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Guvernul oferã facilitãþi pentru

românii din Serbia care vor

sã munceascã în România
O declaraþie comunã în

domeniul muncii ºi protecþiei
sociale a fost semnatã, ieri, la
Timiºoara, de miniºtrii Muncii
din România ºi Serbia, în urma
cãreia comunitatea de români
de dincolo de graniþã va fi
ajutatã sã-ºi gãseascã un loc de
muncã în þara noastrã, transmi-
te corespondentul MEDIAFAX.
Protocolul a fost semnat de
Dragoº Pîslaru, ministrul
Muncii din România, ºi de
Aleksandar Vulin, ministrul
Muncii din Serbia.

Întrebat de cãtre jurnaliºti
dacã aceastã declaraþie comunã
include ºi posibilitatea de a trece
forþa de muncã din Serbia în
România, Dacian Cioloº a
declarat cã existã ºi aceastã
posibilitate. “În anumite
condiþii, existã ºi posibilitatea
asta. Ne gândim în primul rând
la comunitãþile româneºti de
dincolo de graniþã, care încear-
cã sã vinã ºi sã aibã acces la
locuri de muncã aici, sunt ºi
cãutate de unele companii
pentru cã vorbesc limba, cunosc
cultura ºi care nu aveau un
cadru foarte precis. Prin acest
protocol am creat un cadru sau
o facilitate prin care cele douã
ministere pot sã lucreze, de a
proteja disponibilitatea de mânã
de lucru din România, dar ºi de
a crea anumite facilitãþi dirijate
ºi de dincolo de frontierã”, a
explicat Dacian Cioloº, la
Timiºoara.

Premierul României s-a
întâlnit cu aproximativ 250 de
oameni de afaceri din Timiºoa-
ra, ieri, care s-au plâns de
faptul cã reuºesc sã gãseascã cu
greu forþã de muncã calificatã.
Tot ieri, prezent la Timiºoara,
Aleksandar Vucic, premierul
Republicii Sârbe, l-a invitat pe
Dacian Cioloº pentru o vizitã în
zona Voivodina anul viitor, când
vor fi oferite în 11 judeþe, cu
24% populaþie românã, manua-
le ºcolare în limba românã.
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Startul campaniei electorale pen-
tru alegerea noului Parlament va fi
dat astãzi de dimineaþã. 6.506 candi-
daþi se vor lupta pentru a obþine un
mandat de senator sau deputat.
Timp de 29 de zile, partidele politice
ºi candidaþii independenþi vor tre-
bui sã îi convingã pe alegãtorii dez-
amãgiþi de clasa politicã cã meritã
sã îi reprezinte în noul Legislativ,
care va avea aproximativ 466 de par-
lamentari faþã de 588, câþi au fost
aleºi în anul 2012, când sistemul elec-
toral prevedea colegii uninominale.
Norma de reprezentare este de un
deputat la 73.000 de cetãþeni ºi un
senator la 168.000 de locuitori.

Competitorii politici trebuie sã se
conformeze noului mod de a face
politicã, oferirea sau darea de bani,
de bunuri ori de alte foloase pentru
a-i convinge pe alegãtori sã voteze
sau sã nu voteze o anumitã listã de
candidaþi ori un anumit candidat se
pedepseºte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani ºi interzicerea exercitãrii
unor drepturi, potrivit legislaþiei în
vigoare. Spectacole, serbãri, focuri
de artificii folosite în alþi ani nu mai
sunt permise în campania electora-
lã. Legea interzice ºi distribuirea de
pixuri, cãni, ceasuri, tricouri, jache-
te, veste, ºepci, sacoºe, gãleþi, bri-
chete, alimente, pe care politicienii
au mizat în alþi ani. Candidaþii nu vor
mai putea folosi vehiculele inscrip-
þionate cu sloganuri de campanie
sau care difuzeazã materiale audio,
în mers sau staþionar.

De asemenea, sunt interzise ban-

La fiecare douã zile, un român moare în incendii
produse în locuinþe, în medie fiind 6.000 de astfel
de evenimente anual, a anunþat Inspectoratul Ge-
neral pentru Situaþii de Urgenþã (IGSU) care a lan-
sat, ieri, o campanie de sensibilizare pentru monta-
rea ºi utilizarea detectoarelor de fum ºi gaze.

Anual, în România se produc, în medie, 6.000
de incendii la locuinþe, în urma cãrora circa 180 de
persoane îºi pierd viaþa. Practic, la fiecare douã
zile un român moare în astfel de evenimente, exis-
tând situaþii în care familii întregi au cãzut pradã
flãcãrilor, cea mai mare parte a incendiilor produ-
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Marile schimbãri: votul pe liste ºi un Parlament mai suplu

Campania electoralã pentru alegerile parlamen-
tare din 11 decembrie care marcheazã revenirea
la votul pe liste începe astãzi, partidele politice ºi
candidaþii independenþi având la dispoziþie 29 de
zile sã îi convingã pe alegãtori sã îi voteze ºi un

buget limitat la 60 de salarii medii brute.
nerele, mesh-urile, panourile publi-
citare mobile, steagurile publicitare,
calcanele, ecranele publicitare, in-
dicatoarele publicitare direcþionale,
structurile de publicitate autopor-
tante, mijloacele de publicitate,
panourile publicitare, panourile pu-
blicitare mobile, proiectele publici-
tare speciale, publicitatea luminoa-
sã, publicitate stradalã (outdoor),
precum ºi publicitate pe vehicule.

Organizarea alegerilor parlamen-
tare, ca ºi cea a alegerile locale din
vara acestui an, vor trebui sã þinã
cont de noile prevederi ale legii pri-
vind finanþarea partidelor politice ºi
a campaniilor electorale. Astfel, can-
didaþii la Camera Deputaþilor sau
Senat vor avea la dispoziþie un bu-
get maxim de 60 de salarii minime
brute. Cheltuielile efectuate nu pot
fi mai mari decât contribuþiile elec-
torale depuse, atrage atenþia AEP,
în Ghidul pe care îl pune la dispozi-
þia competitorilor electorali.

„Cheltuielile privind realizarea
materialelor de propagandã electo-
ralã sunt suportate exclusiv de com-
petitorii electorali! Spre exemplu,
dacã limita maximã de cheltuieli pen-
tru un candidat este de 60 de salarii
de bazã minime brute pe þarã, însã
acesta a depus contribuþii în valoa-
re de 20 de salarii de bazã minime
brute pe þarã, valoarea maximã a chel-
tuielilor electorale va fi de 20 de sa-
larii de bazã minime brute pe þarã”,
potrivit sursei citate.

Afiºele electorale vor avea di-
mensiuni mai reduse decât în alþi ani.

„Acestea trebuie sã aibã ca dimen-
siuni cel mult 500 mm o laturã ºi 350
mm cealaltã laturã, afiºele electorale
prin care se convoacã o reuniune
electoralã trebuie sã aibã cel mult,
400 mm o laturã ºi 250 mm cealaltã
laturã ºi vor fi amplasate numai în
locurile speciale pentru afiºaj elec-
toral stabilite prin dispoziþie a pri-
marului”, potrivit legislaþiei în vigoa-
re. Sunt interzise afiºele electorale
care combinã culori sau alte semne
grafice, astfel încât sã evoce simbo-
lurile naþionale ale Românie, potri-
vit sursei citate.

Alegerile parlamentare din 11 de-
cembrie marcheazã nu numai reve-
nirea la votul pe listã, dar ºi înfiinþa-
rea mai multor secþii de votare în
strãinãtate, ca urmare a tensiunilor
de la alegerile prezidenþiale din anul
2014 unde românii din diaspora au
stat la coadã ore în ºir pentru a-ºi
putea exercita dreptul de vot. Gu-
vernul a propus AEP sã înfiinþeze
417 secþii de votare în strãinãtate,
cu 123 mai multe decât la alegerile
prezidenþiale din 2014.

Guvernul va cheltui pentru or-

ganizarea alegerilor parlamentare
227,7 milioane lei, fondurile fiind
prevãzute în bugetele Ministerului
Afacerilor Interne (MAI), Ministe-
rului Afacerilor Externe (MAE), Au-
toritãþii Electorale Permanente
(AEP), Serviciului Român de Tele-
comunicaþii (STS), Institutului Na-
þional de Statisticã (INS). Acesta
va fi prima datã când activitatea în
secþiile de votare va fi înregistratã
audio-video, neîntrerupt, dupã ora
21.00, de când se închid secþiile ºi
pânã ce toþi membrii acestei pãrã-
sesc localul. Înregistrarea va fi fã-
cutã de operatorul de calculator,
dintr-un punct fix.

Partidele care au depus la Biroul
Electoral Central liste de susþinãtori
la nivel naþional sunt: Partidul Naþi-
onal Liberal, Uniunea Democratã
Maghiarã din România, Partidul So-
cial Democrat Partidul Miºcarea Po-
pularã, Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor, Partidul România Uni-
tã, Alianþa Noastrã România, Parti-
dul Uniunea Salvaþi România, Parti-
dul Socialist Român, Partidul Româ-
nia Mare, Partidul Ecologist Român.

Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã: La fiecare
douã zile, un român moare în incendii produse în locuinþe

cându-se pe parcursul nopþii, potrivit
Inspectoratului General pentru Situaþii
de Urgenþã (IGSU). Oficialii instituþiei
susþin cã este nevoie de o mai mare
conºtientizare a pericolului ºi de înþe-
legerea nevoii de autoprotejare, motiv
pentru care, joi, au lansat, împreunã cu
E.ON România, o nouã campanie pri-
vind sensibilizarea opiniei publice în
vederea montãrii detectoarelor de in-
cendiu ºi a detectoarelor de gaze în lo-
cuinþa proprie.

“Prevenire prin responsabilitate ºi în-
þelegerea nevoii de a te autoproteja. Este
un element pe care, în societatea româ-
neascã, noi, toþi românii, trebuie sã-l în-
þelegem mult mai bine. Sã începem sã ne
autoprotejãm.(...) Ceea ce facem noi în

cadrul acestei campanii vizeazã nu obligativitatea,
nu urmãrim sã creãm obligativitatea instalãrii aces-
tor detectoare, ci de a conºtientiza cã este nevoie sã
le avem. Cã acest lucru salveazã vieþi. Când spun
asta mã gândesc cã în dimineaþa asta (joi dimineaþã
– n.r.) la Iaºi a avut loc un incendiu, un copil a murit,
doi sunt rãniþi ºi încã douã persoane adulte cu atac
de panicã. Nu pot sã nu mã întreb dacã nu cumva
un detector probabil ar fi salvat viaþa sau chiar i-ar fi
fãcut sã iasã mai repede din casã”, a declarat ºeful
IGSU, generalul Ovidiu Vasilicã, la conferinþa de lan-
sare a campaniei.

Din 2012 ºi pânã în prezent, la nivel naþional, au
fost peste 20.800 de incendii, cele mai multe fiind
înregistrate în Bucureºti (1.714) ºi în judeþele Su-
ceava (1.013), Bacãu (952), Iaºi (836), Neamþ (795)
ºi Prahova (793). Oficialii de la instituþiile de inter-
venþie în caz de situaþii de urgenþã susþin cã prin-
cipalele cauze rãmân coºurile de fum necurãþate
sau defecte, instalaþii electrice defecte sau cu im-
provizaþii, mijloace de încãlzire defecte, improviza-
te sau nesupravegheate.

“Cum se moare la un incendiu?! Contrar ce cred
majoritatea – cã la incendiu se moare pentru cã
omul este ars, în primul rând se moare pentru cã
omul este intoxicat cu fumul emanat de incendiu.(...)
Nu suntem singura þarã care încearcã sã înveþe
populaþia. În alte þãri, unde s-a fãcut acest lucru, a
fost redus numãrul deceselor ºi numãrul victime-
lor în urma incendiilor. ªi unele incendii pot fi chiar
limitate, se descoperã la început”, a susþinut se-
cretarul de stat Raed Arafat, coordonator al De-
partamentului pentru Situaþii de Urgenþã.

În România, echiparea cu instalaþii de detecta-
re, semnalizare ºi avertizare incendiu este obliga-
torie numai pentru imobilele foarte înalte, pentru
spaþiile comune (holuri, magazii, scãri de evacua-
re, centrale termice de bloc), precum ºi pentru spa-
þiile transformate în unitãþi de comerþ sau servicii
publice. Montarea detectoarelor este obligatorie
în þãri precum Germania, Franþa, Marea Britanie,
Belgia, Danemarca, SUA, Canada sau Australia.
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Spitalul deSpitalul deSpitalul deSpitalul deSpitalul de
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reabilitat completreabilitat completreabilitat completreabilitat completreabilitat complet

Tot în anul 2012 a început ºi
procesul de transformare al Spita-
lului de Neuropsihiatrie, spital cu
o capacitate de 378 de paturi ºi un
flux de aproape 12.000 de pacienþi
annual, mulþi dintre ei venind din
alte judeþe decât Doljul. Astfel,
dupã numai doi ani în care muni-
cipalitatea a investit peste cinci
milioane de lei, unitatea sanitarã
care, conform managerului dr.
Luiza Popa, nu primea bani sufi-
cienþi nici mãcar pentru achitarea
facturilor la utilitãþi, a devenit un
etalon pentru spitalele din capitala
Olteniei. Toate saloanele au fost
igienizate, zugrãvite ºi au benefi-
ciat de covor medical. Grupurile
sanitare au fost renovate, coridoa-
rele refinisate, sistemul de ilumi-
nat a fost schimbat ºi au fost achi-
ziþionate paturi speciale. De ase-
menea, a fost instalat un sistem de
climatizare la etajul 4 al clãdirii,
plasme în saloanele cu bolnavi care
au capacitatea de a privi la televi-
zor, iar asistentele poartã brãþãri cu
razã mare de acþiune ºi primesc
informaþii în fiecare moment de-
spre pacienþi. Au fost achiziþiona-
te aparate medicale performante de
monitorizare, aparate de fiziotera-
pie cu funcþii complexe, baloane
pentru resuscitare, douã electro-
cardiografe portabile ºi multe glu-
cometre. De asemenea, au fost
dotate blocurile alimentare cu ara-
gaze, plite, cuptoare, maºini de
spãlate de vase automate ºi veselã
de inox. „Visul meu este sã ne tra-
tãm ca în Europa de Vest“, afir-
ma, la inaugurarea spitalului, Lia
Olguþa Vasilescu.

„Victor Babeº“,„Victor Babeº“,„Victor Babeº“,„Victor Babeº“,„Victor Babeº“,
reabilitarereabilitarereabilitarereabilitarereabilitare
pe etapepe etapepe etapepe etapepe etape

Unul dintre spitalele în care s-a
investit masiv în ultimii ani este ºi
Spitalul de Boli Infecþioase „Vic-
tor Babeº“. Ignoratã de autoritãþi
vreme de foarte mulþi ani, unitatea
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Ignorat aproape complet vreme
de decenii, sectorul sãnãtatea a
fost, fãrã îndoialã, prioritatea
zero a primarului Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu. Începând cu
2012, municipalitatea a investit,
în fiecare an, sume impresionan-
te pentru a aduce un domeniu în-
cremenit în anii ‘50 la standarde
europene. Aºa se face cã, acum,

dupã aproape patru ani în care au
beneficiat de investiþii de milioa-
ne de euro, spitalele craiovene nu
mai reprezintã o patã pe obrazul
oraºului, ci un motiv de mândrie.

Dacã în prezent municipalita-
tea este implicatã în proiecte de
anvergurã, precum construirea
unui spital municipal nou, dru-

mul pentru „însãnãtoºirea“ sis-
temului sanitar craiovean a înce-
put cu o policlinicã. Se întâmpla
în toamna anului 2012 când, cu
ajutorul unor sponsorizãri, a fost
reabilitatã Policlinica din Cra-
ioviþa Nouã, care gãzduieºte 26
de cabinete pentru medicii de fa-
milie ºi deserveºte aproape
40.000 de craioveni. „Eu am fost

acolo în campania electoralã ºi
pot sã vã spun cã pur ºi simplu
ploua în cabinetele medicilor. Pe
lângã acoperiº, faþada clãdirii
era aproape dãrâmatã, iar pe jos
era un parchet vechi de 40-50 de
ani care arãta groaznic. Una pes-
te alta, numai a policlinicã nu
arãta“, declara, atunci, Olguþa
Vasilescu.
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sanitarã se afla într-o stare deplo-
rabilã ºi avea mari probleme în a
asigura servicii medicale de calita-
te celor peste 11.000 de pacienþi
care-i trec pragul an de an. „Pro-
babil cã niciun primar nu a vizitat
acest spital în ultimii 20 de ani. Pe
finalul anului 2012 se ajunsese sã
nu mai poatã asigura mâncarea
pentru bolnavi“, spunea, în anul
2014, primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu, care a adãugat: „Noi ne-am
stabilit ca prioritate instituþiile spi-
taliceºti ºi am investit foarte mulþi
bani. Eu mi-am propus ca, pânã la
finalul mandatului, toate spitalele sã
fie complet reabilitate“!

Aºa se face cã, în prezent, aproa-
pe toate saloanele Spitalului de Boli
Infecþioase „Victor Babeº“ au fost
reabilitate ºi dotate cu mobilier nou.
De asemenea, unitatea sanitarã dis-
pune de o bucãtãrie renovatã com-
plet, maºini de spãlat ºi uscat noi,
cuptor de bucãtãrie performant, lif-
turi funcþionale, precum ºi un sis-
tem de panouri solare, pentru pro-
ducerea apei calde, o microcentra-
lã, un ecograf nou etc.

Cea mai recentã investiþie a mu-
nicipalitãþii la Spitalul „Victor Babeº“
a vizat Secþia de pediatrie. Investi-
þia, în valoare de 700.000 de lei, a
constat în reabilitarea ºi dotarea
completã a tuturor saloanelor, achi-
ziþionarea unei instalaþii de climati-
zare, mobilier nou, aparaturã nouã,
televizoare ºi frigidere. „În fiecare
spital pe care noi l-am renovat, am
vrut sã existe condiþii hoteliere, pa-
cienþii sã se simtã bine. Mãcar atât
confort sã aibã din partea noastrã
dacã boala îi obligã sã se interneze.
Aºa cum se prezintã la ora actualã,
aceastã secþie de copii cred cã este
la standarde occidentale“, a decla-
rat primarul Craiovei.

Trebuie precizat faptul cã inves-
tiþiile la Spitalul de Boli Infecþioase
„Victor Babeº“ Craiova vor conti-
nua, unitatea sanitarã urmând sã
beneficieze de investiþii ºi prin pro-
gramul BERD pentru reabilitare
termicã, atunci când vor fi reabili-
tate exteriorul spitalului, acoperi-
ºul, dar ºi sistemul de încãlzire.

Filantropia – unFilantropia – unFilantropia – unFilantropia – unFilantropia – un
proiect ambiþiosproiect ambiþiosproiect ambiþiosproiect ambiþiosproiect ambiþios

De departe cel mai ambiþios

proiect al actualei administraþii a
fost transformarea Spitalul Mu-
nicipal Filantropia, aflat într-o
stare avansatã de degradare, într-
o unitate modernã, capabilã sã
rãspundã nevoilor craiovenilor.
Procesul a început cu reabilita-
rea ºi modernizarea Maternitãþii
spitalului, o investiþie încheiatã în
anul 2014, pentru care s-au chel-
tuit peste 2,2 milioane de lei. În
clãdirea Maternitãþii funcþionea-
zã patru secþii: Obstetricã/Gine-
cologie 1, Obstetricã/Ginecolo-
gie 2, ATI ºi Neonatologia, toate
fiind renovate, iar fiecare dintre
saloane, sãli de operaþie ori gru-
puri sanitare au fost la rândul lor
reabilitate. Tot în acelaºi an, mu-
nicipalitatea a inaugurat ºi Secþia
de pediatrie a Spitalului Munici-
pal „Filantropia”, o investiþie care
s-a ridicat la aproape 180.000 de
euro. Banii au mers în moderni-
zarea clãdirii care funcþioneazã
lângã Parcul Romanescu, fiind
refãcute saloanele, grupurile sa-
nitare, bucãtãria, compartimen-
tul de primiri-ugenþe, precum ºi
celelalte cabinete. Totodatã, sec-
þia a beneficiat de mobilier nou
ºi aparaturã medicalã pentru con-
sultaþii. „Mi-aduc aminte cã , în
anul 2012, când am intrat în el,
m-am gândit cu groazã ce s-ar
întâmpla cu copilul meu dacã ar
trebui sã îl aduc aici. Îl aduci cu
o boalã ºi îl iei, probabil, cu alte
ºapte. Acum sunt condiþii de top,
se poate compara cu orice spital
din Uniunea Europeanã“, spunea,
în urmã cu doi ani, primarul Cra-
iovei.

A urmat Secþia de cardiologie,
acolo unde s-au investit 494.228
lei, sumã în care au fost incluse
cheltuielile pentru acoperiº, achi-
ziþiile de aparaturã medicalã, eco-
graf, electrocardiograf, mobilier,
paturi noi, noptiere, saltele, len-
jerii, sistem semnalizare – aver-
tizare, frigidere etc.

Cea mai recentã investiþie a vi-
zat Clinica Medicalã I a Spitalu-
lui Municipal Filantropia, lucrã-
rile de reabilitare ridicându-se la
622.000 de lei, cea mai mare par-
te din sumã mergând cãtre repa-
raþii ºi amenajãri interioare.

Pe listã a rãmas Clinica de He-
matologie, o investiþie care ne-
cesitã alocarea unei sume con-
sistente. Conform conducerii spi-

talului, la Clinica de Hematologie,
singura de acest fel din zona de
sud a României, este nevoie de
supraetajarea clãdirii în care
funcþioneazã în prezent.

Craiova va aveaCraiova va aveaCraiova va aveaCraiova va aveaCraiova va avea
parte de un nouparte de un nouparte de un nouparte de un nouparte de un nou
spitalspitalspitalspitalspital

În vreme ce, prin multe locuri
din þarã, spitalele se închid, la Cra-
iova lucrurile stau exact pe dos.
Graþie determinãrii primarului Lia
Olguþa Vasilescu, în curtea Spita-
lului de Boli Infecþioase se ridicã,
în aceste zile, un spital municipal
nou-nouþ care va gãzdui o parte
dintre secþiile Spitalului „Filantro-
pia“. „Jumãtate din Filantropia nu
a fost renovatã pentru cã o parte

din corpurile de clãdire au fost re-
vendicate de cãtre Casa de Pensii
ºi atunci, nefiind proprietatea
noastrã, noi nu mai puteam sã in-
vestim ºi ne-am gîndit cã acest
schelet este o patã neagrã a ora-
ºului nostru ºi,pînã la urmã, este
pãcat sã nu profitãm cã avem
aproximativ 30% din investiþie fã-
cutã deja ºi ne-am gîndit sã con-
struim un spital municipal nou.
Partea bunã este cã se aflã în cur-
tea Spitalului de Boli Infecþioase
ºi avem teren pentru o parcare
destul de mare ºi cã încercãm sã
comasãm cît mai mult unitãþile
spitaliceºti din Craiova”, spunea,
în primãvara acestui an, Olguþa
Vasilescu. În prezent, lucrãrile
sunt extrem de avansate, aproa-
pe toate corpurile spitalului fiind
finalizate la exterior. Conform pri-
marului Craiovei, spitalul va fi
dat în folosinþã la începutul anu-
lui 2017.
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Reamintim cã, pe 27 mai 2010,
ofiþerii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, demarau o amplã acþiu-
ne de destructurare a unei gru-
pãri de falsificatori de carduri.
Nu mai puþin de 37 de perchezi-
þii s-au fãcut în Craiova, Bucu-
reºti, Slatina ºi Caracal, în urma
cãrora s-au ridicat zeci de mii
de euro ºi lei, 40 de unitãþi cen-
trale de calculator, laptop-uri, te-
lefoane mobile, camere foto,
peste 80 de cãrþi de credit, car-
tele telefonice, guri de banco-
mat, skimmere, dispozitive elec-
tronice utilizate la confecþiona-
rea dispozitivelor tip skimming,
documente de transfer bancar ºi
documente de identitate.

Dupã cum anunþau anchetato-
rii la momentul respectiv, în urma
cercetãrilor se stabilise cã pe raza
judeþului Dolj s-a constituit un
grup infracþional organizat, care
avea ramificaþii în judeþul Olt ºi
în Bucureºti. Membrii grupului
din Bucureºti se ocupau de con-
fecþionarea componentelor elec-
tronice ale aparaturii de skim-
ming, iar craiovenii realizau
componentele mecanice. Pãrþile
electronice ºi mecanice erau
asamblate în Craiova, dupã care
dispozitivele erau vândute cãtre
alte persoane sau folosite de
membrii grupãrii. S-a mai stabi-
lit cã, în perioada aprilie 2009 –

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, ieri, 10 noiem-
brie a.c., în jurul orei 00.30, la
Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat pentru a intra în þarã,
cetãþeanul bulgar Ivanov T., în

Dragoº TDragoº TDragoº TDragoº TDragoº Tiugan, 5 ani ani de puºcãrie,iugan, 5 ani ani de puºcãrie,iugan, 5 ani ani de puºcãrie,iugan, 5 ani ani de puºcãrie,iugan, 5 ani ani de puºcãrie,
la rejudecare, pentru falsificare de cardurila rejudecare, pentru falsificare de cardurila rejudecare, pentru falsificare de cardurila rejudecare, pentru falsificare de cardurila rejudecare, pentru falsificare de carduri

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au con-
damnat, miercuri, pe craioveanul Dragoº-
 Tiugan, fiu de medic neurolog ºi coordo-
nator al unei grupãri de falsificatori de car-
duri destructurate de poliþiºtii BCCO Cra-
iova ºi procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova în anul 2010, la 5 ani de
închisoare cu executare. În timp ce cole-
gii sãi de dosar au fost condamnaþi defi-

nitiv încã din februarie 2015, în ceea ce-l
priveºte Curtea de Apel Craiova a dispus
rejudecarea. Magistraþii craioveni au ho-
tãrât sã-i scadã din pedeapsã o perioadã
de 3 ani – pedeapsã primitã în Italia ºi
executatã în arest la domiciliu. Nici sen-
tinþa pronunþatã acum de Tribunalul Dolj
nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel, la Curtea de Apel Craiova.

mai 2010, membrii grupãrii au
acþionat în Italia, Germania ºi
Suedia, dar ºi în România, re-
trãgând fraudulos, cu cardurile
falsificate, bani din bancomate
de la diferite unitãþi bancare.
Ceilalþi inculpaþi, condamnaþi

definitiv în februarie 2015
În noiembrie 2010, procurorii

DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au trimis în judecatã 11
persoane în acest dosar: Andrei
Cercelaru, zis „Raþã” (26 de ani),
din Craiova, Eugen Stan, zis „Kin-
der” sau „Randu” (35 de ani), din
Caracal-Olt, Leonard Vasile, zis
„Lony” (29 de ani), din Craiova,
Dragoº Tiugan (32 de ani), din
Craiova, Narcis Cîþã (31 de ani),
din Craiova, Marian Badea, zis
„Pisic” sau „Masicã” (30 de ani),
din Craiova, Mihai-Traian Neac-
ºu (23 de ani), din Bucureºti, Ho-
ria Sorin Hangu (34 de ani), din
Craiova, Doru Stan (39 de ani),
din Craiova, Ion Cãtãlin Vrancea,
zis „Iulicã” (30 de ani), din Cra-
iova, Claudiu Naciu, zis „Ciu-
mac” (34 de ani), din Craiova.

Infracþiunile reþinute în sarci-
na lor au fost constituire a unui
grup infracþional organizat, ac-
ces fãrã drept la un sistem infor-
matic, punerea la dispoziþie fãrã
drept a unor date informatice,
deþinerea de echipamente în ve-
derea falsificãrii instrumentelor
de platã electronicã, dar ºi falsi-
ficarea unor instrumente de platã

electronicã ºi punerea în circula-
þie a acestora. Pe 31 ianuarie
2014, magistraþii Tribunalului Dolj
au pronunþat sentinþa în dosar, toþi
cei 10 inculpaþi, dar ºi procurorii
craioveni din cadrul DIICOT de-
clarând ulterior apel. Pe 10 fe-
bruarie 2015 Curtea de Apel Cra-
iova a admis apelurile inculpaþilor,
a desfiinþat sentinþa instanþei de
fond ºi pentru nouã dintre incul-
paþi a decis reducerea pedepselor,
în timp ce faþã de Dragoº Tiugan
s-a dispus rejudecarea.
Pedeapsa executatã în Italia
se va scãdea din cea primitã

la Tribunal
Cauza s-a înregistrat din nou

la Tribunalul Dolj, pe 7 aprilie
2015, iar miercuri, 9 noiembrie
a.c., instanþa a pronunþat a doua
condamnare a lui Dragoº Tiugan.
Magistraþii craioveni i-au aplicat
o pedeapsã totalã de 5 ani închi-
soare cu executare, însã au luat
act de faptul cã inculpatul a fã-
cut puºcãrie ºi în Italia, pentru
fapte concurente, astfel cã, din
pedeapsa primitã la Tribunal ur-
meazã sã se scadã ºi detenþia din
strãinãtate, care însumeazã 3 ani:

„Admite cererea de recunoaº-
tere pe cale incidentalã a unei
sentinþe penale ºi acte judiciare
subsecvente emise de autoritãþile
judiciare italiene formulatã de in-
culpat prin apãrãtor . Constatã
cã faptele pentru care a fost con-
damnat inculpatul Tiugan Dragoº

Radu de autoritãþile judiciare ita-
liene sunt concurente cu faptele
din prezenta cauzã. Contopeºte
pedepsele aplicate în cauza de
faþã cu pedeapsa de 4 ani închi-
soare cu executare în regim alter-
nativ la detenþie - arest la domi-
ciliu, aplicatã prin sentinþa pena-
lã nr. 1556 din 8.05.2013 pronun-
þatã de Judecãtorul pentru Inves-
tigaþii Preliminare din cadrul Tri-
bunalului Ordinar din Milano,
reformatã prin sentinþa penalã nr.
2313/19.03.2014 a Curþii de Apel
din Milano secþiunea V-A ºi rã-
masã definitivã la 5.05.2015 prin
Ordonanþa nr. 30897/2014 datã de
Curtea Supremã de Casaþie din
Milano ºi recunoscutã prin pre-
zenta sentinþã, în pedeapsa cea
mai grea, aceea de 4 ani închi-
soare, la care se va adãuga un
spor de 1 an închisoare, urmând

ca inculpatul Tiugan Dragoº
Radu sã execute în final de 5 ani
închisoare. Deduce din pedeapsa
astfel stabilitã perioada reþinerii
de la 27-28.05.2010 ºi arestãrii
preventive de la 08.06.2010 la
19.11.2010 dispuse în cauza de
faþã ºi durata pedepsei executate
în strãinãtate constând în arest
preventiv de la data de 13.07.
2012 la 8.08.2012 ºi pedeapsã
executatã în regim alternativ la
detenþie de la 9. 08.2012 la
15.09.2015”, se aratã în hotãrâ-
rea din 9 noiembrie a.c. a Tribu-
nalului Dolj. Magistraþii au mai dis-
pus confiscarea de la inculpat a
sumei de 33.265, 67 euro la cur-
sul zilei ºi l-au obligat la 32.000
lei cheltuieli judiciare statului. Atât
inculpatul, cât ºi procurorii DII-
COT pot face apel, la Curtea de
Apel Craiova.

Pakistanezi ascunºi într-un camion depistaþi cu aparatura pentruPakistanezi ascunºi într-un camion depistaþi cu aparatura pentruPakistanezi ascunºi într-un camion depistaþi cu aparatura pentruPakistanezi ascunºi într-un camion depistaþi cu aparatura pentruPakistanezi ascunºi într-un camion depistaþi cu aparatura pentru
detectarea bãtãilor inimii la Pdetectarea bãtãilor inimii la Pdetectarea bãtãilor inimii la Pdetectarea bãtãilor inimii la Pdetectarea bãtãilor inimii la P.T.T.T.T.T.F.F.F.F.F. Calafat. Calafat. Calafat. Calafat. Calafat

Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au depistat, ascunºi
într-un camion încãrcat cu piese de mobilier care se în-
drepta cãtre Olanda, trei cetãþeni pakistanezi care intenþio-
nau astfel sã intre fraudulos în România. Oamenii legii i-au
descoperit pe migranþi folosind aparatura de detectare a
bãtãilor inimii. Cei trei, cu vârste cuprinse între 25 ºi 48
de ani, împreunã cu mijlocul de transport ºi ºoferul acestuia,
au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei pentru dispunerea
mãsurilor necesare.

vârstã de 53 de ani, la volanul unui
autocamion cu care transporta,
conform documentelor de însoþi-
re a mãrfii, mobilier din Turcia
pentru o firmã din Olanda.

Acþionând în baza unei analize
de risc, echipa comunã de control,
formatã din poliþiºti de frontierã

români ºi bulgari, a procedat la
verificarea mijlocului de transport
cu aparatul pentru detectarea bã-
tãilor inimii, care a indicat prezen-
þa unor persoane în interior. Toto-
datã, poliþiºtii de frontierã au ob-
servat cã prelata remorcii era tãia-
tã în partea din spate. Astfel, s-a
efectuat un control amãnunþit în
camion, fiind descoperite, ascun-
se printre piesele de mobilier, trei
persoane de sex masculin. Bãrba-
þii, care nu aveau documente de
identitate asupra lor, au declarat cã
sunt din Pakistan ºi au vârste cu-
prinse între 25 ºi 48 de ani. Con-
ducãtorul auto a declarat cã nu
avea cunoºtinþã de prezenþa celor
trei persoane în semiremorcã.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei
persoanelor în cauzã, iar conform
protocolului româno-bulgar, ºofe-
rul, mijlocul de transport ºi cei trei
migranþi au fost preluaþi de Poli-

þia de Frontierã Bulgarã în vede-
rea continuãrii cercetãrilor ºi dis-
punerii mãsurilor legale ce se im-
pun”, a precizat comisar ºef Ro-
micã Ivãnoiu, purtãtorul de cuvânt
al STPF Dolj.
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Cã democraþia, cea reprezentativã, în for-
mele ºi cu rezultatele ei tot mai neliniºtitoa-
re din aceste ultime luni, îºi are limite aproa-
pe cã nu mai e cine ºtie ce noutate. Cu ori
fãrã neaºteptata victorie a lui Donald
Trump, filosofia votului în substanþa sa
democraticã adoptatã ºi exersatã de mai
puþin de un secol nu lasã spaþiu de alterna-
tive compensatorii: în cabina de vot, cetã-
þeanul e liber sã-ºi exprime propria sa opi-
nie, indiferent de condiþia sa culturalã, ºi
socialã, ºi o face nu neapãrat în funcþie de
niºte criterii care nu se aliniazã potrivit cu
mãsurãtorilor elitiste, ci mai curând cu rit-
mul instinctelor „burþii”.

În definitiv, dupã ce s-au trezit înfrânte
în premoniþiile lor articulate, nu doar agen-
þii mediatice de prestigiu ºi trusturi de pre-
sã aþipite pe o tradiþie glorioasã, dar ºi o
armatã întreagã de „guru” în imperiul im-

previzibil al Politicii, tenteazã acum sã dea
vina pe… sistem. Or, în definitiv, cum se
ºtia ºi cum s-a dovedit, Trump a reuºit ceea
ce nici mãcar el n-a fost atât de convins pe
cât pãrea: sã-ºi aroge o bãtãlie anti-sistem,
chiar dacã nu ºtia nici el ºi nici criticii sãi
sã evalueze cu oarecare directeþe ce anu-
me reprezenta Sistemul ºi mai ales ce anu-
me îi va opune.

Am susþinut de mai multe ori în acest
spaþiu – inclusiv când elitiºtii noºtri barica-
daþi într-un turn de fildeº cât o macara de
cartier incriminau „babele” din satele auto-
htone abandonate hingherilor capitaliºti –
cã, pânã la urmã, îndreptãþirea votului este
ºi trebuie sã rãmânã unicul criteriu de res-
pect al dreptului la opinie.

ªi totuºi ce se întâmplã când votul nu
ne convine? Acceptãm regulile jocului? Con-

testãm? Cu ce argumente care sã punã în
pericol esenþa însãºi a democraþiei? Sau
apelãm la tot felul de analize, mai docte
decât se cuvine ºi, asamblaþi în propria
noastrã camerã obscurã de raþionamente,
sfârºim prin a pune sub semnul întrebãrii
sistemul însuºi, cucerit, cum se ºtie, dupã
veacuri de lupte acerbe?

Sigur, victoria lui Trump e cu siguranþã
un eveniment ce va pune la lucru multe
minþi , mai mult ori mai puþi „luminate”.
Un lucru e cert: rezultatul nu poate fi con-
testat ºi de fapt nici nu a fost. ªi e aproape
comic sã vedem natura particularã a reac-
þiilor ce-au succedat anunþul imprevizibilei
victorii. Toate, fãrã excepþie, sub semnul
speranþei, care, în politicã, e tot un sindrom
al unei retorici care, în ciuda a ceea ce se
crede, rãmâne doar la nivelul unor sloga-

nuri. ªi în fond Trump n-a câºtigat pe sea-
ma unor sloganuri, aceleaºi care încep sã
domine Piaþa politicii europene, dar chiar a
întregii Lumi?

Un observator al politicii – din Europa
dar ºi din EuroAsia – descria ieri, cu un
abia disimulat simþ sarcastic – cã, în un-
gherele bãtrânului continent, „nepoþii” lui
Trump abia aºteptau momentul sã-ºi redes-
chidã prãvãliile lor de carton din care sã
rãsunã trompele unei schimbãri pe care nici
mãcar nu ºi-o definesc în termeni raþionali
fãrã a nu atinge clapele unui populism de o
sorginte dificil de anticipat în consecinþele
sale majore. ªi, în fond, Trump s-a dove-
dit campionul acestui sezon al populismu-
lui pe care abia îl aºteptau ciracii sãi din
UE, cu atât mai mult cu cât „mutarea” tre-
buia sã vinã de la … Fratele cel Mare.

TTTTTrump-etiºtii schimbãriirump-etiºtii schimbãriirump-etiºtii schimbãriirump-etiºtii schimbãriirump-etiºtii schimbãrii

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 ad-
versarului german, militarii Brigã-
zii 2 Infanterie „Rovine” au parti-
cipat ieri, alãturi de reprezentanþii
administraþiei publice locale ºi cen-
trale, la activitãþile de comemora-
re a eroicei „ªarje de la Robã-
neºti” a Cavaleriei Române orga-
nizate de Primãria Robãneºti.
Evenimentul a debutat la Crucea
ridicatã în memoria sublocotenen-
tului (pm) Gheorghe Donici, unde
au avut loc ºi discursurile ºi a con-
tinuat la Monumentul  Eroilor din

Manifestãrile dedicate Poloniei
sunt programate sã aibã loc pe par-
cursul întregii zile de astãzi ºi se
bucurã de prezenþa consulului An-
drzej Kalinowski. Diplomatul polo-
nez este aºteptat, la ora 10.00, la
Universitatea din Craiova, unde va fi
întâmpinat de rectorul Cezar Spânu.

Oficialii se vor deplasa apoi la Ci-
mitirul Catolic din Craiova, unde, ca
în fiecare an, vor depune coroane de
flori la Monumentul Eroilor Polonezi.

Teatrul de Copii ºi Tineret „Co-
libri” va gãzdui un program artistic
special, care a fost pregãtit pentru

Craiova se pregãteºteCraiova se pregãteºteCraiova se pregãteºteCraiova se pregãteºteCraiova se pregãteºte
sã-i sãrbãtoreascã pe polonezisã-i sãrbãtoreascã pe polonezisã-i sãrbãtoreascã pe polonezisã-i sãrbãtoreascã pe polonezisã-i sãrbãtoreascã pe polonezi

Centrul de Limba
ºi Cultura Polonezã
din cadrul Universitã-
þii din Craiova
celebreazã, astãzi,
Ziua Independenþei
Poloniei. Alãturi de
conducerea Universi-
tãþii ºi autoritãþile
locale, la evenimen-
tele care sunt organi-
zate pentru a marca
aceastã sãrbãtoare va
participa ºi consulul
Andrzej Kalinowski.

100 de ani de la ªarja de la Robãneºti
Robãneºti, unde s-au depus coroa-
ne de flori.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, a precizat cu
aceastã ocazie cã se simte onorat
sã participe la acest eveniment de
o solemnitate aparte, menit sã mar-
cheze împlinirea unui secol de la
un episod emblematic al trecutului
nostru, un episod cu semnificaþii
profunde, consemnat în memoria
naþionalã drept «ªarja de la Robã-
neºti». „Prin faptele lor de vitejie
din noiembrie 1916, cavaleriºtii Es-
cadronului 3 din Regimentul 9 Ro-
ºiori au scris o filã de istorie cutre-
murãtoare prin eroism ºi putere de
sacrificiu, o jertfã în faþa cãreia
astãzi ne plecãm frunþile cu res-

pect. Hotãrârea cu care militarii
conduºi de cãpitanul Alexandru
Filitti ºi-au asumat atunci destinul
este reprezentativã pentru felul în
care un întreg popor, greu încer-
cat de istorie, a rãspuns, cu dem-
nitate ºi cutezanþã, în faþa celor mai
dificile momente. Acte de mare
curaj ale Armatei, precum ªarja de
la Robãneºti, au fãcut posibilã în-
fãptuirea unuia dintre cele mai ar-
zãtoare deziderate ale românilor:
Marea Unire de la 1918. ªi tot
Armata, prin noi dovezi de eroism,
a apãrat valorile naþionale, în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. De
aceea, în calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, vã rog,
stimaþi militari ºi veterani de rãz-

boi, sã primiþi expresia deplinei
noastre consideraþii, alãturi de sin-
cere felicitãri adresate dumnea-
voastrã ºi tuturor celor implicaþi în
organizarea acestei manifestãri, în

respect faþã de trecutul ºi de eroii
noºtri...“, a subliniat ºeful adminis-
traþiei judeþene.

MARGA BULUGEAN

aceastã sãrbãtoare. Organizatorii au
pregãtit o expoziþie intitulatã „Afi-
ºul teatral polonez”, care va fi ver-
nisatã în prezenþa consulului polo-
nez. Oaspeþii vor fi invitaþi apoi în
sala de spectacole, unde vor asista
la un mic program artistic care a fost
pregãtit de studenþii care învaþã lim-
ba polonã ºi elevi de la Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”.

De asemenea, consulul Andrzej Kali-
nowski va vizita Muzeul de Artã ºi Cen-
trul de Limbã ºi Culturã Polonezã din ca-
drul Universitãþii din Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„Dacã lipsa
de încredere,
dezorganizarea
ºi dezamãgirea
cu privire la ac-
tivitãþile politice
de la Chiºinãu
au servit ca pre-
texte, care sã
justifice, cel pu-
þin în parte, ab-
senþa de la vot

în turul întâi al alegerilor desfãºurate, niciuna dintre aces-
tea nu mai este valabilã pentru cel de-al doilea tur. Pe 13
noiembrie, ne alegem viitorul. De pe 13 noiembrie, tre-
buie sã facem parte din INIMA Europei!!!”.

În turul al II-lea al alegerilor prezidenþiale,

Studenþii basarabeni din CraiovaStudenþii basarabeni din CraiovaStudenþii basarabeni din CraiovaStudenþii basarabeni din CraiovaStudenþii basarabeni din Craiova
au de ales între viitor ºi trecutau de ales între viitor ºi trecutau de ales între viitor ºi trecutau de ales între viitor ºi trecutau de ales între viitor ºi trecut

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cel de-al doilea tur de scrutin prezidenþial
din Republica Moldova, care va avea loc pe
13 noiembrie, reprezintã o alegere decisivã.
Pentru prima datã în ultimii douãzeci de ani se
alege direct preºedintele. Este vorba despre
alegeri care vor defini viitoarea traiectorie a
Moldovei ºi cursul sãu european.  Tinerii din
centrele universitare din România aºteaptã
politicieni responsabili care sã lucreze pentru
binele fiecãruia dintre ei. Moldovenii doresc
o economie puternicã, locuri de muncã ºi
prosperitate. Iar aceste proiecte le poate rea-
liza doar un preºedinte proeuropean, capabil
sã ofere astfel de rezultate. Maia Sandu sau
Igor Dodon. Spre Europa sau spre Rusia, cam

acestea sunt cele douã variante.  Nu este doar
o alegere între a merge înainte sau a da îna-
poi, ci este o alegere între un viitor mai bun
sau un trecut tumultos. Igor Dodon, candida-
tul Partidul Socialiºtilor din Republica Moldo-
va (PSRM), clasat pe locul întâi la primul tur
de scrutin, a solicitat deschiderea în Federaþia
Rusã a 159 de secþii de votare pentru al doilea
tur al alegerilor prezidenþiale.  Solicitarea can-
didatei Partidului Acþiune ºi Solidaritate (PAS),
Maia Sandu, clasatã pe locul al doilea la primul
tur de scrutin prezidenþial, a fost ca studenþii
ºi elevii sã poatã vota la locul unde îºi fac stu-
diile, semnând o declaraþie pe proprie rãspun-
dere împotriva votului multiplu.

„Duminicã, 13 noiembrie a.c.,
în Republica Moldova, se vor des-
fãºura alegerile prezidenþiale, turul
al II-lea. Este pentru prima datã,
dupã anul 2000, când preºedintele
va fi ales prin vot direct de cãtre
cetãþeni. În cursa electoralã au mai
rãmas doi candidaþi, extrem de
puternici, dar cu viziuni diferite în

 Igor Timuº, student anul II, Facultatea de Mecanicã:

„Votaþi, o faceþi în primul
rând pentru voi!”

ceea ce priveºte viitorul Re-
publicii Moldova : Maia San-
du ºi Igor Dodon. De data
aceasta nu  mai suntem nevoiþi
sã pierdem o zi pe drum, pen-
tru cã avem ºi noi, la Craiova,
secþie de votare ºi ea se gã-
seºte în incinta Universitãþii din
Craiova, str. Alexandru Ioan
Cuza nr 13. Se permite cetã-
þenilor Republicii Moldova cu
drept de vot, aflaþi peste hota-
rele þãrii, în ziua alegerilor Pre-
ºedintelui Republicii Moldova,
din 13 noiembrie 2016 sã par-
ticipe la votare în baza paºa-
portului cetãþeanului Republi-

cii Moldova cu termen de valabili-
tate expirat, ce conþine numãrul de
identificare de stat (IDNP). La
acest tur al alegerilor CFR-ul s-a
mobilizat ºi cine doreºte sã vinã cu
trenul la Craiova sã voteze o poate
face, fãrã costuri. Important este
sã ajungã ºi sã voteze, o face în
primul rând pentru el”.

„Îþi doreºti un viitor mai bun pentru mica noas-
trã þarã, Republica Moldova? Atunci totul e în mâi-
nile tale! Vino pe data de 13 noiembrie la secþia de
votare ºi exercitã-þi dreptul de cetãþean. Aratã ca
îþi pasã ºi te gândeºti la ziua de mâine. Un singur
vot poate schimba cursul istoriei, iar generaþia noas-
trã este mai mult ca niciodatã obligatã sa facã
aceastã schimbare. Hai împreunã sã luptãm, nu cu
vorbe, ci cu fapte!”.

Dana Stratan, studentã anul I, Facultatea de Litere:

„Hai împreunã sã luptãm,
nu cu vorbe, ci cu fapte!”

„Republica Moldova meritã o schimbare! Stimaþi
cetãþeni, în special tânãra generaþie, nu fiþi indiferenþi ºi
participaþi activ la soluþionarea problemelor din Republica
Moldova. Prin vot avem puterea de a schimba situaþia þãrii
spre bine. ªi dacã tot suntem consideraþi un popor unit ºi
prietenos, atunci sã o demonstrãm ºi în cadrul alegerilor
prezidenþiale. Fiþi responsabili ºi mergeþi la vot!”.

Iulia Maldur, studentã anul I, FEAA:

„Republica Moldova
meritã o schimbare!”

„Vino pe 13 noiembrie la VOT pen-
tru a alege împreunã viitorul preºe-
dinte al þãrii noastre. Doar împreunã
putem face lucruri cu adevãrat mari!
Nu fi indiferent, fii un exemplu prie-
tenilor tãi! Nu votezi, nu contezi
!Acum nu o sã vã rog doar sã ieºiþi la
vot, o sã vã rog sa vã gândiþi la viito-
rul nostru, al copiilor voºtri când o
veþi face! Votaþi în aºa fel, ca dupã 4
ani de zile sã nu vã parã rãu de alege-
rea fãcutã. #MaiAvemOºansã!!!...”.

 Nadin Cebotari, studentã anul I, Facultatea de Drept:

#MaiAvemOºansã!!!

 „Naºterea mea n-a adus
nici cel mic câºtig al univer-
sului. Moartea mea nu-i va
micºora nici imensitatea,
nici splendoarea. Însã ceea
ce numim noi VIAÞÃ ºi LI-
BERTATE are loc numai ºi
numai în inimile fiecãruia
dintre noi. Dacã doreºti sã
laºi în viaþã o amprentã mult
mai semnificativã decât ace-
ea de pe canapeaua de aca-
sã, nu fi indiferent. ªansa
existã, dar nu se vede, nu
se vede atât timp cât eºti
orb, fã un efort ºi deschide
ochii, mergi la vot ºi îndrãz-
neºte sã furi o fãrâmã din
splendoarea universului...”.

Andre Druþã, student anul I, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport:

„Fã un efort ºi deschide ochii!”

„Îmi dau seama cã subiectul este actual, cã aþi
mai auzit cuvântul “VOTEAZÃ” de nenumãrate
ori, dar mã întreb de ce nu aþi reacþionat,de ce nu
aþi votat?! Cât de indiferenþi puteþi sã fiþi? Mie
îmi pasã de patria mea de aceea eu am ales MAIA

SANDU, eu
am ales un vi-
itor mai bun,
un stat demo-
cratic. Deci,
vã anunþ cã pe
13 noiembrie
mai aveþi po-
sibilitatea sã
faceþi ceva
pentru þara
voastrã. Hai-
deþi la vot!”.

Cristina Chiriac, studenta master, Facultatea de Drept:

„Trebuie sã facem parte
din INIMA Europei”

Silvia Mocanu, studentã anul I, Facultatea de Drept:

„Mie îmi pasã de
patria mea!”
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În privinþa stocurilor de vaccin,
Ministerul Sãnãtãþii a achiziþionat
ºi a repartizat cãtre Direcþiile de
Sãnãtate Publicã 364.000 de doze
de ser BCG. Din vaccinul hexava-
lent au fost achiziþionate ºi distri-
buite 255.000 de doze, iar în acest
moment este în derulare licitaþia
pentru achiziþia unor noi cantitãþi.
Vaccinul ROR este în stocuri sufi-
ciente (aproximativ 300.000 de
doze). Ministerul Sãnãtãþii a achi-
ziþionat ºi 500.000 de doze de vac-
cin gripal. În perioada urmãtoare
vor fi demarate procedurile de li-
citaþie pentru vaccinurile Hepatitic
B, tetravalent ºi pneumococic.

Campanie
de promovare
a imunizãrii copiilor

Ministerul Sãnãtãþii a lansat
sãptãmâna aceasta campania de

În cazul copiilor de 12 luni, acoperi-
rea vaccinalã este sub 81% pentru toate
antigenele vaccinale, în timp ce þinta
recomandatã de Organizaþia Mondia-

lã a Sãnãtãþii este de 95%. De aseme-
nea, 15% din copii au fost incomplet
vaccinaþi în raport cu vârsta, din douã
motive – refuzul ºi neprezentarea.

promovare a imunizãrii copiilor
– „Vaccinurile salveazã vieþi” –
cu scopul de a informa pãrinþii
despre cea mai importantã ºi efi-
cientã metodã de prevenire a bo-
lilor care pot provoca moartea.

Campania „Vaccinurile sal-
veazã vieþi” conþine un clip vi-
deo care îl are ca protagonist pe
cunoscutul actor Victor Reben-
giuc. Acesta spune povestea rãz-
boaielor din secolul trecut care
au luat viaþa a 200 de milioane
de oameni, în timp ce bolile care
ar fi putut fi prevenite prin vac-
cinare au omorât peste 600 de
milioane. Mesajul clipului subli-
niazã importanþa vaccinurilor
pentru prevenþia unor boli care
pot afecta grav sãnãtatea sau
chiar viaþa oamenilor.

O altã componentã importan-
tã a campaniei „Vaccinurile sal-

veazã vieþi” este informarea,
prin noua paginã web dedicatã
vaccinãrii: desprevaccin.ro. Pa-
gina web prezintã informaþii de-
spre beneficiile imunizãrii, Pro-
gramul Naþional de Vaccinare,
precum ºi mãrturii ale unor
personalitãþi publice care ºi-au
vaccinat copiii. De asemenea,
sunt prezentate în detaliu vac-
cinurile adresate copiilor ºi
adulþilor. Pagina desprevaccin-
.ro îºi propune sã devinã prin-
cipala sursã de informare pen-
tru toþi cei care vor sã afle in-
formaþii cuprinzãtoare ºi sigu-
re despre vaccinurile esenþiale
folosite în România.

Vaccinarea previne
între 2 ºi 3 milioane
de decese
în fiecare an

Potrivit specialiºtilor, imuniza-
rea previne între 2 ºi 3 milioane
de decese în fiecare an. Fãrã vac-
cinuri, eradicarea globalã a vari-
olei, eliminarea poliomielitei si ru-
jeolei din multe pãrþi ale lumii ar
fi fost imposibilã. Vaccinuri noi,
îmbunãtãþite sunt acum disponi-
bile pentru a proteja nu doar co-
piii, ci, de asemenea, adolescenþi
ºi adulþi. Cu toate acestea, 1 din
5 copii, ºi mulþi adulþi pierd do-
zele de vaccin care le sunt nece-
sare. Lipsa informaþiilor structu-
rate ºi validate cu privire la vac-
cinare este principalul motiv pen-
tru care unii adulþi aleg în mod
conºtient sã nu se vaccineze ei

sau sa nu îºi vaccineze copiii.
Bolile care pot fi prevenite prin

vaccinare au, potrivit medicilor,
complicaþii grave, uneori debili-
tante ºi cu efecte pe întreaga via-
þã. Deºi vaccinurile nu sunt lip-
site de riscuri (ca orice alt pro-
dus medical) ºi pot produce re-
acþii adverse, acestea sunt ra-
reori atât de grave ºi extrem de
rar se pot asocia exclusiv cu
vaccinarea. Siguranþa vaccinã-
rii este asiguratã de multiplele
etape de control, studiile fãcute
înainte de licenþierea vaccinului,
precum ºi de sistemele de mo-
nitorizare ale reacþiilor adverse.

Acestea aratã la nivel global cã
vaccinurile sunt sigure ºi eficien-
te, eliminând boli grave care con-
tinuã sã omoare copiii ºi adulþii
nevaccinaþi. Cei mai mulþi oa-
meni care suferã de boli evitabi-
le prin vaccinare nu au fost vac-
cinaþi. Este adevãrat, însã, ºi cã
niciun vaccin nu oferã protecþie
100% ºi de multe ori protocoa-
lele de vaccinare nu sunt rigu-
ros respectate. De pildã, peste
90% din cazurile de rujeolã ra-
portate în anul 2009 au primit
mai puþin decât cele douã doze
de vaccin rujeolic recomandate.

RADU ILICEANU

La începutul mandatului, mi-
nistrul  Sãnãtãþ i i  declara cã
aproape 80% din spitale ar tre-
bui sã fie închise, dacã s-ar apli-
ca toate regulile, afirmaþie pe
care ministrul o susþine ºi în
momentul de faþã. „A fost o de-
claraþie care i-a ºocat pe mulþi.
Cred, însã, cã trebuie sã spu-
nem lucrurilor pe nume. Coa-
fând realitatea nu facem un ser-

Aproape 80% din spitalele din România ar trebui sã fie închise, dacã regulile ar
fi aplicate, a reiterat, ieri, ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, precizând cã aproa-

pe 30% din spitale funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II.

viciu nimãnui, nici medicilor,
nici decidenþilor ºi, cu siguran-
þã, nici pacienþilor”, a susþinut
ministrul Vlad Voiculescu, în
cadrul unei dezbateri.

Vlad Voiculescu a mai afir-
mat cã 30% din spitalele naþi-
onale din România funcþionea-
zã în clãdiri cu risc seismic I
sau II. „Nu avem bani în Ro-
mânia pentru a clãdi toate spi-

talele de care aceastã þarã are
nevoie. Avem un studiu pe care
îl vom prezenta sãptãmâna vii-
toare, cel mai probabil, un stu-
diu al stãrii infrastructurii na-
þionale de sãnãtate. Circa 30%
din spitalele naþionale din Ro-
mânia funcþioneazã în clãdiri
cu risc seismic unu sau doi.
Deci, avem nevoie de investiþii
masive în infrastructura de sã-
nãtate în România, iar, în opi-
nia noastrã, fondurile pot veni
foarte bine ºi de la sectorul pri-
vat, iar eficienþa pe care o poate
aduce  sec toru l  p r iva t  es te
esenþialã”, a precizat ministrul
Sãnãtãþii.

Lucrurile esenþiale pentru in-
vestiþii sunt reprezentate de ma-
parea serviciilor de sãnãtate din

România ºi pregãtirea proiectu-
lui, a mai declarat ministrul,
pregãtirea proiectului implicând
stabilirea locului unde vor fi
fãcute proiectele ºi realizarea
studiilor de fezabilitate.

„Aceste lucruri le facem pen-
tru cele trei spitale regionale pe
care le avem înscrise în acor-
dul de parteneriat cu Uniunea
Europeanã. Avem selectate douã
terenuri la Cluj ºi la Craiova, pe
care le-am primit de la Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale. De ase-
menea, un al treilea, la Iaºi, va
fi stabilit foarte curând, strict
pe criterii tehnice”, a explicat
Vlad Voiculescu.

În legãturã cu parteneriatul
public-privat, Voiculescu a pre-
cizat cã spitalele nu vor fi pri-

vatizate, ci vor beneficia de teh-
nica din domeniul privat. „Pri-
vatul nu intrã în actul medical,
actul medical rãmâne în respon-
sabilitatea statului, însã, ceea
ce face partenerul privat este sã
punã la dispoziþie, sã finanþeze,
sã construiascã ºi apoi sã punã
la dispoziþia statului clãdirea
spitalului ºi echipamentul ºi sã
se asigure cã partea tehnicã a
spitalului funcþioneazã aºa cum
trebuie”, a explicat ministrul
Sãnãtãþii.

Referitor la legea vaccinãrii,
ministrul a susþinut cã aceastã
este „aproape finalizatã”. „Le-
gea vaccinãrii e aproape finali-
zatã. O vom pune în transpa-
renþã foarte curând”, a adãugat
Vlad Voiculescu. (Mediafax)

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Doar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârstaDoar 81% din copiii cu vârsta
sub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþisub un an au fost vaccinaþi

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II

Vlad Voiculescu, ministrul Sãnãtãþii: 30% din spitalele
din România funcþioneazã în clãdiri cu risc seismic I sau II



8 / cuvântul libertãþii vineri, 11 noiembrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Dupã câteva zile ploioase, cerul
senin de ieri a fãcut ca pieþele de
zarzavaturi sã fie mai curtate de
cumpãrãtori. La nivel de engros,
comerþul de sezon se realizeazã, în
Craiova, în piaþa „Chiriac”. Zeci de
vânzãtori puteau fi vãzuþi ieri, aici,
invitându-ºi potenþialii clienþi sã nu
plece cu mâna goalã. Saci sigilaþi
cu morcovi, cartofi, ceapã, ardei
gras tronau pe paleþi. Alte 6-7 au-
tovehicule de transport marfã sta-
þionau în afara pieþei, burduºite ºi
ele cu legume.

Preþuri universale
Dacã prin cartierele craiovene

varza se vinde cu 0,80 lei/kg, car-
tofii 1,5 lei; ceapa 1,50 lei; ardeiul
gras ºi roºiile 2,50 lei; perele 3,50;
merele 1,70 lei; iatã cã în piaþa
„Chiriac” preþurile sunt doar cu
foarte puþin mai mici, ba uneori
chiar mai mari. Astfel, cartofii 0,95
lei/kg, strugurii 4,00 lei; merele
2,5; roºiile 1,50; morcovi la sac
1,40 ºi 1,20. Varza, mult cãutatã
acum de gospodine, se vindea aici
cu 1,00 leu/kg. Aºadar, mai pipe-
rat decât în pieþele din cartier.

Ceea ce frapeazã de la bun în-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

TTTTToamna ne-a umplut pieþeleoamna ne-a umplut pieþeleoamna ne-a umplut pieþeleoamna ne-a umplut pieþeleoamna ne-a umplut pieþele
cu legume... accesibilecu legume... accesibilecu legume... accesibilecu legume... accesibilecu legume... accesibile

Pieþele craiovene abundã, în aceastã
perioadã, de zeci de mãrfuri aflate la
mare cãutate de gospodine. Varza, car-
tofii, ceapa, strugurii, ardeii sunt doar
câteva dintre acestea, iar preþurile sunt

cam peste tot la fel. În „Chiriac”, sute
de saci, stivuiþi, îºi aºteaptã clienþii. Pa-
radoxal, aici, preþurile sunt, uneori, mai
ridicate decât la acelaºi produs comer-
cializat în pieþele de cartier.

ceput este faptul cã o mare parte
dintre legume provine
din import. Nimic nou
sub soare, numai cã e
greu de înþeles cum
poþi sã ceri într-o piaþã
de engros un preþ mai
mare decât cel practicat
pe tarabele din celelalte
cartiere. Mai mult, tone-
le de marfã scoase la
mezat, în afara împrej-
muirii de piaþã, duc cum-
va ºi la o concurenþã ne-
loialã pentru cei care plã-
tesc taxe de închiriere a
domeniului public ºi
sunt, astfel, nevoiþi sã
creascã preþurile.

Când supermarketurile
au promoþii…

Comerþul de legume ºi fructe
este prea puþin fiscalizat ºi asta o
ºtiu ºi autoritãþile. Mai nou, pro-
ducãtorii îºi gãsesc cu greu un loc
la mesele de vânzare, trotuarele fi-
ind cele mai potrivite. Tot aici, unde
vizitele intempestive ale poliþiºtilor
locali se lasã cu amenzi contraven-
þionale. Mai nou, când dupã orele

serii, supermarketurile coboarã
foarte mult preþurile, “atleþii” de
legume ºi fructe dau buzna ºi um-
plu cãrucioarele. La 3 lei bananele
sau 0,40 lei kg de sfeclã roºie este
o afacere profitabilã. Dacã piaþa este
mai aproape de un astfel de super-
market, cu atât mai bine. Cheltuie-
lile de transport vor fi infime.

Ingeniozitatea comercianþilor
este ridicatã. În piaþa Big Craiovi-
þa Nouã, câteva zeci de nuci puse
într-o pungã de “congelator” se
vând cu 5,00 lei. Cu 2 lei mai pu-
þin decât þigãrile de contrabandã.
Tot din apropiere. Spre amiazã,
chitele de pãtrunjel, mãrar sau
leuºtean se vând cu un adaos de
50% faþã de preþul de la prima orã.
Ce e verde se mai ºi vestejeºte,
chiar dacã stropii de apã mai în-
cercau sã atenueze starea.

În pieþele private se vinde
aproape orice

În cartierul 1 Mai, la micã dis-
tanþã sunt amplasate douã zone de
comerþ alimentar ce aparþin de me-
diul privat. Una este piaþa acoperi-
tã de la fosta Cantinã “Confecþii”
ºi alta este pe terenul revendicat ºi
câºtigat de acþionarii complexului

comercial “Pelendava”. Locuitorii
din Popoveni, ºi nu doar ei, vin aici
ºi îºi expun cele ce le prisosesc.
Vitele pãscute pe lângã case dau
posibilitatea de mai face un bãnuþ.
Nu mai intereseazã pe nimeni cã
laptele þinut în PET-uri este aºezat
pe trotuar, în bãtaia razelor de soa-
re, cum s-a întâmplat toatã vara
trecutã sau brânza este vândutã din
portbagajul maºinilor parcate în
marginea strãzii „Dr. Ioan Augus-
tin”. Brânzã ce provine nu de la

acel comerciant, ci
de la zeci de gos-
podãrii „cãlcate”
sãptãmânal ºi unde
se negociazã dur,
adesea în defavoa-
rea fermierului.

Fructe de im-
port, legume cât
mai diversificate,
murãturi, bãuturi
alcoolice aºa-zis
naturale – vin, þui-
cã, viºinatã –,
hrean gata prepa-
rat sunt câteva din-
tre ofertele zilnice.
Nu e grav cã oa-
menii aduc pe tro-
tuare ce le trece

prin cap, problematic este cã la noi
credulitatea, lipsa de informare ºi,
uneori, comoditatea ne pot cauza
grave probleme. Dar, e ºi un avan-
taj. Spitalul judeþean este foarte
aproape. Cazuri de intoxicaþii ali-
mentare dupã ce unele persoane au
consumat produse din lapte se cu-
nosc de cãtre medicii de speciali-
tate craioveni. Atenþionãrile aces-
tora sunt în zadar. Comerþul de ase-

menea facturã merge mai departe.
Lucrãrile la un nou supermarket
sunt în toi, aici, lângã complexul
comercial “Pelendava”. Implicit, se
va igieniza zona ºi se va conforma
comerþul unor norme sãnãtoase. La
fel, e tot o chestiune de timp.
Un sfârºit de toamnã blând

O altã veste bunã este cã toam-
na se anunþã a fi prietenoasã. Po-
trivit prognozei meteorologice,
dupã data de 13 noiembrie este
estimatã o creºtere treptatã a va-
lorilor termice, acestea urmând a
se situa uºor peste cele climato-
logic specifice, cu maxime de
9...12 grade ºi minime de 3...6
grade noaptea, mediat pe regiu-
ne. Începând de azi, rezerva de
apã în sol va fi undeva între 0-20
cm ºi va fi satisfãcãtoare pentru
cultura de grâu. Procesele de
creºtere ºi dezvoltare ale specii-
lor de toamnã (rapiþã, orz ºi grâu)
vor evolua pe ansamblu normal în
majoritatea regiunilor agricole ale
þãrii. Starea de vegetaþie se va
menþine medie ºi bunã pe supra-
feþele agricole cu o bunã aprovi-
zionare cu apã a solului, iar în
semãnãturile tardive, uniformita-
tea ºi vigurozitatea plantelor va fi
medie ºi slabã, iar densitatea re-
dusã. Culturile de orz ºi grâu de
toamnã, funcþie de data semãna-
tului îºi vor definitiva germinarea
(80-100%), continuându-se rãsã-
rirea ºi apariþia frunzei a treia (10-
100%). Cele mai avansate în ve-
getaþie vor fi cerealierele semãnate
în epoca optimã la care se va de-
clanºa faza de înfrãþire (10-30%),
apreciazã specialiºti agronomi.
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În Serbia, la Kladovo, în pre-
zenþa reprezentanþilor a peste 80
de entitãþi din România, Serbia ºi
Bulgaria a avut loc ceremonia ofi-
cialã a semnãrii Memorandului
ROSEB. Iniþiativa ROSEB (denu-
mirea vine din iniþialele þãrilor par-
ticipante – n.r.) este o iniþiativã tri-
lateralã comunã, ce are ca scop

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Zilele trecute, la Kladovo, în Serbia, s-a semnat
un acord important în ceea ce priveºte cooperarea
transfrontalierã între România, Bulgaria ºi Serbia,
destinatã integrãrii socio-economice inteligente, in-
cluzive ºi durabile a sprijinirii ºi dezvoltãrii turis-

mului. Din þara noastrã au participat mai
multe entitãþi, fie ele publice sau ONG-uri,
iar din Dolj actul a fost parafat, pe învãþã-
mânt, numai de Liceul „Matei Basarab”
din Craiova.

dezvoltarea socio-economicã inte-
ligentã incluzivã ºi durabilã, prin
sprijinirea dezvoltãrii turismului ºi
a utilizãrii pe termen lung a patri-
moniului natural ºi cultural din zona
comunã transfrontalierã.

Participanþii semnatari reprezintã
regiuni importante din þãrile parte-
nere: districtele Bor ºi Zajecar, din

Serbia; Vidin, Montana ºi Vratza,
din Bulgaria; judeþele Dolj, Mehe-
dinþi ºi Olt, din România. Obiecti-
vele principale ale ROSEB sunt:
crearea unei platforme comune de
cooperare transfrontalierã în tu-
rism, în paralel cu realizarea unei
reþele atractive potenþialilor consu-
matori de turism de orice fel; utili-
zarea optimã a potenþialului turis-
tic comun, prin stabilirea de me-
canisme ºi fluxuri structurate de
participare la implementarea de pla-
nuri ºi proiecte, setarea prioritãþi-
lor, în funcþie de obiectivele turis-
tice – resurse naturale (arii prote-
jate) ºi culturale (monumente) exis-
tente în aria ROSUB.

Din România au participat re-
prezentanþi ai mai multor entitãþi,
dar, din Dolj, pe parte de învãþã-
mânt, semnatar a fost prof. Ma-
tilda Blagu, director al Liceului
„Matei Basarab” din Craiova. „Sun-
tem formatori de resurse umane
în domeniul economic-turism ºi

am fost invitaþi sã participãm. Am
semnat acest Memorandum ºi,
pentru ºcoala pe care o reprezint,
este o oportunitate. Suntem con-
vinºi cã vom avea rezultate, iar pro-

iectele care vor fi puse în aplicare
sunt o ºansã în plus atât pentru noi,
cât ºi pentru elevi ºi mediul eco-
nomic”, a precizat Matilda Blagu.

Participanþii pot opta pentru
unul dintre cele douã traininguri dis-
ponibile pe http://www.banipen-
truscoalata.ro/ – BaniIQ ºi  Ba-
nii pe net – sau le pot urma pe
amândouã în perioada 5-17 decem-
brie 2016. Sãptãmânal, pe site-ul
concursului va fi anunþat clasa-
mentul provizoriu. Fiecare liceu
este înregistrat automat în com-
petiþie, odatã cu înscrierea elevilor
ºi susþinãtorilor sãi în training ºi
acumuleazã puncte pentru fiecare
elev, profesor, pãrinte sau prieten
care urmeazã trainingul on-line ºi
completeazã testul de verificare a
cunoºtinþelor.

Instituþia de învãþãmânt cu cel
mai mare numãr de cursanþi va
beneficia de un premiu constând
într-o sumã în euro egalã cu nu-
mãrul acestora, în limita a 10.000

„„„„„Bani pentru ºcoala ta!Bani pentru ºcoala ta!Bani pentru ºcoala ta!Bani pentru ºcoala ta!Bani pentru ºcoala ta!”””””
A început a IV-a ediþie a competiþiei naþionale de educaþie fi-

nanciarã „Bani pentru ºcoala ta”. Liceenii din România pot câºti-
ga finanþãri pentru ºcolile lor, dacã urmeazã un training on-line
gratuit de educaþie financiarã ºi e-commerce. La competiþie pot
participa elevi de minimum 15 ani, dar ºi absolvenþi, profesori,
pãrinþi ºi alþi susþinãtori ai unitãþii de învãþãmânt.

de euro. Premiul va fi folosit ex-
clusiv pentru modernizarea ºcolii
prin dotarea laboratoarelor, a cla-
selor, achiziþia de echipamente ºi
resurse educaþionale. Se vor acor-
da patru premii: unul pentru ºco-
lile mari, în limita a 10.000 de
euro, ºi trei premii pentru celelal-
te, care vor atrage primii 1.000
de susþinãtori fiecare. Validarea
câºtigãtorilor va avea loc în pe-
rioada 1-3 februarie 2017.

Competiþia este organizatã de JA
România ºi face parte din progra-
mele de educaþie financiarã amin-
tite, împreunã cu instituþiile finan-
ciar-bancare partenere, care au ca
scop formarea abilitãþilor de a ad-
ministra eficient resurse financia-
re ºi de a lua decizii responsabile.
În ediþia precedentã, au fost peste
25.000 de participanþi.

La sfârºitul acestei sãptãmâni, se va încheia concur-
sul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director ad-
junct în cadrul instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar.
„Pânã în acest moment, putem vorbi de 198 de cadre
didactice care au promovat examenul, 33 nu s-au pre-
zentat, iar 20 au fost respinºi, vorbind de funcþia de di-
rector. În ceea ce priveºte competiþia pentru adjunct, au
promovat 76 de profesori, zece au fost respinºi, iar 16
nu s-au prezentat. Cei mai mulþi dintre cei care nu au
intrat la probele de CV ºi interviu sunt dintre cei care au
candidat pe mai multe funcþii, la diverse instituþii ºi, dupã
ce au câºtigat, au ales sã nu mai vinã la celelalte”, a
precizat prof.  Janina Vaºcu, inspector ºcolar general
adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Douã
unitãþi reprezentative din Craiova ºi-au desemnat mana-
gerii, aceeaºi care ocupã de mai mult timp funcþia res-
pectivã. Astfel, la Centrul de Excelenþã Dolj, prof. Lu-
miniþa Popescu ºi-a pãstrat postul, la fel cum s-a în-
tâmplat cu Liceul Tehnologic Transporturi Cãi Ferate,
unde prof. Luminiþa Þenea  acâºtigat un nou mandat.

Elevii doljeni, din clasele a X-a ºi a XI-
a, care intenþioneazã sã-ºi continue stu-
diile universitare ºi postuniversitare în
Statele Unite, au la dispoziþie programul
„Opportunity Funds”. Aflatã la cea de-a
doua ediþie, aceastã ofertã educaþionalã
le oferã elevilor excepþionali, dar cu po-
sibilitãþi materiale reduse, sprijin finan-
ciar ºi îndrumare personalizatã în aplica-
rea la universitãþi americane. Fondurile
nu acoperã taxele de ºcolarizare ºi între-
þinere în SUA, ci sunt destinate facilitãrii
procesului de aplicaþie. Termenul-limitã
pentru înscriere este data de 4 decem-
brie 2016. Bursele respective sunt oferi-
te de Comisia Fulbright Româno-Ameri-
canã ºi Centrul Fulbright-Educational
USA de Consiliere Educaþionalã.

Peste 200 de cadre didactice
au promovat examenul

Bursele Fulbright pot fi solicitate
pânã pe 4 decembrie
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Proiectul „Cultura popularã la români”
este conceput în trei secvenþe, reprezentate
de trei colocvii. Primul, „Cultura popularã
în România: context istoric ºi specific cul-
tural”, s-a desfãºurat în 13-15 noiembrie
2014 ºi a avut ca rezultat un volum publicat
sub egida Editurii „Universitaria” din Craio-
va ºi Editurii Universitare Clujene ºi lansat
în cadrul celei de-a XIV-a ediþii a Târgului
de Carte GAUDEAMUS de la Craiova, din

Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa
Bãniei) ºi GRISCU – Grupul de Istorie Culturalã
al Institutului de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor” al Academiei Române organizea-
zã, în perioada 10-13 noiembrie, Colocviul Naþional
„Cultura popularã la români: religios ºi folcloric”.
Manifestarea este dedicatã studiului modurilor în
care dimensiunile religioasã ºi folcloricã s-au in-

tersectat în evoluþia culturii populare în România,
ca ºi împlinirii a 150 de ani de la înfiinþarea Acade-
miei Române. Cu acest prilej, la Craiova se aflã cer-
cetãtori ºi profesori din importante centre univer-
sitare ale þãrii – Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Sibiu
ºi, bineînþeles, Craiova, ca ºi din Chiºinãu (Repu-
blica Moldova). Deschiderea oficialã a colocviului
are loc astãzi, ora 10.00, la Casa Bãniei.

primãvara anului 2015. Lucrarea a fost
apreciatã ca reprezentativã nu numai
datoritã tematicii propuse, cât ºi pen-
tru cã exprimã vocea tinerei generaþii
ºi, totodatã, continuitatea cercetãrilor
care au impus Craiova pe harta etno-
antropologiei româneºti. Al doilea co-
locviu este cel de anul acesta, iar ulti-
mul urmeazã sã fie organizat anul vi-
itor, sub genericul „Cultura popula-
rã la român: urban versus rural”.

«Ideea acestui proiect este de a
constitui un spaþiu comun de reflec-
þie pentru cercetãtorii de mijloc, me-
dia 35-45 de ani, care lucreazã deja în
þarã în diferite centre universitare sau

de cercetare ale Academiei Române pe sub-
iecte referitoare la cultura popularã la români.
Ca exemplu, avem constant invitaþi specia-
liºti pe ritualuri populare (precum Cãluºul),
iconografia popularã a morþii în secolele
XVIII-XIX, cultul popular al sfinþilor, reli-
giozitate contemporanã (pelerinajele), isto-
ria culturalã a lumii rurale, memoria istoricã
ºi practici festive. Orientãrile metodologice
merg de la etnologia funerarului la antropo-

logie culturalã ºi antropologie a urbanului,
de la istoria culturalã la sociologia religiilor»,
spune dr. Nicolae Mihai, cercetãtor în ca-
drul Institutului de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Ro-
mâne, din Craiova.

Deschiderea oficialã a evenimentului este
urmatã, astãzi, de conferinþele în plen susþi-
nute de acad. Sabina Ispas (Academia Ro-
mânã – Institutul de Etnografie ºi Folclor
„Constantin Brãiloiu”, Bucureºti), prof. univ.
dr. Nicolae Panea (Universitatea din Craio-
va, Facultatea de Litere), dr. Cornel Bãlo-
su (ºeful Secþiei de Etnografie a Muzeului
Olteniei), prof. univ. dr. Toader Nicoarã
(Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie ºi Filozofie) ºi dr. Mi-
rel Bãnicã (Academia Românã, Institutul de
Istorie a Religiilor, Bucureºti).

Pe parcursul zilelor urmãtoare, cei 24 de
participanþi – etnologi, antropologi, istorici,
istorici ai artei, sociologi ºi filologi – îºi vor
susþine lucrãrile grupate pe ºase secþiuni ale
colocviului: „Cultura popularã între rural ºi
urban: praf magic, blesteme ºi descântece”;
„Experienþã istoricã, traumã ºi religiozitate

peste Prut”; „Teritoriul personajelor fantas-
tice: de la reflecþia metodologicã la naraþiu-
nea contemporanã”; „Popular ºi folclor ur-
ban: cât de puternice sunt imaginile”; „Lu-
mea de dincolo între folcloric ºi religios”;
„Imaginarul simbolic al tradiþiei: religios ºi
natural”. Programul mai cuprinde viziona-
rea filmelor documentare „Ortodocºi români
pe insula Soloveþk: o cãlãtorie memorialã în
spaþiul fostului Gulag” (astãzi, ora 19.00) ºi
„Sintaxã ceremonialã în Cãluºul din Bãrãºti,
Olt. O descriere etnograficã vizualã” (12 no-
iembrie, ora 19.00), lansarea Colecþiei „Arhi-
va Memoriei”, vizitarea Muzeului Olteniei ºi a
centrului vechi al oraºului.

„Pornind de la propriile cercetãri, invitaþii
vor dialoga asupra evoluþiei culturii popula-
re din România, a rolului deþinut de religios
ºi folcloric în acest proces, a modificãrilor
spaþiul sacrului, a transferuri de sens ce s-
au operat în urban/rural ºi cum au afectat
acestea cultura popularã, manifestãrile sau
produsele ei, a  evaluãrii raportului religios-
folcloric într-o perspectivã diacronicã ºi a
specificului culturii populare româneºti”,
precizeazã organizatorii colocviului.

La Craiova s-a deschis, ieri, cea
de-a III-a ediþie a Festivalului In-
ternaþional de Performance Poe-
try, organizat de Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, împreunã
cu Primãria ºi Consiliul Local Mu-
nicipal Craiova. Evenimentul se
desfãºoarã pe parcursul a patru zile,
în perioada 10-13 noiembrie, invi-
taþi fiind performeri din þarã ºi din
strãinãtate. Potrivit organizatorilor,
festivalul de la Craiova, împreunã
cu cel de la Bruxelles, organizat de
Philip Meersman, sunt singurele
festivaluri mari de poezie experi-
mentalã din Europa.

«Conceptul ediþiei din acest an
se concentreazã pe sonoritãþi ºi
structuri ritmice experimentale,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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A început Festivalul Internaþional
de Performance Poetry

materialul artistic fiind con-
stituit din  mijloace auditive,
vizuale, motorii ºi olfactive.
În cadrul festivalului vor fi
workshop-uri dedicate elevi-
lor, studenþilor, artiºtilor ºi tu-
turor celor interesaþi de zona
experimentalã a artei, concer-
te performance, duo perfor-
mance-uri ºi performance-uri
individuale. Workshopurile
vor fi gratuite, iar intrarea la
concertele performance este
liberã», mai precizeazã orga-
nizatorii. Manifestãrile vor
avea loc atât la sediul Casei
de Culturã „Traian Demetres-
cu”, cât ºi la Filarmonica „Ol-
tenia” ºi Arcade Club.

Invitaþi sunt performerii
strãini Philip Meersman ºi

Cro§in’X – Helene Bracke (mez-
zosopranã), Philip Meersman (po-
etry, text, voce), Ruben Olownia
(electronics & soundscapes), Mat-
tias Vanhoecke (pian) & Annebelle
Dewitte (tobe), trupã experimenta-
lã care combinã stilul poetic cu jaz-
zul ºi opera; trupa de punk acustic
folcloric medieval Ad Hoc – Sergiu
Corbu Boldor (vioarã, mandolinã,
voce ºi poveºti), Igor Antoniuc
(chitarã, voce), Andrei Nagy (vio-
loncel), Corina Gheorghe (vioarã),
Roxana Zanga (tobe), ºi performe-
rii români Irinel Anghel, Bogdan
Frigioiu, Peter Sragher, Felix Nico-
lau, Iulia Militaru, Anca Bucur, Da-
niel Drãgoescu, Svetlana Pashko,
Irina Maria Niþu, Andrada Bãleanu.

În Sala „Ia te uitã!” a Teatrului
Naþional din Craiova are loc as-
tãzi, ora 17.00, „Adunarea Poe-
þilor – Acasã la Sorescu” – „un
eveniment care îºi propune sã
menþinã treaz spiritul poeziei în
oraº ºi sã aducã aproape un pu-
blic matur ºi tânãr care înseteazã
dupã spiritul calin sau, dupã caz,
bãtãios, al acesteia”. «Periodic,
poeþii astfel adunaþi vor sãrbãtori
Poetul Lunii (luna în curs, desi-
gur), producþiunile sale vor putea
fi ascultate, va fi celebrat un poet
cu faimã ºi „reînviat” fãrã apel la

Sâmbãtã, 12 noiembrie, ora
18.00, „Pinocchio” ne dã întâlni-
re la Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”, în spectacolul ce-i

Se strigãSe strigãSe strigãSe strigãSe strigã
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Cãlãtorie prin lumea pãpuºilorCãlãtorie prin lumea pãpuºilorCãlãtorie prin lumea pãpuºilorCãlãtorie prin lumea pãpuºilorCãlãtorie prin lumea pãpuºilor
poartã numele, adaptare dupã Carlo
Collodi, scenariul ºi regia Cristian
Pepino, scenografia Cristina Pepi-
no, muzica Dan Bãlan. Intrã în sce-

nã actorii Rodica Prisãcaru, Ema-
nuel Popescu, Mugur Prisãcaru,
Alla Cebotari, Oana Stancu, Iulia
Cârstea ºi Adriana Ioncu. Dumini-
cã, 13 noiembrie, de la ora 11.00,
pornim cu „Alis în lumea pãpu-
ºilor” într-un spectacol realizat pe
un scenariu ºi în regia Iuliei Câr-
stea. Scenografia este semnatã
Eustaþiu Gregorian, iar muzica îi
aparþine lui Alexandru Iosub. Cã-
lãtoria prin lumea pãpuºilor se face
alãturi de actorii Alis Ianoº, Iulia
Cârstea, Oana Stancu, Daniel Mi-
rea ºi Emanuel Popescu. Biletele
se pot procura de la Agenþia Tea-
trului „Colibri” (Calea Bucureºti nr.
56), de luni pânã sâmbãtã, între
orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00,
iar duminica, în intervalul 10.00-
13.00. Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului.

globul de cristal, ci doar pomenin-
du-l ºi recitindu-i în conclav cri-
tic-amical poemele. Vor fi susþinute
conferinþe ºi prelegeri despre poe-
zie ºi poeþi importanþi din Româ-
nia, dar ºi strãini», precizeazã mo-
deratorul, poetul Nicolae Coande,
adãugând cã publicul este aºtep-
tat, ca de obicei, cu cãldurã, cu
poezie ºi bunã dispoziþie. La prima
reuniune ºi-au anunþat participarea
poeþii George Popescu, Mihai Ene,
Ioan Lascu, Ion Maria, Ionel Ciu-
pureanu, Mihai Firicã, Toma Gri-
gorie ºi Silviu Gongonea.
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Donald Trump soseºte la 20 ianuarie 2017 la
Casa Albã. Acesta este verdictul – neanticipat –
al alegerilor prezidenþiale din SUA. Care dã peste
cap sofisticata industrie a prognozei politice, dar
ºi previziunile experþilor. Confortul elitelor ºi cer-
titudinea mediilor de afaceri. Suficienþa oamenilor
politici ºi aroganþa media, contrazise de o realita-
te, ignoratã, contrafãcutã ºi livratã drept singura
acceptabilã ca politic corectã. Mai mulþi editoria-
liºti, de la mari cotidiene (Washinton Post, New
York Times, USA Today, Newsweek), ºi-au recu-
noscut erorile, declarându-se incapabili pentru a
capta sentimentele profunde ale oamenilor. Para-
doxal, în Europa, vestea a produs reacþii dintre
cele mai diverse, predominant de reticenþã. Con-
siderat un neofit în politica internaþionalã, noul
preºedinte al primei puteri mondiale ar putea fa-
voriza forme de izolaþionism, care deja produc în-
grijorare printre aliaþi. Pripeala în astfel de eva-
luãri, pare logoditã cu sindromul drobului de sare,
atât de familial nouã. La orice analizã pertinentã
se poate identifica o realitate de netãgãduit: Do-
nald Trump a avut temperatura exactã a societãþii
americane la toate palierele ei. Peste 40% dintre
femei l-au votat totuºi pe Trump, o treime dintre
latinos ºi 12% dintre afro-americani. ªi nu numai.

Mii de persoane s-au strâns mier-
curi în mai multe oraºe americane
pentru a protesta împotriva alegerii
republicanului Donald Trump în func-
þia de preºedinte al Statelor Unite,
criticând retorica acestuia în ceea ce
îi priveºte pe imigranþi, musulmani ºi
alte grupuri. Printre protestatarii din
faþa clãdirii Trump Tower din New
York, în noaptea de dupã anunþul cã
Trump a câºtigat alegerile preziden-
þiale, s-au numãrat Madonna ºi Cher.
Manifestanþii, purtând steaguri ºi
pancarte anti-Trump, au blocat trafi-
cul în mai multe oraºe americane,
însã, potrivit poliþiei, cele mai multe
proteste au fost paºnice. La Chica-
go, câteva mii de persoane s-au
strâns în faþa clãdirii Trump Tower,
scandând “Nu este preºedintele
meu”. Un protest similar care a avut
loc în Manhattan a atras aproximativ
1.000 de persoane. Poliþia a instalat
baricade în faþa clãdirii Trump Tower
din New York pentru a þine manifes-
tanþii departe. Sute de protestatari s-
au adunat în faþa Primãriei din Phila-
delphia, manifestând atât împotriva
republicanilor, dar ºi a democraþilor.
La Boston, mii de protestatari anti-

Protecþionismul, zãgãduirea frontierelor, identita-
te culturalã, conservatorism, o respingere a elite-
lor marilor oraºe, dizolvarea vechilor moduri de
viaþã, toate acestea deºi sunã îngrijorãtor, s-au
auzit în campania electoralã a lui Donald Trump.
Sã nu scãpãm din vedere înfrângerea multicultu-
ralismului „aceastã nouã religie politicã”. Donald
Trump ºi-a asumat riscuri multiple, respingând
admonestãrile unei clase politice incapabilã sã
rezolve problemele poporului. A fãcut-o la o ma-
nierã, insuficient luatã în seamã. Deºi a prins la
alegãtorul de rând. Victoria sa reprezintã înfrân-
gerea neo-liberalismului de stânga încarnat de
Hillary Clinton. Aceasta a operat într-o zonã de
confort, proprie produselor unui sistem închis. O
zonã doar aparent de maximã siguranþã, fiindcã
s-a dovedit exact invers. Nu a putut conserva
electoratul convins de Barack Obama în 2008 ºi
2012 în state-cheie, sã voteze cu democraþi. Apoi,
scheleþii din dulapul sãu de campanie, au readus
în atenþie cuplul politic Bill and Hillary Clinton,
redutabil multã vreme, dar obosit ºi acoperit de
tot felul de evenimente, unele resuscitate chiar
în finalul campaniei electorale. A pierdut totuºi
datoritã numãrului de mari electori, devansân-
du-l însã pe învingãtor la votul popular cu

200.000 de voturi. Noi, europenii, considerãm cã
americanii sunt deplin ataºaþi normelor demo-
cratice ºi statului de drept: un numãr mare de
electori, care trãiesc în zonele rurale, nu împãrtã-
ºesc aceastã idee. Pentru ei America este sânge
ºi pãmânt, patriarhat tradiþional ºi adversitate
rasialã. Donald Trump a convins albii non-licen-
þiaþi din aceastã categorie. A beneficiat de o mo-
bilizare neanticipatã a unei pãrþi a electoratului,
în particular hispanic ºi afro-american. Se mai
spune cã pierderea din prestigiu a unor institu-
þii, altã datã redutabile, precum presa, universi-
tãþile ºi sindicatele, a preparat victoria lui Do-
nald Trump. O victorie care este contestatã prin
manifestãri organizate la New York, Philadelphia,
Boston, Washington, în California, Portland ºi
Oregon. Se spune cã sosirea lui Donald Trump
la Casa Albã ar putea provoca un adevãrat tsu-
nami în relaþiile internaþionale. Nu este singura
exagerare care poate fi desprinsã din lectura pre-
sei europene. Deocamdatã, ceea ce ºtim, este cã
Donald Trump vine la Casa Albã, îºi pregãteºte
în perioada urmãtoare echipa, ºtie cã îl aºteaptã
un numãr mare de dosare sensibile ºi, indiscuta-
bil, va dori sã alunge, în bunã mãsurã, din îngrijo-
rarea instalatã dupã victoria sa.

Donald Tusk:

Victoria lui
Donald Trump
este un semnal

de alarmã pentru
democraþia
liberalã

Victoria candidatului
republican Donald Trump
trebuie sã fie un semnal de
alarmã pentru susþinãtorii
sistemului liberal-democra-
tic, afirmã Donald Tusk,
preºedintele Consiliului
European, recomandându-i
noului lider american sã
colaboreze cu Uniunea
Europeanã. “Evenimentele
petrecute în ultimele luni ºi
zile ar trebui tratate ca
semnal de avertisment
pentru cei care cred în
democraþia liberalã”, a
declarat Donald Tusk,
argumentând cã existã
similaritãþi între victoria lui
Donald Trump ºi miºcãrile
antisistem din Europa.
“Acest lucru înseamnã cã ar
trebui sã avem activitãþi
coordonate ºi sã readucem
un sentiment al direcþiei, sã
redãm încrederea, sã readu-
cem sentimentul ordinii”, a
adãugat Donald Tusk, citat
de EUObserver.Preºedintele
Consiliului European l-a
îndemnat pe Donald Trump
sã colaboreze cu Uniunea
Europeanã. “Nu cred cã o
þarã poate trãi acum în
izolare”, a subliniat Donald
Tusk. Dupã ce a câºtigat
alegerile, preºedintele
Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, ºi preºedin-
tele 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. “Transmi-
tem felicitãrile noastre
sincere pentru cã aþi fost
ales cel de-al 45-lea preºe-
dinte al Statelor Unite ale
Americii”, începe scrisoa-
rea. Cei doi oficiali euro-
peani subliniazã cã acum
este mai important ca
niciodatã ca relaþiile transa-
tlantice sã fie consolidate.
“Am dori sã profitãm de
aceastã ocazie 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
publicatã pe site-ul Consi-
liului European.

Senatorul american Bernie Sanders, fost
candidat democrat la alegerile prezidenþiale,
a promis cã va lucra alãturi de Donald Trump,
dar numai dacã acesta pune interesele ameri-
canilor pe primul loc. “Oamenii s-au sãturat
sã lucreze mai multe ore ºi sã câºtige mai pu-
þin, sã vadã cum joburi plãtite decent (n.r. în
SUA) ajung în China ºi în alte state care oferã
salarii mici, de miliardari care nu-ºi plãtesc
impozitele federale ºi care nu-ºi pot permite
studii superioare pentru copiii lor”, a spus
fostul candidat democrat la alegerile prezi-
denþiale. “Toate acestea în timp ce cei foarte
bogaþi devin ºi mai bogaþi”, a mai subliniat el.
Sanders a mai spus cã el ºi alþi progresiºti vor

Trump s-au adunat în zona centralã
a oraºului, scandând “Trump este un
rasist” ºi purtând pancarte pe care
scria “Abolirea Colegiului Electoral”.
Numãrãtoarea voturilor pare sã indi-
ce cã Hillary Clinton este câºtigãtoa-
re la votul popular, însã a pierdut în
Colegiul Electoral, electorii fiind cei
care decid cursa prezidenþialã. Mii de

persoane au participat la protestele
ce au avut loc în capitala Washing-
ton, D.C., în faþa clãdirii Trump Inter-
naþional Hotel, dar ºi în faþa Casei
Albe. Aproximativ 6.000 de oameni
s-au adunat pentru a protesta în Oak-
land, California. Participanþii la ma-
nifestaþie au blocat traficul, au arun-
cat cu obiecte asupra forþelor de or-

dine, au dat foc la gunoaie în mijlo-
cul unei intersecþii ºi au spart vitri-
nele mai multor magazine. Poliþia a
fost nevoitã sã intervinã, tragând cu
gaze lacrimogene. În Oregon, zeci de
persoane au blocat traficul în cen-
trul oraºului Portland ºi au dat foc la
steagul Statelor Unite. La Los Ange-
les, protestatarii au dat foc la un cap
gigant din papier mâché care îl înfã-
þiºa pe Donald Trump. La Seattle,
cinci persoane au fost rãnite în apro-
piere de locul unde avea loc un pro-
test anti-Trump, dupã ce un individ
a tras mai multe focuri de armã, însã,
potrivit poliþiei, atacul nu a avut nicio
legãturã cu manifestaþia, noteazã
agenþia The Associated Press. În
New York, 30 de persoane au fost
arestate atunci când poliþiºtii au
ajuns la cele douã proteste organi-
zate lângã turnurile Columbus Circle
ºi Trump Tower. Protestatarii strigau:
“Black Lives Matter” ºi “Donald
Trump, dispari, rasistule, sexistule ºi
homofobule”, informeatã Daily Mail.
Madonna a postat un mesaj în tim-
pul protestului pe contul personal de
Instagram: “Trebuie sã transformãm
cuvintele în acþiune”.

lucra alãturi de Trump “în mãsura în care aces-
ta dã dovadã de seriozitate în adoptarea poli-
ticilor care îmbunãtãþesc vieþile familiilor care
lucreazã în aceastã þarã”. Cu toatea acestea,
Sanders a avertizat cã dacã Trump duce poli-
tici rasiste, sexiste, xenofobe ºi împotriva
mediului înconjurãtor, el ºi alþi progresiºti se
vor plasa în mod vehement împotriva lui.
Candidata democratã Hillary Clinton, s-a ofe-
rit, de asemenea, în cadrul discursului de mier-
curi, sã lucreze cu Donald Trump pentru bi-
nele þãrii. “L-am felicitat pe Donald Trump ºi
m-am oferit sã lucrez cu el pentru binele þãrii
noastre”, a declarat aceasta la New York, în
faþa susþinãtorilor.
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Pixels: O aventurã digitalã

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:10

Când o rasã extraterestrã
interpreteazã greºit imagini
din jocuri video clasice ºi
atacã Pãmântul, pre?edintele
Will Cooper apeleazã la priete-
nul sãu din copilãrie Sam
Brenner, pe atunci campion la
jocuri video, pentru a elabora
contraofensiva umanã. Cu
ajutorul altor împãtimiþi ai
jocurilor, Sam va înfrunta
extratereºtrii...

Capcana viitorului

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 23:30

Nicolas Cage este Chris Joh-
nson, un magician din Las
Vegas, care încã din copilãrie a
fost nevoit sã facã din talentul
sau unic un secret teribil. Un
adevãrat vizionar, Chris poate
prevedea viitorul ºi schimba
evoluþia fireascã a lucrurilor.
Sãtul de toate examenele medi-
cale ºi psihologice care i s-au
facut de mic copil, preferã sã se
ascundã sub un alt nume per-
formând mici trucuri ºi mulþu-
mindu-se cu câºtiguri modice
de pe urma calitãþilor sale...

Nisipuri roºii

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:15

O poveste derulatã în Afgha-
nistanul zilelor noastre, semna-
tã de creatorii filmului horror
cult DEAD BIRDS. În timp ce
luptele continuã în aceastã farã
sfâºiatã de razboi, o unitate de
soldaþi americani este trimisã sã
preia controlul asupra unui
drum strategic, care trece pe
lânga o casã de piatrã pãrãsitã.
În drum spre obiectivul lor,
soldaþii descoperã o statuie...

VINERI - 11 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
10:30 Cu 80 de tablouri la

capãtul lumii
11:00 TVR 60 - Portret de secol

(R)
12:00 Teleshopping
12:30 Tu votezi România
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018 (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:40 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Repriza a treia
21:40 Fotbal: Preliminariile

Campionatului Mondial Rusia
2018

23:45 Repriza a treia
00:25 La bani mãrunþi

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 - Portret de secol (R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:10 Ieri-Azi-Mâine
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
20:10 Detectiv cu greutate: Þinta

miºcãtoare
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
21:50 5 minute de istorie c
22:10 Gala Umorului
23:10 Love Ranch
2009, SUA, Dramã
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 D'ale lu' Miticã (R)
04:00 Mic dejun cu un campion

(R)

TVR 2

07:20 Pixels: O aventurã digitalã
09:05 Osmosis Jones
10:45 Zootropolis
12:35 Acasã de Crãciun
14:35 Pact matrimonial
16:05 Acasã la tata
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Pixels: O aventurã digitalã
20:00 Tânãrul papã
22:05 Valea Mutã
23:00 Spre necunoscut
00:30 Terminator: Genisys
02:35 Fãrã scãpare
04:20 Autobuzul 657
06:00 Visul american

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 Vocea României
23:30 Capcana viitorului
2007, SUA, Acþiune, SF, Thriller
01:30 Americanii
2013, SUA, Dramã
03:30 Renegata
2010, Canada, Crimã, Fantastic
05:30 I Like IT (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

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 Dincolo de povestiri
06:00 Subiectul e cãsãtoria

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Aterizare forþatã (R)
13:30 Michael Jackson: Asta-i tot

(R)
16:00 La bloc
18:15 Pe chei
20:30 Anaconda
22:15 Nisipuri roºii
00:00 Trafic
02:45 Gothika
04:30 Cine A.M.
06:45 Pe chei (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 X Factor
23:00 iUmor (R)
01:30 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric

02:30 Observator (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 (R)
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 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
00:30 Aripile întunericului
2004, SUA, Acþiune, Horror, SF
02:30 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 La TV
2015, 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 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Secretul lui Bachus
1984, România, Acþiune,

Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 La TV (R)
2015, Comedie
02:30 Secretul lui Bachus (R)
1984, România, Acþiune,

Comedie
05:30 Focus 18 (R)
06:00 Cireaºa de pe tort

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

League: Liverpool - Milan
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal Uefa Champions

League: Manchester City -
Barcelona

17:30 Rezumat Raliul Red Bull
Romaniacs 2016

18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat Constanþa:

"Bãtaie cu de toate!"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Rezumat Raliul Red Bull

Romaniacs 2016
01:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratvineri, 11 noiembrie - max: 11°C - min: 6°C

$
1 EURO ........................... 4,5000 ............. 45000
1 lirã sterlinã................................5,1128....................51128

1 dolar SUA.......................4,1283........41283
1 g AUR (preþ în lei)........170,1135.....1701135

Cursul pieþei valutare din 11 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Direcþia Judeþeanã pentru

Sport ºi Tineret Dolj organizea-
zã concurs, conform Legii nr.
188/1999 privind Statutul func-
þionarilor publici, r2, modificatã
ºi completatã, pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie va-
cantã de consilier juridic clasa I
grad profesional asistent din
Compartimentul Juridic. Con-
cursul se susþine la sediul Di-
recþiei Judeþene pentru Sport ºi
Tineret Dolj din str. Gheorghe
Doja, nr. 2, Craiova. Probele sta-
bilite pentru concurs: - proba
scrisã : 14 decembrie 2016, ora
11,00. - proba interviu: 16 de-
cembrie 2016, ora 11,00. Condi-
þiile generale de participare la
concurs sunt cele prevãzute de
art.54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii specifice de participa-
re la concurs: a) studii univer-
sitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul ºtiinþe-
lor juridice; b) vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice de
minimum 1 an; Canidaþii vor de-
pune dosarele de participare la
concurs in termen de 20 de zile
de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Direcþiei Judeþene pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj. Relaþii
suplimentare la sediul Direcþiei
Judeþene pentru Sport ºi Tineret
Dolj din Craiova, str. Gheorghe
Doja, nr. 2, tel/fax: 0251/431806;
e-mail: djst.dolj@mts.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Apele

Vii, cu sediul în localitatea Ape-
le Vii, Str.Principalã, nr.71A, Ju-
deþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei
publice temporar vacante de
“REFERENT” Clasa III, Grad
profesional superior în cadrul
Compartimentului Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de Ur-
genþã, conform Lg 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici (r2) cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi HG
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carierei funcþio-
narilor publici, modificatã ºi
completatã de HG nr.1173/
2008. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în
data de 22.11.2016, ora 12.00,
la sediul Primãriei Apele Vii,
Proba de interviu în data de
25.11.2016, ora 12.00, la sediul
Primãriei Apele Vii. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: 1.Studii licea-
le, respectiv studii medii licea-
le, finalizate cu diplomã de ba-
calaureat; 2.9 ani vechime în
specialitatea studiilor necesa-
re exercitãrii funcþiei publice;
3. Sã deþinã “Atestat cadru Teh-
nic PSI”; 4.Carnet ºofer profe-
sionist categoria  B  ºi  C. Can-
didaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în ter-
men de 8 zile de la publicãrii în
Monitorul Oficial al României
Partea III-a, la sediul instituþiei.
Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Apele Vii, persoanã de
contact - Truica Adriana, tele-
fon: 0251.371.607.

Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj organizeazã la sediul instituþiei
concurs de recrutare în data de
14.12.2016, ora 10,00 –proba scri-
sã, ºi in termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþinerii pro-
bei scrise –interviul, pentru ocupa-
rea funcþiei publice de execuþie va-
cante de Inspector cl.I grad profe-
sional superior- 1post. Condiþiile de
participare la concurs, bibliografia
ºi actele solicitate candidaþilor pen-
tru dosarul de înscriere se afiºeazã
la sediul C.A.S. Dolj ºi pe site-ul CAS
Dolj. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune la C.A.S. Dolj –
Compartimentul Resurse Umane
Salarizare Evaluare Personal în ter-
men de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Dosarul de înscriere la concurs tre-
buie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi com-
pletatã de H.G. nr. 1173/2008. Relaþii
suplimentare se pot obþine la Com-
partimentul Resurse Umane Sala-
rizare Evaluare Personal ºi la nr. de
telefon: 0251/406.666 –int.140.

Prin  Încheiere Camera de con-
siliu din data de 27 octombrie 2016
în dosarul nr. 8037/63/2016 Tribu-
nalul Dolj, a dispus deschiderea
procedurii simplificate de insolven-
þã împotriva SC FAST TEX  SRL, cu
sediul social în Craiova,  str. Buciu-
mului, nr. 123, jud. Dolj, cod poºtal
200813, CUI: 16020381, cod unic de
înregistrare: J 16/1938/2003, prin li-
chidator CII Martin Liliana. Au fost
fixate urmãtoarele termene: depu-
nerea creanþelor la  08.12.2016; ve-
rificarea creanþelor, întocmirea ºi
publicarea în BPI a tabelului preli-
minar al creanþelor la 12.01.2017; so-
luþionarea contestaþiilor ºi întocmi-
rea, înregistrarea  tabelului definitiv
al creanþelor la 09.02.2017.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotararea nr. 286/
2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr. 32,
pentru ocuparea unui post vacant
în regim contractual, pe perioadã ne-
determinatã de referent tr.IA, din ca-
drul Serviciului Juridic ºi Adminis-
trativ. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; - pro-
ba scrisã  - 08.12.2016  ora 10,oo; -
interviul – 13.12.2016 ora 10,oo. Po-
trivit art. 3 din acelasi Regulament-
cadru, în vederea participãrii la con-
curs, candidatul trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Condi-
þii generale: a) are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor apar-
þinând Spaþiului Economic Euro-
pean ºi domiciliul în România; b) cu-
noaºte limba românã, scris ºi vor-
bit; c) are vârsta minimã reglemen-
tatã de prevederile legale; d) are ca-
pacitate deplinã de exerciþiu; e) are o
stare de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medica-
le eliberate de medicul de familie sau
de unitãþile sanitare abilitate; f) înde-
plineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii spe-

cifice potrivit cerinþelor postului scos
la concurs; g) nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu exer-
citarea funcþiei, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea. Con-
diþii specifice: - studii medii econo-
mice, cu diplomã de bacalaureat; -
vechime în muncã: minimum 8 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune pânã pe data de
28.11.2016, la sediul Direcþiei Jude-
þene de Pazã ºi Servicii Dolj, din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile la
sediul Direcþiei Judeþene de Pazã si
Servicii Dolj, Compartiment Resur-
se Umane-persoanã de contact, Brãi-
loiu Lenuþa, la telefon  0251/415841.

Prin  Încheiere Camera de con-
siliu din data de 27 octombrie 2016
în dosarul nr. 8036/63/2016 Tribu-
nalul Dolj, a dispus deschiderea
procedurii simplificate de insolven-
þã împotriva SC MI GLASS  SRL, cu
sediul social în Craiova, str. Dealul
Spirei, bl M24, sc.1, ap. 9, jud. Dolj,
cod poºtal 200352, CUI: 18138791,
cod unic de înregistrare : J 16/2295/
2005, prin lichidator CII Martin Lilia-
na. Au fost fixate urmãtoarele ter-
mene: depunerea creanþelor la
08.12.2016; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea în BPI a
tabelului preliminar al creanþelor la
12.01.2017; soluþionarea contesta-
þiilor ºi întocmirea, înregistrarea
tabelului definitiv al creanþelor la
09.02.2017.

Prin  Încheiere Camera de
consiliu din data de 8 noiem-
brie 2016 în dosarul nr. 8034/63/
2016 Tribunalul Dolj, a dispus
deschiderea procedurii simpli-
ficate de insolvenþã împotriva
SC COSO IMPEX SRL, cu se-
diul social în Craiova, str. Necta-
rului nr. 16, jud. Dolj, cod poºtal
200178, CUI: 5000362, cod unic
de înregistrare: J 16/3254/1993,
prin lichidator CII Martin Lilia-
na. Au fost fixate urmãtoarele
termene: depunerea creanþelor
la 20.12.2016; verificarea crean-
þelor, întocmirea ºi publicarea în
BPI a tabelului preliminar al
creanþelor la 10.01.2017; soluþi-
onarea contestaþiilor ºi întocmi-
rea, înregistrarea  tabelului defi-
nitiv  al creanþelor la 31.01.2017.

Prin  Încheiere Camera de
consiliu din data de 1 noiem-
brie 2016 în dosarul nr. 8035/63/
2016 Tribunalul Dolj, a dispus
deschiderea procedurii simpli-
ficate de insolvenþã împotriva
SC MAGRO COMEX SRL, cu
sediul social în Craiova, str.
Maria Tãnase, nr. 18, bl. d5, sc.
1, ap. 6,  jud. Dolj, cod poºtal
200216, CUI : 5653604, cod unic
de înregistrare: J16/1265/1994,
prin lichidator CII Martin Lilia-
na. Au fost fixate urmãtoarele
termene: depunerea creanþelor
la 13.12.2016; verificarea crean-
þelor, întocmirea ºi publicarea în
BPI a tabelului preliminar al
creanþelor la 17.01.2017; soluþi-
onarea contestaþiilor ºi întocmi-
rea, înregistrarea  tabelului defi-
nitiv  al creanþelor la 14.02.2017.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Pieleºti, ju-

deþul Dolj, anunþã scoaterea la con-
curs în data de 14.12.2016 a postu-
lui vacant de inspector, clasa I,  grad
profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Financiar –Con-
tabilitate al Primãriei Comunei Pie-
leºti. Pentru ocuparea postului va-
cant, candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Con-
diþiile generale: - Condiþiile prevã-
zute de art 54 din Legea nr 188/1999
R cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. - Condiþii specifice:  Con-
diþiile prevãzute de art. 9 lit a din
Legea 188/1999 R respectiv - Stu-
dii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalenþã
în ºtiinþe economice. Concursul va
consta în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã  se va desfãºura în
data de 14.12.2016 ora 10 - Proba
de interviu se va desfãºura în data
de 16.12.2016 ora 14. Dosarele de
concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial Par-
tea a III a. Detaliile privind condiþiile
de participare ºi bibliografia de con-
curs se obþin de la sediul Primãriei
Comunei Pieleºti sau la telefon
0251459545.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

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

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii  publice vacante respectiv:

a)-denumire funcþia publicã- inspector, cls 1, grad Asistent în cadrul Comp.
Resurse umane, pregãtire profesionalã, relaþii cu publicul-comunicare

b)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 -proba scrisã, în data de 16.12.2016 la sediul primãriei, str. T. Vladimirescu

nr.24, ora 10.30.  Data ºi ora susþinerii interviului va fi afisata odatã cu rezulta-
tele la proba scrisã, conform art.56 din HG 611/2008.

c)-termen de depunere a dosarelor-20 zile de la data publicãrii, la sediul pri-
mãriei, str. T. Vladimirescu nr.24 Selecþia dosarelor se va face conform art.50
din HG 611/2008.

d)-condiþii de participare la concurs :
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioa-

re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, licenþiat în
ºtiinþe ale comunicãrii, programul de studii comunicare si relaþii publice

-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999(r2).
-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor -1 an
e)-conditii specifice:
-absolvent de programe de perfecþionare în comunicare în administraþia pu-

blicã, managementul documentelor ºi relaþia cu cetãþenii
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va cu-

prinde documentele doveditoare cã îndeplineºte condiþiile generale ºi specifi-
ce funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevã-
zute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la tel
0251231424 int 107.

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 fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate 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 tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã con-
fort A – Centru (40m)
etaj I, cu balcon închis,
boxã la subsol- luminã.
Telefon: 0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
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, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþi i  la telefon:
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 convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craiova.
Telefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã 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 cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

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 menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

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, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 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 imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii 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
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã suflet
bun doresc doamnã sã
fim uniþi câte zile vom
avea, vârsta 60-72 ani.
Telefon: 0787/724.
894; 0251/458.472.
Domn 60 ani agreabil,
vãduv doresc iubitã,
vârstã medie, corp si-
luet. Telefon: 0748/
542.454

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

Dragi bezeºteni este
bine sã reþinem:-
04.oct.1957 s-a lansat
( unde ?-) „ SPUTNIK
1” ( satelit 86,3 kg) –
03 nov.1957 s-a lansat
„ SPUTNIK 2”( 508,3
kg plus cãþeluºa LAI-
KA...) – 12 nov.1957 în
comuna URZICUÞA(
jud. Dolj) vede lumina
zilei ZAMFIRICÃ PE-
TRESCU. El a crescut
mereu, mereu pînã
ajunge manager ( DI-
RECTOR cum se zicea
pe vremuri...) la noi.
Pentru ce-a fãcut ºi va
mai face pentru al nos-
tru LYKEION ” Fraþii
Buzeºti” mii ºi mii de
mulþumiri.

PIERDERI
GMAKER 3D ENGINE-
ERING SRL J16/ 1092/
2016 declarã pierdut
certificat de înregistra-
re ºi certificat consta-
tator  sediu social . Se
declarã nule.
Pierdut certificat consta-
tator de la constituire
pentru S.C. SMC
TRANS IMPEX SRL  -
CUI: 18275519, J16/ 44/
2006. Se declarã nul.

CABINET Avocat Blej-
dea Elena Mihaela,
CIF:28192097, Baroul
Dolj, declarã pierdute
ºi nule contracte de
asistenþã juridicã de la
seria 131751-131800,
eliberate la data de
17.03.2011.
PIERDUT Certificat de
înregistrare pe nume-
le SC TIBI COMIMPEX
SRL, J16/1424/1992,
CUI:2314271, având
seria A, nr.505708, eli-
berat de ORC Dolj la
data de 24.02.1997.
PFA Neagu Daniela
Cosmina, sediu: sat
Comoºteni, jud.Dolj,
F 1 6 / 2 4 8 / 2 0 1 3 ,
CIF:31270829, decla-
rã pierdute ºi nule ac-
tele firmei.

DECESE
Cu durere în suflet,
familia Grigorescu
anunþã trecerea în
eternitate a dragei lor
PREJBEANU ELENA
(81 ani). Înmormân-
tarea are loc sâmbã-
tã, 12.11.2016, ora
12.00, în satul Urzica
Mare, comuna Urzi-
cuþa. Dumnezeu sã o
odihneascã în liniº-
te ºi pace!

CONDOLEANÞE
Florina ºi Petre
Petrean transmit
condoleanþe fa-
miliilor Prejbea-
nu ºi Grigores-
cu  la decesul
celei care a fost
P R E J B E A N U
ELENA. Dumne-
zeu sã-i  aºeze
sufletul în Împã-
rãþia Sa!

Colectivul din ca-
drul Primãriei Urzi-
cuþa este alãturi de
domnul primar Flo-
rea Grigorescu în
aceste momente
grele pricinute de
decesul celei ce a
fost PREJBEANU
ELENA ºi  transmi-
te condoleanþe!
Dumnezeu sã o
odihneascã în rân-
dul celor drepþi!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CSO Filiaºi întâlneºte în aceastã dupã-
amiazã, pe stadionul “Chimia” din Iºalniþa,
într-un derby oltenesc, gruparea vâlceanã
ACS ªirineasa. Disputa este marcatã de de-
butul pe banca tehnicã a gazdelor al lui Flo-
rin ªoavã, antrenor care începea sezonul la
timona Podariului. ªoavã îi succede în func-
þie lui Gigi Ciurea, care în urmã cu douã
etape lãsa Filiaºiul pentru un angajament în
Arabia Sauditã.

Doljenii, neînvinºi “acasã” în actuala sta-
giune (2 victorii ºi 3 remize), vin dupã o
remizã albã la Voluntari, timp în care ªiri-
neasa, echipã promovatã în varã în dauna
celor de la Tractorul Cetate, ceda în pro-
priul fief cu CS Podari (0-1), ajungând la a
ºasea înfrângere în 7 etape.

„Am gãsit un grup unit aici, valoros, cu
calitãþi individuale foarte bune, receptivi, ºi
îmi dau încredere pentru primul joc. Eu nu
am venit sã-i învãþ fotbal, pentru cã toþi
ºtiu fotbal, ci sã le explic principiul ºi filo-
sofia mea legatã de acest joc, sã o înþelea-

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-A

Astãzi, ora 14:00: CSO FILIAªI – ACS ªiri-
neasa.

Mâine, ora 14:00: Flacãra Moreni – CS U
CRAIOVA II, CS PODARI – CS Mioveni II, FC
Aninoasa – SCM Piteºti, Steaua Bucureºti II –
Urban Titu, FCM Alexandria – Atletic Bradu,
Sporting Roºiori – FC Voluntari II. Concordia
Chiajna II stã.

Clasament
1. Piteºti 29 9. Voluntari II* 13
2. Roºiori* 20 10. FILIAªI* 13
3. Bradu* 15 11. ªirineasa* 12
4. Chiajna II 15 12. CRAIOVA II 10
5. Moreni* 14 13. Titu* 9
6. Aninoasa 14 14. Mioveni II* 9
6. Alexandria* 14 15. PODARI* 9
5. Steaua II* 14
* - un joc mai puþin.

gã ºi sã punã în practicã exact ceea ce le
cer eu. Nu ºtiu mai nimic despre ªirineasa.
A început bine, este o echipã care are 12
puncte, sunt sub noi în clasament. Nu i-
am urmãrit, pentru cã mã intereseazã echi-

pa mea, nu a lor. Dacã bãieþii vor evolua
aºa cum le cer eu, atunci cu siguranþã nu
vom avea probleme. Nu avem probleme de

lot ºi asta este un lucru bun”, a declarat
Florin ªoavã, conform site-ului oficial al
grupãrii filieºene.

Dupã ce în precedentele douã deplasãri, ambele
pierdute, a dat piept cu formaþiile aflate actualmente
în vârful ierarhiei, Steaua ºi Zalãu, SCM U Craiova
joacã, azi, ºi în fief-ul Tricolorului Ploieºti, ocupanta

Fãrã punct cucerit pânã acum,
SCM U Craiova va încercã sã dea
lovitura mâine (16:00), când pe pe
parchetul Sãlii “Ioan Constantines-
cu” va poposi Dinamo Bucureºti,
ocupanta locului 5, cu 12 puncte.
Despre joc au vorbit, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, teh-
nicianul Daniel Sãvoiu ºi jucãtoa-
rea Alina Gagea.

„Suntem în cãutare de puncte,
vom avea un joc dificil ºi va trebui
sã luptãm mult pentru a obþine
puncte din acest meci. Jucãtoare-

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A

Încã o deplasare de foc pentru alb-albaºtri
LMV Tricolorul Ploieºti – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:00, în direct la Digi Sport 2

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

poziþiei a treia. Una pe care a retrogradat runda trecu-
tã, când, din postura de lider neînvins, a clacat în
casa aceleiaºi Steaua, scor 0-3. De asemenea atunci,
bãieþii lui Dan Pascu s-au aflat într-o ipostazã total

opusã, obþinând, în Bãnie, o victo-
rie în minimum de seturi în faþa Ca-
ransebeºului.

În restul rundei – mâine: CS
Unirea Dej – ACS Municipal Zalãu,
CS “U” Cluj – CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare, CSM Bucureºti – CS
ªtiinþa Bacãu, CS Caransebeº –
VCM LPS Piatra Neamþ (toate ora
17:00), CS Arcada Galaþi – CSA
Steaua Bucureºti (18:30).

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A

În aºteptarea lui Dinamo: “Vom
face tot posibilul sã ne impunem”

le noastre sunt în creºtere de for-
mã, ne omogenizãm, stabilim tac-
tica ºi cred cã vom face o partidã
bunã”, a spus tehnicianul.

“Ne aºteaptã un meci foarte greu
împotriva echipei Dinamo. ªtim ri-
valitatea dintre Craiova ºi acest club,
dar încercãm sã scoatem maximum
din fiecare partidã, indiferent de
numele adversarului. Vrem sã luãm
puncte. Nu putem sã spunem cã
vom câºtiga sigur, dar vom face tot
posibilul sã ne impunem”, a decla-
rat ºi Alina Gagea.

TVR 1

21:45 – FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: România – Polonia.

DIGI SPORT 1

14:00 – FORMULA 1 – Antrenamente Marele
Premiu al Braziliei / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Rostov Don – CSM Bucureºti / 21:45
– FOTBAL – Preliminarii CM 2018: Danemarca –
Kazahstan.

DIGI SPORT 2

10:00, 14:15 – MOTO GP – Antrenamente Ma-
rele Premiu al Valenciei (Spaniei) / 17:00 – VOLEI
(M) – Divizia A1: Tricolorul Ploieºti – SCM U Cra-
iova / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM
2018: Armenia – Muntenegru, Anglia – Scoþia.

DIGI SPORT 3

18:00 – FORMULA 1 – Antrenamente MP al Bra-
ziliei / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Metz – Buducnost / 21:45 – FOTBAL – Prelimina-
rii CM 2018: Franþa – Suedia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4

15:00 – KARATE - Campionatele Mondiale Ashi-
hara / 19:30, 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga:
ÞSKA Moscova – Real Madrid, Baskonia Vitoria
Gasteiz – Fenerbahce Istanbul.

DOLCE SPORT 1

14:00 – FORMULA 1 – Antrenamente Marele
Premiu al Braziliei / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Rostov Don – CSM Bucureºti / 3:00
– BASCHET NBA: Oklahoma City – LA Clippers.

DOLCE SPORT 2

18:00 – FORMULA 1 – Antrenamente MP al Bra-
ziliei / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Metz – Buducnost.

EUROSPORT 1

21:45 – PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix la
Paris.

EUROSPORT 2

16:30, 17:45, 19:30 – PATINAJ ARTISTIC –
Grand Prix la Paris.

ªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiuluiªoavã îºi începe aventura pe banca Filiaºiului
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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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GRUPA A: Franþa – Suedia (astãzi), Bulgaria – Be-
larus, Luxemburg – Olanda (duminicã).

Clasament: 1. Franþa 7p, 2. Suedia 7p, 3. Olanda
4p, 4. Bulgaria 3p, 5. Belarus 2p, 6. Luxemburg 1p.

GRUPA B (duminicã): Ungaria – Andorra, Elveþia –
I-le Feroe, Portugalia – Letonia.

Clasament: 1. Elveþia 9p, 2.
Portugalia 6p, 3. Ungaria 4p, 4.
Feroe 4p, 5. Letonia 3p, 6. An-
dorra 0p.

GRUPA C (astãzi): Cehia –
Norvegia, Irlanda N. – Azerbai-
jan, San Marino – Germania.

Clasament: 1. Germania 9p, 2.
Azerbaijan 7p, 3. Irlanda N.
4p, 4. Norvegia 3p, 5. Cehia 2p, 6. San Marino 0p.

GRUPA D (mâine): Austria – Irlanda, Georgia –
Moldova, Þara Galilor – Serbia.

Clasament: 1. Serbia 7p, 2. Irlanda 7p, 3. Þara
Galilor 5p, 4. Austria 4p, 5. Georgia 1p, 6. Moldova
0p.

GRUPA F (astãzi): Anglia – Scoþia, Malta – Slove-
nia, Slovacia – Lituania.

Tricolorii s-au poticnit deja de
douã ori în campania de califica-
re pentru Mondialul din Rusia,
pierzând puncte esenþiale, cu
Muntenegru ºi Kazahstan, aºa
încât sunt obligaþi sã câºtige as-
tãzi contra principalei favorite,
Polonia, pentru a rãmâne cu
ºanse considerabile de calificare.
Jocul României a fost unul de-
cent în cele trei partide din gru-
pã, dar rezultatele au fost sub
aºteptãri. Existã circumstanþe în
fiecare caz, Stanciu irosind un
penalty în prelungiri cu Munte-
negru, iar suprafaþa de joc, arbi-
trajul ºi ratãrile din Kazahstan ne-
au privat de un succes scontat.
Pentru jocul din seara aceasta,
dilemele lui Daum vizeazã benzi-

România – PoloniaRomânia – PoloniaRomânia – PoloniaRomânia – PoloniaRomânia – Polonia
Arena Naþionalã, ora 21.45
România: Tãtãruºanu – Sãpunaru, Chiricheº, Grigore, Toºca –

Hoban, R. Marin – Ad. Popa, Stanciu, Chipciu – B. Stancu. Antre-
nor: Christoph Daum.

Polonia: Fabianski – Piszczek, Glik, Cionek, Jezdreyczk - Blas-
zczykowsky, Krychowiak, Zielinski, Grosicki - Lewandowski, Teo-
dorczyk. Antrenor: Adam Nawalka.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Clasamentul Grupei E
1. Muntenegru 3 2 1 0 7-1 7p
2. Polonia 3 2 1 0 7-5 7p
3. România 3 1 2 0 6-1 5p
4. Danemarca 3 1 0 2 3-4 3p
5. Kazahstan 3 0 2 1 2-7 2p
6. Armenia 3 0 0 3 1-8 0p

Celelalte meciuri din grupã: Armenia – Muntenegru (ora
19), Danemarca – Kazahstan (ora 21.45).

România trebuie sã învingã Polonia pentru a se menþineRomânia trebuie sã învingã Polonia pentru a se menþineRomânia trebuie sã învingã Polonia pentru a se menþineRomânia trebuie sã învingã Polonia pentru a se menþineRomânia trebuie sã învingã Polonia pentru a se menþine
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le din defensivã, unde are de ales
între Benzar ºi Sãpunaru, respec-
tiv Toºca sau Latovlevici, cât ºi
de vârful de atac, unde soluþiile
sunt: Stancu, Andone ºi Keºeru.

Dupã un European reuºit, unde
au fost eliminaþi în sferturi, la lo-
vituri de departajare, chiar de echi-
pa care avea sã câºtige trofeul,
Portugalia, polonezii au arãtat ºi
ei puncte slabe pânã acum în pre-
liminarii, remizând pe mocheta din
Kazahstan, dupã ce au condus cu
2-0, ºi învingând Armenia in ex-
tremis, dupã ce adversarii au avut
ºansa victoriei chiar în faza ante-
rioarã. Practic, am pierdut patru
puncte în faþa Poloniei în prelun-
giri, ei impunându-se contra Ar-
meniei datoritã lui Lewandowski

în minutul 94, acelaºi în care
Stanciu a tras peste poartã penal-
ty-ul cu Muntenegru.

La o comparaþie individualã,
jucãtorii lui Nawalka deþin supe-
rioritate netã, pe lângã supersta-
rul Lewandowski existând fot-
baliºti precum „Kuba”, cu o ca-
rierã impresionantã în Bundesli-
ga, Krychowiak, adus de PSG
pentru 50 de milioane de euro de
la deþinãtoarea Europa League,
Sevilla, Grosicki de la Rennes,
cel mai bun jucãtor în actualele
preliminarii dupã „Lewa”, dar ºi
coechipierul lui Chiricheº de la
Napoli, Zielinski, ºi cel al lui
Chipciu ºi Stanciu de la Ander-
lecht, Teodorczyk, golgheterul
primei ligi belgiene. ªi polonezii
au o absenþã de marcã, vârful
Milik, cel care reuºise sã-l sub-
stituie cu succes pe Higuain în
atacul lui Napoli.

Palmares net în favoarea
tricolorilor

În urmã cu trei ani, Polonia a
zdrobit România, scor 4-1, într-

un amical disputat la Malaga, care
nu a contat însã în palmaresul di-
rect. Au evoluat atunci în selec-
þionata noastrã jucãtori aflaþi în
lot ºi pentru meciul de azi, res-
pectiv: Lung jr, Gãman, Stanciu
ºi Grozav, iar dintre polonezi: Jez-
dreyczk ºi Teodorczyk, acesta
din urmã reuºind o dublã. Polo-
nia este una dintre naþionalele cu
care ne-am confruntat de cele
mai multe ori de-a lungul timpu-
lui, respectiv de 33 de ori, iar pal-

maresul este net în favoarea Ro-
mâniei, care ºi-a adjudecat 14
meciuri, 15 jocuri s-au încheiat
la egalitate, iar leºii s-au impus
doar de 4 ori. Ultima confrunta-
re a avut loc la Varºovia, pe 14
noiembrie 2009, fiind una amica-
lã, în care ne-am impus cu 1-0,
prin golul lui D. Niculae. De la
acel meci în lotul nostru mai sunt
prezenþi doar Pantilimon ºi Sãpu-
naru, iar de la polonezi numai
vedeta Lewandowski.
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Clasament: 1. Anglia 7p, 2. Lituania 5p, 3. Slo-

venia  5p, 4. Scoþia 4 p, 5. Slovacia 3p, 6. Malta 0p.
GRUPA G (mâine): Albania – Israel, Liechtenstein

– Italia,  Spania – Macedonia.
Clasament: 1. Spania 7p, 2. Italia 7p, 3. Albania

6p, 4. Israel 6p, 5. Macedo-
nia 0p, 6. Liechtenstein 0p.

GRUPA H (duminicã): Ci-
pru – Gibraltar, Belgia – Es-
tonia, Grecia – Bosnia.

Clasament: 1. Belgia 9p,
2. Grecia 9p, 3. Bosnia 6p,
4. Estonia 3p, 5. Cipru 0p,
6. Gibraltar 0p.

GRUPA I (mâine): Croa-
þia – Islanda, Turcia – Kosovo, Ucraina – Finlanda.

Clasament: 1. Croaþia7p, 2. Islanda 7p, 3. Ucraina
5p, 4. Turcia 2p, 5. Finlanda 1p, 6. Kosovo 1p.

La CM se calificã direct primul loc din fiecare gru-
pã, în timp ce 8 dintre ocupantele poziþiilor secunde
vor disputa “duble” de baraj, câºtigãtoarele acestora
urmând sã acceadã la turneul final, gãzduit de Rusia.
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