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Percheziþii la locuinþa
preºedintelui
Autoritãþii Electorale
Permanente,
Ana Maria Pãtru

Procurorii DNA din Ploieºti
au fãcut ieri, percheziþii la
locuinþa preºedintelui Autori-
tãþii Electorale Permanente,
Ana Maria Pãtru, ºi la sediul
instituþiei, într-un dosar în
care sunt investigate infracþi-
uni de trafic de influenþã ºi
spãlare de bani, au declarat
surse judiciare pentru MEDIA-
FAX. Ana Maria Pãtru,
preºedintele Autoritãþii Electo-
rale Permanente, a fost adusã
cu mandat dupã-amiazã, la
sediul DNA Ploieºti. Soþul
Anei Maria Pãtru, preºedintele
Autoritãþii Electorale Perma-
nente, ar fi încercat sã fugã cu
probe în timpul percheziþiilor
fãcute la domiciliul acestuia
din Râmnicu Vâlcea, fiind
oprit de poliþiºti. Potrivit
surselor citate este vorba
despre documente privind
societatea pe care acesta a
deþinut-o, în prezent radiatã,
actele fiind relevante pentru
anchetã. Surse judiciare au
declarat, corespondentului
MEDIAFAX, cã percheziþiile
fãcute marþi de DNA Ploieºti
la sediul Autoritãþii Electorale
Permanente ºi la locuinþa
preºedintelui instituþiei, Ana
Maria Pãtru, vizeazã modul în
care au fost cumpãrate unele
softuri pentru alegerile. Ana
Maria Pãtru deþine funcþia de
preºedinte al Autoritãþii
Electorale Permanente din
mai 2012, fiind votatã în
Parlament la propunerea
PDL. Anterior, între 2007 ºi
2012 a fost vicepreºedinte AEP,
fiind susþinutã de Administra-
þia Prezidenþialã. Între 2005 ºi
2007 a fost director coordona-
tor al filialei sud-vest Oltenia
a AEP.

Potrivit CV-ului postat pe
siteul AEP, Ana Maria Pãtru a
absolvit în 2002 Facultatea de
Drept a Universitãþii Româno-
Americane.
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Republica Moldova: Igor Dodon preºedinte ales!Republica Moldova: Igor Dodon preºedinte ales!Republica Moldova: Igor Dodon preºedinte ales!Republica Moldova: Igor Dodon preºedinte ales!Republica Moldova: Igor Dodon preºedinte ales!
MIRCEA CANÞÃR

Noul preºedinte al Republicii Moldova este
socialistul Igor Dodon (52,29%) ºi urmeazã
sã depunã jurãmântul în faþa Parlamentului ºi a
Curþii Constituþionale de la Chiºinãu, cel mai
târziu în 45 de zile de la alegeri. Învinsa sa este
pro-europeana Maia Sandu, din partea Parti-
dului Acþiune ºi Solidaritate ºi rezultatul obþi-
nut de aceasta (47,71%) este considerat pro-
miþãtor în perspectiva urmãtoarelor alegeri le-
gislative. A fost o campanie durã, învolburatã,
cu acuze reciproce, cu destule zone de umbrã,
dupã ce Partidul Democrat s-a compromis din
cauza scandalurilor de corupþie, dar nu ºi-a
diluat influenþa pe scena politicã. Se contestã,
încã, rezultatul alegerilor, dispunându-se renu-
mãrarea buletinelor de vot la mai multe secþii
de votare. Opþiunile pro-ruse ale lui Igor Do-
don, enunþate, au îngrijorat, fiindcã ele suge-
reazã, nu doar o atitudine, ci ºi o inhibare, dacã
nu o abandonare a ideilor pro-unioniste, ºi aºa
tot mai anemice, în favoarea unui partizanat
cu Rusia. Sã nu scãpãm din vedere afirmaþia
ilogicã a lui James Pettit, ambasadorul ameri-
can la Chiºinãu, „Moldova nu este România”,
o aserþiune care ar putea fi validatã sau invali-
datã de noua administraþie de la Casa Albã.
Analizele sunt neclare, dar se scapã din vedere
faptul cã, atât Mihai Ghimpu, cât ºi Iurie Lean-
cã, ºi unul ºi altul pro-europeni, n-au fost în

aceeaºi mãsurã ºi pro Maia Sandu. Sub Igor
Dodon, pânã la urmã, Republica Moldova nu
poate fi mai apropiatã de Moscova decât era.
Produsele (agroalimentare) ale Republicii Mol-
dova, îndeosebi vinurile de bunã calitate ºi fruc-
tele, au acces pe piaþa ruseascã, dar ºi pe pie-
þele UE. Adicã se depinde ºi de banii occiden-
tali pentru supravieþuire. Fiindcã scârbiþi ºi de
politicienii de la Bucureºti, dar ºi de cei de la
Chiºinãu, moldovenii sunt tot mai indiferenþi la
ideea de unire, doresc în schimb vize ºi even-
tual burse, iar umbrela Rusiei pare mai potrivi-
tã, îndeosebi vârstnicilor, crescuþi pe lângã ruºi
ºi deja nostalgici. Populaþia este un amestec
teribil, fiindcã pe lângã moldoveni, ruºi, ucrai-
nieni, tãtari, gãgãuzi, avem ºi transnistreni ºi
oricât am dorit victoria Maiei Sandu, în ale-
gerile prezidenþiale, ºi nu a fost departe de
o astfel de împlinire, trebuie sã înþelegem
un lucru esenþial: nu decriptãm corect psi-
hologia „basarabenilor”. Deloc unitarã.
Când Mircea Snegur, unul dintre preºedin-
þii cumsecade ai Republicii Moldova, cu apa-
rentã vibraþie lãuntricã româneascã, îºi în-
cheia discursul din Parlamentul României, în
februarie 1991, cu aserþiunea „sã ne þinem
de neamuri”, credeam cã e puþin lucru, pe
fondul unei perioade idilice, simbolizate prin po-
durile de flori care uneau malurile Prutului. Tot

Mircea Snegur, într-un interviu de referinþã în
„Le Figaro” (29 august 1991), opina cã „Inde-
pendenþa (R.M.- n.r.) este desigur o perioadã tem-
porarã. Mai întâi vor exista douã state româneºti,
dar lucrul acesta nu va dura mult”. Timpuri tre-
cute, sau mai exact tempi-passati. Bucureºtiul nu
a scãzut deloc, în ultimii ani, atenþia faþã de Chi-
ºinãu, oferind nu doar redobândirea cetãþeniei ro-
mâneºti pentru 445.000 de cetãþeni, dar ºi aju-
toare materiale ºi financiare concrete, pe care nu
le mai enunþãm, integral, deºi este vorba de 200
de microbuze ºcolare, un împrumut nerambur-
sabil de 100 milioane euro, un grant de 5 milioa-
ne euro în vederea reabilitãrii grãdiniþelor, un
alt împrumut rambursabil de 150 milioane euro,
peste un milion metri cubi de gaze naturale la
un preþ mai ieftin decât gazul rusesc º.a.m.d.,
considerând, toate acestea, o obligaþie moralã
pentru fraþii noºtri de peste Prut. Totuºi, într-o
zi, poate nu prea îndepãrtatã, ar fi bine sã cu-
noaºtem un punct de vedere, coagulat, al aces-
tora, în privinþa zilei de mâine, când cu sigu-
ranþã vor fi în Uniunea Europeanã. Pânã atunci,
reþinem ceea ce a reiterat Dodon: „Nu am fost,
nu sunt ºi nu voi fi anti-român. România este
vecinul nostru, sunt prietenii noºtri buni, vom
continua parteneriatul cu România pe toate do-
meniile de interes reciproc. Dar am fost, sunt ºi
voi fi anti-unionist”.

Dacã în anul 2016 – deºi elec-
toral – au fost prea puþine inau-
gurãri de autostrãzi, în 2017 se
vor acumula mai multe proiecte
finalizate, „moºtenirea” actualei
guvernãri pentru viitoarea fiind,
în premierã, una pozitivã din
acest punct de vedere. Asta pen-
tru cã în prezent se aflã în stadii
foarte avansate de execuþie mai
multe tronsoane de autostradã, pe
care Cãtãlin Homor le-a enume-
rat în cadrul interviului.

„Prin ceea ce am deblocat în
acest an, s-a creat o inerþie a pro-
iectelor astfel încât indiferent ce
se întâmplã în viitorul apropiat,
indiferent ce se întâmplã la anul,
eu consider cã 2017 va fi unul
dintre cei mai buni ani ai Compa-
niei. Putem avea foarte multe

Preºedintele Klaus Iohannis ar-
gumenteazã, în sesizarea trimisã
CCR, douã modalitãþi de încãlcare
a Constituþiei: pe formã ºi pe fond.
În ceea ce priveºte forma, Klaus
Iohannis aratã cã Parlamentul a
adoptat legea privind eliminarea a
102 taxe nefiscale fãrã a consulta
Guvernul, ceea ce se traduce, în
opinia ºefului statului, prin încãl-
carea principiului separaþiei pute-
rilor în stat. “În cazul în care o ini-
þiativã legislativã implicã modificãri
bugetare, este necesar ca Parla-
mentul sã solicite o informare din
partea Guvernului”. “Parlamentul
nu poate prestabili modificarea
cheltuielilor bugetare fãrã sã cearã
Guvernului o informare în acest
sens. Dat fiind caracterul impera-
tiv al obligaþiei de a cere informa-
rea menþionatã, rezultã cã neres-

Cãtãlin Homor, directorul general al CNAIR:
„Anul 2017 va fi cel mai bun pentru autostrãzi”

Pregãtirile din 2016 ºi stadiile avansate în care se aflã
lucrãrile de infrastructurã ne permit sã spunem cã 2017 va fi

cel mai bun an pentru autostrãzi, a declarat directorul general
al Companiei Naþionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), într-un interviu pentru MEDIAFAX.

tronsoane puse în
circulaþie, redate
traficului, ºi aici
pot aminti Sebeº-
Turda într-o pro-
porþie spre 95%
(poate doar vreun
nod o sã lipseas-
cã), Lugoj-Deva
(dacã vom avea
autorizaþie în cur-
sul acestui an),
vom mai avea
Nãdãºelu-Gilãu,
apoi conform
contractului poa-
te fi Mihãeºti-Nã-
dãºelu; lucrurile
merg, de aseme-

nea, destul de bine ºi pe Tîrgu-
Mureº – Câmpia Turzii, ca ºi
Bucureºti-Ploieºti integral”, a de-
clarat Cãtãlin Homor, pentru ME-
DIAFAX.

El a mai spus cã, venind în
Companie (CNAIR, fosta
CNADNR), a gãsit „foarte mul-
te, dacã nu toate proiectele blo-
cate”, dar în momentul de faþã
„majoritatea sunt deblocate”.
Desigur, Cãtãlin Homor a mai vor-
bit ºi despre marile proiecte de
infrastructurã, despre licitaþiile ce
se vor lansa în perioada imediat
urmãtoare pentru noile lucrãri,
stadiul pregãtirilor pentru iarnã
(deszãpeziri) ºi faptul cã la
CNAIR ºi mai ales la Direcþiile
Regionale de Drumuri ºi Poduri
se vor face angajãri de personal.

Preºedintele Klaus Iohannis a atacat
la Curtea Constituþionalã “legea

Dragnea” privind eliminarea a 102 taxe
Preºedintele Klaus Iohannis a sesizat ieri Curtea Constituþio-

nalã (CCR) cu privire la legea care eliminã 102 taxe nefiscale,
printre care ºi taxa radio-tv, ºeful statului argumentând cã actul

normativ încalcã mai multe articole din legea fundamentalã.

pectarea acesteia are drept conse-
cinþã neconstituþionalitatea legii
adoptate”, se aratã în sesizarea tri-
misã de cãtre preºedinte Curþii
Constituþionale.

A doua serie de argumente prin
care preºedintele Klaus Iohannis
încearcã sã demonstreze neconsti-
tuþionalitatea legii privind elimina-
rea a 102 taxe, vizeazã aspecte de
fond. Astfel, ºeful statului acuzã ne-
respectarea disciplinei fiscal-buge-
tare, prevãzutã de legea fundamen-
talã, de acte normative precum ºi
de jurisprudenþa CCR. “Mãsurile
adoptate vor produce consecinþe
imediate, fiind afectatã execuþia în
curs a bugetului de stat. Totodatã,
legea cuprinde mãsuri menite sã
atragã majorarea directã ºi indirectã
a cheltuielilor bugetare, precum ºi
mãsuri menite sã diminueze veni-

turile bugetare (…) În
plus, legiuitorul trebu-
ia sã identifice în mod
concret ºi sursa de fi-
nanþare necesarã pen-
tru aplicarea legii”, se
mai aratã în sesizarea
preºedintelui. De ase-
menea, Klaus Iohannis
acuzã lipsa de predic-
tibilitate ºi coerenþã a
legii privind eliminarea
taxelor, ”deoarece nu
cuprinde soluþii legisla-
tive cu privire la an-
samblul efectelor pe
care le vor produce
mãsurile instituite”.
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Una dintre principalele þinte ale
actualei conduceri a Primãriei Cra-
iova, în frunte cu primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu, a fost, încã din anul
2012, atragerea de investitori ºi
crearea de locuri de muncã. Situa-
þia era impusã de situaþia econo-
micã precarã în care se gãsea
atunci municipiul, obiºnuit,
dupã prea mulþi ani de guver-
nare aºa-zis de dreapta, cu ple-
carea firmelor, cu închiderea
fabricilor ºi cu val dupã val de
concedieri. „Vreau sã avem
locuri de muncã în Craiova, nu
sã gonim investitorii cãtre Balº
sau Slatina, fiindcã unii cred
cã putem face turism, în loc
de industrie. Îmi doresc sã lu-
crez cu firme craiovene care
oferã locuri de muncã, în pri-
mul rând, craiovenilor. Din
pãcate, în Craiova, doar firme-
le portocalii, de la Bucureºti,
au avut acces la fondurile pu-
blice“, spunea, în anul 2012,
Olguþa Vasilescu.
Facilitãþi pentru investitori

Primul pas fãcut de municipa-
litate a fost fãcut în urmã cu pa-
tru ani, atunci când consilierii lo-
cali social-democraþi au votat
acordarea de facilitãþi pentru in-
vestitorii care doreau sã inves-
teascã în Bãnie: taxe locale zero,
costuri zero pentru autorizaþii de
construcþii sau chiar asigurarea
de cãtre autoritãþile locale a cos-
turilor pentru utilitãþi pentru in-
vestiþiile care genereazã mai mult
de 200 de locuri de muncã. Însã
conducerea Primãriei Craiova nu
s-a limitat la crearea unui mediu
prietenos pentru investitori, ci a
plecat, pur ºi simplu, în cãutarea
lor. Aºa a luat naºtere, în anul
2013, Platforma BRIDGE - o re-
þea electronicã menitã a facilita
accesul oamenilor de afaceri din

Craiova, magnet pentru investitoriCraiova, magnet pentru investitoriCraiova, magnet pentru investitoriCraiova, magnet pentru investitoriCraiova, magnet pentru investitori
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Pentru cã nu poþi avea un judeþ puter-
nic fãrã o economie puternicã, adminis-
traþia PSD de la nivelul Doljului ºi Craio-
vei a acordat, în ultimii ani, o importanþã
deosebitã acestui domeniu. Astfel, graþie
unei excelente colaborãri între conduce-
rea Primãriei Craiova ºi Consiliului Ju-
deþean, Doljul a atras o serie de investi-
tori care au revitalizat o piaþã a muncii,

intratã într-o comã profundã dupã guver-
nãrile de dreapta care au bifat doar con-
cedieri ºi închideri de fabrici ºi firme. ETI,
Clarinat sau GTK sunt doar ultimele
nume care se adaugã unei liste de inves-
titori strãini care au ales sã investeascã
în Craiova, generând astfel mii de locuri
de muncã, atât de necesare pentru dez-
voltarea oraºului ºi a judeþului.

Craiova ºi Hampshire la informa-
þii oferite de autoritãþile locale sau
mediul de afaceri din Craiova.
Totodatã, oraºul a devenit primul
municipiu din România care a
deschis un centru de afaceri în
Marea Britanie. Iar rezultatele nu
au întârziat sã aparã.

Investiþii britanice la Craiova
Primele companii care ºi-au

anunþat intenþia de a investi la Cra-
iova au fost Spirit Circuits ºi
Portsmouth Aviation, un producã-
tor renumit de circuite integrate ºi
o firmã specializatã în producerea
de filtre de apã. Astfel, la scurt
timp, cele douã companii au deve-
nit ºi primii locatari ai „High-Tech
Industry Park” Craiova, cel mai
nou parc industrial al Consiliului
Judeþean Dolj. „Aceste investiþii
înseamnã câteva sute de noi locuri
de muncã, aspect care mã bucu-
rã, pentru cã, aºa cum se cunoaº-
te, regiunea noastrã se confruntã
cu o ratã mare a ºomajului. Veni-
rea la Craiova a companiilor Spirit
Circuits ºi Portsmouth Aviation
este, în primul rând, un bun sem-

nal pentru mediul de afaceri, un
semnal prin care spunem tuturor
cã la Craiova se poate investi, cã
aici întreprinzãtorii vor gãsi auto-
ritãþi deschise ºi transparente. Ori-
cine se uitã pe hartã poate consta-
ta cã municipiul Craiova se bucu-
rã de o poziþionare strategicã, iar

aceasta presupune un mare
avantaj pentru cei care vor sã
îºi deschidã afaceri în Dolj, în
Craiova“, declarat preºedinte-
le CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Recent, o altã companie bri-
tanicã a decis sã vinã la Craio-
va. Este vorba despre GTK, o
companie care produce an-
samble de cabluri ºi cutii de
protecþie, produsele având o
utilizare largã, de la industria
militarã pânã la cea medicalã.
Reprezentanþii companiei spun
cã noua fabricã va avea o su-
prafaþã de 450 de metri
pãtraþi, dar, dacã totul va
decurge conform planuri-
lor, suprafaþa ar putea fi
extinsã pânã la 2.000 de

metri pãtraþi.
ETI - o veste dulce pentru
economia judeþului

În toamna anului 2014,
mediul economic craiovean
primea o veste foarte bunã.
Grupul turc ETI, una dintre
cele mai mari companii din in-
dustria alimentarã din Turcia,
anunþa cã deschiderea primei sale
fabrici din strãinãtate la Craiova,
o investiþie de 40 milioane euro
care urma sã genereze câteva sute
bune de locuri de muncã. Câteva
luni mai târziu, turcii de la ETI în-
cepeau deja lucrãrile pentru fabri-
ca de biscuiþi. Întinsã pe aproxi-
mativ opt hectare din incinta Par-
cului Industrial Craiova, investi-
þia celor de la ETI a devenit cea
mai mare fabricã ridicatã de la zero
în ultimii 25 de ani în municipiul
Craiova. Cu o capacitatea de pro-
ducþie de aproape 23.000 de tone
pe an, fabrica ar urma sã exporte
biscuiþii în 40 de þãri.

Veºtile bune nu s-au oprit însã
aici. Impresionaþi de condiþiile foar-
te bune, dar, mai ales, încurajaþi
de relaþia excelentã cu autoritãþile
locale ºi judeþene, turcii de la ETI
au demarat procedurile pentru
construirea unei noi hale de pro-
ducþie, lângã cea de biscuiþi, care
ar urma sã producã ºi produse din
cereale expandate. Noul corp, care
va avea o suprafaþã construitã de

peste 5.000 metri pãtraþi, va gãz-
dui o linie separatã de producþie cu
o capacitate maximã de 1.722 tone
de diverse sortimente de produse
din cereale expandate pe an.
Clarinat, un proiect „deturnat“
de autoritãþile craiovene

Eforturile constante ale autori-
tãþilor craiovene de a atrage in-
vestitori sunt certificate ºi prin
anunþul grupul elveþian Clariant,
un gigant din industria chimicã,
de a investi într-o fabricã de bio-
etanol. Dimensiunea investiþiei,
care ar urma sã fie gata pânã la
finele anului 2017, este datã de
ajutorul pe care firma îl va primi
din partea Uniunii Europene care
se ridicã la 120 de milioane de
euro. „Investiþia Clarinat este o
nou izbândã în faþa Timiºoarei,
dupã atragerea firmei ETI, ºi spe-

rãm sã se reorienteze cãtre Cra-
iova cât mai mulþi investitori mari,
având în vedere facilitãþile pe care
le oferim”, declara, recent, Lia
Olguþa Vasilescu.
Primãria joacã pe bursa...
locuri de muncã

Pentru a veni ºi mai mult în spri-
jinul mediului de afaceri, dar ºi al

craiovenilor aflaþi în cãutarea unui
loc de muncã, conducerea Primã-
riei Craiova a înfiinþat chiar ºi o
bursã a locurilor de muncã, pe
care o gãzduieºte pe site-ul insti-
tuþiei. „Sub nicio formã nu vrem
sã concurãm AJOFM-ul, dar am
observat cã sunt foarte multe per-
soane care, în cãutarea unui loc
de muncã, vin ºi se adreseazã
nouã. AJOFM organizeazã târguri
pentru locuri de muncã, din pãca-
te destul de rar ºi poate ºi mediati-
zarea lasã de dorit fiindcã sunt per-
soane care nu aflã de ele, nu se
prezintã ºi dupã ar vrea sã ºtie de-
spre ce este vorba“, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu, care a descris
proiectul drept o punte între firme
ºi persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã.
Cele 20.000 de locuri de
muncã - promisiune onoratã

Aºadar, trãgând linie,
dupã mai bine de patru ani
de eforturi susþinute ale con-
ducerilor Primãriei Craiova ºi
Consiliului Judeþean Dolj, nu
este de mirare cã, în perioa-
da 2012 - 2016, la nivelul
municipiului s-au creat pes-
te 20.000 de locuri de mun-
cã, o promisiune catalogatã
de unii drept imposibil de re-
alizat. „ITM Dolj a confir-
mat cã, din 2012 pânã în pre-

zent, numãrul locurilor de muncã
nou create la Craiova este de
20.000. Dacã a fost un sector
care sã se dezvolte extraordinar
de bine în Craiova a fost cel al
construcþiilor. Firmele de con-
strucþii au avut de lucru“, spunea,
recent primarul Craiovei. Însã nici
mãcar nu este nevoie de hârtii pen-
tru a descoperi realitatea, ci este
nevoie doar sã te plimbi puþin pe
strãzile oraºului pentru a înþelege
cã, în Craiova, se munceºte!

Comandat de PSD DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL. CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160007
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Evenimentul de la Craiova a
marcat împlinirea a 10 ani de la
intrarea în vigoare a  Protocolu-
lui Opþional la Convenþia ONU
împotriva torturii(OPCAT), când
peste 80 de state au fost de acord
sã permitã mecanismelor naþio-
nale de prevenire sã monitorize-
ze locurilor de detenþie. „Odatã
cu adoptarea acestui protocol,
statele semnatare au consolidat
angajamentul lor de a preveni tor-
tura ºi alte rele tratamente apli-
cate tuturor persoanelor private
de libertate”, a precizat Lucian
Moºoiu, consilier în cadrul Cen-
trului Zonal Craiova.

Reamintim cã, pe 10 septembrie
2014 s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii
DNA – Serviciul Teritorial Craio-
va i-au trimis în judecatã pe Maria
Schutz, administrator de fapt al
S.C. IZAMAR S.R.L., Ionicã Bã-
doi, administrator al aceleiaºi fir-
me, Mihaela Bunciu, la data faptei
inspector superior la Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã (APIA) Dolj, finã a Mariei
Schutz, Dan Alexandru Cercel,
consilier superior la APIA Dolj, la
data faptei. Potrivit rechizitoriului,
în cursul anului 2008, Maria
Schutz l-a pus pe Ionicã Bãdoi sã
depunã la APIA – Centrul Judeþean
Dolj, cererea de platã ºtiind cã
2.000 ha din suprafaþa totalã de
3.943,93 ha înscrisã în documen-
te nu se aflau în exploatarea S.C.
IZAMAR S.R.L. Ulterior, spun
procurorii, Maria Schutz a deter-
minat-o pe fina sa, Mihaela Bun-
ciu, inspector superior în cadrul
APIA – Centrul Judeþean Dolj, sã
modifice, în sistemul informatic,
suprafeþele declarate de societate
prin cererea de platã, diminuând
unele parcele, astfel încât supra-

O craioveancã de 68 de ani ºi-
a pierdut viaþa, luni searã, în in-
cendiul care i-a mistuit gospodã-
ria. Mai multe echipaje de pom-
pieri de la Detaºamentul 1 Pom-
pieri Craiova ºi Detaºamentul 2
Pompieri Craiova au fost solici-
tate pentru localizare ºi lichida-
rea unui incendiu izbucnit pe stra-
da Alunului, de la marginea Cra-
iovei. La sosirea echipajelor de
pompieri, incendiul cuprinsese
locuinþa ºi anexele din gospodã-
rie. Cadrele ISU Dolj au avut pro-
bleme pânã au reuºit sã se racor-

OPCAOPCAOPCAOPCAOPCAT - 10 ani de prevenire a torturiiT - 10 ani de prevenire a torturiiT - 10 ani de prevenire a torturiiT - 10 ani de prevenire a torturiiT - 10 ani de prevenire a torturii
La sediul Facultãþii de Drept ºi Stiinþe Economice ,,Spiru

Haret ” din Craiova, Instituþia Avocatul Poporului - Domeniul
privind prevenirea torturii ºi a altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenþie a
organizat, prin intermediul Centrului Zonal Craiova, conferinþa
cu tema ,,OPCAT-10 ani de prevenire a torturii”, ocazie cu care
s-a vorbit, în principal, despre vizitele efectuate în penitencia-
rele din Craiova, recomandãrile fãcute ºi mãsurile care au fost
luate pentru remedierea problemelor.

Dr. Doru-Adrian ªeicaru:
„Prezenþa unui medic este

absolut indispensabilã
în centrele de detenþie”

Centrul Zonal Craiova ºi-a în-
ceput activitatea în luna mai a anu-
lui 2015, monitorizând nouã jude-
þe: Arad, Timiº, Caraº-Severin,
Mehedinþi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt
ºi Argeº.

„Prezenþa unui medic este ab-
solut indispensabilã, este vitalã în
astfel de centre de detenþie. Doc-
torul poate sã constate anumite
probleme medicale ºi poate sã re-
laþioneze, la rândul lui, cu medicii

locurilor de detenþie, fiind, în felul
acesta, o sursã de informaþie foarte
valoroasã”, a subliniat rolul pe care
medicul îl are în aceastã structurã
dr. Doru-Adrian ªeicaru, consi-
lier în cadrul Centrului Zonal Cra-
iova. De altfel, echipa de la Craio-
va este formatã din consilierul ju-
ridic Lucian Moºoiu, medicul
Doru-Adrian ªeicaru ºi psihologul
Alina Angela Aron.

Simona Emandi, consilier în
cadrul Biroului Teritorial Craiova,
a subliniat faptul cã Instituþia Avo-
catul Poporului a încercat sã so-
luþioneze probleme semnalate de
cetãþeni „în limita cadrului legal ºi
întotdeauna s-a rezolvat mare parte
din probleme”.

Penitenciarele din Craiova
îºi îmbunãtãþesc condiþiile

de cazare
De la înfiinþare ºi pânã în pre-

zent, Centrul Zonal Craiova a efec-
tuat 30 de vizite în locurile de de-
tenþie. Una dintre acestea a fost,

în august 2015, când s-a fãcut o
anchetã amplã, inopinatã, la Peni-
tenciarul Craiova. „Am încercat,
pe cât posibil, sã ne conformã re-
comandãrilor fãcute de Instituþia
Avocatul Poporului pentru îmbu-
nãtãþirea condiþiilor de cazare a
deþinuþilor. Cea mai mare proble-
mã a noastrã este suprapopularea
ºi, pentru a mãri spaþiul din came-
rã, am ridicat toate obiectele care
nu îºi aveau rostul ºi am mobilat
cu mese, scaune ºi bãncuþe noi.
Deþinuþii beneficiazã ºi de apã cal-
dã. Am îmbunãtãþit ºi serviciile

medicale ºi de educaþie a acesto-
ra”, a precizat Adrian Becheanu,
directorul Penitenciarului Craiova.

La Penitenciarul Pelendava, po-
trivit directorului Constantin Bãlã,
a fost redus numãrul de paturi ºi s-
au amenajat mai multe toalete, iar
toate paturile din camere au fost
dotate cu saltele din burete ignifug.

Centrul de Detenþie Craiova,
fostul Penitenciar pentru Minori ºi
Tineri, are un plan de mãsuri pen-
tru îmbunãtãþirea condiþiilor reali-
zat în proporþie de 95%.

LAURA MOÞÎRLICHE

Maria Schutz,  condamnatã la 13 aniMaria Schutz,  condamnatã la 13 aniMaria Schutz,  condamnatã la 13 aniMaria Schutz,  condamnatã la 13 aniMaria Schutz,  condamnatã la 13 ani
ºi 8 luni de puºcãrieºi 8 luni de puºcãrieºi 8 luni de puºcãrieºi 8 luni de puºcãrieºi 8 luni de puºcãrie

Maria Schutz, fost ºefã a pesedistelor doljene, ºi
fost consilier judeþean, în prezent aflatã în peniten-
ciar, a „bifat”, ieri, a doua condamnare. Procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au trimis-o în judecatã pe Maria
Schutz în septembrie 2014, împreunã cu administrato-
rul unei firme ce-i aparþine ºi cu doi funcþionari ai
APIA Dolj, pentru fraude cu fonduri europene, fiind
acuzatã cã ar fi obþinut ilegal aproape 1 milion de lei. Conside-
rând cã faptele din prezentul dosar sunt concurente din cel în
care a fost condamnatã la 10 ani de închisoare pentru frauda-
rea Sere Codlea ºi Orser Oradea, magistraþii Tribunalului
Dolj i-au contopit toate pedepsele într-una totalã de 13 ani ºi 8
luni închisoare. Ceilalþi trei inculpaþi, între care se aflã ºi fina
ei, Mihaela Bunciu, la momentul respectiv angajatã la APIA
Dolj, au primit câte trei ani de închisoare, doar în cazul
Mihaelei Bunciu pedeapsa fiind cu executare. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel.

faþa declaratã sã coincidã cu su-
prafaþa determinatã ºi, prin urma-
re sã fie emisã o decizie fãrã sanc-
þiuni. De menþionat este faptul cã,
inculpata Bunciu Mihaela, a acce-
sat aplicaþia electronicã folosind
parolele de autentificare ale unora
dintre colegii sãi. Dosarul a fost
preluat de Cercel, care a confir-
mat acþiunile executate cu încãl-
carea reglementãrilor legale de cã-
tre inculpata Bunciu Mihaela, fãrã
sã fi verificat corespondenþa din-
tre valorile suprafeþelor menþiona-
te ca declarate de fermier cu cele
consemnate de acesta în declara-
þia ataºatã cererii de platã. „Aceste
acþiuni au avut ca rezultat obþine-
rea, pe nedrept,de cãtre S.C. IZA-
MAR S.R.L. a unor fonduri euro-
pene în sumã de 919.473,61 lei
(echivalentul a 274.953 euro), din
care 655.377,82 lei (echivalentul
a 195.980 euro) a reprezentat pla-
tã SAPS – FEGA, iar 264.095,79
lei (echivalentul a 78.973 euro) a
reprezentat o platã FEADR. În
cauzã, s-a dispus indisponibiliza-
rea, prin instituirea unui sechestru
asupra mai multor bunuri imobile
ce aparþin inculpaþilor”, au comu-

nicat reprezentanþii DNA – Servi-
ciul Teritorial Craiova. 

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat, ieri, sentinþa în acest
dosar. Considerând cã faptele din
prezentul dosar sunt concurente cu
cele din cauza în care a fost con-
damnatã definitiv, anul trecut, la 10
ani de închisoare pentru fraudarea
Orser Oradea ºi Sere Codlea, ma-
gistraþii craioveni au decis sã-i
contopeascã Mariei Schutz toa-
te pedepsele într-una singurã, de
13 ani ºi 8 luni închisoare. Din
aceasta urmeazã sã se scadã pe-
rioada petrecutã deja în spatele
gratiilor, de pe 27 septembrie
2015 pânã la zi. Fina ei, Mihaela
Bunciu, fostã Pîrvãnuºi, care mai
este trimisã în judecatã în alte
douã dosare, pentru fapte simi-
lare, a fost condamnatã la 3 ani
de închisoare cu executare, în
timp ce Ionicã Bãdoi a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 5 ani, iar
Dan Alexandru Cercel – 3 ani de
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare
de 4 ani, ambii având instituite o
serie de obligaþii pe care trebuie sã
le respecte. Judecãtorii i-au obligat
pe inculpaþi, în solidar, sã achite
valoarea prejudiciului, respectiv
1.056.715, 16 lei, dar ºi la câte
10.000 lei cheltuieli judiciare. Hotã-
rârea de ieri nu este definitivã, ast-
fel cã atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii anticorupþie pot declara apel,
la Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

A murit în incendiulA murit în incendiulA murit în incendiulA murit în incendiulA murit în incendiul
care i-a mistuit gospodãriacare i-a mistuit gospodãriacare i-a mistuit gospodãriacare i-a mistuit gospodãriacare i-a mistuit gospodãria

deze la o sursã de apã ºi s-au lup-
tat cu flãcãrile aproape douã ore.
Dupã ce au lichidat incendiul, în
locuinþã, au gãsit-o decedatã pe
Viorica Preotescu, de 68 de ani.
Femeia avea un picior amputat ºi
n-a mai putut sã fugã din calea
flãcãrilor. Potrivit reprezentanþi-
lor Inspectoratului pentru Situa-
þii de Urgenþã (ISU) Dolj, din pri-
mele cercetãri se pare cã focul a
pornit de la o lumânare lãsatã
aprinsã. ªi poliþiºtii craioveni au
deschis o anchetã în acest caz.

CARMEN ZUICAN
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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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Dosarul electronic de sãnãtate
conþine informaþii medicale rele-
vante privind starea de sãnãtate a
pacientului, informaþii care au ca
obiectiv sprijinirea medicului în
activitatea sa de îngrijire a pacien-
tului. Datele sunt colectate de la
toþi furnizorii de servicii medi-
cale cu care acesta a intrat în
contact ºi sunt organizate pe cri-
teriul relevanþei medicale.

Dosarul de sãnãtate este or-
ganizat pe cinci secþiuni: sumar
pentru situaþii de urgenþã, isto-
ric medical, antecedente decla-
rate de pacient, documente me-
dicale, date personale.

Autentificarea se face pe baza
cardului de sãnãtate sau a co-
dului numeric personal.
Baza de date va cuprinde
istoricul medical al pacienþilor

Dosarul electronic de sãnãtate
le va permite pacienþilor sã pãstre-
ze într-o formã standardizatã ºi sã
administreze informaþiile medicale

În urmã cu douã zile, în Moni-
torul Oficial al României, partea I,
nr. 913 din 14 noiembrie 2016 a
fost publicatã Legea nr. 212/2016
pentru aprobarea OUG nr. 17/2016
privind modificarea ºi completarea
OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plãþi care se aplicã
în agriculturã în perioada 2015-
2020 ºi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi
alte forme de asociere în
agriculturã, precum ºi pen-
tru înfiinþarea funcþiei de ata-
ºat agricol. Astfel, pentru a
asigura reprezentarea þãrii
noastre în rândul celorlalte
state membre UE, dar ºi în
state terþe, în domeniul poli-
ticii agricole comune ºi al
promovãrii produselor agro-
alimentare se creeazã func-
þia de ataºat agricol în ca-
drul structurii de specialita-
te din MADR. Funcþia de

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã informeazã cã terme-
nul limitã pentru depunerea cererilor
de platã pentru mãsura de asigurare
a recoltelor de struguri pentru vin
este data de 30 noiembrie 2016, con-
form prevederilor art.5 (1) din
OMADR 1329/2014 pentru aproba-
rea Normelor metodologice privind
condiþiile de punere în aplicare a
mãsurii de asigurare a recoltei de
struguri pentru vin, eligibilã pentru
finanþare în cadrul Programului na-
þional de sprijin al României în sec-
torul vitivinicol 2014-2018.

Beneficiarii, persoane fizice/juri-
dice, trebuie sã depunã la Centrul
Judeþen al APIA Dolj, o cerere de
platã, însoþitã de urmãtoarele do-
cumente: copia actului de identitate
(buletin/carte de identitate), pentru

Dosarul electronic de sãnãtateDosarul electronic de sãnãtateDosarul electronic de sãnãtateDosarul electronic de sãnãtateDosarul electronic de sãnãtate
a devenit obligatoriua devenit obligatoriua devenit obligatoriua devenit obligatoriua devenit obligatoriu

Medicii trebuie sã introducã datele pa-
cienþilor asiguraþi ºi neasiguraþi, inclu-
siv istoricul medical, în sistemul informa-
tic al CNAS. Dosarul electronic va func-
þiona alãturi de cardul de sãnãtate ºi re-
þeta electronicã, urmând sã reducã, po-

trivit autoritãþilor, birocraþia din sistemul
sanitar. Vor fi înregistrate date despre
alergii, intoleranþe, intervenþii chirurgi-
cale, vaccinuri sau analize, care pot fi ur-
mãrite pe platforma Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.

introduse de furnizorii de servicii
medicale. Datele clinice ºi rezulta-
tele investigaþiilor ºi tratamentelor
vor putea fi organizate pe diverse
criterii ºi categorii. Documentul
permite accesarea sigurã ºi prote-

jatã a informaþiilor medicale din
orice locaþie printr-o conexiune la
internet ºi asigurã accesul privat
ºi securizat la datele medicale în-
scrise în sistem. De asemenea,
permite oferirea sau limitarea ac-
cesului la datele personale ºi faci-
liteazã urmãrirea evoluþiei stãrii de

sãnãtate ºi asigurarea continuitãþii
în procesul medical. Oferã trans-
parenþã actului medical ºi îmbunã-
tãþeºte controlul asupra activitãþii
furnizorilor de servicii medicale ºi
reduce semnificativ timpul de ac-

ces la informaþii medicale nece-
sare în situaþii de urgenþã.

ªi pentru medici dosarul ofe-
rã o serie de avantaje. În primul
rând, o bazã de date sinteticã ºi
sistematizatã care cuprinde isto-
ricul medical al pacientului con-
sultat, investigat ºi/sau tratat.
Totodatã, asigurã suport complet
ºi cu acoperire legalã pentru dia-
gnostic, investigaþii ºi tratamen-
te; acces facil, rapid ºi securizat
la informaþia medicalã existentã

în sistem din orice locaþie, în orice
moment; reducerea timpului de lua-
re a unei decizii medicale corecte ºi
eficiente; intercomunicare facilã ºi
standardizatã între medicii ºi/sau
între furnizorii de servicii medica-
le; îmbunãtãþirea calitãþii îngrijirilor
ºi reducerea numãrului de erori me-

dicale; asigurarea continuitãþii în
procesul medical, prin monitoriza-
rea rezultatelor investigaþiilor ºi tra-
tamentului recomandat; sursã esen-
þialã de informaþii medicale despre
pacient în situaþii de urgenþã.
Costurile administrative ar
putea fi reduse

Pentru instituþii, avantajele do-
sarului electronic sunt reprezenta-
te de constituirea unei arhive elec-
tronice care eficientizeazã accesul
la informaþii; administrarea ºi efi-
cientizarea unitãþilor medicale; ma-
nagementul unitar al pacienþilor în
cadrul diverselor sisteme; evitarea
investigaþiilor ºi procedurilor supli-
mentare, costisitoare ºi uneori dã-
unãtoare pacientului; creºterea ca-
litãþii actului medical prin suportul
informativ oferit structurilor admi-
nistrative locale ºi centrale; redu-
cerea costurilor administrative;

grad mare de integrare a datelor
între diverse sisteme informaþionale
din sistemul medical public sau
privat; eficienþã în utilizarea resur-
selor din partea CNAS, a Ministe-
rului Sãnãtãþii sau altor finanþatori
ai sistemului medical.

Accesul pacienþilor la propriul
dosar electronic de sãnãtate se
poate realiza prin intermediul ma-
tricei de securitate care se elibe-
reazã pacienþilor de cãtre medici,
în baza cardului de sãnãtate sau a
actului de identitate. Medicii au
acces la datele ºi informaþiile din
dosar ale pacientului pe baza unui
certificat calificat eliberat de un
furnizor de servicii de certificare
acreditat, certificat înregistrat la
casa de asigurãri de sãnãtate. Pa-
cientul poate vedea oricând dacã
i-a fost accesat dosarul de sãnãta-
te, cine a avut acces ºi la ce nivel.

RADU ILICEANU

Un nou termen limitã la APIA,
pentru viticultori

persoane fizice, certificat de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Naþional
al Registrului Comerþului ºi certifi-
cat de înregistrare fiscalã, pentru
persoane juridice; copia actelor care
sã dovedeascã dreptul de proprie-
tate ºi/sau de exploatare pentru su-
prafaþa asiguratã; fiºã informatiza-
tã a suprafeþelor viticole înscrise în
R.P.V. pentru care se solicitã sprijin
financiar, eliberatã de cãtre Direc-
þia pentru Agriculturã Dolj; copia
poliþei de asigurare.

Aceste documentele sunt pre-
zentate în original ºi copie, în ve-
derea certificãrii de cãtre reprezen-
tantul A.P.I.A. prin înscrierea pe
copie a sintagmei „conform cu
originalul”, dupã care originalele se
restituie beneficiarului.

VALENTIN CEAUªESCU

Ataºaþi agricoli, în marile
capitale ale lumii

Începând cu anul viitor, România va avea ataºaþi agricoli
în principalele capitale europene ºi nu numai. Ei vor avea
ca sarcinã sã promoveze produsele româneºti ºi vor lucra
într-o nouã agenþie creatã în subordinarea directã a
MADR. Salariul lor va fi de aproximativ 2.000 de euro, dar
se ia în calcul ºi o recompensare în funcþie de valoarea ºi
numãrul contractelor comerciale iniþiate de aceºtia.

ataºat agricol pot fi ocupatã, prin
concurs sau examen, potrivit le-
gii, de angajaþi ai MADR, ai insti-
tuþiilor subordonate acestuia ºi de
personalul detaºat în minister.
Vorbitori de limbi strãine,
obligatoriu

Pe perioada exercitãrii funcþiei

de ataºat agricol, persoanelor care
ocupã aceastã funcþie li se suspen-
dã de drept raportul de serviciu/
contractul individual de muncã, în
condiþiile legii, fiindu-le aplicabile
dispoziþiile legale în vigoare privind
personalul trimis în misiune per-
manentã în strãinãtate. Cei care
vor fi încadraþi pe aceasta funcþie,
în mod obligatoriu trebuie sã vor-
beascã fluent limba strãinã a sta-
tului pe raza cãruia vor lucra, dar
sã ºi cunoascã politici comerciale,
acorduri fito-sanitare, politici de
calitate, precum ºi politica de in-
vestiþii a României.

Ministrul Agriculturii a precizat
cã, ataºaþii agricoli vor intra la post,

începând de anul viitor,
în þãri ca SUA, Israel,
Egipt, Spania, Germa-
nia, Turcia, Republica
Moldova, Rusia, Tur-
cia, Iordania. Salariul
unui ataºat agricol va fi
în jur de 2.000 de euro,
mai afirmã ministrul de
resort, Achim Irimescu,
însã nu exclude posibi-
litatea ca aceºtia sã fie
recompensaþi ºi pe baza
numãrului de contracte
economice iniþiate.

VALENTIN
CEAUªESCU
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Grupul Partidului Popular Euro-
pean a câºtigat în iunie 2014 ale-
gerile pentru a patra oarã conse-
cutiv din 1999. Cu 221 de membri
validaþi, PPE rãmâne cel mai nu-
meros grup politic din Parlamen-
tul European, având cu 33 de
membri mai mult ca urmãtorul cla-
sat.  Eurodeputatul german Man-
fred Weber este actualul lider al
Grupului PPE. Unic candidat la
preºedinþia PPE, Manfred Weber
a fost ales în 2014 cu 190 de vo-
turi din 192.  El l-a succedat pe
Joseph Daul, care a pãrãsit Parla-
mentul European dupã 15 ani de
activitate, din care ºapte ani ºi ju-
mãtate ca preºedinte al
Grupului PPE. Europar-
lamentarul german Man-
fred Weber (CSU – Uni-
unea Creºtin-Democra-
tã), vicepreºedinte al
Grupului PPE din anul
2004, este singurul can-
didat la ºefia PPE. Pen-
tru a fi validat din primul
tur, acesta trebuie sã ob-
þinã o majoritate de vo-
turi. Nãscut în 1972 în
Niederhatzkofen, Man-
fred Weber este licenþiat
în tehnologie, lucrând ca
inginer înainte de a-ºi în-
cepe cariera politicã în
cadrul CSU Junge Union,
în 1989. Din 2003, We-
ber a activat ca membru
al biroului CSU ºi, înain-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Grupul PPE îºi va alege preºedintele ºi pe cei 10 vicepreºedinþi

Marian Jean Marinescu, creditatMarian Jean Marinescu, creditatMarian Jean Marinescu, creditatMarian Jean Marinescu, creditatMarian Jean Marinescu, creditat
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Astãzi, Grupul PPE îºi va alege preºedin-

tele ºi pe cei 10 vicepreºedinþi pentru ur-
mãtorii doi ani ºi jumãtate. Preºedinþia
nou aleasã va face o declaraþie de presã ºi
va prezenta prioritãþile Grupului PPE
pentru a doua jumãtate a mandatului. Se-
dinþa extraordinarã va avea începe la ora
11.30 ºi se va desfãºura la Parlamentul

European de la Bruxelles, în Sala JAN
2Q2. Delegaþia popularilor români susþin
candidatura lui Marian Jean Marinescu
pentru poziþia de vicepreºedinte al grupu-
lui PPE, acesta având ºanse foarte mari sã-
ºi pãstreze poziþia pentru urmãtorii doi ani
ºi jumãtate, câþi au mai rãmas pânã la fine-
le mandatului de europarlamentar.

te de a fi ales europarlamentar, în
2004, a fost membru al parlamen-
tului landului Bavaria.

Responsabilã
cu asigurarea
conducerii
Grupului în
ºedinþele plenare

Preºedinþia PPE este formatã din
preºedintele Grupului ºi zece vice-
preºedinþi, membrii acesteia luând
decizia asupra repartizãrii domenii-
lor de responsabilitate. Preºedinþia
este responsabilã cu asigurarea

conducerii Grupului în ºedinþele
plenare, cu reprezentarea Grupu-
lui în exteriorul PE ºi cu informa-
rea Adunãrii Grupului cu privire la
deciziile strategice ºi politice ad-
optate. Preºedinþia se întâlneºte la
intervale regulate cu conducerea
delegaþiilor naþionale pentru a dis-
cuta principalele orientãri ºi pen-
tru a pregãti decizii de importanþã
majorã pentru strategia grupului.
Preºedintele Grupului PPE este
ales pentru un mandat de doi ani ºi
jumãtate care poate fi reînnoit,
adicã jumãtate din perioada unei
legislaturi.

Marinescu,
cel mai activ
europarlamentar

Actualii vicepreºedinþi ai Grupu-
lui PPE : Esteban Gonzalez Pons;
Françoise Grossetete; Maria Ga-
briel; József Szajer;  Jacek Sary-
usz-Wolski; Sandra Kalniete; Pau-
lo Rangel; Marian Jean Marines-
cu; Esther De Lange  ºi Lari Comi.
Toþi zece vor candida astãzi, pen-
tru o continuare a mandatului.
Marinescu a primit în iunie 2014
voturile a 126 de deputaþi populari
ºi sperã sã le mai primeascã ºi as-
tãzi. Marian Jean Marinescu este
unul dintre cei mai activi europar-
lamentari români, are ºanse reale
de a se menþine în structura de
conducere a Grupului Popularilor
Europeni. Absolvent al Facultãþii de
Aeronave a Universitãþii Politehni-
ce Bucureºti (1976), Marinescu a

lucrat ca inginer la Avioane SA Cra-
iova ºi la Filiala Craiova a Institu-
tului de Aviaþie Bucureºti. A intrat
în politicã în anul 1992, ca mem-
bru al Partidului Democrat. În pe-
rioada 1996 – 2000, a fost prefect
al judeþului Dolj. În 2004, a fost
ales deputat de Dolj iar în septem-
brie 2005, a fost desemnat Obser-
vator al României în cadrul Parla-
mentului European. A devenit mem-
bru al Parlamentului European în
noiembrie 2007. La 25 mai 2014,
Marian Jean Marinescu a obþinut
cel de-al treilea mandat de euro-
parlamentar. Activitatea lui Mari-
nescu în Parlamentul European a
fost recunoscutã de Popularii Eu-
ropeni, acesta fiind desemnat eu-
roparlamentarul anului la catego-
ria „Cercetare ºi inovare”, distinc-
þie decernatã în cadrul galei anuale
a „MEP Awards”, organizatã de
revista ”The Parliament”. Mari-
nescu a fost rãsplãtit cu aceastã
distincþie dupã ce a primit cele mai
multe voturi de la eurodeputaþii
europeni într-o categorie la care au

mai fost nominalizaþi eurodeputa-
tul german Christian Ehler, din gru-
pul PPE, ºi britanicul Vicky Ford,
din grupul ECR.

PPE, cel mai
influent partid
european

PPE este cel mai mare ºi mai
influent partid european. Popula-
rii Europeni deþin preºedinþiile a
douã din cele trei instituþii princi-
pale ale UE. Mulþi dintre pãrinþii
fondatori ai Uniunii Europene au
fost membri ai partidelor care au
format mai târziu PPE. În afara
UE, partidul deþine majoritatea în
Adunarea Parlamentarã a Consi-
liului Europei. Înfiinþat la 23 iunie
1953 sub numele de Grupul Creº-
tin-Democrat, ca parte din Adu-
narea Comunã a Comunitãþii Eu-
ropene a Cãrbunelui ºi Oþelului,
Grupul ºi-a schimbat titulatura în
„Grupul Partidului Popular Euro-
pean” (Grupul Creºtin-Democrat)
în iulie 1979, imediat dupã primele

alegeri directe pentru
Parlamentul European, ºi
ulterior în „Grupul Par-
tidului Popular European
(Creºtini-Democraþi) ºi al
Democraþilor Europeni”
în iulie 1999. În iunie
2009 ºi-a reluat titulatu-
ra de „Grupul Partidului
Popular European”
(Grupul Creºtin-Demo-
crat). Grupul a jucat în-
totdeauna un rol impor-
tant în construcþia Euro-
pei. Conservatorii din ca-
drul Partidului Popular
European (PPE) s-au cla-
sat pe primul loc, cu 221
mandate în viitorul Par-
lament European, fiind
urmaþi de socialiºti (185)
ºi eurofobi (140).
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Adaptarea scenicã este rezulta-
tul unui proces colaborativ bazat
pe textele antice „Oreste”, „Elena”,

Cu „Sarea în bucate” la Caracal „Honoris causa” pentru un profesor
eminent din Austria

Astãzi, la ora 14:00, Sala
„Albastrã” a Universitãþii din
Craiova va gãzdui un nou
eveniment de marcã. La pro-
punerea Facultãþii de Meca-
nicã, se va acorda titlul de
„Doctor Honoris Causa”
prof.dr.ing.  Herbert Dan-
ninger, decanul Facultãþii de
Chimie Tehnicã a Universitã-
þii Tehnologice din Viena. La-
udatio va fi susþinut de
prof.univ.dr. ing.  Nicolae
Dumitru, decanul Facultãþii
de Mecanicã a Universitãþii
din Craiova. Prof. Danninger
are în spate o întreagã  carie-
rã, începutã în urmã cu 35
de ani, fiind distins cu titluri
academice acordate de Uni-
versitãþi de prestigiu din în-
treaga lume.

CRISTI PÃTRU

La invitaþia Centrului Cultu-
ral Municipal Caracal, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova participã cu spec-
tacolul „Sarea în bucate” la cea
de-a XVIII-a ediþie a Festivalu-
lui de Comedie. Reprezentaþia
are loc astãzi, ora 11.30, la Te-
atrul Naþional „ªtefan Iordache”
din Caracal. Spectacolul, dupã
Petre Ispirescu, este realizat pe
un scenariu ºi în regia lui Va-
lentin Dobrescu, cu scenogra-
fia semnatã Mihai Pastramagiu,
pe muzica lui Alin Macovei-
Moraru. În week-end, actorii
craioveni revin acasã: sâmbãtã,
19 noiembrie, ora 18.00, vor
prezenta spectacolul „Frumoa-
sa din pãdurea adormitã”, iar
duminicã, 20 noiembrie, de la
ora 11.00, ne vor bucura cu re-
prezentaþia „Bunã dimineaþa,
noapte bunã”.

MAGDA BRATU

Dupã mai bine de 20 de ani de la premierã, spectacolul
„Iona” – apreciat la superlativ chiar de autorul piesei, Ma-
rin Sorescu – se reia pe scena Teatrului Naþional din Cra-
iova, în stagiunea 2016-2017. «Sunt un vechi admirator
al actorului Ilie Gheorghe. În „Iona” el a fãcut un specta-
col extraordinar. Cred cã-i cel mai frumos spectacol cu
„Iona” care s-a realizat pânã acum», declara scriitorul.

„„„„„Proiectul OresteProiectul OresteProiectul OresteProiectul OresteProiectul Oreste”””””,,,,,
în premierã la Naþionalul craioveanîn premierã la Naþionalul craioveanîn premierã la Naþionalul craioveanîn premierã la Naþionalul craioveanîn premierã la Naþionalul craiovean

Spectacol produs de Compania Teatrulescu
ºi susþinut de Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova prin Programul ProIndepen-
denþa – Proiectul Feelancer, care îºi propune
sprijinirea iniþiativelor artistice independente,
„Proiectul Oreste” / „PR013C7UL 0R3ST3”, dupã

de Euripide, „Oreste 2.0” de Char-
les Mee ºi inserþii de texte scrise
de echipa artisticã, urmând un pro-

ces de documentare riguros, adap-
tat necesitãþii producþiei.

Regia este semnatã de Laurenþiu
Tudor – actor ºi regizor, absolvent
al Departamentului de Artã din ca-
drul Universitãþii din Craiova, spe-
cializarea actorie (2007-2010), cu
o intensã activitate în zona teatrului
independent, iar coregrafia este re-
alizatã de Attila Bordas – coregraf,
dansator/actor ºi regizor, dedicat
constant cãutãrii noilor instrumen-
te artelor scenice. Absolvent al U.-
N.A.T.C., Attila Bordas a studiat
apoi masterat de regie la Universi-
tatea de Arte din Târgu-Mureº, iar
în 2014 a devenit regizor bursier al
Teatrului Naþional din Budapesta.-
 Din distribuþie fac parte atât actori

ai Naþionalului craiovean,
cât ºi actori ai Companiei
Teatrulescu: Claudiu Mi-
hail, Raluca Pãun, Haricle-
ea Nicolau, Cãtãlin Micu-
leasa, Laura Dumitrescu.

«„Proiectul Oreste”
aduce personajul antic
Oreste în contemporanei-
tate, fãrã a denatura firul
narativ propus de trage-
dia anticã. Piesa îi urmã-
reºte pe cei doi fraþi Ores-
te ºi Electra în aºteptarea sentinþei
lor, în urma matricidului la care au
fost complici, alãturi de Pilade,
prietenul cel mai bun al lui Oreste.
În încercarea lor de a face drepta-
te tatãlui care fusese ucis de mama
lor, Clitemnestra, cele douã perso-
naje prezintã perspective diferite
atât asupra ideii de conºtiinþã, cât
ºi asupra principiului datoriei mo-
rale. Se discutã raportul crimã-sa-
crificiu. Prin prezenþa altor douã
personaje importante, Menelau ºi

Euripide, va avea premiera mâine, 17 noiem-
brie, ora 17.00, la Sala „Ion D. Sîrbu”. Biletele
se pot achiziþiona de la Agenþia teatralã sau
online, de pe site-ul instituþiei. Spectacolul –
unul nerecomandat persoanelor sub 16 ani –
poate fi (re)vãzut ºi pe 19, 23 ºi 27 noiembrie.

SpectacolulSpectacolulSpectacolulSpectacolulSpectacolul
„Iona”„Iona”„Iona”„Iona”„Iona”,  cu,  cu,  cu,  cu,  cu
Ilie Gheorghe,Ilie Gheorghe,Ilie Gheorghe,Ilie Gheorghe,Ilie Gheorghe,
reluat cu casareluat cu casareluat cu casareluat cu casareluat cu casa
închisã dupãînchisã dupãînchisã dupãînchisã dupãînchisã dupã
20 de ani de20 de ani de20 de ani de20 de ani de20 de ani de
la premierãla premierãla premierãla premierãla premierã

Reprezentaþia va avea loc mâine, 17 noiembrie, ora 19.00,
în Sala Mare a teatrului, cu casa închisã, toate biletele
fiind vândute de câteva zile.

Spectacolul conceput ºi interpretat de Ilie Gheor-
ghe a fost pus în scenã la Naþionalul craiovean în sta-
giunea 1994-1995 ºi a înregistrat de atunci numeroase
turnee, fiind adus în faþa a mii de spectatori din întrea-

ga þarã, dar ºi din strãinãtate. El a fost prezentat la
Singapore în 1995, la Stockholm în 1997 ºi la Rakve-
re, în Estonia, în 1998. În 1995, Ilie Gheorghe a obþi-
nut pentru rolul Iona Premiul criticii Asociaþiei Inter-
naþionale a Criticilor de Teatru – secþia românã, pentru
cel mai bun actor al anului 1994.

MAGDA BRATU

Elena din Troia, singurele rude
care i-ar putea ajuta pe cei doi
fraþi, spectacolul aduce în prim
plan alte probleme actuale: aliena-
rea din sânul propriei familii, ego-
centrismul, obsesia pentru imagi-
ne. Electra ºi Pilade susþin cã au-
torul moral al tuturor nenorociri-
lor este Elena, care a stârnit Rãz-
boiul Troian», se precizeazã într-
un comunicat de presã al Teatru-
lui Naþional din Craiova.

 MAGDA BRATU
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Un proiect care prevede in-
troducerea unei taxe de 10 lire
sterline (11,5 euro) pentru ex-
tracomunitarii care vor vrea sã
cãlãtoreascã în Uniunea Euro-
peanã ar urma sã li se aplice ºi
cetãþenilor britanici, dupã Bre-
xit. Planul prevede introducerea
unui sistem de vize asemãnãtor
cu cel al Statelor Unite, în ca-
drul mãsurilor de securitate ad-
optate pe fondul ameninþãrilor
teroriste. Proiectul urmeazã sã
fie discutat zilele urmãtoare de
miniºtrii de Interne ai statelor
UE ºi a primit deja avizul brita-
nicului Julian King, comisarul
UE pentru Securitate. “Credem
cã va fi un instrument eficient,
deoarece ne va permite sã ºtim
mai mult despre persoanele care
intenþioneazã sã vinã în Uniunea

Ministrul rus al

Dezvoltãrii

Economice, reþinut

în cadrul unei

anchete dupã

ce ar fi luat mitã

de 2 milioane

de dolari
Comitetul rus de Investi-

gaþii a anunþat cã l-a
reþinut pe ministrul Dezvol-
tãrii Economice, Alexei
Ulyukayev, acesta fiind
suspectat cã ar fi primit
mitã în valoare de douã
milioane de dolari în
cadrul unei tranzacþii
petroliere. Într-un comuni-
cat, Comitetul de Investiga-
þii a anunþat cã Ulyukayev
a fost reþinut în cadrul
unei anchete privind un act
de corupþie la scarã largã.
Procedura de reþinere a
ministrului a avut loc în
cadrul unei operaþiuni
conduse de Serviciul
Federal de Securitate al
Rusiei (FSB), a anunþat
comitetul, adãugând cã
oficialul riscã o pedepasã
cu închisoarea de la 8 pânã
la 15 ani ºi/sau amendã.

ªeful Poliþiei

din Los Angeles:

Nu vom participa

la acþiunile

de deportare
Charlie Beck, seful

departamentului de poliþie
din Los Angeles (LAPD), a
anunþat cã intenþiile
preºedintelui ales Donald
Trump în ceea ce priveºte
deportarea imigranþilor
ilegali nu va afecta politica
departamentului sãu de
neimplicare în chestiunile
legate de imigraþie. Beck a
declarat pentru cotidianul
Los Angeles Times cã
ofiþerii de poliþie din oraº
“nu se vor implica în
activitãþi de aplicare a legii
doar pe baza statului de
imigrant al cuiva”. Oficia-
lul a mai declarat cã nu
este treaba LAPD sã se
implice în activitãþile de
deportare, iar acest lucru
nu se va schimba. În
timpul mandatului lui
Beck, poliþia a evitat sã
declare persoanele arestate
pentru infracþiuni minore
ºi care aveau un statut
chestionabil în ceea ce
priveºte imigraþia.

Matteo Renzi, premierul Italiei, a insinuat
luni cã ar putea demisiona din funcþia sa,
în cazul în care rezultatul din cadrul refe-
rendumului în privinþa reformelor consti-
tuþionale va fi unul defavorabil. Întrebat
într-un interviu pentru un post de radio ce
ar face în situaþia în care rezultatul pentru
referendumul din Italia de pe data de 4 de-
cembrie va fi unul negativ, Renzi a rãspuns:
“Dacã ar trebui sã rãmân în Parlament ºi

ªTIRI

ªTIRI

Preºedintele american, Barack
Obama, a declarat cã þara sa va
rãmâne puterea mondialã „indis-
pensabilã” ºi cã preºedintele-ales
Donald Trump i-a spus cã este
angajat faþã de NATO. „În dis-
cuþiile mele cu preºedintele-ales,
acesta ºi-a exprimat un puternic
interes în a menþine relaþiile noas-
tre strategice de bazã”, a spus
preºedintele Statelor Unite, adã-
ugând cã are un mesaj din partea
lui Trump pe care Obama trebui
sã îl transmitã liderilor mondiali
pe care îi va întâlni în aceastã
sãptãmânã: “Unul dintre mesaje-
le pe care le voi putea transmite

Poliþia din Germania a efec-
tuat, ieri dimineaþã, mai multe
raiduri simultane la diferite adre-
se din zece landuri unde s-ar afla
presupuºi susþinãtori ai organiza-
þiei teroriste Stat Islamic. Sute de
poliþiºti au fost implicaþi în rai-
duri la peste 200 de apartamente
ºi birouri aparþinând organizato-
rilor ºi susþinãtorilor grupãrii sa-
lafiste “Adevãrata Religie”, au
declarat pentru DPA, surse din
cadrul securitãþii. Forþele de se-
curitate susþin cã aproximativ
140 de membri ai grupãrii au ple-
cat din Germania în Siria ºi Irak
pentru a deveni membri Stat Is-
lamic. Raidurile, care au avut loc
simultan la ora localã 06.30

Cetãþenii britanici riscã sã achite taxeCetãþenii britanici riscã sã achite taxeCetãþenii britanici riscã sã achite taxeCetãþenii britanici riscã sã achite taxeCetãþenii britanici riscã sã achite taxe
pentru cãlãtoriile în UE dupã Brexitpentru cãlãtoriile în UE dupã Brexitpentru cãlãtoriile în UE dupã Brexitpentru cãlãtoriile în UE dupã Brexitpentru cãlãtoriile în UE dupã Brexit

Europeanã, inclusiv în materie
de securitate ºi imigraþie”, a ex-
plicat Julian King. Propunerile
Comisiei Europene prevãd cre-
area unui sistem de aplicaþii on-
line pentru vize de cãlãtorie în
spaþiul UE. Va exista ºi o taxã
de vizã, echivalentul a 10 lire
(11,5 euro). În momentul de
faþã, cetãþenii britanici pot cã-
lãtori liber în spaþiul Uniunii
Europene, dar situaþia s-ar
putea schimba dupã ieºirea
Marii Britanii din Blocul comu-
nitar. Întrebatã în septembrie
dacã britanicii vor risca sã plã-
teascã taxe pentru cãlãtoriile în
UE, Amber Rudd, ministrul
britanic de Interne, declara:
“Nu cred cã acest lucru este
de dorit, dar nu putem exclu-
de posibilitatea (...)”.

Raiduri ale poliþiei germane asupra unor
apartamente unde s-ar afla susþinãtori

ai grupãrii teroriste Stat Islamic

(07.30, ora României), s-au des-
fãºurat în landurile din vestul
Germaniei ºi în Berlin. Majorita-
tea raidurilor au avut loc în lan-
dul Hessa, inclusiv 14 în oraºul
Frankfurt. În Renania de Nord-
Westfalia ºi Bavaria au avut loc
35 de raiduri. Raiduri au mai
avut loc ºi în landurile Saxonia
Inferioarã, Baden-Wuerttem-
berg, Schleswig-Holstein, Rena-
nia-Palatinat, Hamburg ºi Bre-
men. Salafiºtii cred în interpre-
tarea tradiþionalã a islamului, ba-
zatã pe legea sharia. Biroul fede-
ral german pentru Protecþia Con-
stituþiei acuzã gruparea “Adevã-
rata Religie” de glorificarea juha-
dului ºi a unor atacuri teroriste.

Barack Obama declarã cã Donald Trump
i-a spus cã este angajat faþã de NATO

este angajamentul lui faþã de
NATO (...)”, a spus Obama. Pre-
ºedintele a spus cã au existat
multe pârghii diplomatice, militare
ºi umanitare ale puterii Statelor
Unite care au fãcut din aceastã
þarã o naþiune indispensabilã în
lume ºi cã acest statut va conti-
nua sã existe. Obama a fãcut
aceste declaraþii înainte de a ple-
ca cãtre Grecia, Germania ºi
Peru, în ultima cãlãtorie în strãi-
nãtate programatã din timpul pre-
ºedinþiei sale, ºi i-a încurajat pe
americani sã îi ofere lui Trump
ºansa de a se obiºnui cu respon-
sabilitãþile de preºedinte.

Matteo Renzi ar putea demisiona dacã reformele
constituþionale din Italia vor fi respinse prin referendum

sã procedez precum toþi ceilalþi de dinain-
tea mea, adicã sã agonisesc ºi sã mã pe-
rind pe acolo, acest lucru nu mi s-ar po-
trivi”. Potrivit sondajelor, premierul, în vâr-
stã de 41 de ani, ar putea pierde în cadrul
referendumului, iar dacã ar câºtiga ar re-
duce rolul Senatului ºi al administraþiilor
regionale. La începutul anului, premierul ita-
lian a declarat cã ar demisiona în cazul unei
înfrângeri, recent, acesta a refuzat însã sã

confirme spusele sale anterioare, spunând
cã discuþiile în privinþa viitorului sãu de-
viazã atenþia de la meritele reformei. S-a
speculat cã în cazul unei posibile demisii a
lui Renzi, atunci el ar putea accelera alege-
rile electorale din 2018, pentru ca acestea
sã aibã loc cu un an mai devreme. Refe-
rendumul a produs neînþelegeri chiar ºi în
cadrul Partidului Democratic, din care Mat-
teo Renzi face parte.
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OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-
33 ani, permis conducere:
englezã începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe email-
ul lor toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli, mon-
tez parchet. Garantez calitatea.
Telefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, încãlzire centralã
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
D+P,6 camere, dependinþe,
pivniþã, utilitãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/360.741.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna 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 utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie
la 10 km de Craiova schimb
– apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Anunþul tãu!
COMUNA Cetate anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Moderni-
zare drumuri agricole de exploata-
re în comuna Cetate, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în comuna
Cetate, Judeþul Dolj- extravilan. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, str.Petru Rareº, nr.1 ºi la se-
diul Primãriei Cetate, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri, între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº,
nr.1, fax: 0251.419.035, email: offi-
ce@anpm.ro.

SC Ned Construct SRL, titu-
lar al proiectului „Împrejmuire te-
ren ºi amplasare staþie de betoa-
ne mobile” anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã
acord de mediu, pentru proiectul
„Împrejmuire teren ºi amplasare
staþie de betoane mobile” propus
a fi amplasat în Comuna Podari,
sat Braniºte, T17 P6/2, Judeþ Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-V, între orele 9.00-14.00, pre-
cum si la urmãtoarea adresã de
internet: http//www.apmdj.an-
pm.ro, ºi la sediul SC Ned Con-
struct SRL, strada Prelungirea
Teilor, nr.8, Craiova, Jud.Dolj, în zi-
lele de L-V, între orele 8.00-17.00.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pînã la data
de 20.11.2016.

Anunþul tãu!
SC Salubritate Craiova SRL

organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de agent de pazã,
în cadrul Serviciului Gestionare
câini fãrã stãpân. Dosarele se de-
pun la Compartimentul Resurse
Umane, pânã la data de 29.11.2016,
ora 16.00. Informaþii suplimentare
se pot obþine la numãrul de tele-
fon 0251/412628, interior 119.

LICEUL Tehnologic de Trans-
porturi Auto Craiova, cu sediul în
str.Nicolae Romanescu, nr.99, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea a  unui post contractual vacant
de îngrijitor curãþenie- 1/1 normã,
studii medii, treapta profesionalã I
ºi un post contractual vacant de
paznic/portar- 1/1 normã, studii
medii, treapta profesionalã I. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de 12.12.2016, ora
10,00, Proba practicã în data de
13.12.2016, ora 10,00 (numai pen-
tru îngrijitor curãþenie), Proba in-
terviu în data de 14.12.2016, ora
10,00. Condiþii de participare: în-
grijitor curãþenie: Studii medii
(ºcoala gimnazialã, liceu); Apt
medical; Sã nu aibã antecedente
penale; Experienþã în domeniu.
Paznic/portar: Studii medii (ºcoa-
la gimnazialã, liceu); Atestat pro-
fesional conform Legii nr.333/
2003, Apt medical, Experienþã în
domeniu, Sã nu aibã antecedente
penale. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de zece zile de la apariþia
anunþului în Monitorul Oficial la
Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Craiova, per-
soanã de contact: Naidin Anca,
Telefon: 0251.427.636.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 16 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 pãioa-
se Craiova, an de fabricaþie
2008, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer 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 plas-
tice, aragaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele trei cana-
te cu geamuri vopsite. Cie-
lo- 2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Ro-
maneºti- Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei /
kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm, lun-
gime 2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 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 telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0752/392.445.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea 60
RON. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã copii pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/779.702.

Vând 3 uºi solide brad noi 2 m
x 0,90 m, 2 cu toc negociabil,
3 arzãtoare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut Ileana.
Telefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat, 2 camere decoman-
date, microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/956.600.

Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/8
zona Rotonda, mobilat. Preþ
360 Euro negociabil. Tele-
fon 0746/541.175.
Închiriez apartament douã
camere decomandate,
confortabil în zona centra-
lã, preferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. 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, vârstã medie,
corp siluet. Telefon: 0748/
542.454.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
MT COMPANY SRL J16/
1435/2008 declarã pierdut
certificat constatator Nr.
503494 /13.02.2012. Se
declarã nul.
UBRIEL SRL J16/ 1363/
2010 declarã pierdut
certificat de înregistrare
emis de ORC Dolj. Se
declarã nul.
Pierdut C.I., permis de
conducere, carnet  ºi le-
gitimaþie student pe nu-
mele NEAGOE LENUÞA -
VALENTINA. Se declarã
nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Cra-
iova s-au impus cu 28-21, luni
searã, pe terenul Coronei Braºov,
în derby-ul ºi, totodatã, epilogul
etapei cu numãrul 10 din Liga
Naþionalã. Venitã în varã, alãturi
de tehnicianul Bogdan Burcea,
chiar de la gruparea transilvãnea-
nã, Cristina Zamfir a dat recital
pe parchetul Sãlii Sporturilor
“Dumitru Popescu Colibaºi”, reu-
ºind sã puncteze de nu mai puþin
de 10 ori.

Meciul a debutat sub semnul
echilibrului, 3-3 (min. 6), dupã
care jucãtoarele alb-albastre au
trecut la conducerea ostilitãþiilor:
6-3 (11) ºi 11-6 (19). A urmat o
perioadã de cinci minute fãrã gol
marcat pentru SCM, iar gazdele
n-au stat deloc cu mâinile-n sân,
obligând tabela sã indice o nouã
egalitate, evident, la 11 (min. 24).

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

Zamfir îºi executã fosta echipã,Zamfir îºi executã fosta echipã,Zamfir îºi executã fosta echipã,Zamfir îºi executã fosta echipã,Zamfir îºi executã fosta echipã,
iar SCM saltã pe podiumiar SCM saltã pe podiumiar SCM saltã pe podiumiar SCM saltã pe podiumiar SCM saltã pe podium

Rezultate complete: ASC Corona Braºov – SCM CRAIOVA 21-28, “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 25-29, CSM
Cetate Devatrans – CSM Roman 18-35. CSM Unirea Slobozia a stat, deoarece
CSM Ploieºti s-a retras din campionat (anulându-i-se toate rezultatele).

Clasament
1. CSM Buc.* 27 8. Cisnãdie 13
2. Brãila 22 9. Roman 12
3. CRAIOVA 16 10. U Cluj 10
4. Braºov* 16 11. Galaþi* 8
5. Zalãu 16 12. Slobozia 5
6. Bistriþa 15 13. Devatrans 0
7. Vâlcea 13
* - echipe cu 10 jocuri disputate, restul au câte 9.

La rându-i, ºi SCM-ul a închis
poarta, pânã la odihnã, luând dru-
mul vestiarelor cu un avantaj de
patru goluri (15-11).

În actul secund, oltencele nu
le-au mai permis gazdelor sã se
apropie la mai puþin de trei “lun-
gimi”, iar diferenþa ce avea sã se
consemneze la final a urcat Cra-

iova pe podium, chiar în dauna
Coronei.

În afarã de cele 10 goluri ale
Cristinei Zamfir, celelalte reuºite
le-au aparþinut lui Nikolic, Lan-
dre (ambele cu câte 5), ªelaru,
Apipie (câte 3) ºi Bãbeanu (2).
Au mai evoluat Dumanska, Paº-
ca, Stanciu (portari), Ianãºi, An-

drei ºi Trifunovic.
„A fost o partidã grea ºi mã

bucur cã ne-am impus. Am în-
tâlnit o echipã foarte  bunã ºi suc-
cesul este cu atât mai iimportant.
Cristina Zamfir este o jucãtoare
care meritã toatã atenþia, însã
vreau sã remarc toatã echipa pen-

tru jocul prestat”, a declarat teh-
nicianul Bogdan Burcea.

Runda urmãtoare, nu mai depar-
te de mâine, SCM Craiova va juca
la Polivalentã cu “U” Cluj, într-un
meci programat cu începere de la
ora 16:00 ºi care va putea fi urmã-
rit în direct pe TVR 1.

SCM U Craiova va întâlni, as-
tãzi (ora 18:00), la Polivalenta din
Bãnie, pe LMV Tricolorul Ploieºti,
meci care vine la patru zile distanþã
dupã încleºatarea din turul campio-
natului, una adjudecatã de formaþia
prahoveanã, scor 3-1 (19-25, 25-
23, 25-20, 25-23), pe teren propriu.
A fost al treilea eºec în 7 etape pen-
tru campioni, care ocupã doar lo-

VOLEI (M) – CUPA ROMÂNIEI – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR

Craiova, prilej de revanºã în faþa Ploieºtiului
Pascu: “Sper sã arãtãm o altã atitudine ºi o altã exprimare în joc”

cul 6 în Divizia A1, în vreme ce
prahovenii, graþie acestei izbânzi, au
urcat în fotoliul de lider.

Într-o conferinþã de presã orga-
nizatã ieri, tehnicianul Dan Pascu
ºi jucãtorii Marian Bala, respectiv
Zlatan Yordanov au prefaþat partida
de Cupã cu Ploieºtiul.

„Nu suntem într-o situaþie foar-
te bunã dupã 3 înfrângeri în 7 par-

tide. Este o perioadã grea pentru
echipã, aceastã perioadã nu ne ca-
racterizeazã pentru cã v-am obiº-
nuit numai cu victorii, dar în istori-
cul unei formaþii se întâmplã ºi ase-
menea situaþii. Suferim încã la omo-
genitate, dar sper, dupã o analizã
serioasã realizatã împreunã cu toþi
bãieþii, ca de la meciul de miercuri
din Cupa României sã arãtãm o altã
atitudine ºi o altã exprimare în joc.
Trebuie sã jucãm mult mai bine ºi
sã aducem rezultate pozitive celor
care ne iubesc. Obiectivul nostru
este calificarea ºi trebuie sã strân-
gem rândurile ºi sã luptãm sã ne
impunem”, a declarat antrenorul
Dan Pascu.

“Am fãcut o analizã detaliatã a

celor din Ploieºti. Trebuie sã câºti-
gãm ºi vom face tot posibilul sã
reuºim acest lucru, mai ales cã
avem ºi turul acasã. Sperãm sã vinã
cât mai multã lume sã ne susþinã.
Sper sã continuãm cât mai mult în
Cupa României. Suntem conºtienþi
cã nu este o situaþie deloc fericitã
în clasament, dar trebuie sã strân-
gem rândurile ºi sã jucãm din ce în
ce mai bine”, a afirmat ºi Marian
Bala.

Finalmente, bulgarul Yordanov,
a spus: “Vom avea un meci greu,
dar sunt convins cã ne putem im-
pune. Chiar dacã am început mai
greu acest sezon, vom lua fiecare
partidã ºi vom face tot posibilul sã
ne impunem. Avem un lot bun ºi

vom reveni acolo unde ne este lo-
cul.”

Craiova este calificatã din oficiu
în aceastã fazã, pe când Tricolorul
a depãºit, în runda inauguralã, pe
ªtiinþa Bacãu, 3-1, în deplasare.

Cine va trece mai departe dintre
SCM ºi Ploieºti va juca cu învingã-
toarea “sfertului” Arcada Galaþi –
Steaua Bucureºti, care debuteazã
tot azi.

S-a jucat deja CS Unirea Dej –
ACS Municipal Zalãu 0-3, iar due-
lul VCM LPS Piatra Neamþ – CS
ªtiinþa Explorãri Baia Mare se des-
chide în 21 noiembrie.

Manºa secundã a acestor parti-
de e programatã marþea ºi miercu-
rea viitoare.

SERIA 1 – Etapa a 11-a: Voinþa Caraula – Flacãra Mo-
þãþei 1-2, Ciupercenii Noi – Victoria Periºor 5-4, Vânãtorul
Desa – Poiana Mare 3-3, Spicul Unirea – Recolta Cioro-
iaºi 3-1, Galicea Mare – Fulgerul Maglavit 2-1, Victoria
Pleniþa – Avântul Rast 6-3, Ciupercenii Vechi – Viitorul
Dobridor 5-0. Avântul Giubega a stat.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 26p (- 1 joc), 2.
Pleniþa 25p (- 1 joc), 3. Cioroiaºi 22p, 4. Unirea 18p (-
1 joc), 5. Desa 17p (- 2 jocuri),

SERIA 2 – Etapa a 11-a: Progresul Cerãt – Unirea Goi-
cea 6-0, Mãceºu de Jos – ªtiinþa Calopãr 5-1, Gloria Cata-
ne – Viitorul Afumaþi 2-0, Seaca de Câmp – Triumf Bârca
0-2, Dunãrea Gighera – Progresul Bãileºti 2-6, Viitorul
Giurgiþa – Fulgerul Întorsura 1-2, Mãceºu de Sus – Viito-
rul Þuglui 4-1. Aktiv Padea – Recolta Urzicuþa nu s-a
disputat.

Clasament (primele 5): 1. Catane 31p, 2. Mãceºu J. 26p,
3. Þuglui 22p, 4. Mãceºu S. 21p, 4. Cerãt 19p (- 1 joc).

SERIA 3 – Etapa a 10-a: Voinþa Puþuri – Inter Secui 3-
0, Avântul Daneþi – Amãrãºtii de Sus 3-1, Tricolor Dãbu-
leni – AS Rojiºte 6-1, Unirea Tâmbureºti – Amãrãºtii de

Jos 3-1, Fulgerul Mârºani – Avântul Dobreºti 5-3, Progre-
sul Castranova – Victoria Cãlãraºi 7-0.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 25p, 2. Castranova
24p, 3. Secui 19p, 4. Dãbuleni 19p, 5. Amãrãºtii S. 19p.

SERIA 4 – Etapa a 10-a: Torentul Secui – Viitorul
Teasc 1-1, City Leu – ªtiinþa Celaru 1-1, Luceafãrul Po-
pânzãleºti – Viitorul II Cârcea 0-5, Viitorul Ghindeni –
Avântul Pieleºti 3-0, Viitorul Coºoveni – Flacãra Drãgo-
teºti 3-0. Energia Radomir – Progresul Mischii nu s-a
disputat.

Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 26p, 2. Celaru
24p, 3. Leu 22p, 4. Radomir 21p (- 1 joc), 5. Mischii 18p
(- 1 joc).

SERIA 5 – Etapa a 10-a: Betis Craiova – Valea Fântâ-
nilor 4-1, AS Greceºti – Jiul Bâlta 0-3, Vulturul Cernã-
teºti – Voinþa Raznic 1-1, CS Sopot – Rapid Potmelþu 1-
1, Voinþa Belcin – Viitorul Craiova 5-0, ªtiinþa Craiova –
Jiul Breasta 2-2. AS Scãeºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Belcin 22p (- 1 joc), 2.
Potmelþu 22p, 3. Bâlta 19p (- 1 joc), 4. Cernãteºti 18p, 5.
Valea Fântânilor 18p (- 1 joc).

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

pionilor, la Londra: Andy Murray – Kei
Nishikori / 18:30 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã: HC Dunãrea Brãila –
CSM Cetate Devatrans / 22:00 – TE-
NIS (M) – Turneul Campionilor: Sta-
nislas Wawrinka – Marin Cilic.

DIGI SPORT 3
17:30 – BASCHET (M) – Liga Naþi-

onalã: CS Phoenix Galaþi – BC CSU Si-
biu / 19:30 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor: CSM CSU Oradea – Khi-
mik Youzhny / 22:00 – BASCHET (M)
– Euroliga: Real Madrid – Panathinai-
kos Atena.

DIGI SPORT 4
20:00 – VOLEI (M) – Cupa Româ-

niei: CS Arcada Galaþi – CSA Steaua
Bucureºti.

DOLCE SPORT 1
2:30 – HOCHEI SUA/Canada –

NHL: Washington Capitals – Pit-
tsburgh Penguins.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
18:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: HC Dunãrea Brãila – CSM Ce-
tate Devatrans.

SPORT.RO
20:30 – BASCHET (M) – Europe

Cup: U-Banca Transilvania Cluj –Ga-
ziantep Basketbol.

EUROSPORT 1
10:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mon-

dialã Under 20, în Papua Noua Guinee
/ 15:00, 21:00 – SNOOKER – Openul
Irlandei de Nord: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
7:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mon-

dialã Under 20, în Papua Noua Guinee
/ 19:15, 21:00 – BASCHET (M) – Euro-
cupa:  Lietuvos Rytas Vilnius – Khimki
Moscova, Bayern Munchen – Zenit
Sankt Petersburg.

TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Na-

þionalã: CS HC Adrian Petrea Reºiþa –
SCM Politehnica Timiºoara.

LIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-ALIGA A V-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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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 -
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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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

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

Pentru a doua oarã în acest se-
zon Universitatea ar fi putea fi lip-
sitã de la început de Andrei Ivan,
aºa cum s-a mai întâmplat doar în
partida din deplasare, cu CFR Cluj.
Ivan a suferut o entorsã la lotul
naþional ºi se încearcã recupera-
rea lui pentru partida de duminicã,

Tragerea la sorþi pentru stabili-
rea optimilor de finalã ale Cupei
României va avea loc mâine, la
prânz, în sala “Nicolae Dobrin” a
Casei Fotbalului. În aceastã fazã a
competiþiei s-au calificat 16 echi-
pe din Liga 1 ºi liga secundã, care
vor fi repartizate, conform regu-
lamentului, în aceleaºi urne valori-
ce ca în faza ºaisprezecimilor, iar
tragerea la sorþi se va desfãºura în
mod similar. Astfel, se vor grupa
echipe din urna A cu echipe din
urna B, pentru cinci meciuri, iar
cele ºase echipe rãmase în urna A
se vor grupa între ele. Universita-
tea Craiova se va afla în urna B,
cea a out-siderilor, alãturi de alte
patru formaþii, ceea ce înseamnã
cã are ºanse mari sã joace pe te-
ren propriu partida din optimi, cel
mai probabil la Severin, fiindcã te-
leviziunile vor programa mai mult
ca sigur în nocturnã meciul alb-
albaºtrilor. Cea mai atractivã tra-
gere pentru Universitatea ar fi un
meci acasã cu ASA, CSMS Iaºi,
Pandurii, iar scenariul cel mai difi-
cil prevede o deplasare la CFR Cluj,
unde ªtiinþa a jucat primul tur al
Cupei Ligii, fiind eliminatã.

Urna A conþine echipele: Astra

ªtiinþa, în urna out-siderilor, la tragerea
la sorþi a optimilor Cupei României

Giurgiu,  Steaua Bucureºti, Pandu-
rii, Dinamo Bucureºti, Viitorul
Constanþa, ASA Târgu Mureº,
CSM Poli Iaºi, CFR Cluj, Dacia
Unirea Brãila, CS Afumaþi, ACS
Poli Timiºoara.

Urna B - CS Universitatea Craio-
va, FC Voluntari, Gaz Metan Mediaº,
CS Mioveni, Luceafãrul Oradea.

Meciurile din optimi sunt pro-
gramate a se disputa mari/mier-
curi/joi 13/14/15 decembrie cu în-
cepere de la ora 13.30, cu excep-
tia jocurilor televizate. Sferturile
de finalã se vor disputa pe 29
martie, semifinalele, în dublã man-
ºã, pe 26 aprilie ºi 17 mai, iar fi-
nala pe 27 mai.

Jucãtorii Universitãþii Craiova,
Nuno Rocha ºi Kay, au fost con-
vocaþi la naþionala Insulelor Capu-

Dintre internaþionalii Universitãþii, doar Rocha a jucat
lui Verde pentru partida cu Burki-
na Faso, din preliminarile CM
2018, însã numai primul a fost uti-

lizat. Rocha a jucat mijlocaº la în-
chidere ºi a fost integralist în eºe-
cul de pe teren propriu, scor 0-2,
al „rechinilor albaºtri”, care mai
pãstreazã doar ºanse teoretice de
calificare. Deºi iniþial fusese con-
vocat la naþionala Moldovei pen-
tru meciul din Georgia (scor 1-
1), Calancea nu a mai prins lotul
lui Igor Dobrovolski. Cu aceastã
remizã, Moldova a acumulat pri-
mul sãu punct în preliminariile
pentru Mondialul din Rusia. În
sfârºit, Andrei Ivan a fost doar
rezervã în partida pe care Româ-
nia a pierdut-o pe Arena Naþionalã
contra Poloniei. Atacantul de 19
ani a declarat apoi forfait pentru
jocul amical cu Rusia, care s-a ju-
cat asearã, la Groznâi.

Mulþescu cautãMulþescu cautãMulþescu cautãMulþescu cautãMulþescu cautã
„juniorul” cu care sã„juniorul” cu care sã„juniorul” cu care sã„juniorul” cu care sã„juniorul” cu care sã

atace campioanaatace campioanaatace campioanaatace campioanaatace campioana
În cazul în care Ivan n-ar fi recuperat

pânã duminicã, pentru locul de jucãtor
„under 21” antrenorul are de ales între:

Popescu, Vlãdoiu, Screciu ºi Manea

de la Severin, împotriva campioa-
nei, dar ºansele sunt destul de re-
duse. Ivan s-a mai accidentat în
alte douã jocuri, acasã cu Viitorul,
când a intrat Manea, ºi la Giurgiu,
când a fost înlocuit de Vlãdoiu.
Dincolo de aportul substanþial al ju-
cãtorului de 19 ani, care a marcat

de 6 ori în acest sezon, pentru
Mulþescu apare problema junioru-
lui pe care va trebui sã-l utilizeze
duminicã, în meciul contra cam-
pioanei, Astra Giurgiu. O soluþie ar
fi introducerea lui Laurenþiu Po-
pescu între buturi, însã Calancea
este unul dintre cei doi jucãtori ai
ªtiinþei ºi unul dintre cei cinci fot-
baliºti din Liga I care au fost pe
teren în toate minutele celor 15
etape de pânã acum, astfel încât
este greu de crezut cã Mulþescu
se va dispensa de portarul sãu ti-
tular, fie ºi pentru un meci. Altã
variantã ar fi introducerea ca fun-
daº dreapta a lui ªtefan Vlãdoiu,
caz în care Marius Briceag ar fi
mutat în banda stângã, iar cãpita-
nul Vãtãjelu, celãlalt integralist al
Craiovei, ar fi avansat ca inter, aºa
cum Mulþescu a declarat cã l-ar
putea folosi. O altã soluþie de ju-
nior pentru primul „11” este mijlo-

caºul de 16 ani Vladimir Screciu,
care a evoluat ºi la Târgu Mureº
preþ de o jumãtate de orã lângã Zla-
tinski ºi s-a descurcat destul de
bine. În sfârºit, ultima variantã
pentru Mulþescu ar fi Alin Manea,
cel care l-a înlocuit pe Ivan ºi în
meciurile cu Viitorul ºi CFR Cluj.
Avantajele ar fi cã Manea evoluea-
zã chiar pe postul lui Andrei Ivan
ºi cã a intrat excelent în repriza a
doua a jocului cu Viitorul, când a
dat o pasã de gol. În schimb, în
faþa lui Camora nu a contat ºi va
avea ºi de aceastã datã un adver-
sar redutabil, pe Junior Moraes.
Dacã la Universitatea ar putea lipsi
Ivan, ªumudicã nu-i va avea la dis-
poziþie pe Budescu, suspendat, ºi
pe Daniel Niculae, accidentat, dar
i-a recuperat pe Alibec, dupã o
accidentare, ºi pe Junior Moraes,
cãruia îi va expira suspendarea în
meciul din Cupa Ligii, cu Dinamo.
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