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Numãr semnificativ de suspiciuni
de trafic de minori în orfelinate
Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a

declarat, ieri, cã au fost controlate pes-
te 130 de centre de plasament la nivel
naþional, în special acelea unde exista
suspiciunea cã minorii sunt exploataþi
sexual, iar cei care conduceau aceste
centre erau deja trimiºi în judecatã. ,,Am
stabilit un protocol instituþional cu DII-
COT, ANPDCA, corpul de control al
ministerului, ANPIS ºi cu Agenþia de
Combatere a Traficului de Persoane ºi
am fãcut convenþia ca în locurile unde
existã suspiciuni în domeniul penal sã
existe o informare reciprocã ºi o preem-
þiune a controalelor tematice specifice.
Au fost efectuate controale la 132 de
instituþii care ofereau servicii de ocroti-
re a minorilor ºi pot sã vã spun cã au
fost o serie de cazuri care sunt instru-
mentate în instanþã, o serie întreagã de
cazuri care se investigheazã ºi au fost
o serie de alte proceduri care au dus la
îmbunãtãþirea serviciilor”, a declarat mi-
nistrul. Pîslaru a mai spus cã nu poate
da momentan un numãr exact al celor
inculpaþi ºi nici nu poate spune con-
cret în câte cazuri s-au confirmat suspi-
ciunile de exploatare sexualã a minori-
lor aflaþi în centre de plasament. Con-
form statisticilor, în anul 2015, 316 mi-
nori (276 fete ºi 40 bãieþi) din România
au cãzut victime ale traficului de per-
soane, dintr-un total de 880 de persoa-
ne abuzate. 280 sunt adolescenþi cu vâr-
ste între 14 ºi 17 ani.

Guvernul va lansa programul
,,Prima Camerã” pentru copiii
instituþionalizaþi
Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a

anunþat, ieri, cã de mai multe luni se
lucreazã la elaborarea unui program de
sprijinire a tinerilor care au crescut în
centre de plasament, astfel încât, pe o
perioadã de doi ani, statul sã suporte
pentru aceºtia costurile chiriei ºi între-
þinerii unei locuinþe. “Aici este vorba
de a gãsi o soluþie, un pachet de soluþii
pentru tinerii care ies din sistemul in-
stituþionalizat. În prezent, statul are grijã
de aceºti copii pânã la 18 ani, sau pânã
la 26 de ani dacã merg la studii, apoi îºi
ia mâna de pe acei copii ºi îi lasã într-o
zonã lipsitã de sprijin, fãrã pregãtire
pentru viaþa în societatea contempora-
nã. De câteva luni lucrãm cu Ministerul
Fondurilor Europene, pentru cã finan-
þarea va fi integral de acolo, la proiectul
,,Prima Camerã”. Avem componenta de
locuire, care înseamnã sã suportãm chel-
tuielile cu plata chiriei ºi întreþinerii, la
nivelul pieþei, pe o perioadã de doi ani”,
a declarat ministrul.
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Ministerul Sãnãtãþii a lansat, ieri, campania de
informare ,,Nu-antibiotice la-ntâmplare”, pentru
a limita tratamentele cu antibiotice care pot pro-
duce mutaþii ale bacteriilor, acestea devenind mult
mai greu de combãtut. ,,Lansãm aceastã cam-
panie pentru cã este important ceea ce face fie-
care dintre noi. Încercãm sã ne adresãm astfel
mai multor categorii, medicilor, pacienþilor, pro-
ducãtorilor. Încercãm sã îi facem pe toþi sã înþe-
leagã cã pentru a conserva eficienþa antibiotice-
lor acestea trebuie utilizate doar atunci când sunt
necesare. Utilizate atunci când nu este nevoie de
ele nu au cum sã aibã eficienþa doritã, dar au
riscuri foarte mari. Selecteazã germenii rezistenþi
ºi favorizeazã apariþia infecþiilor cu clostridium
dificille”, a declarat ministrul Sãnãtãþii.

Vlad Voiculescu a mai precizat cã, în pre-
zent, peste 600.000 de români apeleazã în fie-
care zi la tratamente cu antibiotice, deºi mulþi
dintre aceºtia fie nu au nevoie de ele, fie medi-
cii care le prescriu nu cunosc foarte bine pro-

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a decla-
rat cã intenþia lui Cãlin Popescu Tãriceanu
de a deveni premier este „îndreptãþitã” doar
dacã ALDE câºtigã alegerile parlamentare din
11 decembrie, precizând însã cã PSD nu va
intra la guvernare dacã nu propune ºi premie-
rul, cãruia i-a fãcut portretul robot. „Dacã
ALDE câºtigã alegerile, mi se pare o dorinþã
îndreptãþitã a dlui Tãriceanu. Noi pe principiul
ãsta mergem – cine câºtigã alegerile, în mod
firesc, trebuie sã propunã funcþia de prim-mi-
nistru, pentru cã are cea mai mare legitimitate
de la poporul român”, a reacþionat Liviu Drag-
nea, într-o emisiune România TV.

Liderul PSD a mai spus cã anunþul ALDE,
privind nominalizarea lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu pentru un mandat de premier, nu în-
curcã planurile social-democraþilor. „Noi ne
facem campanii separate. Noi avem progra-
mul nostru, pe care îl prezentãm. ALDE are
o campanie separatã. Au ales sã-ºi anunþe in-
tenþia dlui Tãriceanu pentru a fi un posibil
viitor prim-ministru. Nu ne ajutã, nici nu ne
deranjeazã. Noi ne ducem campania în conti-
nuare”, a adãugat Dragnea.

Ministerul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor a decis suplimentarea
Programului “Rabla Clasic” 2016
cu peste 3.500 de noi note de în-
scriere destinate exclusiv persoa-
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tocoalele medicale. ,,Corupþia genereazã
rezistenþã la antibiotice! În societãþile unde
existã corupþie regulile sunt încãlcate, nu
sunt respectate ghiduri ºi protocoale te-
rapeutice, eliberarea medicamentelor se
face fãrã prescripþie, nu se respectã mã-
surile de izolare a pacienþilor infectaþi cu
germeni multirezistenþi. Prescriptorii re-
comandã antibiotice inutile fie din lipsa
informaþiilor medicale actualizate, fie din vina
pacientului sau a familiei care insistã pentru un
anumit tratament, fie datoritã persuasiunii com-
paniilor farma, fie din teama de a fi culpabil
dacã nu le prescriu. Dacã nu se iau mãsuri ener-
gice, estimãrile aratã cã pânã în anul 2050, în
toatã lumea se vor înregistra 10 milioane de
decese produse de infecþii cu germeni rezis-
tenþi”, a explicat Voiculescu.

Campania de informare ,,Nu-antibiotice la-
ntâmplare” va consta în difuzarea unui clip de
conºtientizare a efectului pe care îl pot avea

tratamentele necorespunzãtoare ºi în distribui-
rea a 50.000 de cutii asemãnãtoare cu cele de
medicamente, dar care conþin sfaturi ºi reco-
mandãri privind consumul de antibiotice.
25.000 de cutii vor fi distribuite pe stradã, în
opt mari oraºe din România, cu ajutorul stu-
denþilor de la facultãþile de medicinã ºi farma-
cie, 13.000 vor ajunge la medicii prescriptori
din spitale ºi ambulatorii ºi 12.000 la medicii de
familie. Aceastã campanie are ºi sprijinul Aso-
ciaþiei Colectiv, care a asigurat tipãrirea celor
50.000 de cutii.

Programul “Rabla” va fi suplimentat cu peste
3.500 de tichete. Termenul de înscriere, prelungit

nelor fizice, aceasta fiind cea de-a
treia suplimentare a programului
din acest an. „Aceastã nouã supli-
mentare, în valoare de aproxima-
tiv 23 de milioane de lei, confirmã

succesul istoric pe care l-a înre-
gistrat, anul acesta, programul
RABLA. Cumulând bugetul iniþial
al Programului ºi suplimentãrile din
iulie ºi octombrie, ne aºteptãm sã

depãºim 25.000 de beneficiari,
pânã la sfârºitul anului. Intere-
sul faþã de Programul RABLA
continuã sã fie foarte ridicat ºi
mã bucur cã am reuºit sã iden-
tificãm resursele pentru a înlo-
cui ºi mai multe maºini vechi cu
autovehicule noi, mai puþin po-
luante”, a transmis Cristiana
Paºca Palmer, ministrul Mediu-
lui, Apelor ºi Pãdurilor.

Notele de înscriere vor putea
fi introduse de producãtorii vali-
daþi începând cu data de 23 no-
iembrie, ora 12.00, iar facturile
aferente acestora vor fi emise
numai începând cu data de 9 de-

cembrie 2016, potrivit unui comu-
nicat de presã al Ministerului Me-
diului, remis, ieri, MEDIAFAX. De
asemenea, a fost prelungitã data
pânã la care proprietarii persoane
fizice ºi juridice se pot înscrie la
producãtori, ºi anume pânã cel târ-
ziu la data de 10 decembrie 2016.
Nota de înscriere este valabilã ma-
ximum 120 de zile de la emiterii,
însã fãrã a se depãºi data de 15 de-
cembrie 2016, iar data-limitã pen-
tru depunerea ultimei cereri de de-
contare din cadrul Programului este
15 decembrie 2016.

În plus, a fost introdusã posibi-
litatea prelungirii, pânã la data de
31 martie 2017, a valabilitãþii con-
tractelor de finanþare nerambursa-
bilã încheiate de cãtre producãto-
rii validaþi cu Administraþia Fondu-
lui pentru Mediu.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea: Dacã ALDE câºtigã alegerile,
dorinþa lui Tãriceanu sã devinã premier va fi îndreptãþitã

Preºedintele PSD a reafirmat faptul cã so-
cial-democraþii nu vor intra într-o majoritate
parlamentarã dacã nu vor desemna premie-
rul, cãruia i-a fãcut ºi un portret robot. „PSD
nu intrã într-o majoritate guvernamentalã de-
cât dacã va câºtiga alegerile, decât dacã pre-
mierul va fi nominalizat, propus de PSD. PSD
nu va intra într-un guvern în care sã nu aibã
premierul, pentru cã pe noi ne intereseazã
foarte mult ca ceea ce am spus oamenilor sã
se ºi împlineascã. Programul nostru de gu-
vernare poate fi aplicat de mâine. ªi garanþia
cã va fi pus în aplicare acel program va fi un
premier de la PSD, cu autoritate, care a lu-
crat ºi care ºtie programul de guvernare, care
sã-ºi facã o echipã guvernamentalã împreu-
nã cu aliaþii ºi în patru ani România sã devinã
tot ceea ce ne dorim cu toþii”, a mai arãtat
Liviu Dragnea.

Cãlin Popescu Tãriceanu este propunerea
de premier cu care ALDE va merge la nego-
cierile de dupã alegerile parlamentare din 11
decembrie, au stabilit duminicã liderii parti-
dului, el afirmând cã partidele trebuie sã ara-
te liderii care vor conduce destinele români-

lor. „Din discuþiile pe care le-am avut cu co-
legii în interiorul partidului, dar ºi din inter-
acþiunea pe care aceºtia au avut-o în aceastã
perioadã cu electoratul a rezultat necesitatea
ca partidul nostru, ALDE, sã aibã un candi-
dat desemnat pentru funcþia de prim-minis-
tru dupã alegerile parlamentare din 11 decem-
brie. Din analizele, care nu au fost foarte pro-
funde, pe care le-am avut în interiorul parti-
dului, din propunerile pe care le-au înaintat
colegii astãzi a rezultat faptul cã candidatul
nostru cu care vom merge la negocieri sã fie
Cãlin Popescu Tãriceanu”, a anunþat copre-
ºedintele ALDE, Daniel Constantin.

La rândul sãu, Cãlin Popescu Tãriceanu a
spus cã, în ultima perioadã, a fost întrebat
de oameni ”de ce nu mai candideazã” pentru
funcþia de premier. „Sigur cã nu poþi candida
pentru o astfel de funcþie, dar fiecare partid ,
cred cã în mod obligatoriu, trebuie sã arate
cetãþenilor care sunt liderii care vor condu-
ce, în cazul în care ne vor da votul, destinele
lor. Aceasta e situaþia în care ne-am gãsit ºi
am decis sã luãm o decizie”, a declarant Cã-
lin Popescu Tãriceanu.



  cuvântul libertãþii / 3marþi, 22 noiembrie 2016

CLAUDIU MANDA: „PSD propuneCLAUDIU MANDA: „PSD propuneCLAUDIU MANDA: „PSD propuneCLAUDIU MANDA: „PSD propuneCLAUDIU MANDA: „PSD propune
cea mai bunã echipã pentru România“cea mai bunã echipã pentru România“cea mai bunã echipã pentru România“cea mai bunã echipã pentru România“cea mai bunã echipã pentru România“

Comandat de PSD DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160007

Reporter: Care sunt atuurile lis-
telor de candidaþi ale PSD Dolj?

Iulian Claudiu Manda: Cu si-
guranþã cã, dintre toate organiza-
þiile de partid din judeþul Dolj, PSD
propune cea mai bunã echipã pen-
tru Parlamentul României. Venim
cu mulþi oameni tineri, cu multe
nume noi. Pe listele noastre se re-
gãsesc ºi numeroase femei, cole-
ge care deja au confirmat în politi-
cã ºi în administraþie. Sunt con-
vins cã, prin activitatea din Legis-
lativ, viitorii noºtri deputaþi ºi se-
natori ne vor face mândri.

R: Cum caracterizaþi derularea
acestei campanii electorale?

I.C.M.: PSD Dolj nu ºi-a pro-
pus nici sã-ºi atace contracandi-
daþii, nici sã iroseascã timp ºi ener-
gii rãspunzând la atacuri. Îi lãsãm

Preºedintele PSD Dolj, Iulian Claudiu Manda,
deschide lista de candidaþi a organizaþiei pentru
Senatul României. Membru al Parlamentului încã
din anul 2004, liderul social-democrat vorbeºte
despre desfãºurarea campaniei electorale, listele
de candidaþi ale organizaþiei judeþene ºi principa-
lele obiective ale Programului de guvernare al PSD.

pe oamenii fãrã idei, fãrã soluþii,
oamenii fãrã variante ºi fãrã un
program politic sã-ºi axeze cam-
paniile pe denigrare.

În schimb, noi credem cã im-
portant este ca alegãtorii sã ºtie
între ce proiecte pot opta, pe 11
decembrie. De aceea, ne-am pro-
pus sã prezentãm în campanie so-
luþiile PSD pentru toate categoriile
din România, pentru cã noi vom
ºti sã-i reprezentãm în Parlament
pe toþi românii, nu doar pe unii sau
pe alþii dintre ei. Venim în faþa tu-
turor ºi le spunem nu doar ce vrem
sã facem, ci ºi cum vom face.

R: Ce trebuie sã ºtie doljenii cã
se va întâmpla dupã ce PSD va
reveni la guvernare?

I.C.M.: Important este sã com-
pare, sã vadã cum sunt lucrurile
acum, care este credibilitatea ce-

lorlalþi candidaþi ºi a partidelor. Noi
am promis, înainte de a veni la
guvernare, în 2012, cã vom redu-
ce taxele ºi le-am redus. Am pro-
mis cã vom da înapoi banii tãiaþi
de Guvernul Boc ºi i-am dat. Am
promis cã vom mãri pensiile ºi sa-
lariile, le-am mãrit. Am promis cã
vom face investiþii ºi am fãcut. În
Dolj, de exemplu, putem compara
cele 50 de miliarde de lei vechi,
care au intrat în judeþ în anii Gu-
vernului Boc, cu sumele alocate în
timpul Guvernãrii Ponta, când au
intrat, în primul an, 700 de miliar-
de, în al doilea - 800 de miliarde,
iar în al treilea an s-au semnat con-
tracte pentru 3.000 de miliarde,
proiecte de infrastructurã ºi dez-
voltare ruralã.

În continuare, propunem mã-
suri pentru dezvoltarea României:
eliminãm impozitul pentru utilaje-
le agricole, precum ºi TVA la ma-
teriile prime ºi  serviciile din agri-
culturã. Am eliminat deja 102 taxe,
în Parlament. Vom reduce contri-
buþiile la asigurãrile sociale, vom
creºte salariile ºi pensiile. Pentru
întregul nostru program de guver-
nare, existã resursele financiare
necesare.

ªtim sã atragem fonduri euro-
pene ºi am dovedit-o, iar dacã Gu-
vernul Boc n-a trecut cu absorbþia
de 6%, dacã tehnocraþii sunt 0 la
acest capitol, iatã cã Guvernul
Ponta a ajuns la 70% absorbþie.
Aducem în þarã bani europeni care
vor fi investiþi în proiectele mari,
în construirea de autostrãzi ºi spi-
tale. Aceasta este soluþia sã repor-
nim motoarele economiei, sã dez-
voltãm clasa de mijloc, sã creãm
locuri de muncã bine plãtite ºi sã
avem bunãstare în România.

R: Cât de mult conteazã impli-
carea primarilor în aceastã cam-
panie electoralã?

I.C.M.: Fãrã îndoialã cã aportul
primarilor este important, cu atât
mai mult cu cât ei au o credibilitate
confirmatã în faþa comunitãþii care
le-a acordat votul. Deºi programul
de guvernare rãmâne principalul
„motor“ pentru PSD, ne bucurãm

sã vedem implicarea primarilor în
aceastã campanie crucialã pentru
viitorul României. Ei au înþeles
foarte bine cã miza acestor ale-
geri este ce þarã vom avea în ur-
mãtorii patru ani ºi de cine va fi
ea condusã; dacã va fi condusã
de români pentru români sau de
oameni plãtiþi ºi puºi din afarã,
care cu siguranþã cã nu vor con-
duce pentru binele românilor.

R: Care este obiectivul politic al
PSD Dolj în aceste alegeri?

I.C.M.: Ne dorim sã aducem
cât mai multe voturi, sã obþinem
un rezultat mai bun decât cel de la
alegerile locale. Vrem sã fim jude-
þul cu cele mai bune performanþe
din þarã ºi am convingerea cã, dupã
scrutinul din 11 decembrie, ne vom
clasa pe locul I. Atunci vom anali-

za ce a mers bine ºi ce a mers mai
puþin bine, ce trebuie pãstrat ºi ce
trebuie schimbat.

Noi formãm o echipã bine su-
datã, cu tineri dornici de afirmare,
pregãtiþi sã demonstreze de ce sunt
capabili, ºi cred cã aici se regã-
seºte secretul succesului în PSD
Dolj. Acest lucru ne face sã fim
încrezãtori cã organizaþia noastrã
are un viitor promiþãtor, cã va avea
rezultate din ce în ce mai bune.
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Reamintim cã, în martie 2013,
procurorii Direcþiei de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism – Serviciul
Teritorial Craiova, anunþau cã, îm-
preunã cu ofiþeri de poliþie judicia-
rã din cadrul Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, au destructurat
un grup infracþional organizat
transfrontalier, constituit din
cetãþeni români ºi germani, ce
acþiona pe relaþia România –
Germania, în scopul sãvârºirii
infracþiunilor de  proxenetism în
formã agravatã ºi trafic de mi-
nori. Astfel, pe 14 martie 2013,
oamenii legii au fãcut 10 per-
cheziþii – opt în Craiova ºi douã
în comune limitrofe –, pentru
documentarea activitãþii infrac-
þionale a grupãrii.

Acþiunea a fost realizatã cu
sprijinul BCCO Bucureºti,
BCCO Piteºti, SCCO Olt, SCCO
Mehedinþi ºi lucrãtorilor de po-
liþie din cadrul IPJ Dolj – SPIR,
cu suportul de specialitate al SRI
Dolj. Anchetatorii îi suspectau

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, dumini-
cã, 20 noiembrie a.c., în jurul orei
14.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-
a prezentat pentru a intra în þarã,
cetãþeanul german E.U.,
în vârstã de 52 de ani, la
volanul unui automarfar
înmatriculat în Bulgaria.
În urma analizei de risc,
echipa comunã formatã
din poliþiºti de frontierã
români ºi bulgari a efec-
tuat un control amãnun-
þit al camionului ºi cabi-
nei ºoferului, ocazie cu
care a descoperit, ascun-
sã sub o pãturã, pe patul

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, sâmbãtã, 19 no-
iembrie a.c., în jurul orei 18.20, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, s-a prezentat pentru a in-
tra în þarã, cãlãtorind ca pasager
într-un microbuz înmatriculat în
Bulgaria, un bãrbat care a prezen-
tat la controlul de frontierã o carte
de identitate bulgãreascã.

La verificarea documentului de
cãlãtorie, echipa comunã de con-
trol, formatã din poliþiºti de fron-
tierã români ºi bulgari, a constatat
cã documentul pre-
zentat la control nu
corespunde cu unul
original ºi nu prezin-
tã elementele de sigu-
ranþã specifice, fiind
aplicatã o folie supli-
mentarã cu fotogra-
fia ºi datele de iden-
titate ale persoanei
prezente la controlul
de frontierã.

Cu ocazia cerce-
tãrilor, s-a stabilit cã
persoana se numeº-

Bulgar prins la vama CalafatBulgar prins la vama CalafatBulgar prins la vama CalafatBulgar prins la vama CalafatBulgar prins la vama Calafat
cu documente falsecu documente falsecu documente falsecu documente falsecu documente false

Poliþiºtii de frontierã de la PTF Calafat au depistat
un cetãþean bulgar care a încercat sã intre în România

cu o carte de identitate falsificatã.

te Asan A., în vârstã de 45 de ani,
cetãþean  bulgar, care a declarat cã
ºi-a pierdut cartea de identitate ori-
ginalã în Grecia ºi a apelat la aceas-
tã metodã pentru a putea trece
frontiera. „Poliþiºtii de frontierã
au procedat la întreruperea cãlã-
toriei persoanei în cauzã, iar con-
form protocolului româno-bulgar
aceasta a fost preluatã de autori-
tãþile bulgare în vederea continuã-
rii cercetãrilor ºi dispunerii mãsu-
rilor legale ce se impun”, a preci-
zat subcomisar Dãnuþ Rudãreanu,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Boboc ºi ªerban, achitaþi definitivBoboc ºi ªerban, achitaþi definitivBoboc ºi ªerban, achitaþi definitivBoboc ºi ªerban, achitaþi definitivBoboc ºi ªerban, achitaþi definitiv
în dosarul sportivilor proxeneþiîn dosarul sportivilor proxeneþiîn dosarul sportivilor proxeneþiîn dosarul sportivilor proxeneþiîn dosarul sportivilor proxeneþi

Fostul luptãtor de  K1 craiovean Flo-
rin Boboc ºi Marian Corneliu ªerban, vi-
cepreºedinte  al  Asociaþ ie i  «Respect
Gym» Craiova au fost achitaþi definitiv.
Curtea de Apel Craiova a respins, ca ne-
fondat, apelul declarat de procurorii DII-

COT – Serviciul Teritorial Craiova împo-
triva hotãrârii prin care Tribunalul Dolj i-
a achitat pe cei doi, în februarie, anul tre-
cut, pentru infracþiunile de constituire a
unui grup infracþional organizat, trafic de
minori ºi proxenetism.

pe membrii reþelei cã au exploatat
sexual în Berlin (Germania) ºi zona
limitrofã, exclusiv bãrbaþi, unii din-
tre ei chiar minori, obþinând astfel
venituri ilicite de peste 150.000 de
dolari: „În fapt, s-a reþinut cã înce-
pând cu anul 2009, învinuiþii Bo-
boc Florin, ªerban Marian Corne-
liu ºi Begiu Vasilicã, sportivi legi-
timaþi la un club din municipiul

Craiova, practicanþi ai sporturilor
de contact (box ºi K1), au racolat
ºi transportat în Germania, exclu-
siv persoane de sex masculin, în sco-
pul întreþinerii de relaþii sexuale,
contra cost, cu cetãþeni germani
precum ºi în vederea realizãrii ºi
difuzãrii unor materiale pornogra-
fice explicite. Din verificãrile efec-
tuate pânã la aceastã datã, se esti-

meazã cã numãrul persoanelor
racolate ºi exploatate sexual este
de peste 200, parte dintre aces-
tea fiind minore”, dupã cum au
comunicat, la momentul respec-
tiv, procurorii DIICOT Craiova.
Au stat o lunã în arest

Peste 30 de persoane din
Craiova, din Dolj, dar ºi din Olt
au fost ridicate de oamenii legii
pentru audieri, procurorii dis-
punând, la final, reþinerea pen-
tru 24 de ore a luptãtorului de
K1 Florin Boboc ºi pentru Ma-
rian Corneliu ªerban. Pe 15
martie 2013, cei doi au fost pre-
zentaþi Judecãtoriei Craiova, in-
stanþã care a dispus arestarea

lor pe 29 de zile, fiind eliberaþi o
lunã mai târziu, mai exact pe 19
aprilie 2013. În ianuarie 2014 s-a
înregistrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care cei doi au fost tri-
miºi în judecatã de procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
pentru iniþiere, constituire de grup
infracþional organizat, aderare sau
sprijinire a unui asemenea grup
(Legea 39/2003 art. 7), trafic de
minori ºi proxenetism, însã o lunã
mai târziu instanþa a declinat dosa-
rul la Tribunalul Dolj, unde cauza
a fost înregistratã pe 15 aprilie
2014. Dupã un an de judecatã, pe
25 februarie 2015 Tribunalul Dolj
a decis sã-i achite pe ambii incul-

paþi de fiecare din cele trei infrac-
þiuni reþinute în sarcina lor.

Hotãrârea instanþei nefiind defi-
nitivã, procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova au decla-
rat apel, înregistrat la Curtea de
Apel Craiova pe 27 aprilie 2015.
Dupã mai bine de un an ºi jumãta-
te, joi, 17 noiembrie a.c., Curtea
de Apel Craiova a respins apelul
procurorilor ca nefondat, astfel cã
cei doi inculpaþi sunt achitaþi defi-
nitiv: „Respinge apelul ca nefon-
dat. Cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei.

Filipinezã ascunsã într-un TIR,
descoperitã la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul

Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au depistat, duminicã
dupã-amiazã, o cetãþeanã filipinezã
în vârstã de 46 de ani care intenþiona
sã intre ilegal în România, ascunsã
în cabina unui automarfar condus
de soþul ei, un cetãþean german.
Atât femeia, cât ºi soþul ei au fost
returnaþi pe teritoriul Bulgariei
pentru dispunerea mãsurilor legale.

de odihnã al ºoferului, o persoa-
nã de sex feminin.

În cadrul cercetãrilor prelimi-
nare, s-a stabilit cã persoana în ca-
uzã se numeºte  Lealiza C., în vâr-
stã de 46 de ani, cetãþean filipi-
nez. Cu ocazia studierii documen-

telor descoperite asupra acesteia,
s-a constatat faptul cã cetãþeana
filipinezã are paºaportul expirat,
este soþia cetãþeanului german care
conducea automarfarul TIR ºi nu
îndeplinea condiþiile legale de in-
trare în România.

“Conform protocolului
româno-bulgar privind con-
trolul comun la trecerea
frontierei, persoanele în ca-
uzã ºi mijlocul de transport
au fost preluate de Poliþia
de Frontierã Bulgarã în ve-
derea continuãrii cercetãri-
lor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun”, a pre-
cizat subcomisar Dãnuþ
Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
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Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

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

Din anii ’70 în România nu s-a mai

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 financiare internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulterior la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de realizare a volumelor
ºi a reuºit fixarea obligativitãþii
menþinerii investiþiei de la Craio-
va ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe americani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în contextul în care
guvernul va deschide în urmãtorii
ani 10.000 de prize electrice pt în-
cãrcarea maºinilor electrice ºi va
acorda ECO-TICHETE pentru ma-
ºini electrice noi de pânã la
20.000 lei.

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

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

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

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

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

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

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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În parcarea subteranã de la Te-
atrul Naþional s-au investit 10 mi-
lioane de euro, bani europeni, ºi
s-au creat peste 300 de locuri de
parcare, disponibile în cea mai
aglomeratã zonã a Craiovei. Cu
toate acestea, din cauza tarifului
– stabilit la 1 leu pe orã – incinta
stã mai mult goalã, fiind puþine
zilele când afluenþa de maºini este
mai mare ºi destul de rare ocazii-
le când se umple aproape de ca-

Locurile de parcare din zona centralã a
Craiovei vor fi semnalizate cu indicato-
rul „Parcare cu platã”, iar cei care îºi vor
parca maºinile acolo vor trebui sã plãteas-
cã 2 lei pe ora de staþionare, adicã dublu
decât ar plãti pentru a-ºi lãsa maºinile în

parcarea subteranã. Autoritãþile locale
spun cã ideea este sã-i determine pe cra-
ioveni sã foloseascã ºi parcarea subtera-
nã, care stã mai mult goalã din cauzã cã
ºoferii au la îndemânã varianta de a parca
gratuit pe locurile de lângã trotuare.

pacitate. Din acest motiv finan-
ciar, deºi au trecut mai multe luni
de la deschiderea ei, ºoferii tot nu
se înduplecã sã o foloseascã, iar
autoritãþile spun, la rândul lor, cã
nu nici ele pot sã elimine definitiv
tariful, care este obligatoriu, fiind
impus de faptul cã investiþia a fost
fãcutã cu fonduri europene.

Pentru a rezolva cumva aceas-
tã situaþie, aglomeraþia fiind în
continuare foarte mare în centrul

Craiovei, Primãria a decis sã ac-
þioneze în alt sens, ºi anume sã
schimbe regimul locurilor de par-
care de la suprafaþã: concret, sã
reintroducã taxa de parcare pe
locurile special amenajate din cen-
trul Craiovei.

Taxa Cronos,
una de tristã amintire

Taxa aminteºte întrucâtva de
cea pe care craiovenii o plãteau,
cu mulþi ani în urmã, firmei Cro-
nos. Procesul era însã mult mai
complicat atunci ºi de o altã fac-
turã. Fiind vorba de niºte parcãri
private – locurile de parcare din
oraº fuseserã concesionate firmei
Cronos –, craiovenii primeau ac-
ces în parcare numai dupã ce se
ridicau barierele ºi se achita în
prealabil o taxã, prin intermediul
unor parcometre, instrumente
care, mai apoi, din pricina cã se
tot defectau, au fost înlocuite cu
încasatorii.

Cu mare scandal, CLM Craio-
va a renunþat la aceastã modalita-
te, iar locurile de parcare au re-
devenit gratuite dupã ce s-a con-
statat cã, în ciuda prevederilor
contractuale, mai nimic din înca-
sãri nu ajungea ºi la bugetul local.
Primãria Craiova nu a mai con-
cesionat, de atunci, locurile de
parcare din oraº ºi a mers pe va-
rianta ca fiecare proprietar de ma-
ºinã sã plãteascã 40 de lei pe an,
taxã de parcare, iar în acest cuan-
tum sã parcheze unde doreºte, în
Craiova.

Taxaþi cu 2 lei pe orã
Noua taxã se numeºte „taxã

pentru parcarea curentã pe dome-
niul public” ºi va fi instituitã nu-
mai în zona centralã a Craiovei,
urmând sã fie aplicatã începând
cu 1 ianuarie 2017, dacã proiec-
tul de hotãrâre va fi votat de con-
silierii municipali. Viceprimarul
Mihail Genoiu a explicat cã se lu-
creazã acum, de cãtre serviciul de
specialitate al Primãriei, la regu-
lamentul de aplicare. „Cine vrea
la lojã, sã plãteascã, aºa mi se pare
normal”, a declarat acesta, ieri, la
dezbaterea pe proiectul privind
taxele ºi impozitele pe 2017, re-
ferindu-se la cei care vor sã-ºi
parcheze maºinile în zona centralã
a oraºului.

În aºteptarea regulamentului,

directorul Direcþiei de Taxe ºi Im-
pozite a Primãriei Craiova, Elena
Bonescu, a precizat totuºi cã taxa
de parcare se va achita numai de
pe telefonul mobil, printr-un SMS
ce va fi trimis la un numãr spe-
cial. Respectivul numãr va fi pus
la dispoziþie de un operator de te-
lefonie mobilã de pe piaþã, care va
fi desemnat în urma unei licitaþii
ºi cu are autoritãþile vor încheia
un contract de servicii în acest
sens. În detaliu, procedura va fi
prezentatã prin regulamentul de
aplicare, la care se lucreazã în
acest moment. Ceea ce se cunoaº-
te cu exactitate este doar cuantu-
mul noii taxe – care va fi de 2 lei
pe ora de staþionare, aºa cum a
fost prinsã în proiectul de taxe ºi
impozite pe anul 2017.

LAURA MOÞÎRLICHE

La începutul acestui an, Institu-
tul Român pentru Evaluare ºi Stra-
tegie – IRES a derulat un studiu cu
privire la fumatul în România, „Obi-
ceiuri, comportamente asociate ºi
percepþii legate de fumat ale popu-
laþiei adulte din România”. Studiul
a fost realizat pe un eºantion de
2.074 indivizi de 18 ani ºi peste.

Potrivit studiului, 93% din par-
ticipanþi au auzit despre legea care
interzice fumatul în spaþiile publi-
ce din România. Procentul celor
care sunt informaþi cu privire la
aceastã lege, conform declaraþii-
lor lor, creºte direct proporþional
cu vârsta respondenþilor ºi cu ni-
velul lor de educaþie. 79% din in-
tervievaþi au o pãrere bunã sau
foarte bunã cu privire la aceastã
lege ºi doar una din zece persoane
chestionate are o pãrere proastã
sau foarte proastã faþã de legea
privind interzicerea fumatului în

spaþiile publice. Iniþiativa legislati-
vã este susþinutã de trei sferturi din
respondenþi ºi 10% din ei declarã
cã sunt împotriva acestei iniþiative
legislative.

Cât îi costã pe fumãtori þigãrile
În ceea ce priveºte atitudinea ro-

mânilor care nu fumeazã cu privire
la fumãtori, aceasta tinde sã fie ne-
gativã: cu toate cã aproape o treime
din respondenþii nefumãtori nu au
nici o pãrere bunã, nici una proastã
faþã de fumãtori, ei neconsiderând
acest aspect relevant, 61% din per-
soanele care au participat la studiu
ºi nu fumeazã au o pãrere mai de-
grabã proastã despre fumãtori.
Aceastã opinie se regãseºte cu pre-
cãdere în cazul persoanelor cu vâr-
sta peste 65 de ani, al celor cu studii
elementare, al celor care locuiesc în
mediul rural, dar ºi al femeilor.

Opt din zece nefumãtori decla-

rã cã îi deranjeazã sã stea în preaj-
ma fumãtorilor ºi trei sferturi din
ei afirmã cã dacã ar merge în oraº
ºi nu ar gãsi o masã liberã decât la
zona de fumãtori, ar cãuta un alt
local unde sã aibã loc la zona de
nefumãtori.

75% din respondenþi spun cã nu
fumeazã tutun deloc, 18% afirmã
cã fumeazã tutun zilnic, iar 7% sus-
þin cã fumeazã tutun mai rar; ast-
fel, din totalul populaþiei, 25% sunt
fumãtori. Procentul celor care fu-
meazã tutun zilnic este mai ridicat
în cazul respondenþilor cu vârste
între 18 ºi 35 ani comparativ cu
celelalte categorii de vârstã, în si-
tuaþia intervievaþilor din mediul ur-
ban ºi în cazul bãrbaþilor. Procen-
tul nefumãtorilor este mai ridicat în
cazul persoanelor cu studii elemen-
tare. De asemenea, proporþia celor
care nu fumeazã tutun deloc este
mai ridicatã în mediul rural.

Aproximativ un sfert (26%) din
fumãtorii participanþi la acest stu-
diu cheltuie între 1 ºi 30 lei, sãptã-
mânal, pe þigãri, aproape o cinci-
me dintre aceºtia cheltuie între 31
ºi 50 de lei, iar 30% cheltuie  între
51 ºi 100 lei sãptãmânal.

82% din fumãtori au început
sã fumeze înaintea vârstei

de 22 de ani
În schimb, aproximativ jumãta-

te dintre respondenþi (49%) spun
cã au fumat pentru prima datã îna-
intea de a împlini vârsta majoratu-
lui. Proporþia respondenþilor care
au fumat înainte sã împlineascã 15

ani este mai ridicatã în cazul celor
cu studii elementare, al intervieva-
þilor din mediul urban ºi al bãrbaþi-
lor. În plus, proporþia responden-
þilor au început sã fumeze înainte
de 15 ani ºi sunt împotriva iniþiati-
vei legislative privind interzicerea
fumatului în spaþiile publice este
mai ridicatã comparativ cu propor-
þia celor care au început sã fume-
ze înainte de 15 ºi susþin aceastã
iniþiativã sau sunt neutri în ceea ce
o priveºte. Respondenþii care au
început sã fumeze dupã 30 de ani
sunt într-un procent mai ridicat de
acord cu iniþiativa legislativã.

RADU ILICEANU

În România, se fumeazã zilnic peste 5 mili-
oane de pachete de þigãri, iar aproximativ 85%
din pacienþii cu cancer bronhopulmonar sunt
fumãtori, potrivit Societãþii Române de Pneu-

mologie. Totodatã, studiile au arãtat cã 89%
din fumãtorii din þara noastrã ºi-ar dori sã re-
ducã numãrul þigãrilor sau sã renunþe complet
la fumat.
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Am stabilit la sfârºi-
tul acestei sãptamâni
ca ALDE sã aibã pro-
pria nominalizare
pentru funcþia de
prim- ministru, în
persoana liderului
nostru Cãlin Popescu
Tãriceanu.

Cu aceastã propune-
re vom merge la nego-
cieri politice pentru
formarea noului gu-
vern, dupã alegerile

ALDE DOLJ:AM DECIS NOMINALIZAREALDE DOLJ:AM DECIS NOMINALIZAREALDE DOLJ:AM DECIS NOMINALIZAREALDE DOLJ:AM DECIS NOMINALIZAREALDE DOLJ:AM DECIS NOMINALIZAREA DIN PA DIN PA DIN PA DIN PA DIN PARARARARARTTTTTEEEEEA ALDEA ALDEA ALDEA ALDEA ALDE
A LUI CÃLIN POPA LUI CÃLIN POPA LUI CÃLIN POPA LUI CÃLIN POPA LUI CÃLIN POPESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEANU PANU PANU PANU PANU PENTRU FUNCÞIAENTRU FUNCÞIAENTRU FUNCÞIAENTRU FUNCÞIAENTRU FUNCÞIA

DE PRIM - MINISTRU DUPÃ ALDE PRIM - MINISTRU DUPÃ ALDE PRIM - MINISTRU DUPÃ ALDE PRIM - MINISTRU DUPÃ ALDE PRIM - MINISTRU DUPÃ ALEGERILEGERILEGERILEGERILEGERILE DIN 1E DIN 1E DIN 1E DIN 1E DIN 11 DECEMBRIE 20161 DECEMBRIE 20161 DECEMBRIE 20161 DECEMBRIE 20161 DECEMBRIE 2016
din 11 decembrie.

Este o propunere
justificatã de experien-
þa domnului Tãricea-
nu, de performanþele
excepþionale ale guver-
nului condus de el în-
tre anii 2004 ºi 2008.

În acea guvernare
România a avut cea
mai mare ratã de
creºtere economicã
din istoria postdecem-
brista -8,7%, a dublat

salariile ºi pensiile,  a
creat 600.000 de lo-
curi de muncã, a in-
vestit 6 % din PIB
pentru educaþie (sin-
gura guvernare care a
fãcut acest lucru). În
guvernarea Tãriceanu
volumul investiþiilor a
fost mai mare decât în
întreaga perioada
1990-2004.

Românii nu au uitat
aceste lucruri ºi au

cerut domnului Tãri-
ceanu peste tot în
þarã,  sã-ºi asume
aceastã nominalizare.

Mentionãm cã 11
miniºtri din guvernul
Tãriceanu candideazã
la aceste alegeri pe
listele ALDE.

ÎNCREDERE ÎN
ALDE ÎNSEAMNÃ
ÎNCREDERE ÎNTR-
O VIAÞÃ MAI
BUNÃ!

 COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, EXECUTAT DE SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008
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Starea învãþãmântului universi-
tar din România a fost analizatã,
recent, de Societatea Academicã
din România (SAR) în cadrul unui
proiect co-finanþat printr-un grant
din partea Elveþiei. Astfel, sub ti-
tlul „Raportul integritãþii universi-
tare din România”, SAR a dat pu-
blicitãþii noi clasamente referitoa-
re la calitatea mediului universitar
românesc. Pornind de la demersul
de monitorizare a integritãþii ºi a
bunei guvernãri în universitãþi,
Coaliþia pentru Universitãþi Curate
(CUC) a marcat cea de a III-a edi-
þie, devenind un concept cu impli-
caþii profunde pentru experþii ºi
organizaþii din întreaga lume.

Evaluarea universitãþilor s-a re-
alizat în trei etape, prima fiind co-
lectarea informaþiilor prin interme-
diul Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaþiile de interes pu-
blic, a doua etapã a presupus vizi-
tarea fiecãrei universitãþi de cãtre
echipe mixte de evaluatori ºi stu-
denþi, iar cea de a treia a însemnat
calcularea scorului citãrilor prezen-
te pe Google Academic folosind
soft-ul “Publish or Perish”.

Aproape de nivelul
maxim

Potrivit acestei metodologii, dar
ºi unor criterii riguroase, precum
corectitudinea academicã, calitatea
guvernanþei, antidiscriminare, co-
rectitudine financiarã, Societatea
Academicã din România a inclus
Universitatea din Craiova în
categoria universitãþi de 3 ste-

Raportul Integritãþii Universitare din
România, dat publicitãþii în aceste zile de
Societatea Academicã Românã (SAR),
acordã Universitãþii din Craiova 3 stele
la evaluarea universitarã. De asemenea,
potrivit raportului asupra Exerciþiului
Naþional de Metaranking Universitar-

2016, Universitatea din Craiova intrã în
categoria universitãþilor româneºti vizi-
bile internaþional, ocupând poziþia a opta
din clasamentul privind pragul minimal
al vizibilitãþii în clasamentele internaþi-
onale ale universitãþilor bazate dominant
pe criterii/indicatori academici.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

le, dintr-un total de 4 stele. “În
urma aplicãrii formulei se ajunge,
în sfârºit, la un scor final. Este de
remarcat imediat, faptul cã nu
existã nicio universitate peste nota
opt. Ca atare, construim categoria
de patru stele din universitãþile din-
tre ºase ºi opt, care sunt ºase la
numãr”, se mai aratã în raportul
SAR. Astfel, Universitatea din
Craiova a primit nota 6,30, iar
prima clasatã în top este Universi-
tatea de Medicinã ºi Farmacie Târ-
gu Mureº cu 7,94. Ultima notã de
3,79 aparþine Universitãþii Eftimie
Murgu din Reºiþa.

“În România nu existã univer-
sitãþi impecabile. Existã foarte pu-
þine ºcoli doctorale care pot pune
la dispoziþia unui tânãr talentat con-
diþii decente pentru urmarea unui
doctorat. Evoluþia constatatã de la
precedenta evaluare a CUC (2010)
este mai mult formalã” se mai pre-
cizeazã în raportul SAR.

Între primele 20
de universitãþi
vizibile
internaþional

La jumãtatea lunii în curs, Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice a dat publicitãþii
Raportul asupra Exerciþiului Naþi-
onal de Metaranking Universitar –
2016, elaborat de cei 8 membri ai
Grupului de experþi de înalt nivel
(High Level Experts Group), nu-
miþi prin Ordinul de ministru nr.
5665 din 27.10.2016. Autorii ra-

portului (n.r. – în ordine alfabeti-
cã) sunt dr. Ovidiu Andronesi, dr.
Dorel Banabic, dr. Carmen Buzea,
dr. Daniel David, dr. Adrian Miro-
iu, dr. Bogdan Murgescu, dr. Anca
Prisãcariu ºi dr. Lazãr Vlãsceanu.

Aflãm din acest raport cã, în
anul 2016, 20 de universitãþi din
România, dintre cele 92 de uni-
versitãþi active, 4 dintre acestea
aflate însã în fazã de lichidare,
toate de stat, reuºesc sã treacã un
prag minimal al vizibilitãþii în cla-
samentele internaþionale ale uni-
versitãþilor bazate dominant pe
criterii/indicatori academici. Din-
tre acestea, 5 instituþii de învãþã-
mânt superior intrã în categoria
Universitãþi româneºti cu poten-
þial de excelenþã, vizibile ºi cu
impact internaþional, în ordinea
din clasament fiind: Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea din Bucureºti, Uni-
versitatea Politehnica din Bucu-
reºti, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi ºi Universita-
tea de Vest din Timiºoara.

Celelalte 15 instituþii de învãþã-
mânt superior sunt grupate în ca-
tegoria universitãþi româneºti vizi-
bile internaþional. În aceastã cate-
gorie intrã, de acum, ºi Universi-
tatea din Craiova. Aceasta se si-
tueazã pe locul al optulea în ie-
rarhia finalã. Sã mai precizãm cã
doar Universitatea din Craiova, ca
instituþie de învãþãmânt superior din
Oltenia, a reuºit sã dobândeascã
aceste calificãri. În privinþa mediei
citãrilor per universitate, cu un to-
tal de 127, Universitatea din Cra-

iova este pe locul 19, dintr-un to-
tal de 45 de universitãþii analizate.

O perspectivã
obiectivã

Demersuri de tip metaranking la
nivel internaþional existã, deja, de
mai mulþi ani. Mai recent, însã, a
crescut interesul în demersuri de
tip metaranking naþional al clasa-
mentelor internaþionale ale univer-
sitãþilor, pentru a fundamenta po-
litici naþionale de sporire a impac-
tului ºi vizibilitãþii universitãþilor
naþionale în aria academicã inter-
naþional. Astfel de demersuri naþi-
onale sunt fundamentale, deoare-
ce oferã o perspectivã obiectivã ºi
replicabilã a poziþionãrii universi-
tãþilor naþionale în aria academicã
internaþionalã, dincolo de potenþi-
alele distorsiuni ºi subiectivisme
locale/regionale/naþionale. Altfel
spus, printr-un astfel de demers,
testul academic al universitãþilor
naþionale este fãcut conform bu-
nelor practici internaþionale, iar
pornindu-se de la acesta, se pot
apoi fundamenta politici naþionale,
care sã sporeascã vizibilitatea ºi
impactul universitãþilor naþionale în
aria academicã internaþionalã.

Mãsuri urgente
propuse pentru
creºterea reputaþiei
universitare

SAR propune, în finalul rapor-
tului, mai multe soluþii menite sã
rezolve problemele din mediul uni-
versitar. Astfel, introducerea unui
sistem diferenþiat între universitãþi,
ºcoli doctorale ºi discipline prin
care numai cine ajunge la standar-
de sã aibã dreptul la autonomie;
desfiinþarea ARACIS, pe motiv cã
nu a fost capabil sã controleze de-
gradarea standardelor, crearea unei
Agenþii de Integritate pentru edu-
caþie care sã aibã atât o funcþie de
controlor, cât ºi de Ombudsman;
elaborarea unui proiect de cãtre
Executiv, prin care sã se rezolve
problema stimulentelor perverse ce
au generat distorsiuni masive în
sistemul universitar. Mai solicitã
universalizarea regulilor din dome-
niul educaþiei ºi mai ales a cerce-
tãrii; publicarea online a cât mai
multor lucrãri de masterat, docto-
rat sau publicaþii; mãsuri punitive
atât împotriva autorului plagiatu-
lui, cât ºi a îndrumãtorului sãu, dacã
nu e el cel care a sesizat.

Universitatea din Craiova acoperã întreaga paletã de educaþie ºi for-
mare profesionalã universitarã ºi postuniversitarã certificatã. Oferta de
formare iniþialã cuprinde 104 programe de studii de licenþã în 53 de
domenii, 98 de programe de master în 40 de domenii ºi un spectru larg
de specializãri de doctorat. La acestea se adaugã forme de educaþie
postuniversitarã de tip formare continuã, conversie profesionalã, per-
fecþionare, precum ºi stagii postdoctorale. Activitatea de educaþie se
desfãºoarã în strânsã corelaþie cu cea de cercetare, cu deosebire în
ciclurile de master, de doctorat ºi postdoctoral. Studiile efectuate la
Universitatea din Craiova se finalizeazã prin diplome MEN ºi calificãri
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- Ai vãzut, Popescule, taman când
puteam sã egalãm “Steaua” la punc-
te, mâncarãm bãtaie.

- Ce sã-i facem, “Astra”-i situaþia.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

În acest moment, se poate vorbi, oficial,
de rezultatele obþinute la concursul pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct în unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar din judeþul Dolj. Au fost scoase la con-
curs 194 de posturi de director ºi 73 pentru
director adjunct. Numãrul celor înscriºi a
fost de 321 pentru manager ºi 136 pentru
adjunct. Numãrul celor admiºi a fost de 207
–manager ºi 89 pentru locþiitor. Au fost
respinºi 61 de candidaþi pentru postul con-
ducãtor ºi 22 pentru adjuncþi.

În acest moment, sunt unitãþi unde nu s-
au înscris candidaþi (ªcolile Gimnaziale din
Lipovu, Maglavit, Gighera, Gîngiova, Sca-
eºti, Sadova (Damian); Liceul Teologic Ad-
ventist), iar altele au locurile neocupate (ªco-
lile Gimnaziale din Radovan, Malu Mare,
Ostroveni, Dioºti, Teslui; Grãdiniþa „Tudor
Vladimirescu” etc.). Pentru astfel de cazuri,
metodologia prevedere detaºarea, în intere-
sul învãþãmântului, a cadrelor didactice care

S-a terminat examenul, începeS-a terminat examenul, începeS-a terminat examenul, începeS-a terminat examenul, începeS-a terminat examenul, începe
lupta contestaþiilor ºi detaºãrilorlupta contestaþiilor ºi detaºãrilorlupta contestaþiilor ºi detaºãrilorlupta contestaþiilor ºi detaºãrilorlupta contestaþiilor ºi detaºãrilor
S-au încheiat, scriptic, cu tot ceea ce þine

de legislaþie, concursurile pentru ocuparea
posturilor de director ºi director adjunct în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar. Vin
perioadele de contestaþie, cu procedura
respectivã, ºi validãrile. Ministerul Edu-

La Casa de Culturã
Calafat va avea loc
mâine, 23 noiembrie,
ora 17.00, evenimentul
de lansare a cãrþii
„Curcubeul toamnei”,
semnatã poetul ºi
folkistul Dan Vanã
(versuri) ºi de Cristina
Vanã – educatoare la
Grãdiniþa nr. 1 Calafat
(coordonator ilustraþii),
ºi publicatã recent la
Editura SEMNE, din
Bucureºti. Cu acelaºi
prilej, în Sala „Marin
Sorescu” se va deschi-
de expoziþia de picturã
cu acelaºi titlu, „Cur-
cubeul toamnei”,
cuprinzând lucrãri
realizate de micii artiºti membri ai Cercului de picturã
coordonat de Cristina Vanã. ªi-au anunþat participarea Letiþia
Sterian, Clara Mãrgineanu, Luminiþa Tucã, Liliana Hinovea-
nu, Spiridon Popescu, Cristian Buicã, Nicolae D. Vlãdulescu
ºi Constantin Stana.

„Cartea are o concepþie unitarã, fiecare strofã este aºezatã
cu rost alãturi de o lucrare. Picturile sunt realizate de copii
foarte talentaþi, ale cãror vârste incredibile sunt precizate.
Viziunea plasticã a micilor artiºti, membri ai cercului de
picturã coordonat de Cristian Vanã, este uluitoare. Talentul
copiilor, ºlefuit de îndrumãrile sufletistei lor profesoare, este
rupt din curcubeu. Crâmpeie de suflet fraged, transpus în
forme ºi culori, l-au inspirat fericit pe Dan Vanã”, scrie
jurnalista ºi poeta Clara Mãrgineanu în prefaþa cãrþii.

„Amplul poem despre curcubeul toamnei mi-a oferit o
lecturã atât de plãcutã încât nu m-am mulþumit sã-l citesc
doar o singurã datã, ci de mai multe ori. Am încercat sã
ghicesc de unde vine plãcerea acestei lecturi. Rãspunsul nu a
fost prea greu de aflat: Dan Vanã scrie o poezie lipsitã de
zorzoane  inutile, o poezie trãitã, o poezie care transmite o
stare sufleteascã transparentã ºi de largã sensibilitate”, adaugã
poetul Spiridon Popescu.

Tot la Editura SEMNE, Dan Vanã publica, în 2013, cartea
„Mãrþiºoare pentru copii, pãrinþi ºi educatoare”, lansarea
fiind, de asemenea, însoþitã de o expoziþie de desene ale
copiilor calafeteni.

MAGDA BRATU

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei are loc
astãzi o serie de conferinþe sub genericul „Pe urmele lui
Racoviþã în cercetarea ºtiinþificã a peºterilor”, vizând
omagierea savantului român Emil Racoviþã (n. 15 noiem-
brie 1868 – d. 19 noiembrie 1947), biolog de renume mon-
dial, explorator polar, fondator al Biospelogiei ca ºtiinþã ºi
al primului Institut de Speologie din lume. Evenimentul
face parte din proiectul cultural-educativ „Muzeul – o
ªcoalã altfel”, sprijinit financiar de Consiliul Judeþean Dolj,
ºi este coordonat de muzeograf dr. Mirela Sabina Ridiche.

„Evenimentul se deschide la ora 12.00 ºi cuprinde expu-
neri ºi videoproiecþii în care se vor evidenþia excepþionalele
calitãþi ºi merite ºtiinþifice  ale savantului, dar ºi rezultatele
actuale din domeniul biospeologiei româneºti”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al instituþiei. ªi-au anunþat
participarea elevi de la mai multe unitãþi ºcolare, între care
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, Colegiul Naþional „ªtefan
Odobleja” ºi ªcoala Ecologicã Postlicealã „Sf. ªtefan” din
Craiova, însoþiþi de profesorii Leila Podeanu, Mirela Grau-
re, Giurcã Ramona ºi Adrian Nãstase.

În perioada 21 noiembrie –
15 decembrie 2016, în cadrul
proiectului  „Cãrticica pentru
prichindei  ºi copii mai mãri-
cei” se desfãºoarã campania
de strângere de jucãrii pentru
copiii defavorizaþi, denumitã
generic „Sã fim mai buni de
sãrbãtori”.

Campania are dublu rol: pe
de o parte, copiii înscriºi în
proiect, sub îndrumarea cadre-
lor didactice, învaþã sã dãru-
iascã, sã fie generoºi, sã adu-
cã zâmbetul pe faþa micuþilor mai puþin
norocoºi decât ei, iar pe de altã parte,
copiii cãtre care merg jucãriile, cu si-
guranþã se vor bucura, ºi-ºi vor simþi
semenii aproape.

În acest demers, Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” îi sunt alãturi

caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
(MENCS) a hotãrât ca toate contestaþiile
depuse sã fie soluþionate în alt judeþ decât
cel în care au fost depuse, o mãsurã care a
atras, cel puþin pânã în prezent, ºi accep-
tul sindicatelor.

sunt compatibile cu legislaþia, dar sunt aº-
teptate noi lãmuriri din partea MENCS.

În conformitate cu prevederile art.nr.19
al.(4) din Metodologia privind organizarea
ºi desfãºurarea concursului amintit, toate
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar au obli-
gaþia ca, pânã astãzi, 22 noiembrie, ora
14:00, sã numeascã un cadru didactic pro-
pus pentru a face parte din Comisia de solu-
þionare a contestaþiilor. Cel propus trebuie
sã fie membru al Corpului naþional de ex-
perþi în management educaþional, sã aibã
gradul didactic I sau titlul de ºtiinþific de
„doctor” ºi sã dovedeascã competenþe pro-
fesionale, manageriale ºi de prestigiu moral.

„Nu pot face parte din Comisia de soluþio-
nare a contestaþiilor cadrele didactice care au
candidat pentru ocuparea funcþiilor de direc-
tor ºi director adjunct din unitãþile de învãþã-
mânt preuniversitar; cele care au fãcut parte
din comisiile stabilite la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt”, a precizat prof.  Nicoleta Liþo-

iu, purtãtor de cu-
vânt al Inspectora-
tului ªcolar Jude-
þean Dolj.Comisia
care va fi stabilitã
va fi formatã dintr-un reprezentant al ISJ (co-
ordonator), douã cadre didactice ºi doi re-
prezentanþi ai autoritãþilor publice locale ºi ju-
deþene, plus un reprezentant al MENCS, pe
post de mediator.

Sindicatele din învãþãmânt,
de acord cu examinarea în alt judeþ
Ieri, MENCS a venit cu noi precizãri, ast-

fel cã, aidoma Examenului de Evaluare Na-
þionalã ºi a Bacalaureatului, contestaþiile vor
fi soluþionate în alt judeþ decât cel în care au
fost depuse. O mãsurã care, actualmente,
are ºi sprijinul sindicatelor. „Mi se pare o
soluþie cât se poate de bunã. S-a urmãrit eli-
minarea discuþiilor pe marginea contestaþii-
lor ºi, sunt convins, s-a mers ºi pe dreptul

contestatarului. Practic, acum, cu toþii plea-
cã cu aceeaºi ºansã. Nu mai trebuie sã fie
niciun fel de influenþã ”, a precizat prof.
Constantin Lungulescu, preºedintele Fi-
lialei Dolj a Federaþiei „Spiru Haret”.

La rândul sãu, prof.  Constantin Rada,
preºedintele Filialei Dolj a Federaþiei Sindi-
catelor Libere din Învãþãmânt, a menþionat:
„Cred cã este un lucru benefic. Avem expe-
rienþele cu celelalte examene naþionale, care
au fost pozitive. Nu mai trebuie sã existe
vreo influenþã, indiferent din ce parte ar veni.
Din câte ºtim, contestaþiile, cu suportul au-
dio-video adecvat, numai proba de interviu
putând fi contestatã, vor pleca, dupã depu-
nerea memoriilor la ISJ Dolj, în altã parte”.

CRISTI PÃTRU

 „Curcubeul toamnei”,
în versuri ºi picturã

Conferinþe dedicate
savantului Emil Racoviþã

Invitatã sã partici-
pe este biolog Oana
Chachula, expert in-
vestigator la Muzeul
Naþional de Istorie a
României ºi, totodatã,
specialist în chiropte-
rologie ºi explorãri
carstice, cu o experi-
enþã speologicã de
peste 15 ani, partici-
pantã la diverse expe-
diþii internaþionale or-
ganizate în Grecia,
Franþa,Turcia, Anglia
ºi N.E. Indiei – Meghalaya. „Domnia sa ne va dezvãlui
nebãnuitele frumuseþi ale unor peºteri din România, im-
portanþa ºtiinþificã ºi turisticã a acestora ºi multe necu-
noscute legate de vieþuitoarele din subterane”, se mai men-
þioneazã în comunicat. MAGDA BRATU

„Sã fim mai buni de sãrbãtori” –
campanie de strângere de jucãrii

cadrele didactice de la grãdiniþele ºi ºco-
lile înscrise în proiect.

     Jucãriile vor fi strânse la Secþia
pentru Copii ºi Tineret (Ludotecã).

Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene

„Alexandru ºi Aristia Aman”
Craiova
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Pe 18 noiembrie 2016 a avut loc
lansarea proiectului ºi startul înscrie-
rilor în concurs. 5 decembrie 2016,
ora 23.00 (ora României) va fi ulti-
ma zi de înscriere ºi de depunere a
propunerilor. În perioada 6 – 8 de-
cembrie 2016 va avea loc preselec-
þia celor 10 propuneri care intrã în
finalã, iar 9 decembrie începe votul
public, pe Facebook, pentru alege-
rea câºtigãtorului.  18 decembrie
2016 va fi data limitã de vot pagina
de Facebook a RCE, iar pe 19 de-

cembrie se va anunþa câºtigãtorul.
Timp de un an întreg, dezbaterea
despre ce aduce România Uniunii
ºi ce înseamnã Uniunea pentru ro-
mâni va sta sub acest semn. Pre-
miu va consta într-o tabletã graficã
ºi suma de 700 de euro, ca remu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În vederea marcãrii aderãrii României la UE:

S-a lansat campania naþionalã de comunicareS-a lansat campania naþionalã de comunicareS-a lansat campania naþionalã de comunicareS-a lansat campania naþionalã de comunicareS-a lansat campania naþionalã de comunicare
În 2017, pe 1 ianuarie, România marchea-

zã 10 ani de la aderarea la Uniunea Europea-
nã. Preºedinþia României, Guvernul ºi Repre-
zentanþa Comisiei Europene în România vor
coordona în parteneriat o campanie naþiona-
lã de comunicare dedicatã marcãrii momen-
tului ºi evaluãrii acestei decade de apartenen-

þã a României la Uniunea Europeanã. În acest
context, se va desfãºura un concurs ºi anume
se va alege un logo de campanie, care sã asi-
gure identitatea vizualã unitarã a campaniei,
ºi care va fi folosit pe materialele campaniei,
pe diferite canale de comunicare utilizate de
cãtre cele trei instituþii.

neraþie pentru cesiunea drepturilor
de autor. Logo-ul trebuie sã fie un
element unitar ºi recognoscibil,
care sã sublinieze apartenenþa Ro-
mâniei la Uniunea Europeanã ºi îm-
pãrtãºirea unui set de valori comu-
ne cu aceasta, sã fie memorabil,
creativ, lizibil ºi relevant. Logo-ul
ales va fi unul versatil, pentru a pu-
tea fi folosit pe variate medii de co-
municare, de la semnãtura electro-
nicã ºi pânã la panouri de afiºaj pu-
blic. Un Participant poate participa

la concurs cu un singur Logo. Con-
cursul se adreseazã cu precãdere
studenþilor la arte plastice ºi la arhi-
tecturã, artiºtilor plastici, designe-
rilor, arhitecþilor (în nume propriu,
nu ca angajaþi ai unor societãþi co-
merciale ºi nu în nume colectiv),

precum ºi tuturor cetãþenilor români
în vârstã de minimum 18 ani la data
înscrierii în concurs, cu domiciliul
în România sau în orice alt stat. „Nu
trebuie sã fii specialist, trebuie sã fii
însã creativ, foarte inspirat ºi sã te
simþi, simultan, ºi român ºi euro-
pean”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al Comisiei Europene.
Un participant poate participa
la concurs cu un singur Logo

Pentru evitarea oricãrui dubiu,
în vederea participãrii la concurs,
participanþii trebuie sã se înscrie
prin completarea formularului de
înscriere ºi trimiterea unui email,
la  adresa de email concurs@spa-
tiuleuropa.eu, care sã aibã ataºate,
inclusiv sub forma unei arhive, For-
mularul de înscriere ºi un fiºier în
care sã se regãseascã reproduce-
rea Logo-ului. Formularul de în-
scriere se va gãsi pe site-ul http://
ec.europa.eu/romania  ºi va putea
fi descãrcat de pe acest site în ve-
derea completãrii, semnãrii ºi tri-
miterii. Participanþii nu au dreptul
sã modifice formularul de înscrie-
re, ci doar sã îl completeze în to-
talitate ºi mod corespunzãtor cu
datele menþionate în formularul de
înscriere. Înscrierea va consta în
douã fiºiere. Un fiºier în format
.jpg sau .png sau .pdf care conþi-
ne propunerea sa de logo, în douã
versiuni: versiunea color ºi versiu-
nea monocromã (pentru utilizare
alb-negru). ªi un alt fiºier text care
va conþine informaþii privind con-
curentul, o scurtã descriere / ar-
gumentare a propunerii grafice ºi
o declaraþie pe proprie rãspundere
semnatã ºi

datatã. Logo-ul trebuie sã aparþinã
participantului care îl trimite ºi va
consta în principal într-un simbol,
siglã formatã dintr-un ansamblu de
semne grafice. Un participant poa-
te participa la concurs cu un sin-
gur Logo. Fiecare versiune va avea
minimum 500 x 500 pixeli. Fiºie-
rul în care se va regãsi reproduce-
rea Logo-ului va avea maximum 8
MB. Logo-ul trebuie sã rãspundã
temei concursului.
Cele 10 lucrãri vor fi evaluate ºi
de public, pe pagina de
Facebook a Reprezentanþei CE

Organizatorii vor pre-selecþiona,
cu ajutorul unui grup de experþi
alcãtuit din Aneta Bogdan (Bran-
dient), ªerban Alexandrescu
(Headvertising) ºi Teodor Frolu
(DC Communication), primele 10
cele mai valoroase lucrãri, care vor
intra în competiþia finalã. Pre-se-
lecþia se va face pe urmãtoarele cri-
terii: relevanþã pentru temã; atrac-
tivitate; originalitate; funcþionalita-
te (vizibilitate ºi lizibilitate) ºi adap-
tabilitate pentru diferite medii ºi
produse. Cele 10 lucrãri vor fi eva-
luate ºi de public, pe pagina de fa-
cebook a Reprezentanþei CE, iar
votul acordat de

public va conta în proporþie de 25%
în alegerea logo-ului câºtigãtor. Se
vor acorda punctaje de la 1 la 20
pentru fiecare dintre criteriile de
jurizare pentru prima etapa ºi se vor
aduna toate punctajele, logo-urile
participanþilor care au obþinut pri-
mele 10 punctaje (“Logo-urile ca-
lificate pentru a doua etapa de
punctare”) urmând sã treacã în a
doua etapã de punctare. Punctajul
maxim care poate fi obþinut de un
Logo în prima etapã de punctare
este de 100 de puncte. A doua eta-
pã va avea la rândul ei douã eta-
pe. Prima va fi etapa de punctare
de un juriu care va fi format din
persoane desemnate de organiza-
tor iar cea de-a doua va fi etapa
de punctare pe Facebook.  Logo-
urile calificate pentru a doua eta-
pã de punctare vor fi postate pe
pagina de Facebook a organizato-
rului, urmând ca Logo-urile sã fie
punctate pe baza reacþiilor expri-
mate de public pe pagina de Fa-
cebook a organizatorului pentru
fiecare Logo în parte. Pentru
punctare vor fi luate în calcul ur-
mãtoarele reacþii: like, love, ha-
ha ºi wow. Reacþiile sad ºi angry -
NU vor fi luate în calcul pentru
punctare sau pentru alt scop.

Pentru Logo-ul care a primit cel mai mare numãr de reacþii se
va acorda punctajul maxim de 25 de puncte iar pentru celelalte
Logo-uri punctajul se va calcula dupã algoritmul: Nota (n) =
(Numãr reacþii / Numãrul cel mai mare reacþii) x 25. Punctajul
final obþinut “n” va fi între 0 – 25 puncte.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 22 noiembrie 2016 externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Rezultatele primului tur al alegerilor
primare, din câmpul de dreapta ºi de
centru, disputat duminicã, 20 noiembrie
a.c, au spus urmãtorul lucru: Francois
Fillon - 44,2% (1,7 milioane de voturi),
Alain Juppe – 28,6% (1,1 milioane de
voturi), Nicolas Sarkozy – 20,6%
(833.479 voturi). Ceilalþi candidaþi aflaþi
în competiþie au obþinut scoruri insigni-
fiante. Confruntarea în trei s-a finalizat
prin eliminarea lui Nicolas Sarkozy, care
nu va participa la turul secund al alege-
rilor primare, programate duminicã, 27
noiembrie a.c, ceea ce nu se prefigura.
În schimb, Francois Fillon, în perma-
nenþã vãzut ca un outsider, a sosit în
frunte în cel puþin 87 de departamente.
Cu 78% din voturi în fieful sãu Sarthe.
Alain Juppe, primarul de Bordeaux, n-a câºti-
gat decât în nouã departamente, realizând cel
mai bun scor al sãu în Gironde (55%). Nicolas
Sarkozy s-a vãzut în frunte doar în patru de-
partamente, paradoxal plasându-se al treilea
chiar în „departamentul sãu”, Hauts-de-Seine,
cu 15% din voturi. Fostul preºedinte al Repu-
blicii a crezut într-un come-back dupã eºecul
din 2012, în faþa lui Francois Hollande. Dupã
trei decenii în avanpostul dreptei, apoi în prim-
planul vieþii politice franceze, la 62 de ani, a
anunþat, ieri, cã se retrage. Adept al dreptei

Alertã de gripã

aviarã în Ungaria
Autoritatea pentru sigu-

ranþã alimentarã din Unga-

ria a ordonat sacrificarea a
mii de pãsãri din cauza
descoperii unor focare de
gripã aviarã în sudul Unga-
riei, potrivit MTI. Autoritatea
pentru siguranþã alimentarã

din Ungaria a dispus intensi-
ficarea la nivel naþional a
monitorizãrii stãrii de
sãnãtate a efectivelor de
pãsãri ºi a controalelor
privind aplicarea cerinþelor

de biosecuritate în fermele de
pãsãri ºi gospodãrii. Proprie-
tarii pãsãrilor sacrificate vor
fi primi compensaþii din
partea statului. Organizaþia
Naþiunilor Unite pentru

Alimentaþie ºi Agriculturã
(FAO) a avertizat în privinþa
riscului infectãrii pãsãrilor
cu tulpina de gripã aviarã
H5N8, pânã în primãvara lui
2017.

Atac într-o

moschee

din Kabul.

Cel puþin 27

de morþi în urma

exploziei
Cel puþin 27 de persoane

au decedat, iar alte 35 au
fost rãnite, în urma unui
atac sinucigaº la o moschee
ºiitã din Kabul, au anunþat

autoritãþile afgane, în timp
ce talibanii au negat cã ar
avea legãturã cu atentatul,
scrie agenþia de ºtiri Reu-
ters. Atacatorul a detonat
un dispozitiv exploziv, pe

care îl avea asupra sa, în
timpul unei ceremonii
religioase, se afirmã într-
un comunicat dat publicitã-
þii de Ministerul afgan de
Interne. Militanþii talibani

au negat responsabilitatea
pentru acest atac, cu Zabi-
hullah Mujahid, purtãtorul
de cuvânt al miºcãri,
afirmând cã “niciodatã nu
am atacat moscheei pentru

cã acest lucru nu este pe
agenda noastrã”. Conflicte-
le sectare între musulmani
sunniþi ºi ºiiþi sunt relativ
rare în Afganistan, o þarã
majoritar sunnitã, însã

acest atac semnaleazã o
intensificare a tensiunilor
etnice ºi religioase din
interiorul societãþii afgane.

Papa Francisc a anunþat, într-o scrisoare datã
publicitãþii ieri, cã va permite preoþilor catolici
sã ierte pãcatul avortului. Astfel, Suveranul Pontif
a transformat o derogare temporarã, acordatã
cu ocazia Anului Milostivirii, într-una permanen-
tã, þinând, totuºi, sã explice cã întreruperea de
sarcinã rãmâne “o faptã gravã”, dar cã “nu este
niciun pãcat pe care mila Domnului sã nu-l poa-
tã atinge ºi ºterge atunci când întâlneºte o inimã
care se cãieºte ºi care îºi doreºte sã trãiascã în
pace cu Dumnezeu”. Pânã acum, acest drept
era rezervat doar episcopilor ºi duhovnicilor cu
statut special. Papa Francisc a transmis cã toþi
preoþii ar trebui sã poatã ierta avortul, transfor-
mând astfel o derogare temporarã pe care o acor-

Barack Obama, preºedintele în
funcþie al SUA, s-a întâlnit pentru
aproximativ patru minute cu omo-
logul sãu rus, Vladimir Putin, în

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
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bonapartiste, populare ºi voluntar populiste, n-
a mai convins, corodat fiind ºi de numeroasele
scandaluri, printre care „bomba Bygmalion”,
legatã de alegerile din 2012. Participarea a de-
pãºit patru milioane de votanþi, fiind superioarã
celei de la alegerile primare socialiste din 2011
(2,7 milioane în primul tur ºi 2,9 milioane în
turul secund). ªi acum turul decisiv: Francois
Fillon dispune de un avantaj de 15 puncte asu-
pra lui Alain Juppe. Dupã toate aparenþele, Fran-
cois Fillon, fost premier, moderat, prudent,
realist, adept al liniei economice ultra-liberale

Margaret Thatcher, este bine plasat
deºi Alain Juppe a declarat cã îºi con-
tinuã bãtãlia ºi crede în succesul sãu.
Este un adept al liniei Jacques Chi-
rac, conteazã pe captarea voturilor
celor ieºiþi din confruntare, la primul
tur, dar faptul cã Nicolas Sarkozy a
anunþat cã îl va vota pe Francois Fil-
lon pare sã basculeazã lucrurile. Pro-
gramul sãu, considerat drept conser-
vator ºi chiar reacþionar, prevede prin-
tre altele suprimarea contractului de
35 de ore ºi lãsarea la dispoziþia ºefi-
lor de antreprize ºi salariaþilor sã ne-
gocieze durata sãptãmânii de lucru,
pânã la limita de 48 de ore. Apoi, re-
ducerea numãrului de posturi de func-
þionari pânã la 500.000, creºterea vâr-

stei de pensionare la 65 de ani, reducerea chel-
tuielilor publice cu 100 de miliarde de euro în
cinci ani. Francois Fillon vrea sã mãreascã cu
16.000 de locuri capacitatea sistemului peni-
tenciar francez. În plan extern, deputatul de
Paris doreºte ridicarea embargoului pentru Rusia
lui Putin, cooperarea cu acesta în conflictul din
Siria ºi Statul Islamic. Fostul prim-ministru
doreºte, de asemenea, ranforsarea relaþiilor cu
Iranul. Reamintim cã învingãtorul confruntãrii
Fillon-Juppe va fi candidatul „dreptei” la alege-
rile prezidenþiale de anul viitor din Franþa.

Scurtã întrevedere între Barack Obama ºi Vladimir Putin,
în cadrul summitului Cooperãrii Economice Asia-Pacific

cadrul summitului Cooperãrii Eco-
nomice Asia-Pacific (APEC), pen-
tru a discuta despre conflictele din
Siria ºi Ucraina. Aceasta ar putea

fi ultima întrevedere între cei doi,
înaintea sfârºitului mandatului pre-
zidenþial al lui Barack Obama.
Scurta întrevedere a avut loc în
Lima, pe parcursul summitului
APEC. Obama a declarat mai târ-
ziu în cadrul unei conferinþe de
presã, cã i-a mãrturisit preºedin-
telui rus îngrijorarea în privinþa
conflictului din Siria, stat care este
în mod constant supus atacurilor
cu bombe din partea militarilor si-
rieni ºi ruºi, ºi i-a vorbit acestuia
despre necesitatea unui armistiþiu
ºi a unei tranziþii politice. “Ca de
obicei am fost onest ºi curtenitor,
dar clar în privinþa diferenþelor
puternice care existã în privinþa
politicilor”, a spus Barack Obama.
Putin a afirmat la rândul sãu, în

cadrul unei alte conferinþe de pre-
sã, cã i-a mulþumit actualului pre-
ºedinte american în funcþie pentru
“acþiunile comune” întreprinse de-
a lungul anilor. “I-am spus cã voi
fi fericit sã-l revãd în Rusia, ori-
când va putea ºi va dori”, a afir-
mat acesta. Obama ºi Putin au avut
o relaþie tensionatã pe parcursul
mandatelor prezidenþiale. Obama l-
a avertizat în repetate rânduri pe
Putin în privinþa consecinþelor care
pot apãrea ca urmare a atacurilor
cibernetice atribuite Moscovei ºi
acuzaþiilor cã ar fi încercat sã in-
tervinã în campania prezidenþialã
americanã. Obama a declarat, de
asemenea, cã i-a solicitat preºedin-
telui Putin sã ajute la implementa-
rea acordului de pace de la Minsk.

Decizie istoricã a Bisericii Catolice. Papa Francisc
permite preoþilor sã ierte femeile care au fãcut avort

dase pentru Anul Jubiliar al Milostivirii într-o
mãsurã permanentã. “De astãzi înainte le acord
tuturor prelaþilor, în virtutatea slujbei lor de sluji-
re a enoriaºilor, permisiunea de a-i ierta pe cei
care au comis pãcatul avortului”, a scris Papa
într-o epistolã apostolicã menitã sã marcheze fi-
nalul Anului Milostivirii. Mãsura luatã de Suve-
ranul Pontif reprezintã o îmblânzire semnificati-
vã a poziþiei Bisericii faþã de problematica ex-
trem de controversatã a avortului, acesta fiind,
în fapt, recunoscut pentru cã a reuºit sã facã
din Biserica Catolicã o instituþie mult mai inclu-
zivã ºi mai permisivã. În acelaºi timp, însã, Înal-
tul Prelat a þinut sã reitereze “foarte ferm cã
avortul este un pãcat grav, întrucât pune capãt

unei vieþi nevinovate, dar nu existã niciun pãcat
pe care mila Domnului sã nu-l poatã atinge ºi
ºterge atunci când întâlneºte o inimã care se
cãieºte ºi care îºi doreºte sã trãiascã în pace cu
Dumnezeu”. Biserica Catolicã a condamnat din-
totdeauna avortul ca pe un pãcat imens, iar cei
care îl comiteau erau automat excomunicaþi.
În trecut, doar un episcop sau un duhovnic cu
statut special putea garanta absolvirea de vinã.
Într-un document fãcut public anul trecut, Papa
Francisc a descris “corvoada moralã ºi exis-
tenþialã” prin care trec femeile care fac întreru-
pere de sarcinã ºi a declarat cã a întâlnit “foarte
multe femei care poartã în inima lor cicatricile
acestei decizii dureroase ºi agonizante”.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria comunei Melineºti va orga-

niza în perioada 23.12.2016-27.12.2016
concursul pentru ocuparea funcþiei va-
cante de -Inspector, clasa I, gradul Princi-
pal din cadrul Compartimentului Agricol
al Comunei Melineºti, judeþul Dolj. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor depu-
ne începând cu data de 23.11.2016 pânã
în data de 12.12.2016 la secretariatul Pri-
mãriei comunei Melineºti. Concursul va
avea loc la sediul Primãriei comunei Meli-
neºti ºi va consta din douã probe, proba
scrisã, care va avea loc în data de
23.12.2016 ora 900 ºi proba de interviu care
va avea loc în data de 27.12.2016 ora 1000.
Condiþiile de înscriere la concurs sunt ur-
mãtoarele: Candidatul care se înscrie la
examen trebuie sã îndeplineascã cumu-
lativ urmãtoarele condiþii: - Studii superi-
oare, finalizate cu diplomã de licenþã, în
specializarea “Mãsurãtori terestre ºi ca-
dastru” - Vechime de cel puþin 5 ani în spe-
cialitatea studiilor. Dosarul de concurs tre-
buie sã cuprindã urmãtoarele documen-
te: a)formularul de înscriere; b) copia ac-
tului de identitate; c) copiile diplomelor de
studii þi ale altor acte care atestã efectua-
rea unor specializãri; d) copia carnetului
de muncã sau, dupã caz, o adeverinþã
care sã ateste vechimea în muncã þi, dupã
caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii funcþiei publice; e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinþa care sã ateste starea
de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concur-
sului de cãtre medicul de familie al candi-
datului sau de cãtre unitãþile sanitare abi-
litate;  Adeverinþa care atestã starea de
sãnãtate conþine, în clar, numãrul, data,
numele emitentului þi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul
Sãnãtãþii. g) declaraþia pe propria rãspun-
dere sau adeverinþa care sã ateste cã nu
a desfãþurat activitãþi de poliþie politicã. (3)
Copiile de pe actele prevãzute la alin. (b-
d) se prezintã în copii legalizate sau înso-
þite de documentele originale, care se cer-
tificã pentru conformitatea cu originalul
de cãtre secretarul comisiei de concurs.
(4) Formularul de înscriere se pune la dis-
poziþie candidaþilor prin secretarul comisiei
de concurs din cadrul autoritãþii sau institu-
þiei publice organizatoare a concursului.

CASA de Culturã „Amza Pellea”,
cu sediul în localitatea Bãileºti,
str.Lt.Becherescu, nr.14, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de  Ad-
ministrator- Biroul Administrativ- 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de 16.12.2016, ora
10.00, Proba interviu în data de
19.12.2016,  ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
condiþiile prevãzute de art.6 din HG
286/2011, cu modificãrile ºi  comple-
tãrile ulterioare; vechime în muncã
necesarã exercitãrii funcþiei de Admi-
nistrator- Biroul Administrativ- 5 ani; -
studii medii cu diplomã de bacalaureat.
Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
Casa de Culturã „Amza Pellea”, Bãi-
leºti. Relaþii suplimentare la sediul Ca-
sei de Culturã „Amza Pellea”, Bãileºti.

SC PROCAR NEVADA S.R.L .  prin
RONCEA ROBERT titular al proiectului
,, Amenajare spaþiu pentru demontarea(
dezasamblarea) maºinilor ºi echipa-
mentelor scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor,, propus a fi ampla-
sat în comuna Malu Mare, str. Bechetu-
lui, nr. 25, judeþul Dolj, anunta publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj – fãrã acord
de mediu, pentru proiectul Amenajare
spaþiu pentru demontarea( dezasam-
blarea) maºinilor ºi echipamentelor
scoase din uz pentru recuperarea ma-
terialelor,, propus a fi amplasat în co-
muna Malu Mare, str. Bechetului, nr. 25,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM Dolj
din str.Petru Rareº nr.1, jud. Dolj, în zi-
lele de luni-vineri, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresa de inter-
net http//:www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.

PRIMÃ RIA COMUNEI BUL-
ZEªTI, JUDEÞUL DOLJ, publicã ur-
mãtorul ANUNT pentru licitaþie  con-
cesiune teren  arabil. 1. Concedent  -
Primãria Bulzeºti, judetul Dolj, C.U.I
5001961, telefon / fax 0251447802,
persoana contact NOVAC GEORGE-
TA. 2. OBIECTUL  CONCESIUNII: te-
ren categoria de folosinþã arabil 18,00
ha (douã loturi / suprafeþe, S1= 10,00
ha ºi S2= 8,00 ha) situate  în extravi-
lanul comunei Bulzeºti, sat Prejoi
(tarla 36 / bloc fizic 725). 3. Documen-
taþia de atribuire. 3.1 documentaþia
se poate obþine de la sediul conce-
dentului  pe bazã de cerere adresatã
de persoana interesatã  sau împu-
ternicit; 3.2  documentaþia se ridicã
de la serviciul impozite ºi taxe loca-
le; 3.3  documentaþia se acordã gra-
tuit persoanelor / solicitanþilor inte-
resaþi; 3.4  data limitã pentru solicita-
re clarificãri = 09  decembrie 2016; 4.
INFORMAÞII privind ofertele; 4.1 Data
limitã de depunere oferte este 13 de-
cembrie 2016, ora 10:00; 4.2 Ofertele
se depun la sediul concedentului –
secretarul comunei; 4.3 Ofertele se
depun  întrun  singur exemplar; 5.
Deschiderea  ofertelor se face în data
de 15 decembrie 2016 ora 10,00  la
sediul  concedentului – salã de se-
dinþe – primãria Bulzeºti, str. Princi-
palã, nr. 75, jud. Dolj.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

� Cele mai înalte standarde de
profesionalism

� Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

� SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

� Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

� Întocmirea Documentelor Iniþiale
� Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
� Întocmire plan de intervenþie
� Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, domnu-
lui DRÎNCEANU SANDU,
multã sãnãtate ºi numai
bucurii alãturi de familie.
La Mulþi Ani! Baftã la remi.
Prietenii de la cazinou
OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi persoa-
nã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
D+P,6 camere, dependin-
þe, pivniþã, utilitãþi, teren
1300mp, gard beon, str.
Bucovãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foarte
bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare sche-
lã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul În Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  standu-
rilor  nr. 1,2,3,7 ºi a halei nr. 5, situate în Piata Agroalimentarã a mu-
nicipiul Calafat destinate vânzãrii produselor agroalimentare, în ur-
mãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp/lunã;
¨ perioda de închiriere: 5 ani;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ regulamentul de organizare a licitaþiei se obþine de la sediul

Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou
achiziþii publice.

Licitaþiile vor  avea loc  în data de  06.12.2016, începând cu ora 1100,
iar înscrierea se va face pînã la data de 06.12.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel/fax: 0251/231424; 0251/232884

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  spaþiilor
nr. 1,2,3,4,5, situate în Piaþa Agroalimentarã a municipiul Calafat în
vederea desfãºurãrii de activitãþi comerciale, în urmãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/
mp/lunã;

¨ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ regulamentul de organizare a licitaþiei se obþine de la sediul

Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou
achiziþii publice.

Licitaþiile vor  avea loc  în data de  06.12.2016, începând cu ora 1200,
iar înscrierea se va face pânã la data de 06.12.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a unei
magazii amplasatã în incinta Târgului de Saptamanã, în urmãtoarele
condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei: 4 euro (echivalent lei)/mp/an;
¨ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ regulamentul de organizare a licitaþiei se obþine de la sediul

Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou
achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  în data de  06.12.2016, începând cu ora 1300,
iar înscrierea se va face pânã la data de 06.12.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a imobi-
lului – spaþiu comercial în suprafaþã de 105 mp situat în Municipiul
Calafat, str. Traian, bl. I, parter, în urmãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei: 1,2 euro (echivalent lei)/mp/an;
¨ perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat
al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ regulamentul de organizare a licitaþiei se obþine de la sediul

Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou
achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  în data de  06.12.2016, începând cu ora 1330,
iar înscrierea se va face pânã la data de 06.12.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele
trei canate cu geamuri
vopsite. Cielo- 2006 cu
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.

Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi o
noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon: 0752/
392.445.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.

Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 22 noiembrie 2016

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

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

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

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA,
JUDETUL DOLJ

Anunþa:
     LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, cu sediul în Craiova, b-dul

Decebal nr.105 organizeazã concurs de ocuparea, funcþiei contractuale
temporar vacante, de  administrator financiar III, perioadã determina-
tã  -1/1 normã, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel :
- proba scrisã în data de  18.01.2017, ora 9.00;
- proba de interviu în data de 18.01.2017, ora 12,00.
Pentru participarea la concurs candidaþii,  trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:
- are cetãþenie romãnã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii

Europene sau a statelor aparþinãnd Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în Romania;

- cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitatea deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care

candideazã, atestatã pe baza certificatului eliberat de unitãþile sanitare
abilitate, în conformitate cu legislatia in vigoare;

- nu a fost condamnat(ã) definitiv pentru sãvârºirea unei infracþi-
uni contra umanitãþii,  statului sau contra autoritãþii, de servicu sau
legatã cu serviciul, care impiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºitã cu intenþie, care
ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea;

- Studii de nivel superior cu diplomã de licenþã, absolvirea, cu exa-
men de diplomã, a unei instituþii de învãþãmânt cu specializarea: finanþe-
contabilitate, finanþe- bãnci; contabilitate ºi informaticã de gestiune.

- vechime minimã 1 an  în specialitatea postului;
- cunoºtinþe operare PC (WINDOWS, MICROSOFT OFFICE,

INTERNET EXPLORER);
- utilizarea softurilor specializate în domeniul contabilitãþii;
       Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în

termen de 5 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea III-a, la sediul din bulevardul Decebal nr.105.

       Relaþii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Auto, Craio-
va, bulevardul Decebal nr.105, persoanã de contact –Andrei Tudori-
na, telefon 0251436733; 0351170323; 0351170343; fax 0251436733,
e-mail demetrescucv2004@yahoo.com.

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO,  CRAIOVA,
JUDEÞUL DOLJ

Anunþã:
     LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, cu sediul în Craiova, b-dul

Decebal nr.105 organizeazã concurs de ocuparea, funcþiei contractuale
vacante, de laborant -1/1 normã, perioadã nedeterminatã,  conform
H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfãºura astfel :
- probã scrisã în data de  18.01.2017, ora 9,00;
- proba de interviu în data de 18.01.2017, ora 12,00.
Pentru participarea la concurs candidaþii,  trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:
- au cetãþenie românã, cetãþenia altor state membre ale UE sau a state-

lor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
- cunosc limba românã scris ºi vorbit;
- studii medii în domeniu cu diplomã de bacalaureat;
- cunoºtinte specifice postului (deprinderi de utilizare a aparaturi-

lor, instalaþiilor ºi substanþelor de laborator, precum ºi normele pri-
vind protecþia muncii ºi normele de prevenire ºi stingere a incendiilor
de cãtre elevi)

- utilizarea calculatorului (aplicaþii de birou ºi gestiune baze de date);
- au vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- au capacitate deplinã de exerciþiu.
- au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care

candideazã;
- nu au fost condamnaþi definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni.
      Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în

termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea III-a, la sediul din bulevardul Decebal nr.105.

       Relaþii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Auto, Craio-
va, bulevardul Decebal nr.105, persoana de contact –Andrei Tudori-
na, telefon 0251436733; 0351170323; 0351170343; fax 0251436733,
e-mail demetrescucv2004@yahoo.com.

Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, microcen-
tralã, aer condiþionat, igie-
nã ºi liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon 0746/
541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

MATRIMONIALE
Domn de la þarã suflet bun
doresc doamnã sã fim
uniþi câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Telefon:
0787/724. 894; 0251/
458.472.
Domn 60 ani agreabil,
vãduv doresc iubitã, vâr-
stã medie, corp siluet. Te-
lefon: 0748/542.454.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(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 con-
curs master expertizare
vini- viticolã emisã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele ªer-
ban George Marius. Se
declarã nulã.
Pierdut ºtampilã rotundã cu
inscripþia RNP ROMSILVA
DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ,
OCOLUL SILVIC DÃBU-
LENI 1. Se declarã nulã.

MT COMPANY SRL
declarã pierdute certifi-
cate constatatoare
Nr.1813/15.01.2010 ºi
3 6 4 7 7 / 1 8 . 0 7 . 2 0 0 8
emise de ORC Dolj. Se
declarã nule.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova, specializarea
Peisagisticã, pe numele
Boltaºu Luiza ªtefania. Se
declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Cu profundã durere ºi
tristeþe soþia, fiii, nuro-
rile ºi nepoatele anun-
þã încetarea din viaþã
a celui drag, ENACHE
DUMITRU (TITÃ). În-
mormântarea va avea
loc miercuri, 23 noime-
brie a.c. în localitatea
Ciutura.
Cu profundã durere ºi
întristare fraþii, cumna-
tele ºi nepoatele regre-
tã moartea celui drag
ENACHE DUMITRU
(TITÃ). Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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SERIA 1 – Etapa a 12-a: Po-
iana Mare – Victoria Pleniþa 3-0,
Flacãra Moþãþei – Galicea Mare
8-2, Avântul Rast – Voinþa Ca-
raula 7-1, Fulgerul Maglavit –
Avântul Giubega 6-2, Victoria
Periºor – Recolta Cioroiaºi 4-3,
Vânãtorul Desa – Spicul Unirea
4-2, Viitorul Dobridor – Ciuper-
cenii Noi 2-1. Ciupercenii Vechi
a stat.

Clasament (primele 5): 1.
Moþãþei 29p (- 1 joc), 2. Pleniþa
25p (- 1 joc), 3. Cioroiaºi 22p,
4. Desa 20p (- 2 jocuri), 5. Uni-
rea 18p (- 1 joc).

SERIA 2  – Etapa a 12-a:
ªtiinþa Calopãr – Mãceºu de Sus
0-1, Recolta Urzicuþa – Dunã-
rea Gighera 3-0, Mãceºu de Jos
– Seaca de Câmp 3-0, Progre-
sul Bãileºti – Viitorul Giurgiþa 4-
2, Fulgerul Întorsura – Progre-
sul Cerãt 3-1, Unirea Goicea –
Triumf Bârca 1-3, Viitorul Þu-
glui – Gloria Catane 1-3, Viito-
rul Afumaþi – Aktiv Padea 6-3.

Clasament (primele 5): 1. Ca-
tane 34p, 2. Mãceºu J. 29p, 3.
Mãceºu S. 24p, 4. Þuglui 22p,
5. Întorsura 21p.

SERIA 3 – Etapa a 11-a: AS
Rojiºte – Fulgerul Mârºani 1-3,
Amãrãºtii de Sus – Voinþa Pu-
þuri 2-3, Victoria Cãlãraºi – Tri-

VVVVVoleibaliºtii craioveni ºi-au aflatoleibaliºtii craioveni ºi-au aflatoleibaliºtii craioveni ºi-au aflatoleibaliºtii craioveni ºi-au aflatoleibaliºtii craioveni ºi-au aflat
ºi celelalte adversare din Liga Campionilorºi celelalte adversare din Liga Campionilorºi celelalte adversare din Liga Campionilorºi celelalte adversare din Liga Campionilorºi celelalte adversare din Liga Campionilor

Calificatã direct în faza gru-
pelor Ligii Campionilor, alãturi
de italienii de la Modena, SCM
U Craiova va mai întâlni, în gru-
pa D, conform rezultatelor în-
registrate duminicã searã, în
manºa secundã a turului preli-
minar, pe ACH Volley Ljubljana
(Slovenia) ºi pe PGE Skra Bel-
chatow (Polonia).

Ex-iugoslavii au reuºit sã eli-
mine dramatic, dupã un set de
aur, formaþia francezã Arago de
Sete. Meciul s-a disputat în He-
xagon, la Montpellier, acolo unde
gazdele, deºi au cedat prima man-
ºã, au revenit ºi au anulat rezul-
tatul din tur, scor 3-1 (22-25, 25-

23, 25-22, 25-22). În “extra-
time”, formaþia slovenã n-a mai
dat nicio ºansã rivalei, impunân-
du-se cu 15-9. În schimb, Bel-
chatow, sfert-finalistã ai ediþiei
trecute, nu a avut niciun fel de
emoþii cu grecii de la PAOK Salo-
nic. Dupã un sec 3-0 în deplasare,
polonezii au triumfat ºi acasã, 3-1
(25-14, 21-25, 25-15, 25-17).
Chiar contra lui Belchatow vor
debuta bãieþii lui Dan Pascu, într-
un meci programat în data de 6
decembrie (ora 18:00), la Poliva-
lentã. Urmeazã apoi douã depla-
sãri consecutive, la Ljubljana
(20-22 decembrie) ºi Modena
(18 ianuarie), jocurile de acasã

cu aceleaºi formaþii, dar în ordi-
ne inversã, cu Modena în 31 ia-
nuarie ºi Ljubljana în 15 februa-
rie, dupã care, în perioada 28 fe-
bruarie – 2 martie, returul din
Polonia, cu Belchatow.

Pânã la debutul în competiþie,
campioana României, actual-
mente pe 5 în Divizia A1, va mai
juca cu: Tricolorul Ploieºti (mâi-
ne, în deplasare, în returul sfer-
turilor Cupei; în prima manºã
SCM s-a impus cu 3-0), cu Ar-
cada Galaþi (deplasare, în 26
noiembrie), cu ªtiinþa Bacãu
(acasã, în 30 noiembrie) ºi cu
Unirea Dej (deplasare, în 3 de-
cembrie).

Andy Murray a câºtigat în premierã Turneul Campionilor
Britanicul Andy Murray (1 ATP) a câºtigat în pre-

mierã Turneului Campionilor, duminicã seara, la Lon-
dra, dupã ce l-a învins în finalã pe sârbul Novak Djo-
kovic (2 ATP), scor 6-3, 6-4, ºi va încheia anul pe
primul loc în clasamentul mondial.

Murray (29 ani) îºi încununeazã astfel un an de ex-
cepþie, în care a cucerit titlul la Wimbledon ºi aurul
olimpic la Rio de Janeiro, devenind primul britanic care
încheie pe locul întâi în ierarhia mondialã, de la intro-
ducerea sistemului computerizat în 1973, când româ-
nul Ilie Nãstase era primul lider. Scoþianul este al 17-lea
jucãtor care încheie anul pe primul loc în ierarhia mon-
dialã. Andy Murray a servit mai bine în finalã, în faþa a
18.000 de spectatori, ºi nu i-a permis lui Djokovic sã
îºi creeze decât o minge de break, fructificatã.

Andy Murray a cucerit în total nouã titluri în 2016,
Masters 1.000 la Roma (zgurã), Queen’s Club (iar-

bã), Wimbledon (iarbã), aurul la JO 2016 — Rio de
Janeiro (hard), Beijing (hard), Masters 1.000 la Shan-
ghai (hard), Viena (hard), Masters 1.000 la Paris
(hard), Turneul Campionilor (Londra, hard).

Murray a bifat în faþa lui Djokovic a 24-a sa vic-
torie consecutivã ºi a obþinut al cincilea titlu la rând
ºi al 44-lea din carierã. Succesul britanicului este
completat de un cec de 2.097.000 dolari ºi de 1.500
de puncte ATP.

Dacã Murray s-a impus în premierã la Turneul Cam-
pionilor, Djokovic a ratat ºansa de a-ºi trece în pal-
mares al ºaselea titlu, dupã patru victorii consecutive
la Londra (2012-2015).

În finala de dublu, cuplul Henri Kontinen/John
Peers (Finlanda/Australia, nr. 5) a dispus de pere-
chea Raven Klaasen/Rajeev Ram (Africa de Sud/
SUA, nr. 7) cu 2-6, 6-1, 10-8.

DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Luceafãrul Oradea

– FC Braºov.
DIGI SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Liga Campionilor: Kataja

Basket – CSM CSU Oradea.
DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Luceafãrul Oradea

– FC Braºov / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: ÞSKA Moscova – Leverkusen, Sevilla – Ju-
ventus / 2:30 – HOCHEI – NHL: Florida Panthers –
Philadelphia Flyers.

DOLCE SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Liga Campionilor: Kataja

Basket – CSM CSU Oradea / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Sporting – Real Madrid.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AS Monaco

LIGA A V-A
color Dãbuleni 3-3, Inter Secui
– Progresul Castranova 0-2,
Amãrãºtii de Jos – Avântul Da-
neþi 3-0, Avântul Dobreºti – Uni-
rea Tâmbureºti 2-1.

Clasament (primele 5): 1. Pu-
þuri 28p, 2. Castranova 27p, 3.
Dãbuleni 20p, 4. Secui 19p, 5.
Amãrãºtii S. 19p.

SERIA 4 – Etapa a 11-a: Vii-
torul Teasc – Viitorul Ghindeni
2-3, Progresul Mischii – Toren-
tul Secui 3-0, Flacãra Drãgoteºti
– City Leu 0-4, Viitorul II Câr-
cea – Energia Radomir 3-2, ªtiin-
þa Celaru – Luceafãrul Popânzã-
leºti 23-1, Avântul Pieleºti – Vii-
torul Coºoveni 4-0.

Clasament (primele 5): 1.
Cârcea II 29p, 2. Celaru 27p, 3.
Leu 25p, 4. Radomir 21p (- 1
joc), 5. Mischii 21p (- 1 joc).

SERIA 5 – Etapa a 11-a: Valea
Fântânilor – ªtiinþa Craiova 0-0,
Viitorul Craiova – AS Greceºti 3-
0, Jiul Breasta – Vulturul Cernã-
teºti 3-1, Voinþa Raznic – CS So-
pot 0-5, AS Scãeºti – Voinþa Bel-
cin 3-5, Jiul Bâlta – Betis Craio-
va 2-5. Rapid Potmelþu a stat.

Clasament (primele 5): 1. Bel-
cin 25p (- 1 joc), 2. Potmelþu
22p (- 1 joc), 3. Bâlta 19p (- 1
joc), 4. Valea Fântânilor 19p (-
1 joc), 5. Cernãteºti 18p.

Marþi
Grupa E: ÞSKA Moscova (2p) – Leverlusen (6p), Monaco (8p) – Tottenham (4p).
Grupa F: Sporting Lisabona (3p) – Real Madrid (8p), Dortmund (10p) – Legia Varºovia (1p).
Grupa G: Leicester (10p) – Bruges (0p), FC Copenhaga (5p) – FC Porto (7p).
Grupa H: Dinamo Zagreb (0p) – Lyon (4p), Sevilla (10p) – Juventus (8p).

Miercuri
Grupa A: Arsenal (10p) – Paris SG (10p), Ludogoreþ (1p) – FC Basel (1p).
Grupa B: Beºiktaº (6p) – Benfica (7p), Napoli (7p) – Dinamo Kiev (1p).
Grupa C: Celtic (2p) – Barcelona (9p), Monchengladbach (4p) – Manchester City (7p).
Grupa D: Rostov (1p) – Bayern Munchen (9p), Atletico Madrid (12p) – PSV Eindhoven (1p).

Cu excepþia partidelor din Rusia, ÞSKA Moscova – Leverlusen ºi Rostov – Bayern Munchen, care
vor debuta la ora 19:00, celelalte dispute sunt programate la ora obiºnuitã, 21:45.

În faza urmãtoare se calificã primele douã claste din fiecare grupã, în timp ce echipele plasate pe poziþia a
treia vor continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 5-A

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– Tottenham.

DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Copen-

haga – FC Porto.
EUROSPORT 1
11:30 – CURLING (M) – Campionatul European,

în Scoþia, grupe / 3:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
Montreal Impact – Toronto FC.

EUROSPORT 2
21:30 – CURLING (M) – Campionatul European,

în Scoþia, grupe: Elveþia – Suedia.
TVR 3
19:30 – BASCHET (M) – Europe Cup: Steaua –

Bnei Hertzliya.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Sporting –

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

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 16 10 3 3 22-11 33
2. Craiova 16 9 3 4 23-16 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 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 16 6 3 6 22-22 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 16 5 5 6 16-20 20
11. Chiajna 16 4 4 8 8-18 16
12. CSMS Iaºi 16 3 4 9 12-18 13
13. ASA 16 2 3 11 12-29 3
14. ACS Poli 16 4 3 9 16-29 1

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 16-a

FC Botoºani – FC Voluntari 0-1
A marcat: Ad. Bãlan 45
Pandurii – ACS Poli 2-2
Au marcat: Antal 37, 54 / Popovici 16, Doman 60 – pen.
CSMS Iaºi – ASA 0-0
Concordia – Steaua 1-0
A marcat: Neluþ Roºu 23.
„U” Craiova – Astra 0-1
A marcat: Sãpunaru 26
Meciurile Viitorul – Gaz Metan ºi Dinamo – CFR Cluj s-au

jucat asearã.

Dupã ce au produs prima în-
frângere Universitãþii Craiova pe
teren propriu dupã 9 luni, cei de
la Astra au fost generoºi cu apre-
cierile la adresa alb-albaºtrilor.
Cãpitanul ºi autorul golului Astrei,
Cristi Sãpunaru a declarat cã
ªtiinþa are forþa de a se bate la
titlu pânã la final: „ªtiam cã va fi
un meci greu, întâlneam una din-
tre cele mai bune echipe ale cam-
pionatului. Cred cã este una din-
tre echipele care se va bate la
campionat pânã la sfârºit. Ne-au
interesat cele trei puncte, nimic
altceva, ºi suntem fericiþi pentru
acest victorie. Trebuie sã uitãm
ce s-a întâmplat anul trecut. Dacã
încã suntem boemi ºi ne gândim
la anul trecut, facem o mare gre-
ºealã. Dacã vom intra în play-off,
vom vedea ce se întâmplã acolo.
În momentul de faþã, Craiova este
una dintre puþinele echipe care
aduc oameni la stadion. Suporte-
rii Craiovei meritã ca aceastã
echipã sã câºtige titlul. Sunt fan-
tastici chiar dacã m-au înjurat tot
meciul. Am plecat cu frigiderul
plin de aici. Cred cã deja dã pe
afarã”, a spus Sãpunaru.

Marius ªumudicã a fost acu-
zat de publicul de la Severin cã
face jocurile Stelei, aºa cum s-a
întâmplat ºi acum doi ani, când a
încurcat ASA pentru ca echipa
lui Becali sã devinã campioanã.
La final, tehnicianul a declarat:
„A fost un meci bun, un meci pe
care l-am gestionat foarte bine.
Cred cã am demonstrat cã sun-
tem o echipã grea, o echipã va-
loroasã. Am întâlnit una dintre
cele mai bune echipe, care face
cel mai bine traziþia pozitivã. Nu
am înþeles ostilitatea publicului,
mi-au zis cã vreau sã-i fac cam-
pioni pe cei de la Steaua. Dar
staþi sã vedeþi ce o sã pãþeascã
ºi Steaua dacã intrãm în play-off.
Suntem neînvinºi de 9 meciuri.
Spre deosebire de alþii, noi ajun-
gem în careu ºi ne facem ocazii.
Nu mã intereseazã ce se întâm-
plã în Europa League, pe mine
mã intereseazã sã prinde play-
off-ul. Nu ºtiu dacã o sã ne gân-
dim la titlu, dar suntem o echipã
care îºi va vinde greu pielea ºi o
echipã care-ºi plãteºte angajaþii.
Nu suntem ca alþii care intrã în
play-off sã se ºteargã datoriile.
O parte din echipã este plãtitã ºi

Campionii, generoºi dupã victorie:Campionii, generoºi dupã victorie:Campionii, generoºi dupã victorie:Campionii, generoºi dupã victorie:Campionii, generoºi dupã victorie:
„Craiova e echipã grea, se va bate la titlu”„Craiova e echipã grea, se va bate la titlu”„Craiova e echipã grea, se va bate la titlu”„Craiova e echipã grea, se va bate la titlu”„Craiova e echipã grea, se va bate la titlu”

Atât cãpitanul Sãpunaru,Atât cãpitanul Sãpunaru,Atât cãpitanul Sãpunaru,Atât cãpitanul Sãpunaru,Atât cãpitanul Sãpunaru,
cât ºi antrenorul ªumudicã au fãcutcât ºi antrenorul ªumudicã au fãcutcât ºi antrenorul ªumudicã au fãcutcât ºi antrenorul ªumudicã au fãcutcât ºi antrenorul ªumudicã au fãcut

declaraþii mãgulitoare la agresadeclaraþii mãgulitoare la agresadeclaraþii mãgulitoare la agresadeclaraþii mãgulitoare la agresadeclaraþii mãgulitoare la agresa
Universitãþii, dupã ce au plecatUniversitãþii, dupã ce au plecatUniversitãþii, dupã ce au plecatUniversitãþii, dupã ce au plecatUniversitãþii, dupã ce au plecat
cu toate punctele de la Severincu toate punctele de la Severincu toate punctele de la Severincu toate punctele de la Severincu toate punctele de la Severin

în avans”, a declarat Marius
ªumudicã.

Mulþescu:
„Diferenþa a fost
fãcutã de calitate
ºi experienþã”

Gigi Mulþescu a dat din nou
senzaþia cã a vãzuit alt meci, afir-
mând cã Universitatea a avut
multe ocazii, când, de fapt, do-
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