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Comisia de Eticã
din Universitatea
de Vest Timiºoara,
despre doctoratul
lui Kovesi:
564 de rânduri,
similare
cu alte surse

Comisia de Eticã din
cadrul Universitãþii de Vest

Timiºoara anunþã cã 564 de
rânduri din lucrarea de
doctorat a Laurei Codruþa
Kovesi sunt similare cu alte
surse, iar în ceea ce priveºte
sesizarea fãcutã privind

plagiatul, specialiºtii spun
cã aceasta este parþial
fondatã.

“Având în vedere cã teza
de doctorat supusã analizei
are 11.512 rânduri, cele 564

de rânduri, gãsite ca fiind
similare în raport cu sesiza-
rea înregistratã la UEFISCDI
nr. 2567/13.10.2016 cu alte
surse, reprezintã un grad de
similaritate de 4,9 %. În

absenþa unui raport a unei
comisii de specialitate,
Comisia de Eticã ºi Deonto-
logie Profesionalã din UVT
îºi asumã în acest moment
gradul de similaritate”, se

aratã în comunicatul trans-
mis de Comisia de Eticã din
cadrul Universitãþii de Vest
Timiºoara.

Sursa citatã mai aratã cã
au fost consultate toate

documentele puse la dispozi-
þie de cãtre autorii sesizãrii
ºi de cãtre persoana vizatã,
verificând fiecare paragraf
din tezã ce face obiectul
sesizãrii ºi comparându-le cu

sursele indicate de progra-
mul informatic iThenticate.
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Guvernul intenþioneazã sã reducã ga-
ranþia pentru programul „Prima casã” la
40% pentru creditele contractate pentru
imobile cu destinaþia de locuinþã mai
vechi de 5 ani, dar ºi menþinerea progra-
mului cel puþin încã cinci ani, reiese dintr-
o notã prezentatã miercuri în ºedinþa
Executivului.

„Incertitudinea cu privire la continua-
rea programului «Prima casã» ºi a exis-
tenþei plafoanelor de garanþii aferente
programului afecteazã deopotrivã, atât
dezvoltatorii imobiliari având în vedere
cã procesul de realizare a unui proiect
rezidenþial presupune o perioadã de timp
de aproximativ 18 luni, cât ºi persoanele fizice
care doresc contractarea unui credit în cadrul
Programului ºi care, în planificarea accesãrii
programului «Prima casã» au nevoie de pre-
dictibilitate cu privire la existenþa plafoanelor
de garantare. În ultimii ani, au existat blocaje
cauzate de lipsa de predictibilitate privind pro-
gramul «Prima casã» atât pentru implementa-
rea unor proiecte imobiliare care se bazau pe
precontracte semnate cu beneficiari persoane
fizice care intenþionau accesarea programului
«Prima casã», cât ºi la nivelul beneficiarilor per-
soane fizice care achitaserã avansuri în proce-
sul de achiziþie a unor imobile fãrã a avea apoi
certitudinea unor plafoane suficiente de garan-
þii care sã le asigure contractarea creditelor, în
condiþiile în care nu dispuneau de avansul ne-
cesar contractãrii unor credite standard de la
instituþiile de credit”, se aratã în nota prezenta-
tã de Ministerul Finanþelor Publice.

ªeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a de-
clarat, ieri, cã dosarele de evaziune fiscalã
aflate în lucru la DIICOT nu vor fi declinate,
modificarea competenþei nefiind voinþa con-
ducerii instituþiei unde la acest moment sunt
în jur 350 de anchete pe evaziune fiscalã.

Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanþã
de Urgenþã, noua organizare ºi funcþionare a
DIICOT, în textul actului fiind prevãzut, prin-
tre altele, faptul cã instituþia nu mai are com-
petenþe pe evaziune fiscalã. Într-o declaraþie
de presã susþinutã, ieri, la sediul DIICOT, pro-
curorul ºef Daniel Horodniceanu a spus cã do-
sarele aflate în lucru vor rãmâne, urmând ca
de acum încolo instituþia sã nu mai preia ast-
fel de anchete, subliniind totodatã cã aceasta
nu a fost voinþa conducerii.

“(...) DIICOT va fi organizat precum Par-
chetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi

Ministrul Sãnãtãþii Vlad Voiculescu
pregãteºte un act normativ pentru rea-
ducerea la minister a Institutului Canta-
cuzino în vederea redeschiderii produc-
þiei de vaccinuri în România, a declarat,
ieri, premierul Dacian Cioloº.

“Trebuie investit mult. În acest insti-
tut nu s-a investit ani de zile. Au plecat
medici de acolo. Nici nu mai e la Minis-
terul Sãnãtãþii. Fostul ministru al Sãnã-
tãþii l-a lãsat sã plece, a vrut sã scape de
el ºi l-a transferat la Ministerul Educa-
þiei. ªtiþi cã Educaþia se ocupã doar de
cercetare. Acest institut, dincolo de even-
tualele proiecte de cercetare, ar trebui
sã-ºi reconsolideze ºi alte atribuþii. ªtiu
cã dl ministru pregãteºte un act norma-
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Potrivit notei, intitulatã Strategia proiectu-
lui «Prima casã», printre concluziile contura-
te se regãsesc nevoia menþinerii programului
pe un orizont mediu de timp, de cinci ani, pe
fondul creºterii solicitãrilor de credite în ca-
drul programului, a popularitãþii de care se
bucurã acesta, precum ºi din necesitatea îm-
bunãtãþirii condiþiilor de locuire ºi a asigurãrii
disponibilitãþii spaþiului locativ ºi asigurarea pre-
dictibilitãþii ºi a transparenþei în privinþa pla-
foanelor de garantare.

Printre obiective strategice cu privire la pro-
gramul «Prima casã» în perioada 2017-2021,
MFP propune un plafon anual de garanþii în
cadrul programului de aproximativ douã mili-
arde lei pentru primii doi ani acoperiþi de strate-
gie (2017-2018) ºi 1,5 miliarde lei pentru ulti-
mii 3 ani (2019-2021), astfel încât sã creascã
predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate ºi
contractate în cadrul programului. Potrivit no-

tei, reducerea plafonului de garanþii
dupã primii doi ani ai strategiei cu 500
mii lei anual are în vedere o reducere
gradualã a intervenþiei statului prin ga-
rantare asumând cã piaþa creditului
ipotecar se va dezvolta concomitent
cu creºterea accesibilitãþii populaþiei la
produsele standard ale bãncilor.

“Pentru creditele contractate pen-
tru imobile cu destinaþia de locuinþã
mai noi de 5 ani sau consolidate în ul-
timii 5 ani faþã de data acordãrii credi-
tului, procentul de garantare de cãtre
stat se pãstreazã la nivelul de 50% în
timp ce pentru celelalte credite pro-
centul de garantare de cãtre stat va fi

la nivelul de 40%. Astfel, prin aceastã diferen-
þiere, pe de o parte se are în vedere sprijinirea
îmbunãtãþirii calitãþii locuirii prin acordarea unor
condiþii mai bune de locuit oferite de locuinþele
noi sau consolidate, iar pe de altã parte se are
în vedere ºi diminuarea riscului de credit al sta-
tului în Program, þinându-se cont cã, colatera-
lul reprezentat de o locuinþã nouã sau consoli-
datã (toate celelalte aspecte fiind similare) este
mai valoros fiind diminuator de risc pentru sta-
tul român (de fapt acelaºi principiu este urmat
ºi de finanþatori în cazul creditelor ipotecare
acordate de cãtre aceºtia fãrã garanþii de stat).
Totodatã, se propune menþinerea condiþiei con-
form cãreia, toate locuinþele care se achiziþio-
neazã în cadrul Programului trebuie sã se înca-
dreze în una dintre clasele A, B sau C de efi-
cienþã energeticã”, se mai aratã în nota discu-
tatã în ºedinþa Executivului.

ªeful DIICOT: Dosarele de evaziune fiscalã aflate la DIICOT
rãmân în lucru, existã norme tranzitorii

DNA, pe secþii ºi servicii.(...) Existã
norme tranzitorii, dosarele rãmân în lu-
cru. Niciun dosar aflat în lucru în
acest moment la DIICOT nu va fi de-
clinat. (...) Asta nu a fost voinþa DII-
COT-ului, de modificare a competen-
þei, s-a considerat cã e mai important
ºi mai util ca toate cauzele de acest fel
sã fie într-un singur loc, adicã la par-
chetele regulare. Vom vedea, vom face
o analizã în perioada urmãtoare. Noi
am fãcut deja o analizã pe dosarele pe
care le avem în lucru, iar peste un an
vom vedea cum este gestionat acest
fenomen la nivel naþional (...) În acest
moment, la DIICOT sunt în jur de 350
de dosare de evaziune fiscalã, dintre care
74 cu prejudicii mai mari de 3 milioane de
lei. DIICOT-ul nu va mai lucra dosare de

evaziune fiscalã, cel puþin o perioadã. Asta
nu a fost dorinþa conducerii de la DIICOT”,
a declarat ºeful DIICOT.

Institutului Cantacuzino va fi redeschis ºi readus la Ministerul Sãnãtãþii
tiv sã-l readucã la Ministerul Sãnãtãþii.
Nu e suficient sã-l readuci la Ministerul
Sãnãtãþii. Acolo trebuie ºi fonduri, tre-
buie investit. Au plecat mulþi medici, spe-
cialiºti... Trebuie recreatã capacitatea de
analizã, pentru cã ºi-a pierdut ºi statutul
de laborator de referinþã”, a spus Cioloº,
într-un interviu la radio Europa FM.

El a spus cã “foarte probabil” actul
normativ ar putea fi adoptat pânã la sfâr-
ºitul anului. “Trebuie reacreditat. Asta nu
înseamnã cã de la anul începem produ-
cerea de vaccinuri. E o piaþã foarte con-
curenþialã de producþie de vaccinuri ºi asta
înseamnã o capacitate solidã de cerceta-
re, de testare pentru a putea produce vac-
cinuri autorizate”, a conchis Cioloº.
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Reporter: Învãþãmântul, la fel
ca ºi sãnãtatea a reprezentat un
domeniu prioritar în care sã inves-
tiþi de când aþi devenit primar al
Craiovei. Ce ne puteþi spune de-
spre investiþiile fãcute în instituþii-
le de învãþãmânt?

Lia Olguþa Vasilescu : Muni-
cipalitatea, prin acordul cadru pe
care l-a avut cu firma Redmex, a
reuºit sã punã la punct 22 de grã-
diniþe, 15 ºcoli generale ºi 15 li-
cee. Aici s-au efectuat reparaþii la
tot ceea ce au cerut cei din con-
ducere ºi de asemenea, am înce-
put, încã de anul trecut, investiþii
majore, la încã douã colegii: “ªte-
fan Odobleja” ºi ICM “George Bi-
bescu” din Craiova. La “ªtefan
Odobleja” au fost reabilitãri de in-

În ultimii ani, municipalitatea craioveanã a investit
masiv în modernizarea unitãþilor de învãþãmânt din
Craiova, dar ºi în cãminele ºi cantinele ºcolare. Au fost
reabilitate Colegiul “ªtefan Odobleja” ºi Liceul Teh-
nologic “George Bibescu”, care a fost ºi extins. Prima-
rul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, ºi-a îndreptat aten-
þia cãtre educaþie, a investit în insituþiile de învãþãmânt
ºi a susþinut financiar toate categoriile de elevi, acor-
dându-le anual burse de performanþã, de merit, de stu-
diu ºi sociale. 8500 de elevi au primit astfel de burse,
iar olimpicilor Craiovei ºi profesorilor îndrumãtori le-
au fost acordate premii.

stalaþii termice, sanitare ºi electri-
ce, finisaje interioare ºi exterioare,
lucrãri de hidroizolaþie ºi reparaþii
capitale corp laboratoare ºi dotãri.
Valoarea totalã a proiectului este
2.744.000 lei. Este separat de cei
5 milioane care au fost introduºi
în instituþiile de învãþãmânt pe
acordul de reparaþii. De asemenea,
la Grupul ªcolar ICM  Gheorghe
Bibescu s-au efectuat lucrãri de
reabilitare corp ºcoalã ºi salã de
sport ºi corp internat ºi garsonie-
re, de asemenea corp ateliere ºi
cantinã, parcare auto, cabinã poar-
tã ºi finisaj exterior. Suma totalã a
acestui proiect este de este de
14.956.879 de lei.

Rep. : La începutul primului
mandat de primar al Craiovei aþi

investit într-una dintre grãdiniþele
care arãtau într-o stare deplorabi-
lã. Ce s-a întâmplat cu Grãdiniþa
Phoenix din Craioviþa Nouã?

L.O.V. : În 2012, imediat dupã
investirea ca primar, directoarea
Grãdiniþei Phoenix din Craioviþa
Nouã mi-a spus cã pãrinþii vor sã
îºi retragã copiii, din cauza condi-
þiilor deplorabile oferite. M-am de-
plasat acolo ºi le-am dat dreptate.
Arãta horror.  Dupã reabilitare este
una dintre cele mai moderne grã-
diniþe din Craiova. Copiii pot fi
educaþi în condiþii excelente, iar
pãrinþii pot sta liniºtiþi.

Rep. : Ce alte investiþii a mai
fãcut în învãþãmânt municipa-
litatea?

L.O.V. : Sunt foarte multe in-
vestiþii care s-au fãcut. La Cole-
giul Naþional “Fraþii Buzeºti” s-
au fãcut reparaþii acoperiº, rea-
bilitare bãi ºi sãli de curs. La Co-
legiul “Elena Cuza”: asfaltare cur-
te, schimbare tocãrie, vãruit cla-
sele de curs, holurile ºi reabilita-
rea bãilor. La Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentarã s-au mo-
dernizat sãlile de curs. La Cole-
giu Naþional “Gheorghe Chiþu”:
reparaþii acoperiº, clasele vãrui-
te, cantina, sala de sport ºi cã-
minul de elevi, reabilitate, iar la
ªcoala nr.2 Traian au fost reabi-
litate sãlile de curs, laboratoare-
le, sala de sport, bãile, acoperi-
ºul. Primãria Craiova va investi
în continuare pentru reabilitarea
ºi modernizarea mai multor ºcoli
ºi licee, precum Colegiul Naþio-
nal “Elena Cuza”, Colegiul Naþi-
onal “Carol I”, ªcoala gimnazia-
lã “Sf. Dumitru” sau Liceul “Pe-
trache Triºcu”.

Rep. : De câþiva ani de zile aþi
premiat performanþa la învãþã-
mânt. Câþi elevi primesc burse ºi
ce înseamnã acest lucru pentru ei?

L.O.V. : Municipalitatea a con-
tinuat sã investeascã în bursele
ºcolare. Noi asigurãm la 30% din
totalul populaþiei ºcolare burse de
merit, sociale de studiu ºi perfor-
manþã. Este un record pentru Ro-
mânia. Nicãieri nu se mai întâm-
plã sã fie atât de mulþi elevi care

sã primeascã burse de la munici-
palitate. Condiþia este sã aibã me-
dia mare, deci sã înveþe carte. De
asemenea, am premiat în fiecare
an elevii olimpici, profesorii lor si
de anul acesta, vom premia inclu-
siv elevii care vor lua nota 10 la
Bacalaureat.

Rep. : Locurile de joacã a fost
o altã investiþie a Primãriei Craio-
va. Cum stãm la acest capitol?

L.O.V. : Au fost amenajate
locuri de joacã în toate grãdini-
þele din Craiova, dar ºi în toate
cartierele oraºului. Am încercat
sã avem câte un loc de joacã în
fiecare cartier. În unele cartiere
care sunt mai mari avem chiar
câte douã sau chiar câte trei.
Este însã adevãrat cã toatã lu-
mea are nevoie de miºcare ºi
atunci ne-am gândit cã ar fi
foarte bine sã facem locuri ºi
pentru adolescenþi. Avem deja

unul în zona Big-ul Vechi din
cartierul Craioviþa Nouã, acolo
unde am dat joc chioºcurile ace-
lea vechi ºi insalubre, unde am
construit un teren de fotbal, mã-
suþe de tenis, teren de baschet
etc. În fiecare loc de joacã am
încercat sã amenajãm ºi câte un
loc pentru pãrinþi, o zonã de re-
creere astfel cã, atunci când
copiii lor se joacã, sã poatã face
ºi ei puþinã miºcare.
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Reamintim cã fapta s-a petrecut
marþi, 19 iulie a.c., în jurul orei
12.00, în Craiova, pe strada „A.I.
Cuza”, în zona Universitãþii. Agen-
tul Poliþiei Locale Craiova Ionel Bro-
boanã, în vârstã de 47 de ani, a ob-
servat un autoturism Audi cu nu-
mere de Braºov, care staþiona în
zona de acþiune a indicatorului
„Oprirea Interzisã”. Bãrbatul spune
cã i-a cerut ºoferului sã plece, însã
acesta a refuzat ºi a intrat într-un
magazin. L-a aºteptat pânã a ieºit ºi
i-a cerut actele. ªoferul s-a urcat
în autoturism pãrând cã ar vrea sã
se conformeze ºi sã-i dea actele,
portiera lui a rãmas deschisã, iar
agentul þinea de ea. Numai cã,
brusc, ºoferul a pornit maºina, a
demarat în trombã, agentul rãmâ-
nând agãþat de portierã. A fost târât
câteva zeci de metri, iar la un mo-
ment dat ºoferul fugar a oprit ma-
ºina, poliþistul local s-a desprins, iar

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Moderatã de Iuliana Iliescu,  ma-
nager proiecte în cadrul Asociaþiei
Pro Democraþia, dezbaterea a vi-
zat prezentarea efectelor faptelor

Doi ani de puºcãrie pentru ºoferulDoi ani de puºcãrie pentru ºoferulDoi ani de puºcãrie pentru ºoferulDoi ani de puºcãrie pentru ºoferulDoi ani de puºcãrie pentru ºoferul
care a târât cu maºina un poliþist local din Craiova

Bãrbatul de 36 de ani, din comuna doljeanã
Vârvoru de Jos, care a vrut sã scape de un
agent al Poliþiei Locale Craiova, aºa cã l-a târât
zeci de metri, prin centrul Craiovei, a fost con-
damnat. Doljeanul, care se afla în perioada ter-
menului de încercare dupã o condamnare cu
suspendare pentru ucidere din culpã în momen-

tul comiterii ultrajului, a primit o pedeapsã to-
talã de 2 ani închisoare cu executare. În plus,
trebuie sã-i achite victimei 20.000 lei daune mo-
rale. Doljeanul a fost menþinut în arest preven-
tiv, iar sentinþa, pronunþatã miercuri, 16 noiem-
brie a.c., nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

„Prevenirea corupþiei – drumul cãtre integritate”,
în dezbatere la Craiova

În prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi
judeþene, dar ºi ai instituþiilor din cadrul Ministerului Afaceri-
lor Interne, ieri, la Consiliul Judeþean Dolj s-a desfãºurat o
masã rotundã cu tema „Prevenirea corupþiei – drumul cãtre
integritate”, organizatã în cadrul proiectului „Labirintul Antico-
rupþie” – ediþia 2016, derulat de Direcþia Generalã Anticorup-
þie în parteneriat cu Asociaþia ProDemocraþia.

de corupþie asupra societãþii civi-
le, din nefericire, percepþia popu-
laþiei fiind cã existã acest flagel în
toate domeniile de activitate, dar ºi

identificarea unor soluþii pentru
schimbarea acestei percepþii. Toc-
mai de aceea, proiectul Labirintul
Anticorupþie se adreseazã în pri-
mul rând liceenilor, pentru cã ei sunt
„generaþia de astãzi” ºi trebuie sã
fie educaþi, sã cunoascã toate as-
pectele legale vizând faptele de
corupþie, astfel încât, atunci când
intrã în rândul angajaþilor, sã ducã
mai departe cunoºtinþele acumula-
te, dupã cum a explicat ºi comisar
ºef Octavian Melintescu, director
general adjunct al Direcþiei Gene-
rale Anticorupþie (DGA).

Au fost dezbãtute o serie de as-
pecte cuprinse în Strategia Naþio-
nalã Anticorupþie (SNA) 2016-
2020, fiind prezentate ºi activitãþi-
le de prevenire a corupþiei desfã-
ºurate de cãtre ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj. Astfel,
la nivelul judeþului au fost organi-
zate 41 de activitãþi de informare
la care au participat peste 800 de
lucrãtori, cu funcþii de conducere
ºi de execuþie din cadrul unitãþilor
subordonate Ministerului Afaceri-
lor Interne (MAI).

În acest context, de la începu-
tul anului la nivelul Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj au fost
formulate 10 denunþuri de cãtre
cadre ale MAI, privind desistarea
faptelor de corupþie, mai exact
poliþiºti care au refuzat mitã. Pe li-
nia combaterii infracþiunilor de co-

Mai mulþi craioveni, între care
ºi Gigi Vadik Zavera, cunoscuþi
ai oamenilor legii pentru implica-
re în diverse scandaluri de-a lun-
gul timpului, petrecute în Craio-
va, au fost ridicaþi, ieri diminea-
þã, în baza mandatelor de aduce-
re emise pe numele lor de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Acþiunea a fost de-
rulatã în cadrul dosarului penal
deschis dupã încãierarea din
noaptea de 4 spre 5 noiembrie
a.c., petrecutã în barul On Off
din centrul Craiovei, în urma cã-
reia cel puþin douã persoane au
fost rãnite. Dupã o serie de audi-

eri maraton, care a durat pânã
asearã târziu, procurorul de caz
a emis ordonanþe de reþinere pen-
tru 24 de ore pentru ºapte per-
soane implicate în acel scandal.
Între cei ajunºi în arestul IPJ Dolj
se aflã ºi Gigi Vadik Zavera, po-
reclit Gigioc. Cu toþii sunt acu-
zaþi de infracþiuni cu violenþã,
constituire de grup infracþional
organizat ºi tentativã de omor,
respectiv complicitate la tentati-
vã de omor. Mai multe date vor
fi fãcute publice la finalizarea an-
chetei, dupã cum au precizat re-
prezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.

bãrbatul a închis portiera ºi ºi-a
continuat drumul.

Ionel Broboanã a fost transpor-
tat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, a primit îngrijiri
medicale, apoi s-a prezentat la In-
stitutul de Medicinã Legalã Craio-
va, unde i s-a emis certificat me-
dico-legal din care rezultã cã are
nevoie de 6-8 zile de îngrijiri medi-
cale pentru vindecarea leziunilor
suferite. Cât despre ºofer, acesta
a fost prins la scurt timp de poli-
þiºtii Biroului Rutier Craiova, aler-
taþi de colegii lui Ionel Broboanã. A
fost identificat, stabilindu-se cã
este vorba despre Daniel Bancãu,
în vârstã de 36 ani, din comuna
doljeanã Vârvoru de Jos. Acesta a
fost dus la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, a fost audiat,
procurorul de caz dispunând reþi-
nerea sa pe 24 de ore pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj.

În martie 2011, Daniel Bancãu a
fost condamnat de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj la o pedeapsã de 1 an
ºi 6 luni închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încercare
de 5 ani ºi 6 luni (dupã ce, pe fond,
la Judecãtoria Craiova primise ace-
eaºi pedeapsã însã cu executare),
astfel cã acum infracþiunea de ul-
traj a fost comisã în perioada ter-
menului de încercare.

A recunoscut totul la instanþã
Pe 28 iulie a.c. s-a înregistrat la

Judecãtoria Craiova dosarul în care
Daniel Bancãu a fost trimis în ju-
decatã pentru ultraj. Procurorii au
reþinut în sarcina lui faptul cã „în
ziua de 19.07.2016, în jurul orei
12,10, persoana vãtãmatã, având
calitatea de agent principal în ca-
drul Poliþiei Locale Craiova – Ser-
viciul Circulaþie ºi aflându-se în
exerciþiul atribuþiilor de serviciu,

i-a solicitat inculpatului B. D. (n.r.
- Bancãu Daniel) sã îi prezinte ac-
tele de identitate, precum ºi cele
ale autoturismului pe care îl par-
case pe strada A.I. Cuza din mu-
nicipiul Craiova, însã acesta a re-
fuzat, s-a urcat în autoturism, l-a
pornit ºi a început sã se deplaseze
cu el, deºi persoana vãtãmatã a
încercat sã-l opreascã þinând de
rama portierei stânga a vehiculu-
lui. Persoana vãtãmatã a fost tâ-
râtã aproximativ 40 de metri, ca-
uzându-i-se leziuni fizice”.

Miercuri, 16 noiembrie, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au pro-
nunþat sentinþa pe fond. Inculpatul
a recunoscut totul, a cerut sã be-

neficieze de reducerea limitelor de
pedeapsã, astfel cã, judecãtorii l-
au condamnat pentru ultraj la 1 an
ºi 6 luni închisoare ºi au decis sã-
i revoce suspendarea executãrii pe-
depsei de 1 an ºi 6 luni primitã pen-
tru ucidere din culpã, cele douã fi-
ind contopite ºi sporite cu o trei-
me, astfel cã Bancãu a primit o pe-
deapsã totalã de 2 ani închisoare
cu executare. În plus, inculpatul
trebuie sã-i achite poliþistului local
20.000 lei daune morale. Sentinþa
nu este definitivã, putând fi ataca-
tã cu apel la Curtea de Apel Craio-
va, însã doljeanul rãmâne în spa-
tele gratiilor, conform hotãrârii ju-
decãtorilor craioveni.

rupþie ofiþerii doljeni au obþinut re-
zultate pozitive, ce au avut la bazã
buna cooperare cu Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, Parche-
tul de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova, Serviciul Teritorial Craiova
din cadrul DNA, DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova, procurorul-
ºef Ion Spiridon fiind prezent la
aceastã întâlnire, BCCO Craiova,
structura localã a DGIPI ºi SRI –
Secþia Dolj.

A doua parte a acestui proiect
se desfãºoarã astãzi. De la ora
10.00, în incinta Centrului Co-
mercial Electroputere, din Craio-
va, va fi amplasatã o construcþie
modularã de tip labirint care va
oferi cetãþenilor posibilitatea sã-ºi
consolideze cunoºtinþele despre
infracþiunile de corupþie ºi sã des-

copere instrumentele aflate la în-
demâna tuturor pentru a sesiza
aceste fapte.

Proiectul „Plãteºte zero pentru
ce þi se cuvine” se aflã la a treia
ediþie, municipiul Craiova fiind ulti-
ma destinaþie în rândul celor 7 lo-
calitãþi din þarã unde Labirintul anti-
corupþie a ajuns anul acesta, res-
pectiv Suceava, Târgoviºte, Giur-
giu, Zalãu, Miercurea Ciuc, Arad ºi
Craiova. Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj îndeamnã cetãþenii sã fie
responsabili ºi sã semnaleze deîn-
datã orice faptã de corupþie sãvâr-
ºitã de cãtre personalul Ministeru-
lui Afacerilor Interne, la linia Tel-
verde anticorupþie 0800.806.806, ce
poate fi apelatã gratuit din orice re-
þea de telefonie sau la numãrul de
telefon/fax 0251.553.951.

„Gigioc” ºi alþi ºase craioveni reþinuþi
pentru încãierarea de la barul On Off
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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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Gabriel Vlãduþ a precizat în cu-
vântul de deschidere cã prin aceastã
activitate are loc relansarea Curþii
de Arbitraj de pe lângã Camera de
Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj,
încercându-se introducerea unui
serviciu la nivelul judeþului, în con-
diþiile în care activitatea Curþii de
Arbitraj se realizeazã la nivelul re-
giunii Oltenia. ªi asta pentru un
mediu economic care sã se desfã-
ºoare într-un climat de expertizã.
„Curtea de Arbitraj poate sã fie o
soluþie în acest sens. Dacã accep-
taþi de pe o poziþie absolut minori-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Av. Lucian Sãuleanu: „Ne-am propus ca prin acest eveniment
sã identificãm locul ºi rolul arbitrajului ca modalitate alternativã, via-
bilã ºi valabilã pentru soluþionarea unor astfel de litigii, nu numai co-
merciale, pentru cã este un spectru ceva mai larg. Ar putea fi o alter-
nativã la justiþia statalã pe care o oferã statul ca atare ºi care de multe
ori îºi aratã limitele. Vom încerca aºadar, sã identificam avantajele ºi
dezavantajele arbitrajului naþional ºi internaþional. Printre cei prezenþi
în salã fiind arbitrii internaþional...”.
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a captat atenþia publiculuia captat atenþia publiculuia captat atenþia publiculuia captat atenþia publiculuia captat atenþia publicului

Curtea de Arbitraj Dolj – Camera de Co-
merþ ºi Industrie, în colaborare cu Faculta-
tea de Drept ºi Baroul Dolj, au organizat marþi,
la Aula Magna  a Facultãþii de Drept, Confe-
rinþa „Arbitrajul Intern ºi Internaþional”. Cu-
vântul de deschidere l-a avut ing. dr. Gabriel
Vlãduþ, preºedintele Camerei de Comerþ ºi
Industrie Dolj. De la Universitatea din Saar-
land, Germania, a fost prezent la eveniment

prof. univ. dr. Michael Martinek, care a ex-
pus tema “International commercial arbitra-
tion – Advantages of arbitration as alternative
dispute resolution”. Moderatorul a fost av.
Lucian Bernd Sãuleanu, preºedintele Curþii
de Arbitraj Dolj ºi preºedintele Baroului de
Avocaþi Dolj. Au participat  oameni de afa-
ceri, avocaþi, cadre didactice, practicieni ai
dreptului ºi studenþi.

tarã de inginer, o definiþie a Curþii
de Arbitraj, eu fiind absolvent al
Facultãþii de Automatizãri ºi Cal-
culatoare, pentru noi înseamnã o
unitate administrativã în cadrul
CCI destinatã judecãrii litigiilor,
dacã partenerii comerciali acceptã
ºi ei aceastã formã în contractele
pe care le încheie. Îar în continua-
re, atât domnul avocat Sãuleanu,
preºedintele Curþii de Arbitraj Dolj,
cât ºi domnul Martinek vor arãta
avantajele indiscutabile, pentru
mediul de afaceri în primul rând,
în ceea ce priveºte timpul alocat,

reducerea de taxe, eficien-
þa pe care o pot avea în
activitatea curentã a firme-
lor dânºilor, în condiþiile
care din ce în ce mai mul-
te firme  vor introduce în
contracte aceastã clauzã a
judecãrii potenþialelor liti-
gii la nivelul Curþii de Ar-
bitraj Dolj”, a subliniat ing.
Gabriel Vlãduþ, preºedinte-
le Camerei de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj.
O colaborare viitoare
cu Facultatea de Drept

Reprezentantul CCI a
mai spus cã nu toate
judeþele þãrii au cur-
þii de arbitraj, doar 8
judeþe au ºi nu  în
mod întâmplãtor.

„Voi vorbi pe scurt despre un
al doilea scop pe care îl
avem, în reorganizarea Cur-
þii de Arbitraj. Prima  com-
ponentã fiind cea de experti-
zã practicã doveditã. Ne ui-
tãm cu foarte mare atenþie la
o colaborare cu Facultatea de
Drept, pentru cã dorim ca
experþii care  mâine vor fi
piaþã pentru a rezolva cât mai
eficient cazurile pe care le au,
sã poatã realiza ºi consultan-
þã pentru firmele care lucrea-
zã în acest domeniu. În ace-

laºi timp, vreau sã vã
spun cã în lista arbitri-
lor pe care i-am selecþionat
ºi aprobat la nivelul Camerei
de Comerþ se aflã ºi arbitrii
cu expertizã ºi experienþã in-
ternaþionalã doveditã, pentru
cã sunt din ce în ce mai
multe firme, chiar la nivelul
Doljului, dar ºi a regiunii Ol-
teniei, care au afaceri inter-
naþionale. Pe toþi încercãm
sã-i apãrãm, iar prin Facul-
tatea de Drept sã asigurãm,
pe de o parte, aceea consul-
tanþã de formare, pe de altã
parte, consultanþa necesarã
pentru tot ceea ce înseamnã
activitatea desfãºuratã în ju-
deþul Dolj, de la dreptul de
proprietate la care noi ne ui-
tãm cu mai puþinã atenþie faþã

de cum ar trebui, la proprietatea in-
dustrialã, cu atât mai puþin, pânã la
toate aspectele legate de activitãþile
comerciale”, a mai spus Vlãduþ.
„Trebuie sã identificãm astfel
cele mai bune soluþii
pentru a revigora  arbitrajul”

Avocatul Sãuleanu a prezentat

câteva informaþii în legãturã cu is-
toricul arbitrajului, acesta pãrând
în acest moment „mai puþin vigu-
ros”, deºi aceastã instituþie are o
activitate îndelungatã, apãrând re-
glementat chiar în Codul de Pro-
cedurã Penal publicat în 1965. „O
spun nu numai pentru noi, juriºtii
prezenþi aici, dar ºi pentru mediul
de afaceri, ca sã creadã în noi, cã
dorim aceastã activitate la un nivel
ridicat. Începutul a fost fãcut acum
patru ani, sub conducerea domnu-
lui Gabriel Olteanu ºi nu facem alt-
ceva decât sã menþinem acest trend

de creºtere instituþional. Un arbi-
traj puternic ºi care reprezintã într-
adevãr pentru români o instituþie
adecvatã este Curtea de Arbitraj de
la Bucureºti, care din 1953 îºi des-
fãºoarã activitatea fãrã întrerupe-
re. În anii 1970-1980 era chiar un
arbitraj de stat organizat la nivelul
Olteniei, un arbitraj puternic. În
acei ani, academicianul Ion Doga-
ru, fondatorul Facultãþii de Drept,
prezent de asemenea astãzi (n.r.
marþi), scria în Tratatele de Comerþ
Internaþional despre arbitrajul co-
mercial, lucru rar întâlnit. ªi astfel
ºi-a urmat cursul firesc acest ar-
bitraj. Trebuie sã-i amintesc aici pe
domnii Liviu Jurã ºi Radovici, oa-
meni care au susþinut arbitrajul
timp de 20 de ani. Din pãcate, în
acest moment arbitrajul este într-
o cãdere ºi asta de vreo 15-20 de
ani. Noi am vrut sã rupem în ulti-
mii patru ani aceastã cãdere într-
un fel. De ce ? ªi este o întrebare
la care trebuie sã gãsim rãspun-
sul... urmare a unui dar otrãvit. La
un moment dat, acele proceduri
rapide de soluþionare ºi fãrã cos-

turi ºi mã refer aici la somaþia de
platã au fost preferate, asta în loc
de a  se introduce anumite clauze.
ªi în acest moment în Europa este
preferat arbitrajul prin urmarea
acestor avantaje. Noi trebuie sã
identificãm astfel cele mai bune so-
luþii pentru a revigora  arbitrajul”,
a subliniat avocatul Sãuleanu.
„Arbitrajul internaþional are
particularitãþile sale”

Prof. univ. dr. Michael Marti-
nek, Universitatea din Saarland,
Germania, a fãcut o prezentare în

detaliu a arbitrajului internaþional,
concluzia avocaþilor prezenþi în
salã fiind cã arbitrajul internaþio-
nal seamãnã foarte mult cu arbi-
trajul naþional, fiind vorba de rã-
dãcini comune, care provin din
dreptul roman. Sunt cam aceleaºi
avantaje ºi dezavantaje. „Este o
oportunitate pentru mine sã vã
vorbesc astãzi (n.r. marþi) despre
arbitrajul internaþional. În urmã cu
câþiva ani mi s-a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa al Uni-
versitãþii din Craiova. O mare
onoare pentru mine. Îmi place
foarte mult oraºul Craiova, îmi
place Universitatea dumneavoas-
trã ºi mai ales îmi place Româ-
nia. Arbitrajul vizeazã o discuþie
destul de laborioasã. Arbitrajul
internaþional are particularitãþile
sale, de aceea include o serie de
reguli. La baza arbitrajului inter-
naþional stau convenþiile interna-
þionale. Ai nevoie ºi de o energie
deosebitã pentru activitatea de ar-
bitraj...”, a subliniat invitatul din
Germania, care a pus mult suflet
în expunerea realizatã.
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Câte ceva din „testamentul politic”Câte ceva din „testamentul politic”Câte ceva din „testamentul politic”Câte ceva din „testamentul politic”Câte ceva din „testamentul politic”
al lui Obama, expus la Atena!al lui Obama, expus la Atena!al lui Obama, expus la Atena!al lui Obama, expus la Atena!al lui Obama, expus la Atena!

MIRCEA CANÞÃR

O orã a durat discursul, de-a dreptul
erudit, cu referinþe din cultura greacã cla-
sicã ºi un mesaj politic puternic, rostit la
Fundaþia culturalã Niarkos, din Atena, de
preºedintele american Barack Obama,
aflat la sfârºit de mandat. Un discurs pre-
zentat drept un „testament politic” de an-
turajul sãu, în faþa unui auditoriu com-
pus din membrii guvernului Alexis Tsi-
pras, lideri politici, decidenþi economici,
elevi ai Colegiului american de la Atena.
„Pentru ultimul meu voiaj am gãsit de
cuviinþã sã vizitez o mare þarã, leagãnul
democraþiei, sursa idealurilor ºi valorilor
care au servit la geneza democraþiei ame-
ricane”, a spus Barack Obama, la 15
noiembrie a.c., în cursul întâlnirii sale cu
omologul grec, Prokopis Pavlopoulos,
înainte de a se deplasa la Berlin. Barack
Obama a electrizat asistenþa, de regulã

vorbeºte seducãtor, insistând acum pe re-
ducerea „inegalitãþilor, marea sfidare a
democraþiei moderne”, dar ºi recoman-
dând, în mai multe rânduri, renegocieri
necesare „ale datoriei (175% din PIB),
care gripeazã economia”, mesaj ºi pen-
tru ministrul german de Finanþe, Wol-
fgang Schauble. De partea greacã, satis-
facþia vizitei a fost deplinã, ea redemon-
strând cã Grecia face parte dintre prie-
tenii SUA, cum se felicita liderul grupu-
lui parlamentar de prietenie greco-ame-
ricanã, Evi Karakosta. Din raþiuni istori-
ce, Grecia este o þarã în care sentimen-
tul anti-american ºi anti-imperialist, a
rãmas multã vreme difuz, scrie editoria-
listul ziarului „Ethnos”, care gãseºte sur-
sa antipatiei, în evenimentele care au ur-
mat celui de-a doilea rãzboi mondial, când
þara a plonjat în rãzboiul civil dintre re-

galiºti ºi comuniºti (1946-1949). Truman
a lansat în 1947 faimoasa doctrinã cu
contagiunea comunistã, pentru a justifi-
ca intervenþia armatei americane, în rãz-
boiul civil ºi a obþine de la Congres fon-
durile necesare. Complicitatea dintre ad-
ministraþia americanã ºi „regimul colo-
neilor” (1967-1974) nu a putut fi uitatã.
La 17 ani de la ultima vizitã a unui preºe-
dinte american, cea din 1999 a lui Bill Clin-
ton, Barack Obama a adus o odã demo-
craþiei, chiar dacã manifestanþii au denun-
þat în stradã, la Atena, imperialismul ame-
rican. „Astãzi, mai mult ca niciodatã lu-
mea are nevoie de o Europã democratã” a
spus Barack Obama atenienilor. „Aici,
acum 25 de secole, o nouã idee a rãsãrit:
democraþia”. ªi, în prima etapã, a ultimu-
lui sãu voiaj în Europa, a vrut sã retrãias-
cã „visul sãu de copil”, scrie tot Ethnos:

sã vorbeascã de democraþie sub Akropo-
le. Suntem pe o turnantã decisivã, pentru
America ºi pentru lume, scrie acelaºi co-
tidian grec. Fiindcã Grecia îºi are rolul sãu
strategic în NATO, unde trebuie sã rãmâ-
nã, chestiune vitalã, atâta vreme cât fron-
tierele sale cu Turcia, în viziunea Anka-
rei, pot fi rediscutate. O primire caldã, nici
nu se putea altfel, i s-a fãcut lui Barack
Obama la Berlin, ºi la dineul cu Angela
Merkel el a adus acesteia un omagiu, ca-
lificând-o „partenera sa internaþionalã, pro-
babil cea mai apropiatã”. Astãzi, îi întâl-
neºte, pe rând, pe Francois Hollande,
Matteo Renzi ºi Theresa May. „Suddeus-
che Zeitung” spune cã „nu este doar un
turneu de adio, ci este unul de trecut în
revistã mai multe dosare sensibile, la care
s-a lucrat împreunã”. Nu peste multã vre-
me se va vorbi de „moºtenirea Obama”.

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce dacã sunt tarabele pline,
Popescule,  dacã buzunarele
noastre sunt goale.

OFF-uri

Astãzi, se celebreazã a noua Zi
Europeanã a Informãrii despre
Antibiotice (ZEIA), un eveniment
anual desfãºurat sub coordonarea
Centrului European pentru Contro-
lul Bolilor (ECDC), þintind rezis-
tenþa la antimicrobiene (RAM) –
inamic al sãnãtãþii publice mondiale
de o virulenþã ce a justificat o reu-
niune specialã în cadrul recentei
Adunãri Generale ONU. Într-ade-
vãr, necontracaratã azi, prin poli-
tici ferme la nivel comunitar (me-
dicina de familie) ºi spitalicesc,
tendinþa actualã RAM va atrage 10
milioane decese în 2050.

Desfãºuratã sub sloganul „Cod
roºu privind antibioticele: infor-
mare publicã, prescriere pruden-
þã, igienã riguroasã în spitale!”,

Cod roºu de rezistenþã la antibiotice
Peste 600 de mii de români iau antibio-

tice fãrã sã consulte medicul în prealabil,
obicei care este parþial responsabil pen-
tru apariþia unor bacterii aproape impo-
sibil de tratat. Specialiºtii avertizeazã cã
rezistenþa la antibiotice a devenit o pro-

blemã de sãnãtate publicã în întreaga
lume. Ultimul studiu fãcut aratã cã Româ-
nia este pe locul doi în Uniunea Europea-
nã la consumul de antibiotice, dupã Gre-
cia. La capitolul rezistenþã, pe unii ger-
meni, suntem însã pe primul loc în UE.

ZEIA 2016 are ca temã „Dezvol-
tarea multi-rezistenþei la bacterii –
ameninþare gravã pentru siguranþa
ºi viaþa pacienþilor”. Scopul speci-
fic ZEIA 2016 este sporirea con-
ºtientizãrii specialiºtilor privind
amplificarea RAM în urma abuzu-
lui în prescrierea ºi consumul de
antibiotice. Aºa cum se prezintã
astãzi, RAM creeazã perspectiva
sumbrã a unei lumi în care viaþa
pacienþilor ar putea fi pusã în peri-
col de infecþii, altãdatã banale, cu
bacterii ce nu vor mai putea fi ani-
hilate de antibioticele disponibile.

România, locul doi la consumul
de antibiotice

În acelaºi timp, ZEIA 2016 fo-
calizeazã pe informarea publicu-

lui larg în privinþa mijloacelor de
apãrare aflate la îndemâna sa în
faþa ameninþãrii RAM: aprofun-
darea informãrii privind indica-
þiile antibioticelor ºi evitarea re-
curgerii necontrolate la acestea.
În Europa, dinamica RAM în in-
tervalul 2011 – 2014  (cele mai
noi date) a continuat sã fie foar-
te îngrijorãtoare, cu rezistenþa
multiplã la antibiotice semnifica-
tiv crescutã pentru 3 dintre cele
5 tulpini de bacterii supraveghea-
te de ECDC.

În 2014 România se gãsea
printre þãrile cele mai vulnerabile
în privinþa RAM, cu creºteri sem-
nificative în intervalul 2011-2014
pentru 2 tulpini bacteriene, situa-
þie staþionarã la nivel înalt pentru

o tulpinã ºi pe  poziþii dintre cele
mai defavorabile pentru alte 2 tul-
pini între þãrile raportoare cãtre
ECDC. În euro-context, consu-
mul de antibiotice în România se
gãsea, de asemenea, într-o situa-
þie criticã, pe locul 29 cel mai de-
favorabil din 30 þãri raportoare
în 2014.

Utilizarea eronatã a medica-
mentelor, costuri de 50 de
miliarde de dolari

În cadrul Adunãrii Generale
ONU de anul acesta s-a discu-
tat despre rãspândirea pe scarã
largã a rezistenþei la antimicro-
biene a unor bacterii, paraziþi ºi
virusuri, ceea ce creeazã per-
spectiva sumbrã a unei lumi fãrã
antimicrobiene eficiente în care
viaþa pacienþilor ar putea fi pusã
în pericol de infecþii banale, pânã
de curând tratabile.

Potrivit unui studiu recent,
dintr-un top ºapte al ameninþã-
rilor la adresa speciei umane, re-
zistenþa bacteriilor la antibiotice
se aflã pe locul doi. Cauza prin-
cipalã pentru aceastã situaþie
este, potrivit specialiºtilor, utili-
zarea eronatã sau excesivã, ce
duce la costuri de peste 50 de
miliarde de dolari anual. La ni-
vel mondial, industria de antibio-
tice ajunge la 1.050 de miliarde
de dolari.

În UE, dinamica RAM în in-
tervalul 2011 – 2014 continuã sã
fie în ansamblu preocupantã, cu
mediile ponderate pe populaþie
ale rezistenþei combinate semni-
ficativ crescute pentru 3 dintre
cele 5 principale tulpini supra-
vegheate.

În intervalul 2010-2014, con-
sumul mediu de antibiotice în
ambulator, reprezentând 90%
din consumul total, a crescut
semnificativ în UE.

RADU ILICEANU



Zece localitãþi din Dolj, învãþate
cum sã se apere la dezastre

O personalitate a culturii ºi cer-
cetãrii precum prof. univ. dr. Ce-
zar Avram nu a putut fi trecutã cu
vederea la împlinirea, recentã, a
celor 70 de ani. Colegii de la Insti-
tutul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor” i-au pre-
gãtit acestuia o surprizã cu totul de-
osebitã. Au editat un volum intitulat
„O viaþã în slujba cercetãrii. In
Honorem Cezar Avram”, coordo-
natori fiind Mihaela Bãrbieru ºi Lu-
cian Dindiricã. În cele 624 de pa-
gini, cartea adãposteºte impresiile,
memoriile, recunoºtinþa ºi satisfac-
þia celor care l-au cunoscut pe Ce-
zar Avram. Încã din Cuvântul de
întâmpinare, semnat de prof. univ.
dr. Cezar Spînu, rectorul Universi-
tãþii din Craiova, aflãm cã „prin ac-
tivitãþile ºtiinþifice derulate, Cezar
Avram este personalitatea istoricã

In Honorem Cezar Avram

70 de ani împliniþi, dintre care 44 în profe-
sia universitarã, autor a zeci de cãrþi – 11 cãrþi
ca unic autor, 86 ca prim autor sau coordona-
tor, peste 500 de studii ºi articole publicate
în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãta-
te. Sunt doar câteva dintre bornele profesio-
nale devoalate, ieri, de cei care au dorit sã-l
omagieze pe profesorul, omul de culturã ºi nu
în ultimul rând prietenul de suflet Cezar

Avram. Atmosfera din Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman” a fost mai mult decât recon-
fortantã, a fost plinã de o emoþie greu de disi-
mulat. Personalitãþi din lumea universitarã, a
administraþiei locale, foºti colegi de facultate
au dorit sã-ºi exprime preþuirea faþã de un
nume important al colectivitãþii ºtiinþifice ºi
academice, prof. univ. dr. Cezar Avram.

Pornind de la aceastã idee s-a
nãscut proiectul „Opoziþie comu-
nitarã împotriva evenimentelor
dezastruoasa”, care este finanþat
din Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã – FEDR, prin Pro-
gramul Interreg VA România-Bul-
garia, de cãtre Asociaþia „Vasilia-

ce s-a manifestat în societatea ro-
mâneascã cu profesionalism, com-
petenþã, eleganþã, sobrietate, spirit
novativ ºi cu o mare putere de a
construi ºi de a duce la bun sfârºit
toate proiectele”.

„ªi-a pus pecetea
pe generaþii de tineri”

Printre apropiaþii de suflet ce au
dorit sã-i fie aproape au fost: Tu-
dor Nedelcea; vicepreºedintele
Consiliul Judeþean Dolj, Cosmin
Vasile; prorectorul Universitãþii din
Craiova, Radu Constantinescu;
Dumitru Otovescu, Gheorghe
Bicã, Ion Deaconescu, Corneliu
Sabetay, Tudor Rãdulescu, Mircea
Pospai, Mircea Zãvãleanu, Ilie ªte-
fan, Gheorghe Dãniºor.

„Eu cred cã, mai ales astãzi,
când lumea este într-o convulsie

profundã, când noi toþi suntem
însemnaþi de indiferenþã, de singu-
rãtate, dar mai ales de o mare cri-
zã moralã, aceste gesturi, aceste
cuvinte, aceste evenimente se pot
metamorfoza într-o sãrbãtoare a
sufletului. Sunt convins cã noi toþi
suntem pãrtaºii, azi, la aceastã sãr-
bãtoare a lui Cezar Avram, un om
ºi un coleg deosebit. ªi îmi place
sã spun cã trebuie întotdeauna sã-
i dãm Cezarului ce e al Cezarului,
adicã dragostea ºi respectul nos-
tru pentru cã acest om, acest das-
cãl minunat ºi-a pus pecetea pe ge-
neraþii de tineri, transformându-le
pur ºi simplu destinul”, a precizat
prof. univ. dr. Ion Deaconescu.

Este nevoie de repere morale
„Pentru cã, aici, în salã, sunt

mulþi care sunt stãpânii cuvintelor
ºi pentru cã viaþa ºi activitatea m-
au învãþat cã este mai bine sã as-
culþi decât sã vorbeºti. Vreau sã-i
spun, în primul rând, prietenului ºi
colegului meu de liceu Nucu Mari-
nescu cã, atunci când am fost îm-
preunã ºi am fãcut politicã, am fost
niºte naivi. Eu, în naivitatea mea,
am crezut, la vremea respectivã, cã
politica se face cu oameni de ca-
racter. Nucu Marinescu, Cezar
Avram, Tudor Rãdulescu ºi mulþi
alþi oameni pe care i-am ales cu
mare grijã ºi am încercat sã facem

ceva. Ce am reuºit, am reuºit la
vremea respectivã. Acum e altfel ºi
nu vreau sã mai comentez”, a spus
Ilie ªtefan, fost parlamentar ºi
ministru secretar de stat.

„În lumea atât de tulburatã ac-
tualã este nevoie de repere. Noi,
acum, validãm un reper moral.
(...). În urmã cu mulþi ani, toþi par-
lamentarii ºi demnitarii Craiovei
ieºeau în faþa poporului Craiovei
împreunã, pentru cã ei reprezen-
tau, totuºi, Craiova. Aºa cã nu mi
se pare deloc de mirare cã, peste
timp, indiferent dacã au mai fãcut
sau nu politicã, oameni ca Cezar
Avram, Dumitru Otovescu, Cor-
neliu Sabetay, Ilie ªtefan sunt oa-
meni ce ne apreciem”, a punctat
Nicolae Marinescu, directorul
Editurii Aius.

Un istoric respectat al Craiovei
Emoþionat vizibil, vãzând asis-

tenþa numeroasã care a venit sã-l
omagieze, profesorul Cezar Avram
a accentuat prieteniile trainice, de
care s-a bucurat de-a lungul vieþii
ºi care l-au înnobilat spiritual. Mai

mult, ca o lecþie de viaþã predatã
de la înãlþimea unui istoric respec-
tat în urbe, Cezar Avram a arãtat
cã, pânã la urmã, omenia este apa-
najul omului cult, bine calibrat pro-
fesional. „Septuagenarul Cezar
Avram, neresetat recunoaºte cã are
momente când se simte emoþionat.
Sunt produsul unei familii oneste,
care a încercat sã-mi imprime,
încã din anii de început, ideea cã,
atunci când urci, sã dai bunã ziua,
pentru ca atunci când cobori, sã þi
se rãspundã. Sunt oameni la care
þin enorm de mult, de la care am
avut ce învãþa ºi aici nu pot sã-i
ignor pe cei trei prieteni de-ai mei,
de fiecare zi: Vladimir Osiac, Di-
nicã Ciobotea ºi Gheorghe Pârvu.
Nu pot sã omit amiciþia arãtatã de
oameni pe care îi respect enorm –
Corneliu Sabetay, Ilie ªtefan, Nucu
Marinescu”, a mãrturisit prof. univ.
dr. Cezar Avram, salutându-i, ast-
fel, pe toþi cei care timp de aproa-
pe trei ore au uitat cum trece tim-
pul, atunci când eºti aproape unui
prieten de-o viaþã.

VALENTIN CEAUªESCU

Mii de pagube ºi un sat distrus în întregime:
bilanþul sumbru al celei mai mari catastrofe na-
turale care s-a abãtut asupra Doljului, în 2006,
odatã cu revãrsarea Dunãrii. Nici anii care au tre-
cut ºi nici ridicarea din temelii a noi aºezãri nu

au putut sã ºteargã din memoria localnicilor ºocul
dezastrului pe care l-au trãit, pe viu, în acele zile.
Un ONG local s-a gândit sã întreprindã ceva pen-
tru ca oamenii sã ºtie mãcar ce trebuie sã facã ºi
cum sã reacþioneze corect în astfel de situaþii.

da”  a Mitropoliei Oltenia, alãturi
de parteneri de Bulgaria (Asocia-
þia „Free Youth Center” din Vidin)
ºi Crucea Roºie – Filiala Dolj.

„La inundaþiile care au afec-
tat, cu anii în urmã, sudul jude-
þului, ne-am concentrat sã îi aju-
tãm pe oameni, în funcþie de ne-

voile pe care le aveau atunci, dar
ne-am dat seama cât de bine ar
fi fost ca aceºtia sã fi fost pre-
gãtiþi sã reacþioneze corect ºi
adecvat la situaþia în care s-au
aflat. Prin intermediul acestui
proiect ne propunem sã facem
exact acest lucru, sã îi pregãtim
pe oameni cum sã reacþioneze
corect dacã se întâmplã o situa-
þie de urgenþã”, a declarat Adrian
Stãnulicã, preºedintele Asociaþiei
„Vasiliada”.

Cursurile vor începe din luna
decembrie

Începând din luna decembrie,
voluntarii de la Crucea Roºie – Fi-
liala Dolj vor merge în localitãþile
selectate ºi vor organiza cursuri
de prim ajutor pentru voluntarii
care existã ºi care funcþioneazã pe
lângã autoritãþile locale, cât ºi pen-

tru alte persoane din comunitate,
cum ar fi responsabili cu asisten-
þa socialã sau psihologi. „Suntem
pregãtiþi cu specialiºti foarte buni
care vor merge ºi îi vor instrui pe
aceºti oameni. Pe lângã cursurile
de prim ajutor, care sunt extrem
de necesare, proiectul prevede ºi
cursuri de asistenþã psihologicã
oferitã posibilelor victime ale unor
situaþii neprevãzute sau dezastre
naturale, care lipsesc, deºi sunt
foarte utile ”, a precizat Maria Vin-
tilã, directorul Crucea Roºie – Fi-
liala Dolj, partener în proiect.

450 de persoane vor fi instruite
În cadrul proiectului, vor fi in-

struite 450 de persoane, atât din
Bulgaria (regiunea Montana ºi Vi-
din), cât ºi din Dolj (zece locali-

tãþi – Bistreþ, Valea Stanciului,
Negoi, Cãlãraºi, Ostroveni, Mã-
ceºu de Jos, Cârna, Giurgiþa,
Goicea ºi Urzicuþa).

Pe lângã cursurile de prim aju-
tor ºi suport psihologic pentru
victimele post-dezastru, proiec-
tul va mai oferi fiecãrei comu-
nitãþi ºi echipamente de care sã
se ajute la intervenþii: douã pom-
pe de stins incendii, o staþie de
comunicare radio, 10 kit-uri de
prim ajutor, zece veste reflecto-
rizante, zece mãºti de praf, o
coardã de salvare de la înec.

Valoarea acestui proiect este
de 238.481 de euro, fonduri eu-
ropene, ºi va fi implementat, în
Bulgaria ºi Dolj, pânã în luna fe-
bruarie 2018.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Organizat de Filarmonica „Ol-
tenia”, cu susþinerea Primãriei Cra-
iova, Festivalul Internaþional
„Craiova Muzicalã” se desfãºoa-
rã în perioada 18-30 noiembrie,
sub Înaltul Patronaj al Majestãþii
Sale Regele Mihai I. Pe parcursul
celor douã sãptãmâni, evenimen-
tul propune publicului 25 de eve-
nimente, aceastã a 43-a ediþie fi-
ind dedicatã exclusiv muzicii con-
temporane. „Este un festival ieºit
din tiparele obiºnuite, dedicat în
totalitate muzicii noi, muzicii se-
colului XX – începutului secolului
XXI. Aºa cum a fost ºi anul trecut
un festival atipic, de stradã, aces-
ta este adresat muzicii mai rar cân-
tate. Din pãcate, aº spune, pentru
cã este o muzicã foarte valoroasã,
dar foarte puþin cunoscutã”, a

subliniat Radu Jianu, consultant
artistic la Filarmonica „Oltenia”.

Prof. Doina Rotaru,
apreciatã compozitoare,

gireazã programul muzical
Întreg programul festivalului a

primit girul apreciatei compozitoa-
re Doina Rotaru, totodatã profe-
sor la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti. În cadrul
unei conferinþe de presã, domnia
sa a opinat cã, dacã filmul ºi tea-
trul contemporan sunt foarte

Artiºti din 13 þãri, la festivalulArtiºti din 13 þãri, la festivalulArtiºti din 13 þãri, la festivalulArtiºti din 13 þãri, la festivalulArtiºti din 13 þãri, la festivalul
muzicii contemporane de la Craiovamuzicii contemporane de la Craiovamuzicii contemporane de la Craiovamuzicii contemporane de la Craiovamuzicii contemporane de la Craiova

La Filarmonica „Oltenia” se deschide
astã-searã, cea de-a 43-a ediþie a Festiva-
lului Internaþional „Craiova Muzicalã”, una
dedicatã muzicii moderne ºi contempora-
ne. Timp de douã sãptãmâni, publicul este
provocat sã trãiascã experienþa muzicii noi
participând la un program divers, ce cu-
prinde de la concerte simfonice, muzicã de
camerã ºi recitaluri instrumentale la un
simpozion muzicologic pe teme inedite,
concert-performance în piscinã, jazz, film
mut cu muzicã live ºi demonstraþii ale ce-
lor mai noi tehnici instrumentale. Invitaþi
sunt peste 20 de artiºti strãini, nume deja
consacrate ale scenei muzicale internaþi-
onale, din SUA ºi Europa – Germania,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În programul festivalului:
 Concerte simfonice cu Orchestra Filarmonicii „Oltenia” (dirijori

invitaþi: Gheorghe Costin ºi Tiberiu Soare); Orchestra de Camerã a Filar-
monicii „Oltenia” (dirijor: Ivan Iliev – Bulgaria); soliºtii Emil Viºenescu
(clarinet), Mario Caroli (flaut, Italia), Barrie Webb (trombon, Anglia), Adam
Kosmieja (pian, Polonia), Jure Gradisnik  (trompetã, Slovenia)
 Concerte camerale: Pearls Before Swine Experience (Suedia),

Green Thing Ensemble (Austria), SIGMA Project (Spania), Cvartetul de
coarde „Logos” (SUA), Trio Contraste, Profil,  SonoMania, Atem,  Per-
cutissimo (România)
 Recitaluri instrumentale: Mario Caroli (flaut), Barrie Webb

(trombon),  Ghenadie Rotari (acordeon, Republica Moldova), Mihai
Mãniceanu (pian), Veronica Anuºca (sopranã, România)
 Concerte de jazz: Mircea Tiberian & Friends, Jazzappella (România)
 Concert-performance: Irinel Anghel ºi invitaþii ei
 Proiecþie de film mut cu muzicã live: „Tabu” (1931) de F.W.

Murnau, cu muzicã de Vioieta Dinescu (Germania) – interpreteazã Trio
Contraste
 Proiecþii de filme în cadrul concertelor ºi al simpozionului de

muzicologie
 Demonstraþii ale noilor tehnici instrumentale: flaut, trom-

bon, vioarã, clarinet, acordeon, saxofon, percuþie
 MUTTIS KINDER – Germania
 Simpozion de muzicologie: „Mecanici si mecanisme în muzi-

cã” – sâmbãtã, 19 noiembrie, ora 12.00, Sala „Filip Lazãr” a Filarmoni-
cii „Oltenia”, cu participarea muzicologilor Bianca Temeº, ªtefan Firca,
Vlad Vãidean, Constantin Secarã

Tiberiu Soare, dirijor: «Sunt bucuros cã mã aflu aici. Mã întorc de
fiecare datã cu foarte mare plãcere la pupitrul orchestrei craiovene – o
orchestrã de tradiþie, care reprezintã foarte mult nu numai pentru comuni-
tatea localã, dar ºi pentru tot ceea ce înseamnã zona aceasta de sud a
României. Existã în spatele ei o activitate ºi un efort susþinut de zeci de ani,
care îi fac cinste. Astfel, ºi eu mã simt privilegiat de fiecare datã cânt sunt
invitat aici. Gãsesc un colectiv în plinã transformare, care trece printr-o
perioadã de creºtere, se apropie de un vârf de formã. Nu pot decât sã salut
acest lucru, este în primul rând meritul muzicienilor din orchestrã».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

aproape de public, nu acelaºi lu-
cru se poate spune despre muzica
nouã. „Avem de-a face cu un lim-
baj al sunetelor, care nu e foarte
cunoscut astãzi. Pentru cã secolul
XX a fost unul de invenþii, de ino-
vaþii extraordinar de bogate. Însã
muzica se adreseazã direct sufle-
tului, indiferent dacã a fost scrisã
astãzi sau în secolul trecut sau
acum trei secole. Este vorba de o
poveste pe care fiecare compozi-
tor vrea sã o spunã cu sunete. Fes-
tivalul acesta cuprinde multe con-
certe în care interpreþii ºi compo-
zitorii doresc sã vã povesteascã
prin intermediul sunetelor, interfe-
rând cu teatrul ºi cu filmul. Sunt
evenimente pe care noi le-am gân-
dit sã atragã publicul spre acest
fenomen numit muzicã nouã. De

altfel, în program am inclus nu
numai muzicã scrisã astãzi – in-
clusiv prime audiþii absolute –, ci
ºi capodopere ale secolului XX, de
Debussy, Stravinski, Messiaen ºi
mulþi alþi compozitori deja celebri
ºi pe care publicul îi iubeºte cu si-
guranþã”, a precizat Doina Rota-
ru, adãugând cã apreciazã ca fiind
extraordinarã ideea Filarmonicii
„Oltenia” de a dedica douã sãptã-
mâni „acestui fenomen care se în-
tâmplã astãzi ºi pe care toþi trebuie
sã îl cunoaºtem”.

Dirijorul Tiberiu Soare:
„Este datoria unui

artist sã promoveze
muzica timpului sãu”

Festivalul este inaugurat astã-
searã, ora 19.00, de Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”,
avându-l la pupitrul dirijoral pe Ti-
beriu Soare, unul dintre cei mai
activi ºi de prestigiu muzicieni ai
þãrii noastre, cu o impresionantã
carte de vizitã: concerte în cola-
borare cu toate filarmonicile româ-
neºti, turnee în numeroase þãri din
Europa ºi Asia. Abordeazã cu ace-
eaºi mãiestrie repertoriile simfonic
(vocal-simfonic) ºi de operã, fiind
un promotor neobosit al muzicii
contemporane. „Am considerat în-
totdeauna, de la începutul activi-
tãþii mele, cã una din îndatoririle
de bazã ale unui artist, ale unui in-
terpret este sã promoveze arta tim-
pului sãu”, a declarat, la Craiova,
Tiberiu Soare.

Dirijorul a apreciat faptul cã
«aceastã direcþie a muzicii contem-
porane nu a fost deloc neglijatã
aici, la Filarmonica „Oltenia”» ºi
în mod special programul celei de-
a 43-a ediþii a Festivalului Inter-
naþional „Craiova Muzicalã”.
«Descopãr niºte lucruri absolut de-
osebite! Îl regãsesc pe flautistul
Mario Caroli – omul este un spec-
tacol în sine atunci când cântã! A-
l asculta într-un recital, ca ºi într-
un concert, pe 25 noiembrie, alã-
turi de Barrie Webb, un celebru
trombonist englez, cu Gheorghe
Costin la pupitrul dirijoral, este o
adevãratã experienþã! Îi regãsesc
pe cei din Ansamblul „Percutissi-
mo” de la Timiºoara, condus de
Doru Roma,un muzician remarca-
bil, Ansamblul „Sigma Project” din
Spania… Sunt evenimente care ar
face cinste absolut oricãrui centru
muzical din lumea civilizatã», a
mai spus Tiberiu Soare.

Compozitorul polonez
Jerzy Kornowicz:

„Mã bucur sã vãd aici un
festival atât de complex”

În posturã solisticã, publicul
va avea ocazia sã-i urmãreascã
pe doi dintre cei mai valoroºi in-
strumentiºti: clarinetistul Emil
Viºenescu – solist al Filarmoni-
cii „George Enescu” ºi profesor
la Universitatea Naþionalã de Mu-
zicã din Bucureºti, ºi pianistul

polonez Adam Kosmieja, disci-
pol al unor renumiþi maeºtri ai cla-
virului (Paul Badura-Skoda, Ivan
Moravec, Andrei Gavrilov, Boris
Berman º.a.), cu studii în Man-
hattan ºi Bydgoszcz, participãri
la festivaluri de muzicã contem-
poranã (Varºovia, Toulouse), tur-
nee în þãri din Europa, America
ºi Asia.

Programul concertului inaugu-
ral al festivalului este axat pe lu-
crãri din creaþia româneascã
(Cantos pentru clarinet ºi orches-
trã de ªtefan Niculescu ºi Atlantis
pentru orchestrã de Dan Dediu)
ºi cea polonezã: Big Transition
pentru pian ºi orchestrã de Jerzy
Kornowicz – compozitor care s-
a aflat, ieri, la Craiova. „Mã bu-
cur sã vãd aici un festival atât de
complex, cu atâtea evenimente.
Un motiv pentru care sunt un om
foarte implicat în festivalurile de
muzicã contemporanã din þara
mea este faptul cã avem nevoie
de acest gen. Aºa cum existã fes-
tivaluri de teatru ºi de film în
lume, aºa avem nevoie ºi de fes-
tivaluri de muzicã contempora-
nã”, a declarat muzicianul.

Despre lucrarea care îi va fi
cântatã astã-searã, Jerzy Korno-
wicz a spus cã «a fost compusã
pentru a reda legãturile dintre Po-
lonia ºi Ucraina, având premiera
în urmã cu trei ani, în centrul
Kievului. La doar o lunã dupã
eveniment, în aceeaºi Piaþã a In-
dependenþei erau ucise o sutã de
persoane… Titlul piesei, „Big
Transition”, înseamnã tocmai „o
mare schimbare”, trecerea cãtre
ceva mai bun».

***
Programul integral al Festiva-

lului Internaþional „Craiova
Muzicalã” se regãseºte atât pe
site-ul Filarmonici craiovene,
www.filarmonica-oltenia.ro, cât
ºi pe pagina de Facebook a insti-
tuþiei. Biletele se pot cumpãra de
la Agenþia din Calea Unirii nr. 14
(tel. 0351.414.697) ºi au preþ
unic: 10 lei, indiferent cã este vor-
ba de concerte simfonice/came-
rale sau recitaluri susþinute la Fi-
larmonica „Oltenia”, Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”, Casa de
Culturã a Studenþilor ºi Muzeul
de Artã Craiova.

Anglia, Spania, Polonia, Italia, Suedia, Aus-
tria, Slovenia, Bulgaria, Serbia, Republica
Moldova –, cãrora li se alãturã cele mai
importante ansambluri de profil româneºti.
Organizatorii cred cã, deºi este vorba de
lucrãri mai puþin cunoscute, unele chiar
prime audiþii absolute, publicul iubitor de
muzicã ºi de experienþe noi va veni în nu-
mãr mare în sãlile de spectacol. „Sper cã
va veni multã lume, pentru cã este pãcat sã
ai un asemenea festival la Craiova ºi sã nu
îl apreciezi. Cu atât mai mult cu cât biletul
costã 10 lei la orice eveniment, iar unele
au intrare liberã”, a declarat, în cadrul unei
conferinþe de presã, Radu Jianu, consultant
artistic al Filarmonicii „Oltenia”.



vineri, 18 noiembrie 201610 / cuvântul libertãþii



cuvântul libertãþii / 11vineri, 18 noiembrie 2016



12 / cuvântul libertãþii vineri, 18 noiembrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Cu Matteo Renzi premier al Italiei, câº-
tigând în mod detaºat o competiþie în in-
teriorul propriei  formaþii politice cu mai
bine de doi în urmã în urma cãreia a ajuns
la preºedinþia guvernului, s-a creat, în po-
litica europeanã, o situaþie cel puþin atipi-
cã. Fie ºi numai din perspectiva clasice-
lor principii ale democraþiei aºa cum fu-
sese aceasta exersatã în ultima jumãtate
de veac. Disputa se baza pe o cutumã a
aceluiaºi joc democratic potrivit cãruia nu
se poate accede spre un guvern în afara
unui scrutin electoral. ªi, de fapt, într-un
anume sens, asta s-a întâmplat: fostul pri-
mar al Florenþei, nemulþumit de succesiu-
nea de crize de pe scena politicã ºi în dez-
acord cu managementul „politic” al cole-
gilor sãi de partid, ºi-a transformat pro-
pria revoltã într-o acþiune ce-a apãrut
cumva la vremea respectivã un afront,
dacã nu chiar o „erezie”. Oricum ar fi fost,
el a câºtigat un scrutin, de o manierã cla-
rã, a preluat frânele unui guvern asumân-

UE ºi posibil un coºmar Italia-ExitUE ºi posibil un coºmar Italia-ExitUE ºi posibil un coºmar Italia-ExitUE ºi posibil un coºmar Italia-ExitUE ºi posibil un coºmar Italia-Exit
du-ºi un rol ce-avea sã intre chiar ºi în
zona „folcloristicã”, revendicându-ºi mi-
siunea de rottamaio, un termen dificil de
tradus în românã, dar amintind cumva de
reciclator al rebuturilor unei politici – de
toate culorile – care s-ar fi distanþat de
nevoile oamenilor simpli.

Dincolo însã de disputele, deseori dra-
matice, cu proprii colegi, majoritatea re-
prezentând direcþiile de sorginte „comu-
nistã”, Renzi avea sã ajungã mai devreme
decât orice pronosticuri în contradicþii cu
staff-urile de la Bruxelles, cu Angela Mer-
kel îndeosebi, în numele unei alte viziuni,
mai flexibile, mai ales în privinþa distribu-
þiei finanþelor UE. Principiul flexibilitãþii
susþinut de el cu aplomb ºi chiar cu argu-
mente nelipsite de raþionalitate a atins ieri
un punct extrem de sensibil pe care, de
altfel, destui analiºti din toate ariile intere-
sate, n-au pregetat sã-l subsumeze unei
posibile crize care ar putea aduce un sur-
plus deloc neglijabil al destinului însuºi al

UE, dupã Brexit ºi, mai nou, dupã victoria
lui Trump în SUA.

Confruntat acasã cu douã – printre
multe alte necazuri în mare parte comu-
ne ºi altor state membre -, respectiv cu
valul imigrator pe coastele Siciliei ºi, foar-
te recent, cu cutremurele devastatoare din
centrul þãrii sale, Renzi ºi guvernul sãu
ºi-au reluat bãtãlia în favoarea unei poli-
tici economice europene care sã punã la
bazã ceea ce el ºi miniºtrii sãu au numit
o abordare mai flexibilã în materia stabi-
litãþii financiare.

În ciuda unor promisiuni – sã ne amin-
tim trilaterala din insula Ventotene din vara
acestui an, cu Merkel ºi Hollande –, iatã
cã în final la prima evaluare a pactului de
stabilitate de ieri de la Bruxelles, sentinþa
i-a fost defavorabilã. Iar ceea ce puþini au
crezut cã ameninþãrile lui Renzi nu se vor
putea adeveri, s-au înºelat. Întâia oarã în
istoria UE, Italia s-a abþinut de la votul noii
legi de stabilitate. Sigur, votul final urmea-

zã sã fie dat abia în decembrie, însã deja
o stare de ambiguitate, din care nu lipseº-
te totuºi o bunã dozã de neliniºte, circulã
prin cancelariile de la Bruxelles, iar în
media se evocã chiar ipoteza unei Italia
Exit a cãrei consecinþã ar pune în pericol
însuºi viitorul UE.

Cu siguranþã cã e dificil de anticipat
chiar aceastã soluþie, însã nu trebuie igno-
rat un detaliu ce s-ar putea dovedi pânã la
urmã exact resortul unui deznodãmânt pre-
ocupant: pe 4 decembrie, Italia e chematã
la un test aproape fãrã precedent din în-
treaga sa istorie postbelicã. Un referen-
dum cu douã mize, una mai importantã ºi
mai disputatã decât alta: constituþionalã ºi
în ce priveºte sistemul electoral.

ªi cum deja „frontul” lui NU se contu-
reazã câºtigãtor, iar Renzi îºi asumã ris-
curi ultimative, inclusiv cele legate de re-
acþia Italiei la lipsa de înþelegere a Euro-
pei, perspectiva unui Italia Exit nu mai pare
doar un pont strict politicianist.

Fiind plinã campanie electo-
ralã, Facultatea de ªtiinþe Socia-
le a Universitãþii din Craiova a
þinut sã arate tot ceea ce înseam-
nã procesul electoral în Româ-
nia, de-a lungul istoriei. Confe-
rinþa de ieri face parte dintr-un
program amplu destinat discu-
þiilor referitoare episoadelor con-
troversate din istoria þãrii noas-
tre, cu derulare lunarã. La dis-
cuþii au participat foarte mulþi
tineri, cei cãrora li se adresa, în
principal, simpozionul.

„Aºa cum am obiºnuit, în fie-
care lunã vrem sã susþinem con-
ferinþe despre ceea ce s-a în-
tâmplat în istoria noastrã, cu
precãdere aducerea în faþa opi-
niei publice a episoadelor con-
troversate. Acum, fiind în cam-
panie electoralã, ne dorim sã dis-

În urmã cu 70 de ani, în România au avut loc
alegeri generale, pe 19 noiembrie 1946. Era o ce-
rinþã, dupã cel de-al II-lea Rãzboi Mondial, când
Comisia Aliatã de Control (SUA, URSS ºi Marea
Britanie) a solicitat desfãºurarea unor alegeri li-
bere în þãrile eliberate, care s-au aflat în orbita
Germaniei. România a fost eliberatã fãrã con-
cursul direct al URSS, actul de la 23 August 1944
stând mãrturie, iar armistiþiul s-a semnat în sep-
tembrie 1944, la Moscova, dupã o perioadã în care
delegaþia României a fost, pe undeva, lãsatã fãrã
contact cu mediul exterior. Pe 6 martie 1945, a

fost instaurat Guvernul dr. Petru Groza, primul
pas spre comunizarea României. Au fost diverse
discuþii diplomatice, împãrþirea lumii fiind fãcu-
tã anterior – Moscova, Teheran, Yalta –, dar tre-
buia statutatã înþelegerea: alegeri libere, cu pre-
cãdere în þãrile sud-est europene. Aºa s-a ºi în-
tâmplat, în acel noiembrie 1946, în România. A
fost vorba, aºa cum spun istoricii, despre cea mai
mare fraudã electoralã din istoria þãrii noastre.
În acest scop, ieri, la Universitatea din Craiova, a
avut loc o conferinþã organizatã de Facultatea de
ªtiinþe Sociale .

cutãm despre marea fraudã elec-
toralã din noiembrie 1946, când,
prin semnãturi, s-a schimbat
rezultatul alegerilor legislative,
astfel cã PCR ºi aliaþii sãi, con-
stituiþi în Blocul Partidelor De-
mocratice, au devenit câºtigãtori
în detrimentul celor în drept, re-
prezentanþii PNÞ ºi PNL, în pri-
mul rând primii. Încercãm prin
aceste dezbateri sã-i facem pe
tineri sã înþeleagã istoria, sã în-
veþe din ea ºi sã nu repete gre-
ºelile. Dupã cum vedeþi, foarte
mulþi dintre studenþi sunt inte-
resaþi de subiect, acesta fiindºi
scopul nostru. Mu putem înþe-
lege ce întâmplã în jurul nostru
dacã nu ºtim ce a avut loc în
trecut. Nu cred cã avem o cul-
turã politicã foarte bunã, de ace-
ea susþinem prezentarea isto-

riei”, a precizat prof.univ.dr. So-
rin Damean, decanul Facultãþii
de ªtiinþe Sociale, din cadrul
Universitãþii din Craiova.

Invitat sã vorbeascã, lector
univ.dr.  Mihai Ghiþulescu a
menþionat: „Vorbim astãzi, ºi nu
este aleasã fãrã sens aceastã zi,
despre întreg procesul electo-
ral din România, dacã ne rapor-
tãm la actuala campanie. Cu
toþii ne dorim sã nu se repete
greºelile. În acel an 1946, au
fost alegeri atât tipice, cât ºi
atipice. În primul caz, se ºtia
cã s-au fãcut fraude de-a lun-
gul anilor, de aceea nu au ieºit
din tipar. Dar, atipic a fost cu
totul altceva: au fot efectuate cu

trupe de ocupaþie strãinã în þarã,
care, pânã la urmã, ºi-au impus
punctul de vedere. Practic, re-
zultatele au fost schimbate din

pix. Au fost alegeri anormale în
vremuri anormale. Nu ne mai
dorim acest lucru”.

CRISTI PÃTRU

Conform metodologiei,
Programul „ªcoala altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun!” se
va derula , în perioada 21-25
noiembrie 2016, la Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan” din Craiova. Acesta
este dedicat activitãþilor educa-
tive extracurriculare ºi extra-
ºcolare ºi are în vedere atinge-
rea unor obiective educaþionale
prin activitãþi care, în orarul
normal al cursurilor, nu se pot

„ªcoala altfel”, la Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan”

realiza. Sunt derulate activitãþi
cultural-educative, tehnico-
ºtiinþifice, pentru promovarea
valorilor umanitare, de educaþie
pentru sãnãtate ºi educaþie
ecologicã în parteneriat cu mai
multe instituþii din Craiova.
Elevii se vor familiariza, în mai
multe zile, conform planificãri-
lor pe clase, cu obiecte unice
aparþinând patrimoniului cultu-
ral expoziþional, în multe din
spaþiile de prezentare cu

specific istoric, Muzeul Olte-
niei, Muzeul de Artã, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” fãcând parte integrantã
din proiect. De asemenea, în
ºcoalã vor avea loc manifestãri:
22 noiembrie – un spectacol
susþinut de Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”; 23 noiembrie –
Opera Românã Craiova va
prezenta spectacolul „Drumu-i
lung, povestea-i scurtã”.

CRISTI PÃTRU
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Uniunea Europeanã riscã sã se destrame dacã
Franþa ºi Germania, în mod particular, nu de-
pun eforturi sporite pentru a stimula creºterea
economicã ºi nu þin cont de preocupãrile cetã-
þenilor, a declarat prim-ministrul francez Ma-
nuel Valls, ieri, cu ocazia unei vizite la Berlin.
Franþa ar trebui sã-ºi continue reformele, in-
clusiv reducerea taxelor pentru societãþile co-
merciale, iar Germania trebuie sã depunã efor-
turi suplimentare în ceea ce priveºte investiþii-
le, a adãugat liderul francez, cu ocazia unui
eveniment organizat de cotidianul german Sud-
deutsche Zeitung. Valls a subliniat cã Franþa ºi
Germania trebuie sã rãmânã puternice ºi sã ofere
proiectelor europene o nouã fundaþie. “Europa
este în pericol sã se destrame”, a afirmat Valls,
“aºa cã Germania ºi Franþa au o responsabilita-
te imensã”. În ceea ce priveºte negocierile cu
Marea Britanie pe tema Brexit, oficialul francez
a declarat cã: “dacã vor putea sã aibã toate avan-
tajele Europei, dar fãrã inconvenientele asocia-
te, atunci deschidem o fereastrã pentru ca alþii
sã pãrãseascã Uniunea Europeanã”. Valls a mai
spus cã dezbaterile electorale din Franþa “igno-
rã pericolul reprezentat de extrema-dreaptã”,
adãugând cã: „suntem în faþa unui moment is-
toric (...) periculos pentru lume, periculos pen-
tru Europa ºi periculos pentru Franþa”. O datã
cu alegerea lui Donald Trump ca preºedinte al
Statelor Unite ºi referendumul anti UE din Ma-
rea Britanie, partidele de dreapta din Europa au
avut creºteri importante de popularitate. Vãzu-
te ca o alternativã la guvernarea actualã, globa-
lizare sau multiculturalism, partidele de dreapta
devin o forþã politicã tot mai puternicã. Ziarul
britanic Daily Mail a prezentat câteva din þãrile
europene care ar putea merge pe direcþia Trump-
Brexit la urmãtoarele alegeri.  Norvegia (ale-
geri pe 11 septembrie 2017) - Siv Jensen este
liderul Partidului Progresul Norvegiei. Ea ºi-a
exprimat adeserori admiraþia faþã de Marghet
Thatcher, prim fostul lider conservator la Marii
Britanii. Jensen sprijinã mãsurile economice de
tip liberal ºi politicile sociale, în timp ce insistã

Poliþia din Kosovo anunþã

cã a prevenit un atac

extremist ce viza echipa

de fotbal a Israelului
Poliþia din Kosovo a

anunþat cã a prevenit un atac
extremist ce viza echipa
naþionalã de fotbal a Israelu-
lui cu ocazia meciului din
preliminariile Cupei Mondia-
le ce a avut loc la finalul
sãptãmânii trecute, în oraºul
albanez Elbasan. Locul de
desfãºurare a meciului a fost
schimbat din motive de
securitate, în urma informa-
þiilor cã o grupare teroristã
din Albania, Kosovo ºi
Macedonia ar fi plãnuit sã
comitã un atentat. Iniþial,
meciul era programat sã se
joace pe stadionul din Shko-
der, în apropiere de frontiera
Albaniei cu Macedonia.
Potrivit unui comunicat al
Poliþiei, au fost arestate 18
persoane în Kosovo ºi alte
ºase în Albania ºi Macedonia.
Se mai afirmã cã dovezile
indicã faptul cã suspecþii
pregãteau un “atac terorist”
ce viza echipa israelianã ºi
fanii acesteia. Poliþia din
Kosovo a anunþat cã în
locuinþele suspecþilor a
descoperit materiale explozive,
arme ºi echipamente electro-
nice, inclusiv “materiale
religioase ºi literaturã scrisã
de autori cunoscuþi pentru
vederile extremiste”. Grupul,
care era coordonat de doi
albanezi ce sunt membri ai
reþelei teroriste Stat Islamic,
avea “þinte clare despre cine ºi
când ar trebui atacat”, a mai
comunicat Poliþia. Autoritãþi-
le din Albania ºi Kosovo au
anunþat cã în ultimul an nu
au mai fost înregistrate cazuri
de cetãþeni din cele douã state
care sã se alãture reþelei
teroriste în Irak ºi Siria, însã
zeci dintre aceºtia sunt în
continuare activi în cadrul
organizaþiei.

ªapte morþi ºi aproape

100 de dispãruþ

i dupã scufundarea unei nave

cu imigranþi în Mediteranã
ªapte imigranþi au murit,

iar 96 sunt daþi dispãruþi
dupã ce o ambarcaþiune care
transporta imigranþi s-a
scufundat în sudul Mãrii
Mediterane, anunþã organi-
zaþia umanitarã Medici fãrã
Frontiere. “27 de persoane
au fost salvate dupã scufun-
darea unei nave care trans-
porta 130 de imigranþi”, a
transmis organizaþia umani-
tarã. Nava cu imigranþi s-a
scufundat în cursul nopþii de
miercuri spre joi în largul
Libiei. Paza de Coastã
italianã a recuperat ºapte
cadavre, iar 96 de persoane
sunt date dispãrute.

Militanþi Stat Islamic au îndoc-
trinat peste 400.000 de copii în
oraºul Mosul, aflat sub controlul
organizaþiei teroriste, potrivit unui
raport întreprins de Consiliul pen-
tru Drepturile Omului (CDO) din
Irak. În ultimii doi ani, islamiºtii
reþelei SI au modificat planul de
învãþãmânt pentru a “îndoctrina

Bill de Blasio, primarul New York-ului, a
declarat cã i-a mãrturisit preºedintelui ales din
SUA, Donald Trump, cã oamenii se tem de
politicile de imigrare vehiculate de viitoarea
administraþie de la Casa Albã. În timpul unei
întrevederi între cei doi, Bill de Blasio l-ar fi
avertizat pe candidatul republican în privinþa
intenþiei primarului newyorkez de a proteja imi-
granþii ce nu au documente de ºedere legalã
în SUA din faþa deportãrii. Potrivit primarului
din New York, planurile lui Trump în privinþa
deportãrii imigranþilor nu ar putea fi aplicate
“în oraºul cel mai populat de aceºtia”. Donald
Trump a afirmat cã doreºte deportarea a apro-
ximativ trei milioane de imigranþi, care potri-

Manuel VManuel VManuel VManuel VManuel Valls avertizeazã asupra ascensiuniialls avertizeazã asupra ascensiuniialls avertizeazã asupra ascensiuniialls avertizeazã asupra ascensiuniialls avertizeazã asupra ascensiunii
partidelor de dreapta în Europapartidelor de dreapta în Europapartidelor de dreapta în Europapartidelor de dreapta în Europapartidelor de dreapta în Europa

asupra unui control cât mai stric al accesului
imigranþilor în Norvegia. Jensen a fost Minis-
trul al Finanþelor ºi sperã sã câºtige mai multã
influenþã la urmãtoarele alegeri. Este o scepticã
în ceea ce priveºte schimbãrile climatice ºi a
avut un discurs critic la adresa „islamificãrii
accelerate“ a Europei. Germania (septembrie/
octombrie 2017) - Pe fondul nemulþumirilor
împotriva politicii pro imigranþi al Anghelei
Merkel, o serie de partide de dreapta încearcã
sã ajungã la putere în urmãtorul an. Unul dintre
ele este Partidul Alternativa Germaniei, condus
de Frauke Petry. Conform sondajelor, Partidul
Alternativa Germaniei este acum al treilea ca
popularitate în Germania. Dacã ar ajunge la
putere, Frauke Petry a declarat cã ar interzice
burka ºi ar limita numãrul permis de aplicaþii
pentru azil la 200.000 pe an.  Ea considerã cã
poliþia ar trebui sã aibã dreptul de a împuºca
migranþii de la graniþa Germaniei ºi cã islamul
este incompatibil cu constituþia germanã. Fran-
þa (7 mai 2017)- Cea mai vocalã voce de dreap-
ta din Franþa este Marine Le Pen, care conside-
rã cã alegerea ei ca Preºedinte al Franþei ar în-
semna urmãtorul pas într-o „revoluþie globa-
lã“. Le Penn a fost clarã în privinþa mesajului ei
anti Uniunea Europeanã, asemãnându-ºi parti-
dul cu UKIP, partidul separatist din Marea Bri-
tanie. Republica Cehã (octombrie 2017) -
Andrej Babis este al doilea cel mai bogat om al
Cehiei. Omul de afaceri deþine compoania de
petrochimicale numitã Agrofert. În 2011 a lan-
sat partidul ANO cu scopul de: “a lupta împo-
triva corupþiei ºi a altor boli politice”. Babis
considerã cã are multe în comun cu Trump,
inclusiv politica ostilã imigranþilor. Austria (4
decembrie 2016) - În Austria, euroscepticul
Norbet Hofer are de gând sã candideze a doua
oarã la alegerile prezidenþiale. Hofer, care face
parte din formaþiunea de dreapta Partidul Li-
bertãþii, a promis cã „va pune Austria pe primul
loc“. În numeroase rânduri a fost critic faþã de
politica de primire a refugiaþilor ºi considerã cã
islamul „nu are niciun loc“ în Austria. Se opune

vehement cãsãtoriei între persoane de acelaºi
sex ºi în timpul campaniei electorale se afiþeazã
cu un pistol Glock încãrcat. Serbia (mai 2017)-
În 2016 Vojislav Seselj, fondatorul partidului de
dreapta Partidul Radical Sârb, a fost acuzat de
crime împotriva umanitãþii în timpul rãzboiului
din Iugoslavia din ani 90.  Achitarea lui a fost
numitã   „o victorie pentru avocaþii curãþãrii
etnice“ de cãtre The Economist. Partidul sãu
are o politicã anti Uniunea Europeanã ºi pro
Rusia ºi a câºtigat 23 de locuri la alegerile pa-
ralementare din acest an. Seselj vrea ã candi-
deze la preºedinþie. „Trump este alternativa la
globalizare“ a declarat Seselj. Italia (4 decem-
brie 2016) - Beppe Grillo este un politican ati-
pic. Fost comediant, Grillo a creat partidul Miº-
carea celor Cinci Stele, care a devenit princi-
pala formaþiune din opoziþie. Grillo a promis
un referendum privind apartenenþa Italiei la
zona Euro dacã va câºtiga  alegerile din de-
cembrie. Este acuzat de demagogie ºi popu-
lism. Olanda (15 martie 2017) - Geert Wil-
ders este un eurosceptic, în prezent acuzat de
„incitarea la urã rasialã“ dupã un discurs din
2014 în care sugera cã existã prea mulþi ma-
rocani imigranþi în Olanda. Wilders a compa-
rat Coranul cu „Mein Kampf“. De asemenea,
el se opune construcþiei de noi moschei ºi în
2009 i-a fost interzis pentru scurt timp acce-
sul în Marea Britanie.

Stat Islamic a îndoctrinat peste 400.000 de copii
pentru a lupta ºi a efectua atacuri sinucigaºe

Primarul New York-ului îl avertizeazã pe Trump
cã oamenii se tem de politicile sale de imigrare

vit acestuia deþin caziere judiciare. Aceastã ac-
þiune este controversatã, Institutul pentru Po-
litica Imigrãrii estimînd cã existã în jur de
820.000 de imigranþi ce nu au documente de
ºedere legalã în SUA ºi care deþin cazier judi-
ciar, singura condamnare a multora dintre
aceºtia fiind traversarea ilegalã a frontierei
americane. Bill de Blasio nu este singurul lider
urban ce se opune politicilor de imigrare ale
noului preºedinte ales din SUA. Primarii din
alte oraºe americane precum Los Angeles, San
Francisco, Chicago, Boston, Philadelphia ºi
Washington DC au promis, de asemenea, cã
vor proteja locuitorii imigranþi din faþa unei
posibile deportãri.

elevi, a-i îndemna la urã ºi a-i obli-
ga sã se alãture reþelei”, a decla-
rat Jawad al-Shamri, directorul
Biroului de presã al CDO, con-
form presei irakiene. “Programa
SI învaþã elevii sã facã centuri ex-
plozive, sã ia femei ostatice ºi sã
pregãteascã capcane”, a adãugat
al-Shamri care a fãcut apel Orga-

nizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) sã
asigure un program de reabilitare
a tinerilor. De-a lungul ultimilor
ani, au existat numeroase rapoar-
te potrivit cãrora SI organizeazã
tabere de pregãtire care transfor-
mã copiii în soldaþi-teroriºti,
aceºtia executând ostatici ai re-
þelei sau îndeplinind alte sarcini

înfiorãtoare cu scop propagan-
distic. Aceºti copii, unii dintre ei
având chiar vârsta de trei ani,
primesc pregãtire militarã ºi reli-
gioasã. Conform înregistrãrilor
de propagandã ale grupãrii, ei pri-
mesc arme drept jucãriii ºi sunt
siliþi sã urmãreascã execuþii “care
au un scop educativ”.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Vela, respec-

tând procedura prevãzutã de H.G.
nr. 286/2011, organizeazã concurs
pentru ocuparea unei functi con-
tractuale vacante de: - 1 post asis-
tent medical comunitar in cadrul
Compartimentului Administrativ
Documentele necesare candidaþilor
pentru întocmirea dosarului de con-
curs sunt urmãtoarele: - cerere de
înscriere la concurs; - copia actului
de identitate sau orice alt document
care atestã identitatea, potrivit legii,
dupã caz; - copiile documentelor
care atestã nivelul studiilor ºi ale al-
tor acte care atestã efectuarea unor
specializãri, copiile documentelor
care atestã îndeplinirea condiþiilor
specifice; - copia carnetului de mun-
cã, conformã cu originalul, sau, dupã
caz, o adeverinþã care sã ateste ve-
chimea în muncã, în meserie ºi/sau
în specialitatea studiilor; - cazierul
judiciar sau o declaraþie pe propria
rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu
funcþia pentru care candideazã; -
adeverinþã medicalã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare
eliberatã de cãtre medicul de familie
al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate; - cirriculum vitae; -
alte documente relevante pentru
desfãºurarea concursului. Condiþii-
le de desfãºurarea a concursului, ti-
pul probelor de concurs: - dosarele
de înscriere se depun începând cu
data de 28.11.2016 pânã pe data de
12.12.2016, ora 1600, la secretariatul
sediului Primãriei Comunei Vela, jud.
Dolj. Concursul constã în 2 etape
succesive: probã scrisa ºi interviu. -
data, ora ºi locul susþinerii probei
scrise  - 15.12.2016, ora 1000, la sediul
Primãriei comunei Vela, jud. Dolj; -
data ºi locul susþinerii interviului – -
16.12.2016, ora 1000, la sediul Primã-
riei comunei Vela, jud. Dolj;

Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 01662 Cra-

iova organizeazã concurs, con-
form H.G. 286/23.03.2011, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de personal civil con-
tractual, de execuþie: - Bibliote-
car debutant (PL) la Biblioteca
ºcolarã în Baza de antrenament
ºi logisticã didacticã / absolvenþi
ai învãþãmântului postliceal sau
liceal cu diplomã în domeniu /
absolvirea cu examen de diplo-
mã a unei instituþii de învãþã-
mânt, secþia biblioteconomie,
sau a altor instituþii de învãþã-
mânt ai cãror absolvenþi au stu-
diat în timpul ºcolarizãrii disci-
plinele de profil din domeniul
biblioteconomiei / fãrã cerinþe
de vechime; - Referent de spe-
cialitate gr. I la microstructura
Informare ºi relaþii publice / stu-
dii superioare de lungã duratã
cu diplomã de licenþã, în spe-
cialitatea comunicare ºi relaþii
publice sau litere / vechime în
specialitate minim 6 ani ºi 6
luni. Probele de concurs: - pro-
ba scrisã, în data de 14.12.2016,
ora 10.30; - interviul, în data de
20.12.2016, ora 09.30. Data li-
mitã de depunere a dosarelor:
06.12.2016, ora 15.00. Dosarele
de concurs se depun la sediul
Unitãþii Militare 01662 Craiova,
str. Vasile Alecsandri, nr. 91.
Detaliile organizatorice vor fi
afiºate la sediul unitãþii ºi pe
pagina de internet, la adresa:
http://smg.mapn.ro/anunturi/
concursuri.  Date de contact
ale secretariatului, la telefon
0251/562828, int. 108.

Anunþul tãu!
S.C. NITELA IMPEX SRL anun-

þã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul :Realiza-
re platformã betonatã ºi amplasare
cort pe structurã metalicã, amplasa-
re staþie mobilã alimentare motori-
nã- intrare în legalitate propus a fi
amplasat în municipiul Craiova, str.
Aleea 1 ªimnic, nr.553, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj
din Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14 ºi la
sediul titularului din Craiova, str. Ale-
ea 1 ªimnic, nr.553. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, din Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax : 0251/ 419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

CIUSANU MARIOARA ºi CIUSA-
NU GHEORGHE, titular al proiectu-
lui “CONSTRUIRE 4 LOCUINÞE
P+M” anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj: proiectul nu se supu-
ne evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi ampla-
sat comuna ªimnicu de Sus, sat
ªimnicu de Sus, T99, P 1504/1, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediu-
lui APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între ore-
le 800-1630 ºi vineri orele 800-1400, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet office@apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 22.11.2016.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Brãdeºti, cu se-

diul în localitatea Brãdeºti, str.Mi-
hai Viteazu, nr.3, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiilor contractuale va-
cante de: asistent medical comu-
nitar, 2 posturi, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -proba scrisã în data
de 14 decembrie 2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de 16 de-
cembrie 2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -studii postlicea-
le absolvite cu diplomã: ºcoalã
sanitarã postlicealã sau echiva-
lentã; -membru al Ordinului Asis-
tenþilor Medicali Generaliºti, Moa-
ºelor ºi Asistenþilor Medicali din
România; -nu necesitã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primãriei Brãdeºti, Brãdeºti,
str.Mihai Viteazu, nr.3,  judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Primãriei Brãdeºti, Brãdeºti,
str.Mihai Viteazu, nr.3, judeþul
Dolj, telefon/fax: 0251.444.206, e-
mail: office@primariabradesti.ro

Comuna Giubega anunþã
publicul interesat de solicitarea
avizului de gospodãrirea apelor
pentru investiþia: Forare puþ ali-
mentare cu apã în comunã. Re-
laþii la telefon: 0251/ 460.222 ºi
la sediul Primãriei. 

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

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

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

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate
la concurs 1 post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post de ºef serviciu, grad II, studii superioare, pe duratã nedeter-
minatã, cu normã întreagã, funcþie de conducere din cadrul Serviciului Pri-
vat pentru Situaþii de Urgenþã al  Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  18 noiembrie 2016, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la se-

diul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului
privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidia-
nul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  18 noiembrie 2016 – 06 decembrie 2016, perioada de depunere a
dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str.
Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 07 decembrie 2016  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 14 decembrie 2016 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova,
Str. Madona Dudu nr.14;
- 19 decembrie 2016, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Is-

torie al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele

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

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizi-
cã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cuplu-
rile alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
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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.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
D+P,6 camere, de-
pendinþe, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
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 cimiti-
rul Romaneºti- Craio-
va. Telefon: 0744/
846.895.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 18 noiembrie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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.

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.

Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Închiriez spãlãtorie.
Telefon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc doam-
nã sã fim uniþi câte
zile vom avea, vârsta
60-72 ani. Telefon:
0787/724. 894; 0251/
458.472.
Domn 60 ani agreabil,
vãduv doresc iubitã,
vârstã medie, corp si-
luet. Telefon: 0748/
542.454.

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de serviciu eliberatã de
Primãria Municipiului
Craiova pe numele
Munteanu Tudor. Se
declarã nulã.

 DECESE
FAMILIA, anunþã cu
durere în suflet tre-
cerea în nefiinþã a
celui ce a fost, ING.
PASÃRE MIHAIL.
Trupul neînsufleþit
va fi depus vineri, 18
noiembrie 2016 la
capela bisericii
POSTELNICU FIR
din strada Nanterre,
Craiova. Slujba de
înmormantare va
avea loc duminicã
20 noiembrie 2016,
la ora 11.00, la bise-
rica Postelnicu Fir,
iar înhumarea va
avea loc la cimitirul
Monescu din loca-
litatea Balº la ora
14,00. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pacea Sa veºnicã!

CONDOLEANÞE
Colectivul ªcolii
Postliceale EDU-
NET CRAIOVA, este
alãturi de doamna
Director Pasãre
Cornelia la greaua
durere pricinuitã
de decesul sotului,
PASÃRE MIHAIL.
Condoleanþe!
NICUÞA NICULEA-
NU transmite  con-
doleante doamnei
director CORNE-
LIA PASARE în
aceste momente
triste pricinuite de
decesul soþului,
ing. PASARE MI-
HAIL. Dumnezeu
sa-l odihneascã!
Familia MIRIGEL
transmite condo-
leanþe d-nei prof.
CORNELIA PA-
SÃRE, în aceste
momente de pro-
fundã  tristeþe,
pricinuite de de-
cesul soþului. Re-
grete eterne!
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închiderea
închiderea
închiderea
închiderea
închiderea

ediþiei
ediþieiediþiei
ediþiei
ediþiei

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 1HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 1HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 1HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 1HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 11-a:1-a:1-a:1-a:1-a:

SCM Craiova – “U” Cluj 21-21 (1SCM Craiova – “U” Cluj 21-21 (1SCM Craiova – “U” Cluj 21-21 (1SCM Craiova – “U” Cluj 21-21 (1SCM Craiova – “U” Cluj 21-21 (11-12).1-12).1-12).1-12).1-12).

Imbatabilã în ultimele trei etape, în care
a adunat 7 puncte, CSO Filiaºi va încer-
ca, astãzi, sã-ºi treacã în cont un nou
rezultat pozitiv, pe terenul celor de la
Mioveni II. ªi are toate ºansele, în con-
textul în care argeºenii nu sunt deloc o
formaþie de speriat “acasã”, unde au un
bilanþ stagional de douã victorii ºi 3 eºe-
curi. O eventualã izbândã a bãieþilor lui
Florin ªoavã, pe lângã cã i-ar putea urca
pe podium, ar rãzbuna ºi Podariul, învin-
sã etapa trecutã de Mioveni chiar în pro-
priul fief, 1-2. „Cu Mioveni singurul ob-
iectiv este victoria. Ca sã rãmânem în
plutonul fruntaº suntem obligaþi sã câºti-
gãm. Am mare încredere în jucãtori cã
vor continua ascensiunea. Am vãzut ºi ad-
versarul la lucru, are jucãtori tineri, ta-
lentaþi, dar nu cu experienþa jucãtorilor
noºtri, un factor foarte important. Ei vin
dupã o victorie nesperatã la Podari, golul
victoriei fiind de excepþie, dar pe mine
mã intereseazã mai mult echipa mea ºi þin
neapãrat ca ultimele trei jocuri sã nu le pier-
dem. La începutul campionatului afirmam
cã la echipa pe care o avem, dacã nu pier-
dem puncte acasã, vom fi în primele trei,
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Filiaºiul cautã sã îºi extindã seria pozitivãFiliaºiul cautã sã îºi extindã seria pozitivãFiliaºiul cautã sã îºi extindã seria pozitivãFiliaºiul cautã sã îºi extindã seria pozitivãFiliaºiul cautã sã îºi extindã seria pozitivã
Astãzi, ora 14:00: CS Mioveni II – CSO

FILIAªI, CS U CRAIOVA II – FC Aninoasa,
Atletic Bradu – CS PODARI, Concordia Chiaj-
na II – Steaua Bucureºti II, ACS ªirineasa –
Sporting Roºiori.

Mâine, ora 14:00: Urban Titu – FCM Ale-
xandria, FC Voluntari II – Flacãra Moreni.
SCM Piteºti stã.

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

petitoarelor – cu 11.

ºi iatã cã, dacã nu iroseam ºase puncte,
eram pe locul doi în momentul de faþã.
Pentru acest meci de la Mioveni nu vom
conta pe Duriþã, care este suspendat pen-
tru cumul de cartonaºe galbene“, a decla-
rat preºedintele Florin Spânu, conform
site-ului oficial al grupãrii filieºene.

Tot azi evolueazã ºi celelalte formaþii
doljene. CS Universitatea Craiova II pri-
meºte, la Iºalniþa, replica dâmboviþenilor
de la FC Aninoasa, meci pe care alb-alba-
trii îl vor începe având în posesie un veri-
tabil record negativ: 301 minute fãrã gol
marcat. Cât îi priveºte pe podãreni, gru-
parea pregãtitã de Victor Naicu are, fie ºi
doar prin prisma clasamentului, cea mai

grea misiune dintre team-urile noastre,
urmând a da piept, în deplasare, ca ºi Fi-
liaºi, cu o formaþie argeºeanã, numind-o
aici Atletic Bradu, ocupanta poziþiei a pa-
tru. Totuºi, deºi e ultima în ierarhie, Po-
dari are speranþe în a scãpa nevãtãmatã,
aspect susþinut de cele reuºite în prece-
dentele trei deplasãri, în care a înregistrat
un succes ºi douã remize.

SCM U Craiova a dispus cu
3-0, miercuri searã, la Sala Po-
livalentã, de LMV Tricolorul
Ploieºti, într-un joc contând
pentru manºa tur a sferturilor
de finalã din Cupa României. Pe
seturi, Licã ºi compania s-au
impus cu 25-15, 25-22 ºi 25-
23, rãzbunând astfel eºecul su-
ferit, sâmbãtã, în faþa prahove-
nilor, scor 1-3 (d), în campio-
nat. Acolo unde, dupã acest re-
zultat, Tricolorul a preluat ºefia
clasamentului ,  iar  Craiova,
campioana en-titre, a cãzut pe
poziþia a ºasea.

La finele reuºitei revanºe, teh-
nicianul craiovean, Dan Pascu,
a declarat: „Ne-am îndeplinit ob-

VOLEI – CUPA ROMÂNIEI

Craiovenii, pas important cãtre careul cu aºi
iectivul atât ca rezultat, cât ºi ca
joc. Prestaþia noastrã a fost îm-
bunãtãþitã, dar este numai un
prim pas spre ceea ce îmi do-
resc eu. Este o victorie muncitã
în faþa unui adversar capricios,
care ºtie sã lupte pânã la capãt.
Este bine cã urmãtorul meci va
fi cu Piatra Neamþ (n.r. ultima
clasatã în Divizia A1; meciul va
fi mâine, de la ora 17:00, în Bã-
nie), pentru cã un eventual suc-
ces în minimum de seturi le-ar
da încredere bãieþilor.”

„Cred cã meciul a fost con-
dus de noi, i-am depãºit la toate
capitolele. Va trebui sã tratãm fie-
care partidã la victorie. Nu ne
mai peritem sã greºim atunci

când adversarul noastru joacã un
volei bun. Respir mai adânc
acum, dupã acest succes, pen-
tru cã nu ne puteam explica de
ce am avut aceste rezultate”, a
afirmat ºi Laurenþiu Licã.

S-au mai jucat CS Unirea Dej
– ACS Municipal Zalãu 0-3 ºi CS
Arcada Galaþi – CSA Steaua Bu-
cureºti 3-0. Prima manºã a due-
lului VCM LPS Piatra Neamþ –
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare
este programatã în 21 noiembrie.

Returul tuturor acestor jocuri
se va disputa în 22 ºi 23 noiem-
brie. Dacã va trece de Ploieºti,
SCM U Craiova va juca cu în-
vingãtoarea “dublei” Arcada –
Steaua.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 –

FOTBAL – Liga I:
FC Botoºani – FC
Voluntari, Pandurii
– ACS Poli Timi-
ºoara.

DIGI SPORT 2
16:00 – TENIS

(M) – Turneul
Campionilor,
la Londra,
grupe: Andy
Murray –
Stanislas Waw-
rinka / 20:00 –
HANDBAL (F) –
Liga Campionilor:
Buducnost – Glassver-
ket / 22:00 – TENIS (M) –
Turneul Campionilor: Kei
Nishikori – Marin Cilic.

DIGI SPORT 3
20:00 – FOTBAL – Ligue 1:

Lorient – Monaco / 22:00 –
BASCHET (M) – Euroliga:
Barcelona – Real Madrid.

DIGI SPORT 4
17:15 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã: BC SCM
Timiºoara – Municipal Olimpic
Baia Mare / 19:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Galatasaray
Istanbul – Daruººafaka Dogus
Istanbul / 21:45 – FOTBAL –
Ligue 1:Lille – Lyon.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: FC Botoºani – FC
Voluntari, Pandurii – ACS Poli
Timiºoara / 3:00 – BASCHET
NBA: Boston Celtics – Golden
State Warriors.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2
11:00 – JUDO – Grand Prix

în China / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Betis – Las
Palmas.

EUROSPORT 1
14:00, 21:00 – SNOOKER –

Openul Irlandei de Nord:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
9:30, 11:15, 13:00, 14:45 –

PATINAJ ARTISTIC – Grand
Prix în China / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga:
Leverkusen – RB Leipzig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I:

Pandurii – ACS Poli Timiºoara.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – FC Voluntari /
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Sint Truidense –
Bruges.
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 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

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

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

În optimile Cupei României, Universitatea
Craiova va întâlni, în deplasare, divizionara
secundã Dacia Unirea Brãila, s-a stabilit ieri
prin tragerea la sorþi de la Casa Fotbalului.
Paradoxal, ªtiinþa a fost plasatã în urna a doua,
cea a out-siderilor, iar Brãila a fost cap de
serie. Cele douã echipe s-au întâlnit în urmã
cu 23 de ani, în finala competiþiei, câºtigatã
de ªtiinþa pe fostul „23 August” cu 2-0. Au
înscris atunci, pe final, Cristi Vasc ºi Gicã
Craioveanu, dar totodatã a fost meciul în care
cãpitanul ªtiinþei, Emil Sãndoi, a fost acci-
centat grav de Marin Petrache, suferind o
dublã fracturã, de tibie ºi peroneu. Ironia sorþii,
anul acesta, în precedentul tur al Cupei Ro-
mâniei, echipa pe care o antrena Emil Sãn-
doi, Concordia Chiajna, a fost eliminatã de
Dacia Unirea Brãila. Cupa din 1993 a fost ul-
timul trofeu cucerit de Universitatea Craiova.

Dacia Unirea Brãila este pe locul 10 în
Liga a II-a dupã 16 etape. Cel mai cunoscut
jucãtor al formaþiei de la Dunãre este Sorin
Frunzã, fost jucãtor ºi la Craiova acum 12

Antrenorul Universitãþii Craiova,
Gigi Mulþescu, a prefaþat ieri, într-
o conferinþã de presã,  disputa de
duminicã, de la Severin, cu Astra
Giurgiu: „Va fi un meci foarte greu,
întâlnim campioana României, o
echipã cu jucãtori cu mare experi-
enþã, 80-90 % dintre ei au peste
30 de ani. Astra s-a regrupat dupã
o perioadã mai grea ºi este în creº-
tere de formã. Pentru noi este foar-
te importantã victoria, pentru a ne
consolida locul secund ºi ºansele
de a intra în play-off”.

Mulþescu s-a arãtat deranjat
de speculaþiile fãcute în privinþa
lui Andrei Ivan, care ar fi refu-
zat sã facã deplasarea cu echipa
naþionalã în Rusia, din cauza
unei accidentãri. „Sunt curios
dacã o sã joace Ivan cu noi, fi-
indcã el a fost învoit, pe motiv
de accidentare” spusese ªumu-
dicã. „Povestea cu Ivan mi-a lã-
sat un gust amar. ªumudicã are
interes sã punã presiune, dar pe
Marcel Puºcaº nu l-am înþeles
de ce s-a exprimat aiurea, când
el era în Federaþie ºi putea sã
întrebe doctorul echipei naþiona-
le despre problema jucãtorului.
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Jerry Gane, între fraþii Brãtianu, la finala Cupei din 1993

Celelalte meciuri
din optimile
Cupei României:

Gaz Metan Mediaº – Dinamo
FC Voluntari – ASA Tg. Mureº
Luceafãrul Oradea – Astra Giurgiu
CS Mioveni – Steaua
CS Afumaþi – ACS Poli Timiºoara
Viitorul - Pandurii
CFR Cluj - CSMS Iaºi

ani, ajuns acum la 38 de ani. Meciul ar tre-
bui sã se joace la Brãila, dar dacã va fi pro-
gramat seara existã variantele Galaþi, Con-
stanþa, Vaslui sau Buzãu, cu arene care po-
sedã nocturnã. Optimile Cupei sunt progra-
mate pe 13, 14 ºi 15 decembrie. „Se putea
ºi mai rãu decât Brãila la tragere, dar nu va
fi nici uºor, fiindcã echipele mai mici sunt
mai ambiþioase în astfel de jocuri. ªi cu Sepsi
mulþi ziceau sã folosim rezervele, dar dupã
ce i-am vãzut, am ºtiut cã vom avea un meci
dificil ºi aºa a fost” a spus Mulþescu despre
meciul de Cupã. Acelaºi subiect l-a abordat

ºi Vãtãjelu: „Eu mi-aº fi dorit sã jucãm aca-
sã meciul de Cupã, fiindcã va fi într-o pe-
rioadã grea, la mijlocul lui decembrie, între

douã jocuri de campionat, o deplasare lun-
gã, pe un teren dificil ºi nici adversarul nu
este de neglijat”.

Mulþescu are speranþe cã IvanMulþescu are speranþe cã IvanMulþescu are speranþe cã IvanMulþescu are speranþe cã IvanMulþescu are speranþe cã Ivan
va juca în meciul cu Astrava juca în meciul cu Astrava juca în meciul cu Astrava juca în meciul cu Astrava juca în meciul cu Astra

Ivan a avut entorsã de gradul 1
ºi normal cã nu putea juca în
Rusia, dar noi sperãm cã se va
reface pentru jocul cu Astra. Eu
mi-am dorit ca Ivan sã joace ºi
cu Rusia ºi cu Polonia ºi nu doar
el, ºi Vãtãjelu ºi alþi jucãtori de
la noi” a spus Mulþescu.

Vãtãjelu:
„Trebuie sã fim mai
pragmatici pentru
a câºtiga”

Cãpitanul Craiovei,
Bogdan Vãtãjelu, ºi-a
început discursul
prin a transmite con-
doleanþe familiei lui
Daniel Prodan din
partea clubului Uni-
versitatea Craiova.
Despre partida cu

Astra, fundaºul stânga a spus:
„Este un meci important, greu, fi-
indcã Astra ºi-a revenit dupã ce
domnul ªumudicã a revenit pe ban-
cã ºi i-a impulsionat pe jucãtori.
Dacã vom juca aºa cum am fã-
cut-o pânã acum ºi vom fi mai
pragmatici, cred cã putem sã ne

impunem”.
Vãtãjelu nu crede cã interesul

Fiorentinei pentru el este unul
concret ºi s-a declarat impresio-
nat de cât de multe persoane din
fotbalul românesc l-au propus
pentru echipa naþionalã. „Cred cã
sunt doar zvonuri, speculaþii cu
Fiorentina, vom vorbi mai mult
când va apãrea o ofertã. Sigur,
îmi oferã un plus de încredere in-

teresul lor, însã eu nu mã gân-
desc decât la ce am de fãcut pen-
tru echipa mea, fiindcã avem
ºapte meciuri într-o lunã ºi nu ne
va fi deloc uºor. Þin sã le mulþu-
mesc celor care au fãcut lobby
pentru mine ca sã fiu convocat
la naþionalã, aceste propuneri mã
obligã ºi mai mult sã muncesc ºi
cred cã în viitor noi ajunge sã
evoluez ºi la echipa naþionalã.”
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