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Ordonanþã de urgenþã privind
“profesionalizarea
managementului în spitale”
Guvernul a adoptat, ieri, o ordonanþã

de urgenþã care prevede atât deschide-
rea funcþiilor de manager în spitale pen-
tru toþi cei care au competenþe, cât ºi fap-
tul cã managerii de spitale nu mai pot de-
þine funcþii în partide politice. “Avem pe
ordinea de zi o ordonanþã prin care profe-
sionalizãm managementul în spitale”, a
declarat premierul Dacian Cioloº înaintea
ºedinþei de guvern. El i-a cerut ministru-
lui Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu sã facã ºi
un bilanþ al domeniului sãu, la un an de
când actualul Cabinet este în funcþie.
“Cred cã cu fondurile pe care am decis sã
le alocãm inclusiv pentru investiþii în spi-
tale, în anii urmãtori, e important sã avem
un management profesionist, care sã-ºi
asume o bunã gestiune a spitalelor, dar,
totodatã, cred cã e important sã subli-
niaþi ºi mãsurile care au fost luate, anul
acesta, pentru creºterea salariilor în sã-
nãtate prin corecþii ale inechitãþiilor care
existau în sistem. Dincolo de faptul cã s-
a mãrit alocaþia de hranã, în sfârºit dupã
ani de zile, am clarificat plata gãrzilor me-
dicilor, care nu doar cã aduce venituri
consistente pentru medici – meritate de
altfel – dar în felul acesta clarificã cred cã
ºi situaþia legatã de realizarea gãrzilor în
spitale”, a comentat premierul.

OUG care „optimizeazã
managementul, structura
ºi organizarea DIICOT”
Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a anun-

þat, ieri, adoptarea de cãtre Guvern a unei
ordonanþe de urgenþã care reglementea-
zã activitatea Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism, apreciind cã prin acest act
normativ s-a urmãrit aducerea DIICOT
“în oglindã la nivelul DNA”. “Am adop-
tat o ordonanþã de urgenþã care optimi-
zeazã managementul, structura ºi organi-
zarea DIICOT. Prevederile se referã cu
specificitate la întãrirea ºi la eficientizarea
funcþiei de conducere a Direcþiei, la îmbu-
nãtãþirea organizãrii interne, aceasta într-
un cadru mai amplu, a unei discuþii pe
agenda europeanã care din pãcate cu-
prinde din ce în ce mai mult chestiuni le-
gate de combaterea fenomenului terorist,
al criminalitãþii organizate, care de cele mai
multe ori finanþeazã acest fenomen”, a
afirmat Prunã. Potrivit acesteia, prin or-
donanþa adoptatã s-a urmãrit de aseme-
nea “o creºtere a eficacitãþii urmãririi pe-
nale prin consolidarea unei capacitãþi de
efectuare a investigaþiilor financiare ºi prin
completarea personalului Direcþiei cu lu-
crãtori de poliþie judiciarã”.
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Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat,
ieri, legea care permite majorarea tichetului de
masã pânã la 15 lei, faþã de 9 lei cât este în
prezent, angajatorul putând sã aleagã dacã va
pãstra valoarea actualã a tichetului sau o va
majora. Legea pentru modificarea art. (3) alin.
(1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masã prevede cã „Valoarea nomi-
nalã a unui tichet de masã nu poate depãºi
suma de 15 lei la data aplicãrii prevederilor pre-
zentei legi”.

„Este iniþiativa unor colegi de-ai noºtri prin
care se propunea posibilitatea mãririi (valorii
tichetului de masã-n.r.) pânã la 13 lei, rãmâ-
nând valoarea actualã în vigoare ºi doar posi-
bilitatea angajatorului de a mãri valoarea aces-
tor tichete. A fost un amendament al doamnei
Andreea Paul care a crescut valoarea la 15 lei.
A fost adoptat”, a declarat preºedintele Comi-
siei de Muncã, deputatul PSD Adrian Solo-
mon, dupã adoptarea amendamentului, în
ºedinþa comisiei.

Guvernul nu a susþinut majorarea valorii ti-
chetului de masã. „Guvernul se opune tot timpul
în perioade electorale unor astfel de mãsuri, dar eu
sper cã nu are un impact decât benefic asupra bu-
getului þãrii pentru cã aceste tichete vor fi cheltui-
te în comerþ, sunt purtãtoare de TVA, de venituri

Premierul Dacian Cioloº a luat decizia, ieri, de a-
l demite din funcþie pe Adrian Sanda, secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Revoluþio-
nari, care a fost ridicat de procurori în dosarul care
vizeazã acordarea ilegalã de titluri de revoluþio-
nari, potrivit unor surse din Executiv.

La sediul Secretariatului de Stat pentru Revolu-
þionari au avut loc ºi percheziþii, potrivit surselor
citate. 21 de percheziþii domiciliare au avut loc în
total în acest dosar în care mai multe persoane
sunt acuzate de abuz în serviciu cu consecinþe
deosebit de grave, trafic de influenþã, cumpãrare
de influenþã ºi fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã. Verificãrile au fost efectuate de cãtre poliþiº-
tii Direcþiei de Investigaþii Criminale, cei ai Direc-

Adrian Severin, fost europarla-
mentar ºi ministru de Externe va exe-
cuta patru ani de închisoare pentru
trafic de influenþã ºi luare de mitã,
decizia definitivã fiind anunþatã mier-
curi de instanþa supremã. Severin
predat asearã la Poliþia Capitalei ºi
urmeazã sã fie încarcerat.

Luni s-a judecat ultimul termen din
dosarul în care fostul europarlamen-
tar a fost trimis în judecatã de DNA.
Adrian Severin le-a spus judecãtori-
lor, la ultima ºedinþã, cã procesul în
care este judecat este unul politic.
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în plus la buget”, a declarat Solomon cu privire la
poziþia Guvernului faþã de proiectul de lege.

Iohannis a mai promulgat, ieri, legea de modifi-
care a Codului Muncii, prin care ziua de 1 iunie –
Ziua Copilului, devine zi nelucrãtoare. Prin pro-

mulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al
art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul
Muncii, ziua de 1 iunie, Ziua Copilului, devi-
ne sãrbãtoare legalã.

Propunerea legislativã a fost susþinutã de
campania derulatã de grupul de iniþiativã for-
mat din Itsy Bitsy FM ºi Autoritatea Naþio-
nalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi
Adopþie, lideri de opinie – Andreea Marin,
Virgil Ianþu ºi Tily Niculae, parlamentari, spe-
cialiºti psihologi, asociaþii de pãrinþi, urmã-
rind sã îmbunãtãþeascã relaþia dintre copiii ºi
pãrinþii din România, determinându-i pe cei
din urmã sã petreacã timp de calitate împreu-
nã cu cei mici.

Ziua de 1 iunie – Ziua Copilului – se va
adãuga celorlalte sãrbãtori legale: 1 ºi 2 ia-
nuarie; 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor
Române; prima ºi a doua zi de Paºti; 1 mai;
prima ºi a doua zi de Rusalii; Adormirea Mai-
cii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol
Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul Româ-
niei; 1 Decembrie; prima ºi a doua zi de Crã-

ciun. Codul Muncii mai prevede ºi douã zile libere
pentru fiecare dintre cele trei sãrbãtori religioase
anuale, declarate astfel de cultele religioase lega-
le, altele decât cele creºtine, pentru persoanele
aparþinând acestora.

Adrian Severin, fost ministru de Externe, condamnat
definitiv la patru ani de închisoare cu executare

“Înregistrarea este prezentatã de Par-
chet fãrã niciun fel de autenticitate,
jurnaliºtii au recunoscut cã a fost
modificatã «accidental». Puteam sã
fac înþelegerea judiciarã ºi nu ar fi
fost o problemã sã iau o pedeapsã
cu suspendare. Eu nu pot sã coope-
rez dupã 25 de ani în care am fãcut
atât de multe în aceastã þarã. Sunt cel
mai sãrac om politic din România. Mi-
am sacrificat familia, prietenii. Nu pot
sã cooperez la ideea cã România a
trimis un hoþ în una din cele mai im-
portante funcþii. Sunt oameni cãrora

le-am apãrat drepturile, cum pot sã le
spun cã un bandit le-a apãrat drep-
turile? Vã rog sã vã asumaþi dumnea-
voastrã aceastã rãspundere, eu nu
pot sã mi-o asum. Acest proces este
un proces istoric ºi un proces poli-
tic. Vã rog sã aveþi în vedere acest
lucru”, a declarat Adrian Severin în
faþa judecãtorilor, în ultimul cuvânt.

Procurorii DNA au cerut luni in-
stanþei supreme o pedeapsã mai mare
pentru Adrian Severin, respectiv 6
ani ºi 6 luni închisoare pentru luare
de mitã ºi 5 ani pentru trafic de influ-
enþã, la care sã se adauge ºi un spor
de pedeapsã, în condiþiile în care fos-
tul europarlamentar a fost condam-
nat, în primã instanþã, la trei ani ºi trei
luni de închisoare cu executare pen-
tru luare de mitã ºi trafic de influenþã.
Adrian Severin este acuzat cã în pe-
rioada decembrie 2010 - martie 2011 a
acceptat promisiunea a douã persoa-
ne de a-i plãti 100.000 de euro anual,
în schimbul depunerii de amenda-
mente în comisiile de specialitate ale
Parlamentului European. Potrivit an-
chetatorilor, în schimbul banilor, Adri-
an Severin ar fi acceptat sã voteze
împotriva unor amendamente ce nu
corespundeau intereselor firmei pe

care cele douã persoane pretindeau
cã o susþin, acestea fiind în realitate
reporteri de la “Sunday Times”. Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis
în luna februarie condamnarea, în
primã instanþã, la 3 ani ºi 3 luni de
închisoare cu executare.

„Nu a fost lupta dintre cinste
ºi corupþie, ci dintre patrie

ºi duºmanii ei”
 Adrian Severin a comentat decizia

definitivã a instanþei supreme pe pagi-
na sa de Facebook, precizând cã “acest
act al comediei s-a terminat” ºi cã “nu
a fost lupta dintre cinste ºi corupþie, ci
dintre patrie ºi duºmanii ei”.

“Sentinþa a fost pronunþatã. Co-
media s-a terminat. Mai precis acest
act al comediei. Aºa cum mã aºtep-
tam, ceea ce a început ca o farsã jur-
nalisticã s-a sfârºit printr-o farsã judi-
ciarã. Aceasta nu a fost lupta dintre
cinste ºi corupþie, ci dintre patrie ºi
duºmanii ei. Într-o colonie nu existã
stat de drept. O bãtãlie s-a încheiat
dar istoria nu se sfârºeºte aici. Româ-
nii vor merge mai departe. Victoria va
fi a lor. Victoria va fi a noastrã”, a scris
Adrian Severin pe Facebook.

Premierul Cioloº l-a demis pe Adrian Sanda,
ºeful Secretariatului de Stat pentru revoluþionari

þiei de Poliþie a Municipiului Bucureºti, cei din Il-
fov, Braºov, Bistriþa-Nãsãud, Caraº Severin ºi Vran-
cea.

Anchetatorii susþin cã prin Ordonanþa de Ur-
genþã a Guvernului nr. 95/2014 a fost modificatã ºi
completatã Legea nr. 341/2004 a recunoºtinþei pen-
tru victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989
ºi pentru revolta muncitoreascã anticomunistã de
la Braºov din noiembrie 1987 ºi a fost introdusã o
nouã categorie de revoluþionari, respectiv cea de
«Luptãtor cu Rol Determinant» – atribuit celor care
în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol
determinant la declanºarea ºi victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989.

“Aceastã modificare legislativã a favorizat apa-

riþia, atât la nivelul asociaþiilor judeþene de revolu-
þionari cât ºi la nivelul celor douã instituþii publice
cu atribuþii în acordarea acestor titluri (Comisia
Parlamentarã a Revoluþionarilor din Decembrie 1989
- CPRD ºi Secretariatul de Stat pentru Recunoaº-
terea meritelor luptãtorilor împotriva regimului co-
munist instaurat în România în perioada 1945-1989
- SSPR) a unor persoane interesate sã promoveze
acþiunile revoluþionarilor din þarã, solicitându-le
acestora în schimb diferite sume de bani pentru
obþinerea în mod fraudulos a titlurilor de «Luptã-
tor cu rol determinant» în cadrul Revoluþiei ºi, im-
plicit, obþinerea ilegalã a drepturilor bãneºti afe-
rente”, potrivit unui comunicat de presã al Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
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În urmã cu doar câþiva ani, inter-
venþiile ISU Dolj reprezentau o pro-
vocare în sine pentru angajaþii care
trebuiau sã se bazeze pe utilaje de-
pãºite din aproape orice punct de
vedere. O recunoºtea, la acea vreme,
chiar conducerea ISU Dolj, care spu-
nea cã autospecialele folosite în mi-
siuni intraserã în dotarea instituþiei
în urmã cu aproape trei decenii. De
atunci însã, lucrurile s-au schimbat
în mod radical, iar ISU Dolj s-a trans-
format într-o instituþie pregãtitã, cel
puþin din punct de vedere al dotãri-
lor, sã intervinã eficient în orice tip
de urgenþã s-ar ivi, de la inundaþii ºi
pânã la dezastre nucleare. Acest lu-
cru se datoreazã, aproape în exclusi-
vitate, Consiliului Judeþean Dolj,
care, graþie mai multor proiecte cu fi-
nanþare europeanã, a reuºit sã dote-
ze instituþia cu autospeciale ºi echi-
pamente care pot rivaliza cu orice
instituþie similarã din Vestul Europei.

Dotãri de peste
patru milioane de euro

Primii paºi au fost fãcuþi în anul
2009, atunci când CJ Dolj, alãturi de
celelalte consilii judeþene din Oltenia,
au pus bazele Asociaþiei de Dezvolta-
re Intercomunitarã Sud-Vest Oltenia,
o structurã cu ajutorul cãreia a fost
obþinutã o finanþare în valoare totalã
de peste 16 milioane de euro, prin trei
proiecte depuse în cadrul Programu-
lui Operaþional Regional. Finanþarea
a permis CJ Dolj, în calitate de lider al

Extrem de implicatã în viaþa comunitãþii, conducerea Consiliului Judeþean Dolj a înþeles cã,
poate, cea mai importantã obligaþie care îi revine este aceea de a-i proteja pe doljeni, pentru cã
un judeþ sau regiune nu se poate dezvolta decât într-un climat de siguranþã. Tocmai de aceea, în
ultimii ani, instituþia a acordat o atenþie deosebitã Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj, care, în acest moment, dispune de dotãri la standarde europeane ºi este pregãtit sã intervi-
nã eficient în orice tip de urgenþã s-ar ivi,de la inundaþii ºi pânã la dezastre nucleare.

acetui proiect, achiziþionarea a 64 de
echipamente specifice pentru întrea-
ga regiune Oltenia, dintre care 15, cu
o valoare de peste 4 milioane de euro,
a revenit judeþului Dolj. „Îmbunãtãþi-
rea condiþiilor în care îºi desfãºoarã
activitatea cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã «Oltenia»
al judeþului Dolj, o instituþie care tre-
buie sã rãspundã prompt ºi eficient
diverselor provocãri, a reprezentat o
preocupare constantã a noastrã.
Acest obiectiv presupunea resurse fi-
nanciare importante, astfel cã ne-am
îndreptat atenþia cu prioritate cãtre
fondurile nerambursabile pentru a re-
zolva o parte dintre problemele cu care
se confrunta acest sector. Este un
domeniu care se bucurã de oameni
capabili, cu totul speciali, care nu dis-
puneau însã de dotãrile necesare pen-
tru a interveni la incendii ºi la inunda-
þii. Ne-am dat mâna cu celelalte consi-
lii judeþene din regiune ºi, prin inter-
mediul Asociaþiei de Dezvoltare In-

tercomunitarã Sud-Vest Oltenia, am
reuºit sã obþinem, începând din anul
2009, finanþarea necesarã pentru a
atinge acest deziderat. Am reuºit sã
achiziþionãm, prin acest demers pro-
movat în cadrul POR, un total de 64
de echipamente specifice - de la auto-
speciale cu apã ºi spumã, la autospe-
ciale pentru descarcerãri grele, auto-
speciale de intervenþie ºi salvare de
la înãlþime sau chiar o autospecialã
de cercetare NBCR (nuclear, biologic,
chimic, radiologic) - pentru întreaga
regiune Oltenia, dintre care judeþului
Dolj i-au revenit 15“, declara, la finali-
area proiectului, preºedintele CJ Dolj,

Ion Prioteasa.
Concret, în dotarea ISU Dolj au

intrat 5 autospeciale pentru lucrul cu
apã ºi spumã; 4 autospeciale com-
plexe de intervenþie, descarcerare ºi
acordarea asistenþei medicale de ur-
genþã – FRAP; o autospecialã de
cercetare NBCR (nuclear, biologic,
chimic, radiologic); o autospecialã
pentru descarcerãri grele; o autospe-
cialã de intervenþie ºi salvare de la
înãlþime; un autovehicul cu ºenile/
roþi tip UTV, cu capacitate mãritã de
trecere; o autofrezã de zãpadã.

Centru de comandã
de ultimã generaþie

De asemenea, în curtea Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj a ajuns ºi un centru mobil de
comandã, în valoare de jumãtate de
milion de euro, care, în caz de urgen-
þã, poate asigura, printre altele, legã-
turi de telefonie fixã ºi mobilã. Dato-
ritã investiþiei de standard european,
deficienþele privind comunicarea ºi
stabilirea planului de mãsuri în situa-
þii de urgenþã vor fi de domeniul tre-
cutului. Acest punct mobil de coman-
dã ste realizat pe platforma MAN ºi
se poate deplasa oriunde va fi nevo-
ie în regiunea Oltenia. Echipajul, for-
mat din angajaþi ai ISU Dolj, au ur-
mat un curs de specializare pentru a
se familiariza cu sistemele de comu-
nicaþii de ultimã generaþie, centrul de
comandã putând asigura legãturi de
telefonie fixã ºi mobilã în sistem GSM,
legãturi radio ºi prin satelit, precum
ºi transmisia de date prin internet ºi
intranet. De asemenea, autospeciala
poate prelua inclusiv apelurile prin
numãrul de urgenþã 112, comunica-
rea între forþele implicate în operaþi-
unile de salvare fãcându-se chiar ºi
în cele mai izolate locuri, chiar ºi aco-
lo unde nu existã semnal GSM. 

Sediu nou pentru ISU Dolj

La începutul acestui an a fost ina-
ugurat ºi sediul Centrului de Coordo-
nare ºi Conducere a Intervenþiei în caz
de dezastre în regiunea transfronta-
lierã, care este ºi noul sediu ISU Dolj,
o investiþie de peste 5 milioane de
euro obþinutã de CJ Dolj, în partene-
riat cu autoritãþile din regiunea Vrat-
sa, prin Programului de Cooperare
Transfrontalierã România – Bulgaria
2007-2013. Clãdirea cuprinde birouri,
cabinete, sãli de control ºi conferinþe,
spaþii pentru logisticã ºi monitorizare
a situaþiilor de urgenþã. Astfel, la par-
ter sunt spaþii de comandã pentru asi-
gurarea permanenþei serviciilor de in-
tervenþie ºi spaþii adiacente, la etajul
întâi existã amenajatã o salã de confe-
rinþe ºi birouri pentru monitorizarea
situaþiilor de urgenþã transfrontalie-

re, iar la etajul al doilea spaþii de bi-
rouri, unde vor funcþiona grupurile de
suport tehnic pentru asigurarea logis-
ticii în acþiunile de intervenþie, birouri
pentru resurse umane, materiale, fi-
nanciare ºi o salã de briefing.

Imobilul, situat pe strada C.D.
Fortunescu, gãzduieºte, de aseme-
nea, ºi dispeceratul comun al perso-
nalului ISU, UPU ºi al personalului
de la SMURD, tocmai pentru ca tim-
pul de reacþie în cazul unor eveni-
mente nefericite sã fie cât mai scurt.

Sprijin pentru pregãtirea
în domeniul protecþiei civile

Un alt proiect extrem de important
pentru conducerea Consiliului Jude-
þean Dolj a vizat amenajarea unui spa-
þiu adecvat pentru o bunã funcþionare
a Centrului Zonal de Pregãtire în Do-
meniul Protecþiei Civile Dolj, unul din
cele trei centre de acest fel din þarã.

„Vorbim despre o instituþie care pregã-
teºte oamenii din administraþia publi-
cã, preºedinþi ºi vicepreºedinþi de Con-
silii Judeþene, primari, angajaþi ai admi-
nistraþiilor bazinale, foarte multã lume
care înainte se pregãtea în condiþii vi-
trege. Acest centru zonal de pregãtire
a cadrelor pentru situaþii de urgenþã
este sub supravegherea noastrã directã
ºi vom încerca sã facem în aºa fel încât
sã nu îi lipseascã nimic“, afirmat pre-
ºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Astfel, cu ajutorul unei investiþii
de peste 2,7 milione de lei, bani pro-
veniþi din bugetul propriu al CJ Dolj,
Centrul Zonal de Pregãtire în Dome-
niul Protecþiei Civile din judeþul Dolj
funcþioneazã, din anul 2015, într-o
clãdire modernã, dotatã cu cu sãli de
curs, birouri de informare-documen-
tare ori sãli de conferinþe, extrem de
necesare pentru formarea, perfecþio-
narea ºi specializarea personalului cu
atribuþii în domeniul managementu-
lui situaþiilor de urgenþã.
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Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean (IJJ) Dolj, marþi, 14 noiembrie a.c., în
jurul orei 23.30, efective din cadrul I.J.J. Dolj – struc-
tura Segarcea, aflate în timpul unei acþiuni specifice

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, marþi, 15
noiembrie a.c., în jurul orei 7.00,
la Punctul de Trecere a Frontie-
rei Calafat s-au prezentat pentru
a intra în þarã, cãlãtorind ca pa-
sageri într-un microbuz înmatri-
culat în Bulgaria, douã persoane,
o femeie ºi un minor, care au pre-
zentat la controlul de frontierã o
carte de identitate ºi un paºaport,
ambele documente emise de au-
toritãþile bulgare. Procedând la
verificarea documentelor de cã-
lãtorie, echipa comunã de con-
trol formatã din poliþiºti de fron-
tierã români ºi bulgari a consta-
tat cã existã diferenþe de fiziono-
mie între persoanele care s-au
prezentat la control ºi fotografii-
le din documentele de cãlãtorie.

 Migraþia forþei de muncã a con-
dus la înfiinþarea de numeroase
companii care oferã servicii de
mediere pentru cetãþenii români
aflaþi în strãinãtate, multe dintre
acestea îndepãrtându-se de la sco-
pul principal al medierii. Monitori-
zarea activitãþii desfãºurate de ope-
ratorii economici cu astfel de acti-
vitãþi este cât se poate de actualã
ºi legalã, dupã ce au sosit sesizãri
venite din partea persoanelor fizi-
ce sau ale reprezentanþilor unor
instituþii ale statului, prin care sunt
semnalate nerespectãri ale promi-
siunilor de angajare în alte state.

Cinci doljeni prinºi de jandarmi la braconatCinci doljeni prinºi de jandarmi la braconatCinci doljeni prinºi de jandarmi la braconatCinci doljeni prinºi de jandarmi la braconatCinci doljeni prinºi de jandarmi la braconat

TTTTTentativã de trecere a frontiereientativã de trecere a frontiereientativã de trecere a frontiereientativã de trecere a frontiereientativã de trecere a frontierei
cu documente falsecu documente falsecu documente falsecu documente falsecu documente false

Cu ocazia cercetãrilor prelimina-
re, s-a stabilit cã persoana adultã
se numeºte Anelia  A., în vârstã
de 49 de ani, cetãþean  bulgar, iar
minorul în vârstã de 13 ani, care
o însoþea, este fiul ei. În cauzã,
femeia a declarat cã a apelat la
aceastã metodã întrucât voia sã
ajungã în Germania, la rude, ºi
nu avea acordul tatãlui minorului
pentru a cãlãtori cu el.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei
persoanelor în cauzã, iar conform
protocolului româno-bulgar aces-
tea au fost preluate de autoritãþi-
le bulgare în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi luãrii mãsurilor le-
gale ce se impun”, a precizat sub-
comisar Dãduþ Rudãreanu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat au depistat douã persoane, o

femeie ºi un minor, fiul ei, în vârstã de 13 ani, ambii cetãþeni
bulgari, care au prezentat la controlul de frontierã documen-
te de cãlãtorie eliberate de autoritãþile bulgare, aparþinând

altor persoane. Intenþionau sã ajungã în Germania, însã
femeia nu avea acordul tatãlui minorului sã-l scoatã din þarã.

Cei doi au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei pentru
cercetãri ºi dispunerea mãsurilor necesare.

Forþa de muncã nu se plaseazã oricumForþa de muncã nu se plaseazã oricumForþa de muncã nu se plaseazã oricumForþa de muncã nu se plaseazã oricumForþa de muncã nu se plaseazã oricum
Campania naþionalã de verificare a modului în care

agenþii de ocupare a forþei de muncã respectã prevederile
Legii nr. 156/2000, privind protecþia cetãþenilor români
care lucreazã în strãinãtate, a avut o sãptãmânã plinã de
verificare ºi control. În judeþul Dolj, perioada 7-11 noiem-
brie s-a circumscris cerinþelor legale, iar rezultatele nu
s-au lãsat aºteptate, sancþiunile contravenþionale acorda-
te fiind în cuantum de 5.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor legale
privind medierea cetãþenilor români
din strãinãtate se poate constitui
într-o modalitate de declanºare a
cazurilor de trafic de persoane, în
scop de muncã. Campania de ve-
rificare ºi control a avut, drept gru-
puri þintã agenþii de ocupare a
forþei de muncã aflaþi în eviden-
þa inspectoratelor teritoriale de
muncã, precum ºi orice alte per-
soane fizice sau juridice care
desfãºoarã activitate de selec-
þie ºi plasare a forþei de muncã
în strãinãtate.

În judeþul Dolj, întreaga activi-

tate a avut ºi rezultate. „Au fost
supuse controlului 22 de societãþi
comerciale, iar pentru deficienþele
constatate s-au dispus mãsuri de
remediere ºi s-au aplicat trei sanc-
þiuni contravenþionale, în cuantum
de 5.000 de lei. Cinci societãþi co-
merciale sunt radiate, la data con-
trolului efectuat, iar altele ºi-au
schimbat denumirea sau ºi-au mo-
dificat obiectul principal de activi-
tate”, a precizat Cãtãlin Mohora,
inspector ºef al Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj.

Cele cinci agenþii radiate sunt:
YPG CONSTRUCT, PRIORITIV
PROFESIONAL, EUROPLASA-
MENT, EUROPA SENZA CON-
FINI, ARCFORCE. Demn de re-
marcat este ºi faptul cã una dintre
societãþile economice (NEXT RE-
CRUIMENT) ºi-a mutat sediul la
Sibiu, iar alta ºi-a schimbat denu-
mirea (din PLASAMENT HOC în
HBC PREMIUM SERVICE SRL).
Mai multe forme sunt înregistrate
ca având obiect de activitate „Ac-

tivitãþi ale agenþiilor de pla-
sare a forþei de muncã”,
dar nu desfãºoarã acþiuni
de plasare: OPTIMA CON-
SULTING, ROMCON-
SULT INTEERNATIO-
NAL, HRR MED CON-
SULTING, CPC BEST
DIRECTION, WFL RE-
CRUITMENT AGENCY,
BENSJOB, JAQUES STEL
IMPEX , WORK UNI-
TED, HR PROFILING,
NEW NRG RECRUIT-
MENT, AGRIFORVE SO-
LUTION, SUD WEST
SOLUTION. În perioada
desfãºurãrii controlului, trei
operatori desfãºurau activi-
tãþi de acest fel: AMG JOBS
SRL, TERMOLUX, YSP
JOB SOLUTIONS (fosta
YSPA ROMÂNIA SRL).

CRISTI PÃTRU

Cinci doljeni, cu vârste cuprinse între 20
ºi 47 de ani, sunt cercetaþi pentru braconaj
cinegetic, dupã ce au fost prinºi de jandar-
mii Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, marþi noaptea, pe fondul de
vânãtoare 26 Bârca, în timp ce practicau
vânãtoarea la lumina proiectorului ºi prin
folosirea câinilor din rasa ogar.

de prevenire a faptelor antisociale în domeniul cinege-
tic, s-au sesizat cu privire la faptul cã, pe fondul de
vânãtoare 26 Bârca, se afla un autoturism care se de-
plasa în diferite direcþii ºi lumina fondul de vânãtoare
cu un proiector. Jandarmii au procedat la oprirea auto-
turismului, la legitimarea conducãtorului auto ºi a pa-
sagerilor, constatând cã se numesc Ionuþ Gabriel Mi-
culescu, de 31 de ani, Gabriel Cîmpeanu, de 35 de ani,
Florin Dumitru, de 20 de ani, toþi trei din comuna Ur-
zicuþa, Florin Vîrtosu, de 47 de ani, din comuna Bârca
ºi Mircea Anton, de 37 de ani, din municipiul Bãileºti.

Bãrbaþii aveau patru câini din rasa Ogar ºi un iepu-
re de câmp pe care îl prinseserã cu ajutorul acestora.
Cu toþii au fost ridicaþi ºi duºi la audieri, pe numele
lor fiind întocmit dosar penal, care a fost ulterior pre-

dat poliþiºtilor IPJ Dolj, pentru continuarea cercetãri-
lor: Persoanelor în cauzã le-au fost întocmite actele
de constatare sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
„practicarea vânãtorii cu ogari” ºi „vânãtoarea pe
timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor
sau prin folosirea proiectorului”, fapte prevãzute ºi
pedepsite de Legea vânãtorii ºi protecþiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, iar documentele întocmite au
fost înaintate organelor judiciare din cadrul I.P.J.
Dolj pentru continuarea cercetãrilor, au precizat re-
prezentanþii IJJ Dolj. Poliþiºtii au predat cei patru câini
reprezentanþilor AJVPS ºi iepurele a fost dus la Di-
recþia Sanitar Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor (DSVSA) Dolj.

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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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când aud cum se vorbeºte
acum Popescule, nu mai pot spune
cã “limba noastrã-i o comoarã”.

OFF-uri

Când democraþii considerã depãºitCând democraþii considerã depãºitCând democraþii considerã depãºitCând democraþii considerã depãºitCând democraþii considerã depãºit
ºi antidemocratic sistemul electoral american!ºi antidemocratic sistemul electoral american!ºi antidemocratic sistemul electoral american!ºi antidemocratic sistemul electoral american!ºi antidemocratic sistemul electoral american!

MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce pãrea în urmã cu doar câteva
zile doar o cacofonie asurzitoare, menitã
sã isterizeze strada, capãtã conþinut: sena-
toarea americanã de California Barbara
Boxer a depus, marþi, o propunere de lege

pentru suprimarea Colegiului Electoral,
prevãzut de Constituþia americanã. „Cole-
giul Electoral este un sistem depãºit ºi an-
tidemocratic care nu reflectã societatea
noastrã modernã ºi trebuie schimbat ime-

diat. Toþi americanii trebuie sã aibã garan-
þia cã votul lor conteazã”. La 8 noiembrie
a.c., americanii au ales – prin cumulare,
de la stat la stat, în funcþie de populaþia
fiecãruia – 538 de mari electori. În 48 din
cele 50 de state este suficient ca un candi-
dat sã obþinã un vot în plus faþã de contra-
candidatul sãu, pentru a-ºi însuºi toþi marii
electori puºi în joc, fãrã a se þine seama de
proporþionalitatea scorului. Astfel, în teme-
iul acestei prevederi, de o vârstã cu Con-
stituþia SUA, Donald Trump a adunat cel
puþin 290 de mari electori, faþã de 232 câþi
are Hillary Clinton. Doar cã aceasta din
urmã a obþinut peste un milion de voturi în
plus, potrivit organismului non-partizan
Cook Political Report (61.964.263 /
60.961.967) ºi ecartul va creºte, fiindcã
buletinele de vot din California, Utah, sta-
tul Washington ºi Michigan nu au fost in-
tegral desfãcute, încât s-ar putea ajunge
1,5-2 milioane de voturi. O situaþie oare-
cum similarã s-a mai înregistrat în anul
2000, când democratul Al Gore a pierdut
alegerile în faþa lui George W. Bush, deºi
le-a câºtigat la votul popular. Demersul ta-
berei democraþilor pare unul lucid. ªi raþi-
onal. Pe o logicã elementarã, însã, când
ºi-au depus candidaturile fiecare dintre

actorii politici implicaþi, era pus la curent,
ºtia regulile dupã care se desfãºoarã com-
petiþia electoralã. De ani ºi ani. Mai exact
de la 1788. A gãsi acum sistemul electoral
american depãºit sau inacceptabil, e doar
o formã de ipocrizie. Nu e mai puþin ade-
vãrat cã ºi Donald Trump a calificat siste-
mul colegiului electoral, în 2012, ca fiind
„catastrofal”, pentru ca acum, pe Twitter,
sã-l gãseascã „genial”, fiindcã pune în va-
loare toate statele americane. Barbara Bo-
xer enunþã un raþionament corect, când afir-
mã cã „acesta este singurul mandat din þarã,
în care poþi obþine mai multe voturi ºi pier-
de cu toate acestea preºedinþia”. De exem-
plu, în California, Hillary Clinton a obþinut
61% din voturile exprimate, la o populaþie
de 33,8 milioane locuitori, dar nu a obþinut
în plus nici mãcar un mare elector, faþã de
situaþia în care ar fi obþinut doar 51% din
voturi. Dar, nu e nimic nou sub soare. În
fine, se mai discutã în aceste zile de faptul
cã printr-o petiþie online, care a adunat 4,3
milioane de semnãturi, marii electori sunt
somaþi sã nu-l voteze pe Donald Trump,
ci pe Hillary Clinton. Ceea ce nu este posi-
bil, fiindcã în 28 de state chestiunea este
legiferatã ºi, în plus, nu existã un prece-
dent de asemenea incorectitudine.

Mai înainte de a fi aprobat în
CLM Craiova, proiectul de hotã-
râre privind taxele ºi impozitele
care vor fi aplicate în 2017 este
supus unei dezbateri publice. Cra-
iovenii sunt aºteptaþi, luni, pe 21
noiembrie, în Sala Mare a Primã-
riei, pentru a participa la discu-
þiile pe marginea taxelor ºi impo-

Primãria Craiova îi taxeazã cu 500% pe cei care
nu-ºi îngrijesc proprietãþile. Autoritãþile lanseazã,
în dezbatere publicã, taxele ºi impozitele ce vor fi

aplicate în 2017, iar cea mai mare majorare se
aplicã în cazul clãdirilor ºi terenurilor pe care

proprietarii nu ºi le mai îngrijesc.

Barbara Boxer

zitelor. Taxele ºi cuantumul lor
au fost deja publicate pe site-ul
Primãriei ºi pot fi consultat de
toþi cei interesaþi, craiovenii fi-
ind aºteptaþi sã vinã ºi cu propu-
neri legate de acest subiect.

Taxele pentru firme
primesc ºi niºte
„cote adiþionale”
Taxele ºi impozitele pe clãdiri

rãmân la aceeaºi valoare ca în
anul 2016, autoritãþile operând
aceleaºi cote impozabile minime,
ca ºi în anul acesta. Potrivit pro-
iectului, cota impozitului pe clã-
diri, pentru clãdirile rezidenþiale
ºi clãdirile anexã, aflat în proprie-
tatea persoanelor fizice, se sta-
bileºte la 0,08% asupra valorii
impozabile a clãdirii; pentru clã-
dirile nerezidenþiale – o cotã de
0,2 %. Pentru clãdirile nereziden-
þiale aparþinând persoanelor fizi-
ce, a cãror valoare nu a fost ac-
tualizatã în ultimii 5 ani, anteriori
anului de referinþã, impozitul pe
clãdiri se calculeazã prin aplica-
rea cotei de 2% asupra valorii
impozabile calculate. La persoa-
nele juridice, cotele de impozita-
re se ajusteazã ºi cu niºte cote

adiþionale, care vor majora taxe-
le pe clãdiri faþã de acest an.

Se aºteaptã
criteriile pentru

categoria
„neîngrijite”

Anul 2017 vine ºi cu o mare
majorare în materie de taxe, la
Craiova. Primãria ºi-a propus sã
instituie o majorare cu 500% a
impozitului pentru clãdiri sau te-
renuri, în cazul în care este vor-

ba de proprietãþi neîngrijite, care
sunt situate în intravilanul mu-
nicipiului. În raportul proiectu-
lui de hotãrâre se spune cã imo-
bilele ºi terenurile care se înca-
dreazã în categoria „neîngrijite”
vor fi stabilite „printr-o proce-
durã comunã a direcþiilor de spe-
cialitate din cadrul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova (Direcþia Ser-
vicii Publice, Poliþia Localã, Di-
recþia Urbanism ºi Amenajarea
Teritoriului ºi Direcþia Impozite
ºi Taxe), aprobatã prin hotãrâre

a consiliului local, pânã la data
de 31 decembrie 2016, prin care
va fi definit terenul sau clãdirea
neîngrijitã ºi prin care vor fi sta-
bilite modalitãþile de notificare a
proprietarului, modalitãþile de
constatare, precum ºi perioada
de graþie pentru remedierea ºi
intrarea în legalitate”.

Anul acesta a fost considerat
un an de graþie din partea Pri-
mãriei Craiova, nefiind aplicat
acest impozit.

LAURA MOÞÎRLICHE
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1. Salariul mediu net va fi de minim 3000 de lei iar
pensia medie de minim 1500 lei.

2. Investim 48 de miliarde de euro (12 miliarde
anual) din bani publici în educaþie, sãnãtate, infras-
tructurã, agriculturã ºi energie.

3. Creãm 500.000 de noi locuri de muncã în pa-
tru ani. Numãrul angajaþilor îl va depãºi pe cel al pen-
sionarilor. Garantam siguranþa pensiilor.

4. Aducem investitii strãine de cinci miliarde de
euro anual.

5. Programul celor 100 de miliarde de euro anual
va fi suportul pentru dezvoltarea economicã  echili-
bratã a þãrii

6. Cream Banca Româna pentru Dezvoltare –un
sprijin real pentru antreprenorii români ºi capitalul ro-
mânesc

7. Construim 20.000 de locuinþe în urmãtorii pa-
tru ani. Preþul lor de vânzare  va fi cu maximum 15%
mai mare decât preþul de construcþie

8. Toþi românii care se vor repatria, indiferent de
specificul locului de muncã, vor fi scutiþi de impozitul
de salariu pe o perioadã de cinci ani.
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ªI ªTIM SÃ LªI ªTIM SÃ LªI ªTIM SÃ LªI ªTIM SÃ LªI ªTIM SÃ LE FE FE FE FE FACEM PÂNÃ ÎN 2020ACEM PÂNÃ ÎN 2020ACEM PÂNÃ ÎN 2020ACEM PÂNÃ ÎN 2020ACEM PÂNÃ ÎN 2020

COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, EXECUTAT DE SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008

Fiecare român sã se simtã ACASÃ, în România!

9. Toti românii care se vor repatria ºi care dez-
voltã o afacere vor fi scutiþi de impozitul pe profit pen-
tru o perioadã de cinci ani .

10. Vom susþine în limita a 50.000 de euro/ afacere
finanþarea dezvoltãrii economice a românilor care se
întorc în þarã.

11. Sustinem tinerii întreprinzatori. Prima Afacere
va fi scutitã de impozitul pe venitul salarial ºi de con-
tribuþiile sociale datorate de angajator, pentru o pe-
rioadã de trei ani

12. Susþinem asocierea fermierilor în cooperative
agricole mari prin care le va fi asiguratã vânzarea pro-
ducþiei lor la un preþ corect. Cooperativele agricole
nou înfiinþate vor avea, scutire de impozit pe profit
timp de cinci ani ºi scutire de impozit pe terenul agri-
col.

13. Terenurile cu destinaþie agricolã vor putea fi
cumpãrate numai de cãtre fermieri, persoane fizice ºi
juridice, cu experienþã în domeniu de minim 5 ani

14. Fermierii vor putea garanta cu terenurile credi-
tele pentru dezvoltare

15. Susþinem   industriile prelucrãtoare de produse

agricole (panificaþie, legume-fructe, lactate, produse ani-
male etc.)

16.  Dezvoltãm porturile CALAFAT ºi BECHET
pentru atragerea turiºtilor care vin din Vestul Europei
pe croaziera Dunãrii.

17. Conectãm judeþul Dolj la rutele europene de
transport prin dezvoltarea ºi modernizarea infrastruc-
turii majore rutiere, feroviare, aeriene si fluviale. Craio-
va va deveni un puternic nod rutier, prin construirea
autostrãzilor PITEªTI-CRAIOVA ºi LUGOJ-CRAIO-
VA, precum ºi un important nod de transport feroviar.

18. Reabilitãm integral principalele sisteme de iriga-
þii, mai cu seamã sistemul de irigaþii SADOVA-CO-
RABIA ºi CALAFAT-BÃILEªTI- SEGARCEA pen-
tru protejarea tuturor culturilor ºi combaterea proce-
sului de erodare definitivã a solului (deºertificare).

19. Finalizãm introducerea reþelelor de alimentare cu
apã ºi de canalizare în toate localitãþile judeþului precum
ºi alimentarea cu gaze naturale a localitãþilor din sudul
judeþului unde existã o mare densitate a populaþiei.

20. Vom finaliza realizarea integral a cadastrului agri-
col ºi forestier al judeþului.
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Pneumologii avertizeazã cã
bronhopneumopatia obstructivã
cronicã va deveni în urmãtorii pa-
tru ani a treia cauzã de deces din
lume, depãºind alte afecþiuni mai
cunoscute, precum diabetul zaha-
rat sau hipertensiunea arterialã.
BPOC este o boalã de plãmâni care
afecteazã 300 de milioane de oa-
meni din întreaga lume ºi cauzea-
zã anual moartea a peste trei mili-
oane de oameni. În România apro-

Boli grave precum BPOC sunt de-
pistate de multe ori prea târziu, pentru
cã simptomele sunt asemãnãtoare cu
cele ale unei banale rãceli, aºa cã une-

le persoane nici nu le bagã în seamã.
Nu este, spre exemplu, rarã asocierea
bronhopneumopatiei cronice obstruc-
tive (BPOC) cu un cancer pulmonar.

ximativ un milion de oameni sufe-
rã de aceastã boalã. Campania „Tu
ºtii câþi ani au plãmânii tãi?” conti-
nuã ºi în acest an.

Spirometria, singura ce poate
determina boala

Aproape jumãtate din pacienþi
nici nu ºtiu cã au boala, mai ales
dat fiind faptul cã simptomele tim-
purii sunt uºor de confundat cu
efectele fumatului excesiv sau cu

cele ale înaintãrii în vârstã. Sem-
nele care impun vizita la medicul
specialist sunt tusea cronicã, pro-
ducþia cronicã de sputã (flegmã),
ºuierarea, gâfâitul, senzaþia de su-
focare (dispnee), instalatã cel mai
adesea brusc, pe fondul unei obo-
seli accentuate, sau toleranþa la
efort care devine din ce în ce mai
redusã.

BPOC-ul este mult subdiag-
nosticat. Un studiu fãcut la iniþia-
tiva Centrului pentru Politici ºi
Servicii de Sãnãtate pe aproape
10.000 de români aratã cã mulþi
bolnavi nu îºi dau seama de seve-
ritatea bolii lor, accesul la specia-
liºti ºi analize gen spirometrie fi-
ind extrem de redus. Acelaºi stu-
diu aratã cã bãrbaþii sunt mult mai
afectaþi de BPOC decât femeile,
boala lovind în aceeaºi mãsurã
bogaþii ºi sãracii.

În situaþia în care nu merg la
doctor, pacienþilor le este din ce în
ce mai greu sã se descurce, în
special în mediul rural, acolo unde
boala este mai rãspânditã. Testãri-
le de spirometrie sunt singurele
care pot stabili diagnosticul de
BPOC. Pentru cã boala este cro-
nicã ºi, prin urmare, incurabilã,

depistarea la timp joacã un rol foar-
te important. De altfel, singura
ºansã în momentul de faþã pentru
bolnavi este legatã de încetinirea
evoluþiei bolii ºi creºterea calitatea
vieþii pacienþilor.

România ocupã locul al treilea
în Europa în ceea ce priveºte in-
cidenþa mortalitãþii prin BPOC la
bãrbaþi, categoria cea mai predis-
pusã la aceastã boalã. Mai puþin
de jumãtate din cei care suferã de
BPOC au beneficiat de o spiro-
metrie în ultimul an, conform ace-
loraºi date ale Societãþii Române
de Pneumologie. În plus, la nivel
naþional, anual se înregistreazã
peste 80.000 internãri pentru exa-
cerbarea BPOC.

Cancerul bronhopulmonar,
cele mai multe cazuri noi
de afecþiuni oncologice

O creºtere foarte mare a nu-
mãrului de cazuri existã ºi în ca-
zul cancerului bronhopulmonar,
care a devenit în ultimii ani una

dintre cele mai frecvente forme
de cancer. În judeþul Dolj se aflau
în evidenþã anul trecut peste
22.000 de pacienþi cu afecþiuni
oncologice, în ultimul an fiind în-
registrate 2.600 de cazuri noi. Pe
primele locuri s-au situat cance-
rul bronhopulmonar (cu 352 de
cazuri noi), cancerul colorectal
(335 cazuri noi), cancerul de sân
(279 de cazuri noi), de stomac,
cancerul de prostatã ºi cancerul
de vezicã urinarã.

În România, doar unul din pa-
tru pacienþi cu cancer bronhopul-
monar este diagnosticat într-un
stadiu operabil. Stabilirea târzie a
unui diagnostic scade considera-
bil ºansele de vindecare ale acestei
teribile maladii. Lipsa unei simpto-
matologii zgomotoase în stadiile
incipiente, dar ºi ignorarea de cã-
tre pacienþi a minimelor semne care
pot sugera un cancer bronhopul-
monar fac ca opþiunea tratamen-
tului chirurgical sã fie rezervatã
doar unui numãr redus de cazuri.

RADU ILICEANU

Se previzioneazã totodatã
creºterea inflaþiei pe mãsurã ce
PIB-ul real îl depãºeºte pe cel po-
tenþial, iar efectul reducerilor pre-
cedente de taxe se estompeazã.
Totodatã deficitul de cont curent
se aºteaptã sã se dubleze anul
acesta comparativ cu 2015. Es-
timãrile aratã cã deficitul buge-
tar se va mãri considerabil, ca
urmare a scãderii taxelor ºi creº-
terilor salariale în sectorul public.
Aceste dezvoltãri la nivel naþio-
nal vin într-un context european
de creºtere economicã modera-
tã, acompaniatã de  eforturi de
reducere a deficitelor bugetare. 

„În 2017, creºterea economi-
cã din Europa va avea de înfrun-
tat provocãri ºi mai mari decât
cele care se prefigurau în primã-
vara acestui an. Creºterea ritmu-
lui de creare a locurilor de mun-
cã, stimulatã de reformele recen-
te din multe þãri, reducerea defi-
citelor publice din zona euro, re-
lansarea investiþiilor ºi un comerþ
în intra-comunitar mult mai di-

Potrivit celei mai recente prognoze economi-
ce, publicatã de Comisia Europeanã, în Româ-
nia creºterea PIB-ului real este printre cele mai
rapide din Europa ºi se preconizeazã cã va rã-

mâne astfel în orizontul de monitorizare. Valul
de creºtere este favorizat de creºterea consu-
mului ca rezultat al reducerii TVA, mãririi sala-
riilor ºi ratelor scãzute ale dobânzilor.

namic sunt în mod particular
îmbucurãtoare. În aceste vre-
muri nesigure ºi instabile, trebu-
ie sã facem tot ce putem pentru
a menþine ºi consolida redresa-
rea economicã ºi pentru a ne asi-
gura cã toate segmentele socie-
tãþii profitã de beneficiile aceste-
ia...”, Pierre Moscovici, comi-
sarul pentru afaceri economice ºi
financiare, impozitare ºi vãmi.

Consumul privat, principalul
motor al creºterii pânã în 2018

Pe ansamblul Uniunii Europene
se estimeazã cã ritmul creºterii
economice va rãmâne moderat.
Consumul privat ar urma sã rãmânã
principalul motor al creºterii pânã
în 2018, susþinut de o ratã poziti-
vã de ocupare a forþei de muncã ºi
salarii pe trend ascendent. Costu-
rile îndatorãrii rãmân favorabile
creºterii economice, în contextul
unei orientãri flexibile a politicii
monetare. Deficitul bugetar agre-
gat al zonei euro va continua sã
scadã, orientarea bugetarã va rã-

mâne nerestrictivã, nivelul inves-
tiþiilor va continua sã creascã.

Perspectivele de creºtere sunt
însã limitate de incertitudinile po-
litice, de creºterea economicã len-
tã în þãrile din afara UE ºi de în-
cetinirea comerþului mondial.
Existã încã riscul ca performan-
þele slabe ale economiei din ulti-
mii ani sã frâneze creºterea eco-
nomicã, iar persistenþa unei con-
juncturi economice slãbite indicã
posibilitatea unei creºteri econo-

mice mai rapide fãrã presiuni in-
flaþioniste nejustificate. În plus,
în anii urmãtori, economia euro-
peanã nu va mai putea sã se ba-
zeze pe sprijinul excepþional de
care a beneficiat datoritã unor
factori externi, precum scãderea
preþului petrolului ºi deprecierea
valutelor.

Previziunile includ numai politicile
anunþate în mod credibil

Previziunile se bazeazã pe o se-
rie de ipoteze referitoare la elemente
externe, cum ar fi cursurile de
schimb, ratele dobânzilor ºi preþu-
rile produselor de bazã, elaborate
la data de 24 octombrie 2016. Ci-
frele utilizate reflectã aºteptãrile
pieþei, determinate pornind de la
cea a instrumentelor derivate, la
momentul realizãrii previziunilor.
Toate celelalte date integrate, in-
clusiv ipotezele privind politicile
guvernamentale, sunt cele dispo-
nibile pânã la data de 31 octom-
brie 2016, inclusiv. Previziunile
includ numai politicile anunþate în
mod credibil ºi suficient de deta-
liate. Proiecþiile sunt calculate por-
nind de la ipoteza cã acestea rã-
mân neschimbate.

MARGA BULUGEAN
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În Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova a avut loc, ieri, un eve-
niment de marcã: atribuirea titlu-
lui de Doctor Honoris Causa pen-
tru un eminent profesor: prof. uni-
v.dr.ing. Herbert Danninger, de-

Prof.univProf.univProf.univProf.univProf.univ.dr.dr.dr.dr.dr.ing. Herbert Danninger.ing. Herbert Danninger.ing. Herbert Danninger.ing. Herbert Danninger.ing. Herbert Danninger, Doctor Honoris, Doctor Honoris, Doctor Honoris, Doctor Honoris, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii din CraiovaCausa al Universitãþii din CraiovaCausa al Universitãþii din CraiovaCausa al Universitãþii din CraiovaCausa al Universitãþii din Craiova

canul Facultãþii de Chimie Tehni-
cã a Universitãþii Tehnologice din
Viena. Acesta are o carierã întrea-
gã în spate, începutã în urmã cu
35 de ani.

Festivitatea a fost oficiatã de

prof.univ.dr. Radu Constantines-
cu,prorector al Universitãþii din Cra-
iova, care a þinut sã prezinte salutul
instituþiei pe care o reprezintã: „Sun-
tem onoraþi sã îl avem printre noi pe
domnul Danninger. Este unul dintre
eminenþii cercetãtori în domeniul chi-
miei industriale, dar cel mai bine vã
poate vorbi prof. univ.dr. ing.  Ni-
colae Dumitru, decanul Facultãþii
de Mecanicã din cadrul Universitãþii
din Craiova”.

 Acesta din urmã a fost ºi cel care
a citit „Laudatio”. „Este una dintre
figurile proeminente ale cercetãrii
ºtiinþifice, în metalurgie, cu folosi-
rea de pulberi, inclusiv din cele care
provin din metale grele – wolfram,
germaniu etc. Cu toþii am avut ºi
avem de învãþat de la acesta. În
spatele sãu este o carierã prodigioa-
sã, încununatã cu mai multe dis-
tincþii, inclusiv titluri academice, de
la mai multe Universitãþi de presti-
giu. De asemenea, a avut o colabo-
rare cu mai multe societãþi econo-

mice, în cercetare, pe folosirea pul-
berilor în metalurgie” , a precizat
prof.univ.dr. Nicolae Dumitru.

Invitat la microfon, dupã ce a
primit titlul, Herbert Danninger –
nãscut în 1955, la Linz (Austria),
absolvent al Universitãþii Tehnolo-
gice din Viena – a declarat: „Sunt
mândru cã am primit acest titlu.
Am o colaborare cu România, in-

clusiv cu instituþia de la Craiova,
ºi sper ca aceste parteneriate sã
meargã în continuare. Aveþi aici-
cadre didactice profesionalizate ºi
studenþi foarte bine pregãtiþi”. Noul
Doctor „Honoris Causa” al Univer-
sitãþii din Craiova ºi-a prezentat ºi
lucrarea, una foarte tehnicizatã, în
limba englezã.

CRISTI PÃTRU

În perioada 18-20 noiembrie se va desfãºura, în premierã
la Craiova, Conferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de
ªtiinþe Etnologice din România (A.S.E.R.), aceastã a XII-
a ediþie având tema „Generaþii, proiecte, bilanþuri în cerce-
tarea etnologicã din România”. Evenimentul este unul cu
participare internaþionalã ºi se desfãºoarã în organizarea A.-
S.E.R. ºi a Universitãþii din Craiova. Sunt aºteptaþi peste
100 de invitaþi de la cele mai importante universitãþi, muzee,
institute ale Academiei Române ºi alte organizaþii de profil
din România (Bucureºti, Sibiu, Craiova, Timiºoara, Cluj-
Napoca, Iaºi, Bacãu, Arad, Ploieºti, Baia Mare, Bistriþa, Re-
ghin, Braºov, Zalãu, Târgu Mureº) ºi din strãinãtate (Paler-
mo, Seghedin, Chiºinãu, Vârºeþ).

Deschiderea oficialã a conferinþei va avea loc sâmbã-
tã, 19 noiembrie, ora 9.30, la Sala Albastrã a Universitãþii

Conferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de ªtiinþeConferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de ªtiinþeConferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de ªtiinþeConferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de ªtiinþeConferinþa Naþionalã Anualã a Asociaþiei de ªtiinþe
Etnologice din România, în premierã la CraiovaEtnologice din România, în premierã la CraiovaEtnologice din România, în premierã la CraiovaEtnologice din România, în premierã la CraiovaEtnologice din România, în premierã la Craiova

din Craiova. În intervalul 9.45-12.30 vor conferenþia în
plen prof. univ. dr. Otilia Hedeºan, prof. univ. dr. Nicolae
Panea, prof. univ. dr. Nicu Gavriluþã ºi prof. univ. dr.
Ignazio Buttitta, iar începând cu ora 14.00 se vor desfã-
ºura lucrãrile pe secþiuni. Tot în Sala Albastrã, duminicã,
20 noiembrie, începând cu ora 9.30, se va desfãºura un
moment aniversar dedicat membrilor A.S.E.R. Vor fi
omagiaþi acad. dr. Sabina Ispas, prof. univ. dr. Nicolae
Constantinescu, prof. univ. dr. Ion Cuceu, prof. univ. dr.
Virgiliu Florea, dr. Ligia Florea ºi dr. Simona Munteanu.
În încheiere, de la ora 11.30, vor fi lansate publicaþiile
A.S.E.R. Alte lansãri de cãrþi sunt anunþate pentru vineri,
18 noiembrie, ora 18.00, la Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” a lan-
sat, recent, concursul de proiecte pentru ti-
neri regizori ºi scenografi români, ajuns la
cea de-a VII-a ediþie. Acesta constã în pre-
zentarea scrisã a unei concepþii regizoral-
scenografice în vederea montãrii unui spec-
tacol la sala studio „Ion D. Sîrbu”, în 2017.

Data-limitã pentru depunerea proiectelor
este 1 decembrie 2016 – transmise prin poº-
tã la sediul teatrului sau pe e-mail, la artistic-
@tncms.ro, iar proiectul câºtigãtor va fi anun-
þat la finalul lunii ianuarie 2017. O condiþie de
participare este ca regizorul ºi scenograful sã
fie absolvenþi de studii superioare de speciali-
tate, în ultimii cinci ani. Textul proiectului va
avea la bazã o piesã româneascã contempo-

O nouã ediþie a concursului de proiecte
pentru tineri regizori ºi scenografi

ranã, scrisã în ultimii 10 ani ºi cu ma-
ximum opt personaje. Sunt accepta-
te ºi dramatizãrile, dar numai dupã
autori români contemporani.

Proiectele câºtigãtoare ale ediþii-
lor anterioare au fost „Conu’ Leo-
nida faþã cu reacþiunea” de I.L. Ca-
ragiale, regia Diana Dragoº, sceno-
grafia Adriana Dinulescu; „Photos-
hop”, text ºi regie Catinca Drãgã-
nescu, scenografia Sorana Þopa;
„Profu’ de religie” de Mihaela Mi-
chailov, regia ºi scenografia Bobi
Pricop; „Spargerea”, dupã nuvela
„Jaf armat” de Rãzvan Petrescu, re-

gia Dragoº Alexandru Muºoiu, scenografia
arh. Andreea Simona Negrilã.

La a V-a ediþie, în mod excepþional, au
fost declarate câºtigãtoare douã proiecte:
„Exploziv” de Elise Willk, regia Andrei Mã-
jeri, scenografia Alexandra Panaite ºi „Sfâr-
ºit”, dramatizare de Oana Hodade dupã proza
lui Florin Lãzãrescu, regia Leta Popescu,
scenografia Gloria Gagu. A urmat „Cealal-
tã þarã”, dupã romanele Hertei Muller,
„Omul este un mare fazan pe lume” ºi „Cã-
lãtorie într-un picior”, scenariul dramatic ºi
regia Alexandru Istudor, scenografia Fran-
cesca-Antonia Cioancã, care va avea pre-
miera în curând.

MAGDA BRATU

Administraþiile publice din Braloºtiþa ºi Apele
Vii amânã finalizarea concursului de directori

În Dolj, concursul pentru ocuparea
funcþiilor de director ºi director adjunct
în instituþiile de învãþãmânt preuniversi-
tar din judeþul Dolj pare sã se transfor-
me, din cauza unor divergenþe de naturã
personalã, într-un caz care poate duce la
apelarea la instanþele de judecatã.
Practic, pe 14 noiembrie a fost ultima zi

când la Colegiul „ªtefan Odobleja” s-a
desfãºurat competiþia. A rãmas, din
cauze mai mult sau mai puþin obiective,
reprogramarea unor candidaþi – pentru
ªcolile Gimnaziale „Gheorghe Brãescu”
din Calafat ºi cele din comunele Braloºti-
þa ºi Apele Vii, pentru 16 noiembrie.

Dacã în primul caz nu au fost proble-
me, la celelalte douã a fost cu totul
altfel. Încã o datã, din cauza unor
antipatii locale, nu s-au putut numi
reprezentanþii administraþiei publice din
comunele respective. „Din punctul
nostru de vedere, am asigurat buna
desfãºurare a concursului. Am mai

acordat un termen,
pentru 17 noiembrie,
pentru reprograma-
re, începând cu ora
15:00. Este ultima zi
în care se mai poate
susþine concursul”,
a precizat prof.
Nicuºor Cotescu,
inspector general
adjunct al Inspecto-
ratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Metodologia nu
este foarte strictã în
astfel de cazuri, dar

cei care s-au înscris la competiþie se pot
adresa instanþelor de judecatã, pentru
imposibilitatea susþinerii concursului,
acþiunea urmând sã fie îndreptatã
împotriva celor care au fãcut imposibilã
susþinerea examenului.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

- Comportamentul violent al
unor tineri ºcolari ajunge sã
devine o constantã în mediul
educaþional. Care sã fie cauze-
le unor astfel de derapaje com-
portamentale?

- Pe fondul interacþiunii copilu-
lui cu ºcoala, cu familia, cu gru-
purile de prieteni sau de cunoºtin-
þe, pot apãrea comportamente
adaptative sau, dimpotrivã, se pot
contura comportamente dezadap-
tative, aflate în conflict cu norme-
le sociale, unanim acceptate de
societate, care cultivã un tip de
„comportament normal”.
Comportamentul  adoles-
centului este puternic influ-
enþat, de-a lungul ontogene-
zei lui, de dezvoltarea psi-
hogeneticã a individului ºi
de mediul social în care
acesta trãieºte ºi munceºte.
Tinerii au o conduitã os-
cilantã, pendulând ade-
seori între agresivitate,
iritabilitate, tendinþe ne-
controlate ºi necenzurate,

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, alãturi de Insti-
tutul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor” aniver-
seazã, astãzi, împlinirea a 70 de ani
de viaþã ºi 44 de ani de activitate

Conducerea Facultãþii de ªtiin-
þe Sociale vã invitã la Conferinþa
“Începuturile comunizãrii Româ-
niei. 70 de ani de la alegerile din
1946” susþinutã de lect. univ. dr.
Mihai Ghiþulescu.  Evenimentul va
avea loc astãzi, ora 12:00, în Sala
„I.C. Drãgan” (clãdirea centralã,
strada „A.I. Cuza” nr. 13). Alege-
rile din 19 noiembrie 1946 sunt

Începuturile comunizãriiÎnceputurile comunizãriiÎnceputurile comunizãriiÎnceputurile comunizãriiÎnceputurile comunizãrii
României. 70 de ani de laRomâniei. 70 de ani de laRomâniei. 70 de ani de laRomâniei. 70 de ani de laRomâniei. 70 de ani de la

alegerile din 1946alegerile din 1946alegerile din 1946alegerile din 1946alegerile din 1946
considerate “cele mai fraudate”
din istoria României. Au reprezen-
tat un pas important în instaura-
rea regimului comunist (alãturi de
23 august 1944, 6 martie 1945 ºi
30 decembrie 1947). Rolul lor a
fost de a furniza o aparentã legiti-
mitate guvernului dr. Petru Gro-
za, atât în plan internaþional, cât
ºi în rândul populaþiei.

„O viaþa în slujba cercetãrii.
In honorem Cezar Avram”

didacticã ºi de cercetare în ºtiinþe-
le umaniste ºi sociale a prof. univ.
dr. Cezar Avram. Evenimentul se
va desfãºura începând cu ora
13.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu” a Bibliotecii Judeþene „Ale-

xandru ºi Aristia Aman” ºi va in-
clude lansarea volumului omagial
„O viaþa în slujba cercetãrii. In
honorem Cezar Avram”.

„A trecut un sfert de veac de la
întâlnirea cu Cezar Avram. I-am

condus teza de doctorat, prilej
sã îi descopãr capacitatea de
analizã ºi sintezã în tratarea unei
teme inedite, «Procesul de co-
lectivizare a agriculturii în re-
giunea Oltenia: 1949-1962».
De-a lungul timpului, colegi de
meserie fiind, am constatat
aplecarea vãditã a lui Cezar
Avram pentru cercetare. Cer-
cetãtor ºi profesor, prietenul
Cezar Avram este ºi un om cu
preocupãri multiple: moderator
la diverse conferinþe ºi simpo-
zioane naþionale ºi internaþiona-
le, participant sau conducãtor
de proiecte ºtiinþifice, recenzor
a numeroase cãrþi ºi studii.
Urându-i la mulþi ani cu spor ºi
sãnãtate, îi doresc sã-ºi conti-
nue cu aceeaºi dãruire activita-
tea sa de istoric pasionat de cer-
cetare”, puncteazã în laudatio
acad. Dinu C. Giurescu.

VALENTIN CEAUªESCU

Mai poate fi atenuatã violenþaMai poate fi atenuatã violenþaMai poate fi atenuatã violenþaMai poate fi atenuatã violenþaMai poate fi atenuatã violenþa
în rândul tinerilor?în rândul tinerilor?în rândul tinerilor?în rândul tinerilor?în rândul tinerilor?

Manifestãrile tot mai pline de agresivi-
tate adoptate de unii dintre adolescenþi, în
special elevi, sunt aºezate pe tapet aproa-
pe zilnic de mass-media. Motivaþiile ce
stau în spatele acestor devieri comporta-
mentale sunt explicate din perspectivã psi-
hologicã în rândurile de mai jos. Lipsa de
educaþie, slaba implicare a familiei în ges-

tionarea preocupãrilor copilului ºi ignoran-
þa comunitãþii sunt precizate a fi cele mai
importante dintre cauzele ce genereazã
agresivitatea în rândul tinerilor elevi. Amã-
nunte ºi aspecte pertinente despre subiect
aflãm de la psihologul clinician Mihail Jia-
nu, pentru care prevenþia primeazã trata-
mentului în asemenea cazuri.

lipsa stãpânirii de sine ºi neevi-
denþierea autocontrolului. Cau-
zele sunt multiple: lipsa de educa-
þie constantã, dezinteresul familiei
faþã de preocupãrile copilului, pla-
nul afectiv-emoþional deficitar, co-
munitatea ignorantã.

- Educatorul, cadrul didactic
au un rol important în educaþie.
ªi, totuºi, influenþa lor nu se simte
atât cât ar trebuie, fapt pentru
care apar în mass-media tot felul
de situaþii în care agresiunea este
folositã de elevi ca metodã de a-
ºi rezolva problemele. Ce pot face

mai mult educatorii?
- Educatorii trebuie sã fie em-

patici, sã nu facã discriminãri sau
afinitãþi, sã comunice cu elevul/
familia ºi conducerea ºcolii, îna-
inte sã se întâmple derapaje psihi-
ce sau fizice, sã ofere elevului o
siguranþã afectivã.

- Care este impactul emisiuni-
lor TV în modelarea copiilor, cu
referire la creºterea impulsivitãþii
acestora?

- Emisiunile TV au rolul lor în
educarea adolescenþilor. Totuºi,
anumite emisiuni nu sunt reco-

mandate sã fie vãzute fãrã
un adult al familiei, deoa-
rece prezintã anumite com-
portamente ilogice sau
agresive.

- Raportul de drepturi ºi
obligaþii între elevi ºi profe-
sori consideraþi cã este bine
argumentat ºi calibrat?

- Nu, deoarece se pierde
respectul faþã de profesor,
apare comoditatea ºi prea pu-
þine obligaþi la elevi, prea pu-

þine drepturi la profesori, aceºtia
devenind dezinteresaþi de actul edu-
caþional de calitate.

- În ce ar putea consta „adu-
cerea” pe cãi mai puþin belicoase
a celor ce nu ezitã sã fie violenþi
în exprimare, gesticã, comporta-
ment exteriorizat?

- Acordarea de timp, atenþie,
comunicare, rãbdare ºi multã afec-
tivitate din partea tuturor: familia,
ºcoala, comunitatea.

- Mãsurile de punitate apli-
cate de educator în cazurile de
violenþã ºcolarã au o consecin-
þã pozitivã sau, de fapt, fac
mai mult rãu?

- Îl traumatizeazã pe copil, îl
demotiveazã ºi îl forþeazã sã rãs-
pundã cu agresivitate la mediul în-
conjurãtor. Consecinþele negati-
ve sunt pe timp îndelungat.

- Ce credeþi cã lipseºte învãþã-

mântului public pentru a-l face
mai sigur în privinþa raporturilor
elev-elev ºi elev-profesor?

- Legislaþie mai asprã, respec-
tarea legislaþiei, reguli mult mai
stricte în ºcoli, care sã fie aplicate
fãrã excepþii, implicarea consec-
ventã a familiei vs ºcoalã  în edu-
caþia copilului. Trebuie pus accen-
tul pe calitate, nu pe cantitate.

- Gradul de hiperactivitate, de
agresivitate, de impulsivitate este
tot mai ridicat, de la an la an. Ce
recomandaþi familiilor care se
confruntã cu aceste cazuri în rân-
dul minorilor?

- Sã meargã la un psiholog, sã
întrebe specialiºtii dacã au neclari-
tãþi în educarea ºi creºterea copi-
lului, nu sã-l educe dupã ureche.
Sã previnã este mult mai uºor
decât sã trateze.

VALENTIN CEAUªESCU
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Uniunea Europeanã trebuie sã îºi dezvol-
te propria strategie de disuasiune nuclearã,
pe fondul preocupãrilor cã Administraþia Do-
nald Trump ar putea neglija angajamentele
de securitate în Europa, propune deputatul
conservator german Roderich Kiesewetter.
“Scutul nuclear american ºi garanþiile de se-
curitate sunt imperative pentru Europa. Dacã
Statele Unite nu vor mai vrea sã ofere aces-
te garanþii, Europa va avea nevoie de siste-
me proprii de disuasiune nuclearã”, a de-
clarat Roderich Kiesewetter, general în re-
zervã ºi membru al Uniunii Creºtin-Demo-
crate (CDU), partidul cancelarului Angela
Merkel. Roderich Kiesewetter considerã cã
Germania poate juca un rol important în con-
vingerea Franþei ºi chiar a Marii Britanii sã
ofere garanþii de securitate nuclearã pentru
întreaga Europã. Declaraþiile lui Roderich
Kiesewetter reflectã preocupãrile din ce în
ce mai mari referitoare la angajamentul vii-
toarei Administraþii Donald Trump de apã-
rare colectivã în cadrul NATO. Donald Trump
a sugerat în campania electoralã cã ar putea
sã nu menþinã angajamentele de apãrare co-
lectivã în cadrul Alianþei Nord-Atlantice dacã
þãrile membre nu vor avea contribuþii finan-
ciare proporþionale. Kiesewetter nu este con-
vins de asigurãrile oferite de preºedintele în
funcþie al SUA, Barack Obama, care susþine
cã succesorul sãu va menþine angajamentele
de securitate în cadrul Alianþei Nord-Atlanti-
ce. “Aceste afirmaþii sunt frumoase ºi bune,
dar va trebui sã vedem care sunt acþiunile lui
Trump. Europa trebuie sã înceapã elaborarea
propriilor planuri de securitate în cazul în care

Angela Merkel avertizeazã
împotriva mãsurilor
protecþioniste, fãcând voalat
referire la Donald Trump

Cancelarul german Angela
Merkel a fãcut marþi un apel ca
problemele globalizãrii sã fie
soluþionate prin intermediul
unor acorduri multilaterale ºi
nu prin mãsuri protecþioniste,
fãcând voalat referire la
preºedintele ales al Statelor
Unite, Donald Trump. În timpul
campaniei electorale, Trump a
declarat cã acordurile comer-
ciale au un efect negativ asupra
angajaþilor americani ºi
afecteazã competivitatea þãrii.
Pe de altã parte, Merkel a cerut
o intensificare în domeniul
cooperãrii internaþionale în
domeniul comerþului ºi a
avertizat împotriva protecþio-
nismului. “În acest moment
suntem în situaþia în care în
Uniunea Europeanã, în þara
noastrã ºi în lume are loc o
dezbatere despre cum vrem sã
modelãm globalizarea”, a
declarat Merkel cu ocazia unei
întâlniri cu membrii unei
asociaþii a angajaþilor germani.
“Globalizarea are loc. Putem
aranja lucrurile într-un fel în
care vom întãri instrumentele
multilaterale (...) ori ne putem
izola ºi sã devenim protecþio-
niºti”, a adãugat cancelarul
german.

Turcia a numit un nou
ambasador în Israel,
dupã reluarea relaþiilor
diplomatice

Preºedintele Recep Tayyip
Erdogan a numit ieri un nou
ambasador turc în Israel, dupã
ce statul israelian a desemnat
la rândul sãu un ambasador la
Ankara, în urma normalizãrii
relaþiilor diplomatice dintre
cele douã þãri, dupã o pauzã de
ºase ani. Relaþiile dintre cele
douã state s-au tensionat în
2010, când trupele speciale
israeliene au întreprins un raid
care a vizat o flotilã umanitarã
care se îndrepta cãtre Fâºia
Gaza, la acel moment aflatã
sub blocadã. Nouã cetãþeni
turci au murit în timpul acestui
incident, pe nava Mavi Marma-
ra. Dupã acest incident, printre
altele, Turcia ºi-a retras
ambasadorul de la Tel Aviv.
Israelul ºi Turcia au ajuns la
un acord pentru normalizarea
relaþiilor diplomatice dintre
cele douã state în luna iunie,
2016. “Îl vom numi ambasador
în Israel pe Kemal Okem,
consilierul prim-ministrului de
Afaceri Externe”, a declarat
preºedintele turc în cadrul unei
conferinþe de presã înainte de a
pãrãsi Ankara pentru a
întreprinde o vizitã oficialã în
Pakistan. Marþi, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului de
Externe, actualmente ambasa-
dor al Israelului în Londra, a
fost desemnat sã ocupe aceeaºi
funcþie în capitala Ankara.
Israel a achitat aproape 19
milioane de euro familiilor
cetãþenilor turci care au murit
în incidentul de pe Mavi
Marmara, un factor crucial în
normalizarea relaþiilor dintre
cele douã state.

Preºedintele Recep Erdogan va avea posibilita-
tea de a guverna Turcia pânã în anul 2029 ºi va
beneficia de puteri executive extinse, potrivit pro-
punerilor de modificare a Constituþiei formulate
de parlamentarii partidului de guvernãmânt AK,
au declarat oficialii turci pentru Reuters. Erdogan
ºi susþinãtorii sãi argumenteazã cã Turcia are ne-
voie de o conducere puternicã asiguratã de o pre-
ºedinþie executivã, similarã sistemului prezidenþi-
al din Statele Unite sau Franþa, pentru a evita coa-
liþiile guvernamentale fragile care au frânat dez-
voltarea þãrii. Pe de altã parte, oponenþii lui Erdo-
gan spun cã modificarea Consituþiei ar putea duce
la creºterea autoritarismului într-o þarã deja criti-
catã pentru problemele din ce în ce mai mari în
ceea ce priveºte respectarea drepturilor ºi libertã-
þilor, în special ca urmare a epurãrilor dupã tenta-

Shinzo Abe, premierul Japonei, va fi primul
oficial strãin care va avea o întrevedere astãzi
cu preºedintele ales al SUA, Donald Trump,
acesta va încerca pe parcursul întâlnirii sã rea-
sigure acordul privind securitatea statului ja-
ponez. În timpul campaniei republicanului
Donald Trump, Japonia ºi Coreea de Sud au
fost vizate de comentarii care susþineau retra-
gerea trupelor militare americane din regiunea
Asia-Pacific, în cazul în care cei doi aliaþi
NATO nu vor suplimenta costurile protecþiei
lor. Oficiali de la Tokyo ºi Seul au fost deran-
jaþi de sugestiile fãcute de Donald Trump, pe
care acestea le-ar fi negat apoi, cum cã cele
douã state ar putea încheia acordul de securi-

UE ºi-ar putea dezvoltaUE ºi-ar putea dezvoltaUE ºi-ar putea dezvoltaUE ºi-ar putea dezvoltaUE ºi-ar putea dezvolta
propria strategie nuclearãpropria strategie nuclearãpropria strategie nuclearãpropria strategie nuclearãpropria strategie nuclearã

americanii vor creºte brusc costurile de apã-
rare a continentului sau dacã se vor retrage
definitiv”, a subliniat politicianul german, citat
de site-ul agenþiei Reuters. Miniºtrii de Exter-
ne ai statelor europene au pledat, în contextul
victoriei lui Donald Trump în SUA, pentru
consolidarea sistemului UE de apãrare, în timp
ce Federica Mogherini, Înaltul reprezentant pen-
tru Afaceri Externe, a catalogat Uniunea Euro-
peanã drept o “superputere”. Pe fondul semne-
lor de întrebare referitoare la ideile de politicã
externã ale lui Donald Trump, miniºtrii de Ex-
terne ai þãrilor membre UE au stabilit luni sã
consolideze rolul Europei pe plan mondial, în

aºteptarea clarificãrii relaþiei transatlantice. “Uni-
unea Europeanã este o superputere”, a declarat
Federica Mogherini, Înaltul reprezentant UE
pentru Afaceri Externe. Mogherini a explicat cã
discuþiile de la Bruxelles nu sunt despre o “ar-
matã a UE”, ci despre “securitatea ºi apãrarea
unei Uniuni Europene care va deveni mai credi-
bilã ºi mai eficientã pe plan global”. Notând cã
structurile europene de apãrare funcþioneazã
deja, Mogherini a precizat: “Avem un potenþial
uriaº pe care încã nu îl utilizãm. Este necesar
sã consolidãm profilul de securitate. Cetãþenii
europeni au nevoie de acest lucru”. “Suntem
într-o lume nesigurã, iar situaþia nu a început
cu alegerea domnului Trump”, a declarat, la
rândul sãu, Jean-Marc Ayrault, ministrul de
Externe al Franþei. “Europa nu trebuie sã aº-
tepte deciziile altora, trebuie sã îºi apere pro-
priile interese - adicã interesele europenilor - ºi
sã îºi reafirme rolul strategic la nivel mondial”,
a subliniat el. ªeful diplomaþiei belgiene, Didi-
er Reynders, a afirmat cã victoria lui Donald
Trump oferã “Uniunii Europene posibilitatea
de a merge mai departe”. “Trebuie sã consoli-
dãm capacitãþile de apãrare ºi securitate. UE
trebuie sã gãseascã modalitãþi de a se face
auzitã în acþiunile de cãutare a soluþiilor politi-
ce, trebuie sã se asigure cã nu vor fi conver-
saþii doar între Washington ºi Moscova, ci
Uniunea Europeanã trebuie sã fie cu adevãrat
prezentã la masa discuþiilor”, a subliniat Reyn-
ders. Germania pledeazã, în contextul ieºirii
Marii Britanii din UE ºi al victoriei lui Donald
Trump în SUA, pentru accelerarea integrãrii
structurilor de apãrare ale Uniunii Europene,
iniþiativã susþinutã de Franþa, Italia ºi Spania.

Shinzo Abe, premierul Japonei, este primul lider
strãin cu care Donald Trump va avea o întrevedere

tate cu Statele Unite ºi ar putea fi nevoie astfel
sã dezvolte propriile arsenale nucleare. O ase-
menea acþiune ar crea ”o destabilizare masivã
în cadrul pãcii regionale”. Reducerea angaja-
mentului SUA în Asia ar dãuna intereselor
majoritãþii statelor asiatice, precum ºi statului
american. În mesajul pe care premierul Japo-
niei l-a transmis lui Donald Trump în urma re-
zultatelor alegerilor, Abe i-a reamintit candida-
tului republican de importanþa alianþei dintre cele
douã state. Consilierii lui Donald Trump, Peter
Navarro ºi Alexander Gray, au declarat în urmã
cu o sãptãmânã cã preºedintele ales al SUA “nu
ar sacrifica niciodatã economia statului ameri-
can pe altarul politicii strãine”.

Recep Erdogan va putea guverna pânã în 2029,
potrivit unui proiect constituþional

tiva de loviturã de stat din luna iulie. Partidul AK,
fondat de Erdogan în urmã cu un deceniu ºi ju-
mãtate, doreºte sã organizeze, în primãvara anu-
lui viitor, un referendum pe aceastã temã ºi cautã
sã obþinã sprijinul opoziþiei pentru a asigura spriji-
nul parlamentar necesar aprobãrii referendumu-
lui. Potrivit ultimei variante prezentate opoziþiei,
Erdogan ar prelua funcþia unui preºedinte execu-
tiv imediat dupã referendum, în cazul aprobãrii
modificãrilor. În cazul aprobãrii modificãrilor con-
stituþionale, Erdogan ar avea posibilitatea sã obþi-
nã un maximum de douã mandate de cinci ani ca
preºedinte executiv ºi ar putea emite decrete pre-
zidenþiale în legãturã cu o serie de chestiuni exe-
cutive, fãrã a avea nevoie sã consulte Parlamen-
tul, au declarat doi oficiali turci de rang înalt care
au citit proiectul.
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Anunþul tãu!
ORDINE DE ZI CONVOCATOR al

Adunãrii Generale Ordinare a Acþiona-
rilor Societãþii IDP  PROIECT S.A. cu
sediul în Craiova, str. Ion  Maiorescu,
nr. 4, demisol, cam. D7, jud. Dolj CUI RO
30454254, înmatriculatã sub nr. J16/
1137/2012. Administratorul Provizoriu al
soc.  IDP PROIECT S.A., (“Societatea”),
convoacã Adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor, la data de 19 dec. 2016,
ora 12.30, la sediul Societãþii din Craio-
va, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D7, jud. Dolj, la care sunt îndrep-
tãþiþi sã participe toþi acþionarii Societã-
þii înregistraþi în Registrul Acþionarilor
al soc. IDP PROIECT S.A. la sfârºitul zi-
lei de 29 nov. 2016 (data de referinta),
avand urmatoarea: 1. Desemnarea ad-
ministratorului unic al societãþii IDP
PROIECT S.A., stabilirea duratei man-
datului ºi a remuneraþiei acestuia, apro-
barea contractului de mandat pentru
noul Administrator Unic, desemnarea
persoanei care va semna contractul de
mandat în numele societãþii. 2. Descãr-
carea de gestiune a administratorului
provizoriu Chisa Dumitru, pe baza ra-
portului de activitate întocmit pentru pe-
rioada de la data numirii: iulie 2016 pânã
la data încetãrii mandatului Decembrie
2016 ºi aprobarea remuneraþiei  admi-
nistratorului provizoriu Chisa Dumitru
pentru perioada mandatului provizoriu.
3. Intocmirea unui nou act constitutiv
care va cuprinde modificarea aproba-
tã  prin Adunarea Generala Ordinarã. In
caz de neintrunire a cvorumului la data
convocãrii, se reconvoacã Adunarea
Generalã  Ordinarã a Acþionarilor în ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi
pentru data de 20 dec.2016, ora 12.30,
la sediul Societãþii. Acþionarii pot parti-
cipa la ºedinþa Adunãrii Generale Ordi-
nare personal sau prin reprezentanþi,
în baza unei procuri speciale, conform
dispoziþiilor legale, modelul procurii
putând fi disponibil  la sediul societãþii
mai sus indicat. Un exemplar original
al procurii de reprezentare se depune
la sediul societãþii, cel târziu cu 48 de
ore înainte de adunare. Administrato-
rul Provizoriu al Societãþii IDP PROIECT
S.A. CHISA DUMITRU.

Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Gene-

rale Extraordinare a Acþionarilor Socie-
tãþii IDP  PROIECT S.A. cu sediul în Cra-
iova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D7, jud. Dolj CUI RO 30454254, în-
matriculatã sub nr. J16/1137/2012. Ad-
ministratorul Provizoriu al  soc.  IDP
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoa-
cã Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor, la data de 19 dec. 2016, ora
10.30, la sediul Societãþii din Craiova,
str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D7, jud. Dolj, la care sunt îndreptaþiþi sã
participe toþi acþionarii Societãþii înre-
gistraþi în Registrul Acþionarilor al soc.
IDP PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de 29
nov. 2016 (data de referinþã), având ur-
mãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Schimba-
rea sediului social la adresa Craiova, bd-
ul Gheorghe Chiþu, nr. 10. 2. Intocmirea
unui nou act constitutiv care va cuprin-
de modificarea aprobatã  prin Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Actiona-
rilor. In caz de neîntrunire a cvorumului
la data convocãrii, se reconvoacã Adu-
narea Generalã  Extraordinarã în ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi
pentru data de 20 dec.2016, ora 10.30,
la sediul Societãþii. Acþionarii pot parti-
cipa la ºedinþa Adunãrii Generale Ex-
traordinare personal sau prin reprezen-
tanþi, în baza unei procuri speciale, con-
form dispoziþiilor legale, modelul pro-
curii putând fi disponibil la sediul so-
cietãþii mai sus indicat. Un exemplar
original al procurii de reprezentare se
depune la sediul societãþii, cel târziu cu
48 de ore înainte de adunare. Adminis-
tratorul Provizoriu al Societãþii IDP
PROIECT S.A. CHISA DUMITRU

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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MINISTERUL AGRICULTURII ªI DEZVOLTÃRII RURALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU ZOOTEHNIE

“Prof. dr. G. K. CONSTANTINESCU”
ªoseaua Bucureºti – Ploieºti km. 18,2, Baloteºti, Ilfov, Tel.:

021.350.10.17;Fax: 021.312.10.10
· Oficiul Judeþean pentru Zootehnie, loc Craiova, str. N Romanescu,

nr 39, Tel/fax :0251 428292

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ INCHIRIERE

In baza H.G nr.802/2014 si H.G 1188/2014, Agenþia Nationalã pentru
Zootehnie prin  Oficiul Judeþean de Zootehnie, loc Craiova, str N Romanes-
cu, nr.39, Cod Fiscal nr. 4283511, Tel/fax :0251 428292, e-mail oarz.dol-
j@anarz.eu, organizeazã în data de  15.12.2016, ora 10, la sediul Oficiului
Judetean de Zootehnie Dolj, licitaþie publicã cu ofertã în plic inchis pentru
închirierea urmãtoarelor:

- spaþiul în suprafaþã de, 35 MP si 300 mp teren, având nr. MF. 37185,
situat în loc Bechet,  jud Dolj.

- spaþiul în suprafaþã de, 95 mp. laborator; având nr. MF. 37184 situat în
Localitatea Calafat, str. Traian, nr. 49, jud Dolj.

- spaþiul în suprafaþã de, 15mp grajd, având nr. MF. 37188, situat în Loca-
litatea Calafat, str. Traian, nr. 49, jud Dolj.

- spaþiul în suprafaþã de, 81 MP ºi suprafaþã curte de 800 mp, având nr. MF.
37190,  situat în loc Gîngiova, nr 210, jud Dolj.

- spaþiul în suprafaþã de, 35 MP, având nr. MF. 37186,  situat în loc
Segarcea, str Dealul Viilor, nr 7, jud Dolj.

Garanþia de participare la licitaþie este de 200 lei pentru fiecare spaþiu.
 Inscrierea la licitaþie ºi depunerea ofertelor ºi a documentelor de partici-

pare la licitaþie, în plic închis,  se vor depune la Registratura Oficiului Jude-
þean de Zootehnie, loc loc Craiova, str N Romanescu, nr.39, sub sancþiunea
respingerii de la licitaþie pânã cel târziu la data de 13.12.2016 ora 10,  Con-
form caietului de sarcini pus la dispoziþie de cãtre organizatorul licitaþiei.

Condiþile de participare la licitaþie, caietul de sarcini al licitaþiei, studiu
de oportunitate precum ºi alte informaþii suplimentare se pot obþine de la
sediul Oficiului Judeþean de Zootehnie, la numãrul de telefon :0251 428292,
precum ºi de la nr. de telefon: consilier NEACSU DUMITRU, TEL
0785298125, precum ºi de pe site-ul instituþiei www. Anarz.eu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Dezbatere publicã

Primãria Municipiului Craiova organizeazã luni
21.11.2016, ora 1200, la sediul instituþiei din str. A.I.
Cuza nr. 7, în sala mare de ºedinþe, dezbaterea publicã
a „Proiectului de hotãrâre privind aprobarea impozi-
telor ºi taxelor locale pe anul 2017”.

La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe per-
soanele fizice ºi juridice interesate, în limita locurilor
disponibile în salã.

Proiectul de hotãrâre ºi anexele aferente sunt dispo-
nibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Munici-
piului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica
„Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot
depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de re-
comandare cu privire la proiectul supus consultãrii, pânã
la data de 21 noiembrie a.c., la Centrul de Informatii
pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Cra-
iova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-
mail: consultarepublica@primariacraiova.ro”.

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

a)-denumire funcþia publicã-inspector, cls l, grad Superior din cadrul Comp.Pro-
grame finanþate din fonduri externe, nerambursabile ºi monitorizarea serviciilor, utlitãþi
publice ;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 - probã scrisã la sediul instituþiei - str.T.Vladimirescu nr.24, în data de 22.09.2016,

ora 10,30.
 -interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor-8 zile de la publicare la sediul primãriei, str.T.Vla-

dimirescu nr.24-Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii de participare la concurs
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, profil tehnic
-condiþia minimã de vechime  în specialitatea studiilor - 9 ani
- sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).
e)-condiþii specifice:
-absolvent de programe de perfecþionare în organizarea ºi funcþionarea administra-

þiei publice locale
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va cuprinde

documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi specifice funcþiei pu-
blice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevãzute de art.49 din HG
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei func-
þionarilor publici.Relaþii suplimentare la tel 0251231424 int 107.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 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 comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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D+P,6 camere, de-
pendinþe, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Buco-
vãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pi-
lot automat, stare
impecabilã. Preþ
3900 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0765/312.168.

Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 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 fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele
trei canate cu gea-
muri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi
tablã zincatã 2/1- 15
lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0752/392.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 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, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
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Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere de-
comandate, micro-
centralã, aer condi-
þionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament
3 camere decoman-
date etaj1/8 zona
Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro nego-
ciabil. Telefon 0746/
541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc
doamnã sã fim uniþi
câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Te-
lefon: 0787/724. 894;
0251/458.472.

Domn 60 ani agrea-
bil, vãduv doresc iu-
bitã, vârstã medie,
corp siluet. Telefon:
0748/542.454.

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

PIERDERI
Pierdut certificat de
înregistrare C.I.I. Flo-
rescu Constantin,
cu nr. 1B1124 sub-
secþiunea IB practi-
cieni definitivi orga-
nizaþi în cabinete. Se
declarã nul.
ANGHEL Ionel
Leontin declarã pier-
dute ºi nule chitanþie-
re albe, neºtampila-
te, cu urmãtoarele
serii: 76201-76250,
8 8 1 0 1 - 8 8 3 5 0 ,
84551-84650.

S.C. CHIURTANA
SERV SRL, J16/
3450/ 1994, Cui:
6663070, cu sediul
în Craiova, Calea
Bucureºti , Bl.H6,
sc.1, ap.4 declarã
pierdute certificatul
de înmatriculare ,
codul fiscal, actul
constitutiv ºi hotã-
rârea de înfiinþare
a societãþii. Se de-
clarã nule.

DECESE
Sa stins din viaþã
fiul nostru LEDEER
DAN. Înmormânta-
rea are loc azi,
17.11.2016, ora
10.30 la cimitirul
Catolic. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Familia Ledeer.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre noi
finul nostru DAN
LEDEER. Îi vom
pãstra o amintire
veºnicã. Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã! Familia Perciu.

Suntem alãturi de fa-
milia Ledeer Gheor-
ghe la trecerea în
nefiinþã a fiului DAN.
Dumnezeu sã-l
odihneascã. Familia
Petrica ªtefan
Cu adâncã durere
suntem alãturi de
prietenul nostru Le-
deer la decesul un-
chiului DAN. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã! Familia
Chesnoiu Cornel
Colegii din cadrul
Inspectoratului de
Poliþie Judeþean
Dolj transmit since-
re condoleanþe fami-
liei îndurerate pen-
tru pierderea inco-
mensurabilã pe care
a suferit-o. Suntem
cu gândul ºi cu su-
fletul alãturi de cei
care au avut privile-
giul sã-l cunoascã
pe comisarul ºef
MIREA DOREL din
cadrul Secþiei 5 Po-
liþie Craiova. Dum-
nezeu sã îl odih-
neascã în pace!
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SCM Craiova sus-
þine în aceastã dupã-
amiazã (16:00), pe
propriul parchet de la
Polivalentã, ultimul
meci din acest an, în
cale ieºindu-i Univer-
sitatea Cluj. Ambele
combatante vin dupã
victorii în runda pre-
cedentã, fetele lui Bog-
dan Burcea la Braºov,
scor 28-21, iar arde-
lencele, “acasã”, o
mare surprizã, în spe-
cial prin diferenþa con-
semnatã pe tabelã, 30-
18 cu Dunãrea Brãila,
formaþie neînvinsã la
ora acelui joc. Unul la care a de-
butat pe banca gazdelor Floren-
tin Pera, adus s-o înlocuiasã pe
Carmen Amariei, demisã dupã ce
“U” suferise trei eºecuri conse-
cutive.

Pe de altã parte, SCM-ul fu-
sese aproape sã provoace întâ-
iul eºec stagional Brãilei, chiar
la Dunãre. S-a încheiat 24-24,
în contextul în care alb-albas-
trele au avut un avans de ºase
“lungimi” la jumãtatea pãrþii se-
cunde.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 11-A

Craiova, în faþa ultimului meci din 2016Craiova, în faþa ultimului meci din 2016Craiova, în faþa ultimului meci din 2016Craiova, în faþa ultimului meci din 2016Craiova, în faþa ultimului meci din 2016
Albici: “Aºteptãm sã-i avem alãturi de noi pe toþi iubitorii de sport, pentru ca împreunã sã încheiem anul aºa cum se cuvine”

Astãzi: SCM CRAIOVA – “U” Cluj (ora 16:00),
CSU Danubius Galaþi – CSM Bistriþa, HC Zalãu –
CS Mãgura Cisnãdie, CSM Roman – HCM Rm.
Vâlcea (toate de la ora 17:00). Partida HC Dunã-
rea Brãila – CSM Cetate Devatrans a avut loc asea-
rã, cea dintre CSM Bucureºti ºi CSM Unirea Slo-
bozia a fost amânatã pentru data de 5 ianuarie, iar
ASC Corona 2010 Braºov stã în aceastã rundã.

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.

Într-o conferinþã de presã sus-
þinutã marþi, tehnicianul secund
al Craiovei, Grigore Albici, a vor-
bit despre încleºtarea cu “U”: Aº-
teptãm, la ultimul din 2016, sã-i
avem alãturi de noi pe toþi iubi-
torii de sport, pentru ca împreu-
nã sã încheiem anul aºa cum se
cuvine. Echipa aratã, de la meci
la meci, din ce în ce mai bine,
mult mai aproape de ceea ce aº-
teptãm de la aceste fete minuna-
te! Partida cu „U” Cluj va fi difi-
cilã, întrucât ardelencele vin dupã

un succes categoric cu Dunãrea
Brãila ºi s-a vãzut cã avem un
campionat foarte echilibrat, cu
multe surprize”, a spus Albici.

Camionatul se întrerupe dupã
aceastã rundã pânã la jumãtatea
lunii ianuarie, deoarece echipa
naþionalã este implicatã în douã
acþiuni, Trofeul Carpaþi ºi Cam-
pionatul European din Suedia.

Trei echipiere
ale SCM-ului,

convocate
la lotul naþional

Portarul Yuliya Dumanska, in-
terul stânga Cristina Zamfir ºi
coordonatorul Ana Maria Apipie
au fost convocate la echipa na-

þionalã, pentru Trofeul Carpaþi,
competiþie ce se va disputa la
Cluj-Napoca în zilele de 26 ºi 27
noiembrie. Dumanska ºi Zamfir
vor face parte din lotul Româ-
nia A, iar Ana Maria Apipie a fost
convocatã pentru România B.

Cele trei componente ale SCM
Craiova se vor alãtura lotului tri-
color în data de 21 noiembrie.

Dupã ce adunase doar douã
puncte din ultimele 12 posibile,
naþionala Argentinei, vicecam-
pioana en-titre a lumii, a învins,
miercuri dimineaþã, la San Juan,
reprezentativa Columbiei, scor

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

Argentina îºi întrerupe seria
negativã ºi urcã pe loc de baraj

Messi, nicio surprizã, omul numãrul unu al “pumelor”

Etapa a 12-a: Bolivia – Paraguay 1-0 (G. Gomez 78 aut.), Ecuador –
Venezuela 3-0 (Mina 51, Bolanos 83, E. Valencia 86), Chile – Uruguay 3-
1 (E. Vargas 45+2, A. Sanchez 60, 76 / Cavani 17), Argentina – Colum-
bia 3-0 (Messi 10, Pratto 23, Di Maria 84), Peru – Brazilia 0-2 (G. Jesus
58, R. Augusto 78).

Clasament
1. Brazilia 27 6. Columbia 18
2. Uruguay 23 7. Paraguay 15
3. Ecuador 20 8. Peru 14
4. Chile 20 9. Bolivia 7
5. Argentina 19 10. Venezuela 5
La Cupa Mondialã se calificã primele patru clasate, în vreme ce locul

5 va suþine un baraj intercontinental.

3-0, urcând astfel pe locul 5,
care duce într-un baraj de acce-
dere la CM.

Leo Messi a fost principalul pro-
tagonist al disputei starul Barce-
lonei deschizând scorul în minu-

tul 10, pentru ca mai apoi sã ofe-
re assist-urile la celalalte douã reu-
ºite, semnate de Pratto (23) ºi Di
Maria (84).

O victorie extrem de importan-
tã a obþinut ºi deþinãtoarea Copei
America, reprezentativa statului
Chile, care a trecut cu 3-1, la Sant-
iago, de Uruguay, dupã ce “celeº-
tii” deschiserã scorul, în vreme ce
Brazilia a mai fãcut un pas cãtre
Rusia, graþie celui de-al ºaselea
succes la rând, 2-0 în Peru.

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: Astra – Dinamo.
DIGI SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul Campionilor, la Lon-

dra: Novak Djokovic – Gael Monfils / 19:30 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo – Holstebro /
22:00 – TENIS (M) – Turneul Campionilor: Milos
Raonic – Dominic Thiem.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Do-

brogea Sud – AHC Potaissa Turda.
DIGI SPORT 4
18:00, 19:45, 21:30 – BASCHET (M) – Euroliga:

Unics Kazan – Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce Istan-
bul – Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria Gasteiz
– Brose Bamberg.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: Astra – Dinamo /

3:00 – HOCHEI SUA/Canada – NHL: Minnesota Wild
– Boston Bruins.

DOLCE SPORT 2
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Do-

brogea Sud – AHC Potaissa Turda / 19:30 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo – Holstebro.

EUROSPORT 1
7:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã Under 20, în

Papua Noua Guinee / 14:00 – SNOOKER – Openul
Irlandei de Nord: etapa a 4-a / 19:00 – FOTBAL (F) –
Liga Campioanelor / 21:00 – SNOOKER – Openul
Irlandei de Nord: etapa a 4-a.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: Astra – Dinamo.
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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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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

Bogdan Vãtãjelu este vãzut, în
presa din Italia, printre posibilii în-
locuitori ai lui Marcos Alonso la Fio-
rentina, dupã transferul acestuia din
urmã la Chelsea. Firenzeviola.it a
relatat despre interesul Fiorentinei
pentru Vãtãjelu, iar informaþia a fost
preluatã de mai multe site-uri de
mercato din Italia care au menþio-
nat cã fundaºul Craiovei va ajunge
pe  „Artemio Franchi”, în iarnã.
Managerul general al grupãrii „Vio-
la”, Pantaleo Corvino, „se interesea-
zã de fundaºul stânga de la Craio-
va, Vãtãjelu, nãscut în 1993” con-
form presei din Toscana. Fundaºul
ªtiinþei se declarã bucuros de inte-
resul italienilor, însã spune cã este
cale lungã de la o simplã propunere
fãcutã probabil de un impresar pânã
la o ofertã concretã de transfer:
„Am vãzut ºi eu cã se vorbeºte de-
spre mine în presa din Italia, dar
din ce am citit, nu cred cã este ceva
concret. Probabil am fost propus.
Mã bucurã, e un motiv în plus de

De la meci la meci ne convingem
cã aducerea neamþului pe banca Ro-
mâniei Daum a fost o pãcãlealã naþi-
onalã. Un experiment ratat. Daum nu
are calitãþi de selecþioner, iar dupã ul-
timii ani în care nu a mai antrenat i-a
dispãrut ºi inspiraþia. La Groznâi,
Rusia ºi România au oferit unul din-
tre cele mai dezagreabile meciuri de
fotbal ºi de aceastã datã trebuie sã
felicitãm jalnica TVR pentru cã nu a
preluat evenimentul. Valoarea alor
noºtri o ºtiam, despre lipsa de idei a
lui Daum ne-am convins, dar în me-
ciul de marþi seara am avut ocazia sã
vedem ºi cea mai slabã echipã naþio-
nalã a Rusiei din istorie. Iar faza care
a reflectat cel mai bine nivelul la care
a ajuns „Zbornaia” a fost cea în care
vedeta lui Lucescu de la Zenit, Ko-
korin, s-a bâlbâit în faþa lui Pantili-
mon ca un tocilar virgin în faþa unei
prostituate versate. Ruºii au avut
nevoie ca fraþii din Belarus, care au
arbitrat partida, sã-i împingã de la
spate pentru a nu pierde în faþa mo-
destei noastre selecþionate, rãmasã
ºi fãrã câþiva jucãtori de bazã dupã
dezastrul cu Polonia. România meri-
ta un penalty cu un sfert de orã îna-
inte de final, dupã ce Andone a in-
sistat excelent la o minge care pãrea
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pierdutã ºi a fost smucit la într-o fi-
nalã de greco-romane la Olimpiadã.
Stupefiant, dar bietul arbitru bielo-
rus a dictat corner, deºi tot Andone
atinsese ultima oarã mingea. ªi fiind-
cã brigada a þinut sã arate cã poate fi
mai modestã decât cele douã echipe,
în prelungiri a validat un gol dintr-un

ofsaid de 2 metri, marcator Ozdoev,
fazã la care debutanþii Þâru ºi Nedel-
cu s-au rãsturnat prin careu de parcã
erau Dragoº Grigore. Dupã cum aratã
jocul ruºilor, nu mai surprind deloc
eºecurile contra costaricanilor sau qa-
tarezilor ºi nu . Românii puteau da lo-
vitura pe contraatac în prima reprizã,
când Rotariu a vrut sã finalizeze ca
Grosicki, dar a tras ca rugbyºtii.

Christoph Daum a folosit formu-
la: Pantilimon - Enache, Sãpunaru, Dr.
Grigore (Þâru 90), Latovlevici (St. Fi-
lip 67) - R. Marrin, Prepeliþã - Rotariu,
B. Stancu (Nedelcu 90+2), Grozav
(Adi Popa 83) - Andone. Rusia a uti-
lizat echipa:  Akinfeev - Semenov,

Kutepov, Kudryaºov - Samedov,
Mogilevets (Erokhin 69), Zobnin, Glu-

ºakov, Zhirkov (Ozdoev 46) - Miran-
chuk (Poloz 61) - Kokorin.

încredere, dar cred cã mai e mult
pânã acolo” a afirmat Vãtãjelu. La
Fiorentina mai evolueazã doi ro-
mâni, portarul Ciprian Tãtãruºanu
ºi Ianis Hagi, fiul patronului ºi an-
trenorului de la Viitorul. De aseme-
nea, la gruparea toscanã au mai
activat de-a lungul timpului atacan-
þii români Adrian Mutu ºi Marius
Lãcãtuº.

Întrebat de echipa naþionalã,
Vãtãjelu s-a declarat dezamãgit de
înfrângerea României în faþa Po-
loniei, însã crede cã tricolorii se
pot califica la Campionatul Mon-
dial din Rusia. Neglijat de neamþul
Daum, care i-a preferat pe Toºca,
Latovlevici ºi Steliano Filip, Vãtã-
jelu spune cã mai sperã încã la
convocare dacã va avea în conti-
nuare prestaþii remarcabile: „Nu
sunt multe de zis, e pãcat cã nu
am câºtigat cu Polonia, dar ºanse-
le nu sunt compromise. Am încre-
dere cã vom câºtiga urmãtorul
meci, cel cu Danemarca de pe te-

ren propriu, ºi vom reveni pe pri-
mele locuri. Nu am mai vorbit cu
selecþionerul Daum în ultima vre-
me, dar voi continua sã îmi fac
treaba la Universitatea Craiova ºi

poate va veni ºi convocarea”.
În vârstã de 23 de ani, Bogdan

Vãtãjelu este cotat la un milion de
euro pe site-ul de specialitate trans-
fermarkt.de, iar în actuala stagiu-

ne a fost integralist în toate cele
17 meciuri jucate în toate compe-
tiþiile de Universitatea Craiova, în
care a reuºit douã goluri ºi douã
pase decisive.
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