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PNL a transmis Ministerului
Muncii propunerile liberalilor
privind contesatata lege
a salarizãrii ºi cere legea
în trei sãptãmâni

PNL a înaintat Ministerului
Muncii o serie de principii privind
legea salarizãrii unitare,cerându-i
ministrului Muncii, Dragoº
Pîslaru, ca în maxim trei sãptã-
mâni sã prezinte un proiect de
lege plecând de la aceaste
principii, a declarat luni liderul
deputaþilor PNL, Eugen Nicolães-
cu. „(…) BPN astãzi a aprobat o
serie de principii pe care se poate
construi realist un asemenea
proiect de lege (legea salarizãrii
unitare-n.r.) În consecinþã, i-am
cerut deja ministrului Muncii,
Dragoº Pâslaru, ca urmare a
deciziei Biroului Politic, ca în
maximum trei sãptãmâni sã vinã
cu reaºezarea proiectului de lege
aºa cum l-a gândit Guvernul ºi
ministerul în baza acestor
principii pe care noi le-am
aprobat astãzi. În primul rând,
grilele erau fãcute pe 1 la 20, noi
am spus de 1 la 13 între salariul
minim ºi salariul maxim”, a
declarat Nicolãescu, afirmând cã
a avut discuþii cu Ministerul
Muncii în mai multe rânduri
privind aceastã propunere. Din
punctul de vedere al liberalilor,
proiectul de lege trebuie sã fie
fãcut de guvern, dar trebuie sã
þinã cont de principiile înaintate
de PNL, a spus Nicolãescu. “Te
rugãm frumos, guvernule pentru
cã este datoria ta sã faci acest
lucru sã vii cu ele la Parlament”,
a spus liderul deputaþilor PNL,
afirmând cã ministrul “a fost
foarte încântat” de propunerea
PNL. Nicolãescu a spus cã noul
Parlament ar trebui sã se reuneas-
cã, în luna ianuarie, într-o sesiune
extraordinarã, pentru a dezbate
acest proiect de lege ºi pentru a-l
aproba ca el sã fie inclus în legea
bugetului pentru anul 2017.
“Dacã nu vor prelua aceste
principii probabil cã va trebui sã
facem noi singuri de la PNL, sã
ducem pânã la sfârºit ce ne-am
propus. Tot proiect de lege ºi
depus în Parlament aºa cum
prevede legea”, a rãspuns
Nicolãescu, întrebat ce vor face
liberalii dacã Guvernul nu va
prezenta un proiect de lege.
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MIRCEA CANÞÃR

 Într-un interviu, pentru canalul ame-
rican CBS, primul televizat dupã victo-
ria sa de acum o sãptãmânã, preºedinte-
le ales al SUA, Donald Trump, a fãcut
referiri la câteva teme din programul sãu,
reafirmându-ºi încã odatã poziþia anti-
avort ºi pro-arme de foc, dar ºi pro-ma-
riaj homosexual. A încercat, de aseme-
nea, sã liniºteascã manifestanþi care pro-
testeazã, zi de zi, de mai multã vreme, în
stradã, prin multe oraºe din SUA, împo-
triva alegerii sale. „Rezistenþa”, potrivit
termenului folosit de cei interesaþi, se
organizeazã. Zeci de incidente xenofobe
au fost deja semnalate. O petiþie intitula-
tã „Fãceþi-o pe Hillary Clinton preºedin-
te la 19 decembrie”, adresatã marilor electori,
pentru a nu-ºi da votul lui Donald Trump, întru-
cât contracandidata sa l-a învins la votul popu-
lar, circulã deja, inoperant. Trump a pierdut vo-
tul popular, însã a câºtigat dupã regulile siste-
mului american. Se anunþã ºi un marº al unui
milion de femei, în semn de protest. Toate aces-
tea  sunt mai greu de înþeles, într-o þarã cu prin-
cipii democratice consecvente. Donald Trump
urmeazã sã numeascã un judecãtor la Curtea
Supremã, pe un loc actualmente vacant. Dar el
va proceda pe timpul mandatului sãu ºi la alte
nominalizãri, în caz de deces sau de retrageri în
cazul unor judecãtori, încât Curtea Supremã ar
putea dobândi – se insinueazã – o coloraturã

deplin conservatoare. În privinþa avorturilor Do-
nald Trump estimeazã cã ultimul cuvânt revine
statelor, acestea deþinând fiecare prerogative le-
gislative. Nu are intenþia de a pune în discuþie
mariajul  homosexualilor, întrucât Curtea Su-
premã s-a pronunþat pe acest subiect, printr-o
decizie, încã din 2015. A renunþat la remunera-
þia de preºedinte (circa 400.000 de dolari anual),
dar potrivit Forbes, averea sa se ridicã la 3,7
miliarde de dolari. A anunþat intenþia expulzãrii a
trei milioane de clandestini, reiterând intenþia
construirii unui zid la frontiera cu Mexicul, pentru
limitarea imigraþiei clandestine. Într-un interviu
pentru Wall Street Journal, Donald Trump su-
gerase cã reforma din sãnãtate ObamaCare, ar

putea fi corectatã ºi nu abrogatã. A afir-
mat acelaºi lucru ºi la CBS, dupã ce în
campania electoralã fusese de-a dreptul
tranºant în privinþa suprimãrii „oribilei
chestiuni”. Relaþia proastã cu presa, care
paradoxal, l-a ajutat sã obþinã victoria, îl
poziþioneazã alãturi de Silvio Berlusconi.
Într-un fel. Fiindcã totuºi e vorba de Casa
Albã, cabina pilotului unei nave mondia-
le. Numirea ca ºef de cabinet a lui Reince
Priebus, 44 de ani, preºedintele Comite-
tului Naþional Republican (RNC) ºi al lui
Stephen Banon, 72 de ani, fost director
executiv de campanie, acesta consilier stra-
tegic, ambii prezentaþi într-un comunicat
ca parteneri egali, cooptarea lui Jeff Ses-

sions, 69 de ani, senator de Alabama, favorit pen-
tru Pentagon, un dur contra imigraþiei ilegale, dar
se vorbeºte ºi de cooptarea fostului primar al New
York-ului, Rudy Giuliani, a fostului preºedinte al
Camerei Reprezentanþilor, Newt Gingrich, de-
monstreazã cã îºi construieºte o echipã de tran-
ziþie profesionistã, cu principii ferme, care ºtie ce
vrea ºi tocmai acest lucru îngrijoreazã Bruxelles-
ul. Ieri, miniºtrii de externe din UE, s-au reunit,
de urgenþã, spre a evalua, deºi e prematur, relaþii-
le cu SUA în urma alegerilor prezidenþiale ameri-
cane. Dupã 1945, SUA s-au aflat într-o alianþã
de neclintit, niciodatã pusã la îndoialã, cu Euro-
pa ºi alegerea lui Donald Trump pare sã îngrijo-
reze Uniunea Europeanã.

Radu Mazãre a fost trimis în
judecatã în luna aprilie de DNA,
fiind acuzat cã ar fi primit 175.000
de euro de la omul de afaceri Avra-
ham Morgenstern pentru ca aces-
ta sã câºtige contractul pentru con-
struirea locuinþelor sociale din car-
tierul Henri Coandã. “Sunt acuzat
cã în 19.10.2011 m-am întâlnit cu
Avraham Morgenstern ºi i-am dat
acordul tehnic. Este adevãrat cã
ne-am vãzut la data respectivã la
casa mea din Mamaia. Ofertele
pentru licitaþie nu erau încã depu-
se. Dânsul m-a sunat sã vorbeas-
cã cu mine, eu i-am zis sã vinã la
mine acasã. Subiectul întâlnirii era
legat de proiectul cartierului pen-
tru tineri, nu am discutat despre
campusul social Henri Coandã.
(..)Tangenþial m-a întrebat dacã
campusul urma sã aibã camere de
luat vederi ºi spãlãtorie. Nu obiº-
nuiam sã mã întâlnesc cu construc-
torii înainte de licitaþii. Dar în ca-
zul campusului social imi era tea-
mã cã nu se va tine licitaþia din lip-
sã de concurenþi, din cauza preþu-
lui mic. Doar Saphir s-a înscris,
drept dovadã. Este real conþinutul
interceptãrii, nu am discutat altce-
va. Nu am discutat ce oferte fi-
nanciare sã depunã sau alte detalii.
Dânsul mi-a spus cã se gândeºte

Radu Mazãre, declaraþii în faþa judecãtorilor
despre afacerile cu Elan Schwartzenberg

Radu Mazãre a mers, ieri, la ÎCCJ unde a fost audiat în
dosarul în care este acuzat cã ar fi primit bani de la un om de
afaceri pentru a îl ajuta sã câºtige un contract, fostul primar

al Constanþei povestind judecãtorilor ºi cum au decurs
relaþiile sale de afaceri cu Elan Schwartzenberg.

sã participe la licitaþie”, le-a spus
Radu Mazãre judecãtorilor.

În aceeaºi cauzã, Radu Mazãre
este cercetat pentru cã nu a trecut
în declaraþiile de avere din 2012
contul personal deschis la banca
din Israel în care a primit, în sep-
tembrie 2011, 95.000 de euro de
la Elan Schwartzenberg. Fostul
edil susþine cã, deºi era titlularul
contului, nu s-a folosit niciodatã
de el. Mazãre le-a povestit judecã-
torilor, la termenul de luni, cã în
anunl 2002 a mers în Cuba iar la
întoarcere a avut o discuþie cu Elan
Schwartzenberg despre oportuni-
tãþie de investiþii în þara respecti-
vã, omul de afaceri propunându-i
sã facã afaceri împreunã. “ýAm
deschis în 2003 un cont bancar în
Israel, i-am dat ºi procurã lui Elan
sã opereze pe acel cont. Eram pri-
mar atunci. Dânsul urma sã punã
bani în acel cont de-a lungul tim-
pului, de ordinul zecilor-sutelor de
mii de euro, în funcþie de disponi-
bilitãþile sale. Eu eram titularul con-
tului, dânsul doar avea procura
respectivã. El fãcea viramente în
acel cont. Acest acord s-a concre-
tizat în douã afaceri imobiliare, una
în Brazilia ºi una în Madagascar.
Erau anumite þãri în care Elan nu
mergea, pentru cã era israelian. În

2003 Elan a început sã transfere
bani în acel cont. Pânã în 2011
cred cã în contul acela au intrat
din contul personal al lui Elan sau
din conturile firmelor sale apro-
ximativ un milion de euro. Îmi
spunea el ce sume a virat în con-
tul respectiv, de obicei când ne în-
tâlneam, odatã la câteva luni.
Eram prieten cu Elan dinainte de
2000. Cred cã din 1998. Nu am
declarat acel cont in declaraþia de
avere. Desi eram titularal contu-
lui, banii nu erau ai mei, ci ai lui
Elan. Dacã l-aº fi declarat, ar fi
trebuit sã explic de unde provin
banii respectivi”, le-a spus fostul
edil judecãtorilor.

În anul 2006, Radu Mazãre a
mers în Brazilia cu unul dintre fra-
þii lui, Mihai Mazãre, identificând
anterior douã terenuri pentru inves-
tiþii în zona respectivã. “Avea ºi el
un acord similar cu al meu cu Elan,
legat de contul din Israel, ºi am

început demersurile pentru a achi-
ziþiona cele douã terenuri. Unul a
fost cumpãrat în 2007, al doilea în
2008, pe numele fratelui meu, dar
cu banii lui Elan. Am folosit bani ºi
din contul fratelui meu Alexandru,
pe care era titularã ºi prietena lui,
Ema Gavrilã. Acel cont era alimen-
tat tot de Elan, dar banii cash îi
primea de la Ema Gavrilã în Ro-
mânia. În iunie 2008 am încheiat
în Israel anexa 1 la contractul de
reprezentare fãcut în 2003 cu Elan.
Acolo apãreau fratele meu Mihai
si Ema Gavrilã ºi prevedea cã ba-
nii au fost investiþi de Elan ºi Ema
în cotele respective, cã eu ºi Mi-
hai urmeazã ca în 10 ani sa gãsim
finanþator pentru un proiect pen-
tru acele terenuri, iar dacã nu fa-
cem acest lucru, terenul urma sã
se vândã si banii împãrþiþi astfel:
75% Elan, 15% Ema Gavrilã si 5%
eu, iar 5% Mihai Mazãre”, a mai
spus Radu Mazãre.
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Aeroportul Internaþional Craiova
este, fãrã îndoialã, cel mai de suc-
ces proiect al Consiliului Judeþean
Dolj. Graþie determinãrii conducerii
instituþiei ºi unor ample investiþii care
depãºesc 40 de milioane de euro,
aeroportul din Bãnie s-a transformat
dintr-un loc unde „nu zburau nici
mãcar zmeele“ în cea mai impor-
tantã poartã de acces a regiunii cã-
tre Europa, cu zeci de zboruri sãp-
tãmânale ºi sute de pasageri zilnic.

Povestea Aeroportului Internaþi-
onal din Craiova a început în urmã
cu ºapte ani când autoritãþile judeþe-
ne au alocat aproximativ 10 milioa-
ne de euro pentru construcþia unui
turn de control al traficului aerian cu
cinci etaje, modernizarea terminale-
lor de sosiri ºi plecãri, dotarea cu
echipamente de securizare standar-
dizate la nivel internaþional, sãli de
aºteptare, spaþii verzi, zone adminis-
trative ºi comerciale. Totodatã, a
fost reabilitatã parþial ºi o parte din
pistã ºi s-a implementat un sistemu-
lui special, destinat aterizãrii aerona-
velor în condiþii meteo nefavorabile,
cu vizibilitate redusã.

În anii care au urmat, Consiliul
Judeþean Dolj a continuat sã aloce
sume considerabile pentru dezvol-
tarea aeroportului. Fie cã a fost vor-
ba despre extinderea parcãrii, siste-
me de iluminat ºi supraveghere,
achiziþia de echipamente necesare
funcþionãrii aeroportului ori chiar
despre achiziþia unui autobuz spe-
cial care asigurã îmbarcarea ºi de-
barcarea de pe aeronave, CJ Dolj n-
a ezitat sã rãspundã mereu prezent.
În total, vorbim despre alte cinci
milioane de euro, bani proveniþi din
bugetul propriu al instituþiei.

Proiect de 24 de milioane
de euro, implementat
în timp record

Conºtientã însã cã dezvoltarea
aeroportului nu se poate realiza doar
prin eforturile financiare ale institu-
þiei, conducerea Consiliului Judeþean
Dolj ºi-a îndreptat atenþia cãtre fon-
durile europene. Aºa se face cã, în
luna februarie 2014, reprezentanþii
Aeroportului Craiova semnau, la
Ministerul Transporturilor, con-
tractul de finanþare pentru reabilita-
rea infrastructurii de miºcare a ae-
roportului din Bãnie, proiect în va-
loare de 24,4 milioane de euro. „
Participãm la un moment special,
important nu doar pentru comuni-
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tatea craioveanã ºi doljeanã, ci pen-
tru întreaga regiune Oltenia, pentru
tot sudul României ºi chiar pentru
locuitorii districtelor Vidin, Monta-
na ºi Vratsa, din Bulgaria. Aeropor-
tul Craiova este un proiect deosebit
de important pentru Consiliul Jude-
þean, iar semnarea contractului de
finanþare pentru reabilitarea infras-
tructurii de miºcare vine sã închidã
în mod fericit cercul strategiei de
dezvoltare pe care am gândit-o în
privinþa acestui obiectiv“, declara, în
februarie 2014, preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa.

Proiectul, implementat în decur-
sul anului 2015, a vizat reabilitarea
pistei de decolare-aterizare, cu o lun-
gime de 2.500 de metri, prin repara-
rea dalelor degradate ºi a rosturilor
aferente acestora ºi aºternerea de
mixturi asfaltice turnate la rece, re-
pararea cãii de rulare ºi extinderea

suprafeþei portante a acesteia pânã
la 25 de metri, precum ºi înlocui-
rea sistemului de balizaj cu unul mo-
dern, pentru alimentarea cãruia a
fost realizat ºi un nou post de trans-
formare. Proiectul a asigurat, de
asemenea, finanþarea necesarã pen-
tru reabilitarea platformei de îmbar-
care-debarcare existente ºi extinde-
rea acesteia de la douã la opt lo-
curi, precum ºi realizarea unui sis-
tem de canalizare pluvialã. 

Eforturile CJ Dolj au dat roade
La patru ani de la momentul în

care Consiliul Judeþean Dolj a înce-
put primele investiþii, pe Aeroportul
din Craiova a aterizat ºi primul mare
operator low-cost. Era vorba despre
Wizz Air, care, în 2013, a inaugurat
douã zboruri cãtre Milano ºi Lon-
dra. Un an mai târziu, Wizz Air a alo-
cat o aeronavã nouã Airbus A320 la

Aeroportul Internaþional Craiova ºi
a introdus patru noi destinaþii: Roma,
Dortmund, Barcelona ºi Bologna.
Între timp, cursa pentru Dortmund
a fost inlocuitã cu una spre Koln,
Wizz Air anunþând recent ºi patru noi
destinaþii cãtre Veneþia, Paris, Ma-
drid ºi Liverpool, primele zboruri fi-
ind anunþate deja pentru primãvara
anului viitor. În plus, Wizz Air a anun-
þat ºi alocarea celei de-a doua aero-
nave Airbus A320 bazei sale din Cra-
iova, care din luna martie 2017 ur-
meazã sã opereze 29 de zboruri sãp-
tãmânale înspre ºi dinspre Craiova.

Însã anul 2016 nu a adus la Cra-
iova doar noi destinaþii, ci ºi un nou
operator aerian. Este vorba despre
firma Ryanair, cea mai mare com-
panie low-cost din Europa care, la
finele lunii octombrie, a inaugurat
primul zbor pe ruta Craiova – Valen-
cia. „Noi ne-am dorit tot timpul fir-
ma Ryanair în Craiova. Dupã cum
vedeþi, investiþiile consiliului judeþean
în aeroport aduc trafic. Abia acum
suntem în situaþia de a avea ce oferi
unui operator de talia Ryanair. Cred
cã este începutul unei lungi priete-
nii“, declara Mircea Dumitru, direc-
torul Aeroportului din Craiova.

Povestea continuã
Chiar dacã performanþele Aero-

portului din Craiova în materie de
trafic depãºesc acum chiar ºi cele
mai optimiste aºteptãri cu care con-
ducerea CJ Dolj a pornit la drum în

urmã cu ºapte ani, investiþiile în dez-
voltarea aeroportului vor continua.
O spune chiar Ion Prioteasa, care
aminteºte cã, în Master Planul de
Transport al României pe perioada
2017-2023, sunt prevãzute 70 de
milioane de euro pentru îmbunãtãþi-
rea transportului aerian la Craiova.
„Noi deja pregãtim documentaþiile
pentru proiectele pe care le vom de-
pune în primãvara anului viitor, pen-
tru cã vorbim de investiþii absolut im-
portante în viitorii 10-15 ani ai aero-
portului, respectiv realizarea unui nou
terminal pentru pasageri, cu o su-
prafaþã de 20.000 de metri pãtraþi,
realizarea unei platforme de staþio-
nare pentru aeronave, cu o suprafa-
þã de 30.000 de metri pãtraþi, dota-
rea cu echipamente de siguranþã,
precum ºi realizarea infrastructurii
auxiliare, respectiv un drum perime-
tral tehnologic, iluminat public ºi su-
praveghere video. Este foarte im-
portant ca tot ceea ce realizeazã ei
acum sã fie foarte bine conexat cu
acest moment doi, o etapã care,
odatã implementatã, va situa Aero-
portul Internaþional din Craiova în-
tre primele din România, ceea ce-l
va recomanda ca o alternativã viabi-
lã pentru Aeroportul Henri Coandã“,
a spunea, recent, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

La rândul sãu, directorul Aero-
portului Internaþional Craiova, Mir-
cea Dumitru, spune cã dacã anul
2016 se va încheia cu un trafic de

210.000 - 215.000 de pasageri, anul
viitor acest numãr aproape cã se va
dubla, estimãrile fiind cã se vor în-
registra 400.000 de pasageri. La
acest lucru va contribui ºi faptul cã
cei doi mari operatori prezenþi la
Craiova – Wizz Air ºi Ryanair – au
anunþat deja cã vor inaugura alte noi
destinaþii.

Aeroportul din Bãnie,
motor de dezvoltare regionalã

Dincolo de discuþiile despre faptul
cã investiþiile CJ Dolj au pus Craiova
pe harta aviaticã a Europei, aeropor-
tul din Bãnie a devenit un real motor
de dezvoltare regionalã. Deservind o
regiune cu peste douã milioane de
locuitori, Aeroportul Internaþional a
reuºit sã devinã atractiv ºi pentru zeci
de mii de pasageri din þãrile vecine
Bulgaria ºi Serbia. Dar mai important,
aeroportul a atras atenþia unor inves-
titori strãini, care încep sã priveascã
cu alþi ochi potenþialul Doljului ºi al
Olteniei. Mãrturie stã decizia Wizz Air
de a inaugura o cursã spre Liverpo-
ol, o zonã de unde Craiova a primit
numeroase semnale din partea unor
companii interesate sã realizeze inves-
tiþii în România, confirmând ceea ce
spunea, în urmã cu un an, preºedin-
tele CJ Dolj: „o regiune nu se pot dez-
volta dacã nu are un aeroport. Me-
diul economic, indiferent unde te-ai
duce, întreabã, atunci când vrea sã
ajungã într-o anumitã zonã, dacã exis-
tã aeroport“!

Comandat de PSD DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160007
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Direcþia Generalã Anticorupþie
(D.G.A.) ºi Asociaþia Pro Demo-
craþia organizeazã, în zilele de 17 ºi
18 noiembrie a.c., un eveniment
unic în municipiul Craiova – Labi-
rintul Anticorupþie, parte a proiec-
tului internaþional „Plãteºte Zero
pentru ce þi se cuvine”, finanþat de
Fundaþia Hanns Seidel România.
Activitãþile vor debuta joi, 17 no-
iembrie a.c., începând cu ora 11.00,
cu o masã rotundã având ca temã
“Prevenirea corupþiei – drumul
cãtre integritate”, ce va avea loc la
Consiliul Judeþean Dolj. La eveni-
ment sunt invitaþi sã participe re-

Reamintim cã, pe 17 octombrie
a.c., procurorul desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, împreunã cu ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, din cadrul Direcþiei
Generale Anticorupþie (DGA), au
reuºit destructurarea unui grup de
braconieri, coordonat de un agent
de poliþie de frontierã din cadrul
SPF Calafat – Sector Poliþie
Bistreþ. Este vorba despre Aurel
Iovan, de 48 de ani, din comuna
Rast. Alãturi de el au fost reþinuþi
Florin ªarlã, de 42 de ani, din
Craiova, acuzat de 3 infracþiuni de
dare de mitã, trei infracþiuni de
braconaj cinegetic ºi uz de armã
letalã fãrã drept; Ovidiu Alexan-
dru Ozunu, de 34 de ani, din Cra-
iova, Bogdan Cosmin Bãrbulescu,
de 38 de ani, din Craiova ºi Nico-
lae Balaci, acuzaþi de câte trei in-
fracþiuni de dare de mitã ºi trei in-
fracþiuni de braconaj cinegetic,
aceºtia fiind plasaþi sub control ju-
diciar de Tribunalul Dolj. Anche-
tatorii au precizat cã agentul de
poliþie facilita braconierilor acce-
sul în perimetrul fondului cinege-

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Eco-
nomice au acþionat, în cursul zilei
de duminicã, pentru prevenirea ºi
combaterea activitãþilor ilegale co-
mise în pieþe, târguri, oboare ºi în
zona adiacentã acestora. Poliþiºtii
craioveni împreunã cu lucrãtori
din cadrul Poliþiei oraºului Segar-
cea au acþionat pe linia prevenirii
ºi combaterii activitãþilor ilicite de
comerþ din domeniul comerciali-
zãrii cãrnii ºi produselor din car-
ne. În urma activitãþilor desfãºu-
rate au fost efectuate verificãri la
18 societãþi comerciale ºi 12 per-
soane fizice, fiind constatate 8
abateri de naturã contravenþiona-
lã pentru care s-au aplicat amenzi
de peste 77.000 lei; totodatã fiind

Amenzi de peste 70.000 leiAmenzi de peste 70.000 leiAmenzi de peste 70.000 leiAmenzi de peste 70.000 leiAmenzi de peste 70.000 lei
în târgurile din judeþîn târgurile din judeþîn târgurile din judeþîn târgurile din judeþîn târgurile din judeþ

confiscate 23 kg pastã mici, 90
kg. carne pui, 7 kg. carne porc ºi
12 kg. peºte, 280 þigarete, dupã
cum anunþã IPJ Dolj. Astfel, cu
ocazia controlului efectuat în Târ-
gul de Sãptãmânã din comuna
Bârca, s-a constatat cã un doljean
a comercializat 90 kg carne pui,
pentru care nu s-au putut prezen-
ta documente de provenienþã.
„Cel în cauzã a fost sancþionat
contravenþional cu suma de 5.000
lei conform Legii 12/1990R, dis-
punându-se totodatã confiscarea
sumei de 500 lei reprezentând con-
travaloarea cantitãþii de 90 kg
carne pentru care nu s-au prezen-
tat documentele legale”, a preci-
zat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Labirintul Anticorupþie poposeºte,Labirintul Anticorupþie poposeºte,Labirintul Anticorupþie poposeºte,Labirintul Anticorupþie poposeºte,Labirintul Anticorupþie poposeºte,
în premierã, la Craiovaîn premierã, la Craiovaîn premierã, la Craiovaîn premierã, la Craiovaîn premierã, la Craiova

O acþiune ineditã având ca obiect pre-
venirea actelor de corupþie se desfãºoa-
rã, joi ºi vineri, în Craiova. Ofiþerii Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie Dolj, din
cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie,
împreunã cu Asociaþia Pro Democraþia,
aduc în Bãnie Labirintul Anticorupþie,
parte a proiectului internaþional „Plãteº-

te Zero pentru ce þi se cuvine”. Labirin-
tul – o construcþie modularã care va oferi
cetãþenilor posibilitatea sã-ºi consolide-
ze cunoºtinþele despre infracþiunile de
corupþie – va fi amplasat vineri, în incin-
ta Centrului Comercial Electroputere,
craiovenii fiind invitaþi sã rãspundã pro-
vocãrii lansate de organizatori.

prezentanþi ai structurilor M.A.I. din
judeþul Dolj ºi ai instituþiilor publice
locale, implicate în lupta împotriva
corupþiei. Cu aceastã ocazie, vor fi
dezbãtute subiecte ce vizeazã Stra-
tegia Naþionalã Anticorupþie (SNA)
2016-2020, activitãþile de preveni-
re a corupþiei desfãºurate de cãtre
Direcþia Generalã Anticorupþie, co-
laborarea cu ONG-urile, precum ºi
prezentarea proiectului pilot ”Eticã
ºi integritate organizaþionalã în
M.A.I.” ºi a Labirintului Anticorup-
þie 2016.

Vineri, 18 noiembrie a.c., pro-
iectul va continua cu instalarea La-

birintului Anticorupþie, o metodã
ineditã de informare a cetãþenilor cu
privire la riscurile implicãrii în fap-
te de corupþie. Astfel, în incinta
Centrului Comercial Electroputere,
din municipiul Craiova, va fi am-
plasatã o construcþie modularã de
tip labirint care va oferi cetãþenilor
posibilitatea sã-ºi consolideze cu-
noºtinþele despre infracþiunile de
corupþie ºi sã descopere instrumen-
tele aflate la îndemâna tuturor pen-
tru a sesiza aceste fapte. Pentru
verificarea cunoºtinþelor proaspãt
dobândite, vizitatorilor le va fi în-
mânat un chestionar la care vor

putea rãspunde identificând varianta
corectã în Labirint. Cetãþenii vor
primi, totodatã, materiale informa-
tive ºi promoþionale cu mesaje an-
ticorupþie. Proiectul Plãteºte zero
pentru ce þi se cuvine se aflã la a
treia ediþie, municipiul Craiova fi-
ind ultima destinaþie în rândul celor
7 localitãþi din þarã unde Labirintul
anticorupþie a fost instalat anul aces-
ta, respectiv Suceava, Târgoviºte,

Giurgiu, Zalãu, Miercurea Ciuc,
Arad ºi Craiova. Cu acest prilej,
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj îndeamnã cetãþenii sã fie res-
ponsabili ºi sã semnaleze deînda-
tã orice faptã de corupþie sãvârºi-
tã de cãtre personalul Ministeru-
lui Afacerilor Interne, la linia Tel-
verde anticorupþie 0800.806.806,
ce poate fi apelatã gratuit din ori-
ce reþea de telefonie.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru poliþistulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru poliþistulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru poliþistulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru poliþistulÎncã 30 de zile dupã gratii pentru poliþistul
de frontierã care proteja o reþea de braconieride frontierã care proteja o reþea de braconieride frontierã care proteja o reþea de braconieride frontierã care proteja o reþea de braconieride frontierã care proteja o reþea de braconieri

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au prelun-
git, la solicitarea procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, arestarea preventivã
a poliþistului de frontierã doljean ajuns dupã
gratii luna trecutã pentru trei infracþiuni de
luare de mitã ºi trei infracþiuni de complicitate
la braconaj cinegetic. Agentul Aurel Iovan,
din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã
Bistreþ este acuzat cã proteja ºi coordona un
grup de braconieri doljeni, alãturi de el fiind
cercetaþi, în libertate, alþi patru bãrbaþi.

tic, iar dupã ce aceºtia împuºcau
animalele sãlbatice, le asigura pã-
rãsirea în siguranþã a zonei, pen-
tru aceste servicii primind ulterior
foloase necuvenite. Anchetatorii
au comunicat faptul cã, în perioa-
da iunie – octombrie 2016, Ba-
laci Nicolae, ªarlã Florin, Ozu-
nu Alexandru Oovidiu ºi Bãrbu-
lescu Cosmin Bogdan s-au depla-
sat în zona Bistreþ, judeþul Dolj
unde, pe timpul nopþii, au braco-
nat prin împuºcare mistreþi ºi ie-
puri, acest lucru întâmplându-se
pe timpul executãrii serviciului de
cãtre agentul de poliþie Iovan Au-
rel care avea în competenþã zona
respectivã. Agentul de poliþie fa-
cilita braconierilor accesul în pe-
rimetrul fondului cinegetic, iar
dupã ce aceºtia împuºcau anima-
lele sãlbatice, le asigura pãrãsi-
rea în siguranþã a zonei, pentru
aceste facilitãþi Iovan Alexandru
primind ulterior foloase necuve-
nite, respectiv vânat braconat, în
valoare de aproximativ 2.500
euro, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Cei cinci au fost

reþinuþi pentru 24 de ore, însã pe
18 octombrie doar poliþistul de
frontierã a fost arestat.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au cerut
prelungirea mãsurii arestãrii pre-
ventive faþã de bãrbat, iar vineri,
11 noiembrie a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au admis pro-
punerea: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj privind prelungirea
mãsurii arestãrii preventive. Dis-
pune prelungirea mãsurii arestã-
rii preventive luatã faþã de in-
culpatul Iovan Aurel, prin înche-
ierea nr.256/18.10.2016 a Tribu-
nalului Dolj, pe o duratã de 30
zile, cu începere de la 17.11.2016
pânã la 16.12.2016, inclusiv.
Cheltuielile judiciare vor rãmâ-
ne în sarcina statului. Cu drept
de contestaþie în 48 ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa
Camerei de Consiliu din data de
11.11.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Bãr-
batul a formulat contestaþie, care
urmeazã sã se judece la Curtea
de Apel Craiova.
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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

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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Medicii avertizeazã cã 1 din 2
adulþi cu diabet rãmân nediagnos-
ticaþi ºi sunt expuºi unor compli-
caþii grave ce pot produce dizabi-
litate ºi chiar moarte prematurã. În
aceste condiþii, depistarea preco-
ce ºi controlul eficient al diabetu-
lui zaharat sunt esenþiale pentru
prevenirea complicaþiilor. Mai ales
cã, în cele mai multe situaþii este
vorba despre diabet zaharat de tip
2, care, spre deosebire de diabetul
zaharat de tip 1 ar putea fi
prevenit, dat fiind cã apariþia
acestei forme a afecþiunii este
asociatã în mare parte cu fac-
tori de risc ce pot fi contro-
laþi, precum: obezitate, se-
dentarism, alimentaþie nesã-
nãtoasã. De altfel, pânã la
70% dintre cazurile de dia-
bet zaharat de tip 2 ar putea
fi prevenite sau instalarea
afecþiunii, întârziatã, prin ad-
optarea un stil de viaþã sãnã-
tos, atrage atenþia IDF.

Prevalenþa ridicatã a diabetului
zaharat este o importantã proble-
mã de sãnãtate ºi în România.
11,6% dintre adulþii din þara noas-
trã au diabet, prevalenþa bolii fiind

Peste 42.000 de doljeni suferã de diabetPeste 42.000 de doljeni suferã de diabetPeste 42.000 de doljeni suferã de diabetPeste 42.000 de doljeni suferã de diabetPeste 42.000 de doljeni suferã de diabet

Pentru siguranþa cumpãrãturilor
efectuate în perioada Black Friday,
inspectorii de la Protecþia Consuma-

Avertizãri de Black Friday, din partea OPC-ului

Diabetul ocupã locul doi în ierarhia boli-
lor înregistrate în rândul populaþiei din ju-
deþul Dolj, dupã bolile cardiovasculare. Con-
sideratã una dintre ameninþãrile majore la
adresa sãnãtãþii populaþiei, aceastã afecþiu-
ne înregistreazã o creºtere epidemicã  ge-
nerând provocãri importante, atât din punct
de vedere medical, cât ºi economic ºi so-
cial. În acest context, în perioada 12-14 no-

iembrie a.c, la Craiova, s-a desfãºurat Cam-
pania Naþionalã „Controleazã-þi Diabetul”.
Aceasta a inclus atât activitãþi orientate cã-
tre publicul larg, cât ºi activitãþi dedicate pu-
blicului profesionist, menite sã atragã aten-
þia asupra impactului diabetului ºi a impor-
tanþei prevenþiei, diagnosticãrii precoce,
respectiv a controlului diabetului pentru
gestionarea eficientã a afecþiunii.

mai mare faþã de media de la nivel
European – 9,1%. Totuºi, dintre
cele aproape 2 milioane de adulþi
care suferã de diabet, numãrul ce-
lor diagnosticaþi este mult mai scã-
zut, atrag atenþia specialiºtii.

Care sunt simptomele diabetului
De aceea, dacã sunt observate

simptomele specifice: sete puter-
nicã, urinãri frecvente, obosealã
accentuatã, lipsa energiei, senza-

þie de foame continuã, vedere în-
ceþoºatã, scãdere bruscã în greu-
tate, ar trebuie consultat un spe-
cialist. Depistarea precoce a dia-
betului zaharat este cheia pentru un

control eficient al afecþiunii, care
sã asigure o calitate a vieþii cât mai
bunã pentru persoanele cu diabet.
În lipsa unei îngrijiri corespunzã-
toare, care sã þinã afecþiunea sub
control, riscul de instalare a unor
complicaþii grave, dizabilitante sau
care pot cauza chiar moarte pre-
maturã este mult mai ridicat.

„Depistarea precoce a diabetu-
lui zaharat este fundamentalã pen-
tru controlul afecþiunii ºi reduce ris-

cul unor complicaþii severe.
Screeningul are un rol foarte
important în asigurarea unui
management eficient al diabe-
tului, o datã prin faptul cã aju-
tã la diagnosticarea diabetului
înainte ca boalã sã evolueze,
iar apoi, datoritã faptului cã
permite identificarea timpurie
a complicaþiilor ºi astfel se pot
lua mãsurile terapeutice care
se impun. În acelaºi timp, tre-
buie avut în vedere cã diabe-
tul zaharat de tip 2, care este

cea mai comunã formã a afecþiunii,
este asociat cu numeroºi factori de
risc modificabili, ce pot fi evitaþi.
Adoptarea unor comportamente de
viaþã sãnãtoase înseamnã cea mai

simplã mãsurã de a preveni instala-
rea diabetului ºi a complicaþiilor care
îl însoþesc, de a ne proteja sãnãta-
tea”, a declarat prof. dr. Maria
Moþa, ºef al Clinicii de Diabet, Nu-
triþie ºi Boli Metabolice din cadrul
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ºi membru în Consiliul Aso-
ciaþiei Europene pentru Studiul Dia-
betului.
Aproape 20.000 de decese,
într-un singur an

În România, în 2015, 18.919
decese au fost asociate diabetu-
lui. Cele mai multe dintre decese-
le care survin la persoanele cu dia-
bet sunt cauzate de bolile cardio-
vasculare, cele care pot conduce
la apariþia bolii arteriale coronari-
ane sau a infarctului miocardic.
Nivelul crescut al colesterolului,
al glicemiei sau hipertensiunea ar-
terialã sunt principalii factorii de

risc pentru  bolile cardiovascula-
re.

De asemenea, o parte dintre per-
soanele cu diabet riscã sã dezvolte
retinopatie diabeticã, complicaþie a
diabetului zaharat care afecteazã
vasele de sânge de la nivelul retinei
ºi care poate cauza, în cazuri grave
pierderea parþialã sau totalã a vede-
rii. În lume, sunt peste 93 de mili-
oane de persoane care au diabet ºi
care se confruntã ºi cu retinopatie
diabeticã. Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii aratã cã aproape 2% din-
tre persoanele care suferã de diabet
de peste 15 ani au orbit complet,
iar alte 10% au dezvoltat afecþiuni
severe ale vederii. Retinopatia dia-
beticã poate fi, însã, prevenitã prin
efectuarea periodicã a controalelor
oftalmologice ºi menþinerea nivelu-
lui glucozei ºi al lipidelor din sânge
în limite normale.

RADU ILICEANU

În urmãtoarele zile, consumatorii sunt asaltaþi cu fel de
fel de reclame ce îndeamnã la a face cumpãrãtori ocazionate
de Black Friday. Totuºi, inspectorii de la Protecþia Consu-
matorilor trag un semnal de alarmã ºi aratã cã vânzãrile cu
preþ redus, indiferent de timpul lor, trebuie sã respecte
reguli de fixare ºi publicitate a preþurilor. Astfel, orice
comerciant care anunþã o reducere de preþ trebuie sã o
raporteze la preþul de referinþã practicat în acelaºi spaþiu de
vânzare pentru produse identice. Preþul redus trebuie sã
fie inferior celui de referinþã. Acesta din urmã reprezintã
cel mai scãzut preþ practicat în acelaºi spaþiu de vânzare în
ultimele 30 de zile, înainte de data promoþiei. ªi, nu în
ultimul rând, oamenii sunt înºtiinþaþi cã pot rezilia o achizi-
þie online, fãrã sã invoce vreun motiv.

torilor Dolj recomandã cumpãrãto-
rilor sã citeascã cu atenþie caracte-
risticile produsului ºi sã verifice dacã

acesta corespunde cu adevãrat do-
rinþelor ºi nevoilor clienþilor.

Vânzãrile cu preþ redus, indife-
rent de tipul acestora (soldare, li-
chidare, vânzãri promoþionale) tre-
buie sã respecte o serie de reguli
de fixare ºi publicitate a preþuri-
lor. Astfel, orice comerciant care
anunþã o reducere de preþ trebu-
ie sã o raporteze la preþul de re-
ferinþã practicat în acelaºi spaþiu
de vânzare pentru produse iden-
tice. Preþul redus trebuie sã fie
inferior preþului de referinþã. Pre-
þul de referinþã reprezintã cel mai
scãzut preþ practicat în acelaºi
spaþiu de vânzare în perioada ul-
timelor 30 de zile, înainte de data
aplicãrii preþului redus. Pentru
cumparaturile online cumpãrãto-
rii sunt sfãtuiþi sã verifice stocul
existent, sã mai verifice preþul
afiºat pe site ºi dacã este integral
– conþine sau nu TVA, dar ºi dacã
preþul include ºi costul de livrare.
Retur în 14 zile, la cumpãrãturile
online

Comerciantul este obligat sã in-
formeze corect ºi complet consu-
matorii. Pe website-ul acestuia tre-
buie publicate o serie de informaþii
precum: datele de identificare (de-
numirea, adresã poºtalã ºi electro-
nicã, numãrul de telefon, numãrul
de înregistrare în registrul societã-
þilor comerciale ºi cel de înregis-

trare fiscalã etc); caracteristicile
esenþiale ale produsului; preþul cu
toate taxele incluse; cheltuielile de
livrare, dacã este cazul; modalitãþi-
le de platã ºi de livrare; perioada de
valabilitate a ofertei sau a preþului;

durata minimã a contractului, în
cazul contractelor care prevad fur-
nizarea curentã sau periodicã a unui
produs; existenþa ºi modul de exer-
citare a dreptului de denunþare uni-
lateralã a contractului.

Consumatorul poate contacta
comerciantul prin telefon pentru
a cere informaþii suplimentare asu-
pra produsului, serviciilor post-
vânzare sau a condiþiilor de livra-
re; modul în care rãspunde la
aceste întrebari le poate oferi con-

sumatorilor indicii asupra serio-
zitãþii vânzãtorului. Consumatorul
trebuie sã ºtie cã, din momentul
în care a primit un produs co-
mandat pe internet, are dreptul de
a denunþa contractul ºi 14 zile

pentru a-l returna, dacã nu este
mulþumit de el; nu trebuie sã
invoce vreun motiv.

„În cazul returnãrii produsu-
lui, consumatorul îºi poate primi
suma de la comerciant în termen
de 14 zile de la primirea produ-
sului. Profesionistul rambursea-
zã toate sumele pe care le-a pri-
mit drept platã din partea con-
sumatorului, inclusiv, dupa caz,
costurile livrãrii, fãrã întârziere
nejustificatã ºi, în orice caz, nu
mai târziu de 14 zile de la data la
care este informat de decizia de
retragere din contract a consu-
matorului. Rambursarea se face
folosind aceleaºi modalitãþi de

platã ca ºi cele folosite de consu-
mator pentru tranzacþia iniþialã, cu
excepþia cazului în care consuma-
torul a fost de acord cu o altã
modalitate de platã ºi cu condiþia
de a nu cãdea în sarcina consu-
matorului plata de comisioane în
urma rambursãrii”, a precizat co-
misar ºef Radu Preda, din ca-
drul Comisariatul Regional pentru
Protecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia (Craiova).

 VALENTIN CEAUªESCU
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„Infrastructura spaþialã strategicã este su-
pusa unor numeroase ameninþãri: coliziuni cu
deºeuri spaþiale ºi alte obiecte spaþiale, im-
pactul fenomenelor meteorologice spaþiale,
bruiajul semnalului, atacurile cibernetice, po-
tenþiale atacuri cu arme anti-satelit. Ca rãs-
puns la aceste ameninþãri este necesara o
gamã largã de instrumente. Rãspunsurile dis-
ponibile sunt adesea similare pentru toate pãr-
þile interesate în domeniul spaþial comercial

Lansarea candidaþilor a fost gãz-
duitã de sala de spectacole a cine-
matografului „Patria” din Craiova
ºi a avut parte de mesaje puterni-
ce, dar ºi de o coregrafie cu ac-
cente naþionaliste, care amintea de
întâlnirile cu Vadim Tudor, cu care
încã se identificã partidul. Eveni-
mentul a început cu intonarea Im-
nului naþional al Românie, apoi cu
un moment de reculegere în me-
moria preºedintelui fondator. În
timpul unui discurs, a fost fluturat
ºi un steag imens de cãtre excen-
tricul Cezar Avramuþã, cunoscut
mai bine ca „stegarul dac”.

În salã s-au aflat membri de
partid ºi susþinãtori care au
aplaudat puternic pe candidaþii
la alegerile parlamentare din opt
judeþe ale þãrii - Dolj, Gorj, Olt,
Vâlcea, Caraº-Severin, Argeº,

Craiovenii care locuiesc în
cinci cartiere ale oraºului nu pri-
mesc, astãzi, agent termic în ca-
lorifere ºi nici apã caldã. Este
vorba de locatarii din „Brazda lui
Novac”, „George Enescu”, „Ca-
lea Bucureºti”, Centru ºi „1
Mai”, care, începând de la ora

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, Popescule, doi inºi
beam câte patru-cinci þuici.
Acum, patru-cinci inºi punem
mânã de la mânã sã luãm o þuicã

Cinci cartiere
ale Craiovei,

fãrã apã ºi cãldurã
1.00 ºi pânã seara, la ora 20.00,
nu vor beneficia de aceste utili-
tãþi. Autoritãþile locale au anun-
þat cã, în acest interval, se va
remedia o defecþiune ce aparþi-
ne Termo II, motiv pentru care
furnizorul a solicitat întrerupe-
rea furnizãrii. (L. Moþîrliche)

Cu ocazia lansãrii primei strategii spaþiale comune de cãtre CE:

Dorin Prunariu, invitat în Parlamentul EuropeanDorin Prunariu, invitat în Parlamentul EuropeanDorin Prunariu, invitat în Parlamentul EuropeanDorin Prunariu, invitat în Parlamentul EuropeanDorin Prunariu, invitat în Parlamentul European
Dorin Prunariu a participat sãptãmâna trecutã la o audiere publicã

în Parlamentul European cu ocazia lansãrii primei strategii spaþiale
comune de cãtre Comisia Europeana. Acesta a rãspuns invitaþiei
europarlamentarului liberal Marian-Jean Marinescu, vicepreºedintele
grupului PPE ºi membru al Comisiei pentru Transporturi.

sau militar - percepþii comune ale ameninþãri-
lor pot servi drept bazã pentru dezvoltarea
unor rãspunsuri comune”, a subliniat euro-
parlamentarul Marian Jean Marinescu.

„Este necesar sã se continue dialoguri
spaþiale cu partenerii strategici internaþionali”

Vicepreºedintele EPP a mai spus cã aceas-
tã comunitate spaþialã europeanã ar putea
beneficia de pe urma gândirii strategice co-
mune, care ar putea facilita capacitatea de
adaptare a sistemelor spaþiale, ar putea re-
duce dependenþa de actorii externi ºi ar con-
tribui la asigurarea unui mediu sigur ºi dura-
bil pentru activitãþile spaþiale exterioare.”În
acelaºi timp, este necesar sã se continue dia-
loguri spaþiale cu partenerii strategici inter-

naþionali, sã se utilizeze diplomaþia econo-
micã ºi politica comercialã. Acest lucru ar
duce la deschiderea unor noi pieþe pentru
companiile europene pentru a putea aduce
un rãspuns la provocãrile globale. Orienta-
rea spre aplicaþii practice, spre utilizarea
spaþiului în domeniul apãrãrii si protejãrii in-
frastructurilor terestre nu exclude explora-
rea, dezvoltarea cunoºtinþelor si promova-
rea progresului in cunoaºterea mediului care
înconjoarã planeta noastrã, a spaþiului inter-
planetar, a integrului nostru sistem solar, si
in general, a universului. Cu cât ºtim mai
mult despre alte planete ºi evoluþiile feno-
menelor din spaþiul cosmic, cu atât putem
cunoaºtem mai bine trecutul, prezentul si
viitorul planetei noastre”.

Ameninþãri asupra planetei care vin
din spaþiul cosmic

Exista numeroase ameninþãri asupra pla-
netei care vin din spaþiul cosmic. „Una dintre
ele o reprezintã radiaþiile solare incluse în fe-

Dorin Prunariu:
„Explorarea înseamnã cã trebuie sã

cunoaºtem ce se întâmpla în altã parte
în spaþiul cosmic pentru a înþelege mai
bine ce se întâmpla la noi...”

nomenul mai larg cunoscut sub numele de
„vreme cosmica”, care afecteazã echipamen-
tele electronice ale sateliþilor, comunicaþiile
aeronavelor si uneori reþelele de energie elec-
trica. O alta ameninþare o reprezintã posibili-
tatea impactului cu asteroizi a cãror orbitã se
intersecteazã uneori cu cea terestrã, fenomen
care trebuie studiat ºi trebuie gãsite metode
eficiente de evitare a impactului ºi a conse-
cinþelor dezastruoase provocate de acesta.”,
a mai spus Marian Jean Marinescu

MARGA BULUGEAN

PRM ºi-a lansat, la Craiova, candidaþii pentru opt judeþePRM ºi-a lansat, la Craiova, candidaþii pentru opt judeþePRM ºi-a lansat, la Craiova, candidaþii pentru opt judeþePRM ºi-a lansat, la Craiova, candidaþii pentru opt judeþePRM ºi-a lansat, la Craiova, candidaþii pentru opt judeþe
Într-o atmosferã tipicã, Partidul Ro-

mânia Mare ºi-a lansat, ieri, la Craiova,
candidaþii pentru alegerile parlamenta-
re. Peremiºtii au recunoscut cã pornesc

într-o „misiune grea”, dar cã vor câºti-
ga aceste alegeri, victoria lor fiind si-
nonimã cu obþinerea unui scor de 5%
care le asigurã intrarea în Parlament.

Teleorman ºi Vâlcea.
Preºedintele PRM Dolj, Ion

Dãbuleanu, a explicat cã s-a ales
data de 14 noiembrie pentru lan-
sarea oficialã a acestora deoarece
are o dublã semnificaþie pentru
partid: se împlineºte un an ºi douã
luni de la moartea lui Vadim Tu-
dor, iar pe 14 noiembrie 1999 a
avut loc, la Washington, în timpul
unei lansãri de carte, o întâlnire a
preºedintelui fondator cu america-

nul Donald Trump. „Am fost pri-
mul partid care a adresat preºedin-
telui Donald Trump felicitãri, iar
rãspunsul a venit imediat. Se
schimbã lumea, se întoarce spre
doctrina naþionalistã, iar noi sun-
tem partidul cel mai naþionalist”, a
punctat Ion Dãbuleanu.

Vasile Popa ºi Doru Giugula,
vicepreºedintele ºi secretarul ge-
neral al PRM, au transmis mesaje
mobilizatoare, asigurându-i pe membrii de partid cã PRM va fi

iarãºi „ce a fost ºi mai mult decât
atât”. „PRM existã ºi candideazã
la aceste alegeri. Partidele mari au
încercat, din nou, sã ne înlãture ºi
sã ne fure mesajele naþionaliste ºi
nu este corect. Avem o muncã
grea, trebuie sã vorbiþi cu priete-
nii, cu neamurile sã vinã la vot ºi
eu cred cã PRM va câºtiga aceste
alegeri”, a declarat Vasile Popa.

Doru Giugula a spus cã PRM
nu trebuie sã mai fie privit ca un
partid extremist ºi ºovin, ci ca
unul „european, naþional ºi patrio-
tic”. „Este o posibilitate extraor-

dinarã, pe acest culoar naþionalist
nu mai e nimeni, iar noi suntem
aici de 20 de ani. Haideþi sã adu-
cem 20 de voturi în fiecare secþie
de votare, sã intrãm în Parlament
ºi veþi vedea ce se va întâmpla cu
dumneavoastrã ºi familiile dum-
neavoastrã”, i-a îndemnat acesta
pe membrii de partid. „Patru fa-
milii nici nu e mult”, l-a comple-
tat cineva din salã.

PRM ºi-a propus un scor de
5%, care poate fi asigurat cu ob-
þinerea a 20 de voturi în fiecare
secþie de votare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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«De la pãpuºile „Arãdeana” la discurile ºi
casetele cu muzicã pioniereascã, la sticlele de
lapte ºi de bere, sacoºele de rafie, cartelele de
raþie „Alimentara” sau sãpunurile „Cheia”, re-
vista „ªoimii patriei”, gazete de perete, unifor-
me muncitoreºti ºi de pionieri,  cãrþi/ziare/ma-
nuale, la jocurile  pentru copii „Nu te supãra,
frate!”, la þigãrile „Carpaþi”, „Snagov”, „Bucegi”
ºi „Amiral”, fotografii ºi imagini video din con-
cedii (la munte, la mare), documente, foto-
grafii – certificate de naºtere, cãsãtorie, de-
ces, diplome, acte de proprietate, telegrame,
cãrþi poºtale, felicitãri, hãrþi, fotografii indi-
viduale ºi de grup, bani (bancnote, monede),
calendare, afiºe, pliante, manuscrise, scrisori,
memorii, jurnale, fanioane, carnete (de eco-
nomii, de ºcoalã, de ºofer, de sãnãtate, de
membru PCR), legitimaþii, bilete (de tren, de

Doljenii îºi pot dona amintirile dinDoljenii îºi pot dona amintirile dinDoljenii îºi pot dona amintirile dinDoljenii îºi pot dona amintirile dinDoljenii îºi pot dona amintirile din
comunism pentru amenajarea unei expoziþiicomunism pentru amenajarea unei expoziþiicomunism pentru amenajarea unei expoziþiicomunism pentru amenajarea unei expoziþiicomunism pentru amenajarea unei expoziþii
Secþia de Istorie-Arheologie

a Muzeului Olteniei a lansat,
ieri, campania „Doneazã-þi
amintirile din comunism!”, prin
intermediul cãreia invitã
doljenii sã doneze bunuri din
perioada comunistã (1948-1989)
„în scopul îmbogãþirii patrimo-
niului cultural muzeal local cu
obiecte relevante ºi amenajãrii
unei sãli expoziþionale în care
sã fie reconstituitã, într-o
manierã cât mai fidelã,  atmo-
sfera vieþii cotidiene ºi  nivelul
de trai, atât în mediul urban,
cât ºi în cel rural”. În schimb,
vor primi diploma „Donator de
Istorie” ºi o vizitã gratuitã în
toate secþiile muzeului.

spectacole), toate vor deveni obiecte
de muzeu cu valoare istoricã certã»,
se menþioneazã într-un comunicat de
presã al Muzeului Olteniei.

Reprezentanþii instituþiei precizeazã cã
procedura de donaþie este extrem de sim-
plã, implicând doar prezenþa donatorului
(având obligatoriu asupra sa Cartea de
Identitate) ºi semnarea unei declaraþii de
donaþie. Persoanele care vor dona ob-
iecte vor primi din partea Muzeului Olte-
niei diplomã cu menþiunea „Donator de
Istorie”. De asemenea, acestea vor fi men-
þionate în dispozitivele electronice ale sãlii expozi-
þionale ca donatori ºi vor beneficia de o vizitã gra-
tuitã în toate secþiile instituþiei – de Etnografie (Casa
Bãniei), de Istorie-Arheologie ºi de ªtiinþele Natu-

rii. Cei interesaþi pot solicita detalii suplimentare la
numãrul de telefon 0251/417.756 sau prin email:
muzeulolteniei@yahoo.com.

MAGDA BRATU

Muzeul de Artã ºi Casa de Culturã Calafat, cu spri-
jinul Primãriei Municipiului Calafat, deruleazã de la
1 noiembrie a.c., pe parcursul unui an, proiectul „Ca-
lafat – prin anotimpuri”, aflat sub girul AAFR –
Asociaþia Artiºtilor Fotografi din România. Acesta
constã în promovarea oraºului de la Dunãre prin ochii
ºi filtrul unor artiºti care îl vor surprinde în toate
anotimpurile, fiecare sesiune de fotografie fiind ur-
matã de o expoziþie.

La prima sesiune foto, care s-a desfãºurat în pe-
rioada 1-5 noiembrie, au participat artiºti din cinci
oraºe ale þãrii: Eugen Moritz (Cluj-Napoca), Nelu
Scripciuc (Arad), Ovi D. Pop (Oradea), Flavian Sã-
vescu ºi Nicolae Dumitru Vlãdulescu (Reºiþa), Vic-
tor Ioan (Hunedoara), cu toþii membri ai AAFR. Re-
zultatul: o expoziþie deschisã la Muzeul de Artã Cala-

Anotimpurile Calafatului,Anotimpurile Calafatului,Anotimpurile Calafatului,Anotimpurile Calafatului,Anotimpurile Calafatului,
în expoziþii de artã fotograficãîn expoziþii de artã fotograficãîn expoziþii de artã fotograficãîn expoziþii de artã fotograficãîn expoziþii de artã fotograficã

Echivalarea studiilor efectuate în strãinãtate are
la bazã Ordinul MENCS nr.5268/21.09.2015 pen-
tru aprobarea metodologiei respective de cãtre in-
spectoratele ºcolare judeþene,  referitoare la pe-
rioadele de studii efectuate în strãinãtate ºi la or-
ganizaþiile furnizoare de educaþie care desfãºoarã
activitãþi de învãþãmânt pe teritoriul României co-
respunzãtoare unui sistem educaþional din altã þatã,
înscrise în Registrul special al Agenþiei Române
de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuni-
versitar ( ARACIP). La acest act normativ, se
adaugã Ordinul MENCS nr.5079/31.08.2016, pri-
vind aprobarea Regulamentului cadru de organi-
zare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar. Dosarul de echivalare trebuie sã conþi-
nã mai multe documente: cerere tip adresatã ISJ;
cerere aprobatã de directorul unitãþii de învãþã-
mânt la care se solicitã înscrierea; foi matricole
pentru clasele din România (dacã este cazul), în

Peste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuatePeste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuatePeste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuatePeste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuatePeste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuate
în strãinãtate, aprobate la ISJ Doljîn strãinãtate, aprobate la ISJ Doljîn strãinãtate, aprobate la ISJ Doljîn strãinãtate, aprobate la ISJ Doljîn strãinãtate, aprobate la ISJ Dolj

fat, care cuprinde 60 de fotografii despre toamna
oraºului ºi împrejurimile lui.

Potrivit coordonatorului proiectului, Dan Vanã, ur-
mãtoarea sesiune de fotografie va avea loc în februa-
rie 2017 ºi va încerca sã punã în valoare ºi în acest
anotimp obiectivele fotografiate în timpul toamnei. În
luna aprilie 2017 se va derula cea de-a treia sesiune,
care va fi urmatã de alta în varã. „Proiectul se va
încheia cu o expoziþie finalã, care va fi vernisatã în
august 2017 ºi care va reuni peste 130 de fotografii.
Imaginile vor fi alese de membrii echipei, cu scopul
reprezentãrii ºi promovãrii oraºului Calafat. Expoziþia
va fi donatã Primãriei Calafat, urmând a fi pusã în
valoare de Muzeul de Artã Calafat”, a precizat Dan
Vanã, reprezentant al Casei de Culturã Calafat.

MAGDA BRATU

Ieri, s-a încheiat, conform
calendarului , concursul pentru
ocuparea posturilor de director,
respectiv director adjunct în
unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar. Ultima instituþie pentru
care s-a susþinut concursul a
fost ªcoala Gimnazialã „Gheor-
ghe Bibescu” din Craiova, unde
s-au înscris patru candidaþi
pentru funcþia supremã ºi doi
pentru cea secundã. Conform
rezultatelor, manager va fi prof.
Verginica Roºca, dar ca
adjunct, teoretic, va fi nevoie de
numire prin delegaþie, deoarece
unul dintre pretendenþi nu s-a
prezentat, iar celuilalt i s-a
acordat notã sub barem la
prezentarea CV-ului. „S-a
încheiat perioada examenelor,
rãmânând reprogramãrile, pentru
ziua de 16 noiembrie, când vor
fi evaluaþi candidaþii de la ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Brãescu”
din Calafat  ºi de la ªcolile
Gimnaziale din comunele
Braloºtiþa ºi Apele Vii. Au fost
admise 295 de cadre didactice ,
209 fiind pentru postul de
director, iar 32 au fost respinse
(20 la manager). De asemenea,

Au rãmas reprogramãrile,Au rãmas reprogramãrile,Au rãmas reprogramãrile,Au rãmas reprogramãrile,Au rãmas reprogramãrile,
opþiunile ºi validãrileopþiunile ºi validãrileopþiunile ºi validãrileopþiunile ºi validãrileopþiunile ºi validãrile

au fost înregistrate  54 de
neprezentãri. Contestaþiile vor fi
depuse în perioada 21-23
noiembrie, la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj, iar
rezultatele finale vor fi cunoscu-
te pe 9 decembrie. Pe 16
decembrie va urma validarea
concursului ”, a precizat prof.
Nicoleta Liþoiu, purtãtor de
cuvânt al ISJ Dolj.  În cazul în
care, dupã reprogramãri,
concursul nu poate fi  susþinut,
se aºteaptã, din partea Ministe-
rului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice precizãri în
plus, metodologia fiind, deo-
camdatã ambiguã, dar nu sunt
de neluat în calcul apelãrile la
instanþele de judecatã. De
asemenea, de la finalizarea
rezultatelor, dupã soluþionarea
contestaþiilor, cei care au
candidat ºi au câºtigat concursul
la mai multe unitãþi ºcolare au la
dispoziþie douã zile lucrãtoare
pentru a-ºi prezenta opþiunea .
În vacanþa intersemestrialã, va
avea loc numirea pe funcþii,
mandatul câºtigat fiind pe o
perioadã de patru ani.

CRISTI PÃTRU

original; foile matricole eliberate de cãtre o unita-
te de învãþãmânt din strãinãtate din care sã rezul-
te disciplinele studiate ºi calificativele obþinute, cu
traduceri legalizate, cu excepþia celor redactate
în limbule englezã, francezã, italianã ºi spaniolã;
etc. „Trebuie amonuot cã dosarul se depune de
cãtre pãrinte/susþinãtor legal la unitatea de învãþã-
mânt la care se solicitã înscrierea, urmând ca
aceasta sã fie depusã la ISJ, în cel mult de cinci
zile de la înscrierea elevului ca audient. Cererea de
înscriere se poate face pe tot parcursul anului ºco-
lar în curs”, a precizat prof.  Mona Burcheºin,
membru în Comisia de evaluare în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj. Pânã în acest mo-
ment, au fost echivalate 257 de dosare, cele mai
multe, peste 150, venind din Italia. Cele mai puþine
sunt din Coreea de Sud ºi Israel (câte unul), Rega-
tul Haºemit al Iordaniei (douã), SUA (trei).

CRISTI PÃTRU
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Peste trei milioane de alegãtori
au fost chemaþi la urne, duminicã,
în Republica Moldova, pentru al
doilea tur al scrutinului prezidenþi-
al, având de ales între candidatul
prorus Igor Dodon ºi Maia San-
du, politician proeuropean. Scru-
tinul prezidenþial a fost marcat de
proteste, cozi ºi nemulþumiri în
diaspora, dupã epuizarea buletine-
lor de vot. Dupã centralizarea a
99,81% dintre procesele verbale,
Igor Dodon devine al treilea pre-
ºedinte al þãrii, ales prin vot direct
de popor. Moldovenii au partici-
pat activ la acel de-al doilea scru-
tin prezidenþial. Duminicã, pânã la
ora 22:00 s-au prezentat la urne
peste 1.605.000 de cetãþeni cu
drept de vot sau peste 53% dintre alegãtori.
Câºtigatorul alegerilor prezidenþiale din Re-
publica Moldova, a anunþat ieri la un post de
televiziune din Rusia cã va propune organi-
zarea de alegeri legislative anticipate anul vi-
itor, relateazã Le Figaro. Într-un interviu te-
lefonic pentru postul Rossiya 24, Dodon a
explicat cã aceastã iniþiativã vizeazã înlãtu-

 ªTIRI

 ªTIRI

Bulgaria: Premierul Boiko Borisov

ºi-a prezentat demisia dupã victoria

lui Rumen Radev la prezidenþiale
Premierul bulgar Boiko Borisov ºi-

a prezentat ieri demisia sa ºi a Guver-
nului sãu dupã victoria candidatului
prorus Rumen Radev. Duminicã,
Boiko Borisov a anunþat cã va demisi-
ona dupã ce socialistul Rumen Radev
a câºtigat cel de-al doilea tur al
scrutinului prezidenþial. Borisov l-a
felicitat pe Rumen Radev pentru
victorie ºi a fãcut apel la convocarea
alegerilor anticipate. “În scrisoarea sa
cãtre membrii Parlamentului, Borisov
declarã cã Consiliul de Miniºtri va
continua sã îºi îndeplineascã obliga-
þiile pânã la alegerea unui nou
Guvern”, potrivit unui comunicat. În
Constituþia statului este stipulat faptul
cã mandatul Guvernului înceteazã
imediat ce Parlamentul îi acceptã
demisia.

Rusia este pregãtitã sã consolideze

relaþiile cu SUA, în urma alegerilor
Rusia este pregãtitã sã repare cât

mai rapid relaþiile cu Washingtonul,
în urma rezultatelor alegerilor din
SUA, a declarat ieri Sergei Ryabkov,
ministrul adjunct de Externe al
Rusiei, conform agenþiei de ºtiri RIA.
Potrivit acestuia, autoritãþile ruse
cunosc puþine lucruri despre planurile
politice ale lui Donald Trump ºi au
recunoscut cã este o diferenþã între
promisiunile fãcute în cadrul campa-
niei sale electorale ºi cele pe care le va
implementa dupã ce va fi investit în
funcþia de preºedinte. Ryabkov a
afirmat cã susþinerea Rusiei în
privinþa acordului nuclear cu Iranul
rãmâne neschimbatã, în pofida
declaraþiilor fãcute de Trump cã în
cazul în care va fi ales ar anula acest
tratat. Fostul ºef al Administraþiei de
la Kremlin, Serghei Ivanov, a spus
anterior cã Rusia este pregãtitã sã
construiascã noi relaþii cu Statele
Unite dupã alegerile prezidenþiale din
8 noiembrie, dupã ce conducerea
Rusiei a fost “insultatã” de retorica
antirusã în timpul campaniei prezi-
denþiale americane.

Recep Erdogan a declarat cã Turcia ar

putea organiza referendum pe tema

procesului integrãrii europene
Turcia ar putea organiza, în 2017,

un referendum pe tema negocierilor
pentru aderarea la Uniunea Europea-
nã, afirmã preºedintele Recep Tayyip
Erdogan, cerând Bruxellesului sã “se
hotãrascã” în privinþa admiterii þãrii
sale. Într-un discurs transmis în direct
la televiziuni, Recep Tayyip Erdogan a
îndemnat cetãþenii turci sã aibã
rãbdare pânã la sfârºitul acestui an,
precizând cã în 2017 ar putea fi
organizat un referendum pe tema
apartenenþei Turciei la Uniunea
Europeanã. Liderul autoritarist de la
Ankara a reiterat ideea reintroducerii
pedepsei cu moartea, subliniind cã
tema ar putea fi supusã referendumu-
lui. Turcia urmeazã sã organizeze un
plebiscit pe tema amendamentelor
constituþionale care vor crea un
sistem prezidenþial.

Coaliþia guvernamentalã din
Germania a ajuns ieri la un
acord prin care social-demo-
cratul Frank-Walter Steinmeier,
în prezent ministru de Externe,
este candidat la funcþia de pre-
ºedinte al þãrii, informeazã pre-
sa germanã. “Este o decizie
raþionalã”, a declarat, potrivit
publicaþiei Die Zeit, cancelarul
Angela Merkel, liderul Uniunii
Creºtin-Democrate (CDU, cen-
tru-dreapta). Vicecancelarul
Sigmar Gabriel, liderul Partidu-
lui Social-democrat (SPD, cen-
tru-stânga), l-a propus acum
câteva sãptãmâni pe Frank-
Walter  Ste inmeier  pentru
funcþia de preºedinte al þãrii.
Uniunea Creºtin-Democratã

Donald Trump, preºedintele ales
al Statelor Unite, a declarat cã va
renunþa la salariul prezidenþial pe
perioada mandatului sãu, adãugând
cã nici nu cunoaºte suma pe care
ar putea-o primi. “Nici mãcar nu
ºtiu despre ce sumã este vorba. ªtii
care este salariul unui preºedinte?”,
a întrebat-o Donald Trump pe jur-
nalista care îl intervieva, Leslie
Stahl. Salariul unui preºedinte ame-
rican este de 400.000 de dolari. “Nu
voi primi salariul”, a adãugat Trump
chiar ºi dupã ce a aflat suma sala-
rialã în cauzã. Trump ar putea de-
veni cel de-al treilea preºedinte al
SUA care nu va accepta salariul.
Herbert Hoover ºi John F. Kenne-
dy ºi-au donat de asemenea salarii-
le pentru a susþine activitãþi carita-
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rarea actualului Guvern proeuropean astfel
încât aliaþii lui sã îºi poatã implementa pro-
iectele. Tot ieri, aproximativ 1.000 de per-
soane au protestat în centrul capitalei Repu-
blicii Moldova, contestând modul în care s-
a desfãºurat scrutinul prezidenþial. Maia San-
du, liderul Partidului Acþiune ºi Solidaritate a
acuzat cã alegerile au fost marcate de nere-

guli. “Vreau sã le multumesc
celor care au avut încredere în
mine. ªtiu cã vã încearcã emoþii
dificile. Respect oamenii care
l-au votat pe oponentul meu.
Aceste alegeri nu au fost nici
corecte ºi nici libere. Oponen-
þii nostri au folosit metode mur-
dare”, a declarat Maia Sandu
într-o conferinþã de presã.
“Vom prezenta la Curtea Con-
stituþionalã toate încãlcãrile de-
pistate în procesul electoral.
Cetãþenii au de pierdut în urma
acestor alegeri. Cel care are de
câºtigat este Vlad Plahotniuc”,
a spus Maia Sandu. La rândul
sãu, Andrei Nãstase, liderul
Platformei Demnitate ºi Adevãr,

a denunþat “fraude majore” în scrutin. “Cea
mai perfidã, murdarã ºi mincinoasã campa-
nie electoralã din istoria þãrii s-a încheiat.
Minciuna, calomnia, ofensa difuzate de zece
posturi de televiziune ºi tot atâtea de radio,
site-uri ºi publicaþii oligarhice, au distorsio-
nat esenþa democraticã a acestor alegeri”,
susþine Nãstase, citat de Jurnal de Chiºinãu.

Donald Trump renunþã la salariul
de preºedinte pe toatã durata mandatului

Frank-Walter Steinmeier, candidatul coaliþiei
guvernamentale pentru preºedinþia Germaniei

(CDU) ºi filiala bavarezã a
acesteia, Uniunea Creºtin-So-
cialã (CSU), au aprobat luni
decizia de a-l numi pe Frank-
Walter Steinmeier ºef al coali-
þiei guvernamentale, o funcþie
de coordonare politicã ce des-
chide calea alegerii acestuia în
funcþia de preºedinte al Ger-
maniei. Mandatul actualului
preºedinte al Germaniei, Joa-
chim Gauck, în vârstã de 76
de ani, se încheie în martie
2017. Parlamentul Germaniei
se va întruni pe 12 februarie
pentru alegrea preºedintelui þã-
rii, votul urmând sã fie, în
acest context, o formalitate
pentru Frank-Walter Steinme-
ier, în vârstã de 60 de ani.

bile. Preºedintele ales al Statelor
Unite a declarat pe durata campa-
niei electorale cã nu va primi sala-
riul prezidenþial “pentru cã acesta
nu înseamnã mare lucru pentru el”.
Pe parcursul interviului “60 de mi-
nute”, efectuat de postul american
CBS, Donald Trump a solicitat sus-
þinãtorilor sãi sã înceteze atacurile
rasiste ºi bigote care au crescut dupã
încheierea campaniei electorale.
Acesta a adãugat cã femeile vor tre-
bui sã cãlãtoreascã în alte state pen-
tru a putea avorta, în cazul în care
judecãtorii pe care-i va numi cu “în-
clinaþii conservatoare” la Curtea Su-
premã, se vor opune dreptului la
avort, precum ºi cã va deporta
aproximativ 2-3 milioane de imi-
granþii ilegali care locuiesc în SUA.
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OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
D+P,6 camere, depen-
dinþe, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300mp, gard beon,
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.

Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Cli-
mã, 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 fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
central izatã;  ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Anunþul tãu!
Teatrul Naþional ,,Marin So-

rescu,, organizeazã în data de
05.12.2016, ora 13.00, la sediul
sãu din str. A. I. Cuza, nr. 11,
concurs pentru ocuparea
postului de referent achiziþii
publice, perioadã determinatã.
Înscrierile se fac pânã la data
de 23.11.2016, ora 14.00. Biblio-
grafia, conduiþiile de participa-
re ºi conþinutul dosarului sunt
afiºate la sediul ºi pe site-ul  in-
stituþiei. Telefon: 0251/8 411.725.

Truicã Eliza anunþã publi-
cul interesat asupra declanºã-
rii etepei de încadrare conform
H.G.1076/2004 privind proce-
dura evaluãrii de mediu pen-
tru planuri ºi programe, în ve-
derea obþinerii avizului de me-
diu pentru “Elaborare PUZ ºi
obþinere avize pentru construi-
re imobil D+P+3Ecu destinaþia
locuinþe colective, Craiova, str.
C-tin Brâncoveanu, nr. 99A, ju-
deþul Dolj”. Prima versiune a
planului poate fi consultatã la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova, judeþul
Dolj din data de 08. 11.2016,
luni- joi, între orele 8-16.30 ºi
vineri între orele 8-14. Publicul
interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii
pânã la data de 26.11.2016 la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj,e-mail ofûce@apmdj.an-
pm.ro, luni-joi, între orele 8-
16:30 ºi vineri între orele 8-14.

PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/
2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Comunei Malu
Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcþii
contractuale de execuþie  vacante – asistent medical comunitar, în cadrul Com-
partimentului Asistenþã Socialã din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Malu Mare, judeþul Dolj.

Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3 din Regu-

lamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
- Studii postliceale sanitare, aviz de liberã practicã emis de Ordinul asistenþilor me-

dicali generaliºti, moaºelor ºi asistenþilor medicali din România.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în data de
13 decembrie 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 15 decembrie 2016,

ora 1400, interviul.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj, în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 29 noiembrie 2016.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare din com.

Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon  0251446145, 0251446065 ºi la secretarul
comisiei de concurs, telefon 0757063505.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 15 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:

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foar-
te bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi su-
prapuse. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon 0746/
541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã suflet
bun doresc doamnã sã
fim uniþi câte zile vom
avea, vârsta 60-72 ani.
Telefon: 0787/724. 894;
0251/458.472.
Domn 60 ani agreabil,
vãduv doresc iubitã, vâr-
stã medie, corp siluet.
Telefon: 0748/542.454.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Soþul - Saºa Icã, împre-
unã cu copiii - Laura ºi
Bogdan anunþã înceta-
rea din viaþã a bunei
soþii ºi mamã AURELIA
ICÃ. Corpul neînsufle-
þit este depus la capela
de lângã biserica Sfin-
þii Trei Ierarhi - Postel-
nicu Fir. Înmormanta-
rea va avea loc azi, 15
noiembrie, ora 11.00, la
cimitirul Ungureni.
DUMNEZEU SÃ O
ODIHNEASCÃ!
CONDOLEANÞE
Motivatã durere,  pro-
fund regret ºi condo-
leanþe la plecarea la
cele veºnice a distinsei
doamne MARGARETA
NECªOIU. Avocat Stan
Dumitru
Colegii din cadrul Sec-
þiei 5 Poliþie Craiova de-
plâng trecerea în nefiin-
þã a celui ce a fost co-
misar ºef de poliþie
DOREL MIREA, profe-
sionist desãvârºit, prie-
ten ºi coleg de mare
calitate. Îl vom pãstra
pe veci în amintire.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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SCM U Craiova a reuºit sã lase
impresie bunã, duminicã searã, în
fief-ul liderului U-BT Cluj, þinân-
du-ºi în ºah redutabila oponentã
vreme de jumãtate de meci, 34-
34 (pe sferturi 17-19 ºi 17-15).
Actul al treilea a stabilit practic
învingãtoarea, dupã ce bãieþii lui
Vladimir Vuksanovic au cedat cu
16-28. Pânã la final, alb-albaºtrii
au mai reuºit sã reducã din ecart,
iar disputa s-a încheiat cu un
eºec la 9 puncte: 71-80.

Williams Paul ºi-a trecut în
cont o evoluþie excelentã, ame-
ricanul reuºind nu mai puþin de
21 de puncte. Capitol la care a
fost urmat de compatriotul sãu
Jamar Abrams (16p). Au venit,

Craiovenii, comportare meritorie în casa lideruluiCraiovenii, comportare meritorie în casa lideruluiCraiovenii, comportare meritorie în casa lideruluiCraiovenii, comportare meritorie în casa lideruluiCraiovenii, comportare meritorie în casa liderului
Rezultate complete: U-Banca Transilvania Cluj – SCM U CRAIOVA

80-71, ABC Mureº Tg. Mureº – BC CSU Sibiu 68-74, CS Dinamo Bucu-
reºti – Steaua CSM Eximbank Bucureºti 73-96, CSM CSU Oradea – BC
SCM Timiºoara 84-82, BCM U Piteºti – Municipal Olimpic Baia Mare
82-58. CS Phoenix Galaþi a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 6/1 13 7. Mureº 3/4 10
2. Steaua 6/1 13 8. CRAIOVA 3/4 10
3. Oradea 5/2 12 9. Baia Mare 1/6 8
4. Timiºoara 4/4 12 10. Dinamo 1/6 8
5. Sibiu 4/3 11 11. Galaþi 1/4 6
6. Piteºti 4/3 11

la rând, Marko Marinovic (12p),
Filip Sepa, Iuri Fraseniuc (am-
bii cu 8p), Dino Gregory II (4p)
ºi Vladislav Solopa (2p).

„Am întâlnit una dintre cele

mai bune echipe ale campiona-
tului, având calitãþi individuale,
care au fãcut diferenþa. Mã bu-
cur cã ne-am ridicat la nivelul
adversarilor, însã îmi pare rãu cã

am plecat învinºi. Pentru noi
urmeazã un meci foarte impor-
tant acasã cu Piteºtiul (n.r. lu-
nea viitoare, de la ora 19:00) ºi

ne vom concentra sã obþinem un
nou succes pe teren propriu”, a
declarat tehnicianul Vladimir
Vuksanovic.

Secþia de Pompieri Segarcea ºi-a adjude-
cat, vineri, a doua ediþie a Memorialului
“Liviu Rãducan”, competiþie derulatã pe Baza
Sportivã Popeci. În marea finalã, Segarcea s-
a impus la loviturile de departajare în faþa
Departamentului II Pompieri Craiova, scor 8-
7 (3-3). Pe locul trei s-a clasat Secþia Pom-
pieri Craiova, care a dispus cu 3-2 de ISU I
Craiova.

Au mai participat: ISU II Craiova, Departa-
mentul I Pompieri Craiova, Departamentul de
Pompieri Calafat ºi Secþia Pompieri Bãileºti.

Rezultate integrale (s-a jucat în sistem
eliminatoriu):

MINIFOTBAL: Pompierii din Segarcea
au câºtigat Memorialul “Liviu Rãducan”

Turul I: Departamentul II Pom--pieri
Craiova – Departamentul Pompieri Calafat 6-
3, Departa-mentul I Pompieri Craiova – Secþia
Pompieri Segarcea 2-5, Secþia Pompieri
Craiova – Secþia Pompieri Bãileºti 5-1, ISU I
Craiova – ISU II Craiova 7-2;

Semifinale: Departamentul II Craiova –
ISU I Craiova 6-4, Secþia Pompieri Craiova –
Secþia Pompieri Segarcea 4-7.

Finala micã: Secþia Pompieri Craiova –
ISU I Craiova 3-2.

Finala mare: Departamentul II Pom--pieri
Craiova – Secþia Pompieri Segarcea 7-8 la
11m (3-3 în timpul regulamentar).

GRUPA A: Franþa – Suedia 2-1
(Pogba 57, Payet 65 / Forsberg 54),
Bulgaria – Belarus 1-0 (I. Popov 10),
Luxemburg – Olanda 1-3 (Chanot 44
pen. / Robben 36, Depay 58, 84).

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

GRUPA B: Ungaria – Andorra 4-0
(Gera 33, Lang 43, Gyurcso 73, Sza-
lai 88), Elveþia – I-le Feroe 2-0 (Der-
diyok 27, Lichtsteiner 83), Portugalia
– Letonia 4-1 (Ronaldo 28 pen., 85,
W. Carvalho 69, B. Alves 90+2).

Clasament: 1.Elveþia 12p, 2. Portu-
galia 9p, 3. Ungaria 7p, 4. Feroe 4p,
5. Letonia 3p, 6. Andorra 0p.

GRUPA C: Cehia – Norvegia 2-1
(Krmencik 11, Zmrhal 47 / J. King 86),
Irlanda N. – Azebaijan 4-0 (Lafferty
27, McAuley 40, McLaughlin 66, Brunt
83), San Marino – Germania 0-8 (Khe-
dira 7, Gnabry 9, 58, 76, Hector 32,
65, Stefanelli 82 aut., Volland 85).

Clasament: 1.Germania 12p, 2.
Irlanda N. 7p, 3. Azerbaijan 7p, 4.
Cehia 5p, 5. Norvegia 3p, 6. San Ma-
rino 0p.

Etapa a 12-a (desearã/la noapte): Bolivia – Paraguay
(22:00), Ecuador – Venezuela (23:00), Chile – Uruguay (1:30),
Argentina – Columbia (1:30), Peru – Brazilia (4:15).

Clasament
1. Brazilia 24 6. Argentina 16

2. Uruguay 23 7. Paraguay 15

3. Columbia 18 8. Peru 14

4. Ecuador 17 9. Venezuela 5

5. Chile 17 10. Bolivia 4

La Cupa Mondialã se calificã primele patru clasate, în
vreme ce locul 5 va suþine un baraj intercontinental.

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Meci

amical: Franþa – Coasta de
Fildeº.

DIGI SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Tur-

neul Campionilor, la Londra:
Gael Monfils – Dominic
Thiem / 19:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Anadolu Efes
Istanbul – Unics Kazan /
22:00 – TENIS (M) – Tur-
neul Campionilor: Novak Djo-
kovic – Milos Raonic.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 EUROPA
Rezultatele complete ale etapei a patra din faza grupelor

La turneul final se calificã câºtigãtoarele grupelor, în vreme ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde
vor disputa duble de baraj, iar echipele care vor triumfa vor merge ºi ele în Rusia.

GRUPA D: Austria – Irlanda 0-1
(McClean 48), Georgia – Moldova 1-
1 (Qazaishvili 16 / Gaþcan 78), Þara
G. – Serbia 1-1 (Bale 30 / Mitrovic
85).

Clasament: 1.Irlanda 10p, 2. Ser-
bia 8p, 3. Þara G. 6p, 4. Austria 4p,
5. Georgia 2p, 6. Moldova 1p.

GRUPA E: Armenia – Muntenegru
3-2 (Grigoryan 50, Haroyan 74, Gha-
zaryan 90+3 / Kojasevic 36, Jovetic
38), Danemarca – Kazahstan 4-1
(Cornelius 15, C. Eriksen 26 pen.,
90+2, Ankersen 78 / Suyumbayev
17), România – Polonia 0-3 (Grosicki
11, Lewandowski 82, 90+1 pen.).

Clasament: 1. Polonia 10p, 2.
Muntenegru 7p, 3. Danemarca 6p, 4.
România 5p, 5. Armenia 3p, 6. Ka-
zahstan 2p.

GRUPA F: Anglia – Scoþia 3-0
(Sturridge 23, Lallana 50, Cahill 61),
Malta – Slovenia 0-1 (Verbic 47), Slo-
vacia – Lituania 4-0 (Nemec 12, Ku-
cka 15, Skrtel 36, Hamsik 86).

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

GRUPA G: Albania – Israel 0-3
(Zahavi 18 pen., Einbinder 66, Atar
83), Liechtenstein – Italia 0-4 (Be-
lotti 11, 44, Immobile 12, Candreva
32), Spania – Macedonia 4-0 (Vel-
koski 34 aut., Vitolo 63, Nacho 84,
Aduriz 85).

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

GRUPA H: Cipru – Gibraltar 3-1
(Laifis 28, Soteriou 65, Sielis 87 /
Casciaro 51), Belgia – Estonia 8-1
(Meunier 8, Mertens 16, 67, Hazard
25, Carrasco 62, Klavan 64 aut., Lu-
kaku 83, 88 / Anier 29), Grecia –
Bosnia 1-1 (Tzavellas 90+5 / Pjanic
32).

Clasament: 1. Belgia 12p, 2. Gre-
cia 10p, 3. Bosnia 7p, 4. Cipru 3p,
5. Estonia 3p, 6. Gibraltar 0p.

GRUPA I: Croaþia – Islanda 2-0
(Brozovic 15, 90+1), Turcia – Ko-
sovo 2-0 (B. Yilmaz 51, ªen 55),
Ucraina – Finlanda 1-0 (Kravets 24).

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

FOTBAL – PRELIMINARII CM
2018 AMERICA DE SUD

DIGI SPORT 3
21:00 – BASCHET (M) –

Euroliga: Maccabi Tel Aviv –
Fenerbahce Istanbul.

DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Meci

amical: Rusia – România /
2:30 – HOCHEI – NHL: De-
troit Red Wings – Tampa Bay
Lightning.

EUROSPORT 1
15:00, 21:00 – SNOOKER

– Openul Irlandei de Nord:
etapa a 2-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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 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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Dupã ce a pierdut cu 3-0 în faþa
Poloniei, echipa naþionalã a plecat
în Rusia, unde astãzi, la Groznâi,
de la ora 18, va susþine un meci
amical cu naþionala þãrii gazdã. Pen-
tru acest meci, selecþionerul Chris-
toph Daum a permis mai multor tri-
colori care au fost în lotul pentru
jocul cu Polonia sã se întoarcã la
echipele lor de club, în scopul veri-
ficãrii altor jucãtori. Astfel, Chipciu,
Stanciu, Tãtãruºanu, Chiricheº,
Hoban, Moþi ºi Keºeru au revenit la
echipele de club, ca de altfel ºi An-
drei Ivan, Benzar ºi Maxim, care
au acuzat accidentãri. În cazul lui
Ivan este vorba de o recidivã a en-
torsei de la glezna piciorului stâng,
suferitã în sãptãmâna partidei cu Po-
lonia. Ivan a fost pe bancã la me-
ciul cu leºii, dar nu a fost introdus,
iar la antrenamentul de duminicã a
cãlcat strâmb ºi a devenit indispo-
nibil. Atacantul va fi totuºi recupe-
rat pentru meciul de duminicã, îm-
potriva Astrei. Maxim a acuzat o ac-
cidentare a ligamentului, iar Benzar
are o contracturã.

Astfel, pentru partida cu ruºii au
rãmas la dispoziþia lui Daum jucã-
torii: Pantilimon, Silviu Lung, Co-
jocaru (portari), Sãpunaru, Þâru,
Grigore, Toºca, Filip, Enache, La-
tovlevici (fundaºi), Bicfalvi, Nedel-
cu, Marin, Popa, Prepeliþã (mijlo-
caºi), B. Stancu, Fl. Andone, Gro-
zav, Rotariu (atacanþi). De remar-
cat cã unul dintre tricolori, Gheor-
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1. Steaua 15 10 3 2 22-10 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Gaz Metan 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 26
5. CFR Cluj 15 8 5 2 26-12 23
6. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
7. Botoºani 15 7 2 6 23-16 23
8. Pandurii 15 5 4 6 15-18 19
9. Voluntari 15 5 3 6 21-22 18
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
11. Chiajna 15 3 4 8 7-18 13
12. CSMS Iaºi 15 3 3 9 12-18 12
13. ASA 15 2 2 11 12-29 2
14. ACS Poli 15 4 2 9 14-27 0
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Liga I – etapa a 16-a

FC Botoºani – FC Voluntari, vineri, ora 18
Pandurii – ACS Poli, vineri, ora 20.30
CSMS Iaºi – ASA, sâmbãtã, ora 16.30
Concordia – Steaua, sâmbãtã, ora 19
„U” Craiova – Astra, duminicã, ora 17.30
Viitorul – Gaz Metan, luni, ora 18
Dinamo – CFR Cluj, luni, ora 20.30
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Pe un vânt care îþi dãdea impre-
sia cã-i poate arunca pe cei mai fi-
ravi dintre jucãtori în afara terenu-
lui, pe terenul sintetic al bazei de la
Aeroport s-au întâlnit echipele de
juniori ale Craiovei ºi ale Academiei
Hagi. Meciurile au contat pentru
penultima etapã a turului seriei Est
a Ligii Elitelor, iar în urma lor puº-
tii Craiovei au ieºit în avantaj. Pri-
mul joc a fost cel în care favoriþi
erau copiii „Regelui”, la under 19,
Viitorul fiind pe locul secund, la un
punct de liderul Dinamo, iar Cra-
iova undeva la jumãtatea ierarhiei.
S-a terminat 1-1, golul oltenilor fi-
ind înscris de fundaºul Cristi An-
drei, în minutul 70. Antrenorul
Bogdan Budescu a utilizat formu-
la: Vlad – Vlãdoiu, Ion, Bogdan,
Andrei – Cojocaru (70 Ivan), Bã-
loi – Bârzan, Geanimu, Cârlig –
Rodeanu (46 Gunie). Universitatea
a ajuns astfel la al ºaptelea egal din
cele 12 jocuri ºi este pe locul 6, cu
16 puncte.

Derby-ul zilei s-a disputat la
under 17, unde echipa lui Daniel
Mogoºanu s-a impus cu 3-1 ºi s-a

desprins de Viitorul la 4 puncte.
Mihãilã a deschis scorul în finalul
primei pãrþi, dar tot el ºi-a lãsat
echipa în inferioritate, fiind elimi-
nat în debutul reprizei secunde.
Numai cã acest lucru nu i-a de-
moralizat pe puºtii Craiovei, care
au marcat încã douã goluri, prin
Nichifor ºi Markovic, Viitorul re-
ducând din handicap pe final. Au
evoluat pentru Universitatea: Bobo-
nete – ªerban, Constantinescu,
Sima, Vadasis – Dobre, Screciu –
Mihãilã, Zbona (75 Niþuicã), Nichi-
for (75 Stãiculescu) – Markovic
(72 Cercel). Aºadar, Universitatea
pune 4 puncte în faþa Viitorului, fã-
când un pas important cãtre semi-
finalele campionatului. Între cele
douã echipe se aflã Dinamo, la ega-
litate cu ªtiinþa, cele douã formaþii
întâlnindu-se duminicã, de la ora
14, în Capitalã. Alb-albaºtrii îºi pot
lua revanºa astfel pentru unicul
eºec din tur, 2-3 în Bãnie, în chiar
prima etapã de campionat. Pânã
atunci, echipa lui Mogoºanu joacã
miercuri, tot în deplasare, cu Con-
cordia Chiajna.
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ghe Grozav, evolueazã chiar la echi-
pa din Cecenia, Terek Groznâi, la
care este legitimat ºi Gabi Torje.
 Duelul cu Rusia va fi transmis de
Dolcesport, ºi totodatã se va difuza
online pe site-ul ArenaFanilor.ro,
putând fi vizionat de cãtre toþi fanii
echipei naþionale care au cont activ
pe aceastã platformã.

România a mai întâlnit Rusia
(fosta URSS) de zece ori, pânã
acum: nouã meciuri împotriva
URSS, - un singur meci împotriva
Rusiei, dupã destrãmarea Uniunii

Sovietice. În faþa URSS, România
are urmãtorul palmares: trei victo-
rii, douã remize, patru înfrângeri ºi
un golaveraj negativ: 10-13. Dupã
destrãmarea Uniunii Sovietice, Ro-
mânia a mai întâlnit Rusia o singurã
datã. A fost un amical disputat la
Bucureºti în martie 2008, câºtigat
cu 3-0 de naþionala pregãtitã atunci
de Victor Piþurcã. Marica, Daniel
Niculae ºi Marius Niculae au adus
victoria României. Alte amicale de
astãzi: Anglia - Spania, Italia – Ger-
mania, Irlanda de Nord – Croaþia,
Franþa – Coasta de Fildeº.
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