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CNAIR: ªoferii sã reducã viteza,
sã aibã cauciucuri de iarnã,
sã mãreascã distanþa în mers
ºi sã utilizeze corespunzãtor
luminile

Compania Naþionalã de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) recomandã
ºoferilor sã aibã cauciucuri de
iarnã, sã reducã viteza pânã la
evitarea oricãrui risc, sã mãreas-
cã distanþa în mers ºi sã foloseas-
cã luminile în mod corespunzãtor
în contextul atenþionãrilor
meteorologilor care anunþã
ninsori, ceaþã ºi precipitaþii mixte
pânã duminicã noaptea.

“Pentru prevenirea unor
evenimente neplãcute ce pun în
pericol siguranþa circulaþiei pe
drumurile naþionale ºi autostrãzi,
se impun urmãtoarele: reducerea
vitezei pânã la evitarea oricãrui
risc, mãrirea distanþei în mers ºi
folosirea corespunzãtoare a
luminilor. Pe autostrãzi trebuie
respectate ºi alte reguli specifice:
nu opriþi pe benzile de circulaþie
ºi pe banda de urgenþã, porniþi
luminile de avarie în cazul unei
pene sau defecþiuni tehnice ºi
echipaþi-vã cu vesta reflectorizan-
tã, scoateþi pasagerii din autove-
hicul în afara pãrþii carosabile ºi
amplasaþi triunghiurile reflectori-
zante, unul dupã celãlalt, la
distanþe mai mari”, se aratã într-
un comunicat al CNAIR.

Totodatã, în condiþii de ceaþã,
reprezentanþii companiei de
drumuri recomandã adaptarea
vitezei ºi evitarea depãºirilor
riscante. De asemenea, CNAIR
precizeazã cã este indicatã
folosirea luminilor de întâlnire
iar luminile de ceaþã trebuie
folosite doar dacã vizibilitatea
scade semnificativ ºi aceasta se
face împreunã cu luminile de
întâlnire.

Pe de altã parte, CNAIR aratã
cã pregãtirile pentru iarnã au
început în toate zonele cu proble-
me ºi se va împrãºtia material
antiderapant acolo unde condiþii-
le meteo vor impune acest lucru.
“În zona de munte ºi acolo unde
stratul de zãpadã s-a aºternut
deja, recomandãm echiparea
maºinii cu cauciucuri de iarnã ºi
cu echipament specific de
intervenþie în cazul unor eveni-
mente nedorite”, subliniazã
compania de drumuri.
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MIRCEA CANÞÃR

Va dura o lunã ºi va avea o vizibilita-
te stradalã mai estompatã faþã de pre-
cedenta, din 2012, potrivit prevederi-
lor legii, dar, hotãrât lucru, nu va fi lip-
sitã de efervescenþã. Pare cã a debutat
pe un fond de apatie, dar asta se dato-
reazã ºi faptului cã succede preziden-
þialelor din SUA, urmãrite cu maxim
interes. Vom avea, înainte de toate, o
campanie electoralã insolitã, în sensul
cã nici unul din partidele aflate în com-
petiþie nu se regãseºte în poziþia de de-
cizie guvernamentalã, chiar dacã ac-
tualul premier Dacian Cioloº reprezin-
tã oferta anunþatã a liberalilor pentru
viitorul guvern. Insolit este ºi faptul cã,
în urmã cu patru ani, social-democra-
þii ºi aripa consacrat liberalã, din ac-
tualul PNL, se aflau sub aceeaºi um-
brelã politicã – USL – ºi nu puþini dintre tenori,
acum adversari, împãrtãºeau pe atunci idealuri
comune. Ample ºi subtile. Dupã ce ºi unii ºi alþii
consideraserã cã în materie de onestitate recu-
perãrile sunt oricând posibile, binevenite, iden-
tificând formule de convieþuire cordialã. N-a mai
rãmas nimic din solidaritatea de atunci ºi comi-
litonii cumsecade se aflã în tranºee diferite. So-
cial-democraþii ºi liberalii sau invers, liberalii ºi
social-democraþii conduc în toate sondajele, in-

diferent de cine sunt ele comandate. Este clar
cã ºi unii, ºi alþii îºi securizeazã bazinele electo-
rale consacrate, atenþi la ceea ce pot obþine PRU
ºi USR, care încearcã sã seducã acelaºi electo-
rat. ALDE ºi PMR, partide conduse de Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi Traian Bãsescu, se bat
cu ºanse reale sã intre în Parlament, conºtiente
de rolul lor covârºitor în constituirea viitoarelor
majoritãþi. Greu de estimat rãmâne prezenþa la
vot, dar totul depinde de consistenþa campaniei

electorale, asta implicând calitatea
mesajelor, dar ºi prestaþia liderilor de
opinie. La Dolj ºtim aproape totul: can-
didaþii, în primul rând, ºi apoi staff-
urile de campanie: Lia Olguþa Vasiles-
cu, Ion Cãlin, Claudiu Manda versus
ªtefan Stoica, Nicolae Giugea, Mario
Oprea. Lume nouã, adicã tânãrã, ºi pe
listele unora ºi pe ale altora. Social-
democraþii deþin un avans logistic, prin
numãrul mare de primari, rezultaþi la
ultimele alegeri locale, dar liberalii îºi
joacã toate ºansele cu ardoare, con-
tând pe electoratul lor dur, care nu i-a
pãrãsit niciodatã. Bãtãlia cea mare se
va da, indiscutabil, la nivelul munici-
piului Craiova, unde voturile pierdute
sau câºtigate sunt greu de compen-
sat la nivelul teritoriului. Extrem de

interesantã se anunþã prestaþia ALDE, susþinutã
logistic de PSD, chiar PRU, dar sã evitãm orice
prognozare hazardatã. Suntem abia în primele
zile ale campaniei electorale, adicã într-o fazã a
tatonãrilor, ºi vom avea timp de comentarii.
Echipate adecvat anotimpului friguros, echipe-
le de militanþi ai partidelor aflate în competiþie,
mãrºãluiesc în teritoriu. De truda lor, în perioa-
da care urmeazã, depind ºi rezultatele electorale
ale partidelor pe care le reprezintã.

Spaþiul fiscal relativ la deficitul
indus de majorãrile salariale „nu
este decât unul temporar ºi exis-
tenþa acestuia nu poate fi extrapo-
latã în 2017”, aratã Consiliul Fis-
cal într-un document de opinie re-
feritor la amendamentele adoptate
recent pentru creºterea salariilor
personalului bugetar. Consiliul Fis-
cal apreciazã cã amendamentele
adoptate „ar majora deficitul bu-
getar, în lipsa unor mãsuri com-
pensatorii de natura veniturilor ori
cheltuielilor, cu cel puþin 0,25% din
PIB în anul 2017”.

Execuþia bugetarã pentru anul
curent indicã faptul cã un deficit
mai mic conform metodologiei na-
þionale este probabil „mai ales ca
urmare a unei subexecuþii la nive-
lul cheltuielilor de investiþii pentru
proiectele finanþate din fonduri
europene aferente exerciþiului fi-
nanciar 2014-2020 care apare
drept inevitabilã”. Cu toate aces-
tea, „spaþiul fiscal relativ la þinta
de deficit având aceastã sursã nu
este decât unul temporar ºi exis-
tenþa acestuia nu poate fi extrapo-
latã în 2017”. Iar un spaþiu fiscal
temporar în 2016 „nu poate con-
stitui o sursã de acoperire în 2017
a impactului permanent generat de
majorãrile salariale”.

Totodatã, noteazã Consiliul Fis-
cal, „cea mai recentã proiecþie a
Comisiei Europene indicã o majo-
rare a deficitului bugetar de la 2,8%
în 2016 la 3,2% în 2017, fãrã sã
includã impactul amendamentelor
generatoare de majorãri salariale ori
al altor reduceri de taxe adoptate
recent de Parlament ºi aflate la pro-
mulgare”. Aºadar, „existã deja un
risc substanþial ca nivelul de refe-
rinþã de 3% din PIB pentru defici-
tul bugetar sã fie depãºit”.

Consiliul Fiscal avertizeazã: Spaþiul necesar acoperirii
majorãrilor salariale este „doar temporar”

Amendamentele propuse, în lip-
sa unor mãsuri compensatorii,
„cresc considerabil acest risc, an-
trenând o vulnerabilizare suplimen-
tarã a unei poziþii fiscale deja ne-
conforme cu principiul responsa-
bilitãþii fiscale, într-un context in-
ternaþional mai complicat ºi mai
volatil decât anul trecut”, averti-
zeazã Consiliul Fiscal.

Amendamentele introduse de
parlamentari vizeazã acordarea de
majorãri salariale personalului din
sistemul de sãnãtate ºi învãþãmânt,
dupã cum urmeazã:

a) majorarea salariilor de bazã,
începând cu 1 ianuarie 2017, pen-
tru personalul din învãþãmânt, în
medie cu 15%;

b) majorarea salariilor de bazã,
începând cu 1 decembrie 2016,
pentru personalul din sãnãtate (in-
clusiv personalul administrativ), în
medie cu 15%;

c) calcularea sporurilor ca pro-
cent aplicat la salariile majorate
pentru personalul din sãnãtate ºi
asistenþã socialã; d) majorarea sa-
lariilor de bazã, începând cu 1 de-
cembrie 2016, pentru personalul
din asistenþa socialã;

e) majorarea salariilor de bazã,
începând cu 1 decembrie 2016,
pentru personalul din cadrul apa-
ratului propriu al Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate;

f) stabilirea salariilor pentru per-
sonalul din cadrul Caselor Judeþe-
ne de Asigurãri de Sãnãtate ºi din
cadrul Direcþiilor judeþene de Sã-
nãtate Publicã la 85% din nivelul
salariilor majorate pentru Casa Na-
þionalã de Asigurãri de Sãnãtate;

g) stabilirea salariilor pentru per-
sonalul din cadrul Agenþiei Române
de Salvare a Vieþii Omeneºti pe
Mare similar drepturilor salariale ale

personalului Inspectoratului Gene-
ral pentru Situaþii de Urgenþã.

Toate acestea presupun – po-
trivit Ministerului Finanþelor – o
majorare cu 4,85 miliarde de lei a
cheltuielilor de personal în anul
2017, respectiv un impact net de
runda întâi asupra deficitului bu-
getar de 2,9 miliarde de lei, ulte-
rior considerãrii veniturilor buge-
tare suplimentare generate de ma-
jorãrile salariale în cauzã la nivelul
contribuþiilor sociale ºi impozitu-
lui pe venit.

Consiliul Fiscal apreciazã cã, din
perspectiva plafonului cheltuielilor
de personal în vigoare aferent anu-
lui 2017, stabilit la un nivel de 7,4%
din PIB, „ar fi imposibilã încadra-
rea în interiorul acestuia”, daþi fi-
ind parametrii actuali cu privire la
numãrul de angajaþi din sectorul
public ºi majorãrile salariale pro-
puse. „Estimãm cã nivelul cheltu-
ielilor de personal în urma imple-
mentãrii amendamentelor ar repre-
zenta echivalentul a cel puþin 7,8%

din PIB în anul 2017”, mai aratã
Consiliul Fiscal.

În documentul de opinie, Con-
siliul Fiscal mai aratã cã aceste
amendamente i-au parvenit „dupã
adoptare” ºi reaminteºte faptul cã
legislaþia privind responsabilitatea
bugetarã este „slabã”, regula fi-
ind mai degrabã derogarea de la
prevederile acesteia decât respec-
tarea ei.

Consiliul Fiscal este o institu-
þie independentã, înfiinþatã prin Le-
gea responsabilitãþii fiscal-buge-
tare, abilitatã sã evalueze proiec-
þiile macroeconomice avute în
vedere la fundamentarea progno-
zei de venituri a bugetului general
consolidat. Consiliul estimeazã
impactul pachetelor de mãsuri de
naturã a influenþa soldul bugetar,
analizeazã execuþia bugetarã ºi
mãsura în care aceasta corespun-
de þintelor propuse, monitorizea-
zã respectarea regulilor fiscale ºi
emite recomandãri privind politi-
ca fiscalã curentã ºi viitoare.
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Reporter: Unul dintre cele mai
mari proiecte ale Consiliului Jude-
þean Dolj a fost Aeroportul din Cra-
iova. Ce v-a determinat sã faceþi o
asemenea investiþie?

Ion Prioteasa : În opinia noas-
trã un judeþ, o regiune nu se poate
dezvolta dacã nu are un aeroport.
Mediul economic, indiferent unde
te-ai duce, întreabã când vrea sã
ajungã într-o anumitã zonã, dacã
existã aeroport. Aºa cã am decis
sã ne gospodãrim singuri ºi sã dãm
drumul la aceastã investiþie de
modernizare a aeroportului, fãrã sã
mai aºteptãm pe nimeni sã ne dea
ceva. Iatã cã aceastã decizie a fost
justã ºi înþeleaptã, pentru cã aceas-
tã zonã nu a fost bãgatã în seamã,
iar Craiova nu a fost inclusã pe
nicio hartã a aeroporturilor. Acum,
începem sã fim luaþi în considera-
re de toatã lumea. Existã un inte-
res foarte mare.

Rep. : Pista Aeroportului Inter-
naþional din Craiova a fost reabili-
tatã. Care este suma investitã pen-
tru aceastã lucrare ºi cât de im-
portantã este aceastã realizare pen-
tru Craiova?

I.P. : A fost o investiþie pe fon-
duri europene, de o amploare deo-
sebitã, care a vizat reabilitarea pis-
tei de decolare-aterizare, pe întrea-
ga ei lungime de 2.500 de metri,
repararea ºi extinderea cãii de ru-
lare, precum ºi a platformei de
îmbarcare-debarcare, a cãrei ca-
pacitate a fost mãritã de la douã la
opt locuri, montarea unui sistem
modern de balizaj, inclusiv con-
struirea unui post de transforma-
re, ºi amenajarea reþelei de canali-
zare pluvialã.Vorbim despre mai
mult de 24 de milioane de euro
destinate infrastructurii de miºca-
re. S-a realizat în cinci sãptãmâni
ceea ce ar fi trebuit sã se desfã-
ºoare în nouã luni. A fost un efort

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate de Consi-
liului Judeþean Dolj, condus de Ion Prioteasa, este reabilitarea
ºi modernizarea Aeroportului din Craiova. Într-un timp foarte
scurt s-a finalizat procesul de modernizare a aeroportului, a fost
reabilitatã pista de aterizare ºi s-a extins platforma de îmbarca-
re. Au fost atraºi mari operatori low-cost, creându-se curse re-
gulate cãtre 11 destinaþii europene. Modernizarea aeroportului
a stimulat dezvoltarea economicã a judeþului ºi a regiunii.

extraordinar, au fost oameni care
au stat ºi peste 30 de ore înconti-
nuu pe aeroport. S-au turnat peste
70.000 de tone de asfalt. S-a reali-
zat o pistã care sã reziste 100 de
ani. Este cea mai mare ºi cea mai
importantã investiþie a Olteniei.
Greutatea avioanelor care pot sã
aterizeze pe pistã a crescut foarte
mult. Avioane mai mari sau mai
mici, cu încãrcãturi foarte mari,
pot sã aterizeze fãrã probleme aici.

Rep. : Aeroportul din Craiova a
fost desemnat câºtigãtor al premiu-
lui “pentru cele mai bune perfor-
manþe în anul 2013”. Cum a fost
posibil acest lucru?

I.P. : Am apreciat aceastã dis-
tincþie pentru cã a reprezentat o
recunoaºtere a rezultatului unui

efort de echipã intens ºi îndelun-
gat, o muncã asiduã, care s-a ex-
tins pe parcursul mai multor ani.
Am creat, totodatã, ºi premisele
dezvoltãrii economice a regiunii
noastre, preocupându-ne ca, pe
lângã facilitãþi oferite companiilor
care înfiinþeazã în Dolj fabrici ºi,
pe cale de consecinþã, locuri de
muncã, sã le asigurãm întreprin-

zãtorilor  accesul facil în zonã.
Aceasta rãmâne una dintre condi-
þiile primordiale, care decid soarta
unei investiþii, locul în care ea va
fi fãcutã.

Rep. : Ce a însemnat moderni-
zarea Aeroportului din Craiova pen-
tru cãlãtori?

I.P. : Avem în prezent o confir-
mare pe care nimeni nu o poate
contesta, pentru cã ea este susþi-
nutã de cifre care întãresc succe-
sul acestei iniþiative în cel mai clar
mod cu putinþã. Am transformat
Aeroportul Craiova într-un obiec-
tiv prioritar al consiliului judeþean
ºi, prin investiþii de aproape 10 mi-
lioane de euro din propriul buget,
am procedat la modernizarea ter-

minalelor de sosiri ºi plecãri, la edi-
ficarea unui nou turn de control ºi
la asigurarea dotãrilor necesare. Am
reuºit, în felul acesta, sã deschidem
curse regulate cãtre mari destinaþii
din Europa, rãspunzând unei nece-
sitãþi reale. Doljul ºi Oltenia aveau
ºi au în continuare nevoie de servi-
cii de transport aerian ºi o relevã
cel mai bine datele de trafic, pentru

cã am urcat de la 250 de pasageri,
în 2006, la 45.000, în 2013, iar de
la începutul acestui an ºi pânã în
prezent am depãºit deja numãrul de
25.000 de cãlãtori care au trecut
prin Aeroportul Craiova.

Rep.: Reabilitarea ºi moderni-
zarea aeroportului a fost un lucru
extraodinar ºi pentru bolnavii care

aveau nevoie urgentã de a fi trans-
portaþi la Bucureºti. Ce ne puteþi
spune de acest lucru?

I.P. : Noi am crezut cu putere
în ideea noastrã, am mers mai de-
parte ºi am strâns bani timp de
câþiva ani pentru a pune în operã
aceastã investiþie, în douã etape.
Am inaugurat-o la sfârºitul anului
2012, în prezenþa prim-ministru-
lui României, domnul Victor Pon-
ta, ocazie cu care am primit ºi un
elicopter pentru situaþii de urgen-
þã. Ne-am angajat atunci sã con-
struim o clãdire cu hangar, în care
sã fie adãpostitã aeronava
SMURD, cu spaþii pentru echipaj,
medici ºi asistenþi, obligaþie pe care

ne-am respectat-o. Pânã acum,
acest elicopter a fãcut sute de zbo-
ruri, ceea ce înseamnã tot atâtea
vieþi salvate.

Rep. : Unde pot cãlãtori craio-
venii de pe Aeroportul din Bãnie?

I.P. : Am început operaþiunile în
Craiova în 2013 cu misiunea de a

face cãlãtoriile cu avionul accesibi-
le în Sud-Estul Europei. Un an mai
târziu am deschis baza Wizz de pe
aeroportul din Craiova ºi am lansat
ºi mai multe oportunitãþi de cãlãto-
rie la preþ redus în România. Acum
putem zbura cãtre Milano ºi Lon-
dra, cãtre Roma, Bologna, Barce-
lona ºi Dortmund, iar începând din
anul 2017, din Craiova se va zbura
cãtre Paris, Veneþia, Liverpool, Koln
ºi Madrid, cursele fiind operate de
Wizz Air, iar tarifele vor porni de la
99 lei ºi 129 lei. Prin aceastã reali-
zare, Aeroportul Craiova devine ae-
roport-rezervã pentru Otopeni, în-
trucât nu credem cã, pe o razã de
300 de kilometri, va exista un altul
mai bine echipat.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Vântul puternic care s-a abãtut
asupra Craiovei în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, dar ºi pe par-
cursul zilei de ieri, le-a dat de fur-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, din cercetãrile poliþiºti-
lor Serviciului Rutier Dolj s-a sta-
bilit faptul cã sâmbãtã, 12 noiem-
brie a.c., în jurul orei 18.00, pe
D.N. 55, în localitatea Malu Mare,
Leonard Mihai, de 30 de ani, din
localitate, a condus un vehicul cu
tracþiune animalã pe spaþiul verde
neamenajat din dreapta sensului de
mers spre Craiova, al D.N. 55, iar
la pãtrunderea pe drumul naþional
nu a acordat prioritate de trecere
unui ansamblu rutier (TIR) con-
dus pe D.N. 55, din direcþia Be-
chet cãtre Craiova, de Eleodor
Stroe, de 53 de ani, din localitatea
Novaci, judeþul Gorj.

Reamintim cã, pe 21 august
2013 se înregistra la Tribunalul
Dolj dosarul în care Dorel Stoica-
Spahiu, administrator al S.C. CE-
RIS PROD S.R.L. Mârºani, era
trimis în judecatã de procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Cra-
iova pentru folosirea sau prezen-
tarea de documente sau declaraþii
false, inexacte sau incomplete,
care au avut ca rezultat obþinerea
pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Uniunii Europene, înºe-
lãciune ºi fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorii DNA Cra-
iova, pe 25 iulie 2008, S.C. CE-
RIS PROD S.R.L. a depus o ce-
rere de finanþare europeanã
pentru un proiect intitulat
„Construire fabricã de prelu-
crarea cartofilor, comuna Mâr-
ºani, sat Mârºani, judeþul Dolj”.
Pe 2 decembrie 2008, a fost
încheiat un contract cadru pen-
tru acordarea ajutorului finan-
ciar nerambursabil, în condi-
þiile Programului Naþional pen-
tru Dezvoltare Ruralã, între
Agenþia de Plãþi pentru Dezvol-
tare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP), în calitate de auto-
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Poliþiºtii doljeni l-au încarcerat, sâmbãtã, în Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova, pe Dorel Stoica-Spahiu,
administratorul unei societãþi comerciale din Mârºani, care
a fost condamnat definitiv la 3 ani ºi 6 luni închisoare cu
executare pentru infracþiuni de corupþie. Curtea de Apel
Craiova i-a admis vineri, 11 noiembrie a.c., apelul declarat
împotriva sentinþei prin care judecãtorii Tribunalului Dolj l-
au condamnat, în mai 2015, la 6 ani de închisoare. Bãrbatul
a fost trimis în judecatã de procurorii DNA Craiova fiind
acuzat cã a obþinut peste 1,4 milioane lei de la APDRP Dolj,
folosindu-se de documente false. Doljeanul a încasat suma
respectivã drept avans pentru a construi o fabricã de
prelucrare a cartofilor, însã nu a fãcut acest lucru. Sentinþa
Tribunalului Dolj poate fi atacatã la Curtea de Apel Craiova.

ritate contractantã ºi S.C. CERIS
PROD S.R.L., în calitate de bene-
ficiar.

Valoarea totalã eligibilã a proiec-
tului a fost de maxim 14.267.170
lei (echivalentul a 3.960.242 euro)
din care APDRP s-a angajat sã fi-
nanþeze echivalentul a 50%, res-
pectiv 7.133.585 lei (1.980.121
euro). Printr-un act adiþional s-a
prevãzut cã beneficiarul poate opta
pentru avans, pânã la data depu-
nerii primei cereri de platã, ºi cã
autoritatea contractantã poate sã
acorde un avans care sã nu depã-
ºeascã 20% din valoarea neram-
bursabilã. Pe 28 ianuarie 2010, in-
culpatul Stoica-Spahiu Dorel a de-
pus la APDRP o cerere de platã
pentru acordarea avansului, soli-

citând suma de 1.341.229 lei. La
cerere, Stoica-Spahiu Dorel a ane-
xat un document, intitulat „Scri-
soare de garanþie bancarã de resti-
tuire a avansului”, care în realitate
era falsificat. Pe baza acestui do-
cument, inculpatul a obþinut un
avans în sumã de 1.341.299 lei.

Pentru cã firma nu a respectat
obligaþiile asumate în contractul de
finanþare, APDRP a cerut restitui-
rea avansului, însã cererea a fost
refuzatã de unitatea bancarã al cã-
rei nume apãrea pe scrisoarea de
garanþie, aceasta nefiind autenticã.
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit s-a constituit par-
te civilã în procesul penal cu suma
totalã de 1.475.351,90 lei, iar pro-
curorii au instituit sechestru asu-
pra bunurilor mobile ºi imobile apar-
þinând inculpatului Stoica – Spa-
hiu Dorel.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat, pe 21 mai 2015, sen-
tinþa pe fond. Dorel Stoica-Spahiu
a fost condamnat la 6 ani de închi-
soare cu executare. Instanþa l-a
obligat la plata sumei de
1.475.351,90 lei cu titlu de despã-
gubiri civile cãtre APDRP ºi 22.000
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Sentinþa nefiind definitivã, atât in-
culpatul, cât ºi procurorii DNA
Craiova au declarat apel, înregis-
trat pe 17 septembrie 2015 la Cur-

tea de Apel Craiova. Vineri, 11
noiembrie a.c., instanþa a so-
luþionat cauza. Judecãtorii au
admis apelul inculpatului ºi i-
au redus pedeapsa la 3 ani ºi 6
luni închisoare, tot cu execu-
tare, fiind menþinute celelalte
dispoziþii din sentinþa pronun-
þatã pe fond. În cursul zilei de
sâmbãtã, poliþiºtii doljeni l-au
ridicat pe bãrbat, de la locuinþa
sa, din ªimnicu de Sus, ºi l-au
încarcerat la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova.
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cã pompierilor. Zeci de apeluri au
trimis echipele de intervenþie dintr-
o parte în alta a oraºului.

Cadrele Inspectoratului pentru

Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
intervenit pentru degajarea a peste
10 copaci, doborâþi de vânt pe mai
multe strãzi din municipiu (Geor-
ge Enescu, Maria Tãnase, Drobe-
ta, Putnei, dar ºi pe bulevardele
Olteniei ºi ªtirbei Vodã). În plus,
cinci acoperiºuri ale unor imobile
au fost smulse de vânt, în cartie-
rele Craioviþa Nouã, 1 Mai, în
Brestii, dar ºi în zona Gãrii. Aco-
periºul cãzut de pe un bloc la Garã
a avariat trei autoturisme, alte trei
fiind distruse pe strada Nicolae
Coculescu, în Craioviþa Nouã, tot
de un acoperiº cãzut. Mai mult
decât atât, ºi izolaþia exterioarã de
pe douã blocuri a fost smulsã.

În judeþ, Serviciile Voluntare
pentru Situaþii de Urgenþã au inter-
venit pentru degajarea unor dru-
muri blocate de copaci în locali-

tãþile Bucovãþ, Gherceºti ºi Pieleºti.
„Pe tot parcursul zilei cadrele In-
spectoratului au lucrat sã înlãture
efectele vântului puternic, care a
doborât copaci ºi acoperiºuri. Din

fericire, nu s-au înregistrat victi-
me, însã valoarea pagubelor este
considerabilã”, ne-a declarat mr.
Florin Cocoºilã, purtãtorul de cu-
vânt al ISU Dolj.

Spulberaþi de TIR la Malu Mare

Un bãrbat de 30 de ani, din comuna doljeanã Malu Mare,
ºi-a pierdut viaþa ºi alte trei persoane, între care doi copii de
6 ºi 13 ani, au fost rãnite, fiind transportate la Spitalul Clinic

Judeþean de Urgenþã Craiova, în urma unui grav accident
rutier petrecut sâmbãtã seara, pe DN 55. Doljeanul a pãtruns
cu cãruþa pe drumul naþional, fãrã sã se asigure, atelajul fiind

izbit în plin de un TIR care circula regulamentar. Poliþiºtii
doljeni au deschis un dosar penal în acest caz.

În urma impactului, a rezultat
decesul cãruþaºului, ºi rãnirea al-
tor trei persoane, între care doi
minori de 6, respectiv 13 ani, pa-
sagere în cãruþã. Conducãtorul
auto a fost testat cu aparatul etilo-
test, rezultatul fiind 0,00 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. Poliþiºtii
au deschis un dosar penal în acest
caz. „Poliþiºtii continuã cercetã-
rile pentru stabilirea cu exactitate
a cauzelor ºi împrejurãrilor în care
s-a produs accidentul, în cauzã fi-
ind întocmit dosar penal sub as-
pectul comiterii infracþiunilor de
ucidere din culpã ºi vãtãmare cor-
poralã din culpã”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

Spitalul Regional Craiova va dema-
ra ca ºi proiect public, în termeni con-
creþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Sta-
diul demersurilor este unul conside-
rabil mai avansat decât a celorlalte
douã, din Cluj ºi Iaºi.

Din anii ’70 în România nu s-a mai

Comandat de PNL Dolj, executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI mandatar financiar 11160004

Cioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru Dolj

derulat un proiect de o asemenea an-
vergurã ºi dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit actuale-
le dar totodatã bãtrânele spitale ju-
deþene.

Trebuie sã profitãm de acest mo-
ment favorabil mai ales cã din punc-
tul de vedere al finanþãrii, pe lângã
banii europeni, mai sunt o serie de
instituþii financia-re internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulteri-or la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de re-alizare a volume-
lor ºi a reuºit fixarea obligativitã-
þii menþinerii investiþiei de la Cra-
iova ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe amer-icani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în con-textul în
care guvernul va deschide în ur-
mãtorii ani 10.000 de prize elec-
trice pt încãrcarea maºinilor elec-
-trice ºi va acorda ECO-TICHE-
TE pentru maºini electrice noi de
pânã la 20.000 lei.

Guvernul a aprobat extinderea
pânã în anul 2025 a perioadei de
realizare a producþiei de automo-
bile ºi motoare asumate de com-
pania FORD (pânã în 2019 inves-
tiþii de 130 de milioane euro – 100
pentru un nou model, 30 pentru
producþia de motoare), cu menþi-
nerea ºi creºterea actualului numãr
de angajaþi.

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

prin ordonanþã de urgenþã Master
Planul General de Transport al Ro-
mâniei ºi a introdus pe lista de
prioritãþi Autostrada Craiova – Pi-
teºti. Aceasta va fi realizatã cu fon-
duri ale Uniunii Europene în pe-
rioada 2018- 2020. Autostrada
poartã indicativul A12, are o lun-
gime de 124 km ºi o valoare de cir-
ca 900 de milioane de euro, banii
provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii Euro-
pene vor fi realizate ºi centurile
ocolitoare pentru localitãþile Sla-
tina ºi Balº.

Românii vor hotãrî prin votul
lor la alegerile parlamentare în-
cotro se îndreaptã România.
Avem douã opþiuni certe: fie mer-
gem în trecut ºi PSD-ALDE vor
þine statul captiv gãºtilor ºi clien-
telei politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltã-
rii, a reformei, a reclãdirii naþi-
onale. PNL vã propune o singurã
direcþie; înainte. ROMÂNIA,
ÎNAINTE.

În acest an de guvernare Cioloº am constatat cã Româ-
nia se poate guverna ºi altfel. ªi aºa vrem sã continue: cu
onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi profesio-
nalism. Schimbarea în bine este vizibilã ºi poate sã conti-
nue, iar condiþia pentru ca acest proces sã nu fie reversi-

bil (cum probabil ºi-ar dori PSD) este ca proiectul de
guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în
jurul premierului Dacian Cioloº, în baza principiilor ºi

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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În mai puþin de o lunã, sãrbãto-
rile de iarnã vor fi în plinã desfã-
ºurare. Sacrificarea porcilor face
parte dintr-o tradiþie fireascã a po-
porului român. Tot dintr-o tradiþie
face parte ºi lipsa de implicare a
autoritãþilor locale din majoritatea
comunelor doljene, ce nu reuºesc
sã se mobilizeze ºi sã amenajeze
spaþii pentru comercializarea ºi
sacrificarea animalelor vii. Motiva-
þia primarilor este cã nu au fon-
duri suficiente. Pe de altã parte,
conducerea Direcþiei Sanitare Ve-
terinare ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor Dolj aratã cã solicitãrile lega-
le nu sunt atât de draconice ºi cos-
tisitoare.

La 104 comune,
doar un târg acreditat

Comuna Argetoaia, localitate cu
circa 5.000 de locuitori ºi 12 sate
arondate, este singura din Dolj
care are un târg acreditat, unde
oamenii pot cumpãra animale, în
fiecare zi de duminicã, în condiþii
de siguranþã. Pe site-ul Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj sunt pu-
blicate 11 locaþii unde ar exista
astfel de târguri, cu zilele de func-
þionare. Desigur, o listã neactua-

De câþiva ani încoace, localitãþile dolje-
ne nu înainteazã autoritãþilor în domeniu
actele pentru a primi autorizaþia de funcþi-
onare a târgurilor de sãptãmânã, unde sã
se poatã comercializa ºi sacrifica animale.
Cu mai puþin de o lunã pânã la Crãciun,
doar târgul de la Argetoaia este agremen-
tat de medicii sanitar-veterinari. Aici, in-

vestiþia s-a fãcut pe fonduri europene ºi,
pentru cã a trebuit sã respecte cerinþele de
exigenþã solicitate de autoritãþi, nu a fost o
problemã autorizarea sa. Cazul de trichi-
nelozã depistat recent la Segarcea ar tre-
bui sã ducã la o mai mare conºtientizare a
pericolului reprezentat de nerespectarea
normelor sanitar-veterinare.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

lizatã. Conducerea DSVSA Dolj
atrãgea atenþia, încã din toamna
trecutã, cã pot exista modalitãþi
concrete de a îndeplini criteriile
de omologare a târgurile de sãp-
tãmânã. Ca mãsurã de sprijin,
medicii veterinari îndeamnã la
constituirea unor parteneriate
public-privat, prin care persoa-
ne interesate pot lua în adminis-
trare târgurile de animale. „Au-
torizarea cât mai grabnicã a
acestor târguri ne va permite sã
controlãm miºcarea efectivelor
de animale ºi sã ne îndeplinim
atribuþiile de control ºi siguran-
þa alimentelor”, ne-a precizat dr.
Andrei Butaru, director execu-
tiv al D.S.V.S.A. Dolj. Acesta
mai precizeazã cã este nevoie de
asigurarea unor condiþii fireºti
de igienã, care presupun acces
la apã, împrejmuirea perimetru-
lui unde stau animalele ºi a unui
spaþiu de izolare în cazuri de ne-
cesitate, asigurarea unor condi-
þii de normalitate pe timpul pre-
zenþei lor la vânzare – acoperiº,
umbrare – ºi semnarea contractu-
lui cu medicul veterinar.

În Argetoaia, proiectul de ame-
najare a noului târg a demarat în

2014, pe mandatului lui Mircea
Beznã, ºi a fost finalizat în 2015.
Sumele alocate au fost de peste
100.000 de euro. Printre lucrãrile
realizate aici se numãrã o salã pen-
tru produsele lactate, un vestiar,
hale, þarcuri pentru pãsãri ºi ani-
male. Desigur, contractul cu me-
dicul veterinar a fost semnat de la
bun început. Pentru a preîntâmpi-
na  rãspândirea bolilor la animale
s-au asigurat servicii de deratizare
ºi dezinfecþie.

Ameninþãri la sãnãtatea
animalã

Potrivit ultimelor date statistice,
publicate la 1 decembrie 2014, de
Direcþia de Statisticã Dolj, la nive-
lul judeþului sunt 147.933 de ca-
pete porcine, dintre acestea 9.368

sunt scroafe de prãsilã. O mai
bunã monitorizare a comerþului cu
animale, în special porcine, este
foarte necesarã acum, mai ales cã
pericolul apariþiei focarelor de pes-
tã porcinã africanã pe teritoriul Ro-
mâniei este foarte crescut.

„Noi realizãm informãri perio-
dice, inclusiv crescãtorilor de por-
cine din exploataþiile non-profe-
sionale în vederea introducerii de
mãsuri de biosecuritate pentru ani-
malele pe care le deþin. Pentru a
vã proteja porcii de aceastã boa-
lã, vã recomandãm sã respectaþi
urmãtoarele sfaturi: nu intraþi în
adãposturile unde creºteþi porcii
cu încãlþãmintea ºi hainele cu care
aþi umblat pe stradã; este reco-
mandat chiar ca, pentru dezinfec-
þia la intrarea în adãpost, sã pu-
neþi o tãviþã cu paie îmbibate cu o
soluþie slabã de sodã causticã;
creºteþi porcii doar în spaþii în-

grãdite, fãrã posibilitatea de a veni
în contact cu porci strãini de cur-
tea dumneavoastrã, cu porci mis-
treþi sau cu proprietari strãini care
deþin porci domestici. De aseme-
nea, nu hrãniþi animalele cu resturi
alimentare/ lãturi/ spãlãturã pro-
venite de la carnea de porc gãtitã
în familie; dacã existã vânãtori în
familie care aduc carne de mis-
treþ, sub nicio formã nu daþi por-
cilor apa provenitã de la spãlarea
cãrnii sau resturi de carne; nu
scoateþi scroafele/vierii din ex-
ploataþie în scopul montei cu ani-
male din altã exploataþie; nu cum-
pãraþi purcei din locuri necunos-
cute, fãrã a fi identificaþi (cu cro-
talie) ºi fãrã certificat sanitar ve-
terinar de sãnãtate eliberat de
medicul veterinar de liberã prac-
ticã împuternicit; nu folosiþi în
hrana animalelor iarbã culeasã de
pe câmp, pentru cã ea ar fi putut
sã vinã în contact cu porci mis-
treþi bolnavi”, a mai avertizat dr.
Andrei Butaru. Pe acest fond,
ANSVSA a decis sã informeze
publicul cã este interzis importul
de porci vii, carne de porc proas-
pãtã, refrigeratã sau îngheþatã,
produse de porc – cârnaþi, ºuncã,
carne conservatã în sare – din
Republica Moldova ºi Ucraina.

Primul caz de trichinelozã,
la Segarcea

Conducerea DSVSA Dolj mai
recomandã doljenilor sã ducã pro-
be de analizã a cãrnii de porc, mai
ales cã, în acest an, la Segarcea,
în urmã cu câteva zile s-a confir-
mat un focar de trichinelozã. În
cazul cu pricina, carnea a fost
confiscatã imediat iar familia din
gospodãria cãreia a fost sacrifi-
cat animalul nu a avut ocazia sã o
consume. Costul examinãrii este
de aproximativ 18-20 de lei.

Despre cât de periculoasã este
trichineloza aflãm tot de la con-
ducerea DSVSA Dolj. „Oamenii
contracteazã boalã prin consumul
cãrnii de porc. Larvele se închis-
teazã în musculaturã, iar atunci
când consumãm carnea ingerãm
ºi acele larve. În cazul în care
carnea nu este bine preparatã,
acestea se dechisteazã în organis-
mul uman ºi se transformã în lar-
ve care migreazã ºi se închistea-
zã, din nou, în musculatura celui
care o consumã. Durerile abdo-
minale sau musculare apar ime-
diat, iar consumatorul în cauzã
rãmâne toatã viaþa cu aceste chis-
turi în musculaturã”, a mai atras
atenþia dr. Andrei Butaru.
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Directorul executiv al DSVSA Dolj, dr. Andrei Butaru, este începând
cu data de 27 iulie 2016 preºedintele Comisiei Superioare pentru Deonto-
logie ºi Litigii din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari din România.
Colegiul Medicilor Veterinari este format, în prezent, din 8.820 medici
veterinari care îºi desfãºoarã activitatea în cele mai diverse spectre pro-
fesionale. Medicul veterinar este singura profesie care se aflã pe lanþul
alimentar „de la fermã la furculiþã”.

dr. Andrei Butaru
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Concursul a fost publicat de
municipalitate, pe site-ul sãu, pe
data de 10 noiembrie, iar eventua-
lii candidaþi au la dispoziþie 20 de
zile ca sã-ºi depunã dosarele. Exa-
menul pe post este programat sã
aibã loc la sediul Primãriei, pe data
de 14 de decembrie, ºi constã în
douã probe. Prima este proba scri-
sã, care va fi urmatã de proba de
interviu. Dupã acordarea notelor
finale, lucrãrile scrise se desigilea-
zã. Punctajele obþinute de fiecare
dintre candidaþi ºi menþiunea „ad-
mis” ori „respins” se afiºeazã la
sediul autoritãþii timp de douã zile,
pentru depunerea ºi soluþionarea
unor eventuale contestaþii. Fiind
vorba de o funcþie de conducere,
candidaþii trebuie sã obþinã la pro-
ba scrisã minimum 70 de puncte.

Foarte bun cunoscãtor
de englezã ºi francezã

Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile specifice de par-

Primãria Craiova a scos la concurs postul de
ºef al Serviciului de Imagine, care se aflã în apa-

ratul de specialitate al primarului Lia Olguþa
Vasilescu. Funcþia a rãmas vacantã dupã ce Ionuþ

Pîrvulescu, referent ºi apoi ºef al serviciului,
ºi-a dat demisia din aceastã funcþie.

ticipare, conform legii statutul
funcþionarilor publici: sã aibã stu-
dii universitare de licenþã absolvi-
te cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã; vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice – 2 ani; studii de mas-
terat sau postuniversitare în do-
meniul administraþiei publice, ma-
nagement ori în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei
publice. Autoritãþile locale cer ca
noul ºef de Imagine sã cunoascã
ºi douã limbi strãine – englezã ºi
francezã – la nivelul „foarte bine”.
Bibliografia este afiºatã la sediul
instituþiei.

Ionuþ Pîrvulescu a rãmas
referent

În primul ºi începutul celui de-
al doilea al primarului Lia Olguþa
Vasilescu, de imaginea instituþiei
s-a ocupat jurnalistul Ionuþ Pîr-

vulescu, care a fost încadrat mai
întâi ca referent al serviciului, apoi
promovat ºef de serviciu. În de-
claraþia de avere, din octombrie
2016, acesta a menþionat cã în-
deplineºte funcþia de referent ºi cã

a încasat un venit anual de la Pri-
mãria Craiova de 14.000 de lei.
Ionuþ Pîrvulescu lucreazã în ad-
ministraþie din anul 2013, însã
postul de ºef de serviciu a rãmas
vacant din varã, când acesta ºi-a

dat demisia, dupã ce numele sãu
a fost legat de procesul în justiþie
al primarului Olguþa Vasilescu.
Acest zvon a fost infirmat ulte-
rior de edilul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

În anul 2015, ca urmare a recti-
ficãrii bugetare din luna septem-
brie au fost alocate fonduri supli-
mentare pentru cheltuieli de per-
sonal, în vederea finanþãrii de
posturi suplimentare care sã per-
mitã reducerea deficitului semni-
ficativ de personal care existã în
sistemul de asistenþã medicalã de
urgenþã, atât pentru unitãþile de
primire a urgenþelor din cadrul spi-
talelor, cât ºi pentru serviciile de
ambulanþã.

La nivelul serviciilor de ambu-
lanþã mãsura de suplimentare a
numãrului maxim de posturi alo-
cat nu a putut fi pusã în practicã
deoarece serviciile de ambulanþã
sunt unitãþi finanþate integral de
la bugetul de stat, iar pentru uni-
tãþile finanþate integral de la bu-
getul de stat aflate în subordinea
Ministerului Sãnãtãþii numãrul
maxim de posturi este aprobat prin
anexa nr. 2 la Hotãrârea de Gu-
vern nr. 144/2010.

Deficit de personal
Pentru unele servicii de ambu-

lanþã numãrul de posturi alocat
categoriilor de medici, asistenþi
medicali ºi ambulanþieri raportat
la numãrul populaþiei este mai mic
de 90% faþã de media naþionalã.

În vederea ajungerii la media

500 de posturi în plus pentru
serviciile de ambulanþã

La nivel naþional se doreºte o suplimentare cu 700 de posturi pentru unitãþile
finanþate integral de la bugetul de stat, dintre acestea 500 pentru serviciile

de ambulanþã ºi 200 pentru medicii rezidenþi.

naþionalã de 90% este necesarã
suplimentarea numãrului maxim
de posturi alocat pentru servicii-
le de ambulanþã cu un numãr de
500 posturi. Creºterea numãru-
lui de posturi este determinatã ºi
de necesitatea constituirii echipa-
jelor în vederea respectãrii tim-
pului de rãspuns la solicitãri atât
la sediul central cât ºi la substa-
þiile de ambulanþã.

Propunerile sunt cuprinse într-
un proiect de modificare a Hotã-
rârii de Guvern nr. 144/2010 pri-
vind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Sãnãtãþii, postat pe
site-ul instituþiei ºi aflat în con-
sultare publicã pânã pe 23 de-
cembrie.

Se suplimenteazã ºi numãrul
de posturi pentru rezidenþi
Prin acelaºi proiect de hotãrâ-

re se propune ºi suplimentarea nu-
mãrului de posturi pentru rezidenþi
cu 200, fapt ce ar urma sã permi-
tã încadrarea medicilor care aleg
posturi în specialitãþi deficitare în
unitãþi finanþate integral de la bu-
getul de stat. La concursurile de
rezidenþiat pe posturi în speciali-
tãþi paraclinice, epidemiologie,
igienã, medicinã de laborator, pre-
cum ºi în specialitatea medicinã
de urgenþã sau medicinã de fami-

lie, medicii rezidenþi opteazã pen-
tru posturi în cadrul serviciilor de
ambulanþã  sau direcþiilor de sã-
nãtate publicã. Pentru direcþiile de
sãnãtate publicã posturile vacan-
te ºi o parte din posturile ocupate
au fost reduse în urma aplicãrii
OUG 77/2013 pentru stabilirea
unor mãsuri privind asigurarea
funcþionalitãþii administraþiei pu-
blice locale, a numãrului de posturi
ºi reducerea cheltuielilor la insti-
tuþiile ºi autoritãþile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a mi-
nisterelor.

Întrucât numãrul de posturi
alocat acestor instituþii este in-
suficient pentru încadrarea me-
dicilor rezidenþi este necesarã
suplimentarea numãrului de
posturi în vederea încadrãrii me-
dicilor rezidenþi care vor promo-
va concursul de rezidenþiat ºi
care doresc sã ocupe posturi în
unitãþile finanþate integral de la
bugetul de stat. Impactul finan-
ciar determinat de majorarea nu-
mãrului maxim de posturi pentru
medicii rezidenþi este de 501,6
mii lei lunar, fãrã cote ºi de 615
mii lei lunar, inclusiv cote.

Schimbãri preconizate
ºi ªcoala Naþionalã
de Sãnãtate Publicã

În proiect se mai aratã cã este
necesarã suplimentarea cu 108
locuri la ªcoala Naþionalã de Sã-
nãtate Publicã, Management ºi
Perfecþionare în Domeniul Sa-
nitar Bucureºti(SNSPMPDSB).

Numãrul de posturi a fost di-
minuat ca urmare a aplicãrii
OUG nr. 77/2013. Întrucât OUG
nr. 77/2013 prin Legea de apro-
bare a fost declaratã neconsti-
tuþionalã, se propune pentru
SNSPMPDSB revenirea la nu-
mãrul de posturi avut anterior,
aprobat prin Hotãrâre de Guvern
nr. 1421/2009, respectiv, 108
posturi. Impactul bugetar asu-
pra bugetului general consolidat
este în sumã 189 mii lei lunar ºi
va fi acoperit integral din veni-
turi proprii.

 Bugetul de venituri ºi chel-
tuieli al SNSPMPDSB se apro-
bã de cãtre Consiliul de Admi-
nistraþie la propunerea directo-
rului general, cu acordul Minis-
terului Sãnãtãþii. Urmare majo-
rãrii numãrului de posturi alocat
acestei instituþii, efortul finan-
ciar se suportã integral din ve-
nituri  propri i  întrucât
SNSPMPDSB este definitã ca fi-
ind o instituþie finanþatã integral
din venituri proprii.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Douã subiecte i-au atras aten-
þia în mod deosebit vicepreºedin-
telui EPP: „Podul Calafat - Vidin
la trei ani de la deschidere: im-
pactul asupra economiei locale”
ºi „Transportul de mãrfuri pe Du-
nãre: o oportunitate su-
ficient exploatatã?” De
asemenea, în cadrul eve-
nimentului, a fost prezen-
tat raportul „Cooperarea
teritorialã europeanã –
practici optime ºi mãsuri
inovatoare”, redactat ºi
susþinut în Parlamentul
European de deputatul
Iskra Mihaylova.
Bulgaria ºi România
trebuie sã coopereze
mai mult

Marinescu a subliniat cã dacã
se doreºte utilizare Podului Cala-
fat-Vidin precum ºi utilizare cãii
navigabile pe Dunãre, în primul
rând trebuie sã existe infrastruc-
turã pânã la Dunãre. ªi nu existã.
Iar în zona asta se poate realiza
simplu prin Politica de Coeziune
sau prin Programul Operaþional
Infrastructura Mare POIM. “În
2014  fost o întâlnire la Craiova a
celor trei premieri : al României, al
Serbiei ºi al Bulgariei. Domnul Vu-
cic ºi domnul Borisov au spus cã
încep lucrãrile la autostrada Sofia-
Nis, dacã acest lucru se întâmplã
ºi nu se aduce la acest pod ºi o
autostradã, pe partea de nord a
podului, aceastã regiune rãmâne
izolatã complet, iar eficienþa aces-
tui pod va fi foarte micã. Cele douã
þãri ar trebui sã coopereze ºi sã se
gândeascã ce se va întâmpla cu
aceastã investiþie....”, a mai spus
europarlamentarul
Marinescu.
Sã nu confundãm
portul comercial
cu cel turistic!

De asemenea euro-
parlamentarul Marin
Jean Marinescu a rea-
mintit cã el a fost cel
care la Bruxelles, în
contextul Schegen a
propus ridicare grani-
þelor între România ºi
Bulgaria, din pãcate nu a primit
niciun rãspuns, deºi aceastã mã-
surã ar fi soluþia perfectã de a se
realiza mai multe contacte între
mediul de afaceri de pe ambele

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Sã nu uitãm cã „Sã nu uitãm cã „Sã nu uitãm cã „Sã nu uitãm cã „Sã nu uitãm cã România coordoneazãRomânia coordoneazãRomânia coordoneazãRomânia coordoneazãRomânia coordoneazã
navigabilitatea pe Dunãre”navigabilitatea pe Dunãre”navigabilitatea pe Dunãre”navigabilitatea pe Dunãre”navigabilitatea pe Dunãre”

Birourile de Informare ale Parlamentului Eu-
ropean din Bulgaria ºi România, alãturi de Cen-
trul Europe Direct Craiova, au organizat, la fi-
nele lunii trecute, la Calafat (Port Cetate), res-
pectiv la Vidin, un forum transfrontalier de dez-
bateri intitulat „Bulgaria ºi România în contex-
tul Cooperãrii teritoriale europene”. Deputaþii din
Parlamentul European Marian-Jean Marines-
cu (PPE, România, membru în Comisia pentru
Transporturi ºi Turism) ºi Iskra Mihaylova

(ALDE, Bulgaria, preºedintele Comisiei pen-
tru Dezvoltare Regionalã), au dezbãtut, alãturi
de reprezentanþi ai autoritãþilor naþionale ºi lo-
cale, ai mediului de afaceri, beneficiari ai pro-
iectelor finanþate cu fonduri europene ºi jurna-
liºti, subiecte relevante pentru regiunea Cala-
fat-Vidin. Europarlamentarul Marian Jean Ma-
rinescu a revenit asupra subiectelor ºi a vorbit
de o lipsã de coordonare între cele douã state
ºi de o lipsã a infrastructurii pânã la Dunãre.

maluri.  La dezbaterea de la Port
Cetate, s-a vorbit ºi despre lipsa
unui  port turistic la Calafat pe
malul românesc în contextul în
care existã unul la Vidin. Marines-
cu spune cã trebuie fãcutã o dife-

renþã clarã între porturile comer-
ciale din cadrul APDF Giurgiu ºi
porturile turistice, ultimele se pot
face de cãtre comunitãþile locale
cu finanþare europeanã în cadrul
programelor de dezvoltare regio-
nalã.  Despre modernizarea portu-
rile administrate de APDF Giurgiu
s-ar putea discuta foarte mult.
Marinescu a discutat pe rând ºi cu
responsabilii de la Ministerul
Transporturilor, dar ºi cu condu-
cerea APDF Giurgiu. Reprezentan-
þii ministerului Transporturilor, in-
clusiv cei din consiliul de adminis-
traþie, nu au identificat soluþii pen-
tru administrarea eficientã a portu-
rilor aflate în administrare. Depu-
tatul european a studiat Masterpla-
nul ºi a constatat cu tristeþe cã
decidenþii români susþin cã dezvol-
tarea domeniului transporturilor
fluviale nu este consideratã o prio-

ritate ºi, implicit, nici elementele de
infrastructurã portuarã. Portul Be-
chet nu face parte din reþeaua eu-
ropeanã, doar Portul Calafat este

integrat în reþeaua TEN-T, dar nici
aici în Masterplan nu sunt prevã-
zute nu ºtiu ce investiþii.
Problema este la APDF Giurgiu –
haos, interese ºi o lipsã

de programe
În ceea ce priveºte

conducerea APDF, aco-
lo Marian Jean Marines-
cu susþine cã e mare haos
ºi aºa  a fost tot timpul.
ªtie cã fostul ministrul
Transporturilor, Radu
Berceanu, colegul dom-
niei sale de partid a inten-
þionat sã facã descentra-
lizarea ºi sã treacã aces-
te porturi de administra-
þiile locale dar imediat au
intervenit cei de la APDF

Giurgiu ºi i-au influenþat decizia.
De multe ori aceºti
oameni sunt mai pu-
ternici decât miniºtrii
Transporturilor. Cu
alte cuvinte condu-
cerea APDF Giurgiu
nu a întreprins mã-
suri care sã valorifi-
ce oportunitãþile de
accesare a fonduri-
lor europene pentru
asigurarea serviciilor
portuare ºi de între-
þinere a infrastructu-
rilor specifice din
porturile autohtone
situate pe Dunãrea
fluvialã. Aceasta în
condiþiile în care,
pentru exerciþiul fi-
nanciar 2014-2020, Programul
Operaþional Infrastructura Mare
(POIM), axa prioritarã Infrastruc-

tura de Transport,
oferã posibilitatea de
accesare a fonduri
alocate pentru Creº-
terea gradului de uti-
lizare a cãilor naviga-
bile ºi a porturilor si-
tuate pe reþeaua TEN-
T. Vicepreºedintele
EPP este convins cã
pe acest fond, existã
o posibilitate destul de
mare ca APDF SA
Giurgiu sã intre în
stare de insolvenþã ca

urmare a neconformãrii la cerinþele
legale privind situaþia economico-
financiarã ºi, pe cale de consecin-
þã, sã devinã neeligibilã.

La bulgari lucrurile stau altfel...
Existã inclusiv pericolul de

alunecare în fluviul Dunãrea a
unor macaralele care deservesc
dana de operare cereale ºi ba-
lastru din Portul Giurgiu, pre-
cum ºi cel de plecare în derivã a
unor navele andocate la cheu, pe
fondul degradãrii accentuate a
elementelor de infrastructurã.
Vizavi de aceste aspecte euro-
parlamentarul spune cã multe þin
ºi de Strategia Dunãrii ºi cã noi,
România ºi Bulgaria ne ocupãm
în cadrul acestei Strategii de na-
vigabilitate, dar se pune întreba-
rea, “chiar ne ocupãm?!”. Ma-
rinescu dupã ce a fost la Port
Cetate, a trecut Dunãrea ºi a
participat la o dezbatere asemã-
nãtoare pe malul celãlalt al Du-
nãrii, la Vidin. Lucrurile par alt-

fel acolo.  “Pierderea oportuni-
tãþilor de operare în porturile ro-
mâneºti este valorificatã de omo-
logii bulgari care oferã investi-
torilor o bunã infrastructurã ºi fa-
cilitãþi. Este un adevãr dar dacã
nu îl recunoaºtem nu putem re-
media problema.  Având în vede-
re dificultãþile înregistrate în toa-
te porturile româneºti, fluxurile
comerciale continentale sunt va-
lorificate de statul bulgar ºi de
cãtre entitãþi care opereazã pe te-
ritoriul acestuia. Porturile româ-
neºti se rezumã la vehicularea în
special de mãrfuri din categoria
cerealelor, agregatelor mineralelor,
lemnului ºi parþial a mãrfurilor
generale în regim containerizat,
din cauza lipsei de atractivitate
pentru investitorii de calibru”, a
mai consemnat Marinescu.

Din 2014, funcþioneazã o linie
regulatã de transport containe-
rizat pe relaþia Ruse – Curtici

Autoritãþile bulgare au valorifi-
cat mult mai bine fondurile euro-
pene pentru creºterea gradului de
utilizare a porturilor situate pe re-
þeaua TEN-T centralã, context în
care se înregistreazã o expansiune
semnificativã a domeniului de re-
ferinþã. Pe de altã parte strategia
autoritãþilor bulgare constã în con-
cesionarea porturilor pe termen
lung unor agenþi economici care
dovedesc suficientã capacitate lo-
gisticã ºi financiarã pentru asigu-
rarea unei activitãþi economice la
parametri superiori. Prin aceasta se
asigurã mijloacele financiare nece-
sare pentru reconstrucþia ºi mo-
dernizarea infrastructurii portuare,

creºterea calitãþii servi-
ciilor furnizate ºi asigu-
rarea bunei funcþionãri
a administraþiilor
portuare.  De aseme-
nea, este evidentã op-
þiunea pentru tipurile
moderne de transport,
respectiv transportul
mãrfurilor containeri-
zate ºi pentru realizarea
nodurilor inter-modale,
care valorificã optim
infrastructurile fluvialã,
rutierã ºi feroviarã. Din
2014, funcþioneazã o
linie regulatã de trans-
port containerizat pe
relaþia Ruse – Curtici,
Portul Ruse fiind, prin

cele trei terminale (Est - include
un terminal RO-RO, Centru ºi
Vest), un important nod logistic în
care se conecteazã transportul na-
val, rutier ºi feroviar, care asigurã
funcþionarea unui block-train (sãp-
tãmânal 68 de trailere spre/dinspre
Germania. Comparativ, porturile
bulgãreºti, în principal Ruse, Sviº-
tov, Silistra, Belene, Lom ºi Vidin
au dezvoltat un sistem complex de
operare a mãrfurilor de toate cate-
goriile, cu accent pe mãrfurile con-
tainerizate ºi pe dezvoltarea unor
noduri logistice care conecteazã
transportul naval, rutier ºi feroviar.
Acestea sunt preferate inclusiv
pentru operaþiuni de bunkeraj ºi
pentru acostarea navelor de tu-
rism, datoritã taxelor mai mici, dar
ºi condiþiilor mai bune oferite pe
timpul staþionãrii.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Modalitatea de-a viziona la ci-
nema un concert muzical în trans-
misiune prin satelit este o premie-
rã pentru Craiova, oraºul alãturân-
du-se astfel altor comunitãþi urba-
ne româneºti (Bucureºti, Timiºoa-
ra, Cluj-Napoca, Braºov, Piteºti,
Oradea, Tg. Mureº, Satu Mare,
Deva, Suceava) care oferã deja pu-
blicului local astfel de evenimente.
Iniþiativa acestui mod modern de
a viziona spectacole ºi la Craiova
aparþine firmei româneºti
D’STARS, care de 6 ani se ocupã
de astfel de evenimente, realizate
ca transmisiuni prin satelit din mari

Concert André Rieu în transmisiuneConcert André Rieu în transmisiuneConcert André Rieu în transmisiuneConcert André Rieu în transmisiuneConcert André Rieu în transmisiune
prin satelit, la cinema „Patria”prin satelit, la cinema „Patria”prin satelit, la cinema „Patria”prin satelit, la cinema „Patria”prin satelit, la cinema „Patria”

D’STARS, în parteneriat cu RADEF RomâniaFilm,
vor prezenta sâmbãtã, 19 noiembrie, începând cu ora
19.00, la cinema „Patria” din Craiova, spectacolul
muzical „André Rieu: Crãciunul cu André”. O cele-
brare festivã, ce include un concert de Crãciun, ne-
maidifuzat pânã în prezent, cu faimoase piese precum
Hallelujah, Jingle Bells, White Christmas ºi multe
altele, interpretate de André Rieu ºi faimoasa sa Or-
chestrã „Johann Strauss”, alãturi de sopranele ºi te-
norii sãi. Spectacolul este transmis prin satelit ºi
dureazã 135 de minute, fãrã pauzã. Biletele se pot cum-
pãra de la casieria cinema „Patria” Craiova.

Potrivit organizatorilor, «„Do-
rian” se construieºte plecând de
la o premisã pe cât de absurdã, pe
atât de puternicã ºi de imposibil de
ocolit: sfârºitul lumii va veni în 24
de ore. Pe 5 octombrie 2016. La
ora 8.00. Dorian trãieºte în Bucu-
reºti ºi mai are 24 de ore pânã când
patul, masa, scaunele, televizorul
ºi restul obiectelor din apartamen-

„„„„„DorianDorianDorianDorianDorian””””” – spectacol de dans contemporan, – spectacol de dans contemporan, – spectacol de dans contemporan, – spectacol de dans contemporan, – spectacol de dans contemporan,
cu proiecþii multimedia, la Craiovacu proiecþii multimedia, la Craiovacu proiecþii multimedia, la Craiovacu proiecþii multimedia, la Craiovacu proiecþii multimedia, la Craiova

Într-un context în care dansul contemporan are din ce în ce mai
multã vizibilitate în peisajul artistic din România, Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova prezintã un nou spectacol: „Dorian”,
creat de Oana Rãsuceanu în jurul unui singur actor-dansator –
George Albert Costea –, prin îmbinarea dansului contemporan cu
proiecþii multimedia. Spectacolul este realizat de Asociaþia Cultu-
ralã „Control N” ºi a avut premiera pe 30 octombrie a.c., la Teatrul
UNTEATRU din Bucureºti, fiind itinerat apoi în patru spaþii de joc,
din patru oraºe: Bucureºti, Timiºoara, Craiova ºi Ploieºti. Proiec-
tul este finanþat de Ministerul Culturii ºi co-finanþat de Adminis-
traþia Fondului Cultural Naþional. La Craiova, vor avea loc douã
reprezentaþii – astãzi ºi mâine, 15 noiembrie, de la ora 19.00, în
Sala „Ion D. Sîrbu” a TNC. Bilete ºi rezervãri – în reþeaua de
bilete Eventim ºi la Agenþia teatrului (tel. 0251.413.677), la preþul
de 30 lei, cu reducere la jumãtate pentru elevi ºi studenþi.

tul lui nu vor mai exista. Dorian
aflã vestea de la ºtiri ºi decide sã
petreacã ultimele 24 de ore la el
acasã, singur, aºa cum îºi trãise ºi
pânã acum viaþa de zi cu zi. Spec-
tacolul este construit pe juxtapu-
nerea dansului contemporan cu
proiecþii multimedia. Jocul creat
între miºcarea fizicã, realã, con-
cretã, construitã sub ochii specta-

torului ºi imaginile surprinse în pro-
iecþiile video vor duce cãtre des-
coperirea trecutului ºi prezentului
din viaþa lui Dorian».

„Dorian” este construit în ju-
rul unui singur actor-dansator:
George Albert Costea. Membru
al colectivului artistic al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, o prezenþã constantã în tea-
trele bucureºtene (Teatrul Notta-
ra, Teatrul de Comedie, Teatrul
Metropolis) ºi în spaþiul teatrului
independent (Godot Café Teatru,
Green Hours, UNTEATRU, Com-
pania D’Aya), George Albert Cos-
tea a lucrat cu numeroºi regizori,
printre care Robert Wilson, Silviu
Purcãrete, Peter Schneider, Tim
Carroll, Mircea Corniºteanu, Ja-
nusz Wisniewski, Rãzvan Mazilu
sau Vlad Cristache. În 2016 a fost
nominalizat pentru rolul din „The
History Boys. Poveºti cu parfum
de liceu”, în regia lui Vlad Crista-
che, la Premiul pentru Cel mai bun

actor în rol secundar (Gala Pre-
miilor UNITER).  

Conceptul, regia ºi coregrafia
spectacolului sunt semnate de
Oana Rãsuceanu. Cu o activita-
te intensã ca scenarist de film, ea
a absolvit în 2007 un Master în Artã
Coregraficã în cadrul UNATC ºi
de atunci a derulat o serie de pro-
iecte în zona teatrului ºi dansului,
ca scenarist / dramaturg, regizor
ºi coregraf. Printre spectacolele
realizate de Oana Rãsuceanu se
aflã „Telefonul din colþul strãzii”
(spectacol de teatru-dans, dupã
texte de Cristian Popescu), „Dear
Diary” (spectacol de dans, reali-
zat cu sprijinul Teatrului Nottara
din Bucureºti), cât ºi o serie de
spectacole pentru copii.

«Prin dans, imagini video ºi mu-
zicã, fãrã niciun cuvânt rostit, „Do-
rian” este, de fapt, înainte de ori-
ce, o poveste despre cuvinte. Cele
pe care nu le spunem niciodatã ºi
pe care atunci când ne facem curaj
sã le spunem, dacã ne facem vreo-
datã curaj pentru asta, e deja puþin

prea târziu», spune Oana Rãsucea-
nu despre spectacolul „Dorian”.
Proiecþiile video sunt creaþia echi-
pei formate din Iulia Ruginã, Adri-
an Câmpean, Dan Adrian Ionescu
(care realizeazã ºi scenografia) ºi
Mizdan, iar muzica este compusã
de Mihai Dobre, membru fondator
ºi vocal ªuie Paparude.

Premiera spectacolului a avut loc
pe 30 octombrie a.c., la UNTEA-
TRU din Bucureºti, ºi a fost urma-
tã de reprezentaþii în 31 octombrie,
1 ºi 2 noiembrie în acelaºi spaþiu.
Alte trei teatre – Teatrul Naþional
„Mihai Eminescu” din Timiºoara (5
ºi 6 noiembrie), Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova (14
ºi 15 noiembrie) ºi Teatrul „Toma
Caragiu” din Ploieºti (21 ºi 22 no-
iembrie) – gãzduiesc întâlnirea pu-
blicului cu „Dorian”, oferindu-le
spectatorilor ocazia descoperirii
unui grup de artiºti al cãror scop
comun este acela de a le oferi un
produs cultural original ºi de a-i
atrage cãtre viitoare spectacole de
dans contemporan.

capitale ale lumii.
„Portofoliul de transmi-

siuni al D’STARS conþine specta-
cole de la Metropolitan Opera New
York, Teatro alla Scala Milano, Ro-
yal Opera House Londra, Bolºoi Te-
atr Moscova, Filarmonica din Ber-
lin, Teatro Real Madrid, Gran Tea-
tre del Liceu Barcelona, concerte
din muzica tinerelor generaþii gen
Ed Sheeran, Back Street Boys etc.”,
precizeazã reprezentanþii firmei,
într-un comunicat de presã. Primul
spectacol muzical ca ºi transmisiu-
ne prin satelit pe care D’STARS îl
propune craiovenilor este un con-
cert André Rieu – artist care nu mai
are nevoie de nici o prezentare în

România. Cartea sa de vizitã sunt
cele peste 70.000 de bilete vândute
la suita de concerte pe care le-a sus-
þinut în iunie 2015 în Piaþa Consti-
tuþiei din Bucureºti.

Ca o exclusivitate pentru publi-
cul din cinematografe, cu prilejul
spectacolului „André Rieu: Crã-
ciunul cu André” muzicianul îºi
va invita fanii în Maastricht, pen-
tru un tur live prin oraºul sãu natal
gãtit de sãrbãtoarea Crãciunului. De
asemenea, acesta va participa la o
sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri
în compania gazdei CinemaLive,
Charlotte Hawkings, care îi va
pune artistului întrebãri adresate de
publicul din cinematografe.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Notã
Cu o întârziere care îmi va scuza, pen-

tru inadecvarea la rezultatul votului prezi-
denþial din Basarabia, am considerat sã re-
iau aici, dupã aproape 27 de ani, impresii-
le de cãlãtorie  pe care am fãcut-o în fier-
bintea primãvarã a anului de graþie 1990.

Jurnal din Basarabia
 „Aud un clopot, sus, pe cruce”,  aºa

se intitula spectacolul Iui Tudor Gheor-
ghe pe care aveam sã-l vi-zionez, într-o
marþi dinaintea Paºtelui, în Parcul Verde
din Chiºinãu arnânat ºi reprogramat, din
cauza timpului nefavorabil, specta-colul
a cãpãtat dimensiunea unei auten-tice sãr-
bãtori-emblemã a sentimentului profund
de românitate ; versul popular eu insinuãri
de cristal fierbinte ºi ver-sul poetic „pro-
fan”, îndeosebi al lui Grigore Vieru, au
surpat, fãrã preaviz, arti-ficiale punþi ºi
hotare, stârnind, acolo, în imensa revãr-
sare de verde a aces-tui parc asemãnãtor
întrucâtva cu Parcul Bibescu din Bãnie,
o puternicã mani-festare de unitate ºi co-
muniune. Intr-un decor hibernal, sub
semnul renaºterii pascale.

Tudor Gheorghe scormonea hã-rãzit ºi
dureros de dulce în jãratecul mustind de
adevãr al limbii române, în timp ce publi-
cul se ridica, în semn de cinstire, ca într-
o catedralã deschisã, la fiecare silabã în

RESTITUTIORESTITUTIORESTITUTIORESTITUTIORESTITUTIO

Alla Cebotari, primul cetãþean al Republicii Mol-
dova stabilit la Craiova: „Am votat pentru reîntregirea
neamului nostru, în primul rând, pentru fraþii ºi surorile
ºi toatã aceea parte de peste Prut, care trebuie sã vinã
acasã. Trebuie sã ne gândim la generaþia care vine din
urmã, pentru cã ei trebuie sã cunoascã ºi altceva, dar în
mod special, rãdãcinile. Am votat pentru o Europã mare,
liberã, pentru integritatea Republicii Moldova ºi pentru
valorile noastre naþionale. Basarabia trebuie sã vinã aca-
sã, pentru cã Basarabia e România!”.

care regãsea câte o nestematã din zes-
trea ºi din jertfa — în aparenþã ºi vre-
melnic — pierdutã ori ziditã în uitare

Trecând zilnic pe aici, în aceste zile al
popasului meu basarabean, aveam sã
constat cum zeci, uneori sute de români,
se întâlneau, discutau, „parlamentau” des-
chis asupra celor mai arzãtoare proble-
me ale mo-mentului ; mai mult, pe mari
pancarte, prin afiºe aºezate la vedere, alã-
turi de tricolorul strãmoºesc, erau punc-
tate do-leanþele de moment ori idealurile
nici-odatã abandonate. Cu câteva zile îna-
intea deschiderii sesiunii noului parlament
al republicii, am citit afiºe imense in care
se fixa ordinea de zi a acestuia: discu-ta-
rea ºi divulgarea pactului Ribentropp-Mo-
lotov ºi a consecinþelor lui, precum ºi
sprijinul deplin pentru actul de indepen-
-denþã a Lituaniei.

Puþin mai departe, în spaþiul verde din
faþa clãdirii comenduirii de partid a repu-
blicii douã „figuri” in piatrã, Marx ºi En-
gels, într-un... dialog al muþilor despre,
poate, prãbuºirea sistemului co-munist ºi
a ideologiei care l-a inventat ºi alimentat
; un bãtrân moldovean pus pe ºotii îmi
spune, într-o searã friguroa-sã, cã, în di-
mineaþa de dupã cutremurul din 1987, cei
doi „profeþi” ar fi fost gãsiþi îmbrãþiºaþi
ºi cãzuþi la pãmânt.

La sta-tuia lui Lenin, buchetele de flori
s-au rãrit vizibil, cu toate cã, aflu, încã

nu s-a abandonat tradiþia stalinistã ca ti-
ne-rii cãsãtoriþi sã se fotografieze la pi-
cioa-rele ilustrului „învãþãtor” ºi sã de-
punã acolo jerbe de flori.

Duminicã, 8 aprilie, particip Ia douã
manifestãri majore cu profunde implica-þii
politice : la orele 15,00, tot la Teatrul Ver-
de, o adunare a Miºcãrii Verzilor din Ba-
sarabia, intitulatã „Ave”, cu luãri de cu-
vânt, cu afiºe ºi cu nelipsitul tricolor ; în
ciuda impresiei relativ favorabile pe care
mi-a creat-o întâiul contact cu ora-ºul,
aflu aici, cu oarecare surprizã, cã miºca-
rea respectivã considerã republica drept
unul dintre cele mai poluate locuri din
Europa ; cifrele invocate sunt, in-tr-ade-
vãr, descumpãnitoare ºi mã trezesc gân-
dind la faptul cã Ia noi încã nu dis-pu-
nem de ele, pentru a putea constata, de-
sigur, o ºi mai îngrijorãtoare stare de lu-
cruri. Pe neobservate, adunarea capãtã
forma unui miting politic, cãci la tribu--
nã urcã douã delegaþii frãþeºti — din Gru-
zin ºi din Estonia, cu drapelele lor strã-
moºeºti ; totul se transformã într-o de-
monstraþie emoþionantã a sentimentelor
de independenþã, anticomuniste ºi anti-
-colonialiste, sub semnul cinstirii memo--
riei luptãtorilor cãzuþi în timpul eveni--
mentelor din anul trecut de Ia Tbilisi (se
aprind luminãri ºi se pãstreazã un mo--
ment de reculegere) ; apoi, toate cele trei
naþiuni participante rostesc legãminte de

susþinere, de simpatic ºi de. îmbãrbãtare
pentru poporul lituanian. Discursul lui Ni-
colae Costin, noul primar al Chiºinãului,
primul fãrã partid din istoria repu-blicii,
devine deodatã un rechizitoriu îm-potri-
va pângãritorilor de neam ºi de lim-bã ºi
un patetic apel la trezire ºi veghe.

Cineva anunþã la microfon cã toatã mul-
þimea prezentã e invitatã sã participe la
mitingul organizat, începând de la orele
17,00, de cãtre. Frontul Popular Mol-do-
venesc, cu punctul de pornire la poarta
principalã a parcului, acolo unde studen-
-þii sunt deja adunaþi ; pornim grãbiþi într-
acolo ºi sunt uimit sã constat câte dra--
pele tricolore ºi câte pancarte se ivesc
deodatã de pretutindeni. Mitingul, înce-
put cu un marº de câþiva buni kilometri
(aproape trei ore ºi ceva de mers pe prin-
cipalele artere ale oraºului) are drept ob-
iectiv manifestarea solidaritãþii cu decla-
raþia de independenþã adoptatã de parla-
mentul lituanian. Pe parcurs, spec-trul re-
vendicãrilor se va modifica ºi lãrgi, cãci
pe tot traseul, cei peste 30 de mii de de-
monstranþi (când s-au adunat, Doamne?!)
vor scanda, printre altele: „Jos comunis-
mul!”; „Afarã colonialiºtii !” ; „Jos mâi-
nile de pe Lituania !“. Marºul sfârºeºte
în Piaþa Catedralei, unde se desfã-ºoarã
un Te Dum în memoria victimelor siste-
mului stalinist-brejnevist.

Chiºinãu, aprilie 1990

Mobilizare generalã pentru Maia Sandu, la Craiova
Mobilizare mai bunã ieri, în tu-

rul II al alegerilor prezidenþiale din
Republica Moldova, unde liderul
socialiºtilor moldoveni, Igor Do-
don, ºi candidata unicã proeuro-
peanã a Partidului Acþiune ºi Soli-
daritate (PAS), Partidului Platfor-
ma Demnitate ºi Adevãr (PPDA)
ºi Partidului Liberal Democrat
(PLDM), Maia Sandu, s-au con-
fruntat. În România  au fost des-

chise 11 secþii de votare. În pre-
mierã, anul acesta a fost deschisã
ºi o secþie de votare la Craiova, la
Universitate, Secþia nr 1/339, unde
au fost aºteptaþi sã voteze peste
500 de cetãþeni ai Republicii Mol-
dova, majoritatea studenþi. Ieri, la
ora 12.00, în Bãnie votaserã deja
250 de alegãtori. Majoritatea ce-
lor care bãgau buletinul de vot în
urmã spuneau cã au venit cu spe-

ranþã ºi sunt foarte încrezãtori cã
ºi Republica Moldova poate de-
veni o þarã europeanã. Rolul pre-
ºedintelui este important în Repu-
blica Moldova, acesta având drep-
tul de a întoarce legi în Parlament,
de a dizolva legislativul în unele
condiþii ºi de a numi premierul. El
este responsabil cu politica exter-
nã a þãrii

MARGA BULUGEAN

Gheorghe Cucoº, consilier, Secþia de votare nr.
1/339 Craiova: „Prezenþa pânã la aceastã orã (nr. ora
12.00), este una bunã ºi aºteptãm ca ºi rezultatul final
sã fie unul bun.  Procesul electoral decurge într-o at-
mosferã paºnicã, liniºtitã, fãrã evenimente. Comparativ
cu turul I avem o prezenþã dublã. Adicã au votat în jur
de 250. Majoritatea tineri. Aºteptãm sã vinã toþi studen-
þii care învaþã la Craiova ºi nu numai. Au venit pânã în
acest moment ºi tineri ºi Piteºti ºi Petroºani”.

Elena Þurcanu, studentã anul III, Facultatea de
Economie: „Am venit astãzi cu gândul la un viitor mai
bun. Am venit cu gândul sã avem posibilitatea sã ne
întorceam acasã cu noi perspective, cu noi schimbãri
ºi sã mergem cu gândul cã vom face parte din UE ºi nu
ne vom întoarce acolo unde ne-a fost mai rãu...”.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a emis, cãtre structurile din
teritoriu, Nota nr. 609/08.11.2016
privind stimularea participãrii în
învãþãmântul preºcolar a copiilor
provenind în familii defavorizate.
„Considerãm necesarã întãrirea
colaborãrii la nivel local ºi naþio-
nal, astfel încât sã existe paritate
între numãrul de copii introduºi ca
eligibili în Sistemul Informatic In-
tegrat al Învãþãmântului din Româ-
nia (SIIIR) ºi solicitãrile aprobate
la nivel de Unitate Administrativ –
Teritorialã (UAT) pentru stimulen-
tul educaþional sub formã de tichete
sociale pentru grãdiniþã. De ase-
menea, informãm cã a fost apro-
batã ºi Ordonanþa de Urgenþã nr.
66/2016, prin care ºi preºcolarii din
grãdiniþele de stat ºi particulare
acreditate cu program normal de
patru ore vor beneficia de progra-
mul de încurajare a consumului de
fructe proaspete, aceasta fiind o
altã mãsurã din Pachetul integrat
pentru combaterea sãrãciei. Infor-
maþiile privind suportul tehnic pen-
tru aplicaþia SIIIR pot fi gãsite la
adresa de e-mail: suport@siiir.e-
du.ro”, a precizat prof.  Monica
Sunã, inspector ºcolar de specia-
litate în cadrul ISJ Dolj.

Procedurã obligatorie
Pentru cuprinderea în program

a preºcolarilor, trebuie îndeplinitã

Metodologia atragerii copiilor în învãþãmântulMetodologia atragerii copiilor în învãþãmântulMetodologia atragerii copiilor în învãþãmântulMetodologia atragerii copiilor în învãþãmântulMetodologia atragerii copiilor în învãþãmântul
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În urmã cu câteva zile, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a trimis în teritoriu, spre unitãþile

ºcolare subordonate, noile norme metodologice de
aplicare a Legii nr.248/2015 privind stimularea
participãrii în învãþãmântul preºcolar a copiilor

provenind din familii defavorizate, la care se
adaugã monitorizarea implementãrii actului nor-

mativ menþionat, cu includere în Pachetul integrat
pentru combaterea sãrãciei.

o adevãratã procedurã legislativã.
Aceasta se aplicã la nivelul unitã-
þilor de învãþãmânt preuniversitar,
cu personalitate juridicã, în care
funcþioneazã grupe de învãþãmânt
preºcolar, cu beneficiari ai tiche-
tului social pentru grãdiniþã. Ast-
fel, persoana responsabilã cu ges-
tionarea SIIIR, din cadrul UAT, va
înregistra/actualiza lunar benefi-
ciarii eligibili ai tichetelor sociale
pentru grãdiniþã, pânã cel târziu
ultima zi lucrãtoare a lunii respec-
tive. Începând cu data de 6 a lunii
ulterioare celei de referinþã, repre-
zentantul UAT listeazã documen-
tul, pe SIIIR, semnat de cãtre di-
rectorul unitãþii de învãþãmânt ºi
de reprezentantul Serviciului so-
cial din cadrul Primãriei, prezen-
þa zilnicã la cursuri a copiilor fi-
ind efectuatã de cãtre educatoa-
rea de grupã. Motivarea absenþe-
lor se face de faþã cu pãrinþii sau
reprezentanþii legali ai copiilor,
cãrora li se explicã la câte învoiri
mai are dreptul minorul, din cele
trei legale. Responsabilitãþile ce-
lor care se ocupã de implementa-
rea procedurii sunt specifice fie-
cãrei structuri în parte. Astfel,
managerul asigurã logistica nece-
sarã, nominalizeazã persoanele
responsabile, consiliazã ºi spriji-
nã educatoarea. La rândul sãu,
cadrul didactic pentru grupa
preºcolarã trebuie sã informeze ºi

sã consilieze pãrinþii cu tot ceea
ce presupune prevederile legale;
sã noteze, cu maximum de corec-
titudine, prezenþa zilnicã a copii-
lor ºi sã o transmitã persoanei res-
ponsabile, la nivelul unitãþii de în-
vãþãmânt, cu introducerea date-
lor în SIIIR, la termenul solicitat.
La rândul lor, persoanele care rãs-
pund de centralizarea în sistemul
informatic a dosarelor, atât de la
ºcoli, cât ºi de la UAT sunt obli-
gate sã transcrie corect ºi sã în-
registreze toate datele necesare.

Sunt, încã, probleme
Pachetul integrat pentru com-

baterea sãrãciei, lansat, în fe-

bruarie 2016, de Guvernul Ro-
mâniei, cu partea sa integratã în
ceea ce priveºte stimularea par-
ticipãrii în învãþãmântul preºco-
lar a copiilor provenind din fa-
milii defavorizate, a avut o pri-
mã evaluare la finele lunii oc-
tombrie. Conform datelor statis-
tice, la nivel naþional, la debutul
din februarie din cei 111.396 de
copii eligibili în România, 45%
au fost introduºi în SIIIR, în
iunie procentul era de 60%, iar
o creºtere s-a observat ºi în sep-
tembrie (peste 23%), totalul de
90.000 de copii, þinta la finele
acestui an fiind aproape atinsã.
Demn de remarcat este cã din

procentajul din septembrie, care
se traduce în mai bine de 26.000
de minori reintegraþi, 67% au
avut prezenþã regulatã. Printre
problemele descoperite s-au
aflat: comunicarea defectuoasã
între directorii de ºcoli ºi pri-
mari, în ceea ce priveºte nu-
mãrul copiilor eligibili ºi dosa-
rele aprobate; nerespectarea de
cãtre cadrele didactice a pro-
cedurii de înregistrare a pre-
zenþelor la cursuri; la nivel UAT
– nedistribuire în termen a ti-
chetelor de grãdiniþã, lipsa ma-
gazinelor afiliate în reþeaua emi-
tenþilor de tichete etc.

CRISTI PÃTRU

Centrul Zonal Craiova, cel de-al patrulea
din þarã care funcþioneazã în cadrul Insti-
tuþiei Avocatului Poporului, organizeazã mâi-
ne, la sediul „Facultãþii de Drept „Spiru Ha-
ret”, o dezbatere care ca temã cei 10 ani de
prevenire a torturii ºi activitatea Domeniu-
lui privind prevenirea torturii în locurile de

10 ani de prevenire a torturii în România

Practic, s-a finalizat concur-
sul pentru ocuparea posturilor
de director, respectiv director
adjunct în unitãþile de învãþã-
mânt preuniversitar, rãmânând
sã mai aibã loc examinãrile re-
programate din cauze obiecti-
ve. În mare, se cunosc rezulta-
tele. Ultimele douã instituþii care
au fost programate au fost Co-
legiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu” ºi Colegiul Naþi-
onal Pedagogic „ªtefan Velo-
van”, ambele din Craiova.

La prima instituþie, profZam-
firicã Petrescu a câºtigat fãrã
emoþii concursul pentru funcþia de director
adjunct. La „ªtefan Velovan” a fost o com-
petiþie acerbã. Primul loc, în ceea ce priveºte
competiþia pentru funcþia de manager, a fost
ocupat de prof. Vasile Voinescu, urmat de
actualul director, prof.  Adrian Stroe. Cei
doi ºi-au pãstrat poziþiile ºi pentru adjunct. Va
urma perioada contestaþiilor, pentru toþi par-

detenþie în primii ani de exercitare a atribu-
þiilor de Mecanism Naþional de Prevenire.
În þara noastrã, Domeniul privind preveni-
rea torturii este organizat conform OUG 48/
2014, în structura centralã, care cuprinde
ºi Centrul Zonal Bucureºti ºi structura teri-
torialã care cuprinde Centrul Zonal Alba,

Centrul Zonal Bacãu ºi
Centrul Zonal Craiova.

Centrul Zonal Craiova ºi-
a început activitatea în luna
mai a anului 2015, având în
prezent o echipã formatã
din trei membri, un consi-
lier juridic, un medic ºi un
psiholog ºi o arie de activi-
tate ce cuprinde un numãr
de 9 judeþe: Arad, Timiº,
Caraº-Severin, Mehedinþi,
Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt ºi
Argeº. De la înfiinþare ºi
pânã în prezent aceºtia au
efectuat peste 30 de vizite
în locuri de detenþie din aria
lor de competenþã.

LAURA MOÞÎRLICHE

La Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”
se profileazã o conducere nouã

ticipanþii din teritoriu, care vor fi depuse între
21-23 noiembrie, soluþionarea lor fiind fãcutã
cunoscutã în luna decembrie. Cum foarte
multe cadre didactice au optat pentru mai
multe posturi, unii fiind ºi eligibili în diverse
cazuri, se aºteaptã opþiunea acestora, astfel
încât, deocamdatã, nu se poate vorbi de o
situaþie strictã a posturilor ocupate.

CRISTI PÃTRU
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Un concert susþinut de Sting a
inaugurat sâmbãtã searã sala de
spectacole Bataclan din Paris pen-
tru prima datã de la momentul la
care 90 de persoane au fost ucise
de cãtre jihadiºtii Statului Islamic,
în atacurile coordonate din oraº,
petrecute pe 13 noiembrie 2015.
La concert au fost prezenþi ºi su-
pravieþuitori ai incidentului, spec-
tacolul fiind susþinut în ajunul în
care se împlineºte un an de la cel
mai sângeros atac terorist petre-
cut în Franþa. Organizatorii au de-
clarat cã au decis sã redeschidã
faimoasa salã de concerte pentru
cã nu îºi doreau ca aceasta sã de-
vinã “un mormânt”. Sting va dona
încasãrile de la concert cãtre douã
organizaþii de caritate care se ocupã de vic-
timele atacului.Bataclan a fost ultimul loc
atacat dintr-o serie de atacuri coordonate pe
13 noiembrie 2015, atât pe Stade de France,
cât ºi în zona unor restaurante din Paris pli-
ne de oameni care ieºiserã sã se bucure de
timpul liber. Cei 130 de oameni care ºi-au
pierdut vieþile în acea noapte vor fi come-
moraþi într-o serie de evenimente sobre în
acest weekend. Sala de spectacole Bataclan,
unde în jur de 1.500 de oameni urmãreau

Patru americani au murit în urma
atacului sinucigaº ce a vizat baza
aerianã Bagram din Afganistan

Patru americani au decedat, iar 16 mi-
litari americani ºi unul polonez au fost
rãniþi în urma atentatului sinucigaº care
a avut loc sâmbãtã în incinta bazei aeri-
ene Bagram din Afganistan. Doi mili-
tari ºi doi contractanþi americani au de-
cedat dupã ce un atacator sinucigaº de-
ghizat ca muncitor s-a aruncat în aer în
incinta bazei aeriene. Ash Carter, secre-
tarul american al Apãrãrii, a comunicat
cã Pentagonul va investiga circumstan-
þele atacului pentru a identifica soluþiile
necesare pentru a îmbunãtãþi securita-
tea bazei. Insurgenþii talibani au reven-
dicat responsabilitatea pentru atentat,
spunând cã a fost comis de un atacator
sinucigaº aflat în interiorul bazei. Zabi-
hullah Mujahid, un purtãtor de cuvânt
al talibanilor, a afirmat cã atacul a fost
pregãtit timp de patru luni.

Canada cere ca sancþiunile împotriva
Rusiei sã fie susþinute de toate
þãrile aliate

Stephane Dion, ministrul canadian de
Externe, a declarat cã statele aliate tre-
buie sã ramânã ferme în a susþine sanc-
þiunile împotriva Rusiei, introduse ca
urmare a acþiunilor ruse în Ucraina.
„Comportamentul Rusiei în Ucraina ºi
Siria este unul problematic, ca sã nu
spun mai mult. Din aceastã cauzã este
important sã fim foarte sinceri în relaþia
noastrã cu Rusia”, a declarat Dion, la
doar trei zile dupã victoria lui Donald
Trump în alegerile prezidenþiale, dupã ce
în campanie, republicanul a avut cuvin-
te de laudã pentru Vladimir Putin. „În
ceea ce priveºte Ucriana, sancþiunile exis-
tã deja ºi Canada insistã ca toate þãrile
sã fie foarte ferme în privinþa acestor
sancþiuni”, a adãugat oficialul de la Ot-
tawa. Dupã victoria lui Trump în alege-
rile prezidenþiale, liderii occidentali au
declarat cã noul preºedinte american ar
trebui sã nu ignore acþiunile Rusiei în
Crimeea ºi Siria. Statele Unite, Uniu-
nea Europeanã ºi Canada au sancþio-
nat Rusia pentru anexarea regiunii Cri-
meea ºi pentru sprijinul acordat separa-
tiºtilor din estul Ucrainei.

Zeci de mii de persoane au participat
sâmbãtã la protestele anti-Trump
din mai multe oraºe americane

Zeci de mii de americani au partici-
pat ºi sâmbãtã la proteste faþã de victo-
ria republicanului Donald Trump în
cursa prezidenþialã, pentru a patra zi con-
secutivã. Protestele de sâmbãtã au fost
în general paºnice, însã doi ofiþeri de
poliþie au fost uºor rãniþi în timpul ma-
nifestaþie de la Indianapolis. Demon-
stranþii au ieºit pe strãzile din mai mul-
te oraºe mari, precum Los Angeles, New
York ºi Chicago, dar ºi în unele mai
mici, ca Worcester, Massachusetts, sau
Iowa City. La New York, participanþii la
proteste s-au strâns în Union Sqaure
dupã care au mãrºãluit spre Trump To-
wer, unde preºedintele ales locuieºte.
Incidente violente s-au înregistrat la In-
dianapolis, unde mulþimea a aruncat
pietre spre forþele de ordine, rãnind uºor
doi ofiþeri. Unii protestatari au început
sã scandeze ameninþãri, inclusiv „Uci-
deþi poliþia”, fapt ce a determinat forþe-
le de ordine sã intervina pentru a aresta
ºapte participanþi.

Un grup naval, care include sin-
gurul portavion al Rusiei, a ajuns
în zona de est a Mediteranei ºi se
aflã în largul coastelor Siriei, a
anunþat comandantul portavionu-
lui Amiralul Kuzneþov. Sergei Ar-
tamonov, comandantul portavionu-
lui Amiralul Kuzneþov, nava amiral
a Flotei Rusiei, a declarat pentru
televiziune rusã de stat cã grupul
naval a ajuns în “estul Meditera-
nei” ºi “manevreazã la vest de
coastele Siriei”. Pe data de 19 oc-
tombrie, Norvegia a anunþat cã, în

Europa continuã sã se con-
frunte cu ameninþarea terorismu-
lui islamist, însã va învinge în cele
din urmã, scrie premierul fran-
cez Manuel Valls, într-un articol
apãrut în mai multe publicaþii eu-
ropene, la un an dupã atentatele
de la Paris. “Pe data de 13 no-
iembrie 2015, terorismul islamist
a lovit Franþa, la Saint-Denis ºi
Paris, într-un mod în care nu am
mai fost atacaþi vreodatã”, se afir-
mã în articolul publicat în El Pais,
La Repubblica, The Guardian, Le
Soir, La Tribune de Genève þi Die
Welt. “Mâine, Franþa, unitã în
semn de comemorare, va lua o
pauzã pentru a reflecta (...) Uni-
tatea este un lucru de care acum
avem nevoie mai mult decât ori-
când, pentru cã am intrat într-o

Sala de concerte Bataclan, inauguratã de Sting,Sala de concerte Bataclan, inauguratã de Sting,Sala de concerte Bataclan, inauguratã de Sting,Sala de concerte Bataclan, inauguratã de Sting,Sala de concerte Bataclan, inauguratã de Sting,
la un an de la atacurile teroriste din Parisla un an de la atacurile teroriste din Parisla un an de la atacurile teroriste din Parisla un an de la atacurile teroriste din Parisla un an de la atacurile teroriste din Paris

concertul trupei americane de rock Eagles
of Death Metal când jihadiºtii înarmaþi au
pãtruns subit, este una dintre cele mai sim-
bolice locuri. Jules Frutos, co-administra-
tor al sãlii în ultimii 12 ani, a declarat pen-
tru agenþia AFP: “A trebuit sã mergem îna-
inte dupã aceastã orare pentru a nu lãsa în
urmã un mausoleu, un mormânt” Frutos l-
a contactat pe rockerul britanic Sting, care
a cântat pentru prima oarã la Bataclan în
1978, pentru a discuta despre concert dupã

ce a citit în presã cã acesta
dorea sã îºi ofere sprijinul.
Sting a declarat înainte de
concert cã sperã cã eveni-
mentul “va respecta memo-
ria precum ºi dragostea de
viaþã a celor care au cãzut vic-
time”. Cele 1.000 de bilete
puse la dispoziþia publicului
pentru acest concert au fost
epuizate în 30 de minute de
la punerea lor în vânzare.
Sute de bilete au fost reþinute
pentru supravieþuitori, iar la
faþa locului vor fi psihologi
pentru oricine va avea nevo-
ie.” Întreaga lume va urmãri
concertul live de la Bataclan”,
a declarat Jerome Langlet,
din partea proprietarilor La-

gardere Live Entertainment. Sala de con-
certe a fost închisã ieri, în ziua aniversãrii,
când a fost dezvelitã o placã memorialã
pentru cei care ºi-au pierdut viaþa. Sala de
spectacole Bataclan, al cãrei interior a fost
complet renovat, se va deschide din nou
miercuri pentru o serie de concerte ale cân-
tãreþului britanic Pete Doherty, vedetei din
Senegal Youssou N’Dour ºi legendei anilor
60, cântãreaþa britanicã Marianne Faithfull.

Manuel Valls, premierul Franþei, este sigur
de victoria Europei în faþa terorismului islamist

nouã erã, lãsând în urmã vremu-
rile fãrã griji din trecut”, mai scrie
Valls. Premierul francez vorbeº-
te ºi despre rolul Europei în plan
internaþional, afirmând cã “Sta-
tele Unite sunt din ce în ce mai
puþin implicate în afacerile mon-
diale. Europa nu se mai poate re-
fugia în spatele aliatului sãu ame-
rican ºi sã fugã de responsabili-
tãþi”. “La un an de la 13 noiem-
brie, sunt conºtient de temerile
ºi întrebãrile cu care se con-
fruntã societãþile noastre. Oa-
meni sunt îngrijoraþi ºi le dato-
rãm adevãrul. Da, terorismul ne
va mai lovi, însã, avem în noi
resursele pentru a rezista ºi pu-
terea de a învinge. Noi, europe-
nii, vom învinge terorismul isla-
mist”, încheie Valls.

Grupul naval rus din Marea Mediteranã
a ajuns în largul coastelor siriene

ultimele zile, a observat ºapte nave
militare ruse, inclusiv portavionul
Amiralul Kuzneþov, trecând prin
Marea Barents spre Marea Nordu-
lui, în drumul spre Marea Medite-
ranã. La bordul portavionului Ami-
ral Kuzneþov sunt zeci de avioane
de vânãtoare ºi recunoaºtere care
ar putea participa la raidurile aerie-
ne în Siria. NATO ºi-a exprimat
preocuparea în legãtura cu posibi-
litatea ca grupul naval sã fie folosit
pentru a intensifica intensifica ata-
curile împotriva rebelilor din Siria.
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Anunþul tãu!
PÃTRU VLAD - ADRIAN

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,CONSTRUIRE SPÃLÃTO-
RIE AUTO,, propus a fi amplasat
în Municiopiul Calafat,str. B-dul
de Centurã, nr. 1. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1ºi la sediul
Municipiului Calafat, str. B- dul
de Centurã, nr. 1, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

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.

Primãria Comunei Cetate organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeter-
minatã a funcþiei cu regim contractual vacantã –
asistent medical comunitar debutant

Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la
concurs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale sunt:

- Diplomã/adeverinþã de absolvire scoalã postlicea-
lã sanitarã în specialitatea asistent medical generalist /
asistent medico-social

- Membru al Ordinului Asistenþilor Medicali Genera-
liºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din România

- Domiciliul în Comuna Cetate
Concursul se va organiza conform calendarului urmãtor:
29. Noiembrie. 2016,ora 16.00 – termenul limitã

pentru depunerea dosarelor
12.decembrie 2016, ora 10.00- probã scrisã
13. decembrie 2016,ora 10.00- probã interviu
Relaþii suplimentare se obþin la sediul Primãriei

Comunei Cetate, judeþul Dolj, telefon 0251364022.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:

1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti-
Celaru, cadastru ,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/ 542.454.
D+P,6 camere, de-
pendinþe, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.

Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Cra-
iova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.
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Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  3  posturi  vacante de  personal con-
tractual dupã cum urmeazã :

- 2 posturi de supraveghetor, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu normã
întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a  Muzeului Olteniei
Craiova ;

-   1 post de gestionar custode treaptã profesionalã II, studii medii, pe duratã
nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Ar-
heologie a  Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-    14 noiembrie 2016, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Moni-
torul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de
internet www.muzeulolteniei.ro.

-     14 noiembrie 2016 – 22 noiembrie 2016, perioada de depunere a dosarelor la
sediul Extindere

Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;
- 23 noiembrie 2016  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 08 decembrie 2016 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al

Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 13 decembrie 2016, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al

Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afi’ate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr. 8
Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial + societate. Te-
lefon: 0769/620.194.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; -
Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centraliza-
tã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoa-
re pãioase Craiova,
an de fabricaþie
2008, stare foarte
bunã. Telefon:
0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri func-
þionabil, giurgiuve-
le trei canate cu
geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã, masã,
saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând sãpun de
casã 5 lei / kg, ºubã
îmblãnitã, guler as-
trahan pe comandã,
4 bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m,
3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon.
Preþuri mici. Tele-
fon: 0752/392.445.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Craiova) parcela
G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - con-
struit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri supra-
puse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.

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

luni, 14 noiembrie 2016

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere deco-
mandate, microcen-
tralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez apartament
3 camere decoman-
date etaj1/8 zona
Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro nego-
ciabil. Telefon 0746/
541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc
doamnã sã fim uniþi
câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Te-
lefon: 0787/724.
894; 0251/458.472.
Domn 60 ani agrea-
bil, vãduv doresc iu-
bitã, vârstã medie,
corp siluet. Telefon:
0748/542.454.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Craiova II remizeazã la Moreni, PodariulCraiova II remizeazã la Moreni, PodariulCraiova II remizeazã la Moreni, PodariulCraiova II remizeazã la Moreni, PodariulCraiova II remizeazã la Moreni, Podariul
pierde “acasã” într-un derby al suferinþeipierde “acasã” într-un derby al suferinþeipierde “acasã” într-un derby al suferinþeipierde “acasã” într-un derby al suferinþeipierde “acasã” într-un derby al suferinþei

CS Universitatea Craiova II a
terminat nedecis, scor 0-0, sâm-
bãtã, în fief-ul celor de la Flacãra
Moreni. A fost primul punct dupã
douã runde de “secetã”, însã, ºi o
bilã negrã, alb-albaºtrii au ajuns la
301 minute fãrã gol marcat.

Corneliu Papurã a mizat pe ur-
mãtoarea formulã: Popescu – Bor-
þa, Cioinac, Hreniuc, Ionescu – Bu-
zan, Þoiu – Constantin, Petre, Bur-
lacu – Popescu. Au mai intrat: Ho-
dea, Marcu, Lãzãrescu.

În tot acest timp, într-un duel al
ultimelor clasate, “lanterna” CS Po-
dari a fost întrecutã, 1-2 pe teren
propriu, de Mioveni II, în contex-
tul în care a punctat încã din mi-
nutul 1, prin George Neacºu. Vizi-
tatorii au egalat graþie celuilalt
Neacºu aflat pe gazon, Eduard
(min. 17), iar rezultatul final a fost
stabilit de ªorican (36).

Vineri: CSO FILIAªI – ACS ªirineasa 2-0.
Sâmbãtã: Flacãra Moreni – CS U CRAIOVA

II 0-0, CS PODARI – CS Mioveni II 1-2, FC Ani-
noasa – SCM Piteºti 1-1, Steaua Bucureºti II –
Urban Titu 2-1, FCM Alexandria – Atletic Bradu
0-0, Sporting Roºiori – FC Voluntari II 4-4. Con-
cordia Chiajna II a stat.

Clasament
1. Piteºti* 30 9. Chiajna II 15
2. Roºiori 21 10. Voluntari II 14
3. Steaua II 17 11. Mioveni II 12
4. Bradu 16 12. ªirineasa 12
5. FILIAªI 16 13. CRAIOVA II* 11
6. Moreni 15 14. Titu 9
7. Aninoasa* 15 15. PODARI   9
8. Alexandria 15
* - echipe cu 12 jocuri, faþã de restul competi-

toarelor – cu 11.

Deþinãtoarea titlului naþional, SCM U Craiova,
a suferit, vineri searã, al treilea eºec stagional,
toate venite în deplasãri consecutive. A fost un
1-3 la Ploieºti, rezultat care a ajutat gruparea
prahoveanã sã urce pe cea mai înaltã treaptã a
ierarhiei. Celelalte rateuri ale alb-albaºtrilor ve-
niserã în compania Zalãului (0-3) ºi Stelei (1-
3), formaþii care, actualmente, completeazã po-
diumul.

Bãieþii lui Dan Pascu au început bine disputa
cu Tricolorul, adjudecându-ºi facil manºa inau-
guralã, 25-19. Gazdele au echilibrat balanþa cu
un act încheiat la limitã (25-23), pentru ca mai
apoi sã se impunã cu 25-20 ºi din nou 25-23,
deznodãmânt ce a stârnit furia tehnicianului cra-
iovean: „A fost un joc catastrofal. Nu reuºim sã
ne gãsim cadenþa, facem multe greºeli. Nu este
primul meci în care facem foarte multe erori.
Jucãtorii sunt neatenþi ºi irosesc mingi uºoare”,
a declarat Pascu.

SCM U va întâlni Tricolorul Ploieºti ºi în ur-

Victor Naicu a folosit
jucãtorii: Mecea – Ciocâr-
lã, I. Sârmon, Avram,
Ciocioanã – Dumangiu,
D. Stancu – Fieraru, Pre-
da, Aria – G. Neacºu. Au
mai jucat: Dragomir, Rai-
cea, Bozgan.

Vineri, într-o partidã
tratatã pe larg în numãrul
de week-end, CSO Filiaºi
a trecut, la Iºalniþa, de
ACS ªirineasa, 2-0 (du-
blã Alex Fotescu 20, 51).

Iatã ºi echipa trimisã
în teren de Florin ªoavã,
aflat la primul meci pe
banca filieºenilor: Mogoºanu –
Calu, Bãlaºa, Lupu, Neacºu (Cãle
76) – Bogdanovici (Orban 89),
Borneci – Borhot, Duriþã (Cruºo-
veanu 70), Tãnase – Fotescu (Pâr-
vuicã 82).

În urmãtoarea rundã, programa-
tã vineri, de la ora 14:00, Filaºiul
merge la Mioveni, Podariul la Bra-
du, iar CS U II joacã pe “Chimia”
cu Aninoasa.

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A

Campionii, fãrã reacþie cu echipele importante

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

Clasament
1. Ploieºti 17 7. Caransebeº 9
2. Zalãu 16 8. “U” Cluj 7
3. Steaua 16 9. Dej 7
4. Galaþi 16 10. Baia Mare 6
5. CSM Buc. 14 11. Bacãu 4
6. CRAIOVA 12 12. Piatra N. 2

Feminin: SCM U CRAIOVA – CS Dinamo Bucureºti 0-3, SCM Pi-
teºti – CSM Lugoj 3-0, CSU Galaþi – CSM Târgoviºte 0-3, ACS Penici-
lina Iaºi – CS Alba-Blaj 0-3, CS ªtiinþa Bacãu – VC Unic LPS Piatra
Neamþ 3-1, CSU Medicina CSS Tg. Mureº – CSM Bucureºti 0-3.

Clasament
1. Alba-Blaj 20 7. Piteºti 9
2. Târgoviºte 18 8. Lugoj 7
3. CSM Buc. 16 9. Iaºi 6
4. Bacãu 16 10. Tg. Mureº 6
5. Dinamo 15 11. Galaþi 3
6. Piatra N. 10 12. CRAIOVA 0

mãtorul meci oficial, contând pentru manºa tur
a sferturilor de finalã din Cupa României. Încleº-
tarea va fi miercuri, de aceastã datã în Bãnie.

Dacã ne întoarcem la campionat, Craiova va
primi, sâmbãtã, vizita ultimei clasate, Piatra
Neamþ.

Fetele – încã o rundã trecutã,
ºi tot fãrã punct

Echipa femininã continuã sã rãmânã la cota
zero, dupã ce s-a înclinat în aceastã etapã în
faþa lui Dinamo, 0-3 (22-25, 20-25, 12-25), sâm-
bãtã, în Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”.
Nici la nivel de seturi adjudecate jucãtoarele lui
Daniel Sãvoi ºi Puºa Dina nu stau cu mult mai
bine, având unul singur, cucerit tocmai în run-
da inauguralã, contra nou-promovatei Galaþi.
Viitoarea adversarã a oltencelor va fi cealaltã
formaþie pãtrunsã în elitã în aceastã varã, nu-
mind-o aici pe SCM Piteºti, contra cãreia va evo-
lua tot pe propriul parchet, sâmbãtã.

Handbalistele Craiovei dau
piept, astãzi, cu ocupanta
poziþiei a treia, Corona
Braºov, meci marcat de
revenirea în urbea transilvã-
neanã a tehnicianului Bogdan
Burcea ºi a jucãtoarei
Cristina Zamfir. Tandem ce
a pãrãsit Corona pentru
Craiova în vara acestui an,
dupã un sejur de 3, respectiv
5 ani.

Favoritã la casele de
pariuri, SCM se prezintã la
aceastã partidã dupã o
remizã la 24 în fief-ul fostu-
lui lider Dunãrea Brãila. De
partea cealaltã, braºovencele

DIGI SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul

Campionilor, la Londra: Stanislas
Wawrinka – Kei Nishikori / 19:00
– HANDBAL (F) – Liga Naþiona-
lã: Corona Braºov – SCM Craio-
va / 22:00 – TENIS (M) – Turneul
Campionilor: Andy Murray – Ma-
rin Cilic.

DIGI SPORT 3
19:30 – FOTBAL DE SALÃ – Liga

I: Dunãrea Cãlãraºi – CSM Politeh-
nica Timiºoara.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 10-A

Misiune dificilã la poalele Tâmpei
ASC Corona Braºov – SCM Craiova, astãzi, ora 19:00, în direct la Dolce 1 ºi Digi 2

În restul rundei: “U” Cluj – HC Dunãrea Brãila 30-18, CS Mãgura
Cisnãdie – CSU Danubius Galaþi 19-20, CSM Bistriþa – CSM Bucureºti
25-35, HCM Rm. Vâlcea – HC Zalãu, CSM Cetate Devatrans – CSM
Roman (toate ieri, dupã închiderea ediþiei). CSM Unirea Slobozia stã,
deoarece CSM Ploieºti s-a retras din campionat (anulându-i-se toate re-
zultatele).

Clasament
1. CSM Buc. 27 (10j) 8. Cisnãdie   13 (9j)
2. Brãila 22 (9j) 9. U Cluj   10 (9j)
3. Braºov 16 (9j) 10. Roman   9 (8j)
4. Bistriþa 15 (9j) 11. Galaþi   8 (10j)
5. CRAIOVA 13 (8j) 12. Slobozia   5 (9j)
6. Zalãu 13 (8j) 13. Devatrans   0 (8j)
7. Vâlcea 13 (8j)

învingeau greu, 24-23,
codaºa Unirea Slobozia.
Dacã se va impune la o

diferenþã de minimum 4
goluri, Zamfir ºi compania
vor urca pe podium.

LIGA A IV-A – ETAPA A 13-A
Rezultatele complete consemnate sâmbãtã: Arena Bulls Preajba – Luceafã-

rul Craiova 0-3, Ajax Dobroteºti – Metropolitan Iºalniþa 2-2, Progresul Segar-
cea – Unirea Leamna 5-2, Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu Mare 10-1, Recolta
Ostroveni – Dunãrea Calafat 4-2, Viitorul Cârcea – ªtiinþa Danubius Bechet 4-0.

Clasament
1. Cârcea 34 7. Luceafãrul* 16
2. Iºalniþa 30 8. Leamna 11
3. Bechet 29 9. Calafat 7
4. Cetate 28 10. Preajba 7
5. Segarcea* 24 11. Dobroteºti 7
6. Ostroveni 20 12. Malu Mare 7
* - un joc mai puþin.

DOLCE SPORT 1
19:00 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: Corona Braºov – SCM Cra-
iova / 3:30 – FOTBAL AMERICAN
– NFL: New York Giants – Cincin-
nati Bengals.

EUROSPORT 1
7:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mon-

dialã Under 20, în Papua Noua Gui-
nee / 15:00, 21:30 – SNOOKER – Ope-
nul Irlandei de Nord: etapa întâi.

TVR 2
21:45 – FOTBAL – Meci amical:

Polonia – Slovenia.

SPORT LA TV,  ASTÃZ I  –  TRANSMIS I I  ÎN  D IRECT

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-A



sportsportsportsportsport cuvântul libertãþii / 19luni, 14 noiembrie 2016
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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Când pierde naþionala, ne apucãm sã facem
analize de fond asupra fotbalului românesc.
Începem cu centrele de juniori ºi terminãm cu
echipele de tradiþie care nu mai existã. Aceste
jocuri de calificare ºi campania de calificare în
sine au strategia proprie, care poate fi câºtigã-
toare sau pierzãtoare, inspiratã sau falsã. ªtim
ce avem ºi ce nu avem, trebuie sã ne jucãm
cãrþile inteligent. Carenþele fotbalului românesc
le cunoaºtem, plecãm de la premisa cã vrem
sã ne calificãm cu ele cu tot, nu sã ne preva-
lãm de ele în cazul unui eºec. Olanda colcãie
de fotbaliºti, infrastructurã ºi bani, dar n-a prins
nici barajul pentru Euro. Islanda are fond de
jucãtori cât Doljul ºi a jucat sferturi de finalã la
turneul final din varã. Fiecare echipã încearcã
sã obþinã rezultate în condiþiile pe care le are la
momentul respectiv.

Daum nu a fost adus sã ne explice cã sun-
tem mai slabi ca polonezii, a fost adus sã ani-
hileze aceastã diferenþã, ºi totodatã sã batã
echipele mici. Pe scurt, a fost adus pentru a
îmbunãtãþi jocul naþionalei ºi pentru a o califi-
ca la Mondiale. Neamþul nu a câºtigat meciu-
rile uºoare, cu Muntenegru ºi Kazahstan, ºi
nici nu le-a pus probleme polonezilor. Califi-
carea este compromisã deja ºi nu fiindcã ne-a
bãtut Polonia cu 3-0, ci pentru cã Daum nu a
înþeles nimic din fotbalul românesc ºi nici nu
pare sã aibã stofã de selecþioner. ªtiam cã nu
avem staruri în echipa naþionalã, important era
sã avem o echipã. Una cu atitudine, cu deter-
minare, cu o tacticã potrivitã, care sã neutrali-
zeze punctele forte ale adversarilor. Piþurcã a

GRUPA A: Franþa – Suedia 2-1 ((Pogba 58, Payet 65 /
Forsberg 55). Meciurile Bulgaria – Belarus ºi Luxemburg
– Olanda s-au jucat asearã.

Clasament: 1. Franþa 10p, 2. Suedia 7p, 3. Olanda  4p, 4.
Bulgaria 3p, 5. Belarus 2p, 6. Luxemburg 1p.

GRUPA B: Meciurile Ungaria – Andorra, Elveþia – I-le
Feroe, Portugalia – Letonia s-au jucat asearã.

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

GRUPA C: Cehia - Norvegia 2-1 (Krmencik 11, Zmrhal
47 / Diomande 87), San Marino - Germania 0-8 (Khedira 7,
Gnabry 9, 58, 77, Hector 32, 65, Stefanelli 82 - autogol,
Volland 86), Irlanda de Nord - Azerbaidjan 4-0 (Lafferty
27, McAuley 40, McLaughlin 67, Brunt 83).

Clasament: 1. Germania 12p, 2. Irlanda de Nord 7p, 3.
Azerbaijan 7p, 4. Cehia 5p, 5. Norvegia 3p,  6. San Marino
0p.

GRUPA D: Austria - Irlanda 0-1 (McLean 48), Georgia
- Moldova 1-1 (Qazaishvili 16 / Gatcan 78), Þara Galilor -
Serbia 1-1 (Bale 30 / Mitrovic 86).

Clasament: 1. Irlanda 10p, 2. Serbia 8p, 3. Þara Galilor 6p,
4. Austria 4p, 5. Georgia 2p, 6. Moldova 1p.

GRUPA F: Anglia - Scoþia 3-0 (Sturridge 24, Lallana 50,

Cahill 61), Malta - Slovenia 0-1 (Verbic 47), Slovacia - Li-
tuania 4-0 (Nemec 12, Kucka 15, Skrtel 36, Hamsik 87).

Clasament: 1. Anglia 10p, 2. Slovenia 8p, 3. Slovacia
6p, 4. Lituania 5p 5. Scoþia 4p, 6. Malta 0p.

GRUPA G: Albania - Israel 0-3 (Zahavi pen. 18, Einbin-
der 66, Atar 84), Liechtenstein - Italia 0-4 (Belotti 1, 44,
Immobile 12, Candreva 32), Spania - Macedonia 4-0 (Vel-
koski aut. 34, Vitolo 63, Monreal 84, Aduriz 85).

Clasament: 1. Spania 10p, 2. Italia 10p, 3. Israel 9p, 4.
Albania 6p, 5. Macedonia 0p, 6. Liechtenstein 0p.

GRUPA H: Meciurile Cipru – Gibraltar, Belgia – Esto-
nia, Grecia – Bosnia s-au jucat asearã.

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

GRUPA I: Croaþia - Islanda 2-0 (Brozovic 15, 90), Tur-
cia - Kosovo 2-0 (Burak Yilmaz 51, Sen 55), Ucraina -
Finlanda 1-0 (Kravets 25).

Clasament: 1. Croaþia 10p, 2. Ucraina 8p, 3. Islanda
7p, 4. Turcia 5p, 5. Finlanda 1p, 6. Kosovo 1p.

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

România – Polonia 0-3România – Polonia 0-3România – Polonia 0-3România – Polonia 0-3România – Polonia 0-3
Au marcat: Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1.
Stadion: Arena Naþionalã, spectatori: 48.531.
România: Tãtãruºanu 5 – Benzar 5, Chiricheº

5, Dr. Grigore 3, Toºca 4 - Hoban  4 (Prepeliþã 46)
6 - A. Popa 5 (Fl. Andone 46) 6, R. Marin 5, N.
Stanciu 4 (Keºeru 82), Chipciu 5 - Bogdan Stan-
cu 6. Antrenor: Christoph Daum.

Polonia: Fabianski 6 – Piszczek 7, Pazdan 7,
Glik 7, Jedrejczyk 7 – Krychowiak 7 – Blaszczy-
kowski 8, Linetty 6 (Maczynski 71) 7, Zielinski 7
(Teodorczyk 81) 7, Grosicki 8 – Lewandowski 9.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia) 6. TTTTTricolorii n-au arãtat nimic contra Poloniei, iar selecþionerul Daumricolorii n-au arãtat nimic contra Poloniei, iar selecþionerul Daumricolorii n-au arãtat nimic contra Poloniei, iar selecþionerul Daumricolorii n-au arãtat nimic contra Poloniei, iar selecþionerul Daumricolorii n-au arãtat nimic contra Poloniei, iar selecþionerul Daum
ne-a explicat la final cã ne-a învins o echipã mai bunãne-a explicat la final cã ne-a învins o echipã mai bunãne-a explicat la final cã ne-a învins o echipã mai bunãne-a explicat la final cã ne-a învins o echipã mai bunãne-a explicat la final cã ne-a învins o echipã mai bunã

Clasamentul Grupei EClasamentul Grupei EClasamentul Grupei EClasamentul Grupei EClasamentul Grupei E
1. Polonia 4 3 1 0 10-5 10p
2. Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7p
3. Danemarca 4 2 0 2 7-5 6p
4. România 4 1 2 1 6-4 5p
5. Armenia 4 1 0 3 4-10 3p
6. Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2p
Celelalte meciuri din grupã: Armenia – Muntenegru 3-2 (Grigoryan 50, Haroyan

74, Ghazaryan 90+4 / Kojasevic 37, Jovetic 38), Danemarca – Kazahstan 4-1 (Corne-
lius 15, Eriksen 36-pen, 90, Ankersen 78 / Suyumbayev 17).

Urmãtoarele meciuri (26 martie): România – Danemarca, Muntenegru – Polonia,
Armenia – Kazahstan.

Preliminariile CM 2018 - RusiaPreliminariile CM 2018 - RusiaPreliminariile CM 2018 - RusiaPreliminariile CM 2018 - RusiaPreliminariile CM 2018 - Rusia

obþinut ultimele 3 calificãri la turneele finale,
fiindcã ºtia unde ºi cum sã poarte rãzboaiele.
ªtia cã un meci cu Olanda poate fi câºtigat în
mlaºtinã, iar ca sã te califici trebuie sã baþi echi-
pele mici. România lui Daum s-a împiedicat
de minusculele Muntenegru ºi Kazahstan ºi a
încercat sã se apere cu Polonia ºi nici mãcar
asta n-a reuºit. Tricolorii n-au fost nici moti-
vaþi, nici inspiraþi, au fost penibili, iar când cei
mai buni jucãtori ai þãrii joacã penibil, atunci
vina e a antrenorului, ca oriunde în lume. Sim-
plu. N-am avut o ocazie tot meciul ºi Daum
are tupeul sã motiveze scorul ºi evoluþia prin
diferenþa de valoare. Pãi Kazahstanul a revenit
de la 0-2 cu Polonia, iar Armeniei i-a scãpat
victoria în minutul 93 la Varºovia. Cum dra-
cu’, herr Daum sã explici astfel ruºinea de pe
Arena Naþionalã? Nu vrem sã auzim cã Polo-
nia e mai bunã. ªtim cã e mai bunã pe hârtie,
ne uitãm pe transfermarkt, dar la fotbal nu joacã
mereu cifrele. De ce ne-a umilit Polonia ºi nu
am jucat nimic, când îi plãtim 1 milion de euro
lui Daum? Vrem sã ºtim de la neamþ de ce
cãpitanul pus de el, Dragoº Grigore, a vrut sã
fumeze iarba, nu sã joace pe ea, fiindcã a stat
numai pe jos la ºarjele polonezilor, de ce jucã-
torul de la care aºtepta cel mai mult, Stanciu,
nu a existat pe teren, de ce Bogdan Stancu,
singurul care a mai încercat ceva, a fost pla-
sat vârf împins, deºi echipa juca pe contraa-
tac, iar el nu are vitezã, de ce Chipciu ºi Popa
au alergat în gol, de ce îl foloseºte pe Toºca,

stelistul care nici mãcar nu are poziþie în te-
ren de fundaº de bandã, în timp ce Vãtãjelu e
ignorat, de ce Tãtãruºanu mai stã în poartã
deºi nu are douã meciuri la rând fãrã gafã,
primul gol al lui Lewandowski fiind parabil.
Despre aceste lucruri ar trebui sã vorbeascã
neamþul, nu sã ne înºire banalitãþi. Cu excep-
þia începutului reprizei secunde, românii au
fost ºi laºi ºi leºinaþi cu leºii. Fãrã tupeu, fãrã
strategie, fãrã coerenþã, fãrã ritm. Nu ne aº-
teptãm la vreo  reconstrucþie, fiindcã ºtim
cam pe ce jucãtori de bazãm ºi nu are de
unde inventa alþii selecþionerul. Nu ne aºtep-
tãm nici ca Daum sã schimbe mentalitãþi, fi-
indcã are jucãtorii la dispoziþie doar câteva
zile. Pur ºi simplu vrem calificare, vrem un
joc decent, vrem ca echipa sã fie motivatã ºi

dacã tot îl plãtim cu 1 milion pe an, am vrea
ºi rezultate la turnee finale. Nu mai existã
rãbdare la echipele de club, cu atât mai pu-
þin la cele naþionale, care au doar vreo 10
meciuri pe an. Daum trebuia sã aducã un
plus, iar el nu a înþeles nici mãcar ce noi
ºtiam de mult. S-a adus deja aproape o ju-
mãtate de campanie de calificare ºi Daum
nu s-a dumirit în privinþa calitãþilor jucãtori-
lor. Germanul ne-a fermecat prin discurs ºi
deschidere faþã de mass-media, dar dacã
asta-i ce poate, sã ne facem de râs ºi sã ne
spunã ca n-avem valoare, atunci preferãm
oricând tertipurile lui Piþurcã ºi dezacordu-
rile verbale ºi fotbalistice ale lui Tata Puiu,
chiar dacã le ºtim limitele ºi ne-am dori alte
feþe pe banca naþionalei.
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