adunate din timp, în spaþii protejate, ceea ce
pentru profani nu înseamnã mare lucru. Bi-
neînþeles nu pregetã sã treacã ºi pe la cele
dousprezece foiºoare de observare. S-a în-
ceput, cum bine se ºtie, sezonul la fazani,
dar ºi la iepuri ºi mistreþi, am putea zice cã
vânãtoarea este deja în toi. Dar pentru Mari-
an Ciucã, care uneori ia la pas, alteori cu
ºareta, drumuri întinse de hotar, de la fostul
combinat chimic la parcul de sonde de la

Brãdeºti ºi apoi pânã la Goieºti, ºi de acolo la
Izvor, pentru a se convinge de ceea ce ºtia:
cât de tulburatã este tihna vânatului dupã pri-
mele bãtãi, rãmâne o obligaþie „deontologi-
cã”. Sub trecerea norilor, vijeliile nu ºi-au adu-
nat încã puterile din viroagele nãpãdite, do-
vadã de neliniºte, însã din loc în loc vârtejuri
de frunze uscate încearcã, nu fãrã spor, un
dans fãrã nume. Marian Ciucã ducând mâna
streaºinã la frunte scruteazã depãrtarea, co-
pleºit de presimþirea zãpezii, ceea ce îi mã-
reºte grijile. Anul trecut s-a scris despre el în
presã, bineînþeles ºi în cotidianul nostru, dupã
ce a depistat un caz de braconaj, mai exact
un cãprior prins cu laþul ºi valorificat apoi, de
rãufãcãtori, din satul Mãlãeºti, comuna Go-
eºti. De atunci i s-a dus vestea cã nu se poate
cãdea cu el la învoialã. Nu e o treabã dintre
cele mai uºoare de a fi pãdurar de vânãtoare.
Nu puºca îþi trebuie înainte de toate, ci dra-
gostea pentru vânat ºi mai ales rãbdarea. ªi
Marian Ciucã are aºa ceva. ªi nu e singurul.

Primãria Craiova urmeazã sã ia o decizie
dacã va putea sau nu sã îi sprijine pe loca-
tarii care locuiesc în clãdiri cu risc seismic
ce trebuie consolidate. Autoritãþile locale
spun cã expertizarea tehnicã a imobilelor
este dictatã de lege ºi se ia în calcul ºi vari-

anta ca aceºtia sã fie ajutaþi financiar întru-
câtva ºi de primãrie, deºi sunt proprietarii
locuinþelor ºi sunt obligaþi sã suporte cos-
turile 100%. În cazul în care nu-ºi consoli-
deazã blocurile, toate pagubele unui even-
tual cutremur sunt suportate de aceºtia.

dacã trebuie sã fie ajutaþi de pri-
mãrie. Dar ºi în cazul în care vor
fi ajutaþi de primãrie, având în
vedere cã sunt proprietari, va tre-
bui ca, într-un final, tot ei sã îºi
suporte aceste costuri”, a preci-
zat primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu.

Proprietarii îºi asumã
riscul pagubelor

În notificarea Primãriei, Com-
partimentul Situaþii de Urgenþã ºi
Protecþie Civilã, se spune cã pro-
prietarii construcþiilor, care pot fi
persoane fizice sau juridice care
au în administrare construcþii,
sunt cei care vor acþiona pentru
expertizarea tehnicã a construc-
þiilor de cãtre experþi tehnici ates-
taþi, în conformitate cu reglemen-
tãrile tehnice. Aprobarea deciziei
de intervenþie ºi continuarea acþi-
unilor trebuie sã se facã apoi în
funcþie de concluziile care se des-
prinde din raportul de expertizã
tehnicã. În adresã se spune cã lo-
catarii au la dispoziþie doi ani, de
la primirea notificãrii, pentru a
face expertiza ºi încã doi ani pen-
tru a face lucrãrile propriu-zise de
consolidare.

„Persoanele fizice ºi juridice
care au în proprietate sau în ad-
ministrare construcþia ºi care nu
se conformeazã îºi asumã riscul
ºi rãspunderea pentru efectele po-
tenþiale ale seismelor”, se mai ara-
tã în adresa pe care municipalita-
tea a transmis-o asociaþiilor de
proprietari din Craiova.

Centrul Vechi, unul din punctele
sensibile ale Craiovei

Craiova. Autoritãþile locale au
precizat cã, în municipiul nostru,
existã 21 de imobile care au fost
expertizate ºi încadrate într-o cla-
sã de risc seismic: 12 care se în-
cadreazã în clasa de risc seismic
II ºi 8 care sunt în clasa de risc
seismic III. În clasa I risc seis-
mic se aflã prinsã o singurã clã-
dire: fostul sediu al Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj, de pe strada „C. D. Fortu-
nescu”.

Pe lista clãdirilor cu risc seis-
mic din Craiova, regãsim blocul
„Casa Albã”, din centrul Craiovei,
la câþiva paºi de primãrie. A fost
construit în 1926 ºi niciodatã con-
solidat. O vreme, acest imobil a
purtat „bulina roºie” chiar pe fron-
tispiciu, la intrare, dar acest lucru
nu a împiedicat sã se dezvolte un
magazin la parter. La etajele su-
prioare, sunt multe spaþii de locuit,
unde sunt în jur de 140 de loca-
tari.

Un alt punct sensibil al Craiovei
este ºi Centrul Vechi. Aici gãsim
în jur de 100 de case vechi ºi foarte
vechi ar fi grav avariate la un even-
tual cutremur. Deoarece multe din-
tre ele au fost ridicate în 1900 ºi
puþin dupã, au acum structura de
rezistenþã ºubredã.

Bucureºtiul ne-a luat-o înainte
cu iniþiativa

Bucureºti. Capitala stã cel mai
prost la capitolul clãdiri cu risc
seismic mare, pare sã fie ºi cel
primul care a luat-o din loc în
aceastã privinþã. Dupã cutremure-
le din Italia, primarul Gabriela Fi-
rea a luat hotãrârea de a înfiinþa o
direcþie, care sã fie în subordinea
ºi sã se ocupe de inventarierea clã-
dirilor cu bulinã roºie ºi consoli-
darea acestora.

În eventualitatea unui cutremur,
774 de clãdiri s-ar afla în pericol:
183 de imobile încadrate în clasa I
de risc seismic, cu bulinã roºie;

clasa I risc seismic - 173 de clã-
diri, clasa a doua de risc seismic -
318 clãdiri; clasa a III-a de risc
seismic - 94 de clãdiri ºi clasa a
patra – 6. Din anul 2001 pânã în
prezent, au fost consolidate 75 de
imobile, dintre care 18 au fost con-
solidate de cãtre primãrie, restul pe

cheltuiala proprietarilor.

Peste 500 de clãdiri, afectate la
cutremurul din 1977

1977. Seismul din 4 martie 1977
a avut 7,2 grade pe scara Richter
ºi a durat 56 de secunde. Doljul a
fost printre judeþele cele mai afec-
tate de acest sesism. În Dolj, au
fost raportate oficial pierderi mari:
40.675 clãdiri de locuinþe au fost
avariate, 537 au fost prãbuºite ºi
180 blocuri avariate. Peste 200 de
ºcoli, 39 de întreprinderi, 442 uni-
tãþi comerciale ºi peste 100 de bi-
serici au suferit, de asemenea.

În Craiova sunt avariate grav

peste 550 cladiri, printre care Mu-
zeul de Artã, Muzeul Olteniei, Uni-
versitatea ºi Biblioteca judeþeanã.
Multe case vechi de pe strada
„Uniri” s-au prãbuºit atunci, mul-
te dintre ele nemaifiind, din pãca-
te, refãcute.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat, luni, 7 noiembrie a.c.,
sentinþa în dosarul celor patru cra-
ioveni, doi dintre ei tatã ºi fiu, acu-
zaþi cã se ocupau cu vânzarea dro-
gurilor în Craiova, prinºi cu o ju-
mãtate de kilogram de haºiº în par-
carea hipermarketului Lidl. Astfel,
cei doi bãrbaþi, de 22, respectiv 43
de ani, au fost condamnaþi la câte
4 ani de închisoare cu exe-
cutare fiind menþinuþi în
arest preventiv, femeia tri-
misã în judecatã în acelaºi
dosar a primit o pedeapsã
de 1 an închisoare cu sus-
pendare pe durata unui ter-
men de încercare de 2 ani,
iar tânãrul de 17 ani va fi
asistat zilnic pe o perioadã
de 6 luni, conform deciziei
instanþei: „(...) urmând ca
inculpatul Deliu Cristian sã
execute în final 4 ani în-
chisoare. (...) urmând ca
inculpatul Bãlan Marius
Gabriel sã execute în final
4 ani închisoare. Stabileºte

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri dimineaþã, în ju-

Biserica primelor veacuri creºti-
ne a stabilit ziua de 8 noiembrie ca
sãrbãtoare închinatã Sfinþilor Arhan-
gheli Mihail ºi Gavriil, conducãtorii
oºtilor cereºti, simboluri ale luptei
pentru dreptate, împotriva rãului ºi
necinstei. Pornind de la aceste sim-
boluri, Jandarmeria Românã a ales
drept patroni spirituali ai Armei pe
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil,
iar aceastã zi reprezintã un moment
de sãrbãtoare pentru jandarmi. Ast-
fel, în cursul zilei de ieri, de ziua Pa-
tronilor Spirituali ai Jandarmeriei Ro-
mâne, la nivelul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj a fost orga-
nizatã o activitate de donare de sân-

TTTTTraficanþii de droguri din parcare de la Lidlraficanþii de droguri din parcare de la Lidlraficanþii de droguri din parcare de la Lidlraficanþii de droguri din parcare de la Lidlraficanþii de droguri din parcare de la Lidl
condamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Jandarmii doljeni ºi-au sãrbãtorit
patronii spirituali donând sânge

S-a aruncat de la etajul 6S-a aruncat de la etajul 6S-a aruncat de la etajul 6S-a aruncat de la etajul 6S-a aruncat de la etajul 6
al Spitalului de Urgenþã Craiovaal Spitalului de Urgenþã Craiovaal Spitalului de Urgenþã Craiovaal Spitalului de Urgenþã Craiovaal Spitalului de Urgenþã Craiova

ge, activitate la care au participat, vo-
luntar, 25 de jandarmi. Acþiunea de
donare de sânge nu este prima acti-
vitate de acest gen. Deºi are un ca-
racter benevol, periodic, jandarmii -
doljeni, în colaborare cu Centrul
Regional de Transfuzie Sanguinã
Craiova, se implicã activ ºi participã
la acþiuni de donare de sânge.

De asemenea, tot ieri, de la ora
08.00, la biserica cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” a Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj,
preotul militar al unitãþii a oficiat Sfân-
ta Liturghie prilejuitã de aceastã mare
sãrbãtoare creºtinã, dupã cum au
anunþat reprezentanþii unitãþii.

Cei patru craioveni, doi dintre ei tatã ºi
fiu, prinºi în parcarea hipermarketului Lidl,
în timp ce încercau sã vândã aproximativ
jumãtate de kilogram de haºiº cu suma de
10.000 lei, au fost condamnaþi. Magistraþii
Tribunalului Dolj i-au gãsit vinovaþi de tra-
fic internaþional de droguri de risc ºi i-au
condamnat, luni, 7 noiembrie a.c., la pedep-

se cuprinse între 6 luni de asistare zilnicã
pentru tânãrul de 17 ani ºi 4 ani de închi-
soare cu executare. Atât inculpaþii, cât ºi
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, care i-au trimis în judecatã, pot
ataca sentinþa cu apel, la Curtea de Apel
Craiova. Între timp însã, doi dintre craio-
veni rãmân în spatele gratiilor.

pentru inculpata Deliu Alissa pe-
deapsa de 1 an închisoare cu amâ-
narea aplicãrii pedepsei închiso-
rii pe un termen de supraveghere
stabilit în condiþiile art. 84 C.
pen., de 2 ani de la data rãmâne-
rii definitive a prezentei hotãrâri.
Aplicã inculpatului Deliu Cãtã-
lin, mãsura educativã a asistãrii
zilnice pe o perioadã de 6 luni”,

se aratã în hotãrârea Tribunalului
Dolj. Sentinþa nu este definitivã,
astfel cã atât inculpaþii, cât ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova pot face apel, la
Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova, împre-
unã cu un procuror al DIICOT –

Serviciul Teritorial
Craiova, au organizat,
la începutul lunii de-
cembrie 2015, o acþi-
une vizând destructu-
rarea unei grupãri de
traficanþi de droguri de
risc. Astfel, în baza in-
formaþiilor pe care le
aveau, poliþiºtii anti-
drog l-au prins în fla-
grant, în parcarea hi-
permarketului Lidl, joi
3 decembrie 2015, pe
Cãtãlin Deliu, de 17
ani, din Craiova, în
timp ce încerca sã
vândã o jumãtate de

kilogram de haºiº contra sumei de
10.000 lei. Imediat dupã flagrant,
oamenii legii au descins ºi la Ma-
rius Gabriel Bãlan, de 22 de ani,
din Craiova, dar ºi la tatãl tânãru-
lui prins cu drogurile, Cristian De-
liu, de 43 de ani, fiind percheziþio-
natã ºi locuinþa acestuia din Bistreþ.
În urma percheziþiilor, oamenii le-
gii au mai gãsit ºi ridicat alte 60 de
grame de canabis, dar ºi un pistol
letal, de calibrul 6 mm ºi 9 cartuºe
cu glonþ. Cei trei au fost duºi la
sediul DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, au fost audiaþi de pro-
curorul de caz, fiind reþinuþi pe
bazã de ordonanþã pentru 24 de
ore. Pe 4 decembrie au fost pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã pentru
30 de zile, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea

celor trei, sub acuzaþiile de trafic
de droguri de risc, introducere în
þarã de droguri de risc ºi consti-
tuire de grup infracþional organi-
zat. Procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au finalizat
cercetãrile ºi i-au trimis în judeca-
tã pe cei trei, împreunã cu Alissa
Deliu, pentru comiterea infracþiu-
nii de trafic internaþional de dro-
guri de risc. Dosarul, înregistrat
la Tribunalul Dolj pe 21 ianuarie
a.c., a intrat în procedura camerei
preliminare, iar pe 13 aprilie a.c.
instanþa a constatat legalitatea pro-
batoriului administrat de procuro-
rii DIICOT ºi a respins cererile ºi
excepþiile formulate de inculpaþi.-
 Ulterior, Cãtãlin Deliu a fost pla-
sat sub control judiciar, aceastã
mãsurã fiind revocatã luni, odatã
cu pronunþarea sentinþei pe fond.

Un bãrbat în vârstã de 42 de ani, internat de sãptãmâna
trecutã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, a
murit, ieri dimineaþã, dupã ce s-a aruncat de la etajul 6 al
unitãþii medicale. Se pare cã bãrbatul a luat aceastã decizie
întrucât suferea de o boalã incurabilã, lucru pe care îl ºtia,
ºi suferise mai multe intervenþii chirurgicale, care însã nu
îi îmbunãtãþiserã starea de sãnãtate. Poliþiºtii craioveni fac
ºi ei cercetãri în acest caz pentru a stabili cu exactitate
circumstanþele producerii tragediei.

rul orei 9.45, un agent al firmei
care asigurã paza la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-

va a observat o persoanã care
s-a aruncat pe geam, de la unul
din etajele superioare ale clãdi-
rii. A anunþat imediat medicii din
Urgenþã, aceºtia l-au preluat, l-
au dus la Terapie Intensivã, au
demarat manevrele de resusci-
tare, însã fãrã nici un rezultat,
astfel cã au fost nevoiþi sã de-
clare decesul bãrbatului. S-a sta-
bilit, ulterior, cã este vorba de-
spre Paul Pîslea, în vârstã de 42
de ani, din comuna Grozeºti, ju-
deþul Mehedinþi. Bãrbatul sufe-
rea de o boalã incurabilã, lucru
pe care îl ºtia, era internat la eta-
jul 6 al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova de sãptãmâ-
na trecutã, iar vineri suferise o
nouã intervenþie chirurgicalã. Se
pare cã a hotãrât sã nu mai lup-
te. Colegii de salon ai bãrbatului
spun cã gestul acestuia i-a luat
total prin surprindere ºi cã l-au
auzit vorbind la telefon, în cur-
sul dimineþii, cu membrii fami-
liei. Nu a lãsat, însã, nici un bi-
let în care sã-ºi explice decizia.
Poliþiºtii Secþiei 2 Craiova fac
cercetãri pentru a stabili cu
exactitate circumstanþele produ-
cerii tragediei, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Atributul de totalitarism e azi folosit cu o
lejeritate nu doar semãnãtoare de confuzii ºi
de ambiguitãþi, de cele mai multe ori ofensi-
ve dar egal amendabile etichete electorale,
în campanii în care atragerea de voturi devi-
ne un fel de ieftinã piaþã second hand. Fie ºi
din acest motiv, mi se pare mai mult decât
util sã ne întoarcem la o semanticã – verifi-
catã istoric – a acestui fenomen ce-a traver-
sat atât de tragic umanitatea în sinuosul ei
drum milnera.

Se cuvine întâi de toate defriºat în preala-
bil terenul discursului, prea invadat de apro-
ximãri ºi chiar confuzii terminologice: Isto-
ria ideilor recunoaºte, în decursul întregii
istorii a umanitãþii, doar douã totalitarisme,
rectè nazismul þi comunismul (rezumat, în-
deobþte, la perioada sa stalinistã).

“Culpa”, câtã este, îi aparþine, cum se ºtie,
cercetãtoarei Hannah Arendt care refuza atri-
butul chiar ºi pentru fascismul mussolinian.
Nu ne propunem aici sã polemizãm cu acest
punct de vedere. Au fãcut-o alþii, mulþi, mai
ales în ultimele decenii, dupã cum alþii, din
perspective mai largi ºi cu motivaþii diverse,
au suprapus, voit ori nu, peste totalitarism
orice sistem social cu evidente propensiuni
dictatoriale.

O posibilã sursã a erorii de acest gen ar
constitui-o, potrivit unor teoreticieni mai re-
cenþi, confundarea totalitarismului ca sistem

Despre totalitarisme ieri ºi aziDespre totalitarisme ieri ºi aziDespre totalitarisme ieri ºi aziDespre totalitarisme ieri ºi aziDespre totalitarisme ieri ºi azi
social organizat cu modelele ce constituie
ºtiinþele sociale, în ciuda faptului ca acestea
se dovedesc indispensabile în înþelegerea
deplinã a unui fenomen atât de complex. Cât
despre definiþiile conceptului, cea mai sim-
plã, dar tocmai de aceea mai exactã, ar fi
aceea teoretizatã, în Italia, de Norberto Bob-
bio ºi de cãtre unii dintre discipolii sãi: com-
pleta absorbire a societãþii civile în Stat. Este,
cum se poate proba documentar, obiectivul
fundamental al unui regim totalitar. Insã nici
mãcar gradul de atingere a acestui obiectiv
nu e uºor de stabilit, câtã vreme, de la Marx
ºi Engels încoace, stat ºi societate civilã au
interferat ºi s-au suprapus.

Un studios precum Koselleck crede chiar
cã, în cazul unor mega-societãþi, precum cele
din  SUA, China ori Rusia, unde, fãrã a în-
cerca vreo conivenþã cu totalitarismul, dis-
tincþia între stat ºi societate civilã n-ar mai fi
utilizabilã pentru o diagnozã actualã, întru-
cât toate elementele societãþii civile apar in-
tegrate în mecanismele decizionale. Chiar ºi
în Germania nazistã, societatea civilã a reu-
ºit sã împiedice, spre exemplu, extermina-
rea minoritãþilor fizice ºi psihice (dar nu ºi
pe cea a evreilor), utilizând ceea ce Fraenkel
a numit dublul Stat.

Ar fi interesant de analizat, oricât de su-
mar, aspecte legate de fascismul italian, con-
siderat prima miºcare europeanã a dreptei

eversive, antiparlamentare, antiliberale, an-
tidemocratice care a cucerit puterea prin
propriile virtuþi. Care ar fi, într-o privire sin-
opticã, elementele definitorii pentru un re-
gim totalitarist:

- lipsa unor puteri opuse organizate ºi
vizibile;

- regim de masã ºi de atomizare a indivi-
zilor ce coexistã cu soliditatea familiei;

- partid unic, dotat cu o proprie forþã
armatã;

- ºef carismatic, care apare maselor “ca
o întrupare sinteticã a teoriei elitelor, elitã mai
presus de elitã, profet, Dumnezeu al politi-
cii” (dupã R. Michels);

- poliþie secretã;
- “Le dévoir de la delation”, “l’education

de la haine” (dupã J. J. Walter);
- ambiþia de a guverna nu doar trupul, ci

ºi sufletul;
- ambiþia de a face din orice individ un

agent voluntar al autoritãþii;
- politizarea forþatã ºi, în realitate, de-

politizarea;
- folosirea dezordinii pe rol de ordine; ames-

tecul de violenþã legalã cu violenþã ilegalã;
- slãbirea (ori abolirea) distincþiei dintre

public ºi privat;
- statismul dirijat al economiei;
- antisemitism ºi rasism;
- naþionalism, imperialism, cu scopul de

a descãrca în afarã tensiunile sistemului, dar
ºi ca mijloc de a favoriza fuziunea dintre
Naþiune ºi Stat etc.

Revenind la Arendt, sã reamintim cele
douã teze esenþiale ale celebrei sale cãrþi,
“Originile totalitarismului” din 1951: carac-
terul absolut de noutate a fenomenului în
întreaga istorie a umanitãþii (întrucât autoa-
rea disociazã totalitarismul de orice formã
cunoscutã precum dictaturã, despotism, ti-
ranie); paralelismul între totalitarismul nazist
al lui Hitler ºi cel comunist al lui Stalin, sin-
gurele omologate ca atare de Arendt. Pentru
autoare, ideologia nu e altceva decât un ha-
lat pentru totalitarism, un vehicul pentru a
transporta ºi aplica ideea centralã totalitaris-
tã, dominaþia absolutã

Ce-ar mai fi de adãugat în contextul pre-
zentului supraîncãlzit de retorici – fãrã cu-
loare ideologicã – în care, când slãbiciunea
din interior nu se cade a fi recunoscutã, de-
vine imperios necesar ca inamicul, a cãrui
prezenþã notabilã e ireparabilã pentru cohor-
ta de susþinãtori, trebuie neapãrat inventat.
Cã e vorba de corupþie ori nu, de aranja-
mente fãcute în limitele aceleiaºi ordini mai
mult ori mai puþin legalizate (cazul lui Traian
Bãsescu e cât se poate de ilustrativ) abilitate
de toate pãrþile angajate în binomul conflic-
tuale Putere-Opoziþie, aproape cã nici mai
are vreo importanþã.

 Despre Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” , prea multe lucruri în
plus nu mai pot fi spuse, iar per-
formanþele obþinute sunt cât se
poate de elocvente, în ceea ce pri-
veºte procesul ºcolar. Instituþia de
învãþãmânt preuniversitar, una de
anvergurã, s-a aliniat legislaþiei , iar
cadrele didactice care au avut po-
sibilitatea legalã de susþinere a exa-
menului pentru ocuparea funcþii-
lor de director, respectiv director

În perioada 07 – 12 noiembrie
2016, se va desfãºura Sãptãmâna
Educaþiei Permanente – Festivalul
ªanselor Tale – Ediþia a XVII-a ,
Seminarul avînd ca temã „Forma-
rea competenþelor de explorare a
realitãþilor geografice în orizontul
local ºi prin intermediul substitu-
telor acesteia”, cu sloganul „Soli-
daritate între generaþii”, avînd loc
sub egida Primãriei Craiova, Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”,
în colaborare cu Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj ºi Societatea de
Geografie din România – Filiala

„Solidaritate între generaþii”„Solidaritate între generaþii”„Solidaritate între generaþii”„Solidaritate între generaþii”„Solidaritate între generaþii”
Dolj, reprezentatã prin prof. univ.
dr. Sandu Boengiu, preºedinte al
acesteia. Astãzi, între orele 14:00
– 16:00, la Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” se vor desfãºura
lucrãtile tematice. „Evenimentul îºi
propune promovarea unui partene-
riat activ între furnizorii de diver-
se servicii educaþionale din aria
guvernamentalã ºi nonguverna-
mentalã”, a precizat prof. Maria
Ciobanu, inspector disciplina Ge-
ografie, în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
al doilea post de adjunct va fi desemnat prin delegaþie

 A mai trecut o zi, din calendarul susþinerii concursului
pentru ocuparea posturilor de director, respectiv director
adjunct în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar. La Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” este o situaþie destul de
dificilã, un post de adjunct rãmânând neocupat, care va fi,
conform metodologiei, ocupatã prin delegaþie, în interesul
învãþãmântului, dar nu mai mult decât pânã la susþinerea
unui nou concurs, care nu trebuie sã treacã peste inaliza-
rea anului ºcolar aflat în desfãºurare.

adjunct s-au înscris la concurs.
Examenul, cu tot ceea ce presu-
pune acesta, s-a desfãºurat, iar
rezultatele nu au întârziat sã aparã.
Pe primul loc, pentru manager, s-
a clasat prof.  Ileana Didu, ur-
matã de actualul director, prof.
Carmen ªtefãnescu. Ambele dis-
tinse profesoare au aplicat ºi pen-
tru „director adjunct”, ºi au pro-
movat. Astfel, una dintre acestea
va rãmâne director, iar cealaltã va

deveni locþiitor. Rãmâne, însã, o
problemã: pentru cel de-al doilea
post de adjunct va fi nevoie de
numire prin delelegaþie, cu acor-
dul Consiliului Profesoral al unitã-
þii, aprobat prin Consiliul de Admi-
nistraþie al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, deoarece nu sunt
soluþii legale conforma legislaþiei de
concurs, prin neparticiparea la
competiþie în acest sens. Numirea
poate fi fãcutã numai din cadrul
cadrelor didactice care nu intrã sub
incidenþa metodologiei: este inter-
zisã desemnarea pentru cei care au
picat concursul sau, chiar dacã s-
au înscris, nu s-a prezentat.
Rezolvãri ºi în judeþ

În aceeaºi zi, s-au definitivat,
cel puþin teoretic, pânã la finaliza-
rea eventualelor contestaþii, ºi ocu-
parea mai multor funcþii de con-

ducere din cadrul institu-
þii de învãþãmânt preuni-
versitar.  Astfel, la Liceul
Tehnologic „George Bi-
bescu” din Craiova ,
prof.  Petre Cauc a ob-
þinut cel mai bun punctaj
pentru funcþia de direc-
tor, iar la Liceul Tehno-
logic „Dimitrie Filiºanu”
din Filiaºi, prof. Ioana
Bebu se aflã pe primul
loc în concurs, ca secon-
dant avându-l pe prof.
Mãtuºe Alexandru Pe-
tre. De asemenea, la Li-
ceul Tehnologic „Horia
Vintilã” din Segarcea, pri-
mul loc a fost ocupat de
prof. Elena Georgiana
Ristea.

CRISTI PÃTRU
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Portul Bechet este amplasat pe malul stâng
al Dunãrii la km 679. Portul dispune de cheiuri
pereate în lungime de 600 ml ºi de o rampã de
acostare a navelor fluviale de tip RO-RO pre-
cum ºi de o platformã de îmbarcare a pieselor
agabaritice. Cu alte cuvinte, dispune de douã
cheuri. Cheu de piatrã înclinat (pereu) în lungi-
me totalã de 600 m ºi Cheu vertical 70 m lungi-
me. Principalele dane din port:  dana de cereale
- 100 m lungine;  dana pentru mãrfuri generale -
200 m ºi dana terminal petrolier - 300 m. Supra-
faþa portuarã concesionatã de Ministerul Trans-
porturilor ºi infrastructurii cãtre CN APDF SA
Giurgiu 76 287mp. Operatori principali : SPET
SA Craiova, SC CEREALCOM Dolj. Situaþia este
ceva mai încurcatã, procesele curg între opera-
torii principali, Consiliul Judeþean Dolj, Consi-
liul Local Bechet ºi CN APDF Giurgiu. Deschi-
derea podului peste Dunãrea la Calafat încur-
când destul de mult afacerile operatorului SC
Spet Shipping SA, ajungându-se la intrarea în
insolvenþã ºi constatarea falimentului.

La barã cu operatorul
de la Bechet

Începând cu 1 iulie 2014, contractul de con-
cesiune a terenului în suprafaþã de 7,39 ha si-
tuat pe raza localitãþii Bechet, pe care îºi desfã-
ºoarã activitatea Punctul de trecere a frontierei
Bechet-Oreahovo, având concedent Consiliul
Local Bechet ºi concesionar Consiliul Judeþean
Dolj s-a modificat în sensul stabilirii redevenþei
la 0 lei. În baza unei hotârâri a CJ Dolj din 2003,
 administraþia judeþeanã vira lunar Consiliului
Local Bechet o redevenþã de 8000 de dolari echi-
valent în lei, în condiþiile în care SC Spet Ship-
ping SA Bucureºti achita la rândul ei Consiliu-
lui Judeþean Dolj suma de 12.000 de dolari con-
form prevederilor contractului de asociere nr
6187/1993. Având în vedere cele prezentate s-a
impus reducerea redevenþei lunare datorate
Consiliului Local Bechet de la 8000 de dolari
echivalent în lei la 0 lei, aºa cum a fost stabilit
iniþial prin contractul de concesiune nr 1/1992,
începând cu luna iulie 2014. Pentru a pune lu-
crurile la punct, administraþia judeþeanã a che-

Compania Naþionalã Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale
(CN APDF) SA Giurgiu, aflatã sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, este una dintre entitãþile cu rol strategic în do-
meniul transporturilor navale. Teoretic, practic nu stau lucrurile
chiar aºa...Compania Naþionalã, la care acþionari sunt Ministe-

mat în instanþã firma SC Spet Shipping SA Bu-
cureºti, procesul  judecându-se iniþial  la Tribu-
nalul Dolj, iar dupã câteva înfãþiºãri s-a mutat
la Tribunalul Bucureºti. În paralel, CJ Dolj a
fost chemat la barã de CL Bechet ºi i s-a soliciat
suma restantã de 506.642 lei. Procesul s-a jude-
cat la Tribunalul Dolj ºi s-a dat o decizie favo-
rabilã Cosiliului Local Bechet,  decizie care a
fost imediat contestatã la Curtea de Apel Cra-
iova de CJ Dolj, dar care a fost respinsã în  ºedin-
þa din 27 octombrie a.c.

Radu Berceanu
a dat tonul…

Portul de la Bechet a fost dintotdeauna pe
agenda guvernelor, toþi au vrut sã facã ceva cu
acest port ca sã aducã dezvoltare economicã în
zonã. Din pãcate toate încercãrile au eºuat. Pri-
ma, prin 2009, aparþine ministrului Transportu-
rilor Radu Berceanu, care a intenþionat sã trea-
cã Portul Bechet în patrimoniul localitãþii, ini-
þiativã salutã de conducerea localitãþii de atunci,
dar luatã sub lupã de conducerea administra-
þiei judeþene. “Primarului de la Bechet ºi Consi-
liului Local li s-a fãcut un cadou neaºteptat,

cred eu. Domnul ministru Berceanu a anunþat
public cã Portul Bechet revine localitãþii. Toate
bune ºi frumoase, numai cã programele UE pen-
tru dezvoltarea porturilor considerã cã activi-
tatea portuarã este o activitate economicã cu
beneficii, cu profit, de aceea cofinanþarea mer-
ge pânã la 50 la sutã din banii pe care trebuie
sã-i primeascã de la UE. Dacã acceseazã un pro-
gram al UE de un milion de euro, comunitatea
trebuie sã punã 500.000 euro. Ei au probleme
acolo ºi cu salariile. Aici cred cã ar mai trebui
gânditã aceastã treabã, poate chiar de la nivel
central, dacã localitãþile pe raza cãrora se aflã
portul pot sã ducã mai departe programe ale

UE”, a fost declaraþia de atunci a preºedintelui
CJ Dolj, Ion Prioteasa. Primarul de atunci al lo-
calitãþii Bechet, Costel Tulitu, acum aflat în
puºcãrie pentru corupþie recunoºtea cu seni-
nãtate cã portul este o “vacã bunã de muls”.
Adicã, poate contribui la bugetul local cu pes-
te trei milioane de lei. “Dacã ar fi fost o povarã,
nu-l luam. Este o vacã de muls de la care luãm
lapte. Când spun cã e o vacã de muls am în
vedere cã pânã acum noi îi dãdeam iarbã, dar
laptele se ducea la Giurgiu. Sãptãmâna viitoare
vom da o hotãrâre de Consiliu Local pentru a
prelua portul. Acest port e benefic la ora actua-
lã. Am estimate cã vom avea la buget cam 30 de
miliarde pe an”, a declara atunci Costel Tulitu.
ªi lucrurile au rãmas doar la nivel de declaraþii.
Nici pânã în ziua de astãzi Radu Berceanu nu a
reuºit sã explice de ce conducerea CN APDF a
fost mai tare decât un ministru….

ªi istoria se repetã…
alt guvern, altã promisiune
neonoratã

Patru ani mai târziu, alt guvern, alt ministru
al Transporturilor. Acelaºi proiect… care a
e_uat lamentabil. Pe 29 octombrie 2013,
MDRAP – Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice a publicat proiectul de
LEGE privind stabilirea unor mãsuri de descen-
tralizare a unor competente exercitate de unele
ministere si organe de specialitate ale adminis-
tratiei publice centrale, precum ºi a unor masuri
de reforma privind administraþia publicã. Luni,
11 noiembrie 2013, Victor Ponta a anunþat cã
Executivul va adopta în ºedinþa de joi, 14 no-
iembrie, proiectul de lege privind descentrali-
zarea, iar angajarea rãspunderii Executivului în
faþa Parlamentului va avea loc în ºedinþa de
marþi, 19 noiembrie, dacã termenul va fi agreat
ºi de Parlament. La domeniul transporturilor
proiectul de lege prevedea urmãtoarele : „portu-
rile administrate de Compania Naþionalã
„Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale”
S.A. – Giurgiu ºi Compania Naþionalã “Ad-
ministraþia Porturilor Dunãrii Maritime” S.A.
– Galaþi vor trece de administraþiile locale.
Astfel, autoritãþile administraþiei publice lo-
cale vor administra infrastructura portuarã
de pe raza administrativ-teritorialã a acesto-
ra, în condiþiile legii, conform Anexei nr. 8 a
prezentului proiect de lege. Autoritãþile ad-
ministraþiei publice locale vor înfiinþa admi-
nistraþii portuare, prin hotãrâre a autoritãþii
deliberative, în cadrul zonei de activitate, în
limita terenurilor portuare, a radelor ºi pen-
tru infrastructura de transport naval aferentã
porturilor respective. Administraþiile portua-
re care vor fi înfiinþate vor îndeplini funcþia
de autoritãþi portuare, în condiþiile legii, ºi
exercitã atribuþiile prevãzute de art. 24 din
Ordonanþa Guvernului nr. 22/1999 privind
administrarea porturilor ºi a cãilor naviga-

bile, utilizarea infrastructurilor de transport
naval aparþinând domeniului public, precum
ºi desfãºurarea activitãþilor de transport na-
val în porturi ºi pe cãile navigabile interioa-
re, republicatã,cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare. Mãsura de descentralizare pro-
pusã privind administrarea directã de cãtre
consiliile locale a porturilor dunãrene aflate
pe teritoriul acestora poate contribui printr-
o mai bunã ºi eficientã organizare ºi funcþio-
nare a acestora la stimularea creºterii econo-
mice în judeþele respective”.

Se fãceau calcule
serioase la Portul Bechet...
dar... cam atât

Imediat administraþi Bechet a trecut la fapte.
„Decizia ministrului este ca aceste porturi sã
treacã în administrarea autoritãþilor locale. Noi
avem deja niºte hotãrâri în acest sens. Existase
un moment prielnic, dar nu s-a materializat. Iar
dacã preluãm portul, taxa de tranzit portuar o
vom aplica noi, ceea ce este extrem de bine pen-
tru bugetul localitãþii noastre. APDF Giurgiu,
care a deþinut pânã acum administrarea acestui
port, încaseazã vreo 7-8 miliarde de lei lunar.
Dar foarte important e cã banii aceºtia nu vin în
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judeþul nostru ºi, mai mult, în acest timp nu s-a
fãcut nici o investiþie în port. Era de aºteptat ca
sã se investeascã puþin ºi aici pentru cã s-au
luat mulþi bani. Dar nu s-a întâmplat nimic. În 
acest moment, singurii bani de pe urma portu-
lui care intrã la bugetul localitãþii Bechet sunt
cei care se colecteazã dintr-o taxã suplimentarã
pe care Primãria a instituit-o pentru tranzitarea
unei porþiuni de drum. Avem o porþiune de
drum, care este a noastrã ºi pe care am pus ºi
noi o taxã de 2 euro la TIR. Dar nu a fost ceva
bun, pentru cã firma care aplicã taxa de feribot
a adãugat ºi ea încã 2 euro. Pe aceºti bani ni-i
vireazã apoi nouã, în contul Primãriei, la sfârºi-
tul fiecãrei luni. Trebuie sã facem de aºa naturã
încât sã îi încasãm noi fãrã nici un intermedia-
ry…”, spunea atunci primarul localitãþii, Gheor-
ghe Ionele, acum declarat incompatibil de ANI.
ªi nici de data asta nu a fost sã fie. Din nou
conducerea CN APDF Giugiu a învins miniºtri,
premierul de atunci ºi vicepremierul pentru cã
nici pânã astãzi nu s-a schimbat nimic, porturi-
le sunt tot în administrarea CN APDF Giurgiu,
un fel de Compania Naþionalã de Drumuri…a-
dicã, stat în stat.

Dar cine este viteazul
pus în fruntea
CN APDF Giurgiu ?!

Directorul general al companiei, Matei Cris-
tian, a fost numit în funcþie în data de 8 februa-
rie 2013 prin Decizia nr.1 a Consiliului de admi-
nistraþie fãrã a îndeplini condiþiile generale,
specifice ºi criteriile de selecþie prevãzute de
OUG nr.109/2011 privind guvernanþa corpora-
tivã a întreprinderilor publice. De la numire ºi
pânã în prezent situaþia economico-financiarã
a companiei s-a deteriorat constant, nefiind dis-
puse mãsuri reducere a arieratelor ºi creanþelor,
de eliminare a pierderilor ºi de consolidare a
veniturilor.

În ultimii 3 ani CN APDF SA Giurgiu nu a
reuºit sã se încadreze în bugetele de venituri ºi
cheltuieli aprobate, veniturile totale fiind reali-
zate parþial. În acelaºi timp, cheltuielile au fost
mai mari, cu consecinþe asupra profitului ºi acu-
mulãrii de pierderi financiare care au ajuns sã
reprezinte circa 4 milioane de lei, din care numai
în primul semestru al anului 2016 pierderile au
fost de peste 550 mii de lei. Acesta în condiþiile
în care ultimul an pe profit, nesemnificativ de
altfel (circa 27 mii de lei), a fost anul 2013, în
care actualul director a preluat mandatul. Din
rapoartele Curþii de Conturi rezultã clar cã da-
toriile companiei au crescut an de an, astfel în-
cât acestea au ajuns în prezent la circa 3,5 mili-
oane de lei cãtre bugetul de stat ºi la circa 4,4
milioane de lei cãtre diverºi creditori. În aceste
condiþii, compania ºi managementul acesteia
nu s-au încadrat în indicatorii de eficienþã ºi
performanþã aprobaþi, procedând în schimb la
ilegalitãþi care au prezentat în mod denaturat
situaþia economico-financiarã.

Pentru acoperirea slabelor performanþe, si-
tuaþia financiarã întocmitã la finele anilor 2013
ºi 2014 a fost denaturatã semnificativ prin ne-
înregistrarea în evidenþa contabilã a rezultate-
lor acþiunii de reevaluare a imobilizãrilor cor-
porale efectuate, în timp ce în soldul clienþi au
fost menþinute în mod nejustificat ºi nelegal
sume de circa 3 milioane de lei reprezentând
creanþe neîncasate de la clienþii incerþi aflaþi
în insolvenþã sau faliment. Pe lângã aceste si-
tuaþii, Curtea de Conturi ºi Ministerul Finan-
þelor au identificat grave deficienþe pe linia
aplicãrii ºi respectãrii legislaþiei fiscale, fiind
descoperite situaþii de stopaj la sursã a sume-
lor datorate de angajator.

În 2015... investiþiile
în porturi continuã...
doar pe hârtii

ªi aºa am ajuns în 2015, alt guvern, alt minis-
tru al Transporturilor. De data asta nu se mai
anunþã nimic legat de descentralizare, ci de o
posibilã modernizare... posibilã pentru cã ºi

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

rul Transporturilor (80%) ºi SC Fondul Proprietatea SA (20%),
are în administrare porturile fluviale din localitãþile Moldova

Veche, Drobeta Turnu Severin, Calafat, Bechet, Corabia, Giur-
giu, Olteniþa, Cãlãraºi ºi Cernavodã. Douã ne intereseazã cu
precãdere fãcând parte din judeþul Dolj: Bechet ºi Calafat.

acest proiect a rãmas la stadiu de iniþiativã. El
trebuia deja sã fie gata cam pe jumãtate, dar ,
din pãcate, nici nu a început. Prin februarie 2015
s-a anunþat public faptul cã acest Complex
portuar Giurgiu, alãturi de porturile Bechet ºi
Corabia, gestionate de Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale, vor fi modernizate prin inves-
tiþii cu o valoare cumulatã de 70 milioane lei,
inclusiv TVA. Indicatorii tehnico - economici ai
investiþiilor, finanþate cu bani de la buget ºi fon-
duri externe, sunt incluºi în trei proiecte de or-
din elaborate de Ministerul Transporturilor.
Prima investiþie, care vizeazã lucrãri de construc-
þii hidrotehnice în complexul portuar Giurgiu,
are o valoare estimatã de 23,2 milioane lei ºi va

dura 18 luni. Proiectele din porturile Corabia ºi
Bechet vor costa 23,8 milioane lei, respectiv
22,8 milioane lei. Durata de realizare a investiþii-
lor va fi de 27 de luni în portului Corabia ºi de
33 de luni pentru portul Bechet.  Aºadar, ca
urmare a tergiversãrii procedurilor de implemen-
tare a proiectelor finanþate prin Programul Ope-
raþional Sectorial Transport (POST) 2007 - 2013
pentru reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructu-
rii portuare, CN APDF SA a pierdut posibilita-
tea accesãrii fondurilor alocate. Pierderea aces-
tei oportunitãþi a fost motivatã prin faptul cã se
vizeazã includerea acestora în Programul Ope-
raþional Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020.
Aceastã intenþie nu ia însã în considerare fap-
tul cã CN APDF SA Giurgiu nu este eligibilã
pentru aplicaþii POIM, întrucât înregistreazã
datorii restante la bugetul de stat.

De circa 6 ani nu au mai
fost efectuate dragaje

Infrastructura portuarã aflatã în administra-
rea CN APDF SA Giurgiu, se aflã într-o situaþie
dificilã ca urmare a procesului accentuat de
degradare ºi a lipsei de investiþii. Degradarea
extinsã a infrastructurii, care se manifestã prin
surparea malurilor în zona cãii de rulare a maca-
ralelor ce deservesc dana de operare cereale ºi
balastru, deteriorarea elementelor de acostare
a navelor, absenþa lucrãrilor de consolidare a
cheurilor, neasigurarea adâncimilor de naviga-
þie a ºenalului navigabil, sunt câteva dintre
condiþiile favorabile apariþiei unor incidente ºi
riscuri pentru activitatea operatorilor portuari
ºi pentru siguranþa navigaþiei. De circa 6 ani nu
au mai fost efectuate dragaje în porturile Cala-
fat ºi Corabia, de 10 ani pe segmentul fluvial
din zona Mehedinþi, în aval de Porþile de Fier II,
de circa 20 de ani pe segmentul dintre Cetate ºi
Corabia etc.  Starea de fapt persistã, în pofida
solicitãrilor repetate ale concesionarilor care
opereazã în zonele portuare de asigurare a con-
diþiilor necesare derulãrii activitãþilor,  de fieca-
re datã reprezentanþii companiei naþionale in-
vocând lipsa fondurilor. Pentru asigurarea adân-

cimilor optime de operare a navelor, reprezen-
tanþii mai multor societãþi au suportat din veni-
turile proprii costurile de dragare, solicitând sau
urmând sã solicite decontarea contravalorii
acestora.

Portul Calafat
pare a fi pãrãsit

Portul Calafat este unul dintre cele douã
porturi fluviale româneºti din judeþul Dolj. Este
situat în oraºul Calafat, pe malul stâng al Dunã-
rii, la kilometrul 794 - 795, cu o radã portuarã
cuprinsã între kilometri 793 -796.. În zona ram-
pei de acostare a navelor fluviale de tip RO-RO
este amenajat un punct de trecere a frontierei
(PTF) dotat cu toate facilitãþile. Operatori sunt
SCEP Drobeta SA Orºova ºi SC CEREALCOM
Dolj SA. Suprafaþa totalã a incintei portuare

concesionate de Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii cãtre CN APDF SA Giurgiu este
de 50.968 mp.  Portul este de tip fluvial, permi-
þând acostarea barjelor de pânã la max. 2.000
t; accesul pe apã este asigurat direct din se-
nalul navigabil al Dunãrii; adâncimea de acos-
tare este de -3,00 m. Portul dispune de urmã-
toarele fronturi de acostare, amenajate cu pe-
reu, din amonte spre aval. În zona aval a portu-
lui existã un ferry-boat care asigurã legãtura
dintre Calafat din Romania -Vidin din Bulga-
ria. Portul dispune de platforme de depozitare
în suprafaþã de 11.000 mp. Echipamente de
operare: 2 macarale portic de cheu de 5tf x 32
m, iar la celelalte dane operatiunile se executa
cu macarale plutitoare. Capacitate de trafic:
270 mii t/an. Portul dispune de facilitãþile pri-
vind alimentarea cu energie electricã, apa ºi
canalizare. ªi Portul Calafat a pierdut o finan-
þare europeanã. În 20014 se anunþase cu surle
ºi trâmbiþe cã Portul Calafat va fi extins în urma
unei investiþii de 22,69 milioane lei. Contractul
de finanþare prin Programul Operaþional Sec-
torial „Transport” 2007. Lucrãrile trebuiau sã
se încheie în septembrie 2015. Investiþia viza
în principal extinderea infrastructurii portu-
lui Calafat. În acest sens ar fi fost moderniza-
tã ºi extinsã cu 30 m dana nr.4 ºi s/ar fi con-
struit o nouã danã, nr.5, în lungime de 130 m,
cu instalaþiile electrice, de alimentare cu apã
ºi canalizare aferente. Proiectul avea un bu-
get total de 22,69 milioane lei, din care 11,22
milioane lei constituie finanþare nerambursa-
bilã acordatã prin Programul Operaþional Sec-
torial „Transport” 2007-2013. Restul sumei
trebuia asiguratã de la Bugetul de Stat. Pri-
marul localitãþii Calafat, Lucian Ciobanu a
declarat cã nici nu s-au apucat de treabã, aºa
cã nu avea cum sã se finalizeze investiþia în
septembrie 2015. “Nu eram eu primar în 2014,
dar secretarul Primãriei ºtie, el spune cã nu s-
a fãcut nicio investiþie în Port. Acum am tre-
cut pe acolo ºi încarcã unii… nu e nicio acti-
vitate în Port. E mort…”, a conchis primarul
municipiului Calafat.
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În opinia specialiºtilor, majo-
rarea este susþinutã de faptul cã
ºi în celelalte þãri ale Uniunii Eu-
ropene existã o tendinþã generalã
în acest sens, tendinþã agreatã ºi
de Uniunea Europeanã a Medici-
lor Specialiºti.

Câteva dintre specialitãþile la care
creºte durata rezidenþiatului sunt
chirurgie toracicã (de la 5 ani la 6
ani), cardiologie (de la 5 ani la 6
ani), endocrinologie (de la 4 ani la
5 ani), gastroenterologie (de la 4
ani la 5 ani), geriatrie ºi gerontolo-
gie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga
listã  de specilitãþi se gãseºte în
Ordinul nr. 1109/2016 pentru mo-
dificarea Ordinului ministrului sã-
nãtãþii publice nr. 1.509/2008 pri-
vind aprobarea Nomenclatorului de
specialitãþi medicale, medico-den-

Noutãþi la concursulNoutãþi la concursulNoutãþi la concursulNoutãþi la concursulNoutãþi la concursul
de rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiat

Concursul de Rezidenþiat din acest an vine cu noutãþi pentru absol-
venþii care îl promoveazã. O serie de specialitãþi a cãror duratã a fost
redusã în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. Astfel,
mai multe comisii de specialitate ale Ministerului Sãnãtãþii au soli-
citat armonizarea curriculelor de pregãtire cu cele europene, ceea
ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregãtire avute anterior
anului 2010 sau majorarea duratei de pregãtire.

tare ºi farmaceutice pentru reþea-
ua de asistenþã medicalã. Demer-
sul Ministerului Sãnãtãþii de revi-
zuire a duratelor de pregãtire a fost
susþinut ºi de Colegiul Medicilor din
România.

Rezidenþiatul,
programat pe 20 noiembrie
O altã noutate este înfiinþarea

specialitãþilor care vizeazã patolo-
gia pediatricã. Astfel, au fost cre-
ate noi specialitãþi: cardiologie pe-
diatricã, gastroenterologie pediatri-
cã, nefrologie pediatricã, oncolo-
gie ºi hematologie pediatricã, pneu-
mologie pediatricã. Curricula pen-
tru acestor noi specialitãþi este în
curs de elaborare, având trunchi
comun cu specialitatea pediatrie în
primii ani.

Pentru me-
dicina dentarã
s-a înfiinþat, la
solicitarea Co-
legiului Medi-
cilor Dentiºti
din România,
specialitatea de
pedodonþie, cu

o duratã de pregãtire de 3 ani.
Anul acesta, concursul de rezi-

denþiat va avea loc în data de 20
noiembrie în centrele universitare
din Bucureºti, Cluj-Napoca, Cra-
iova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timi-
ºoara, cu clasificare unicã pe þarã.

Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) din Craiova scoate
la concurs în aceastã toamnã 312
locuri. Cele mai multe sunt pentru
domeniul Medicinã (270), urmat de
Medicinã Dentarã (31) ºi Farma-
cie (11). Înscrierile s-au încheiat
la data de 28 octombrie a.c, Mi-
nisterul Sãnãtãþii fiind cel care are
responsabilitatea centralizãrii liste-
lor cu candidaþi.

Repartizarea candidaþilor pe sãli
se face diferenþiat, pe domeniile

pentru care s-au înscris, de cãtre
fiecare universitate de medicinã ºi
farmacie.  La data de 16 noiem-
brie, candidaþii pot afla sala ºi ora
începerii probei de concurs vizi-
tând paginile de internet ale univer-
sitãþilor de medicinã ºi farmacie
sau site-ul rezidentiat.ms.ro. Cu cel
puþin 24 de ore înainte de concurs,
la fiecare salã se afiºeazã lista can-
didaþilor repartizaþi în sala respec-
tivã. Candidaþii ale cãror dosare de
înscriere au fost admise, dar în
ziua concursului sunt declaraþi ab-
senþi în sãlile de concurs, nu vor
beneficia de  returnarea taxei achi-
tate pentru concurs. Beneficiazã de
returnarea taxei achitate pentru
concurs doar candidaþii ai cãror
dosare de înscriere sunt respinse.

Test-grilã cu 200 de întrebãri
Concursul se desfãºoarã sub

formã de test-grilã cu 200 de în-
trebãri pentru fiecare domeniu,
identice pentru toate centrele
universitare în care se organi-
zeazã concursul, pe o duratã de
4 ore. Întrebãrile sunt diferite,

în funcþie de domeniu.
Alegerea unui loc sau post este

condiþionatã de obþinerea unui
punctaj minim de promovare de
60% din punctajul maxim realizat
la nivel naþional pentru cele 200 de
întrebãri pentru fiecare domeniu.
Ocuparea locurilor/posturilor în
specialitate se face în ordinea
punctajului de promovare obþinut,
în limita locurilor/posturilor publi-
cate la concurs, alcãtuindu-se o
singurã clasificare naþionalã pen-
tru fiecare domeniu.

Candidaþii, posesori ai diplomei de
medic obþinutã în România ori în-
trun alt stat membru al Uniunii Eu-
ropene, pentru locurile oferite româ-
nilor de pretudinteni de cãtre Minis-
terul Educaþiei Naþionale ºi Cercetã-
rii ªtinþifice, conform Legii nr.299/
2007, privind sprijinul acordat româ-
nilor de pretutindeni, Republicatã,
susþin concursul în aceleaºi condiþii
precum cetãþenii români, însã con-
cureazã pe locurile publicate de acest
minister, care le va distribui pe cen-
trele universitare.

RADU ILICEANU

Titularii de card ce cãlãtoresc
în alte state vor avea acces, în ace-
leaºi condiþii ca ºi cetãþenii cu di-
zabilitãþi ai statului respectiv, la
anumite drepturi, permiþând astfel
un tratament egal ºi facilitând mo-
bilitatea în spaþiul european. Ser-
viciile stabilite de fiecare stat mem-

Proiect pilot la nivel naþional
DGASPC Dolj va înmâna Cardul european pentru dizabilitateDGASPC Dolj va înmâna Cardul european pentru dizabilitateDGASPC Dolj va înmâna Cardul european pentru dizabilitateDGASPC Dolj va înmâna Cardul european pentru dizabilitateDGASPC Dolj va înmâna Cardul european pentru dizabilitate
Dupã ce a implementat cardul european de sãnãtate, România aduce

în urmãtoarea perioadã cardul european pentru dizabilitate. Este do-
cumentul care dã dreptul persoanelor cu dizabilitãþi la acces gratuit la
evenimente culturale, sportive ºi de petrecere a timpului liber, în
statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul “Asi-
gurarea mobilitãþii pentru persoane cu dizabilitãþi în România ºi Eu-
ropa” implementat de Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu
Dizabilitãþi ºi finanþat de Comisia Europeanã. Primul lot gratuit va fi
de 50.000 de carduri la nivel naþional, numãrul fiind stabilit prin pro-
gramul de debut. Documentul va fi valabil pânã în 2020.

bru UE participant la proiect de
care beneficiazã persoanele cu han-
dicap în baza cardului vor fi postate
pe site-ul proiectului, www.carddi-
zabilitate.gov.ro. Þãrile incluse în
acest proiect sunt Slovenia, Ci-
pru, Belgia, Italia, Estonia, Fin-
landa ºi Malta.

Primul pas, cererea la DGASPC Dolj
„Copiii ºi adulþii cu handicap be-

neficiazã de Cardul European pen-
tru dizabilitate, dacã deþin certifi-
cat de încadrare în grad de han-
dicap, în termen de valabilitate.
Persoanele îndreptãþite – persoana
adultã cu handicap sau în cazul mi-
norului reprezentantul legal al aces-
tuia – vor depune în scris la
DGASPC Dolj - Serviciul Evidenþã
ºi Platã Prestaþii Sociale (Bulevar-
dul Nicolae Titulescu nr. 22, came-
ra nr. 37) sau electronic, la adresa
de email office@dgaspcdolj.ro, o

cerere însoþitã de o fotografie tip
buletin (3 x 4 cm) ºi de datele de
contact (telefon fix sau mobil, adre-
sa e-mail). În cazul în care se va
opta pentru varianta de transmitere
a fotografiei în format electronic,
se vor pãstra aceleaºi dimensiuni ale
fotografiei”, ne-a precizat Florin
Stancu, directorul executiv al Di-
recþiei Generale de Asistenþã Publi-
cã ºi Protecþia Copilului Dolj.

Programul de lucru cu publicul
al Serviciului Evidenþã ºi Platã Pre-
staþii Sociale este de luni pânã joi,
între orele 09.00 – 13.00. Cererea
pentru acordarea Cardului European
pentru Dizabilitate se poate obþine
de la Serviciul Evidenþã ºi Platã Pre-
staþii Sociale sau poate fi descãrca-
tã de pe pagina de internet a
DGASPC Dolj– www.dgaspcdol-
j.ro, secþiunea - Prestatii sociale si
facilitati persoane cu handicap sau
sectiunea Formulare on-line. Car-

dul european pentru dizabilitate va
fi eliberat de cãtre DGASPC Dolj,
prin persoanele responsabile desem-
nate în acest sens.  Documentul,
nominal ºi netransmisibil, va fi va-
labil pânã în luna august 2020.

Numãrul naþional este limitat la 50.000
Dupã cum am aflat de la con-

ducerea DGASPC Dolj, proiectul
pilot “Asigurarea mobilitãþii pentru
persoane cu dizabilitãþi în Româ-
nia ºi Europa” implementat de Au-
toritatea Naþionalã pentru Persoa-
nele cu Dizabilitãþi ºi finanþat de
Comisia Europeanã înseamnã,
concret, emiterea la nivelul între-
gii þãri a 50.000 de carduri euro-

pene pentru dizabilitate. Astfel, cu
cât mai repede vor depune doljenii
în cauzã cererile la DGASPC Dolj,
cu atât structura din Bucureºti va
procesa datele ºi va emite cardul.
Primele 200 de cereri sunt aºtep-
tate sã fie transmise de specialiºtii
sociali doljeni pânã la mijlocul lunii
în curs cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Persoanele cu Dizabilitãþi.
La nivelul Doljului, repartizarea
actualã pe grade de handicap este
urmãtoarea: grav – 5.893 persoa-
ne; accentuat – 7.767 persoane;
mediu – 2.240 persoane; uºor –
332 persoane.

VALENTIN CEAUªESCU
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„Un omagiu adus Marii Doamne
a Romanþei Româneºti”

«Festivalul Naþional „Ioana
Radu” se doreºte un omagiu adus
Marii Doamne a Romanþei Româ-
neºti. Ioana Radu este un cetãþean
al Craiovei, un om care ne-a re-
prezentat întotdeauna ºi care a ri-
dicat romanþa la rang de muzicã
cultã. Mulþi au fost aceia care au
încercat sã-i calce pe urme, puþini
dintre ei au gãsit însã drumul ºi
nimeni n-a fãcut-o mai bine decât
ea. Ar trebui sã fim mândri cã
aceastã mare doamnã a fost con-
citadina noastrã pentru o lungã
perioadã de timp ºi este legatã de
aceste locuri ºi de oamenii de aici,
pentru cã aici ºi-a petrecut copilã-
ria ºi adolescenþa, aici a cântat. Iar
aceastã legãturã s-a vãzut ºi de-a
lungul vieþii sale: de fiecare datã se
întorcea cu mare drag la Craiova.
ªi ºi-a dorit sã aibã un festival care
sã vorbeascã despre muzica pe

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Încercãm mereu sã gãsim o modalitate sã placã ºi sã surprin-
dã, în acelaºi timp”, a afirmat, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, Amelia Etegan, directorul Festivalului Naþional „Ioana
Radu”, referindu-se la organizarea acestui eveniment. Cortina celei
de-a VII-a ediþii se va ridica mâine, ora 19.30, la Teatrul Naþional
din Craiova, în cadrul celor douã seri de spectacol peste 20 de in-
terpreþi aducând în faþa publicului atât romanþe, cât ºi muzicã po-
pularã ºi cântece de petrecere. Alãturi de nume sonore, precum
Ioana Cristea, Ion Amititeloaie, Dinu Iancu Sãlãjanu sau Matilda
Pascal Cojocãriþa, pe scenã vor urca mulþi tineri craioveni, între
care ºi Zorina Bãlan – câºtigãtoarea Trofeului „Crizantema de Aur”
din acesta an, la cea de-a 49-a ediþie a îndrãgitului festival desfã-
ºurat la Târgoviºte, între 20 ºi 22 octombrie. Fiecare dintre cele
douã seri se va încheia cu un recital extraordinar de muzicã lãutã-
reascã: Constantin Lãtãreþu ºi taraful sãu – joi, Maria Buzã ºi
Taraful „George Pãtraºcu” – vineri. Biletele pentru spectacole se
pot fi cumpãrate de la Agenþia TNC, la preþul de 30 lei / searã.

care ea a iubit-o atât de mult…», a
spus, ieri, în cadrul conferinþei de
presã, Amelia Etegan, director al
festivalului ºi manager al Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
(CJCPCT) Dolj. Instituþia este or-
ganizatoare a evenimentului din 10-
11 noiembrie, cu susþinerea Con-
siliului Judeþean Dolj ºi sprijinul a
20 de parteneri media.

21 de soliºti, douã orchestre
ºi douã tarafuri

Cea de-a VII-a ediþie a Festiva-
lului Naþional „Ioana Radu” se va
deschide mâine-searã, la ora 19.30,
cu spectacolul interpreþilor Danie-
la Vlãdescu, Bianca Ionescu-Bal-
lo, Dinu Iancu Sãlãjanu, ªtefania
Rareº, Constantin Florescu, Nine-
ta Popa Ionescu, Alla Cebotari,
Lavinia Bârsoghe, Maria Rotaru,
Marian Niþã, cãrora li se vor alãtu-
ra Constantin Lãtãreþu împreunã

taraful sãu. Vineri, 11 noiembrie,
tot de la ora 19.30, publicul îi va
putea asculta pe Alina Mavrodin,
Matilda Pascal Cojocãriþa, Ioana
Cristea, Ion Amititeloaie, Casandra
Maria Hauºi, Maria Golban ªom-
lea, Mãdãlina Stoica, Liviu Oltea-
nu, Zorina Bãlan, precum ºi Maria
Buzã ºi Taraful „George Pãtraºcu”.
Acompaniamentul va fi asigurat de
Orchestra Ansamblului Folcloric
Profesionist „Dor românesc” din
Bistriþa-Nãsãud (dirijor: ªtefan
Cigu) ºi Orchestra Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase” din Cra-
iova (dirijor: Nicu Creþu). Ambele
seri de spectacol vor fi prezentate
de actorii craioveni Anca Dinu ºi
Marian Politic.

Romanþa merge
ºi la sufletul tinerilor

O mare încredere a fost acor-
datã, la aceastã ediþie, tinerilor so-
liºti craioveni – Lavinia Bîrsoghe,

Maria Rotaru, Mãdãlina Stoica,
Liviu Olteanu, Zorina Bãlan –,
spune Nicolae Dumitru, refe-
rent în cadrul CJCPCT Dolj. „E
bine sã evolueze alãturi de marile
voci ºi sã câºtige curaj”, consi-
derã domnia sa. Pe de altã parte,
directorul Amelia Etegan este de
pãrere cã ºi tinerii ºtiu sã apre-
cieze la fel de mult romanþa, o
dovadã în plus fiind faptul cã
foarte mulþi aleg sã o cânte.

«S-a spus despre romanþã cã
este o muzicã ce place doar vârst-
nicilor. Eu n-am crezut niciodatã
acest lucru, ci cã este un gen agreat
de persoanele cu suflet. Atât timp
cât romanþa merge la suflet, nu
conteazã cã ai 16 ºi 40 de ani. O
dovadã în plus este cã la Festivalul
„Crizantema de Aur” de la Târgo-
viºte au fost foarte mulþi tineri.
Dacã nu plãcea tinerilor, n-am fi

vãzut o astfel de participare aco-
lo», a afirmat Amelia Etegan.

ªase ediþii,
în instantanee fotografice

Pe lângã cele douã seri de spec-
tacol, craiovenii se mai pot bucu-
ra, zilele acestea, de o expoziþie de
fotografie deschisã la Galeria de
Artã „Cromatic” a Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj
(strada „Al. Macedonski” nr. 28).
Aceasta cuprinde 40 de instanta-
nee de la ediþiile precedente ale
Festivalului Naþional „Ioana Radu”
– începând din 1998, când au rã-
sunat primele acorduri în Salonul
Maur al Palatului Minerva, la opt
ani de la trecerea în eternitate a
Ioanei Radu (n. 17 februarie 1917,
Bucureºti; m. 18 septembrie 1990,
Bucureºti), pânã în 2014.
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„Aceasta este prima
expoziþie dedicatã artis-
tului Eugen Drãguþescu
dupã moartea sa ºi repre-
zintã un prim pas cãtre o
serie de evenimente pe
care Institutul Cultural
Român doreºte sã le or-
ganizeze în Italia, anul ur-
mãtor. În acest fel va fi
dezvãluitã publicului per-
sonalitatea artisticã a lui
Eugen Drãguþescu
printr-o amplã expoziþie
retrospectivã, însoþitã de
o monografie a artistu-
lui”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al
Muzeului de Artã din Cra-
iova. Acesta deþine în patrimoniu
208 lucrãri de Eugen Drãguþescu,
fiind una dintre instituþiile repre-
zentative în ceea ce priveºte ope-
ra valorosului grafician.

„POEZIEPOZA 9” – expoziþie de
fotografie la Galeria „Vollard”
La Galeria „Vollard” a

Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” se deschide
astãzi, ora 18.00, expoziþia
de fotografie „POEZIE-
POZA 9”, cuprinzând
lucrãri realizate de Liliana
Hinoveanu. Cunoscutã
ca om de radio ºi scriitoa-
re, Liliana Hinoveanu vine
pentru prima datã în faþa
publicului, chiar de ziua ei
de naºtere, cu un grupaj
de imagini fotografice,
fiecare dintre acestea fiind
însoþitã ºi de un poem al
sãu. Prezintã Luiza Mitu ºi
Petriºor Militaru, întâlnirea
fiind moderatã de Davian
Vlad. Intrarea publicului
este liberã.

Liliana Hinoveanu este
originarã din comuna
Vânjuleþ (judeþul Mehe-
dinþi) ºi a absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii craiove-
ne, stabilindu-se apoi în Cetatea Banilor. A debutat în 1975, în revista
„Danubius” din Drobeta Turnu-Severin, iar editorial, în 1996, cu
volumul de versuri pentru copii „Poveste de Paºti” (Editura Aius,
Craiova). Au urmat alte volume de versuri „Spre o altã pedeapsã”
(1997), „Transfer de imagine” (1999), „Perfuzii cu cernealã” (2002),
„Gara Noiembrie / November Station” (2013), „Doar împrumutând
zborul” (2015), „Camera Dezastru” (2015), dar ºi un volum de prozã
– „Proza9” (2016).

Graficã de Eugen Drãguþescu din patrimoniul
Muzeului de Artã Craiova, expusã la Roma

Eugen Drãguþescu (1914-1993)
s-a nãscut la 19 mai 1914, la Iaºi.
Mama, nãscutã Halunga, era des-
cendentã a unei familii de origine
genovezã stabilitã în Moldova în se-

colul al XV-lea. Între anii 1932-
1938 a urmat cursurile Academiei
de Arte Frumoase, avându-i pro-
fesori pe C. Artachino, Fr. ªirato,
Cecilia Cuþescu-Storck, O. Han, J.
Al. Steriadi. Între 1933-1939, re-
comandat de George Macovescu,

a colaborat cu desene la
mai multe periodice ale
vremii. În acest timp de-
buteazã într-o expoziþie
de grup împreunã cu Va-
sile Dobrian, A. Istrati,
Gh. Ghiþescu, George
Tomaziu.

În 1939 a obþinut bur-
sa de studii „Premiul
Romei”, iar în 1940 a
primit Premiul Naþional
„Anastase Simu”, pentru
desen. Între 1940-1943
a studiat la Academia di
Romania din Roma. În
1944 era chemat în þarã
pentru a se înrola, dar a
fost trimis în Germania
cu o expoziþie persona-

lã. În 1947 a fost invitat sã expu-
nã la Galeria Van Lier din Amster-
dam. S-a stabilit definitiv la Roma
în 1959, unde s-a ºi stins din via-
þã, la 30 martie 1993.
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Zece lucrãri de graficã de Eugen Drãguþescu, din patrimoniul Muzeu-
lui de Artã din Craiova, vor fi expuse în perioada 10-20 noiembrie la
Accademia di Romania din Roma (Italia). Lucrãrile vor face parte din
expoziþia „Eugen Drãguþescu – Jurnalul unei vieþi în imagini” (curator:
Ruxandra Dreptu), organizatã de Institutul Cultural Român în colabo-
rare cu Accademia di Romania din Roma, Muzeul de Artã Craiova, Mu-
zeul de Artã Constanþa ºi Biblioteca Academiei Române Bucureºti.



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 9 noiembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Peste 145 de milioane de ameri-
cani înscriºi pe listele de votanþi l-au
votat, ieri, pe cel de-al 45-lea preºe-
dinte al Statelor Unite, dar ºi noii
membri ai Camerei Reprezentanþilor
ºi o treime din Senat. Alegerile prezi-
denþiale au fost lansate simbolic într-
o micã localitate din statul New Ham-
pshire. Hillary Clinton a votat într-o
ºcoalã din Chappaqua, lângã New
York, alãturi de soþul sãu, fostul pre-
ºedinte Bill Clinton ºi a mãrturisit cã
se simte umilã în aceste zile pentru
ºtie câtã responsabilitate presupune
aceastã funcþie. Ea a subliniat cã sunt
implicaþi în aceste alegeri atât de
mulþi oameni ºi în ceea ce conteazã
pentru þarã ºi a promis cã va da tot
ce are mai bun, daca va fi destul de
„norocoasã” ca sã le câºtige. Pe de altã parte,
Donald Trump a fãcut declaraþii pentru Fox
News. „Am decis sã votez cu Trump”, a glu-
mit Trump, adãugând cã este emoþionat. El a
fost întrebat dacã s-a schimbat pe parcursul
campaniei. „A fost un proces extraordinar, de
17 sau 18 sãptãmâni de când am fost nomina-
lizat. A fost un proces minunat, am întâlnit oa-

Germania este pregãtitã

sã ofere azil politic

persoanelor persecutate

în Turcia
Germania este „solidarã”

cu persoanele persecutate
sau ameninþate de regimul
din Turcia ºi este pregãtitã
sã le ofere azil politic, a
afirmat ministrul german al
Afacerilor Europene, într-un
interviu publicat ieri. „Toþi
cei cu o gândire criticã în
Turcia trebuie sã ºtie cã
Guvernul german este
solidar cu ei”, a declarat
Michael Roth, pentru coti-
dianul Die Welt. Decizia de
acordare a statutului de
refugiat politic revine în cele
din urmã administraþiei
competente, „însã Germania
este o þarã fundamental
deschisã persoanelor perse-
cutate din raþiuni politice”,
a adãugat el. Aceste persoane
„pot solicita azil în Germa-
nia ºi acest lucru nu îi
priveºte decât pe jurnaliºti”,
a subliniat secretarul de stat.
Mai mulþi foºti diplomaþi
turci au solicitat deja azil în
Germania în urma mãsurilor
de represiune adoptate de
Turcia în urma loviturii de
stat eºuate din iulie.

Jean-Claude Junker:

UE nu va declanºa rãzboi

Marii Britanii, dar accesul

la piaþa unicã nu va fi

garantat dupã Brexit
Uniunea Europeanã „nu

va intra în rãzboi” cu Marea
Britanie, nici nu se va
rãzbuna pentru decizia þãrii
de a pãrãsi Blocul comuni-
tar, dar Londra nu va putea
avea acces la piaþa europea-
nã dacã nu va accepta libera
circulaþie, avertizeazã preºe-
dintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker.
„Prietenii noºtri britanici
trebuie sã ºtie cã, da, vrem o
relaþie normalã, amicalã, cu
Marea Britanie. Nu se pune
problema de a intra în rãzboi
cu Marea Britanie sau de a
negocia într-un spirit al
rãzbunãrii”, a declarat
Junker.  „Dar, dacã britani-
cii vor într-adevãr acces la
piaþa comunitarã dupã
Brexit, trebuie sã respecte
toate regulile, inclusiv
circulaþia liberã a angajaþi-
lor”, a mai afirmat Juncker.
Premierul Theresa May a
promis cã va încerca sã
obþinã cel mai bun acord în
urma negocierilor pe tema
Brexit. Liderii UE au atras
atenþia cã Londra nu va
reuºi sã menþinã accesul la
piaþa europeanã dacã nu va
contribui la bugetul comuni-
tar ºi nu va permite circula-
þia liberã a cetãþenilor
europeni în Marea Britanie.

Uniunea Europeanã trebuie sã creeze struc-
turi militare de nivelul celor ale Alianþei Nord-
Atlantice, propune ministrul german al Apãrã-
rii, Ursula von der Leyen, în contextul în care
Germania, Franþa, Italia ºi Spania pledeazã pen-
tru politici comunitare de apãrare, separate de

Scoþia va interveni împotriva
Guvernului central al Marii Britanii
în disputa judiciarã pe tema modu-
lui de gestionare a procesului de ie-
ºire din Uniunea Europeanã, con-
firmã premierul scoþian, Nicola
Sturgeon. „Activarea Articolului 50
pentru ieºirea din UE va afecta in-
teresele regionale ºi drepturile Sco-
þiei, privând Scoþia de drepturi ºi li-
bertãþi”, a declarat Sturgeon. „Re-
cunosc ºi respect drepturile Angliei
ºi Þãrii Galilor de a pãrãsi Uniunea
Europeanã; nu încercãm sã blocãm
acest proces, dar dorinþele demo-
cratice din Scoþia pur ºi simplu nu
pot fi date la o parte. Parlamentul
britanic trebuie sã legifereze ºi este
necesarã aprobarea Parlamentului
Scoþiei pentru activarea Articolului
50 al Tratatului UE”, subliniazã
Sturgeon. Guvernul Scoþiei ºi pro-
babil ale altor naþiuni din cadrul
Marii Britanii se vor alãtura la in-
stanþa supremã iniþiativei contra pla-
nului Londrei de gestionare a ieºirii
din UE, a afirmat duminicã activis-
ta Gina Miller, care a câºtigat deja

Alegeri Statele Unite: Americanii l-au votatAlegeri Statele Unite: Americanii l-au votatAlegeri Statele Unite: Americanii l-au votatAlegeri Statele Unite: Americanii l-au votatAlegeri Statele Unite: Americanii l-au votat
pe cel de-al 45-lea preºedinte al SUApe cel de-al 45-lea preºedinte al SUApe cel de-al 45-lea preºedinte al SUApe cel de-al 45-lea preºedinte al SUApe cel de-al 45-lea preºedinte al SUA

meni care m-au întrebat ce am învãþat din aceas-
tã campanie. Am învãþat cã oamenii sunt incre-
dibili”, a mai spus Trump. „Vãd atât de multe
speranþe ºi visuri distruse care nu au fost îm-
plinite, dar care ar putea fi materializate sub o
conducere adecvatã”. legerile pentru preºedin-
þia Statelor Unite au început simbolic, în mica
localitate Dixville Notch din statul american New

Hampshire, când ºapte persoane au
votat la miezul nopþii, dintre care
patru pentru Hillary Clinton. Încã din
1960, micuþa localitate din Munþii
Apalaºi are onoarea de a da startul
alegerilor prezidenþiale. Clay Smith
a fost primul alegãtor american care
a votat în ziua alegerilor, la scurt timp
dupã miezul nopþii dintre luni ºi marþi.
Rezultatul votului a fost comunicat
în doar câteva minute, candidata de-
mocratã Hillary Clinton obþinând pa-
tru voturi, republicanul Donald Trump
a primit douã voturi.  Pe lângã preºe-
dinte, alegãtorii i-au votat ºi pe toþi
cei 435 de membri ai Camerei Repre-
zentanþilor, unde Partidul Republican
deþine controlul încã din 2010, având
247 reprezentanþi, faþã de cei 188 ai

Partidului Democrat. Pentru a câºtiga majorita-
tea, democraþii ar trebui sã obþinã 30 de noi man-
date. Senatul este acum controlat de republicani,
însã situaþia s-ar putea schimba dupã alegeri,
când urmeazã sã fie aleºi 34 de noi senatori. În
plus, în nouã state, alegãtorii s-au exprimat în
legãturã cu problema liberalizãrii legislaþiei pri-
vind consumul de marijuana.

Scoþia confirmã cã va contesta în justiþie ieºirea Marii Britanii din UE
la Înalta Curte, denunþând tendin-
þele dictatoriale ale Guvernului May.
„Ne aºteptãm ca anumite guverne
sã ni se alãture”, a declarat activis-
ta Gina Miller, un manager de in-
vestiþii care a câºtigat deja disputa
cu Guvernul Theresa May la Înalta
Curte de Justiþie de la Londra, re-
ferindu-se la Guvernul Scoþiei ºi,
probabil, la cele ale Irlandei de Nord
ºi Þãrii Galilor, entitãþi care, alãturi
de Anglia, alcãtuiesc Marea Brita-
nie. „Dar cazurile lor vor fi diferite
de al nostru. Se vor concentra pe
interesele particulare”, a subliniat
Gina Miller. Activista britanicã a
subliniat cã decizia Înaltei Curþi de
Justiþie prin care Parlamentul tre-
buie consultat pe tema Brexit a îm-
piedicat Guvernul Theresa May sã
se comporte în mod „dictatorial”.
„Guvernul merge în direcþia greºi-
tã. Decizia aratã cã nu poate recur-
ge la clauza care se numeºte prero-
gativã regalã, pentru cã nu trãim
într-un sistem dictatorial ieftin”, a
argumentat Gina Miller, o activistã
în vârstã de 51 de ani nãscutã în

Guyana, dar care a crescut în Ma-
rea Britanie. Curtea Supremã de
Justiþie britanicã va analiza în de-
cembrie contestaþia Guvernului
Theresa May depusã dupã decizia
Înaltei Curþi de Justiþie. La sesiza-
rea Ginei Miller, Înalta Curte de Jus-
tiþie de la Londra a decis joi cã pre-
mierul Theresa May nu poate de-
clanºa procedura de ieºire a Marii
Britanii din UE fãrã aprobarea Par-
lamentului, întrucât referendumul
din 23 iunie a avut doar caracter
consultativ, nu obligatoriu. Decizia
judiciarã riscã sã întârzie sau chiar
sã blocheze intenþia Guvernului
Theresa May de a declanºa proce-
dura formalã de scoatere a þãrii din
Uniunea Europeanã. Theresa May
este încrezãtoare cã decizia judiciarã
privind necesitatea aprobãrii de cã-
tre Parlament a procedurii Brexit va
fi anulatã de instanþa supremã,
transmiþându-le liderilor europeni cã
va respecta calendarul scoaterii þã-
rii din Blocul comunitar. May a sem-
nalat cã va declanºa procedura de
ieºire din UE prin invocarea Artico-

lului 50 al Tratatului UE pânã în
martie 2017. Membri ai Guvernu-
lui de la Londra elaboreazã planuri
pentru convocarea alegerilor par-
lamentare anticipate, în contextul
demisiei unui deputat conservator,
Stephen Philips, care a acuzat Ca-
binetul Theresa May cã, în con-
textul ieºirii Marii Britanii din UE,
tinde spre politici de dreapta. Mem-
brii Guvernului britanic pregãtesc
alegeri parlamentare anticipate
dupã demisia parlamentarului con-
servator Stephen Philips ca pro-
test faþã de gestionarea procesului
de ieºire din Uniunea Europeanã,
au afirmat sâmbãtã surse politice
citate de cotidianul The Telegraph.
Dupã demisia deputatului Stephen
Philips, colegi conservatori, cei mai
mulþi eurofili, au ameninþat cã ar
putea renunþa la mandate pentru a
intensifica presiunile asupra premie-
rului Theresa May, ajunsã în func-
þie fãrã votul Parlamentului dupã re-
tragerea lui David Cameron ca re-
acþie la înfrângerea din referendu-
mul pe tema Brexit.

Germania pare sã susþinã crearea unei armate a UE,
într-o încercare de separare de SUA ºi Marea Britanie

Marea Britanie ºi SUA. „În ultimii trei ani, am
asistat la impulsuri enorme de modernizare a
capabilitãþilor militare NATO pe fondul com-
portamentului Kremlinului”, a declarat Ursula
von der Leyen la o conferinþã pe teme de se-
curitate gãzduitã de Uniunea Creºtin-Demo-
cratã (CDU, centru-dreapta), partidul cance-
larului Angela Merkel. „Acest lucru a fost co-
rect ºi important, dar cred cã trebuie sã in-
vestim aceeaºi energie în modernizarea struc-
turilor europene de securitate ºi în politica de
apãrare a UE”, a adãugat Ursula von der Ley-
en, citatã de site-ul agenþiei Reuters. În încer-
carea de a atenua eventuale preocupãri ale Sta-
telor Unite ºi Marii Britanii, Von der Leyen a

subliniat cã suplimentarea capacitãþilor milita-
re europene trebuie „sã þinã cont de faptul cã
nu se poate dezvolta o concurenþã” între Uni-
unea Europeanã ºi NATO, „ci ar trebui sã co-
laboreze în mod complementar”. Declaraþia mi-
nistrului german al Apãrãrii se înscrie în ca-
drul unei serii de propuneri în sensul creãrii
unei armate a Uniunii Europene. În contextul
în care Marea Britanie a decis sã pãrãseascã
UE, Franþa, Germania, Italia ºi Spania pledea-
zã pentru o politicã europeanã în materie de
apãrare. Într-o scrisoare comunã, cele patru
þãri au argumentat cã Uniunea Europeanã ar
trebui sã poatã rãspunde crizelor militare ex-
terne fãrã coordonarea Statelor Unite.
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Anunþul tãu!
Titular Municipiul Baileºti

anunþã elaborarea primei versi-
uni a planului: PLAN URBANIS-
TIC GENERAL ªI REGULAMEN-
TUL LOCAL DE URBANISM ºi
declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de me-
diu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la se-
diul titularului:Municipiul Bai-
leºti, Judeþul Dolj. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

Truicã Eliza anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii ete-
pei de încadrare conform H.G.
1076/2004 privind procedura eva-
luãrii de mediu pentru planuri ºi
programe, în vederea obþinerii
avizului de mediu pentru «Elabo-
rare PUZ ºi obþinere avize pentru
construire imobil D+P+3Ecu des-
tinaþia locuinþe colective, Craiova,
str. C-tin Brâncoveanu, nr. 99A,
judeþul Dolj. Prima versiune a pla-
nului 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, Craio-
va, judeþul Dolj,e-mail office@ap-
mdj.anpm.ro, luni-joi, între orele
8-16:30 ºi vineri între orele 8-14.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Rela-
þii la telefon: 0727/
757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curã-
þenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V.
cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile.
Preþul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. 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 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Str. Constantin Lecca nr. 32,
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 unui post vacant de execuþie, în regim contractual, pe perioadã nedeter-
minatã de Casier, din cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ la Compartimentul
Financiar Contabilitate.

Concursul pentru ocuparea celor douã posturi vacante va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 07.12.2016, ora 10,00;
- interviul – 12.12.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, 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 aparti-

nând 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 adeve-

rinþei 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 medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoºtinte operare calculator;
- program de lucru inegal în funcþie de cerinþe ºi solicitãri, în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi sãrbã-

tori legale, cu timp liber corespunzãtor;
- abilitãþi de comunicare cu publicul;
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 25.11.2016, ora 16,00 la sediul

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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

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

Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008,
stare foarte bunã.
Tel.0742.176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craio-
va. Telefon: 0744/
846.895.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm, lun-
gime 2,80m, 3 foi ta-
blã zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon: 0770/
303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0752/
392.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere de-
comandate, micro-
centralã, aer condi-
þionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc doam-
nã 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 Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

CONDOLEANÞE
Familia conf. univ dr.
Mircea Zãvãleanu
este alãturi de dom-
nul prof. univ. dr. ing.
Aurel Popa, în aces-
te momente de grea
încercare ºi durere
pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a fiicei
sale, doctor GLORIA
VALERIA. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate!
Membrii Consiliului
de Administraþie  al
Universitãþii din Cra-
iova transmit since-
re condoleanþe dom-
nului prof. univ. dr.
ing. Aurel Popa,  în
clipele de mare triste-
þe pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a fiicei
sale, doctor GLORIA
VALERIA. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate!
Membrii Senatului Uni-
versitãþii din Craiova
transmit sincere con-
doleanþe domnului
prof. univ. dr. ing. Aurel
Popa în aceste momen-
te de maximã tristeþe
pricinuite de dispari-
þia fiicei sale, doctor
GLORIA VALERIA.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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Luni searã a avut loc, la Lon-
dra, tragerea la sorþi a grupelor
Turneului Campionilor, competiþie
care se va derula în capitala brita-
nicã, între 13 ºi 20 noiembrie.

În prima grupã, numitã “John
McEnroe”, se vor duela noul li-
der mondial, scoþianul Andy Mur-
ray, elveþianul Stanislas Wawrin-
ka (locul 3 ATP), japonezul Kei
Nishikori (locul 5 ATP) ºi croatul
Marin Cilic (7 ATP).

TENIS

S-au stabilit grupeleS-au stabilit grupeleS-au stabilit grupeleS-au stabilit grupeleS-au stabilit grupele
TTTTTurneului Campionilorurneului Campionilorurneului Campionilorurneului Campionilorurneului Campionilor

În cea de-a doua grupã, care
poartã numele lui Ivan Lendl, vor
evolua sârbul Novak Djokovic (2
ATP), canadianul Milos Raonic (4
ATP), francezul Gael Monfils (6
ATP) ºi austriacul Dominic Thiem
(9 ATP).

Turneul va fi deschis, dumini-
cã, de meciul dintre Djokovic
(foto stânga) ºi Thiem, urmat
imediat de cel dintre Raonic ºi
Monfils. Luni se vor întâlni Mur-

ray (foto dreapta) cu Cilic ºi Waw-
rinka cu Nishikori.

Murray trebuie sã obþinã, la
Londra, cel puþin acelaºi rezultat
ca Djokovic pentru a încheia se-
zonul pe primul loc în ierarhia
mondialã.

Djokovic a câºtigat ultimele pa-
tru ediþii ale Turneului Campioni-
lor (are 5 în total), iar anul trecut
l-a învins, în finalã, cu 6-3, 6-4
pe elveþianul Roger Federer.

Slovenul Damir Skomina va oficia la centru în
partida pe care tricolorii o vor disputa vineri
(21:45), pe Arena Naþionalã, contra Poloniei, din
cadrul etapei a patra a grupelor preliminariilor pen-
tru Cupa Mondialã din Rusia.

În vârstã de 40 de ani, Skomina face parte din
Categoria Elite ºi a fost prezent ºi la Campiona-
tul European din 2016, ultimul sãu meci la acest
turneu fiind sfertul de finalã dintre Þara Galilor
ºi Belgia. Tot în acest an, slovenul a arbitrat man-
ºa retur a semifinalelor UEFA Champions Lea-
gue, confruntarea dintre Real Madrid ºi Manches-
ter City.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018

Damir Skomina va arbitra meciul România – Polonia
Skomina nu a fost niciodatã la centru la un meci

al naþionalei României, dar a condus Polonia într-
o partidã de acum trei ani, contând pentru califi-
cãrile la mondialul brazilian, pierdutã de Lewan-
dowski ºi comapnia cu 0-2 în faþa Angliei.

Înaintea încleºtãrii de vineri, România ocupã lo-
cul trei în grupã (E), cu 5 puncte, fiind devansatã
de Muntenegru ºi Polonia, ambele cu 7 puncte.
Pe locurile 4-6 vin, în ordine, Danemarca (3p),
Kazahstan (2p) ºi Armenia (0p).

Urmãtorul meci oficial al tricolorilor va fi în pri-
mãvara anului viitor, mai exact în 26 martie, când
vor evolua, tot “acasã”, în compania Danemarcei.

SCM U 2 Craiova, formaþie condusã de
pe banca tehnicã de Carmen Popescu, a dis-
putat la Sibiu, sâmbãtã ºi luni, douã partide
din Grupa 1 a Ligii I. Mai întâi, într-un joc
din cadrul etapei a 4-a, alb-albaºtrii au cedat
în faþa celor de la BC CSU 2 Sibiu, scor 67-
87 (22-22, 20-28, 13-20, 12-17). Pentru
formaþia din Bãnie au înscris: Solopa (19p),
Gavrilã (18p), Aktaº (16p), Damian (9p),
Corneanu (3p) ºi Tudorache (2p). Au mai
jucat: Brabete, Olaru, Neaþu, Bobaºu.

În urmãtoarea disputã, baschetbaliºtii
noºtri au obþinut cel dintâi succes stagional,
scor 93-69 (25-15, 27-16, 22-21, 19-17) cu
ACS Magic Sibiu. Cel mai bun realizator a

BASCHET (M) – LIGA I

Echipa secundã a SCM-ului
a obþinut prima victorie a sezonului

fost Damian (33p), urmat de Solopa (32p),
Aktaº (11p), Gavrilã (6p), Corneanu (5p),
Brabete (3p), Bobaºu (2p), Tudorache (1p).
S-au mai aflat pe parchet Olaru ºi Neaþu.

“Sunt mulþumitã de prestaþia bãieþilor în
cele douã jocuri. Cu puþin noroc ºi cu mai
multã atenþie ne puteam impune ºi în pri-
ma partidã. Important este cã am fãcut
douã meciuri bune ºi ne pregãtim pentru
jocurile viitoare”, a spus tehnicianul Car-
men Popescu.

SCM U 2 Craiova se aflã actualmente pe
locul 3, cu 6 puncte în 5 partide, iar în ur-
mãtorul joc o va avea ca adversarã, pe teren
propriu, pe CS Rapid Bucureºti.

În perioada 4-6 noiembrie,
la Bucureºti, a avut loc Cupa
României la lupte juniori.
Sportivii clubului CS Universi-
tatea Craiova au reuºit sã se
impunã la categoriile lor de
greutate ºi astfel sã se claseze
pe locul întâi în ierarhia pe
cluburi. Astfel, CS U a reuºit
sã aducã în Bãnie, pentru a
treia oarã consecutiv, Cupa
României.

Pe locul 1 au ieºit Denis
Constantin (74 kg), Alexandra
Anghel (67 kg) ºi Gheorghe
Constantin (66 kg), iar pe treapta
secundã au venit ªtefan Coman (66 kg)
ºi Sergiu Constantin (60 kg). Toþi aceºti
sportivi sunt pregãtiþi de antrenorii

LUPTE

Juniorii de la CS U Craiova au cucerit, pentru
a treia oarã consecutiv, Cupa României

Marius ºi Aurel Cimpoieru.
De remarcat faptul cã la categoria 66

kg finala s-a disputat între sportivii
craioveni.

DIGI SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:

Orlen Wisla Plock – THW Kiel.
DIGI SPORT 3
19:00 – POLO – Liga

Campionilor, calificãri:
CSM Digi Oradea –
Waspo Hannover.

DOLCE SPORT 1
3:00 – HOCHEI –

NHL: St Louis Blues –
Chicago.

DOLCE SPORT 2
19:30 – HANDBAL

(M) – Liga Campionilor:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Orlen Wisla Plock – THW Kiel.

EUROSPORT 2
19:00, 21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Krasnodar – Valencia,
Bilbao – Khimki.

TVR 2
16:00 – HANDBAL (F)

– Liga Naþionalã: Univer-
sitatea Cluj – HC Dunã-
rea Brãila.

TVR 3
19:30 – BASCHET (M)

– FIBA Europe Club:
Steaua CSM Eximbank –
Priedviza.
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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
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Liga I – etapa a 15-a

Gaz Metan – CSMS Iaºi 2-1
Au marcat: Axente 74, Trtovac 90 / Mihalache 47.
FC Voluntari – Concordia 1-0
A marcat: Cernat 90.
ASA – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Popov 29, Zlatinski 88 – pen.
ACS Poli – Dinamo 1-2
Au marcat: Doman 65 – pen. / Nedelcearu 26, Maric 57.
Astra – Pandurii 2-0
Au marcat: Teixeira 40, Ioniþã 52.
Steaua – Viitorul 2-0
Au marcat: Boldrin 17 – pen., Momcilovic 22.
CFR Cluj – FC Botoºani 1-0
A marcat: Larie 89.

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. CFR Cluj 15 8 5 2 26-12 23
6. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
7. Botoºani 15 7 2 6 23-16 23
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
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Cei doi atacanþi ai Universi-
tãþii Craiova care sunt ºi colegi
de camerã în cantonamente,
Ivan ºi Mãzãrache, se aflã pe
locul 5 în clasamentul golghe-
terilor dupã 15 etape, ei reuºind
câte 5 goluri. Ierarhia este con-
dusã de albanezul Llullaku, de
la Gaz Metan, care a marcat
douã din cele 12 goluri în poar-
ta ªtiinþei. Bulgarul Hristo Zla-
tinski este pe locul secund în
topul pasatorilor decisivi, cu 4
assist-uri oferite, prima poziþie
fiind revendicatã de dinamovis-
tul Sergiu Hanca. Cel mai proli-
fic jucãtor într-o ierarhie com-
binatã, goluri+assist-uri, cel mai
eficient este un alt jucãtor de la
Dinamo, Valentin Lazãr, cu 7
goluri ºi 4 pase decisive, urmat
de stelistul Boldrin, cu 6 goluri
ºi 3 assist-uri.

Emoþii pentru Ivan la antrena-
mentul de ieri al naþionalei

Atacantul Universitãþii Craio-
va, Andrei Ivan, s-a accidentat
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Cei doi atacanþi ai Universitãþii
au punctat de cinci ori pânã acum,
în timp ce bulgarul Zlatinski a oferit
patru pase decisive

Fotbalistul echipei naþionale Cos-
min Moþi a declarat cã Polonia,
adversara din meciul de vineri din
preliminariile Cupei Mondiale 2018,
nu este invincibilã, precizând cã o
victorie ar face ca ºansele Româ-
niei la calificare sã devinã foarte
mari. „Polonezii nu sunt invincibili,
deºi sunt jucãtori valoroºi. Noi sun-
tem încrezãtori însã în ºansele
noastre ºi cred cã putem câºtiga
acest meci. Pentru asta avem ne-
voie sã fim o echipã ºi toþi sã dãm
100 la sutã pentru cã altfel ne va fi
foarte greu. Dacã batem Polonia,
atunci ºansele noastre la calificare
devin foarte mari. O înfrângere nu
ne-ar scoate din cãrþile calificãrii,
dar ne-ar fi foarte, foarte greu
dupã aceea sã mai prindem unul
din cele douã locuri. Un rezultat de
egalitate nu ar fi nici pozitiv, dar
nici negativ. Cred cã pur ºi simplu
le-am ajuta pe celelalte echipe din
grupã”, a spus fundaºul.

Moþi a vorbit ºi despre anihila-
rea lui Robert Lewandowski: „Le-
wandowski este unul dintre jucã-
torii de temut din echipa lor. El este
din punctul meu de vedere numã-
rul 1 din echipa Poloniei, însã nu
trebuie sã ne concentrãm pe un
singur jucãtor. Nu ar fi bine sã în-
cercãm sã îl blocãm pe Lewan-
dowski ºi sã îi neglijãm pe ceilalþi.
Dar trebuie atenþie specialã la el
pentru cã e un marcator, îþi dã un
gol din jumãtate de ocazie” a spus
Moþi pentru agerpres.

Jucãtorul lui Ludogoreþ este mul-
þumit de faptul cã de la instalarea
lui Christoph Daum în funcþia de
selecþioner are douã meciuri ofi-
ciale disputate, tot atâtea câte a ju-
cat în cei opt ani de la debutul sãu
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la antrenamentul de ieri al echi-
pei naþionale, el suferind o en-
torsã uºoarã la glezna picioru-
lui stâng. Ivan va fi însã apt
pentru  meciurile tricolorilor cu
Polonia, din preliminariile Mon-
diale, ºi cu Rusia, amical pro-
gramat la Groznâi. Andrei Ivan
este golgheterul Universitãþii, cu
5 reuºite, ºi este folosit în mod
constant ca jucãtor under 23 de
Gigi Mulþescu.

Clasamentul
marcatorilor
2016/2017, dupã
15 etape:

1. Azdren Llullaku – 12 goluri;
2. Cristian Bud – 8 goluri;
3. Istvan Fulop, Valentin La-

zãr – 7 goluri;
4. Fernando Boldrin (Astra 1

gol / Steaua 5), Aurelian Chiþu –
6 goluri;

5. Andrei Ivan, Simon Mãza-
rache, Petre Ivanovici, Dorin Ro-
tariu, George Þucudean, Ianis
Zicu – 5 goluri.

 

în echipa naþionalã: „Cu Daum am
o relaþie bunã. Am avut o relaþie
foarte bunã cu toþi selecþionerii, dar
din pãcate nu am avut ocazia sã
joc prea mult. Sunt mulþumit acum
cã selecþionerul se bazeazã pe
mine”.

ªi Gicu Grozav, revenit printre
tricolori, a vorbit despre partida de
vineri: „Avem ºanse sã câºtigãm
pentru cã jucãm acasã, în faþa su-
porterilor. Ei au jucãtori de valoare
care evolueazã în campionate pu-
ternice ºi e normal ca Polonia sã
fie favoritã. Noi trebuie sã fim foar-
te concentraþi ºi atenþi. Lewan-
dowski e un jucãtor de clasã. Tre-
buie sã fim atenþi, dar nu numai la
el, pentru cã au mulþi jucãtori buni.
Sper totuºi sã facem un joc bun ºi
sã câºtigãm”, a spus Grozav.

Atacantul a jucat ultima datã
pentru naþionalã în amicalul cu Ar-

gentina din urmã cu doi ani ºi ju-
mãtate. „Probabil cã pe Daum l-au
convins evoluþiile mele constante
de la echipa de club. Consider cã e
o idee bunã aducerea unui strãin
pentru cã vine cu o nouã mentali-
tate, cu alte idei de lucru. Aºtep-
tam cu nerãbdare sã vin din nou la
naþionalã, mã bucur cã a venit ºi
momentul ãsta dupã o lungã pe-
rioadã în care nu am mai fost în
vederile selecþionerilor. O sã trag
de mine sã joc bine pentru a veni
în continuare. La început, când am
ajuns la Terek, am avut o perioadã
în care nu am jucat, nu mã aco-
modasem încã acolo. Probabil cã
am fost de vinã pentru cã nu am
reuºit sã mã impun acolo. Dar acum
lucrurile s-au schimbat. În ultima
perioadã joc constant ºi cred cã
acest lucru a fãcut sã fiu convocat
din nou” a afirmat atacantul.

Clasamentul pasatorilor decisivi
2016/2017, dupã 15 etape:

1. Sergiu Hanca – 5 assisturi;
2. Florin Cernat, Romario Benzar, Valentin Lazãr, Antun Palic,

Juan Carlos Ruiz, Hristo Zlatinski – 4 assisturi;
3. Fernando Boldrin, Eric de Oliveira, Harlem Gnohere, Alexan-

dru Munteanu, Filipe Nascimento, Bryan Nouvier, Romeo Surdu –
3 assisturi.


