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- La vântul care ne suflã în
buzunare, asta ne trebuia acum,
Popescule, sã plouã cu taxe.

eveniment / 4

educaþie / 10

ªase noi sãli de expoziþie având
ca tematicã „Oltenia Preistoricã”
au fost inaugurate, ieri, în cadrul
Secþiei de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei, dupã ce, în
luna martie a acestui an, alte 13
spaþii expoziþionale, ce propun o
incursiune în Antichitatea ºi Evul
Mediu din Oltenia, s-au redeschis
publicului, sub genericul „Redes-
coperã Istoria”.

 ªi de aceastã datã amenajarea
se bazeazã pe interactivitatea cu
vizitatorii, combinând butaforia
muzealã, adecvatã sã redea cât
mai fidel atmosfera perioadei is-
torice prezentate, cu 187 de piese
de patrimoniu. Între acestea se re-
gãseºte una dintre cele mai valo-
roase pe care instituþia le deþine –
craniul de femeie, cu o vechime
de peste 30.000 de ani (al treilea
ca vechime din Europa), descope-
rit în Peºtera Muierii.

Investiþia financiarã a Consi-
liului Judeþean Dolj va continua
aici ºi pe parcursul anului viitor,
când alte 13 sãli de la etajul clã-
dirii din strada „Madona Dudu”
nr. 14, reconstituind perioada de
la domnia lui Mihai Viteazul pânã
la Revoluþia de la 1989, vor fi des-
chise. La final, publicul va avea
la dispoziþie, la Secþia de Istorie-
Arheologie, aproape 1.500 de
metri pãtraþi de spaþii expoziþio-
nale moderne, pentru amenaja-
rea acestora fiind investite apro-
ximativ 800.000 de euro.
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Statelor UniteStatelor UniteStatelor UniteStatelor UniteStatelor Unite

Donald Trump a devenit al 45-
lea preºedinte al SUA, dupã ce ºi-a
adjucat 290 de mari electori, faþã
de 218, câþi a câºtigat rivala sa (nu-
mãrarea buletinelor de vot nu era
încheiatã în trei state – Minnesota,
Michigan ºi New Hampshire), Hil-
lary Clinton, ºi va lua, astfel, în pri-
mire Casa Albã, în luna ianuarie a
anului viitor. A fost un scrutin me-
moriabil, istoric, de referinþã, din
cale afarã de costisitor, se vorbeº-
te de 6 miliarde de euro ºi în per-
manenþã Hillary Clinton s-a aflat în
pole-position ºi niciodatã în sonda-
je, nu s-a vãzut net devansatã.

Peste 4000Peste 4000Peste 4000Peste 4000Peste 4000
de elevi din 20 dede elevi din 20 dede elevi din 20 dede elevi din 20 dede elevi din 20 de
licee craiovenelicee craiovenelicee craiovenelicee craiovenelicee craiovene
se vor întâlnise vor întâlnise vor întâlnise vor întâlnise vor întâlni
cu echipa Fordcu echipa Fordcu echipa Fordcu echipa Fordcu echipa Ford

17,2 milioane17,2 milioane17,2 milioane17,2 milioane17,2 milioane
euro alocaþieuro alocaþieuro alocaþieuro alocaþieuro alocaþi
ProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramului
pentru ºcolipentru ºcolipentru ºcolipentru ºcolipentru ºcoli

Începând cu anul ºcolar 2017-
2018, actualele programe de în-
curajare a consumului de fruc-
te ºi de distribuire a laptelui în
ºcoli vor fi unificate într-un sin-
gur program cu finanþare euro-
peanã, denumit generic „Pro-
gramul pentru ºcoli”. Conceput
în jurul obiectivelor de sãnãtate
ºi educaþie – deprinderea de
obiceiuri alimentare sãnãtoase
bazate pe consumul de fructe,
legume, lapte ºi produse lacta-
te – „Programul pentru ºcoli”
este un program cu precãdere
educativ.

Au plãtitAu plãtitAu plãtitAu plãtitAu plãtit
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Cristian Diaconescu:

România are nevoie

de un proiect

regional de securitate,

sprijinit activ

de SUA
România are nevoie de un

proiect regional de securita-
te, care sã reflecte interesele
de stabilitate ale tuturor
statelor din zonã ºi care sã
fie sprijinit în mod activ de
Statele Unite, a declarat ieri
pentru MEDIAFAX fostul
ministru de Externe Cristian
Diaconescu. “Este mai
necesar ca oricând un
proiect regional de securita-
te, care sã reflecte interesele
de stabilitate ale tuturor
statelor din zonã ºi care sã
fie sprijinit în mod activ de
SUA”, a spus Diaconescu,
care vede un aranjament de
securitate de acest tip drept o
consecinþã a aplicãrii deci-
ziilor summit-ului NATO de
la Varºovia. “Aplicarea
deciziilor Summit-ului de la
Varºovia din 2016 presupune
nu numai o prezenþã milita-
rã avansatã, ci ºi promova-
rea unei viziuni de securitate
care sã þinã seama de facto-
rii destabilizatori cu care se
confrunta România la
intersecþia a trei zone de
interese strategice”, a deta-
liat fostul ministru de
Externe. Diaconescu crede
cã, dupã alegerea candidatu-
lui republican Donald
Trump ca preºedinte al
Statelor Unite, relaþiile de
parteneriat strategic apro-
fundat româno-american
trebuie sã îºi pãstreze “conti-
nuitatea ºi substanþa”, sã se
conserve cadrul de cooperare
existent, dar ºi sã existe o
viziune a unor noi dezvoltãri
ale interesului comun
româno-american.
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“Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a adresat o scrisoare
de felicitare Preºedintelui ales al
Statelor Unite ale Americii, Do-
nald Trump. Cu acest prilej, ºeful
statului român a evidenþiat rela-
þia solidã dintre România ºi Sta-
tele Unite ale Americii, prin Par-
teneriatul Strategic pentru Seco-
lul XXI, element cheie în dezvol-
tarea profilului strategic al þãrii
noastre, în calitate de membru
NATO ºi UE. Totodatã, Preºedin-
tele Klaus Iohannis a subliniat
angajamentul ferm al României
de a aprofunda cooperarea bila-
teralã în domeniul securitãþii ºi de
a continua sã acþioneze, în cali-
tate de aliat ºi partener strategic
de încredere al SUA, conºtient de
toate implicaþiile care decurg din
aceastã posturã”, se aratã într-
un comunicat al Administraþiei
Prezidenþiale, remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, preºedin-
tele României a mai transmis, în
mesajul sãu, ºi cã “dimensiunea
de securitate a Parteneriatului
Strategic cu SUA, caracterizatã
de o cooperare continuã ºi apro-
fundatã, a înregistrat numeroase
succese ºi a permis României sã
acþioneze astãzi ca furnizor de se-
curitate în regiune, în Europa ºi
nu numai. România este pe de-
plin conºtientã de responsabilitã-
þile care provin din calitatea de
aliat ºi partener strategic al SUA”.

Dacian Cioloº a transmis feli-
citãri preºedintelui ales Donald
Trump ºi vice-preºedintelui Ri-
chard Pence. “Cu aceastã oca-
zie, prim-ministrul Cioloº a subli-
niat importanþa Parteneriatului
Strategic dintre România ºi SUA,
fundamentat pe valori ºi respon-
sabilitãþi împãrtãºite, ca fiind unul
solid ce oferã premisele pentru
dezvoltarea sa pe mai departe, în
toate dimensiunile. România este
ºi va rãmâne un aliat ºi partener
de încredere al SUA. Cooperarea
dintre România ºi SUA contribu-
ie la asigurarea securitãþii comu-
ne ºi a întregii comunitãþi trans-
atlantice”, se aratã într-un comu-
nicat de presã.

Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu a declarat, ieri, pentru ME-
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Candidatul republican, Donald Trump, a câºtigat

scrutinul prezidenþial din Statele Unite, obþinând
290 de electori federali, devenind astfel al 45-lea
preºedinte al Statelor Unite. Preºedintele Româ-
niei, Klaus Iohannis, a adresat ieri o scrisoare de

felicitare preºedintelui ales al SUA, Donald
Trump, în care a arãtat cã SUA poate conta pe

sprijinul ferm al României în promovarea demo-
craþiei, drepturilor omului ºi statului de drept.

DIAFAX, cã nu sunt motive de
îngrijorarea cu privire la alege-
rea lui Donald Trump. “Discur-
sul lui Donald Trump dupã anun-
þarea victoriei este unul care este
consistent schimbat faþã de dis-
cursul din campanie, a vorbit de-
spre a face din nou din SUA o
þarã prosperã, a vorbit despre
menþinerea parteneriatelor SUA,
despre dorinþa de a negocia cu
toate þãrile acolo unde sunt di-
vergenþe. Cred cã pe fond vor fi
schimbãri între discursul de cam-
panie care s-a dovedit a fi dis-
cursul câºtigãtor ºi acþiunea pre-
zidenþialã”, a declarat pentru ME-
DIAFAX fostul preºedinte Tra-
ian Bãsescu, apreciind ca victo-
ria lui Trump este “o surprizã”.

Traian Bãsescu a afirmat cã
Donald Trump ar putea imprima
“elemente personale” politicii
americane. “În acelaºi timp tre-
buie þinut cont de faptul cã Do-
nald Trump nu este sau nu pare
a fi tipul de om politic pe care sã
îl punã sub control sistemul. Deci
probabil cã va imprima politicii
americane ºi elementele persona-
le. De exemplu, în campanie spu-
ne a cã nu este atât de important
cã bombardezi ISIS, ci sã îi tai
sursele de finanþare. Este foarte
posibil ca Donald Trump sã cea-
rã structurilor de securitate ame-
ricane sã facã o prioritate din
acest lucru”, a mai spus pentru

MEDIAFAX fostul preºedinte.
Fostul preºedinte al României,

Ion Iliescu, a declarat, ieri, pen-
tru MEDIAFAX, cã, în ciuda
unor “accente din campanie”,
politica americanã va avea coe-
renþã prin unitatea datã de do-
minaþia Partidului Republican.
“Cred cã folosim latura pozitivã
a acestei chestiuni ºi sã consoli-
dãm ceea ce am realizat de-a lun-
gul anilor în relaþiile noastre cu
Statele Unite. Eu cred cã ºi rela-
þiile cu Europa, în ciuda unor
accente din campanie, îºi vor
pãstra coerenþa în continuare, a
spus pentru MEDIAFAX fostul
preºedinte Iliescu.

El a mai spus cã, în timp, în
SUA a existat o succesiune la pu-
tere a democraþilor ºi republica-
nilor. ”Acum sunt republicanii ºi
în Senat ºi în Camerã, dar ºi pre-
ºedintele þãrii. Din acest punct
de vedere, este un element fa-
vorizant pentru unitatea de acþi-
une a americanilor. Iar noi faþã
de Statele Unite trebuie sã ma-
nifestãm ºi deschidere ºi înþele-
gere ºi sã consolidãm ceea ce
avem. Sigur, existã niºte sem-

nale de anumitã izolare a Ameri-
cii, dar nu cred cã aceste cuvin-
te de campanie electoralã trebu-
ie exagerate….”, a mai declarat
pentru MEDIAFAX fostul pre-
ºedinte al României, Ion Iliescu.

Fostul premier Victor Ponta
a susþinut miercuri, într-o posta-
re pe Facebook, cã alegerea lui
Donal Trump ca preºedinte al
SUA nu este deloc un pericol
pentru România - “cum tot ame-
ninþã Propaganda”, ci este o
oportunitate pe care þara noas-
trã o poate folosi.

”Opinia mea e clarã - alegerea
lui Trump nu este deloc un peri-
col pentru România - cum ne tot

ameninþã Propaganda. Este opor-
tunitate pe care putem sã o folo-
sim pentru binele nostru, dacã
suntem în stare. ªi în România
în 11 decembrie putem sã facem
politicã pentru popor - sau sã lã-
sãm <<Sistemul>> ºi pe <<cio-
loºii>> sãi sã ne decidã viaþa pen-
tru cã <<ei ºtiu mai bine>>! Aº
vrea sã cred cã ºi noi putem fi ca
americanii!”, a scris Victor Pon-
ta pe contul sãu de Facebook.

El a reamintit, în context, ºi
de episodul Brexit. “«Politics
must be about people» - a spus
de multe ori Donald Trump în
timpul campaniei sale - «Politica
trebuie sã fie despre oameni»! Nu
despre ce «trebuie» sau despre
cum «credem noi cã e mai bine»
sau despre «poporul e prost sau
dezinformat ºi nu înþelege ce tre-
buie sã voteze» sau despre ce
spun analiºtii ºi ce vor «institu-
þiile»! Cine nu a înþeles ce s-a
întâmplat la Brexit nu înþelege
nici acum. ªi nu va întelege nici
în continuare - ºi ma refer în spe-
cial la Propaganda din România!
Iar poporul american a fost de
acord cu Trump ºi l-a votat! ªi
Poporul ºtie mai bine întotdeau-
na ce trebuie fãcut!”, a adãugat
fostul premier.
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Preºedintele PNL, Alina Gor-
ghiu, a spus cã mesajul liberalilor
pentru Dolj, ca ºi cel pentru toate
zonele cu administraþie de stânga,
este sã voteze schimbarea. „Dupã
26 de ani în care Doljul este cam-
pion la ajutoare sociale ºi la asis-
tenþã socialã, a venit vremea sã
aducem ºi bunãstare în judeþ Dolj
ºi în judeþele din Oltenia. Mesajul
meu cãtre absolut fiecare locuitor
al Doljului ºi, în general, un mesaj
unde administraþia este stânga:
sunt mesaje de schimbare care þin
de nevoia de a schimba un anumit
fel de a face politicã. România în-
apoi este sloganul PSD, noi dorim
România înainte, acestea este slo-
ganul ºi obiectivul nostru. ªi un
parteneriat corect pe care PNL îl
are cu Dacian Cioloº ºi cu socie-
tatea civilã ºi cu mediul antrepre-
norial cred cã se poate vedea foarte
bine ºi în Dolj”, a spus Gorghiu.

Liderul PNL a apreciat rezulta-
tul ca fiind unul surprinzãtor, în
raport cu sondajele, dar clar, în
funcþie de numãrul de voturi în
favoarea republicanului. „Mie mi
s-a pãrut un rezultat surprinzãtor
cel pe care l-am vãzut, cu toþii, de
dimineaþã, asta dacã þinem cont de
sondajele pre-electorale pentru cã
arãtau într-un fel sondajele ºi re-
zultatul pe care l-am vãzut azi a
fost în altã direcþie. Însã trebuie
spus cã a fost un rezultat foarte
clar, tranºant, care a indicat câºti-
gãtorul în mod cert”.

PNL ºi-a lansat candidaþii la parlamentare,PNL ºi-a lansat candidaþii la parlamentare,PNL ºi-a lansat candidaþii la parlamentare,PNL ºi-a lansat candidaþii la parlamentare,PNL ºi-a lansat candidaþii la parlamentare,
din regiunea Olteniadin regiunea Olteniadin regiunea Olteniadin regiunea Olteniadin regiunea Oltenia

În prezenþa preºedintelui partidului, Alina
Gorghiu, ºi a celorlalþi lideri de la Bucureºti, a
avut loc, ieri, la Casa Studenþilor, lansarea can-
didaþilor PNL din regiunea Oltenia. Deºi a ca-
talogat rezultatul de la alegerilor locale ca fiind
prost, Alina Gorghiu a spus cã are încredere cã

echipa de la Dolj îºi va atinge targetul stabilit
pentru alegerile parlamentare. Liderul PNL nu
a dorit sã dezvãluie scorul pe care l-a impus la
Dolj, dar a admis cã aici este mai greu sã câºtigi
în faþa PSD-ului, care promoveazã politici „ne-
loiale” prin acordarea de ajutoare sociale.

 Preºedintele PNL a enumerat
apoi câteva „semnale pozitive” pe
care doljenii le-au primit din par-
tea guvernului Cioloº: convinge-
rea americanilor de la Ford de a
mai continua producþia, con-
strucþia autostrãzii Craiova – Pi-
teºti ºi a spitalului regional ºi de-
cizia ca Brigada Multinaþionalã
NATO sã fie gãzduitã aici. „Dacã
tragem linie, o sã constatãm cã
sunt investiþii de miliarde de euro
care vor veni în aceastã zonã. ªi
dacã nu vrem sã ne limitãm doar
la renovat faþade pentru blocuri
în Craiova, ar trebui sã optãm –
ºi încurajarea mea pentru cei de
aici este sã meargã pe o formulã
care aratã deschidere pentru me-
diul economic, deschidere pen-
tru schimbare. O formulã de par-
teneriat PNL, împreunã cu pri-
mul ministru  Cioloº care aratã
cã se poate genera bunãstare pen-

tru fiecare cetãþean, nu doar
momeala aceasta cu ajutoarele
sociale care, din pãcate, creazã
dependenþã faþã de PSD”, a mai
declarat liderul PNL.
Gorghiu acuzã politica ajutoa-
relor sociale, la Dolj

Din aceastã cauzã, Doljul este
vãzut de cãtre conducerea libe-
ralã ca un judeþ greu de cucerit,
din cauza politicii pe care o
practicã PSD-ul. „În judeþul
acesta este greu sã faci politicã
raþional ºi corect. În se-
cunda când vii ºi discuþi
despre proiecte, despre
economie ºi locuri de
muncã, cineva de la PSD
îþi trânteºte un panou
mare, la intrarea în oraº,
cã a dat 50.000 de aju-
toare sociale. Este real-
mente jenant, am senza-
þia cã promovãm sãrã-
cia, nu vrem sã promo-
vãm bunãstarea sau
creºterea economicã sau
un proiect de investiþii”,
a criticat liderul liberal
politica de la Dolj.

În altã ordine de idei, Alina Gor-
ghiu a recomandat craiovenilor sã
„nu se mai lase minþiþi” de discur-
sul primarului Lia Olguþa Vasiles-
cu în legãturã cu plecarea sau nu
în Parlament, dupã momentul ale-
gerilor. „Trebuie sã vã hotãrâþi
dacã sã vã mai lãsaþi minþiþi de ge-
nul acesta de discurs. Nu poþi sã
fii cu fundul în douã luntrii ºi sã
nu le spui oamenilor adevãrul.

Spune, domnule, pentru ce can-
didezi. Dacã nu, de ce candidezi,
ca sã îi minþi? ”, a spus Gorghiu.
PNL Dolj, responsabilizat dupã
scorul „prost” de la locale

Scorul „prost” de la alegerile
locale al PNL Dolj va acþiona, în
opinia liderului PNL, ca un duº
rece ce va determina echipa sã
funcþioneze mai bine. „Îmi pare

rãu cã, la Craiova, am avut un
insucces ºi un rezultat prost. Însã
am speranþa cã rezultatele de la
parlamentare înseamnã o reacþie
a duºului rece de la locale ºi m-
aº bucura sã vãd cã acel moment
electoral, în Dolj, a fost înþeles
aºa cum trebuie ºi cã echipa va
funcþiona mult mai bine, mult mai
unitã ºi va aduce ºi Doljul înain-
te, nu doar România înainte”, a
declarat liderul PNL.

Alina Gorghiu a spus însã cã
are încredere în echipa de la Dolj
ºi cã sunt multe persoane care ar
putea sã fie viitori miniºtri în Gu-
vernul Cioloº. „Nu pot sã fiu ca
la piaþã ºi sã zic: trei bucãþi de la
Dolj ºi ºase de la Mureº. Dar, în
mod cert, resursa umanã de aici
se poate califica pentru un porto-
foliu de ministru. Parlamentarii
sunt foarte buni, nu doar cei de

aici, ci din toatã regiu-
nea Olteniei, ºi cred cã
vor putea fi, la fel de
bine, ºefi de comisii de
specialitate în Camerã
ºi Senat. ªi, evident, ºi
în executiv. Cã nu or
fi toþi miniºtri, cã e
mai greu cã sunt puþi-
ne funcþii de miniºtri,
dar multe alte locuri
într-un executiv unde
oameni cu expertizã
bunã pot sã aducã plus
valoare”, a spus Alina
Gorghiu.

Conducerea PNL a dezvãluit cã
a impus un scor organizaþiei de la
Dolj pentru alegerile parlamentare,
fãrã a-l dezvãlui. „Le-am dat ºi un
target pe care nu am sã îl spun
public ºi pe care sper cã o sã îl
atingã. Dar fiecare lider, cu coloa-
nã vertebralã ºi dacã nu îºi înde-
plineºte un obiectiv, evident cã îºi
dã demisia. Numai cã sunt absolut
convinsã cã, la Dolj, se va atinge
obiectivul”, a mai spus liderul PNL.

Alina Gorghiu, despre alegerea lui Donald Trump:
„Parteneriatul strategic cu SUA va fi la fel de puternic”

Liderul PNL, Alina Gorghiu, a comentat, la Craiova,
rezulatul alegerilor prezidenþiale din America, câºtigate,
dupã cum se ºtie, de republicanul Donald Trump, spunând
cã este încrezãtoare cã alegerea noului preºedinte nu va
influenþa parteneriatul strategic Romnia-SUA.

Preºedintele PNL, Alina Gor-
ghiu, a adresat apoi felicitãri învin-
gãtorilor, lui Donal Trump ºi re-
publicanilor din Camera Repre-
zentanþilor ºi Senat. ”Adresez feli-
citãri ºi preºedintelui Trump, dar
ºi Partidului Republican, care au
reuºt sã gestioneze bine toatã
aceastã perioadã, astfel încât câºti-
gul sã fie de partea lor. nu mai pu-
þin importantã este victoria pe care
dânºii o realizeazã în Congres. Alã-
turi de votul pentru preºedimte, s-
a dat un vot pentru ceea ce înseam-
nã Camera Reprezentanþilor ºi Se-

nat, iar câºtigul republicanilor a
fost pe linie”.

Liderul liberal a interpretat
aceastã victorie a republicanilor ca
o dorinþã de schimbare a poporu-
lui american. „Din punctul meu de
vedere, esenþa acestor alegeri din
SUA se poate traduce într-o frazã:
cã este un semnal de schimbare
pe care cea mai mare democraþie
din lume l-a dat, un mesaj cã liderii
politici trebuie sã rezoneze cu agen-
da publicã. ªi cã atunci când nu o
fac, schimbarea se produce”.

Conducerea PNL este convinsã
cã schimbarea liderului de la Casa
Albã nu va afecta parteneteriatul
strategic pe care Romnia îl are cu
SUA. „Sã nu uitaþi cã tot în vre-
mea unui republican a fost pus la
punct ºi parteneriatul nostru stra-

tegic ºi apartenenþa noastrã la
NATO. Deci eu sunt încrezãtoare
cã raportul România – SUA, par-
teneriat strategic cu SUA, nu se
va schimba ºi rãmâne la fel de pu-

ternic ca ºi înainte”, a precizat
preºedintele PNL, într-o conferin-
þã de presã, susþinutã în sediul PNL
Dolj, înainte de lansarea candidaþi-
lor pentru parlament.
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Începe a doua ediþie a
Memorialului de minifotbal
Gl. (r) Rãducan Liviu

Reprezentanþii  In-
spectoratului  pentru
Si tua þ i i  de  Urgenþã
(ISU) Doljau anunþat
cã, mâine, 11.11.2016,
începând cu ora 09.45,
se desfãºoarã, în in-
cinta Bazei Sportive
„POPECI”, Ediþia a II-
a a Memorialului Gl.
(r) Rãducan Liviu, o
competiþie de minifotbal destinatã pompierilor doljeni.
La aceastã activitate vor participa echipe de la fiecare
subunitate de pompieri din cadrul ISU Dolj. Înainte de
fluierul de start, este programat un moment de recule-
gere pentru cel care a fost ºi va rãmâne un comandant,
coleg ºi prieten deosebit Gl.(r) Rãducan Liviu. Deschi-
derea competiþiei o vor face fiul ºi nepotul acestuia.

Amenzi ºi permise reþinute
pentru nerespectarea
culorilor semaforului electric

Poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craiova
au organizat, în cursul
zilei de marþi, o acþiu-
ne pentru prevenirea
accidentelor rutiere ge-
nerate de nerespectarea
semnificaþiei culorilor
semaforului  electr ic
aflat în funcþiune. Po-
liþiºtii rutieri au urmã-
rit ºi conºtientizarea
conducãtorilor auto ºi
a participanþilor la trafic cu privire la importanþa respec-
tãrii regulilor de circulaþie ºi adoptãrii unei conduite pre-
ventive în conducere. Ca urmare a abaterilor constatate
au fost aplicate 68 sancþiuni contravenþionale de peste
15.500 lei, dintre care 23 amenzi au fost aplicate pentru
nerespectarea culorilor semaforului electric. Dintre aces-
tea, 17 amenzi au fost pentru nerespectarea culorii roºu,
iar 6 pentru nerespectarea culorii galben. Poliþiºtii rutieri
au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice 19 permise de condu-
cere, au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Pompierii au scos apa
din gospodãriile
localnicilor din Braniºte

Precipitaþiile cãzute
în ultimele zile la nive-
lul judeþului Dolj au în-
ceput sã afecteze gos-
podãriile oamenilor din
zonele joase. Astfel, în
cursul zilei de ieri, ca-
drele Detaºamentului 1
Pompieri Craiova din
cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj, au
fost solicitate sã inter-
vinã în comuna Podari,
satul Braniºte, pe strada Aeroclubului, pentru evacuarea
apei din 12 gospodãrii ºi 4 locuinþe. Pompierii au ajuns la
faþa locului cu motopompele ºi au scos apa din gospodã-
riile oamenilor ºi sunt pregãtiþi de alte intervenþii, întrucât
se prognozeazã, în continuare, precipitaþii în judeþ.

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, marþi, 8 noiem-
brie a.c., în jurul orei 17.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Bechet, judeþul Dolj, s-a prezentat
pentru a intra în þarã cetãþeanul turc
Melih K., în vârstã de 35 de ani, la
volanul unui automarfar cu care
transporta, conform documente-
lor de însoþire a mãrfii, diverse
bunuri (pahare, cabluri electrice ºi
saci menajeri), din Turcia pentru
societãþi comerciale din Germania
ºi Belgia. La controlul de frontie-
rã, echipa comunã, formatã din
poliþiºti de frontierã români ºi bul-
gari, a observat cã ºnurul prelatei

Preºedintele CREDIDAM (Cen-
trul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiºtilor Interpreþi),
ªtefan Gheorghiu ºi vicepreºedin-
tele organizaþiei, bass-istul forma-
þiei Holograf, Iulian Vrabete, au
susþinut, ieri, la Craiova, la sediul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, o conferinþã de presã
în care au anunþat cã, sprijiniþi de
poliþiºti, care le sunt parteneri în
acest demers, au lansat o campa-
nie pentru identificarea agenþilor
economici care utilizeazã înregis-
trãri ale prestaþiilor unor interpreþi
fãrã a deþine licenþã (deºi legea îi
obligã la acest demers). Societãþi-
le care utilizeazã înregistrãri audio
sau video ale prestaþiilor artiºtilor
interpreþi, în mediul ambiental (ho-
teluri, restaurante, baruri, discoteci

Au plãtit 12.000 de dolari  sã ajungãAu plãtit 12.000 de dolari  sã ajungãAu plãtit 12.000 de dolari  sã ajungãAu plãtit 12.000 de dolari  sã ajungãAu plãtit 12.000 de dolari  sã ajungã
în Germania, dar au fost prinºi la PTF Bechetîn Germania, dar au fost prinºi la PTF Bechetîn Germania, dar au fost prinºi la PTF Bechetîn Germania, dar au fost prinºi la PTF Bechetîn Germania, dar au fost prinºi la PTF Bechet

Poliþiºtii de frontierã doljeni
au depistat, marþi dupã-
amiazã, trei cetãþeni irakieni,
ascunºi într-un camion condus
de un cetãþean turc, care
intenþionau astfel sã intre
fraudulos în România. Aceºtia
au declarat cã au plãtit unui
cetãþean iranian, care i-a
ajutat sã se ascundã în camion,
suma de 12.000 dolari, pentru
a ajunge în Germania, numai
cã au fost returnaþi pe terito-
riul Bulgariei, cu tot cu
vehicul, pentru continuarea
cercetãrilor ºi dispunerea
mãsurilor necesare.

automarfarului este tãiat ºi apoi
îmbinat cu un ºurub, fapt pentru
care s-a procedat la efectuarea
unui control amãnunþit asupra mij-
locului de transport. Astfel, în
compartimentul marfã al camionu-
lui, ascunse printre paleþii cu mar-
fã, au fost descoperite trei persoane
de sex masculin. În urma cercetã-
rilor, s-a stabilit cã bãrbaþii sunt din
Irak, cu vârste cuprinse între 24
ºi 26 de ani. Tinerii au declarat cã
au plecat din þara de origine în
urmã cu câteva sãptãmâni, au
ajuns în Turcia unde au plãtit unui
cetãþean iranian suma de 4.000 de
dolari fiecare pentru a ajunge în
Germania. Acesta i-a urcat în ca-

mionul respectiv într-o parcare din
Istanbul, în timp ce ºoferul dor-
mea ºi au cãlãtorit astfel ascunºi
pânã au fost depistaþi de poliþiºtii
de frontier doljeni.

“ªoferul turc este cercetat pen-
tru trafic de migranþi, cetãþenii
irakieni pentru intrare în þarã prin
trecerea ilegalã a frontierei de stat
a României, iar conform protoco-
lului româno - bulgar, persoanele
în cauzã ºi autocamionul au fost
preluate de Poliþia de Frontierã
Bulgarã în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsuri-
lor legale ce se impun”, a precizat
comisar ºef Romicã Ivãnoiu, pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Campanie pentru respectareaCampanie pentru respectareaCampanie pentru respectareaCampanie pentru respectareaCampanie pentru respectarea
legii dreptului de autor în Doljlegii dreptului de autor în Doljlegii dreptului de autor în Doljlegii dreptului de autor în Doljlegii dreptului de autor în Dolj

Reprezentanþii CREDIDAM (Centrul Român pentru Admi-
nistrarea Drepturilor Artiºtilor Interpreþi) au fost prezenþi,
ieri, la Craiova, unde au organizat, în cooperare cu IPJ Dolj, o
conferinþã de presã în cadrul cãreia au anunþat lansarea unei
campanii de conºtientizare a agenþilor economici cu privire la
obligativitatea obþinerii de licenþã ºi sancþiunile prevãzute
pentru nerespectarea drepturilor de autor.

etc.), indiferent de sursã sau de
mijloacele tehnice folosite, trebu-
ie, conform legii, sã solicite la
CREDIDAM o licenþã care le ofe-
rã dreptul acesta. Desfãºurarea
unor astfel de activitãþi ºi difuza-
rea în mediul ambiental de muzicã
fãrã licenþã constituie contraven-
þie ºi se pedepseºte cu amendã
cuprinsã între 3.000 ºi 30.000 lei,
conform art 139/L/8/96, au atras
atenþia reprezentanþii CREDIDAM
la conferinþa de presã. „În funcþie
de activitatea desfãºuratã ºi de su-
prafaþã, unitãþile economice trebuie
sã achite o taxã cuprinsã între 10
ºi 500 lei/lunã. Spre exemplu, pen-
tru un restaurant, bar sau cafenea,
cu o suprafaþã cu-
prinsã între 100 ºi
200 mp, societatea

ar trebui sa achite taxa de 20 lei/
luna pentru audio ºi de 10 lei/lunã
pentru video (tv), echivalentul a 4
cafele pe lunã”, a afirmat ªtefan
Gheorghiu, preºedintele CREDI-
DAM. Deºi nu au dorit sã ofere
cifre, atât poliþiºtii, cât ºi reprezen-
tanþii asociaþiei spun cã sunt puþi-
ne societãþi comerciale din Dolj
care au licenþã ºi îºi achitã taxele
la zi, motiv pentru care ºase in-
spectori au pornit prin judeþ pen-
tru a-i identifica pe cei care nu res-
pectã legea ºi pentru a le explica
modalitãþile intrãrii în legalitate. So-
licitãrile se pot face atât prin poº-
tã, cât ºi on-line, pe pagina web a
CREDIDAM. La rândul lor, poli-
þiºtii spun cã pentru a-l sancþiona
pe agentul economic, acesta tre-
buie depistat în timp ce difuzeazã
programe cu încãlcarea prevede-
rilor vizând drepturile de autor, însã
au fost aplicate destule sancþiuni
în acest sens, în timpul acþiunilor
desfãºurate în judeþ.

CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiºtilor Interpreþi) este o asociaþie
non-profit, înfiinþatã în 1996, ºi care numãrã în
prezent peste 13.000 de membri (actori, balerini,
muzicieni etc.). Scopul asociaþiei este de a colecta
si repartiza banii cuveniþi artiºtilor interpreþi români
ºi strãini, bani proveniþi din difuzarea înregistrãri-
lor comerciale de cãtre posturile radio ºi TV, ope-
ratorii de cablu, cinematografe, hoteluri, restau-
rante, discoteci, organizatori de evenimente etc.
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Proiectul îºi propune sã stu-
dieze factorii ce au determinat
fluxul migrator masiv din ulti-
mii ani, dar si modul in care
noii veniti in Europa vor reusi
sa se integreze in tari cu o alta
cultura, cu un alt nivel al edu-
catiei, al economiei, al siste-
mului de sanatate, al sistemu-
lui politic. In proiect vor fi im-
plicati elevi si profesori din opt
tari europene ( Anglia, Franta,
Germania ,  I t a l i a ,  Po lon ia ,
Portugalia, Romania si Turcia).
Coordonarea intregului proiect
este asigurata de catre parte-
nerul francez.

Realizarea unui
ghid de conversaþie
structurat pe diverse
domenii

Prof. Sorin Bîrsan, coordo-
natorul proiectului a precizat cã
pentru atingerea obiectivelor

În ultimul deceniu Liceul “Charles
Laugier” Craiova s-a angrenat profund
pe drumul integrãrii europene. An de an
elevii ºi profesorii ºcolii au fost antre-
naþi în derularea de proiecte europene
dedicate atât educaþiei ºcolare, cât ºi for-
mãrii profesionale. Începând cu acest an

ºcolar liceul a obþinut finanþarea de la
Uniunea Europeanã în cadrul programu-
lui Erasmus +, axa Ka2 - parteneriate
strategice în domeniul educaþiei ºcola-
re, pentru proiectul “Unissons nos coeurs
sans frontiers”. Perioada de implemen-
tare va fi 2016 – 2019.

propuse vor fi desfãºurate ac-
tivitãþi organizate pe mai multe
direcþii. Acestea sunt pe de o
parte, mobilitãþi de învãþare de
scurtã duratã pentru elevi (în
Italia ºi Polonia), stagii de for-
mare de o sãptãmânã pentru
profesori (în Italia, Polonia ºi
Germania), reuniuni pentru ma-
nagementu l  p ro iec tu lu i  în
Franþa, Anglia ºi Turcia, iar pe
de altã parte, activitãþi locale
organizate în fiecare þarã. „Fie-
care reuniune va avea o temã
de studiu (obiceiuri ºi traditii,
prezentarea sistemelor educa-
tive din þãrile participante la
proiect, dar ºi a þãrilor furni-
zoare de migraþie, situaþia ge-
opoliticã a Europei, a Asiei ºi
Africii, modalitãþi de rezolvare
a problemelor întâmpinate de

migranþi în momentul sosirii în
Europa, realizarea unui ghid de
conversaþie structurat pe diver-
se domenii – administraþie pu-
blicã, sãnãtate, învãþãmânt, cul-
tura, etc). În cadrul proiectului
vor fi organizate întâlniri ºi con-
ferinþe cu reprezentanþi ai di-
feritelor organisme cu respon-
sabilitãþi în domeniu : Oficiul
pentru  migraþ ie ,  Pol i þ ia  de
frontierã, Poliþia localã, Pre-
fectura Dolj, I.S.J Dolj, De-
partamentul pentru strãini din
cadrul Universitãþii din Craio-
va. În fiecare ºcoalã va fi con-
struit un monument ce va con-
þine viziunea fiecãrui partener
vis-à-vis de tema aleasã”, a pre-
cizat prof. Bîrsan Sorin, coor-
donatorul proiectului.

MARGA BULUGEAN
Pe 19 noiembrie, în comuna

Greceºti, din judeþul Dolj, va avea
loc o amplã acþiune de împãduri-
re, desfãºuratã, în parteneriat, de
cãtre Direcþia Silvicã Dolj cu Aso-
ciaþia „Creºtini” ºi Facultatea de
Agronomie a Universitãþii din Cra-
iova. „Asigurãm atât necesarul de
puieþi de salcâm ºi gladiþã, cât ºi
asistenþa tehnicã pentru lucrãrile de
împãduriri ºi  întreþinere a planta-
þiilor, pe perioada derulãrii lucrãri-
lor, în cadrul „Plantãm fapte
bune!”. Direcþia Silvicã Dolj ma-
nifestã un interes deosebit pentru
sprijinirea acestor iniþiative, ce vi-
zeazã creºterea fondului forestier
naþional ºi, implicit, protejarea me-
diului înconjurãtor, cu 7.000 de
puieþi de salcâm, în valoare de pes-
te 3.500 de lei, ºi 3.000 de exem-

„Plantãm fapte bune!”
plare de gladiþã, în cuantum de mai
bine de 1.300 de lei, pentru douã
hectare, sumele fiind fãrã TVA,
vorbind de acþiunea de acum”, a
precizat  Silvestru Nuþã, director
al Direcþiei Silvice Dolj. La rândul
sãu, coordonatorul judeþean din
partea „Creºtini”,  Marlena Meli-
nescu, a menþionat: „Pe 19 noiem-
brie 2016, va fi ziua în care vom fi
înþeles cã nu putem distruge, fãrã
ca lucrurile sã se întoarcã, într-un
final, împotriva noastrã, cã nepã-
sarea este mai gãunoasã decât un
copac pe care l-am condamnat, fãrã
drept de apel, la pieire ºi cã, sal-
vând natura, ne vom salva, de fapt,
pe noi. Sunt deja peste 500 de vo-
luntari care ºi-au anuþat participa-
rea în acest scop”.

CRISTI PÃTRU

Luna noiembrie a anului
2016 marcheazã împlinirea a
100 de ani de la ªarja de la
Robãneºti. În acest context,
în semn de preþuire a curajului
celor 110 cavaleriºti care au
încercat sã þinã piept adversa-
rului german, militarii Brigãzii
2 Infanterie „Rovine” participã
astãzi, la activitãþile de come-
morare a eroicei ªarje de la
Robãneºti a Cavaleriei Române
organizate de Primãria Robã-
neºti.  Activitatea debuteazã la
ora 10.00 la Crucea ridicatã în
memoria sublocotenentului
(pm) Gheorghe Donici ºi
continuã la Monumentul
Eroilor din Robãneºti la ora
11.00. (M.Bulugean)

100 de ani de la ªarja de la Robãneºti

Astãzi, la ora 17.00, craiovenii sunt invitaþi , de cãtre
organizatori – Aditura „Aius” ºi Asociaþia „Pro Demo-
craþia” – la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, în Sala „Dinu C. Giurescu”, la dezbaterea
„Cãtre alegãtorii craioveni”. Evenimentul este generat
de lansarea volumului „Cãtre alegãtorii craioveni. Cum
mi-am îndeplinit mandatul de deputat”, semnat de
Nicolae P. Romanescu. Lucrarea prezentatã este
îngrijitã ºi prefaþatã de istoricul Mihai Ghiþulescu, iar
dezbaterea va fi moderatã de Mihai Firicã.

CRISTI PÃTRU
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Aproape 2000 de persoane din 4
oraºe din România au beneficiat anul
acesta de programul gratuit Ford
DSFL, dintr-un total de 4500 de per-
soane câte au fost instruite de la în-
ceputul programului în 2014. Ford a
lansat programul Ford Driving
Skills for Life în România în 2014 cu
sprijinul instructorilor profesioniºti
de la Napoca Rally Academy.  Echi-
pa Ford Driving Skills for Life a
ajuns în oraºul Braºov weekend-ul
trecut, pentru ultima sesiune a aces-
tui an. În ciuda temperaturilor scãzu-
te, peste 500 de tineri din Braºov au
participat la cursurile gratuite oferite
de Ford. Braºov a fost ultima oprire
a caravanei Ford DSFL anul acesta,
dupã sesiunile care au avut loc la Cra-
iova, Cluj ºi Timiºoara. În total, în
2016, instructorii DSFL de la Ford au
reuºit sã ofere cursuri gratuite pen-
tru aproape 2000 de persoane, în
doar 8 zile de evenimente.

Ford Driving Skills for Life a fost
lansat în Statele Unite acum 13 ani,

Ultima oprire a caravanei Ford Dri-
ving Skills for Life ( Ford DSFL) în cã-
lãtoria sa prin România a fost în Bra-
ºov weekend-ul trecut, acolo unde in-
structorii Ford au reuºit sã ofere cur-
suri gratuite de conducere preventivã

pentru peste 500 de persoane. Cu spri-
jinul partenerilor locali din Craiova ºi
judeþul Dolj, Ford duce mai departe pro-
gramul DSFL in România ºi lanseazã
sãptãmâna aceasta o nouã campanie
pentru elevii din liceele craiovene.

iar în România a început în 2014. In-
structorii care susþin cursurile Ford
DSFL sunt piloþii de raliu de la Na-
poca Rally Academy, conduºi de
Bogdan Marisca, Marco Tempestini
ºi Simone Tempestini, campion mon-
dial de raliu JWRC ºi WRC 3 în 2016.
Din 2014 pânã în prezent, echipa
Ford DSFL a instruit 4500 de ºoferi
din România, ca urmare a evenimen-
telor ce au avut loc la Braºov, Bucu-
reºti, Cluj, Craiova, Iaºi ºi Timiºoara,
România fiind de altfel una dintre þã-
rile europene cu cea  mai mare ratã
de participare la acest program.

Seminarii interactive
Pentru a contribui ºi mai mult la

prevenirea accidentelor rutiere, Ford
a decis sa ducã programul Driving
Skills for Life mai departe ºi începe
saptãmana aceasta sã implementeze
o campanie localã în liceele din Craio-
va. Acest program este susþinut de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Dolj,

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog Dolj ºi Inspectoratul
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj ºi va consta în seminarii interac-
tive cu elevii din 20 de licee din Craio-
va ºi judeþul Dolj. Programul va viza
în principal tinerii din clasele a XI-a ºi
a XII-a, întrucât aceasta este grupa
de vârsta interesatã pentru obþinerea
permisului de conducere. „Credem cã
educaþia rutierã ar trebui sã înceapã
cât mai devreme posibil ºi este esen-
þialã fie cã eºti ºofer, pieton sau dacã
mergi cu bicicleta. În timp ce cursurile
de conducere preventivã Ford DSFL
vizeazã în principal grupa de vârstã
18-24, programul pe care îl lansãm în
liceele din Craiova este conceput pen-
tru viitorii ºoferi pe care acum îi regã-
sim în grupa de vârstã 16-18 ani”, a
sus Bogdan Marisca, instructorul ºef
al programului Ford Driving Skills
for Life în România.

„Ne dorim sã creãm o diferenþã
în rândul generaþiei viitoare
de ºoferi”

Echipa Ford DSFL  estimeazã cã
se va întâlni în perioada ce urmeazã,
noiembrie – decembrie 2016, cu pes-
te 4000 de elevi din 20 de licee craio-
vene, iar o parte a temelor prezentate
vor acoperi de asemenea ºi preveni-
rea consumului de droguri ºi alcool.
„O parte a tinerilor de astãzi nu ia în
calcul riscurile reprezentate de con-
sumul de droguri ºi alcool, iar dacã
acesta este asociat cu condusul pe
drumurile publice, lucrurile pot de-
veni fatale. Statisticile pe care le pri-
mim de la instituþii sunt îngrijorãtoa-
re, iar prin intermediul acestor semi-
narii pe care le vom organiza în licee,

ne propunem sã tragem un semnal
de alarmã în aceastã privinþã ºi ne
dorim totodatã sã creãm o diferenþã
în rândul generaþiei viitoare de
ºoferi”, a spus instructorul de 22 de
ani ºi campion mondial de raliuri
JWRC, Simone Tempestini. Ford a
ales Craiova drept primul oraº în care
sã implementeze aceste seminarii
DSFL, ca urmare a angajamentului
companiei faþã de comunitatea loca-

lã în care activeazã si unde detine
operatiuni. Programul este finanþat
de Ford Motor Company Fund, ra-
mura filantropicã a companiei Ford,
în parteneriat cu  Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, Inspectoratul Ju-
deþean de Poliþie Dolj, Centrul de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere Anti-
drog Dolj ºi Inspectoratul Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã Dolj.

MARGA BULUGEAN

Ordinul Nr. 619/2015 reglementea-
zã criteriilor de eligibilitate, condiþii-
lor specifice ºi a modului de imple-
mentare a schemelor de plãþi prevã-
zute la art. 1 alin. (2) ºi (3) din Ordo-
nanþa de urgenþã a Guvernului nr. 3/
2015 pentru aprobarea schemelor de
plãþi care se aplicã în agriculturã în
perioada 2015 - 2020 ºi pentru modi-
ficarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi alte for-
me de asociere în agriculturã, precum
ºi a condiþiilor specifice de implemen-
tare pentru mãsurile compensatorii
de dezvoltare ruralã aplicabile pe te-
renurile agricole, prevãzute în Pro-

Plata avansului pentru fermieri, aproape de final
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-

culturã (APIA) Centrul Judeþean Dolj infor-
meazã cã, la nivelul judeþului Dolj, un numãr
de aproximativ 30.000 de fermieri au decizie

de platã pozitivã pentru avansul aferent Cam-
paniei 2016, reprezentând aproximativ 75%
din totalul de 39.740 fermieri, care au depus
Cerere unicã de platã pentru acest an.

gramul Naþional de Dezvoltare Rura-
lã 2014 – 2020.

Derogare pentru plãþi în avans
„Precizãm cã, România beneficia-

zã de 1.772 milioane euro din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA) – conform Regulamentului
de punere în aplicare (UE) nr. 699/
2016 de stabilire, pentru anul 2016, a
plafoanelor bugetare aplicabile anu-
mitor scheme de sprijin direct prevã-
zute de Regulamentul (UE) nr. 1307/
2013 al Parlamentului European ºi al
Consiliului. Reamintim cã, potrivit
art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/

2016 de derogare, pentru anul de ce-
rere 2016, de la articolul 75 alineatul
(1) al treilea paragraf din Regulamen-
tul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentu-
lui European ºi al Consiliului în ceea
ce priveºte nivelul avansurilor pen-
tru plãþile directe ºi pentru mãsurile
de dezvoltare ruralã pe suprafaþã ºi
legate de animale, precum ºi de de-
rogare de la articolul 75 alineatul (2)

primul paragraf din respectivul
regulament în ceea ce priveº-
te plãþile directe, pentru anul
de cerere 2016, statele membre
pot plãti avansuri de: „(…)
pânã la 70% în cazul plãþilor
directe indicate în anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 1307/
2013 ºi de pânã la 85% în ca-
zul sprijinului acordat în ca-
drul dezvoltãrii rurale menþi-
onat la articolul 67 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013”, se aratã într-un
comunicat al APIA Dolj.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) Centrul
Judeþean Dolj mai informeazã cã, la
nivelul judeþului, aproximativ 30.000
de fermieri au decizie de platã pozi-
tivã pentru avansul aferent Campa-
niei 2016, reprezentând aproximativ
75% din totalul de 39.740 fermieri,
care au depus Cerere unicã de platã
pentru acest an.

Peste 7.000 de parcele controlate
De asemenea, pentru anul de ce-

rere 2016, statele membre pot sã plã-
teascã avansurile pentru plãtile di-
recte numai dupã finalizarea con-
troalelor administrative menþiona-
te la articolul 74 din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013. „La nivelul ju-
deþului Dolj, pânã la data de
28.10.2016 au fost supuse contro-
lului clasic 157 ferme însumând
7.238 de parcele, dintr-un numãr to-
tal de 646 ferme selectate pentru
controlul clasic. Menþionãm cã, plã-
þile finanþate din FEGA se efectuea-
zã la cursul de schimb de 4,4537 lei
pentru un euro, stabilit de cãtre Ban-
ca Centralã Europeanã în data de
30.09.2016 ºi publicat în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene, seria C, nr.
363/04 din 01.10.2016”, ne-a preci-
zat Laurenþiu Dãdulescu, director
executiv al APIA Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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Noua expoziþie a Secþiei de Istorie-
Arheolohie, „Oltenia Preistoricã”, a
fost amenajatã în spaþiile de la subso-
lul clãdirii, demersul fiind susþinut fi-
nanciar de Consiliul Judeþean Dolj
printr-o alocare de aproximativ 110.000
de euro. Expoziþia ilustreazã aspecte
precum prelucrarea lutului din cele
mai vechi timpuri (Neolitic), ceramicã
din Epoca Bronzului, tehnici de prelu-
crare a minereului de cupru, dar ºi
ritualul funerar în Epoca Bronzului.
Potrivit reprezentanþilor Muzeului Ol-
teniei, „noua investiþie a respectat
principiul dupã care s-a ghidat demer-
sul pentru amenajarea spaþiilor de la
parter, prin butaforie ºi reprezentãri la
scarã naturalã, creându-se cadrul
pentru o altfel de incursiune în isto-
rie, una interactivã, fiind
redatã cu mai multã fide-
litate atmosfera epocilor
prezentate”.

Craniul
de Homo
Sapiens,
una dintre
cele mai
valoroase
piese
expuse

«Expoziþia „Oltenia
Preistoricã” reprezintã
un periplu prin preisto-
ria spaþiului geografic
delimitat de Carpaþi,
Dunãre ºi Olt, fiind pre-
zentatã, într-un concept
original, viaþa comuni-
tãþilor omeneºti înce-
pând din Epoca Paleoli-
ticã (cca. 35.000-15.000
a.Chr.), de-a lungul Epo-
cii Neolitice (cca.6600-3700 a.Chr.) ºi
pânã în Epoca Bronzului (cca. 3700-
1200 a.Chr.). Expoziþia, prin tematicã
ºi modul de prezentare, îºi propune
sã provoace la dialog ºi interactivi-
tate vizitatorii. De-acum, aceºtia vor
avea posibilitatea sã admire vestitul
craniu de Homo Sapiens, care are o
vechime de aproximativ 30.000 de ani,
fiind una dintre cele mai valoroase
piese din colecþiile Muzeului Olte-
niei. Craniul a fost descoperit în Peº-
tera Muierii din Baia de Fier (judeþul
Gorj), reprodusã parþial –prin buta-
forie – într-unul din spaþiile expoziþi-
onale», a precizat, ieri, la vernisaj, ar-
heolog dr. Florin Ridiche, manage-
rul Muzeului Olteniei. Evenimentul
s-a adresat exclusiv autoritãþilor lo-
cale ºi mass-media, publicul vizita-
tor craiovean fiind aºteptat de astãzi
sã treacã pragul muzeului.

 „ „ „ „ „Oltenia PreistoricãOltenia PreistoricãOltenia PreistoricãOltenia PreistoricãOltenia Preistoricã”, într-o ineditã”, într-o ineditã”, într-o ineditã”, într-o ineditã”, într-o ineditã
reconstituire muzeograficãreconstituire muzeograficãreconstituire muzeograficãreconstituire muzeograficãreconstituire muzeograficã

ªase noi sãli de expoziþie având ca temati-
cã „Oltenia Preistoricã” au fost inaugurate,
ieri, în cadrul Secþiei de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei, dupã ce, în luna martie a
acestui an, alte 13 spaþii expoziþionale, ce pro-
pun o incursiune în Antichitatea ºi Evul Me-
diu din Oltenia, s-au redeschis publicului, sub
genericul „Redescoperã Istoria”. ªi de aceas-
tã datã amenajarea se bazeazã pe interactivi-
tatea cu vizitatorii, combinând butaforia mu-
zealã, adecvatã sã redea cât mai fidel atmo-
sfera perioadei istorice prezentate, cu 187 de
piese de patrimoniu. Între acestea se regãseº-
te una dintre cele mai valoroase pe care insti-

tuþia le deþine – craniul de femeie, cu o vechi-
me de peste 30.000 de ani (al treilea ca vechi-
me din Europa), descoperit în Peºtera Muie-
rii. Investiþia financiarã a Consiliului Judeþean
Dolj va continua aici ºi pe parcursul anului vi-
itor, când alte 13 sãli de la etajul clãdirii din
strada „Madona Dudu” nr. 14, reconstituind
perioada de la domnia lui Mihai Viteazul pânã
la Revoluþia de la 1989, vor fi deschise. La
final, publicul va avea la dispoziþie, la Secþia
de Istorie-Arheologie, aproape 1.500 de me-
tri pãtraþi de spaþii expoziþionale moderne,
pentru amenajarea acestora fiind investite
aproximativ 800.000 de euro.

Vizitatorul care trece pragul expoziþiei „Oltenia Preistoricã” va
descoperi, mai întâi, o reproducere (butaforie) a Peºterii Muierii ºi
craniul de Homo Sapiens, cu o vechime de aproximativ 30.000 de ani.
Discursul expoziþional continuã în interiorul unei reproduceri de
locuinþã neoliticã (butaforie) descoperitã la Cârcea (Dolj), acolo unde se
gãseºte una dintre cele mai vechi aºezãri de acest fel din România. De
asemenea, aici sunt puse în evidenþã unele dintre cele mai vechi vase
ceramice, pictate ºi modelate cu mâna, descoperite la Cârcea (Dolj) sau
Grãdinile (Olt), topoarele de piatrã neolitice de la Toceni (Dolj), precum ºi
mai multe figurine antropomorfe ºi zoomorfe, fiind prezentatã astfel,
într-un mod fericit, simbioza dintre sfera materialã ºi spiritualã, atât de
caracteristicã acestor comunitãþi umane.

Perioada de tranziþie de la Neolitic la Epoca Bronzului este reprezen-
tatã de reconstituirea unui atelier metalurgic (butaforie), deoarece, în
aceastã perioadã, oamenii descoperã ºi încep sã foloseascã metalul –
cuprul, dar ºi de reconstituirea unei movile funerare – mormânt caracte-
ristic epocii – cu piese specifice care erau depuse alãturi de defuncþi.
Prin prezentarea acestei perioade, publicul va înþelege corect fenomenul
indo-europenizãrii continentului nostru, momentul când începe sã se
contureze identitatea europeanã.

Ultima parte a acestei expoziþii este dedicatã populaþii-
lor care au trãit ºi au creat în cadrul aºa-zisei culturi
Cârna – Gârla Mare, din Epoca Bronzului. Numeroase
descoperiri atribuite acestei culturi au fost fãcute de-a
lungul sectorului oltean al vãii Dunãrii. Având în vedere
faptul cã aceastã culturã este mai bine cunoscutã datoritã
cimitirelor de incineraþie (aºa-numitele „câmpuri de
urne”), printre cele mai importante numãrându-se cele
descoperite în judeþul Dolj, la Cârna, Bistreþ ºi Ghidici, a
fost recreat într-un spaþiu expoziþional special, în mãrime
naturalã, o porþiune a unui astfel de câmp de urne (butafo-
rie), cu morminte ce conþin numeroase vase-ofrande
necesare defunctului în „Lumea de Dincolo”.  Ceea ce
impresioneazã mai presus de orice este însã ceramica,
care prin formele ºi motivele decorative atinge în aceastã
perioadã a preistoriei, rangul de artã.

Peºtera Muierii sau Muierilor
(Baia de Fier, judeþul Gorj) este cu-
noscutã din punct de vedere ºtiinþi-
fic încã din 1870. Cercetãrile arheolo-
gice, desfãºurate sub conducerea lui
C.S. Nicolãescu-Plopºor între 1951-
1953 ºi în 1955, au scos la ivealã nu-
meroase urme din Paleolitic, dar ºi din
epoci mai recente, atenþia fiind atra-
sã în principal de fosilele umane. În
total, din Peºtera Muierii au fost re-
cuperate ºase fragmente osoase de
la 3 indivizi, care reprezintã, proba-
bil, o singurã fazã de ocupare a peº-
terii. Recent (2005), probe de la cei 3
indivizi au fost datate cu ajutorul ra-
diocarbonului, rezultând o vechime
de aproximativ 30.000 de ani.

Craniul aflat în colecþia Muzeului
Olteniei a aparþinut unei femei având
circa 40 de ani, fiind un Homo Sa-
piens timpuriu, care, din punct de
vedere morfologic, prezintã trãsãturi
aparþinând atât omului modern, cât
ºi celui de Neanderthal. Acest lucru
poate fi pus în legãturã cu potenþialii
sãi strãmoºi din Paleoliticul mijlociu
ºi indicã amestecul dintre Neandert-
halieni ºi oamenii moderni, lucru doar
bãnuit pânã acum.

(sursa: Muzeul Olteniei)

Investiþiile
continuã: alte 13
sãli vor putea fi
vizitate în 2017

Potrivit preºedintelui Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, acest
demers încununeazã o serie de in-
vestiþii realizate în ultimii ani la Mu-
zeul Olteniei, cu o valoare totalã de
aproape 11 milioane de euro, dintre
care aproape 6 milioane de euro pen-
tru consolidare ºi restaurarea clãdirii
de patrimoniu în care îºi desfãºoarã
activitatea Secþia de Istorie-Arheo-
logie. „Era frumoasã clãdirea pe din-
afarã, erau frumoase ºi zidurile pe di-
nãuntru, dar lipsea sufletul – expozi-

þiile de bazã. Cum un muzeu de
talia acestuia are o zestre de pes-
te 160.000 de obiecte, trebuia sã
reuºim sã le punem în valoare pe
cele mai valoroase. Toate muze-
ele – ºi cultura, în general – au
devenit interactive în lume ºi am
cãutat sã fim ºi noi în acest trend”, a
precizat Prioteasa.

ªeful administraþiei doljene a adã-
ugat cã investiþiile vor continua aici,
alte aproximativ 350.000 de euro fi-
ind alocate pentru lucrãrile care vi-
zeazã amenajarea celor 13 sãli de la
etajul clãdirii, care vor putea fi vizita-
te anul viitor. Momentul va marca re-
deschiderea integralã pentru public
a spaþiilor muzeale. Expoziþia perma-
nentã de aici va viza perioadele isto-
rice de la Mihai Viteazul, Revoluþia
de la 1821, Unirea Principatelor din
1859, Rãzboiul de Independenþã,

Regatul României, Primul Rãzboi
Mondial, instaurarea regimului comu-
nist, pânã la Revoluþia de la 1989. În
acest sens, reprezentanþii muzeului
craiovean vor iniþia ºi campania
„Doneazã-þi amintirile din comu-
nism!”, adresatã tuturor acelora care
deþin obiecte reprezentative pentru
perioada comunistã ºi vor sã le do-
neze spre a se realiza o expoziþie cât
mai amplã ºi relevantã.

Expoziþiile
permanente,
deschise
publicului
de marþi
pânã duminicã

„Cine va vizita de-acum înainte mu-
zeul chiar va avea aici o lecþie deschi-
sã de istorie, trecând prin toate aceste
perioade istorice. Îi felicit pe reprezen-
tanþii acestei instituþii, e numai meritul
lor pentru ce s-a realizat aici! Noi doar
am susþinut ideea, chiar dacã nu ne-a
fost prea uºor cu banii. Pot spune însã
cã, de câþiva ani buni, investiþiile din
culturã în Dolj aproape cã sunt fãrã
egal în România”, a mai declarat Ion
Prioteasa. Cu acelaºi prilej, manage-
rul Florin Ridiche a declarat cã, odatã
cu modernizarea spaþiilor expoziþiona-
le, numãrul vizitatorilor a crescut la
Muzeul Olteniei, „ceea ce dovedeºte

cã, într-adevãr, asta
cautã publicul – in-
teractivitate”.

În 18 martie a.c.,
Secþia de Istorie-Ar-
heologie a redeschis
primele 13 sãli, aflate
la parterul clãdirii,
unde, pe o suprafaþã
de aproape 600 de me-
tri pãtraþi, este ame-
najatã expoziþia „Re-
descoperã Istoria” –
o incursiune în Anti-
chitatea ºi Evul Me-
diu din Oltenia. Între

piesele de patrimoniu cultural se re-
gãsesc ºi cele din Tezaurul muzeului
– podoabe ºi monede medievale adu-
se în expunere permanentã pentru pri-
ma oarã în istoria de peste 100 de ani
a instituþiei. Investiþia, de aproxima-
tiv 300.000 euro, s-a fãcut, de aseme-
nea, din fondurile proprii ale Consi-
liului Judeþean Dolj.

Expoziþiile permanente „Redescope-
rã Istoria” ºi „Oltenia Preistoricã” vor
putea fi vizitate sãptãmânal, de marþi
pânã duminicã, între orele 9.00 ºi 17.00.
Preþurile biletelor sunt 5 lei / adulþi ºi 2,5
lei / elevi, studenþi, pensionari.
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Candidatul republican, Donald
Trump, a câºtigat scrutinul prezi-
denþial din Statele Unite într-un re-
zultat surprizã dupã o campanie
explozivã, antiinstituþionalã, marcatã
de accente populiste ºi contra sis-
temului politic, care a generat cli-
vaje sociale puternice. Donald
Trump a devenit preºedintele SUA
dupã ce ºi-a adjudecat 290 de mari
electori, cu 20 mai mulþi decât avea
nevoie pentru a câºtiga (270), înre-
gistrând victorii în statele Alabama,
Alaska, Arizona, Arkansas, Ca-
rolina de Nord, Carolina de Sud,
Dakota de Nord, Dakota de Sud,
Florida, Georgia, Idaho, Indiana,
Iowa, Kansas, Kentucky, Loui-
siana, Mississippi, Missouri,
Montana, Nebraska, Ohio, Ok-
lahoma, Pennsylvania, Tennes-
see, Texas, Utah, West Virginia,
Wisconsin ºi Wyoming.

În schimb, Hillary Clinton a câº-
tigat doar 218 electori, înregistrând
victorii în statele California, Co-

Donald Trump a devenit al 45-lea preºedinte al SUA, dupã ce ºi-a adju-
cat 290 de mari electori, faþã de 218, câþi a câºtigat rivala sa (numãrarea
buletinelor de vot nu era încheiatã în trei state – Minnesota, Michigan ºi
New Hampshire), Hillary Clinton, ºi va lua, astfel, în primire Casa Albã, în
luna ianuarie a anului viitor. A fost un scrutin memoriabil, istoric, de refe-
rinþã, din cale afarã de costisitor, se vorbeºte de 6 miliarde de euro ºi în
permanenþã Hillary Clinton s-a aflat în pole-position ºi niciodatã în sonda-
je, nu s-a vãzut net devansatã. Electoratul dorea însã o schimbare, aºtepta
un „Mesia”. Este adevãrat totuºi cã ecartul s-a poziþionat în marja de eroa-
re. Lecþia scrutinului se adreseazã, deopotrivã, partidelor tradiþionale ºi nu
numai. Donald Trump oferã republicanilor „o zi a triumfului”, paradoxal
în condiþiile în care Barack Obama – creditat în continuare cu o bunã cotã
de popularitate, cu destule merite în redresarea economiei, reducerea ºoma-
jului, creºterea economicã, superioarã mediei europene – a fãcut campa-
nie susþinutã pentru Hillary Clinton, presimþind ceea ce s-a vãzut: o þarã
divizatã prin noi linii de fracturã. Victoria lui Donald Trump este o suprizã.
A intuit însã mai bine, ce doreºte electoratul american, în comparaþie cu
adversara sa, Hillary Clinton. În presa de pe continentul european victoria
candidatului republican este vãzutã aidoma unui cutremur geo-politic cu
consecinþe potenþial dramatice. Europa se întreabã dacã „marele frate”,
care a protejat-o dupã 1945, va continua sã-i asigure liniºtea. Panica s-a
propagat cu repeziciune, îndeosebi în þãrile baltice, Ucraina, Polonia, chiar
ºi România, nu doar pentru cã Donald Trump a anunþat reducerea angaja-
mentelor vizavi de NATO, dar el nu a spus niciodatã clar cã se va opune,
viguros, unei noi aventuri militare a lui Vladimir Putin pe flancul occiden-
tal. Se mai spune cã victoria lui Donald Trump slãbeºte tentaþia democra-
þiei liberale în Europa ºi în lume, ea conferind, în schimb, un plus de

Barack Obama l-a
felicitat pe câºtigãtorul
alegerilor prezidenþiale

Preºedintele Statelor Unite, Barack Oba-
ma, l-a felicitat pe Donald Trump pentru
victoria sa în alegerile prezidenþiale, a anun-
þat Casa Albã, potrivit CNN online. Obama
l-a invitat pe Trump, astãzi, la Casa Albã,
pentru a pregãti procesul de tranziþie. „Asi-
gurarea unui transfer de putere armonios
este una dintre prioritãþile de top pe care pre-
ºedintele le-a identifcat la începutul anului,
iar întâlnirea cu preºedintele ales este urmã-
torul pas”, a comunicat Casa Albã. Obama
urma sã aibã o declaraþie la Casa Albã de-
spre rezultatul alegerilor ºi despre paºii care
pot fi fãcuþi pentru ca þara sã se uneascã
dupã aceastã perioadã electoralã dificilã.

 Jean-Claude Juncker ºi Donald Tusk
pregãtesc un summit UE-SUA

Preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ºi pre-
ºedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-au invitat pe
Donald Trump, într-o scrisoare de felicitare pentru câºtigarea
scrutinului prezidenþial, la un summit UE-SUA în Europa cât
mai curând posibil. „Transmitem felicitãrile noastre sincere pen-
tru cã aþi fost ales cel de-al 45-lea preºedinte al Statelor Unite ale
Americii”, începe scrisoarea. Cei doi oficiali europeani sublinia-
zã cã acum este mai important ca niciodatã ca relaþiile transa-
tlantice sã fie consolidate. „Am dori sã profitãm de aceastã oca-
zie pentru a vã invita sã vizitaþi Europa pentru un summit UE-
SUA imediat ce este convenabil pentru dumneavoastrã. Aceastã
conversaþie ne va permite sã schiþãm cursul relaþiilor noastre
pentru urmãtorii patru ani”, se menþioneazã în scrisoarea publi-
catã pe site-ul Consiliului European.

Vladimir Putin îl felicitã pe Trump
Vladimir Putin, preºedintele Rusiei, a trimis un mesaj de

felicitare lui Donald Trump pentru victoria obþinutã în cam-
pania electoralã din Statele Unite, a comunicat serviciul de
presã de la Kremlin. Potrivit serviciului de presã al Kremli-
nului, Putin ºi-a exprimat speranþa “de coopera pentru a
dirija relaþiile ruso-americane din starea criticã, de aseme-
nea, de a aborda problemele cruciale de pe agenda interna-
þionalã ºi a identifica rãspunsuri eficiente la provocãrile la
adresa securitãþii globale”. Totodatã, Putin ºi-a exprimat
convingerea în faþa unui “dialog constructiv dintre Mosco-
va ºi Washington, bazat pe principiul egalitãþii, respectului
mutual ºi atitudinii realiste faþã de poziþiile fiecãrui stat vi-
zavi de interesele populaþiilor celor douã þãri ºi a întregii
comunitãþi din lume”. Preºedintele rus i-a urat succes lui
Donald Trump în noua sa funcþie de preºedinte de stat, care
implicã responsabilitate.

Candidatul republican, Donald Trump, pro-
mite unificarea naþiunii americane dupã cam-
pania electoralã care a creat clivaje, mulþumin-
du-i adversarei democrate Hillary Clinton pen-
tru serviciile în folosul Statelor Unite. „Vã mul-
þumesc foarte mult. Tocmai am primit un tele-
fon din partea secretarului de Stat Hillary Clin-
ton. Ne-a felicitat pe toþi. Am felicitat-o ºi eu
pentru campanie, pentru cã a luptat din rãspu-
teri, a lucrat din greu, îi datorãm foarte mult
pentru serviciile depuse pentru þara noastrã”, a
declarat Donald Trump. „Este momentul sã ne
unim, pentru a fi o naþiune unitã. Mã angajez sã
fiu preºedintele tuturor americanilor. Pentru cei
care au ales sã nu mã susþinã, lansez un apel de
a colabora pentru unificarea þãrii”, a adãugat
Trump. „Vom reface infrastructura”, a mai promis Trump,
adãugând cã are, alãturi de echipa sa, un plan economic
extraordinar. „Vom avea cea mai puternicã economie din
lume”, a subliniat el. „Niciun vis nu este prea mare, nicio
provocare nu este prea mare. Nimic din ce vrem pentru
viitorul nostru nu este de neatins. (...) Trebuie sã revendi-
cãm destinul þãrii noastre ºi sã þintim sus”, a spus Trump.
Republicanul a subliniat cã doreºte parteneriate, nu con-

Discursul lui Donald Trump dupã câºtigarea alegerilor prezidenþiale.
Promite unificarea SUA, mulþumindu-i lui Hillary Clinton

lorado, Connecticut, Delaware,
Districtul Columbia, Hawaii, Il-
linois, Maine, Maryland, Massa-
chusetts, Nevada, New Jersey,
New Mexico, New York, Oregon,
Rhode Island, Vermont, Virgi-
nia ºi Washington.

Donald Trump a fost preferat
de albi, în timp ce Hillary Clinton a
fost votatã masiv de comunitatea
afroamericanã cu 88% ºi a fost
preferatã de comunitatea hispani-
cã ºi asiaticã. Albi: 58% pentru
Trump, 38% pentru Hillary; Afroa-
mericani: 88% pentru Hillary, 8%
pentru Trump; Hispanici: 65% pen-
tru Hillary, 29% pentru Trump;
Asiatici: 65% pentru Hillary, 29%
pentru Trump.

În ceea ce priveºte vârsta ale-
gãtorilor, peste jumãtate dintre ti-
nerii care s-au prezentat la urne au
votat pentru candidata democrata.
În schimb, alegãtorii de peste 44
de ani l-au preferat pe magnatul
republican. 18-44 de ani: 52% pen-

tru Hillary, 40% pentru Trump; 18-
24 de ani: 56% pentru Hillary, 35%
pentru Trump; 25-29 de ani 53%
pentru Hillary, 39% pentru Trump;
45-64 de ani: 53% pentru Trump,
44% pentru Hillary.

flicte. Preºedintele-ales al Statelor Unite a dat asigurãri cã
Administraþia de la Washington va avea politici amicale în
relaþiile cu toate þãrile care vor sã aibã politici amicale cu
Statele Unite. „Vom începe imediat sã lucrãm pentru naþi-
unea americanã”, a spus Trump. Nu în ultimul rând, acesta
a spus cã este o onoare pentru el sã fie preºedintele aces-
tei þãri. El a mulþimit familiei sale pentru susþinere ºi echi-
pei de campanie. „Iubesc aceastã þarã”, a încheiat Trump.

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenitDonald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump a devenit a devenit a devenit a devenit a devenit



Donald John Trump este un cunoscut om de afa-
ceri, magnat imobiliar, star de televiziune ºi politician,
cel care de-a lungul campaniei electorale cã este sin-
gurul care poate face “America sã fie cu adevãrat
mare”. Donald Trump s-a nãscut pe 14 iunie 1946 în
New York, într-o familie înstãritã, tatãl sãu, Fred
Trump, fiind unul dintre cei mai mari dezvoltatori
imobiliari de pe Coasta de Est a SUA. El a urmat cur-
surile liceale ale Acadamiei Militare din New York, ter-
minând apoi cursurile universitare ale Facultãþii de
Economie ºi Comerþ Wharton din cadrul Universitãþii
Pennsylvania, fiind licenþiat în economie în anul 1968.
Din acel moment, s-a alãturat tatãlui sãu în domeniul
afacerilor imobiliare din Brooklyn. La începutul anilor
1970, Donald Trump ºi-a îndreptat atenþia de la pla-
nul de afaceri al tatãlui sãu, care viza închirierea de
locuinþe clasei de mijloc, spre industria imobiliarã co-
mercialã. Oraºul New York oferea în acel moment
facilitãþi fiscale considerabile potenþialilor investitori.
Abilitãþile lui Trump de a face afaceri i-au permis sã
obþinã credite de construcþie cu puþine garanþii, du-
când la construirea unui imperiu în domeniul imobili-
ar ºi de divertisment, ceea ce l-a transformat într-o
celebritate. Deºi Trump devine cunoscut pentru ca-
pacitatea sa de a transforma o afacere imobiliarã eºuatã
într-un adevãrat succes, la sfârºitul anilor 1980 el cade
victimã unei crize economice. Din cauza imposibilitã-
þii de a satisface termenele de platã ale împrumuturi-
lor financiare, Trump declarã faliment în 1990. Pen-
tru a nu-l trimite în judecatã, creditorii sãi au convenit
asupra unei restructurãri a datoriei. Acest lucru a per-

mis ca el sã rãmânã în afara falimentului personal. Ur-
mãtorii ani, acesta are parte de o serie de urcuºuri ºi
coborâºuri în cadrul afacerilor imobiliare, reuºind însã
brevetarea noilor construcþii cu numele sãu, datoritã in-
vestiþiilor financiare majoritare din cadrul diverselor pro-
iecte. Trump a fost, de asemenea, gazda ºi producãtorul
reality-show-ului postului NBC “Ucenicul”, unde mai
mulþi candidaþi se aflau în cursa pentru un post în cadrul
uneia dintre companiile sale. În 1977, Trump s-a cãsãto-
rit cu modelul Ivana Zelnièkova, cu care are trei copii:
Donald jr., Ivanka þi Eric. Soþii Trump au fost divorþat în
1992. În 1993 a fost cãsãtorit pentru o perioadã de aproape
un an cu actriþa Marla Maples, cei doi având împreunã
un singur copil, Tiffany. Au divorþat în anul 1999. Tot
atunci, Trump a început sã se întâlneascã modelul Me-
lania Knavs, aceºtia cãsãtorindu-se în 2005, relaþia lor
continuând pânã în prezent. Melania Knavs devine astfel
Melania Trump ºi îl susþine pe acesta în cadrul campa-
niei sale prezidenþiale. Trump a fost activ ºi în domeniul
politicii. Deºi fãcea parte din Partidul Republican, în 1999
acesta s-a înregistrat ca alegãtor al Partidului Reformei
ºi a stabilit un comitet prezidenþial exploratoriu. El a re-
fuzat în cele din urmã în acea perioadã sã candideze la
preºedinþia SUA. Mai târziu, a revenit în cadrul Partidu-
lui Republican, fiind una dintre figurile publice ale parti-
dului în cadrul alegerilor prezidenþiale din anul 2012. În
anul 2015, Trump a anunþat cã va intra în cursa electo-
ralã prezidenþialã a SUA în 2016. În cadrul campaniei
sale acesta a susþinut crearea de noi locuri de muncã,
creºterea securitãþii frontierelor ºi îmbunãtãþirea relaþiilor
externe.
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vitamine oamenilor forte de pe vechiul continent ºi referirea nu o vizeazã
doar pe Marine Le Pen, ci ºi pe Viktor Orban, Geert Wilders (liderul popu-
list al Partidului pentru Libertate din Olanda), apoi liderii FPO (Austria), AfD
(Germania). În Germania, aliat tradiþional al SUA, ministrul apãrãrii Ursula
von der Leyen (CDU) a calificat victoria lui Trump drept „un ºoc enorm”.
„Eu cred cã Trump ºtie cã nu a fost un vot în favoarea sa, ci un vot contra
Washingtonului, contra stabilimentului”. E prematur însã de fãcut evaluãri.
Deºi Angela Merkel a estimat, marþi 8 noiembrie a.c., cã Moscova, via „cy-
beratack”, sau prin acþiuni de dezinformare, s-ar putea interfera în alegerile
prevãzute, în þara sa, pentru toamna anului viitor. ªi Angela Merkel ºtie ce
vorbeºte, fiind prevenitã de BND de tentativele repetate de hacking a institu-
þiilor germane. Astãzi, la Casa Albã, Barack Obama îl va primi pe Donald
Trump pentru stabili datele tranziþiei. La 12 decembrie este prevãzut votul
marilor electori. La 6 ianuarie votul Congresului, iar la 20 ianuarie - ceremo-
nia de investiturã. Stãruie, desigur, multe întrebãri legate de programul lui
Donald Trump, aºa cum a fost el enunþat în campania electoralã. Referirile
la chestiunea imigraþiei „un zid de 1.600 kilometri la frontiera mexicanã ºi 2
milioane de expulzaþi”, problema protecþionismului, anunþatã fiind „intenþia
de renegociere” a tratatului de liber schimb Nord-American (NAFTA), rela-
þiile cu China, politica externã, NATO, Siria ºi Irak, Statul Islamic ºi Rusia,
armele de foc „un drept dat de Dumnezeu”, ºi mai sunt ºi alte „dosare
sensibile”, dacã toate acestea vor fi materializate sau deplin nuanþate, adicã
adaptate la realitãþile existente, vom trãi ºi vom vedea. Deocamdatã ºtim cã
viitorul preºedinte al SUA a anunþat cã se doreºte a fi „unul al tuturor ameri-
canilor” ºi primul sãu discurs, prin care ºi-a anunþat victoria în alegeri, nu a
avut comunã asemãnare cu cele din campania electoralã.

MIRCEA CANÞÃR Magnat imobiliar, star tv... preºedinte al SUA

Scepticism ºi bucurie la nivel
mondial faþã de rezultatul

alegerilor din SUA
Guverne din Asia pânã în Eu-

ropa au reacþionat cu scepticism
la anunþul privind victoria lui Do-
nald Trump la alegerile preziden-
þiale americane, în timp ce po-
puliºtii au catalogat rezultatul ca
fiind un triumf al oamenilor faþã
de un sistem politic care a eºuat.
Ministrul german al Apãrãrii, Ur-
sula von der Leyen, un aliat al
cancelarului german Angela Mer-
kel, a descris rezultatul ca fiind
“un ºoc imens” ºi s-a întrebat
dacã nu cumva acest lucru în-
seamnã sfârºitul “Pax America-
na”, stare de pace relativã supra-
vegheatã de Washington, care a
stat la baza relaþiilor internaþio-
nale de la Al Doilea Rãzboi Mon-
dial. Ministrul francez de Exter-
ne, Jean-Marc Ayrault, a promis
cã va lucra cu Trump, dar a spus
cã personalitatea sa “ridicã între-
bãri” ºi a recunoscut cã nu este

sigur ce ar însemna o preºedin-
þie Trump pentru provocãri ma-
jore de politicã externã, de la
schimbarea climaticã ºi acordul
nuclear al Occidentului cu Ira-
nul pânã la rãzboiul din Siria. “Se
pare cã acesta va fi anul pentru
dublul dezastru din Vest”, a a
scris pe Twitter fostul minstru de
Externe al Suediei, Carl Bildt, fa-
când referire ºi la votul din iunie
al Marii Britanii de a pãrãsi Uniu-
nea Europeanã. “Sã vã puneþi cen-
turile de siguranþã”, a spus el.
Între timp, populiºtii de dreapta
din Australia pânã în Franþa au
salutat rezultatul, numindu-l o lo-
viturã pentru sistemul politic.
“Lumea lor se detramã. A noas-
trã se construieºte”, a scrie pe
Twitter Florian Philippot, o per-
sonalitate de rang înal din cadrul
partidului francez de extremã-
dreapta Frontul Naþional. Jean-

Marie Le Pen, fondatorul forma-
þiunii, a spus: “Astãzi Statele Uni-
te, mâine Franþa!”. “Victoria lui
Donald Trump este un semn cã
cetãþenii din Occident vor o
schimbare clarã în politicã”, a

spus Beatrix von Storch, ºeful
adjunct al partidului german an-
tiimigraþie Alternativã pentru Ger-
mania (AfD). “Conºtientizãm
acum cã nu avem nici cea mai
micã idee despre ce va face acest

preºedinte american dacã vocea
furiei ajunge în funcþie ºi dacã
vocea furiei devine cel mai pu-
ternic om din lume”, a spus Nor-
bert Roettgen, un aliat conserva-
tor al Angelei Merkel ºi directo-
rul comitetului pentru Afaceri
Externe din Parlamentul german.
“La nivel geopolitic, suntem într-
o situaþie foarte nesigurã”, a mai
spus acesta. “NATO se va afla
sub presiunea dezintegrãrii, ruºii
vor cauza probleme, 20 de mili-
oane de oameni îºi vor pierde asi-
gurarea de sãnãtate, politicile pri-
vind schimbãrile climatice vor fi
inversate (...) Vreþi sã continui?”,
a declarat istoricul Simon Scha-
ma pentru BBC. “Bineînþeles, nu
este (n.r. vorba de un lider ca)
Hitler. Sunt multe feluri de fas-
cism. Nu am spus cã este nazist,
deºi neonaziºtii sãrbãtoresc”, a
mai spus acesta.
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Menit sã-i familiarizeze pe copii
cu un stil de viaþã sãnãtos ºi sã-i
apropie de mediul rural ca sursã a
produselor pe care le consumã,
„Programul pentru ºcoli” are la
bazã douã componente: distribu-
þia propriu-zisã a produselor ºi
mãsurile educative care o înso-
þesc, apreciindu-se cã simpla dis-
tribuþie nu poate asigura îndepli-
nirea obiectivelor.

Beneficiind de finanþare euro-
peanã din Fondul European de Ga-
rantare Agricolã al Politicii Agrico-
le Comune, „Programul pentru
ºcoli” încurajeazã, de asemenea,
achiziþiile locale sau regionale, lan-
þul scurt de aprovizionare, având
la dispoziþie fonduri europene în
valoare de 6.866.848 euro pentru
schema de fructe ºi legume ºi
10.399.594 euro pentru schema de
lapte ºi produse lactate.

Începând cu anul ºcolar 2017-2018, actualele programe de
încurajare a consumului de fructe ºi de distribuire a laptelui în

ºcoli vor fi unificate într-un singur program cu finanþare
europeanã, denumit generic „Programul pentru ºcoli”. Conce-
put în jurul obiectivelor de sãnãtate ºi educaþie – deprinderea

de obiceiuri alimentare sãnãtoase bazate pe consumul de
fructe, legume, lapte ºi produse lactate – „Programul pentru

ºcoli” este un program cu precãdere educativ.

Copiii, motivaþi direct
la ferme ºi târguri

Pânã la 15% din aceste fonduri
pot fi alocate pentru implementa-
rea diferitelor mãsuri educative de
însoþire, precum vizite la ferme, la
târguri ºi expoziþii agricole, organi-
zarea de concursuri tematice, ate-
liere de gãtit ºi de degustare etc.
Pentru o implementare eficientã,
„Programul pentru ºcoli” necesitã
implicarea activã a tuturor factori-
lor la nivelul comunitãþilor, de la re-
prezentanþii administraþiei publice
locale – consilii judeþene, direcþiile
judeþene de sãnãtate publicã, in-
spectoratele ºcolare – pânã la pro-
ducãtorii locali interesaþi de furni-
zarea produselor. Programul se adre-
seazã preºcolarilor din grãdiniþele
de stat ºi particulare cu program
normal de 4 ore ºi elevilor din învã-

þãmântul primar ºi gimnazial de stat
ºi particular.

Sesiuni de degustãri
În pregãtirea aplicãrii „Programu-

lui pentru ºcoli”, începând cu anul
ºcolar 2017-2018, Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale a întreprins
anumite demersuri, dintre care sunt
amintite: discuþii în cadrul grupului
de lucru interministerial cu privire la
noua legislaþie europeanã ºi explo-
rarea diferitelor variante ale legisla-
þiei naþionale pentru o bunã imple-
mentare a programului; consultarea
organizaþiilor profesionale reprezen-
tantative specifice în vederea identi-
ficãrii celor mai potrivite soluþii pen-
tru încurajarea producþiei locale ºi/
sau regionale ºi a lanþului scurt de
aprovizionare; lansarea în dezbatere
publicã a unui document pentru ob-

þinerea opiniei publicului larg cu pri-
vire la cum ar trebui sã arate acest
program astfel încât sã se asigure
atingerea obiectivelor.

Urmeazã ca, pânã în luna iunie 2017,
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale sã promoveze actul de bazã ºi
normele de implementare aferente
pentru a începe derularea programu-
lui în timp util. Conform legislaþiei eu-
ropene, autoritãþile responsabile din
domeniul sãnãtãþii ºi nutriþiei din sta-
tele membre se implicã în elaborarea
listei produselor care se vor furniza
atât cu titlu de distribuþie regulatã, cât
ºi cu ocazia mãsurilor educative (se-
siuni de degustãri – la fermã sau în
ºcoalã). Astfel, pentru distribuþia re-
gulatã, Ministerul Sãnãtãþii recoman-
dã fructe ºi legume autohtone de se-
zon în stare proaspãtã, care sã fie dis-
tribuite cât mai aproape de recoltare,

Pânã în 1989, nimeni nu þinea
cont de pãrerea elevilor, ca mare
parte dintre noi, fiind participanþi
în acel sistem. Lumea s-a schim-
bat, modernitatea este peste tot
ºi, vrând-nevrând, a trebuit sã ne
adaptãm cerinþelor. Copiii, pânã
la maturitate, au început sã îºi
dezvolte personalitatea. Au,
acum, propriile lor cerinþe ºi
aratã cã nu se dau la o parte
pentru a-ºi atinge obiectivele.
„Este o plãcere sã lucrez cu
aceºti copii. Chiar ºtiu ce vor ºi
nu au inhibiþii când vorbeºti cu
ei. Au fost douã zile pline de
dezbateri, pânã au fost aleºi cei
care îi vor reprezenta. Sunt , mare
parte dintre ei, cei care ne vor
reprezenta în viitor ”, a precizat
prof.  Simona Chiriþã, inspector
pentru activitãþi extra-ºcolare în
cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, responsabilul
pentru astfel de acþiuni.

cu o perioadã de pãstrare medie ºi lun-
gã, astfel încât la momentul distribui-
rii sã corespundã calitativ consumu-
lui: mere, pere, struguri, prune, pier-
sici sau nectarine; morcovi, ardei graºi,
castraveþi.

În privinþa laptelui ºi produselor
lactate distribuite regulat, recoman-
darea Ministerului Sãnãtãþii constã
într-o porþie de 200 ml de lapte tratat
termin, UHT sau pasteurizat sau pro-
duse lactate fermentate (iaurt, lapte
acru, lapte covãsit, sana ºi alte sor-
timente de lapte fermentate sau acri-
te) fãrã adaos de zahãr sau alþi în-
dulcitori, de fructe sau de cacao. La
propunerea MADR, Ministerul Sã-
nãtãþii a agreat degustarea ocazio-
nalã a mierii într-o cantitate de 1-3
grame per kilogram/corp, în cadrul
mãsurilor educative.

VALENTIN CEAUªESCU

Un tânãr de la LPS „Petrache Triºcu”
vrea sã demonstreze cã avem viitor

 Nu mai crede nimeni cã nu avem copii deºtepþi. Exemplele sunt multiple, iar dovezile
se pot gãsi pe mapamond. Am avut ocazia sã disctutãm cu unul dintre aceºtia, care este,

de curând, ºi preºedinte al Consiliului Judeþean al Elevilor.

Implicare împreunã
cu echipa

Conform ultimelor alegeri, la
Consiliul Judeþean Dolj al Elevilor
a fost ales, ca preºedinte, Andrei
Mihai Dogaru, elev în clasa a XI-
a la  Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” , spadasin la
acelaºi club, care se pregãteºte
pentru participarea la o etapã
naþionalã de scrimã, la Satu-Mare.
Am avut, recunoaºtem, oarece
reticenþe, în felul în care am putea
discuta cu tânãrul. Ne-am înºelat,
din fericire. În faþa noastrã a
apãrut un tânãr impecabil îmbrã-
cat, care, foarte volubil, a fost
deschis dialogului. „Au fost douã
zile pline de alegeri ºi colegii mei
au pus foarte multe probleme pe
care le-am discutat. Fãrã sprijinul
prietenilor, nu putem merge mai
departe, de aceea trebuie amintiþi:
ªtefan Rãscãcea (Colegiul

Naþional „Elena Cuza”), prim –
vicepreºedinte, vice – Mihai
Marica  (Colegiul Naþional
Naþional „Fraþii Buzeºti”) ºi
Andreea Druga  (Liceul „Henri
Coandã”), iar ca secretar a fost
ales  Andreea Miliganu (Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”).
De asemenea, avocat al elevului
a fost aleasã  Alexandra Opran
(Liceul Tehnologic Transporturi
Cãi Ferate), iar pentru comunica-
re este Alexandru Voinea
(Colegiul „Charles Laugier”).
Chiar vrem ne dorim sã se þinã
cont de pãrerile noastre. Am
semnat, deja, Proiectul GROW,
cu ªcoala de Valori ºi AIESEEC,
pentru un program de dezvoltare.
Avem ºi mai multe proiecte, iar
unul dintre ele cred cã este
primordial: ne dorim sã obþinem
gratuitatea pentru transportul pe
mijloacele în comun din Craiova,
demarând ºi o campanie de

semnãturi în acest sens. De
asemenea, ne dorim inaugurarea
unui cenaclu literar, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova. Mai
pot spune cã, împreunã cu
colegii mei am început demersu-
rile pentru un Birou de Presã ºi
deschiderea unui club – „Craiova
dezbate” – destinat problemelor
elevilor ”, a precizat Andrei
Dogaru. Acest copãil este plin de

viaþã, iar cel mai bine îl caracteri-
zeazã prof.  Geri Mitroi directo-
rul LPS „Petrache Triºcu”: „Este
un bãiat extraordinar, care se
împlicã în tot ceea ce þine de
ºcoalã. Are medii aproape de
nota maximã ºi vine mereu sã ne
întrebe ce este de fãcut. Este o
plãcere sã lucrezi cu astfel de
copii”. Parcã nu mai este nimic de
spus, decât, poate, sã revenim la
început: avem copii deºtepþi.

CRISTI PÃTRU
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Zootropolis

Se difuzeazã la HBO, ora 18:10

În oraºul animal Zootopia,
o vulpe cu gura mare tre-
buie sã fugã când i se
însceneazã o crimã. Poli-
þistul cel mai bun din Zoo-
topia, un iepure neprihãnit,
este pe urma vulpii, dar
când amândoi devin þintele
unei conspiraþii, sunt obli-
gaþi sã lucreze împreunã ºi
descoperã cã ºi duºmanii
naturali pot deveni cei mai
buni prieteni.

Americanii

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 01:00

Phillip ºi Elizabeth Jennings,
doi spioni KGB al cãror
mariaj a fost aranjat, se
mutã împreunã cu cei doi
copii în Washington, la înce-
putul anilor 80, imediat dupã
alegerea lui Ronald Reagan
la Casa Albã. Asumându-ºi o
dublã identitate, viaþa lor e
din ce în ce mai greu de
dus, cu atât mai mult cu cât
în aceastã perioadã a Rãz-
boiului Rece cea mai micã
greºealã îi poate costa viaþa.

Rãfuialã în Seattle

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

April, o tânãrã din Seattle,
moare în timpul unei petre-
ceri din cauza unei suprado-
ze. Elijah Kane (Steven Sea-
gal) ºi echipa condusã de el
sunt într-o cursã contra
cronometru pentru a dezvã-
lui cine se aflã în spatele
pastilei “E”, deosebit de
toxicã, cea responsabilã de
moartea mai multor adoles-
cenþi din oras...

JOI - 10 noiembrie

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

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:00 Lozul cel mare
18:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:35 Perfect imperfect
19:40 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Superconsumatorul (R)
00:35 TVR 60 - Portret de secol
01:35 Magazin World Cup

RUSIA 2018 (R)
02:05 ªtirile de mâine (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 - Generaþiile TVR

(R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:00 Destine ca-n filme (R)
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - Portret de secol
21:10 Leningrad
2009, Rusia, Marea Britanie,

Dramã, Rãzboi
23:10 Dovezi de iubire
1990, Marea Britanie, Dramã,

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

(R)

TVR 2

08:20 Frankenweenie
09:45 Garderobierul
11:35 Pe platourile de filmare
12:05 Zoolander no. 2
13:45 Lumea roboþilor
15:15 Rugul aprins
16:30 Înmormântarea ºefului
18:10 Zootropolis
20:00 Ebola
21:00 Joe vrea sã fie cineva
22:30 Marea Neagrã
00:25 Hitman: Agent 47
02:00 Testamentul tinereþii
04:10 Un tãrâm ciudat
06:00 Rugul aprins

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Supravieþuitorul
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
03:00 Renegata
2010, Canada, Crimã, Fantastic
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

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

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

07:30 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Michael Jackson: Asta-i tot
13:30 Erou din întâmplare (R)
16:00 La bloc
18:15 Povestea lui Esther

Costello
20:30 Rãfuialã în Seattle
22:30 Motelul Groazei 2: Prima

tãieturã
00:15 Secretele de la Easton
02:00 Operation Endgame
03:30 Lecþii de viaþã
05:00 Cine A.M.
06:00 Înfrângerea (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric

02:00 Observator (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Revendicarea
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Lupta din adâncuri
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Lupta din adâncuri (R)
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Baschet Europe Cup: KB

Peja - U-Banca Transilvania Cluj-
Napoca

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - Legia
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse
de ploaiejoi, 10 noiembrie - max: 11°C - min: 3°C

$
1 EURO ........................... 4,5100 ............. 45100
1 lirã sterlinã................................5,0470....................50470

1 dolar SUA.......................4,0643........40643
1 g AUR (preþ în lei)........170,5524.....1705524

Cursul pieþei valutare din 10 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 5 iulie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
AGENÞIA pentru Protecþia Me-

diului Dolj organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea funcþiei
publice de execuþie vacantã de: con-
silier, clasa I, grad profesional supe-
rior în cadrul Biroului Buget, Finan-
þe, Administrativ ºi Resurse Umane.
Concursul se organizeazã la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj în data de 12 decembrie 2016-
proba scrisã, ora 10.00 ºi în data de
14 decembrie 2016, ora 10.00- inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de
zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, documentele prevãzute
la art.49 din HG nr.611/2008 cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile de participare la concurs
ºi bibliografia se afiºeazã la sediul
ºi pe site-ul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj ºi la
nr. de telefon: 0251.530.010.

RONCEA ROBERT anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Amenajare spaþiu
pentru demontarea (dezasamblarea)
maºinilor ºi echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materiale-
lor,  propus a fi amplasat în comuna
Malu Mare, str. Bechetului, nr. 25, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1 în
zilele de  L-V, între orele 9-14 ºi la se-
diul titularului din comuna Malu Mare,
str. Bechetului, nr. 25. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova,str. Petru Rareº
nr. 1, fax: 0251/419 035,  e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizi-
cã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cuplu-
rile alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 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
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic - Craiova  cu sediul
în localitatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54, judeþul Dolj, tel / fax:
0251/417.534, socate la concurs ur-
mãtoarele posturi de cercetare: 1
post CSIII - Laborator de ameliorare
a taurinelor de lapte; 1 post ACS – La-
borator Ameliorare; Colectiv Protec-
þia culturilor ºi a mediului; 1 post ACS
– Laborator Agrofitotehnie. Condiþie
obligatorie: studii agricole.

Concursul va consta în interviu ºi
probã scrisã ºi va avea loc la data de
23.11.2016 ora 9.00 la sediul unitãþii
iar dosarele de concurs se vor depu-
ne pânã la data de 21.11.2016, ora
15.00. Calendarul de desfãºurare, te-
matica ºi bibliografia pot fi obþinute
la telefon: 0251/ 417.534 sau e-mail:
scda_simnic@yahoo.com.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de ºef serviciu
- Serviciul Imagine, din aparatul de specialitate al primarului muni-
cipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 14.12.2016, ora 10.00 - proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 2 ani;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administra-
þiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice;

- cunoaºterea limbii engleze - foarte bine;
- cunoaºterea limbii franceze - foarte bine.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii

anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-
ciul Resurse Umane.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

TERENURI
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
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 centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova.
Telefon: 0744/846.895.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 10 noiembrie 2016

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

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

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

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 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 negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie 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.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 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 ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/
008.528.

Închir iez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc
doamnã sã fim uniþi
câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Te-
lefon: 0787/724.
894; 0251/458.472.

CITAÞII
BERBECE Irinel Marian,
domiciliat în comuna Ar-
getoaia, Dolj, este che-
mat la Tribunalul Dolj,
complet C2A, ora 9.00,
în data de 15.11.2016,
în dosarul cu obiectul ho-
tãrâre care sã þinã loc
de act autentic nr.586/
230/2016, pârât.

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

Una dintre cele mai aºteptate
ciocniri de pe mapamond, cea
dintre Brazilia ºi Argentina, stã
sã-ºi consume un nou episod. Se
va întâmpla în aceastã noapte,
de la ora 1:45, cu prima dintre
ele în calitate de gazdã, iar are-
na desemnatã a fi martora aces-
tui “ºoc” este “Estadio Gover-
nador Magalhaes Pinto” din Belo
Horizonte.

“Selacao” se aflã în fruntea cla-
samentului, dupã 11 etape, înre-
gistrând numai victorii în prece-
dentele patru runde, în care a
punctat de nu mai puþin de 12 ori
ºi a încasat un singur gol. De par-
tea cealaltã, reprezentativa “pume-
lor” se aflã abia pe locul 6, însã
distanþa ce-o separã de Brazilia
este de doar cinci puncte. Fãrã
Lionel Messi – accidentat, argen-
tinienii n-au reuºit sã obþinã decât

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

UrUrUrUrUriaºa rivalitate braziliaiaºa rivalitate braziliaiaºa rivalitate braziliaiaºa rivalitate braziliaiaºa rivalitate braziliano-argentinianã,no-argentinianã,no-argentinianã,no-argentinianã,no-argentinianã,
în faþa unui nou episodîn faþa unui nou episodîn faþa unui nou episodîn faþa unui nou episodîn faþa unui nou episod

Etapa a 11-a (astã-searã/la noapte): Columbia – Chile (22:30), Uru-
guay – Ecuador (1:00), Paraguay – Peru (1:30), Venezuela – Bolivia (1:30),
Brazilia – Argentina (1:45).

Clasament
1. Brazilia 21 6. Argentina 16
2. Uruguay 20 7. Paraguay 15
3. Ecuador 17 8. Peru 11
4. Columbia 17 9. Bolivia 4
5. Chile 16 10. Venezuela 2
La Cupa Mondialã se calificã primele patru clasate, în vreme ce locul

5 va suþine un baraj intercontinental.

douã remize în ultimele 3 partide,
chiar dacã au înfruntat adversari
modeºti, notând aici naþionalele
din Venezuela (2-2 în deplasare),
Peru (2-2 d.) ºi Paraguay (0-1
acasã). Între timp, Messi ºi-a re-
venit ºi va fi prezent pe teren, mai
mult, el traversând ºi o perioadã
extrem de fastã, cu 8 goluri ºi
douã pase decisive în tricoul Bar-

cei, în cele 6 jocuri de la întoar-
cerea în iarbã. De numele lui Messi
se leagã ºi ultima izbândã argenti-
nianã, acesta reuºind unicul gol al
unei dispute cu Uruguay, din ca-
drul etapei a 7-a.

În tur, acum aproape un an,
în 14 noiembrie, Argentina ºi Bra-
zilia au terminat nedecis, 1-1 la
Buenos Aires. Amfitrionii au fost

cei care au deblocat primii tabe-
la, prin Lavezzi (34), în timp ce
rezultatul final a fost parafat de
cãtre Lucas Lima (58).

Per ansamblul “directelor”, Bra-
zilia conduce cu 45-38, iar alte 25

de jocuri s-au încheiat la egalitate.
Inters mare stârnesc ºi parti-

dele Columbia – Chile ºi Uruguay
– Ecuador, aceste selecþionate al-
cãtuind careul ce urmeazã Brazi-
liei în ierarhie.

Selecþionerul Franþei, Olivier Krumbholz, a
anunþat lotul pentru a doua etapã de Golden Lea-
gue, ultima competiþie amicalã înainte de Cam-
pionatul European din Suedia (4/18 decembrie).
Din lot, unul care cuprinde 19 jucãtoare, face
parte ºi Laurisa Landre, pivotul lui SCM Craio-
va. “Cocoºul galic” va miza ºi pe alte douã jucã-
toare din Liga Naþionalã, este vorba de Gnonsia-
ne Niombla ºi Camille Ayglon-Saurina, ambele de
la CSM Bucureºti.

HANDBAL (F)

Echipiera SCM-ului, Laurisa
Landre, ºi mai aproape de CE

Etapa a doua de Golden League se va derula în
perioada 24-26 noiembrie, în oraºul Stavanger
(Norvegia), acolo unde Franþa va întâlni repre-
zentativa þãrii gazdã, Rusia ºi Danemarca.

La turneul final, naþionala din Hexagon face
parte din Grupa B, alãturi de Olanda, Germania
ºi Polonia. ªi reprezentativa þãrii noastre va fi
prezentã în Suedia. Echipa lui Ambros Martin a
fost plasatã în Grupa D, unde va evolua în com-
pania Norvegiei, Rusiei ºi Croaþiei.

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine plãtit
sportiv din lume, cu venituri anuale de 80 de mili-
oane de euro, dupã ce ºi-a prelungit pânã în 2021
contractul cu Real Madrid în cursul zilei de luni,
iar marþi a semnat un nou acord cu sponsorul sãu,
Nike, care îl are drept imagine din 2003.

Cotidianul madrilen AS susþine cã portughezul
va primi 24 milioane de euro pe an din partea com-
paniei din SUA, cu care ar fi semnat un “contract
pe viaþã”, similar cu cel înche-
iat între producãtorul ameri-
can de echipament sportiv ºi
legendarul baschetbalist Mi-
chael Jordan.

Veniturile pe care Ronaldo
le va obþine din acest nou par-
teneriat ar putea ajunge însã la
40 milioane de euro pe an, în
cazul în care vor fi îndeplinite
anumite condiþii. Vechiul acord
îi aducea lusitanului ºapte mi-
lioane de euro pe an.

Cu cele 80 de milioane de
euro pe care la va încasa
anual, din salarii, bonusuri ºi
contracte de sponsorizare,
Ronaldo ºi i-a depãºit în topul
celor mai bine plãtiþi sportivi

Cristiano Ronaldo, cel mai bine plãtit sportiv din lume
I-a devansat pe Floyd Mayweather ºi Tiger Woods

din lume pe boxerul Floyd Mayweather ºi pe jucã-
torul de golf, Tiger Woods.

Rivalul sãu, Lionel Messi, nu depãºeºte 74 de
milioane de euro pe an. Neymar ajunge la 43 de
milioane de euro, Ibrahimovic ºi Thiago Silva se
încadreazã între 30 ºi 34 de milioane, Gareth Bale
în intervalul 27-32, Rooney ºi Thomas Muller între
22 ºi 24, iar Di Maria între 20 ºi 25 de milioane de
euro pe an.

DIGI SPORT 2

18:00 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã:
Dinamo – HC Odorhei /
19:45, 21:30 – HAND-
BAL (M) – Liga
Campionilor: HC
Metalurg – Montpel-
lier, Kadetten
Schaffhausen –
Flensburg.

DIGI SPORT 3

18:00, 21:15,
23:00 – HANDBAL
(M) – Euroliga: Unics Kazan
– Steaua Roºie Belgrad,
Panathinaikos Atena – Maccabi
Tel Aviv, Barcelona – Zalgiris
Kaunas.

DOLCE SPORT 1

18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – HC
Odorhei / 2:00 – HOCHEI –
NHL: Pittsburg Penguins –
Minessota Wild.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

19:45, 21:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: HC
Metalurg – Montpellier, Kadet-
ten Schaffhausen – Flensburg.

EUROSPORT 1

19:00 – FOTBAL – Meci
amical.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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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
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1. Steaua 15 10 3 2 22-10 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Gaz Metan 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 26
5. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
6. Botoºani 14 7 2 5 23-15 23
7. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
8. Pandurii 15 5 4 6 15-18 19
9. Voluntari 15 5 3 6 21-22 18
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
11. Chiajna 15 3 4 8 7-18 13
12. CSMS Iaºi 15 3 3 9 12-18 12
13. ASA 15 2 2 11 12-29 2
14. ACS Poli 15 4 2 9 14-27 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 16-a

FC Botoºani – FC Voluntari, vineri, 18 noiembrie, ora 18
Pandurii – ACS Poli, vineri, 18 noiembrie, ora 20.30
CSMS Iaºi – ASA, sâmbãtã, 19 noiembrie, ora 16.30
Concordia – Steaua, sâmbãtã, 19 noiembrie, ora 19
„U” Craiova – Astra, duminicã, 20 noiembrie, ora 17.30
Viitorul – Gaz Metan, luni, 21 noiembrie, ora 18
Dinamo – CFR Cluj, luni, 21 noiembrie, ora 20.30

Selecþionerul echipei naþionale de
fotbal a României, Christoph Daum,
are încredere în jucãtorii pe care îi
pregãteºte ºi crede cã meciul cu Po-
lonia, programat mâine, de la 21.45,
în preliminariile Campionatului
Mondial din 2018, reprezintã o bunã
oportunitate pentru ei sã îºi arate
calitãþile. „Cred cã avem ocazia sã
ne dovedim calitatea în faþa unei
naþionale valoroase. Cred în spiri-
tul echipei ºi în calitatea acestor ju-
cãtori. Trebuie sã fim optimiºti deºi,
o ºtim cu toþii, polonezii au o va-
loare individualã foarte mare. Polo-
nia are mulþi jucãtori valoroºi, au
de unde sã aleagã. Trebuie sã ne
creãm, în primul rând, ºanse de gol,
ºi sã ne miºcãm bine pe teren atunci
când nu avem posesia balonului”-
, a afirmat Daum. Germanul are în-
credere cã golgeterul lui Bayern
Munchen, Robert Lewandowski,
poate fi blocat de jucãtorii sãi, dar
i-ar fi convenit mai mult sã nu fie
pe teren starul oapeþilor. “L-am vã-
zut pe Lewandowski. Din cauza
faptului cã se miºcã mult în teren,
vor fi doi-trei jucãtori care îl vor
marca de-a lungul partidei. Final-
mente tot într-o situaþie de unu la
unu se ajunge, atunci când va fi în

Robert Lewandowski, atacantul naþionalei Po-
loniei ºi al echipei Bayern Munchen, spune cã în
duelul de mâine searã de la Bucureºti se va impune
echipa care va juca mai inteligent ºi cã naþionala
Poloniei nu se va mulþumi cu un punct pe Arena
Naþionalã. Starul leºilor este sigur cã România va
avea altã faþã decât cea arãtatã la turneul final al
Campionatului European, iar totul se datoreazã nou-
lui selecþioner, germanul Christoph Daum. „Tre-
buie sã fim atenþi pentru a profita de fiecare ocazie
pe care o avem în aceastã deplasare.
Nu cred cã ne putem permite sã ne
mulþumim cu o remizã. Naþionala Ro-
mâniei este schimbatã faþã de ceea ce
a arãtat la Euro 2016. Noul selecþio-
ner, Cristoph Daum, cunoaºte impor-
tanþa disciplinei tactice. Publicul va
pune presiune pe noi, trebuie sã rã-
mânem concentraþi ºi sã ne urmãrim
scopul. Trebuie sã ne gândim cum
putem surprinde România ºi ce rãs-
puns vom primi din partea lor, va conta
foarte mult determinarea ºi tactica.
Fotbalul este un joc care aºteaptã eroa-
rea adversarului, dacã vom juca inte-
ligent ºi-i vom forþa pe români sã gre-
ºeascã, ºansele noastre vor creºte.
Sunt sigur cã România va face totul
pentru a câºtiga, dar ºi noi ne dorim
victoria. Cred cã se va impune for-
maþia care va juca mai inteligent”, a
declarat Robert Lewandowski.
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Selecþionerul crede cã unitatea de grup poate
fi decisivã pentru un succes împotriva
Poloniei, în meciul de mâine searã

careu. Nu trebuie sã ne concentrãm
doar pe el. Sunt mulþi jucãtori foar-
te buni ºi tocmai de asta trebuie sã
fim inteligenþi ºi sã ne apãrãm bine,
sã jucãm inteligent fãrã minge. Po-
lonia are un lot extraordinar, cu cel
puþin 20 de jucãtori de valoare. Are
suficiente alternative. Dacã Lewan-
dowski ar fi out aº fi fost mult mai
fericit, dar au oricum jucãtori care
pot intra oricând pe teren ºi ne vor
solicita tot ce avem mai bun ca sã
le facem faþã”, a mai spus Daum.

Selecþionerul s-a arãtat surprins
de atitudinea negativã a românilor,
care pun mereu rãul în faþã: „Este
mereu surprinzãtor pentru mine cã
nu vedeþi latura pozitivã mai întâi.
Nu ºtiu pentru ce puneþi mereu în
faþã ideile negative. Trebuie sã ne
gândim cã suntem foarte puternici
jucãtori ºi suporteri laolaltã. Supor-
terii pot spune, echipa asta chiar
joacã pentru mine, luptã pentru
mine. În Germania, când urmeazã
sã avem un meci pe teren propriu
spunem cã trebuie sã învingem, în
Turcia la fel suporterii susþin echi-
pa. În România se spune trebuie sã
fim foarte atenþi, fanii sunt foarte
critici. Eu cred cã trebuie sã avem
încredere în viitor. Eu am încrede-

re în fotbalul din aceastã þarã”.

Hoban: “Noi suntem favoriþi,
fiindcã jucãm acasã”

Internaþionalul român Ovidiu
Hoban, de la formaþia Hapoel Be-
’er Sheva, crede cã echipa naþio-
nalã poate sã învingã Polonia, con-
siderând cã tricolorii sunt favoriþi,
deoarece joacã pe teren propriu.
“Cred cã putem câºtiga aceastã
partidã, nu conteazã împotriva cui

voi juca. Am discutat deja foarte
multe despre echipa Poloniei, de
asta suntem aici, am discutat ºi cu
selecþionerul despre acest meci.
Dacã vom câºtiga, îl vom cãra ºi
noi pe domnul Daum în braþe, im-
portant este sã nu pierdem acest
meci cu Polonia. Curaj ºi ambiþie
avem, pânã la urmã conteazã re-
zultatul meciului. Important e sã
câºtigãm, nu trebuie sã facem
spectacol. Cred cã noi suntem fa-
voriþi, fiindcã jucãm acasã. În
momentul de faþã, mã simt foarte
bine cã sunt la echipa naþionalã.
Asearã am avut alte activitãþi care
nu au avut legãturã cu fotbalul, a
fost o relaxare de grup, ne-a plã-
cut, ne place cã suntem o familie.
Fiecare antrenor are modul sãu de

a pregãti o echipã, eu am luat ce e
mai bun de la fiecare. Este o gru-
pã interesantã, încercãm sã fim
concentraþi, sã fructificãm ocazii-
le pe care le vom avea în acest
meci. Cel mai important este sã
învãþãm din greºeli, pentru cã în
ultima vreme am fãcut greºeli”, a
adãugat Hoban.

Înaintea partidei de pe Arena
Naþionalã, România se aflã pe locul
3 în grupa E a preliminariilor, cu
cinci puncte, în timp ce Polonia
ocupã poziþia a doua, cu ºapte punc-
te dupã trei meciuri. Dintre cele 33
de meciuri disputate cu Polonia,
inclusiv cele amicale, România a
câºtigat 14 ºi a pierdut patru, iar 15
partide s-au încheiat la egalitate.
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