
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8211joi, 24 noiembrie 2016  20 pagini    1 leu

CMYK CMYK

CMYKCMYK



2 / cuvântul libertãþii joi, 24 noiembrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Pedepsele deþinuþilor ar putea
fi reduse pentru condiþiile
necorespunzãtoare
din penitenciare

Guvernul a adoptat, ieri, un
proiect de lege care prevede cã,
pentru fiecare lunã petrecutã
în condiþii necorespunzãtoare,
deþinuþilor ar urma sã li se
scadã trei zile din pedeapsa
primitã, dupã ce în 2012 un
fost deþinut – condamnat
pentru omor – a obþinut
despãgubiri de 20.000 de euro
la CEDO. Prin condiþii neco-
respunzãtoare se înþelege un
spaþiu de detenþie mai mic de
trei metri pãtraþi pentru fiecare
deþinut. Aceastã prevedere ar
urma sã se calculeze pentru
deþinuþii care se aflã în astfel
de condiþii necorespunzãtoare
de detenþie, începând cu data
de 24 iulie 2012, conform
proiectului de lege. Reducerea
ar urma sã fie acordatã din
oficiu ºi nu va fi condiþionatã
de vreo cerere, ea urmând sã se
aplice ºi pentru arestul preven-
tiv. Nu vor beneficia de ea
deþinuþii aflaþi în spitalele
penitenciarelor.

Fostul ºef al CFR,
Mihai Necolaiciuc,
condamnat definitiv la 8 ani
de închisoare

Fostul director general al
CFR Mihai Necolaiciuc a fost
condamnat definitiv, ieri, de
Curtea de Apel Bucureºti, la 8
ani de închisoare pentru abuz
în serviciu, pedeapsa fiind
redusã de la zece ani, cât
decisese iniþial Judecãtoria
Sector 1. Acesta a fost ridicat
de poliþiºti, iar dupã întocmi-
rea documentaþiei necesare va
fi transferat la Penitenciarul
de la Poarta Albã, pentru a-ºi
ispãºi pedeapsa. Sentinþa a fost
datã în dosarul în care Neco-
laiciuc, mai mulþi foºti ºefi din
CFR SA ºi administratori de
firme au fost acuzaþi pentru
fraudarea companiei. În acest
dosar au fost comasate trei
cauze în care Mihai Necolai-
ciuc ºi alte persoane au fost
trimiºi în judecatã, pentru
fraude de aproximativ 56,7
milioane euro.
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Guvernul a decis în ºedinþa de ieri ca 2 decem-
brie sã fie zi liberã pentru salariaþii din sectorul
public, urmând ca aceºtia sã recupereze ziua de
muncã pe 17 decembrie sau sã-ºi prelungeascã
timpul zilnic de lucru pânã la 16 decembrie. “Pen-
tru salariaþii din sectorul public, ziua de 2 decem-
brie 2016 se stabileºte ca zi liberã. Pentru ziua
stabilitã ca zi liberã, instituþiile publice îºi vor
desfãºura activitatea în regim de program normal
în ziua de 17 decembrie 2016 sau vor prelungi
corespunzãtor timpul de lucru, pânã la data de 16
decembrie 2016, potrivit planificãrilor stabilite”,
se aratã în hotãrârea guvernului.

Potrivit hotãrârii, noua zi liberã nu este vala-
bilã pentru locurile de muncã în care activitatea

Ministerul Sãnãtãþii sesizeazã
Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) privind posibile stãri de con-
flict de interese ºi nereguli la Agen-
þia Naþionalã de Transplant (ANT),
toate centrele de transplant urmând
a fi verificate, a anunþat, ieri, minis-
trul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu.

„În octombrie am trimis Corpul de
Control la ANT, a trezit reacþii nega-
tive. Corpul de Control a verificat
prin sondaj patru centre de preleva-
re ºi în toate aceste patru cazuri au
fost gãsite nereguli majore. Centrele
verificate sunt din Brãila, Alba Iulia,
Ploieºti ºi Reºiþa. ANT a acreditat
aceste centre chiar dacã nu îndepli-
neau criteriile, nu aveau aparatura
necesarã detectãrii morþii cerebrale.
Vor fi verificate toate centrele acredi-
tate. La ANT nu existã proceduri de
prelevare. Nu existã un registru al
organelor prelevate, deºi era o obli-
gaþie a ANT, a fost încãlcatã Legea
90. În lipsa registrelor, fiecare spital
îºi întocmeºte propriile liste. Am gã-
sit la ANT probleme privind un pro-
iect european, doctorul Adrian Lus-

CCR a amânat pânã pe 18 ianuarie
soluþionarea contestaþiei guvernului
împotriva legii privind conversia cre-
ditelor din franci elveþieni în lei la cur-
sul istoric a declarat, ieri, preºedin-
tele CCR Valer Dorneanu, afirmând
cã retroactivitatea este “un punct
foarte delicat”. “A fost amânatã pen-
tru data de 18 ianuarie. A fost nevoie
de aceastã amânare pentru a apro-
funda soluþia pe care o dãm ºi a o
corela cu soluþia pe care am dat-o în
cazul celeilalte (legea dãrii în platã-
n.r.). Am dat deja decizia (în cazul legii
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nu poate fi întreruptã datoritã caracterului pro-
cesului de producþie sau specificului activitãþii.
“Dispoziþiile art. 1 nu se aplicã magistraþilor ºi
celorlalte categorii de personal din cadrul instan-
þelor judecãtoreºti implicate în soluþionarea pro-
ceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016 ºi
nici participanþilor în aceste procese. Operaþiu-
nile de încasãri prin virament în relaþia cu insti-
tuþiile de credit, inclusiv încasãrile efectuate prin
intermediul contului tranzitoriu se înregistreazã
în contabilitatea unitãþilor trezoreriei statului cu
data de 2 decembrie 2016”, se spune în textul
adoptat

Executivul a mai decis cã dobânzile calculate
la disponibilitãþile pãstrate în contul curent ge-

neral al trezoreriei statului, pentru care, potrivit
reglementãrilor legale în vigoare existã obligaþia
acordãrii de dobânzi, aferente lunii noiembrie
2016, se înregistreazã în conturile corespunzã-
toare cu data de 2 decembrie.

În ziua de 2 decembrie, se efectueazã prin cen-
trala Ministerului Finanþelor Publice operaþiuni
de încasãri ºi plãþi, operaþiuni de plãþi privind
serviciul datoriei publice, precum ºi eventualele
operaþiuni de debitare dispuse de Comisia Eu-
ropeanã din contul de Resurse Proprii în lei des-
chis la Trezoreria Statului. De asemenea, prin
ordin emis de Ministerul Finanþelor Publice poate
fi stabilitã ºi desfãºurarea altor operaþiuni prin
Trezoreria Statului.

Legea salarizãrii, pasatã viitorului Guvern

Toate dosarele de transplant
vor fi verificate, în urma

unor nereguli la ANT
calov presta servicii pentru doctorul
Luscalov Adrian, am înaintat o sesi-
zare cãtre Agenþia Naþionalã de Inte-
gritate privind existenþa unei posibi-
le stãri de conflict de interese”, a
declarat Voiculescu.

Ministrul Sãnãtãþii face, prin aces-
te declaraþii prin care acuzã nereguli
grave la mai multe centre de preleva-
re organe ºi la ANT, o “perdea de
fum” pentru a acoperi decesul unui
om aflat pe listele de aºteptare la
Spitalul „Sfânta Maria”, potrivit ma-
nagerului unitãþii, Narcis Copcã. Vlad
Voiculescu a precizat, în ceea ce pri-
veºte unitatea spitaliceascã din ca-
pitalã, cã îºi reafirmã îndoielile cã
aceasta a fost acreditat în mod judi-
cios, cã nu a mai fãcut un transplant
hepatic din primãvarã ºi cã nu existã
un contract cu un doctor specialist.
Primarul general al Capitalei, Gabrie-
la Firea, a fãcut, ieri, un apel cãtre
ministrul Sãnãtãþii, cerându-i deblo-
carea procedurilor de transplant de
la Spitalul „Sfânta Maria”, pentru ca
pacienþii de pe listele de aºteptare sã
poatã fi operaþi.

CCR a amânat soluþionarea
contestaþiei Executivului împotriva
legii privind conversia creditelor

dãrii în platã-n.r.) dar nu am motivat-o
ºi vrem ca în privinþa unor puncte cum
ar fi unul foarte delicat, retroactivita-
tea, sã nu dãm soluþii care nu sunt
corelate”, a declarat Dorneanu.

Acesta a afirmat cã, în cazul legii
dãrii în platã, CCR a decis cã retroac-
tivitate trebuie corelatã cu principiul
impreviziunii, iar în cazul legii conver-
siei “retroactivitatea pare a fi exclusiv
de aceastã lege”. “Unele chestiuni s-
au pus în ambele cazuri. Într-un fel am
decis cu privire la retroactivitate ºi am
spus cã acolo problema aceasta tre-
buie corelatã cu principiul impreviziu-
nii ºi într-un fel retroactivitatea se to-
pea acolo, dincoace retroactivitatea
pare a fi exclusiv de aceastã lege, dar
vrem sã vedem cu corelãm cele douã
motivãri”, a mai spus preºedintele
CCR. Valer Dorneanu a mai spus cã
au fost sesizate ºi ale aspecte de ne-
constituþionalitate în legea conversiei
creditelor în franci elveþieni. Guver-
nul a adus în faþa judecãtorilor CCR o
serie de argumente pentru declararea
neconstituþionalã a legii privind con-
versia creditelor din franci elveþieni
în lei la cursul istoric.

Rectificarea bugetarã „este una
pozitivã ºi reprezintã o imagine foar-
te bunã asupra modului în care am
gestionat banii publici ºi o bunã
evoluþie a economiei”, a declarat
ieri, la Guvern, ministrul Finanþe-
lor, Anca Dragu, precizând cã Le-
gea salarizãrii bugetare va reveni
viitorului Executiv.

„La Sãnãtate, s-au alocat credite
de angajament în sumã de 2,21 mili-
arde de lei în bugetul Casei Naþiona-
le de Asigurãri de Sãnãtate în vede-
rea încheierii unor noi contracte cost-
volum-rezultat, pentru aria terapeu-
ticã hepatitã cronicã. Aceste alocãri
bugetare vor permite continuarea tra-
tamentului pentru pacienþii cu cirozã
hepaticã aflaþi în stadiul F4 ºi extin-
derea programului pentru pacienþii cu
cirozã hepaticã stadiile F2 ºi F3”, a
declarant Anca Dragu. Pentru Minis-
terul Agriculturii a fost asiguratã
suma de 1,09 miliarde de lei pentru
plãþile finale aferente schemelor de
plãþi directe pentru campania agrico-
lã din 2016. De asemenea, ministerul
a redistribuit din bugetul propriu 85,7
milioane de lei pentru plata subven-

þiilor în agriculturã.
„Pentru investiþii la nivel local

avem o alocare suplimentarã de 1,25
miliarde de lei, sume care vor acoperi
plãþile necesare pânã la final de an
ale proiectelor de dezvoltare a infras-
tructurii ºcolare ºi de drumuri”, a mai
spus Anca Dragu. Alte 47,9 milioane
de lei au fost realocate pentru finan-
þarea Acordului de împrumut „Sistem

integrat de reabilitare a sistemelor de
apã ºi canalizare, a staþiilor de tratare
a apei potabile ºi a staþiilor de epura-
re a apelor uzate în localitãþile cu o
populaþie de pânã la 50.000 de locui-
tori”. Suma va fi folositã pentru în-
chiderea proiectului finanþat din cre-
dite externe rambursabile. „Susþinem
proiectele finanþate prin administra-
þia localã. Menþionez cele douã pro-

grame: 14,7 milioane de lei pentru
programul-pilot Masa caldã ºi 4,1
milioane de lei pentru programul Fruc-
te în ºcoli”, a mai spus ministrul.

Totodatã, oficialul a mai anunþat
cã proiectul privind legea salarizãrii
publice „nu va fi aprobat de actualul
Guvern”. „Pentru anul viitor existã
circa 3 miliarde lei pentru cheltuieli
salariale. Anvelopa bugetarã este de
60,9 miliarde de lei faþã de circa 58 de
miliarde de lei în 2015. Lucrãm la bu-
getul pe 2017 ºi, conform legii, buge-
tul trebuie aprobat de noul Guvern”,
a precizat Dragu.

„Programul Prima Casã este nevoie
de predictibilitate. De aceea am pro-
pus o strategie pe cinci ani, unde vom
propune anumite sume pentru fiecare
an. Pentru sfârºitul acestui an existã
cerere. Nu mã aºteptam ca anul acesta
sã fie o cerere mai mare decât în 2015.
Analizãm sã vedem dacã este posibilã
o suplimentare acum”. Pe de altã parte,
„în Fondul de rezervã al Guvernului
sunt 380 de milioane de lei. În rectifica-
rea bugetarã nu sunt prinºi bani pen-
tru achiziþionarea Cuminþeniei Pãmân-
tului”, a mai spus ministrul Finanþelor.

Sãnãtatea, agricultura ºi administraþia localã au primit fonduri în plus la rectificarea bugetarã
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Masterplanul de apã ºi canaliza-
re al judeþului Dolj a mers în forþã,
reuºind sã creeze condiþii decente
ºi de mare utilitate pentru nouã lo-
calitãþi. Vorbim despre o primã fazã
în care au fost atrase 185 de mili-
oane de euro, dar ºi de o a doua
etapã, cu încã aproape 300 de mili-
oane de euro. Potrivit acestei stra-
tegii judeþene, întreaga sumã pre-
vãzutã pentru prima etapã s-a îm-
pãrþit pentru nouã localitãþi din Dolj,
respectiv toate cele ºapte din me-
diul urban: Craiova, Bãileºti, Cala-
fat, Filiaºi, Segarcea, Bechet ºi Dã-
buleni ºi douã comune, Cãlãraºi ºi
Poiana Mare. Aproximativ 95% din
locuinþele oraºului Bãileºti sunt acum
branºate la sistemul de apã ºi cana-
lizare datoritã fondurilor europene
obþinute de Operatorul Regional
Compania de Apã Oltenia SA, dar
ºi a investiþiilor proprii.  Multe din-
tre oraºele ºi comunele din Dolj în-
cep sã se încadreze în standardele

Consiliul Judeþean Dolj a iniþiat un proiect european
pentru extinderea reþelelor de apã ºi canalizare în nouã
localitãþi, valoarea investiþiilor fiind de 185 de milioa-
ne de euro. De asemenea, au fost obþinute aproape 54 de
milioane de euro, din fonduri europene, pentru crearea
sistemului de management integrat al deºeurilor, pen-
tru 111 localitãþi. Însã unul dintre cele mai mari proiec-
te realizate de cãtre Primãria Craiova în colaborare cu
Consiliul Judeþean Dolj rãmâne construirea firului II al
aducþiunii de apã de la Izvarna, care va deservi 97 de lo-
calitãþi din Dolj ºi Gorj inclusiv municipiul Craiova.

europene în ceea ce priveºte reþe-
lele de apã ºi canalizare. Privit în
ansamblu, este, probabil, cel mai
mare proiect care a fost accesat în
România, cu aproape 500 de mili-
oane de euro care au venit în jude-
þul Dolj pentru reþelele de apã ºi sis-
temele de canalizare.

 “Am avut de partea noastrã o
ºansã, pe care nu multã lume din
þarã a avut-o, de a beneficia de un
proiect grandios, masterplanul de
apã ºi canalizare, o strategie pe ter-
men lung care în prima ei fazã –
«Extinderea ºi modernizarea infras-
tructurii de apã ºi apã uzatã în jude-
þul Dolj», în valoare de peste 185
de milioane de euro, aduce aceste
utilitãþi în toate marile localitãþi. În
plin proces de implementare s-au
obþinut economii de aproape 50 de
milioane de euro, care s-au tradus
în noi proiecte prin care finanþãm
lucrãri absolut necesare în comple-
tarea masterplanului de apã. Într-o

primã etapã, am obþinut peste 18
milioane de euro finanþare într-un
demers investiþional prin care sunt
executate lucrãri de branºamente ºi
racorduri în vederea atingerii gra-
dului de conformare în mai multe
localitãþi din judeþul Dolj. Sunt lu-
crãri ample, care vor rezolva o bunã
parte dintre problemele cu care se
confruntã aceste localitãþi”, a spus
preºedintele Consiliul Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

S-a rezolvat problema deºeuri-
lor în 111 localitãþi doljene
Consiliul Judeþean Dolj a reuºit

implementarea celui mai amplu
proiect cu finanþare europeanã –
Sistemul de management integrat
al deºeurilor, în sumã de aproape
54 de milioane de euro. Nu doar
dimensiunea financiarã a dat im-
portanþã acestui proiect, ci ºi rolul
efectiv pe care îl are, pe de o par-
te, staþia de sortare, care va de-
servi întreg judeþul ºi va contribui
la recuperarea materialelor recicla-
bile, ºi, pe de altã parte, staþia de
compostare, una dintre cele douã
care vor funcþiona în Dolj ºi prin
intermediul cãrora deºeurile biode-
gradabile vor fi transformate în în-
grãºãmânt pentru agriculturã.

Masterplanul va aduce o trans-
formare profundã a întregului judeþ,
prin rezolvarea problemei deºeurilor
în toate cele 111 localitãþi doljene,
întrucât cetãþenii vor avea asigurat
serviciul de colectare a resturilor
menajere. În acest fel, aruncarea ne-
controlatã va fi stopatã, ceea ce în-
seamnã un mediu mai curat, dar ºi o
îmbunãtãþire a calitãþii vieþii. O in-

vestiþie majorã, de aproximativ 10
milioane de euro s-a fãcut ºi pentru
proiectarea ºi construirea staþiilor de
sortare ºi de compostare a deºeuri-
lor de la Mofleni-Craiova. Staþia de
sortare va avea o capacitate de
44.000 de tone pe an, iar staþia de
compostare – o capacitate de 18.000
de tone pe an. Aceste lucrãri se rea-
lizeazã în cadrul proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deºeu-
rilor în judeþul Dolj“, proiect finan-
þat prin Programul Operaþional Sec-
torial MEDIU 2007-2013.

Apã din Izvarna,
un lux pentru craioveni

123 de milioane de euro este va-
loarea contractului de finanþare a
aducþiunii Izvarna II, fonduri euro-
pene obþinute de cãtre Primãria Cra-
iova. Cu o lungime totalã de 115
km ºi deservind 97 de localitãþi din
Dolj ºi Gorj, va fi cea mai impor-
tantã investiþie din cadrul Progra-

mului Operaþional Sectorial Mediu.
Potrivit consultanþilor tehnici, tra-
seul este deja stabilit ºi s-au fãcut
ridicãrile topografice. Un proiect de
anvergurã care va extinde cu 50 km
reþeaua de distribuþie a apei potabi-
le ºi va rezolva problema deficitului
de apã potabilã. Proiectul care ar fi
adus apã din sursã naturalã în re-
þeaua publicã a Craiovei a fost aban-
donat de câþiva zeci de ani din lipsã
de fonduri.

“Realizarea celui de-al doilea fir
de aducþiune din sursa Izvarna va
asigura apã de calitate, suficientã
cantitativ pentru 385.933 de locui-
tori ai Craiovei ºi reprezintã cea mai
mare investiþie pentru Craiova din
ultimii 60 de ani. Valoarea investiþiei
este de 123.640.000 euro, fãrã TVA.
Un astfel de contract, de o aseme-
nea valoare, vizând aducþiuni de apã,
nu s-a mai semnat în alte localitãþi
din România”, a spus primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa Vasilescu.
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Procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj a cerut arestarea preven-
tivã a craiovenilor Ion Ilie, zis Ilie
Puºcãrie, de 60 de ani, ºi Gigel
Roºianu, de 45 de ani, apropiaþi ai
lui Gigi Vadik Zavera zis „Gigioc”,
sub acuzaþiile de constituire de
grup infracþional organizat ºi fa-
vorizarea fãptuitorului. Mai exact,
potrivit anchetatorilor, Ilie Puºcã-
rie ºi cu Gigel Roºianu au vrut sã-
l ajute pe Gigioc sã fugã din þarã
pentru a se sustrage cercetãrilor
din dosarul deschis ca urmare a
scandalului de la barul ON OFF
din noaptea de 4 spre 5 noiem-
brie. Oamenii legii au reuºit
sã-l prindã pe Gigioc la Se-
verin, în apropierea vãmii,
unde ajunsese în maºina pusã
la dispoziþie de Ilie Puºcãrie
ºi însoþit de Gigel Roºianu,
cel din urmã un alt lider al
grupãrii „Frãþia”.

Alãturi de cei doi, în noap-
tea de marþi spre miercuri, a
fost reþinut ºi Irinel Marian
Coandã zis Charlie. În sarci-
na lui au fost reþinute infrac-
þiunile de constituire de grup
infracþional organizat ºi ne-

Potrivit statisticilor, doar 42%
din adolescenþii activi sexual fo-
losesc o metodã contraceptivã, în
timp ce vârsta medie a primului
contact sexual este de 15 ani ºi
jumãtate. În condiþiile în care dis-
cuþiile despre sexualitate sunt de
multe ori un subiect tabu în me-
diul familial iniþiatorii acestei cam-
panii îºi propun sã creascã nive-
lul de cunoºtinþe relevante referi-
toare la sãnãtatea sexualã pentru
tineri cu vârsta între 17 si 19 ani
din licee, adulþi activi sexual, in-
clusiv cadre didactice, prin pro-
movarea unor comportamente
preventive ºi deprinderi sãnãtoa-
se prin intermediul unor sesiuni
interactive de informare cu accent
pe schimbarea comportamentului
sexual în termenii prevenirii infec-
þiilor cu transmitere sexualã ºi a
sarcinilor nedorite.
Campanie în rândul liceenilor
craioveni

În Craiova, beneficiarii proiec-

Roºianu, Ilie Puºcãrie ºi „Charlie”,Roºianu, Ilie Puºcãrie ºi „Charlie”,Roºianu, Ilie Puºcãrie ºi „Charlie”,Roºianu, Ilie Puºcãrie ºi „Charlie”,Roºianu, Ilie Puºcãrie ºi „Charlie”,
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Craiovenii Ion Ilie, zis Ilie Puºcãrie, de
60 de ani, ºi Gigel Roºianu, de 45 de ani,
apropiaþi ai lui Gigi Vadik Zavera zis „Gi-
gioc”, împreunã cu Irinel Marian Coandã
zis „Charlie”, reþinuþi marþi de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj în
dosarul încãierãrii de la ON OFF, dupã ce
s-a stabilit cã cel din urmã a tras cu pisto-

lul, în condiþiile în care se aflã deja sub
control judiciar în alt dosar, au fost pre-
zentaþi, ieri, la prânz, Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã. Dupã
multe ore de deliberãri, asearã, judecã-
torii de la Tribunal i-au plasat pe cei trei
sub control judiciar. Procurorii pot face
contestaþie la Curtea de Apel Craiova.

respectarea regimului armelor ºi
muniþiilor. „Charlie” a participat ºi
el la încãierarea de la barul ON
OFF, ba, mai mult decât atât, a
tras cu pistolul, trei focuri, tubu-
rile fiind gãsite la faþa locului ºi
ridicate de oamenii legii, însã an-
chetatorilor le-a fost destul de
greu sã-l identifice cu certitudine
pânã marþi seara, întrucât încer-
ca sã se ascundã, el fiind plasat
sub control judiciar în dosarul în
care a fost trimis în judecatã alã-
turi de Ion Pavel Surdu pentru
scandalul cu împuºcãturi de la
începutul lui iulie, din centrul vechi
al Craiovei, de la barul Pallets.

Toþi trei au fost reþinuþi pentru
24 de ore, iar ieri, la prânz, au fost
prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã.
Dupã multe ore de deliberãri, asea-
rã, judecãtorii au respins propune-
rea de arestare preventivã a celor
trei inculpaþi, dispunând plasarea
lor sub control judiciar. Procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj pot contesta la Curtea de Apel
Craiova hotãrârea Tribunalului Dolj.

Gigel Roºianu, ºi el lider al gru-
pãrii „Frãþia”, este trimis în jude-
catã în douã dosare aflate pe rolul
Tribunalului Dolj, iar Irinel Mari-
an Coandã zis Charlie, a fost tri-

mis în judecatã pe 21
octombrie a.c., alã-
turi de Ion Pavel Sur-
du, Sandu Vitan ºi
Mihai Deculescu
într-un dosar vizând
comiterea unor in-
fracþiuni de lovire ºi
alte violenþe, tulbura-
rea liniºtii ºi ordinii
publice, uz de armã
fãrã drept ºi o infrac-
þiune de nerespecta-
re a regimului arme-
lor ºi muniþiilor. Este

vorba despre scandalul petrecut pe
2 iulie a.c., dimineaþa, în jurul orei
4.00, de la barul Pallets, din centrul
vechi al Craiovei, în urma cãruia doi
craioveni au fost împuºcaþi, ajun-
gând la spital pentru îngrijiri medi-
cale, dosarul fiind instrumentat tot
de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj.

În plus, Irinel Marian Coandã,
zis „Charlie”, preºedinte al Asocia-
þiei Suporterilor Olteni ºi condu-
cãtor al facþiunii Sezione Ultra a
galeriei „ªtiinþei” Craiova, este con-
damnat definitiv la 9 luni de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 2 ani ºi 9
luni pentru ultraj la un poliþist lo-
cal. Hotãrârea a rãmas definitivã pe
20 noiembrie 2013, când Curtea de
Apel Craiova i-a respins lui Charlie
recursul ca nefondat.

Reamintim cã Irinel Marian
Coandã zis „Charlie” a fost arestat

preventiv pe 16 aprilie 2013, la o
zi dupã ce l-a agresat pe Costinel
Antonio Ciceu, agent al Poliþiei
Locale Craiova. Incidentul s-a pe-
trecut la finalul meciului de bas-
chet dintre SCM U Craiova ºi Gaz
Metan Mediaº, disputat pe 15 apri-
lie în Sala Polivalentã din Craiova,
când, în timpul încãierãrii iscate pe
teren, Charlie a pãtruns fãrã drept
pe suprafaþa de joc ºi l-a lovit pe
agentul care se afla în exercitarea
atribuþiilor de serviciu. Un echipaj
al IJJ Dolj l-a prins pe Charlie ºi l-
a dus la Secþia 1 Poliþie Craiova,
ulterior fiind prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova ºi
instanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivã. A fost
arestat preventiv, apoi eliberat, ju-
decat ºi condamnat. Numai cã
acest lucru nu l-a oprit sã se impli-
ce în alte scandaluri.

CARMEN ZUICAN

România, þara UE cu cel mai mare numãr
de naºteri la adolescente sub 15 ani

Statisticile naþionale ºi europene consemneazã cã peste 90.000
de fete cu vârste de maximum 19 ani din România au nãscut în
perioada 2009-2012, iar aproape 39.000 au fãcut întrerupere de
sarcinã. În acelaºi timp, jumãtate din adolescente se aleg cu o boalã
cu transmitere sexualã în primii doi ani de la debutul vieþii sexuale.
Studiul realizat în 2015 de UNICEF ºi Romanian Angel Appeal, dar
ºi Studiul Naþional al Sãnãtãþii Reproducerii, realizat între 2012-
2015, ne avertizeazã cu privire la situaþia cu care se confruntã
România în momentul de faþã. În aceste condiþii, Fundaþia Popula-
tion Services International România (PSI România) a demarat în
luna noiembrie în Craiova iniþiativa pentru sãnãtatea tinerilor
„Fac ce vreau, dar ºtiu ce fac”, prin care îºi propune sã abordeze
direct ºi neconvenþional subiectul sãnãtãþii sexuale.

tului sunt elevii din Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, Liceul „Char-
les Laugier”, Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Tu-
dor Arghezi”, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã, Liceul „Tra-
ian Vuia” ºi Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate.

Programul pentru sãnãtatea ti-
nerilor „Fac ce vreau, dar ºtiu ce
fac” abordeazã subiectele legate de
sex, sexualitate ºi educaþie pentru
sãnãtate printr-o metodã unicã, în
sesiuni interactive în care partici-
panþii sunt invitaþi la un concurs
de cunoºtinþe, descoperã lucruri
noi ºi au discuþii libere cu psiholo-
gii si trainerii fundaþiei. În program
sunt implicaþi activ Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
Societatea Studenþilor Mediciniºti,
Crucea Roºie, aceºtia fiind doar o
parte dintre parteneri. Proiectul se
deruleazã ºi cu sprijinul a aproxi-
mativ 20 de voluntari.

„Pentru cã 1 decembrie este
Ziua Internaþionalã a Luptei Împo-

triva HIV/SIDA, ne-am propus sã
facem o campanie de awareness
într-un club frecventat de studenþi
din Craiova. ªtim cã mesajele apo-
caliptice nu mai sperie pe nimeni,
astfel încât am gãsit o manierã uºor
neconvenþionalã de a face asta.
Evenimentul va avea loc joi, 24
noiembrie, în club Charlatans. Vã
invitam sã participaþi ºi, astfel, sã
vã implicaþi alãturi de noi în lupta
împotriva HIV”, au precizat orga-
nizatorii campaniei „Fac ce vreau,
dar ºtiu ce fac”.

PSI România este o organizaþie
neguvernamentalã cu prezenþã ac-
tivã în peste 76 de þãri, specializa-
tã în programe educative pentru
rezolvarea unor probleme legate de
sãnãtatea grupurilor vulnerabile. În
acest sens, echipa PSI România
vrea sã vinã în ajutorul tinerilor
pentru ca aceºtia sã poatã lua de-
cizii corecte, fãrã consecinþe ne-
gative ºi sã se poatã dezvolta fizic
ºi emoþional fãrã piedici.

RADU ILICEANU
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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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Despre viitorul Parlament!Despre viitorul Parlament!Despre viitorul Parlament!Despre viitorul Parlament!Despre viitorul Parlament!
MIRCEA CANÞÃR

Alegerile legislative de luna viitoare vor
conduce, indiscutabil, la formarea unui
nou Parlament, puþin redus numeric faþã
de precedentul, care, la rândul sãu, va
desemna un nou Guvern. Despre viitorul
Guvern se vorbeºte excesiv, dar ºi exclu-
siv. Adicã, mai nimic, nici o dezbatere
sobrã, articulatã, despre viitorul Parla-
ment, dupã ce actualul, de multã vreme
dacã nu de la început, cvasi-inert, lipsit
de personalitãþi ºi personalitate, rezultat
prin vot uninominal, s-a dovedit un eºec.
Incapabil de rolul constituþional, de unicã
autoritate legislativã. Constituþia în vigoare
menþioneazã cã Parlamentul României de-
þine monopolul legislativ, în sensul cã nici
o altã autoritate publicã nu poate emite
norme juridice cu caracter de lege. Tot
prin Constituþie s-a instituit delegarea le-
gislativã, în virtutea cãreia Guvernul poa-
te emite ordonanþe simple sau ordonanþe

de urgenþã, ceea ce reprezintã transferul
unor atribuþii legislative la autoritãþi exe-
cutive printr-un act de voinþã al Parlamen-
tului, ori pe cale constituþionalã în situaþii
de urgenþã. Chiar ºi atunci când delega-
rea legislativã ºi de ordin constituþional
este fãcutã cãtre preºedintele României,
decretele emise de acesta, normative sau
chiar individuale, sunt supuse controlului
parlamentar. În jurisprudenþa sa, Curtea
Constituþionalã a stabilit cã „în situaþia
investirii Guvernului ºi a aprobãrii progra-
mului de guvernare, Parlamentul îi verifi-
cã, prin comisiile permanente, pe candi-
daþii pentru funcþia de ministru ºi apoi
dezbate ºi aprobã, prin hotãrâri în ºedinþa
comunã a camerelor Parlamentului, cu vo-
tul majoritãþii senatorilor ºi deputaþilor, pro-
gramul de guvernare ºi lista completã a
Guvernului. Hotãrârea Parlamentului, sem-
natã de preºedinþii camerelor, se înaintea-

zã de cãtre aceºtia Preºedintelui Româ-
niei, spre a proceda la numirea Guvernu-
lui”. Existã reglementãri obligatorii pen-
tru audierea candidaþilor de comisiile par-
lamentare. Se cunoaºte acest lucru. Tot
Parlamentul acordã votul de învestiturã
întregii echipe guvernamentale, adicã vo-
teazã structura sau compoziþia Guvernu-
lui ºi programul sãu politic. Revenirea la
votul pe liste, atât la Senat, cât ºi la Ca-
mera Deputaþilor, nu este decât expresia
unei necesitãþi pentru a se asigura o cât
mai judicioasã acoperire a comisiilor par-
lamentare, cu competenþe din toate do-
meniile de activitate, personalitãþi care se
revendice de la prestaþii mãsurabile ºi re-
cunoscute, capabile sã garanteze presti-
giul formaþiunii politice pe care o repre-
zintã. Toate acestea se ºtiu. Nu afirmãm
nimic nou. Parlamentarii care „pleacã” lasã
o moºtenire dezagreabilã ºi s-a vorbit de

ea, inclusiv de deciziile de neconstituþio-
nalitate a unor texte de lege, emise de CCR,
rãmase „literã moartã”, mostrã de ires-
ponsabilitate. O democraþie teafãrã este
întreþinutã de un Parlament teafãr. Pe lis-
tele de candidaþi ai partidelor, ºi se discu-
tã mult despre asta, se regãseºte un eºa-
lon de tineri, lipsiþi de orice experienþã ºi
orice anvergurã profesionalã. Nu e o vir-
tute acest detaliu, care nu poate fi însã
nici criticabil. Existã ºi o pondere consis-
tentã a candidaþilor, care au mai avut sta-
tutul de parlamentar. Sã admitem cã din
aceastã îngemãnare, a tinerilor, nu lipsiþi
de calitãþi, cu experienþa parlamentarã a
celor deja „hârºiþi”, va rezulta un Parla-
ment apt sã facã legi chibzuite ºi sã adu-
cã un plus de competenþã, emanaþie a ale-
ºilor sãi, sã fie cu adevãrat organul repre-
zentativ al poporului român ºi unica auto-
ritate legiuitoare a þãrii.

Vicepreºedintele liberalilor, Raluca Tur-
can, a declarat cã PNL „crede cu tãrie cã
cel mai bun program anti-sãrãcie pe care
îl poate avea România este un program axat
pe educaþie”, dar cã, din nefericire, situa-
þia de pânã acum din domeniul educaþiei
este una „alarmantã”. „Avem o cifrã de
32% rata ºomajului în rândul tinerilor,
700.000 de tineri în afara sistemului ºco-
lar, 37% analfabetism funcþional, un fla-
gel înfiorãtor de plagiate în sistemul uni-
versitar, avem politizare în ºcoala româ-
neascã ºi multã inechitate la nivel de masã.
Într-adevãr, existã ºi vârfuri în rândul pro-
fesorilor ºi elevilor, însã, din nefericire, la
nivel de masã, existã grave probleme”, este
de pãrere Raluca Turcan.

„În ultimii trei ani, PSD ne-a blocat
mai multe proiecte”

Mai mult, liberalii spun cã, în ultimii trei
ani, PSD s-a opus „constant la creºterea

Ieri, a fost data-limitã a depunerii conte-
staþiilor la concursul pentru ocuparea func-
þiilor de director, respectiv director adjunct
în instituþiile de învãþãmânt preuniversitar.
De asemenea, a avut loc ºi tragerea la sorþi a

Comisiei de evaluare a contestaþiilor, lucrã-
rile venind din alt judeþ: „Pentru constituirea
comisiei, au participat câte 41 de cadre di-
dactice ºi reprezentanþi ai administraþiilor pu-
blice locale, care au trecut de criteriul de
eligibilitate, aºa cum prevede metodologia.
De asemenea, avem înregistrate 30 de conte-
staþii, 23 dintre ele fiind pentru postul de
director”, a precizat prof. Alexandru
Dragnea, inspector pentru Managementul
Instituþional în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj. Cele mai multe reclamaþii
(trei) vin, pentru manager, de la ªcoala Gim-
nazialã „Elena Farago” din Craiova, ªcoala
Gimnazialã „Traian” din Craiova (douã, pen-
tru director), iar la Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan” sunt douã contesta-
þii pentru adjunct. De asemenea, la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Romanescu” din Cra-
iova un candidat contestã atât rezultatul de
la director , cât ºi pe cel de la adjunct, situa-
þie care este întâlnitã ºi la Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craiova.

CRISTI PÃTRU

Deputatul Raluca Turcan a prezentat, ieri, la Craiova, mã-
surile pe educaþie pe care le propune PNL. Vicepreºedintele
liberalilor s-a întâlnit apoi ºi cu profesorii din Dolj, cãrora le-

standardelor de performanþã ºi de calitate în
sistemul de educaþie” ºi a enumerat o serie
de proiecte care au fost promovate de PNL,
blocate de majoritatea PSD, dar rezolvate de
premierul Dacian Cioloº: manuale gratuite
pentru elevii din clasele a XI-a ºi a XII-a;
transportul gratuit pentru elevii navetiºti; re-
cuperarea restanþelor salariale care li se cu-
veneau profesorilor din 2008 ºi înlocuirea
programului „Cornul ºi laptele” cu unul de
alimentaþie diversificatã pentru fiecare copil
în ºcoalã. „Anul acesta, Guvernul Cioloº a
preluat iniþiativa PNL ºi, în momentul de faþã,
30.000 de copii din România beneficiazã de
proiectul-pilot, iar, de anul viitor, acest pro-
gram va fi generalizat pentru toate ºcolile”,
a menþionat deputatul liberal.

Þinta PNL: cuplarea sistemului
de educaþie cu piaþa muncii

Deputatul liberal Raluca Turcan a pre-
zentat care sunt soluþiilor PNL pe seg-

mentul de educaþie: creºterea numãrului
de ºcoli profesionale ºi dezvoltarea aces-
tora în parteneriat cu oamenii de afaceri,
care primesc facilitãþi fiscale pentru toa-
te cheltuielile pe care le vor face cu acor-
darea de burse. O altã propunere a PNL
este modelarea curriculei ºcolare astfel
încât „copiii ºi tinerii sã înveþe în funcþie
de cerinþele pieþei muncii ºi de criteriile
de competitivitate externã la care trebuie
sã rãspundã România”. Liberalii mai pro-
pun Bacalaureat diferenþiat, în funcþie de
traseul educaþional asumat de fiecare elev,
evaluarea externã a universitãþilor astfel
încât finanþarea lor sã se facã în funcþie
de performanþã, iar banii intraþi în sistem
sã se regãseascã în calitatea actului di-
dactic. Nu în ultimul rând, PNL cere de-
politizarea sistemului de învãþãmânt „ºi
scoaterea lui din preocupãrile strict elec-
toraliste care au funcþionat pânã acum”.
„Toate mãsurile PNL converg spre cu-
plarea sistemului de educaþie cu piaþa
muncii. Aceasta este þinta PNL, subsu-
matã obiectivelor de creºtere a nivelului
de trai prin buna pregãtire a forþei de
muncã, a oamenilor care intrã pe piaþa

muncii”, a declarat vicepreºedintele PNL.
Întrebatã dacã ar fi interesatã sã preia

portofoliul Educaþiei, Raluca Turcan a
ocolit rãspunsul, spunând cã îºi doreºte
mai întâi ca, în parlament, sã intre oa-
meni profesioniºti ºi apoi ca majoritatea
sã o deþinã PNL.

LAURA MOÞÎRLICHE

a explicat, folosindu-se de statistici, cum aratã acum siste-
mul de învãþãmânt românesc ºi cum se gândeºte PNL, îm-
preunã cu premierul Dacian Cioloº, sã îl reformeze.
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Timp de douã zile, în perioada
18-19 noiembrie, în localitatea Za-
jecar din Serbia a avut loc un con-
curs internaþional de matematicã,
cu ocazia împlinirii a 180 de ani
de existenþã a ºcolii organizatoa-
re – Zajecar Grammar School –,
concurs aflat anul acesta la pri-
ma ediþie. „Este o zonã istoricã.
Acolo trãiesc ºi muncesc foarte
mulþi români, este un oraº cu tra-
diþii.  Mi-ar fi plãcut sã-mi duc
elevii sã viziteze ºi ruinele de la
Felix Romuliana, unde, iniþial se
credea cã este o cetate romanã de
apãrare, dar a fost un palat impe-
rial ridicat de Galerius, în cinstea
mamei sale. Din pãcate, timpul nu
ne-a permis”, a subliniat prof.
Lucian Tuþescu, care ne-a poves-
tit ºi alte amãnunte interesante
despre locul în care s-a desfãºu-
rat concursul. Gamzigrad este un
sat de români timoceni care a de-
venit cunoscut dupã deschiderea
muzeului de la  Felix Romuliana,
fosta reºedinþã a împãratului Ga-
lerius din Dacia Ripensis. Satul
este lângã râul Timocul Roºu, în
apropiere oraºul sârbesc Zajecar.
Ruinele de la Felix Romuliana fac
parte din patrimoniul universal.
Galerius s-a nãscut la Felix Ro-
muliana ºi, dupã ce a ajuns împã-
rat, a construit o reºedinþã somp-
tuoasã în acest loc pentru a-ºi
venera mama. Cercetãrile arheo-
logice extinse au dus la descope-
rirea unui palat din sec. III ºi IV,
având fortificaþiile unei cetãþi. La
1 km distanþã, pe înãlþimile Mun-
telui Mãgura, în perioada cerce-
tãrilor desfãºurate între anii 1989-
1993 s-au descoperit mormintele
atribuite lui Galerius ºi mamei sale.

Diplome, medalii
ºi o cupã

Sârbii au gândit un concurs
transfrontalier, la care au luat par-
te 25 de echipaje, fiecare echipaj

Denisa Drãghia, elevã în clasa
a X-a, doreºte sã ajungã profesor
universitar de matematicã: „Acest
premiu este o încununare a eforturi-
lor mele ºi reprezintã o recompen-
sã... Nu sunt la primul concurs, am
mai participat anul trecut, de exem-
plu, la Concursul Gazeta Matemati-
cã, la mai multe concursuri în þarã,
la Vidin, la Belgrad. Matematica este
cea mai mare pasiune a mea. Am
descoperit-o de la vârsta de 4 ani.
De atunci am început sã lucrez. Mã
punea bunica sã fac exerciþii la ma-
tematicã, chiar m-a ajutat sã învãþ ºi
tabla înmulþirii. Doresc sã urmez Fa-
cultatea de Matematicã. Visul meu
este sã ajung profesor universitar”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Patru elevi ai Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova s-au întors
acasã, din Serbia, acolo unde au partici-
pat la un concurs internaþional de ma-
tematicã, fiind încununaþi cu lauri: pa-
tru medalii, punctaj maxim ºi tradiþio-
nala cupã a competiþiei. Nu sunt la pri-
ma participare, toþi patru sunt olimpici
la matematicã, dar ºi premiaþi la multe

alte concursuri. Matematicienii buzeº-
teni vor sã urmeze matematica, pe care
o combinã cu informatica sau cu fizica.
Elevii au fost coordonaþi de inimosul
profesor Lucian Tuþescu, domnia sa pu-
tând lesne sã fie trecut în cartea de onoa-
re a profesorilor dedicaþi acestei difi-
cile ºi totuºi fascinante ºtiinþe, care se
numeºte matematicã.

fiind format din câte patru elevi.
Din Bulgaria, zona Vidin, au parti-
cipat foarte multe echipaje. Din
Serbia au venit elevi, însoþiþi de
profesorii de matematicã ºi din lo-
calitãþi situate la peste 300 de kilo-
metri de Zajecar. „România a fost
reprezentatã de patru echipaje, trei
din judeþul Olt, mai precis din Co-
rabia, ºi un echipaj din judeþul Dolj,
din Craiova, fiind vorba de elevii
de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”. Subiectele au fost destul de
interesante, în contextul în care
programa ºcolarã a Serbiei nu coin-
cide cu a noastrã. Echipajul din
Craiova a  fost formatã din elevii
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”:
Ion Emanuel Crãciunescu  – clasa
a IX-a;  Denisa Iulia Drãghia – cla-
sa a X-a; Andrei Nicolaescu – clasa
a XII-a ºi Cristian Bogdan Pãtraº-
cu – clasa a XII-a”, a precizat prof.
Lucian Tuþescu, cel care a coordo-
nat echipajul din Craiova. Trei din-
tre elevi studiazã Matematica, la cla-
sã, cu profesorul Lucian Tuþescu,
iar Denisa Drãghia  este pregãtitã
de profesorul Marin Popa. „Con-
cursul a fost extrem de interesant
ºi elevii au rãmas cu amintiri plãcu-
te. Toþi cei patru elevi au obþinut
punctajul maxim, cupa revenind
municipiului Craiova. Câºtigãtorii au
primit diplome ºi medalii. Sârbii au
foarte multe concursuri pe echipe,
ceea ce înseamnã cã în þara vecinã
conteazã individualitatea dar un loc
aparte îl au ºi concursurile pe echi-
pe. De aceea, în Serbia se acordã
premii individuale dar ºi un premiu
pe echipã, care a fost recompen-
sat printr-o cupã”, a explicat pro-
fesorul Lucian Tuþescu.

Pe când un concurs
similar ºi la
Craiova?

Profesorul Lucian Tuþescu ar
dori ca ºi Craiova, prin Colegiul

Naþional „Fraþii Buzeºti”, sã gãz-
duiascã un astfel de concurs, mai
ales cã aici au ajuns cele mai mul-
te diplome, cupe ºi medalii. Cra-
iova este un oraº reper pe harta
matematicii regionale ºi internaþi-
onale. Elevii de la „Fraþii Buzeºti”
sunt recunoscuþi atât la nivel na-
þional, cât ºi internaþional, perfor-
manþele lor vorbind de la sine. La
Vidin, este deja o tradiþie, concur-
sul a ajuns la ediþia a X-a, iar în
Serbia concursul a debutat cu suc-
ces, fiind vorba de prima ediþie.
„Dacã la Vidin existã o tradiþie în
organizarea unui concurs interna-
þional intitulat „Sfântul Dumitru”,
în aceastã toamnã desfãºurându-
se ediþia a X-a, la Zajecar, am par-
ticipat pentru prima datã, având
promisiunea fermã a conducerii
unitãþii de învãþãmânt, care a gãz-
duit concursul, cã, la anul viitor,
ne vom reîntâlni cu ocazia celei
de-a II-a ediþii. Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” organiza cu ceva
ani în urmã, un concurs asemã-
nãtor, „Gheorghe Dumitrescu” dar
regret... din pãcate, nu îl mai or-
ganizãm. Ar fi fost ceva intere-
sant, pentru cã avem concurs in-
ternaþional la Vidin ºi la Zajecar ºi
s-ar fi completat perfect cu con-
cursul nostru”, a subliniat profe-
sorul coordonator.

Belgrad, concurs
interdisciplinar

Trei din cei patru elevi, Deni-
sa Drãghia, Andrei Nicolaescu ºi
Bogdan Pãtraºcu au mai partici-
pat în Serbia, pe timpul verii, ºi
la un alt concurs. Acesta s-a sus-
þinut la Belgrad, unde au obþinut
ºi acolo premii foarte importan-
te. La Belgrad existã o tradiþie,
iar elevii de la „Fraþii Buzeºti” au
participat aproape la toate ediþii-
le. „Chiar le spuneam celor doi
elevi din clasa a XII-a, care sunt
ºi cu pregãtirea pentru BAC, cã
ar fi bine sã participe ºi nu ori-
cum, ci sã aducã cupa la Craio-
va, pentru cã în clasa a IX-a cei
doi matematici din ultimul an de
liceu, au participat la Belgrad
unde au obþinut cupa...”, a mai
completat prof. Lucian Tuþescu.
Concursul organizat de þara ve-
cinã, la Belgrad, este un concurs
interdisciplinar. Pe lângã mate-
maticã, elevii mai sunt testaþi la
informaticã ºi fizicã. Echipa de
la Craiova a arãtat, de fiecare
datã, cã elevii noºtri sunt buni la
toate cele trei discipline.

Cristian Pãtraºcu, elev în cla-
sa a XII-a, va aplica pentru Fa-
cultatea Politehnicã din Bucu-
reºti: „Matematica este o pasiune
pentru mine. În clasa a IV-a doam-
na învãþãtoare m-a îndrumat sã
merg la primul meu concurs de ma-
tematicã. Am fost susþinut foarte
mult ºi de pãrinþii mei, care ºi-au
dorit sã fac performanþã în mate-
maticã sau în informaticã, de fapt,
în ºtiinþele exacte. Pãrinþii ºi profe-
sorii au descoperit cã sunt intere-
sat de aceste domenii. Sunt în cla-
sa a XII-a ºi am sã urmez Faculta-
tea Politehnic de la Bucureºti, sec-
þia Automaticã ºi Calculatoare, ur-
mând o carierã în Informaticã”.

Emanuel Crãciunescu,
elev în clasa a IX-a: „Anul tre-
cut, am participat la faza naþio-
nalã a Olimpiadei de Matemati-
cã ºi am obþinut premiul I. Ma-
tematica este cea mai mare pa-
siune a mea, lucrez cam patru
ore pe zi, dar când trebuie sã
mã prezint la un concurs lucrez
ºi mai mult de patru ore. În afa-
rã de matematicã, îmi place
foarte mult, informatica ºi fizi-
ca. Dar îmi place foarte mult
sã mã ºi plimb, sã ascult muzi-
cã. M-am gândit pe viitor sã
urmez Matematica, dar la o uni-
versitate din strãinãtate”.

Andrei Nicolaescu, elev în clasa a XII-a, îºi doreºte sã ajungã în
Anglia, la Universitatea Oxford: „Am fãcut parte din echipa care a
reprezentat România la Zajecar, unde
alãturi de colegii mei au obþinut cupa
ºi individual, am obþinut punctajul
maxim. De-a lungul timpul am parti-
cipat de ºase ori la faza naþionalã a
Olimpiadei de Matematicã. Din cla-
sa a V-a am participat la aproape toate
concursurile care s-au organizat la
nivel judeþean ºi interjudeþean ºi odatã
ce am ajuns la acest colegiu am par-
ticipat ºi la concursurile internaþio-
nale de matematicã. Matematica, ini-
þial a reprezentat o distracþie, dupã,
adicã, începând cu clasa a VI-a, a
VII-a, am luat totul în serios, pentru
cã mi-am dat seama cât de impor-
tantã va fi pentru viitorul meu. Eu
nu mi-am propus sã lucrez un anu-
mit numãr de ore pe zi, dar am lu-
crat constant ºi atât cât mi-a fãcut
plãcere. Am aplicat pentru Universitatea Oxford din Marea Britanie ºi mi-
aº dori sã fac Matematicã aplicatã în Economie”.
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Aºa cum am mai scris în acest loc, pe 4
decembrie, deci cu doar câteva zile înain-
tea scrutinului pentru un nou parlament în
România, în Italia se va desfãºura un refe-
rendum pe care cei mai mulþi, politicieni,
analiºti dar ºi oameni de rând, îl considerã
o premierã în istoria postbelicã a þãrii. ªi
aceastã apreciere e legatã de caracterul con-
stituþional, un fel de plebiscit, de vreme ce
textul Cãrþii fundamentale adoptate în în-
depãrtatul 1948, într-un larg acord cu prin-
cipalele forþe politice acuzând dezastrul unui
rãzboi ce avea sã se resimtã cel puþin un
deceniu, n-a mai cunoscut tentative de
schimbare substanþialã.

Dezbaterea s-a aprins mult peste limite,
mai ales în rândul formaþiunilor politice, în
confruntãrile lor de nivel strict electoral, dar,
ciudat, chiar în interiorul unora dintre ele,
îndeosebi în cea a PD-ului condus acum de

premierul în exerciþiu, Matteo Renzi. Pe
scurt, sunt propuse câteva reforme consti-
tuþionale, însã ceea ce mi s-a pãrut oare-
cum interesant într-o disputã ce-a fãcut va-
luri la noi ºi, în mod straniu, s-a lãsat ºi cu
niºte speþe judiciare la adresa unui fost mi-
nistru de pe vremea campaniei electorale de-
acum doi ani câºtigate de Klaus Johannis,
este aspectul votului diasporei. La noi, cum
ºtie, s-a acuzat lipsa de respect pentru cetã-
þenii cu drept de vot din strãinãtate ºi, s-a
conchis, apoi, cã victoria a fost tranºatã de
votul diasporei.

Iatã cã într-o þarã europeanã – ºi nu una
oarecare, Italia – s-a conturat deja o poziþie
diametral opusã. Miºcarea în favoarea vo-

tului negativ, sub genericul NU, condusã în
general de partidele de opoziþie cãrora li s-
au alãturat ºi adversarii din interiorul pro-
priei formaþiuni d le guvernare, a anunþat
alaltãieri o iniþiativã curioasã, în datele ei
generice, dar diametral opusã dezbaterii de
la noi care încã e departe de a se fi încheiat.

Liderii acestei miºcãri au anunþat cã dacã
va învinge votul pozitiv, adicã DA, în contul
voturilor venite din diaspora, vor contesta
rezultatul, atât la forul electoral cât ºi, ulte-
rior, la Curtea Constituþionalã.

Iar motivaþia lor e una, ºi ea, oarecum pe
dos faþã de cazuistica de la noi. Ei spun, pe
de o parte, cã cei peste 1,5 milioane deja
înscriºi pe liste, n-ar fi tocmai pregãtiþi sã

decidã soarta Þãrii, iar pe de altã parte –
încã ºi mai ciudat – ei ar fi manipulaþi.

De cine? Greu de spus. De guvernan-
þii care, orice s-ar spune, n-au avut cum
sã intervinã în formarea unor opinii la mi-
lioane de italieni care trãiesc de decenii
în lume ºi care, fireºte, marea majoritate
se aflã cu afaceri ºi sunt specialiºti com-
petitivi în ramuri de vârf ale ºtiinþei ºi ale
economiei?

Oricum ar sta lucrurile, iatã cum percep-
þiile se schimbã de la o þarã la alta, deºi uni-
cul criteriu, eminamente politic, este cel al
unor interese care nu surclaseazã totdeauna
culisele unor jocuri de o singularitate cel puþin
suspectã. Dacã nu chiar mai mult.

VVVVVot diaspora –ot diaspora –ot diaspora –ot diaspora –ot diaspora –
incongruenþe greu de înþeles.incongruenþe greu de înþeles.incongruenþe greu de înþeles.incongruenþe greu de înþeles.incongruenþe greu de înþeles.

În data de 19 noiembrie a.c.,
„Plantãm fapte bune în Româ-
nia”  a acþionat în 7 din cele 9
judeþe anunþate (acþiunea din
Harghita a avut loc în data de
12 noiembrie, iar cea din Timiº a
fost amânatã pentru primãvara
anului viitor, din cauza condiþii-
lor meteorologice nefavorabile,
care au dus la inundarea supra-
feþei respective). La nivel naþio-
nal, aproape 4.100 de voluntari
au împãdurit o suprafaþã de pes-
te 42.2 hectare. Numãrul de pu-
ieþi plantaþi este de 92.743.

„Viitorul unei naturi ocrotite
pas cu pas, nu schingiuite pom cu
pom, început în Dolj în anul 2015
prin implicarea iniþiativei Plantãm
fapte bune în România, continuã
ºi astãzi. Peste 500 de voluntari

Stabilit în Strasbourg, unde desfãºoarã o
bogatã activitate ca profesor la Conservato-
rul Naþional, flautistul italian Mario Caroli
poate fi considerat unul dintre cei mai im-
portanþi artiºti concertiºti pe plan internaþio-

Recital extraordinar susþinutRecital extraordinar susþinutRecital extraordinar susþinutRecital extraordinar susþinutRecital extraordinar susþinut
de flautistul italian Mario Carolide flautistul italian Mario Carolide flautistul italian Mario Carolide flautistul italian Mario Carolide flautistul italian Mario Caroli

Cristian Bãdiliþã
vine la „Adunarea Poeþilor” de la Craiova

Peste 15.000 de puieþi plantaþi la Greceºti ºi RojiºtePeste 15.000 de puieþi plantaþi la Greceºti ºi RojiºtePeste 15.000 de puieþi plantaþi la Greceºti ºi RojiºtePeste 15.000 de puieþi plantaþi la Greceºti ºi RojiºtePeste 15.000 de puieþi plantaþi la Greceºti ºi Rojiºte
Peste 500 de voluntari au plantat împreunã peste

15.000 de puieþi în comunele Greceºti ºi Rojiºte. Cei
12.500 de puieþi sãdiþi la Greceºti vor reduce riscul de
alunecãri în zonã. Pe de altã parte, cei 2.773 de puieþi
plantaþi la Rojiºte vor crea, în timp, parazãpezi natura-
le, adevãrate perdele de protecþie.

au plantat împreunã mai mult de
15.000 de puieþi în comunele Gre-
ceºti ºi Rojiºte, adicã au plantat
împreunã fapte bune care nu vor
rãmâne nerãsplãtite. ªi nu va fi
doar o ºansã pentru naturã, ci ºi
una pentru noi înºine de a învãþa
din greºelile trecutului, de a ocroti
bunurile prezentului ºi de a con-
strui corect viitorul!”, a precizat
Marlena Melinescu, coordonator
judeþean Dolj.

Diplome pentru voluntari
Voluntarii participanþi vor

primi în urma activitãþii de plan-
tare sau de organizare o diplo-
mã Green Endorsement, recu-
noscutã în CV de peste 30 de
companii de renume.

Acþiunea din 19 noiembrie a

fost realizatã cu sprijinul parte-
nerilor instituþionali Ministerul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor,
Romsilva, Jandarmeria Românã
ºi Administraþia Naþionalã a Pe-
nitenciarelor. Asociaþia CREª-
TINI a fost organizatorul iniþia-
tivei în judeþul Dolj. Partenerii
locali au fost Direcþia Silvicã
Dolj, Primãria Greceºti,  Primã-
ria Rojiºte, Universitatea din
Craiova – Facultatea de Agro-
nomie, Universitatea din Craio-
va – Facultatea de Horticulturã,
Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Asociaþia San-Eco-Med
ºi ªcoala Postlicealã Ecologicã
“Sfântul Vasile” Craiova. Au
participat cu voluntari: Asocia-
þia Creºtini – Craiova, DB
Schenker, Unicredit Leasing,
Netrom, Hella, Ford, Unicredit
Bank, Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj, Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, Univer-
sitatea din Craiova – Facultatea
de Agronomie - Silviculturã,
Universitatea din Craiova – Fa-

cultatea de Horticulturã, ªcoala
Postlicealã Ecologicã „Sf. Vasi-
le” Craiova, ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Ale-
xandru Ghica” Drãgãºani, Socie-
tatea Studenþilor Mediciniºti –
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova, ªcoala Post-
licealã sanitarã SAN-ECO-
MED Craiova, ªcoala Gimnazia-

lã Greceºti,  ªcoala Gimnazialã
Rojiºte, Eco ªcoala Gimnazialã
“Nicolae Romanescu”, Eco
ªcoala Gimnazialã Coºoveni,
Eco ªcoala Gimnazialã “Sf. Du-
mitru”, Eco Grãdiniþa “Nicolae
Romanescu”, Eco Grãdiniþa
“Dumbrava minunatã” ºi Liceul
„Matei Basarab” Craiova.

RADU ILICEANU

«Curând se împlinesc 160 de ani de la apariþia „Florilor Rãu-
lui”, volum ce marcheazã o datã fundamentalã în istoria poeziei,

precum ºi 150 de la moartea lui Charles Baudelaire. La nici o
lunã de la publicarea sa pe 25 iunie 1857, volumul „Florile
Rãului” a fost acuzat de „ultragiu la morala publicã ºi reli-
gioasã”. Procesul s-a soldat cu o dublã condamnare, a poetu-
lui ºi a celor doi editori. ªase poeme au fost interzise pânã în
1949, când verdictul din 1857 a fost anulat», se precizeazã
într-un comunicat de presã al Teatrului Naþional din Craiova.

Cu aceastã ocazie, Cristian Bãdiliþã, autorul unei cãrþi
în curs de apariþie despre „Procesul lui Baudelaire”,

propune astãzi, de la ora 18.00, la Sala „Ia te
uitã!” a instituþiei, în cadrul proiectului „Adu-
narea Poeþilor”, o conferinþã în care, pe lângã
reconstituirea procesului, va prezenta, într-o
nouã traducere, exactã, cele 13 poeme inculpa-
te însoþite de comentarii teologico-literare ºi de
imagini. Gazdã a întâlnirii este poetul Nicolae
Coande. În anul 2012, Cristian Bãdiliþã a susþi-
nut la „Întâlnirile SpectActor” ale Naþionalului
craiovean conferinþa „Câteva chei de lecturã ale
Apocalipsei Sfântului Ioan”.

MAGDA BRATU

nal. Susþine frecvent recitaluri ºi concerte
pe marile scene simfonice, evoluând sub
bagheta unor reputaþi dirijori. Astã-searã,
Mario Caroli poate fi ascultat la Filarmonica
„Oltenia”, cu prilejul unui recital extraordi-
nar susþinut, începând cu ora 19.00, în ca-
drul celei de-a 43-a ediþii a Festivalului In-
ternaþional „Craiova Muzicalã”. Flautistul
italian va evolua în compania reputatului pia-
nist român Mihai Mãniceanu, oferind publi-
cului meloman un program ce cuprinde lu-
crãri reprezentative din creaþia genului, de la
Debussy ºi Jolivet la Gardella ºi Takemitsu.
Nãscut în 1976, în Bucureºti, Mihai Mãni-
ceanu a studiat pianul cu Viniciu Moroianu
ºi compoziþia cu Dan Dediu la Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti. În 2011, la
aceeaºi universitate a obþinut titlul de doctor
în domeniul compoziþiei, iar în prezent este
profesor asociat la Departamentul de Com-
poziþie din cadrul acestei instituþii.

MAGDA BRATU
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Parc – Turism S.A. Craiova  în calitate de beneficiar,
organizeazã la sediul din strada Bibescu, nr.12, Craio-
va, în data de 14.12.2016, ora 1200, selecþia de oferte
în vederea atribuirii contractului de lucrãri, având ca
obiect ’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1 ºi sala
de evenimente etajul 1 ale Restaurantului Flora‘’.

Documentaþia poate fi ridicatã de la sediul beneficia-
rului de la data de 28.11.2016 pânã la data de
12.12.2016, ora 1600, în zilele lucrãtoare, între orele
800 - 1600. Costul  documentaþiei este de 500 lei cu
T.V.A.  inclus ºi se va achita cu numerar la casieria so-
cietãþii. Contravaloarea documentaþiei nu se va restitui.

Informaþii suplimentare la telefon  0722435264, per-
soanã de contact  Alniþi Maria.

Clarificãrile formulate la documentaþia de atribuire
se pot solicita în format electronic la adresa de e-mail:
office@hotel-parc-craiova.ro.

Anunþul se regãseºte ºi pe site-ul Parc-Turism S.A.
Craiova: www.hotel-parc-craiova.ro ºi afiºat la sediul
societãþii ºi la Restaurantul Flora din strada Mihai Vi-
teazul, nr. 18.

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA
Str. Bibescu, nr.12

ANUNÞ DE PARTICIPARE
pentru selecþia de oferte în vederea

realizãrii investiþiei
“Amenajare hol intrare parter + etajul 1

ºi sala de evenimente etajul 1
ale Restaurantului Flora”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
verniseazã joi, 24 noiembrie 2016, ora 1000, expo-
ziþia dedicatã personalitãþii de origine bulgarã dr.
Petãr Beron.

 Organizatã cu concursul Lectoratului bulgar al Fa-
cultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din Craiova,
aceastã expoziþie reuneºte aspecte din viaþa autorului
primului manual bulgar pentru un învãþãmânt modern.

La acest eveniment va fi prezentã o delegaþie con-
dusã de dna. Prof. Dr. Elka Traykova, directorul In-
stitutului de Literaturã de pe lângã Academia de ªtiin-
þe din Bulgaria, care va face o donaþie de carte Bi-

Comunicat de presã

actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Festivalul Internaþional Adrian Pãu-
nescu – ajuns la cea de-a patra ediþie, va avea
loc la Craiova, în zilele de 1, 2 ºi 3 decem-
brie 2016. Organizatorii ediþiei din acest an
sunt: Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local Municipal, în parteneriat
cu Fundaþia Constantin.

Respectând tradiþia, organizatorii ºi par-
tenerii lor aduc la rampã, pentru al patrulea
an consecutiv, reprezentanþi de seamã ai mu-
zicii, poeziei, vieþii culturale ºi academice
din România ºi de peste hotare.

Programul Festivalului este urmãtorul:

1 Decembrie 2016
- ora 14:00, Muzeul de Artã (Sala Oglin-

zilor) - Deschiderea festivalului.
- ora 18:00, spectacol Remember Cena-

clul Flacãra în Piaþa Fraþii Buzeºti din
Centrul Vechi al Craiovei, concert la care
vor urca pe scenã artiºtii Mircea Vintilã,
Mircea Baniciu, George Nicolescu, Mag-
da Puskas, Emeric Imre, Valentin Moldo-
van, Cristian Buicã, Vasile Mardare, Wal-
ter Ghicolescu, Mãdãlina Amon, Genera-
þia Folk, Vanghele Gogu, Andrei Pãunes-
cu ºi trupa Totuºi...

Festivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºti
Printre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: Tudor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu MÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELEEEEE,,,,,

Nicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIU
2 decembrie 2016
- ora 12:00, vizitã ºi spectacol de muzicã

ºi poezie la Bârca (satul copilãriei poetului)
- ora 19:00, Teatrul Naþional „Marin

Sorescu” din Craiova, concertul extraordi-
nar intitulat „Declaraþie de dragoste” (pe
versuri de Adrian Pãunescu), susþinut de
Tudor Gheorghe.

3 decembrie 2016
- ora 11:00, simpozion literar „Adrian Pã-

unescu - poetul ºi omul cetãþii” la Filar-
monica „Oltenia”, urmat de o searã de ex-
cepþie, cu recitaluri susþinute de Horaþiu
Mãlãele (ora 18:00) ºi de Nicu Alifantis &
Fragil (ora 19:00).

Accesul în sãlile de spectacole va fi liber
pentru public ºi se va face pe bazã de invita-
þii, care pot fi solicitate de la Agenþia Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” (tel.
0251.413.677) ºi de la Agenþia Filarmoni-
cii „Oltenia” (tel. 0351.414.697).

Începând cu Ziua Naþionalã, pe care Adri-
an Pãunescu o numea, încã din 1983, „1 De-
cembrie, mãreaþã zi, / Neegalata noastrã sãr-
bãtoare...”, veniþi la Craiova, sã participaþi,
pentru trei zile, la Festivalul Internaþional
Adrian Pãunescu.

bliotecii Judeþene Aman, întãrind astfel legãturile
culturale între români ºi bulgari.

Petãr Beron, erudit bulgar de profesie doctor, s-a
nãscut în anul 1795 într-un orãºel de munte, Kotel,
din Bulgaria de astãzi, iar soarta sa a fost strâns le-
gatã de România ºi în special de Craiova.

Dupã ce terminã medicina la Mûnchen ºi îºi dã doc-
toratul în medicinã, este numit doctor la Craiova, în
anul 1832. Timp de 7 ani, cât a deþinut acest post, d-
rul Petãr Beron s-a ocupat ºi de controlul asupra co-
merþului cu produse medicamentoase, împiedicând
vânzarea în farmacii a produselor cu conþinut discuta-

bil. În anul 1841 cumpãrã o mo-
ºie în împrejurimile Craiovei,
unde exista ºi un han, la drumul
spre Bucureºti. Amintirea sa este
pãstratã ºi azi prin denumirea
zonei de la marginea Craiovei –
Hanul Doctorului.

Dr. Petãr Beron a acordat o
mare atenþie educaþiei. Este con-
siderat pãrintele educaþiei laice
în Bulgaria, fiind autorul primu-
lui manual cu conþinut laic în lim-
ba bulgarã „Abecedarul cu
peºti”. Îºi gãseºte sfârºitul aici,
la Craiova, în 1871, la moºia sa
de la periferia oraºului.

Dr. Petãr Beron reprezintã
una dintre cele mai mari perso-
nalitãþi din perioada de Renaº-
tere a Bulgariei.
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Începând cu acest an, contro-
lul în teren, la fermierii care au
depus cereri unice pentru a be-
neficia de sprijin la speciile ovi-
ne, caprine ºi albine, în cadrul
schemelor ºi mãsurilor derulate
prin APIA se efectueazã de spe-
cialiºtii Agenþiei Naþionale pentru
Zootehnie Bucureºti (ANZ), prin
personalul existent la nivelul Ofi-
ciilor Judeþene de Zooteh-
nie. Sã mai precizãm cã
acþiunea se desfãºoarã în
baza Acordului de delegare
nr. A 148/08.03.2016 ºi nr.
3477/15.03.2016 dintre
APIA ºi ANZ.

„Controlul în teren s-a fã-
cut, într-o primã etapã, pen-
tru verificarea cererilor de-
puse de apicultori, în vede-
rea acordãrii sprijinului finan-
ciar comunitar ºi naþional de
care beneficiazã sectorul api-
col. Etapa s-a concretizat
prin eºationarea la nivelul ju-
deþului Dolj a unui numãr de

Controale pe teren, în zootehnieControale pe teren, în zootehnieControale pe teren, în zootehnieControale pe teren, în zootehnieControale pe teren, în zootehnie

 Pe primul punct al Ordinii de
zi s-a aflat informarea Comisaria-
tului Judeþean al Gãrzii Naþionale
de Mediu, privind legalitatea
transferurilor de deºeuri, conform
Regulamentului Parlamentului Eu-
ropean ºi al Consiliului Uniunii
Europene nr. 1013/2006 la expe-
ditori ºi destinatari din judeþul Dolj.
Prevederile au intrat în vigoare în
Uniunea Europeanã pe 12 iulie
2006 ºi au introdus reguli mult mai
stricte în ceea ce priveºte trans-
porturile reziduurilor pe teritoriul
U.E., venind în urma tragediei din
Coasta de Fildeº, când, în urma
unui transport european de deºeuri
toxice, au murit 16 oameni.

Regulamentul a fost transpus,

Specialiºtii Agenþiei Naþionale pentru Zoo-
tehnie au desfãºurat verificãri în teren, la fer-
mierii ce au depus cereri unice de platã. Au
mai fost controlaþi ºi apicultorii din Dolj care,
la final, s-a stabilit cã au respectat legislaþia
cerutã. La finele lunii septembrie a.c., eºan-

tioanele stabilite pentru verificare în sectorul
zootehnic au fost ºi acestea analizate. Ingine-
rii zootehniºti nu s-au rezumat doar la aceste
acþiuni, ci au acordat consultanþã tehnicã cres-
cãtorilor în privinþa beneficiilor înscrierii ani-
malelor în Registrul Genealogic.

10 apicultori, aparþinând celor trei
asociaþii apicole constituite la ni-
velul Doljului. În urma finalizãrii ac-
þiunii la data de 31.08.2016, toþi
aceºti apicultori eºantionaþi ºi ve-
rificaþi au dovedit cã respectã ce-
rinþele impuse de legislaþia în vi-
goare, fãrã sã se înregistreze ne-
reguli care sã ducã la penalizarea
acestora”, ne-a precizat ing. Andi

Nuþã, ºef serviciu în cadrul Cen-
trului Teritorial de Zootehnie 4
Sud-Vest Oltenia.
Valoarea geneticã ridicatã
începe sã conteze

La jumãtatea lunii septembrie
a.c., specialiºtii din ANZ Dolj au
demarat ºi controlul la exploataþii-
le ce au depus cereri de sprijin în

sectorul zootehnic. Au fost
incluse în eºantionul de ve-
rificare nouã exploataþii. „Se
poate observa faptul cã, în
mod susþinut, de la an la an,
ajutoarele naþionale tranzito-
rii au scãzut ca valoare, iar
sprijinul cuplat în sectorul
zootehnic a crescut. Fapt ce
conduce la concluzia cã, pe
viitor, vor fi ajutaþi prepon-
derent fermierii care deþin
animale cu valoare geneti-
cã ridicatã, ce sunt cuprin-
se în controlul performan-
þelor productive, verigã
esenþialã în lanþul înregistrã-

rii în registrul genealogic”, mai pre-
cizeazã ing. Andi Nuþã.

Specialiºtii ANZ au explicat ºi
au acordat consultanþã tehnicã fer-
mierilor cu privire la avantajele în-
scrierii animalelor în Registrul Ge-
nealog ºi, implicit, solicitarea spri-
jinului cuplat zootehnic pentru spe-
ciile ovine, caprine, taurine pentru
lapte ºi pentru carne. „Aceastã
condiþie nu este una menitã sã des-
curajeze crescãtorii de animale, ci,
din contrã, una care sã îmbunãtã-
þeascã veniturile fermierilor, prin
creºterea mediei producþiei ºi vân-
zarea la preþuri mult mai bune a
animalelor ºi tineretului de repro-

ducþie care, din momentul înscrie-
rii pãrinþilor ºi respectiv bunicilor
în Registrul Genealogic, vor avea
în mod categoric certificate de ori-
gine, care sã le ateste valoarea ge-
neticã ºi puritatea rasei”, a mai adã-
ugat ing. Andi Nuþã.

Domnia sa mai aratã cã, la ora
actualã, cererea de animale de ori-
gine la nivel naþional depãºeºte
oferta internã, dar, de la an la an,
datoritã mãsurilor luate, balanþa
începe sã se echilibreze ºi valoa-
rea geneticã a animalelor din Ro-
mânia sã fie certificatã ºi de acte
care dovedesc acest lucru.

VALENTIN CEAUªESCU

Problema deºeurilor, dezbãtutã în Colegiul Prefectural
Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural

Dolj, în care s-au discutat probleme stringente, care þin
de întreaga viaþã a judeþului. Una a fost discutatã mai
pe larg, cea a deºeurilor.

în România, prin Hotãrârea de
Guvern nr. 788/2007. Prin aceas-
ta, la introducerea pe teritoriul
României a deºeurilor provenite
din activitãþile desfãºurate ºi mãr-
furile depozitate în zonele libere
ºi în antrepozitele vamale, Agen-
þia Naþionalã pentru valorificarea
în instalaþii autorizate, la solicita-
rea persoanei care deþine aceste
tipuri de deºeuri, fiecare docu-
ment de notificare referindu-se la
un singur transport.

„Vã pot informa cã, anul tre-
cut, la sediul din Craiova al SC
GIUSEPE, ROBERTO ºi ANTO-
NIO SRL a fost depistatã, de cã-
tre Serviciul de Investigare a Cri-
minalitãþii, din cadrul Inspectora-

tului de Poliþie al Judeþului Dolj, o
cantitate de peste 21.000 kg de
acumulatori uzaþi, pentru care nu
s-au putut prezenta documente de
provenienþã, motiv pentru care s-
a dispus confiscarea întregii can-
titãþi, de la sediul SC OLTMETAL
Podari, dar nici acum nu s-a pu-
tut pune în aplicare mãsura, de-
oarece s-a contestat în instanþã
decizia. A urmat un întreg lanþ al
adreselor între instituþii, stabilin-
du-se cã deºeurile provin de la o
firmã din Italia. S-au fãcut notifi-
cãri, inclusiv autoritãþilor italiene,
astfel cã s-a întocmit dosar pe-
nal, care a fost înaintat Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. Demn de menþionat este cã,
în acest an, Agenþia Naþionalã pen-
tru Protecþia Mediului nu a elibe-
rat documente de notificare ºi de
Circulaþie pentru transferuri de
deºeuri în judeþul Dolj, nemaifi-
ind depistate transferuri ilegale de
deºeuri”, a precizat Gheorghe
Cãlinoiu, comisar-ºef al Comi-
sariatului Judeþean Dolj al Gãrzii
Naþionale de Mediu. Informarea
fiind fãcutã, asistenþa aºtepta sã
se treacã la urmãtorul punct de
pe Ordinea de zi. Numai cã, din
salã, s-a ridicat cineva ºi a cerut
sã intervinã.
Prefectul de Dolj intervine între
Garda de Mediu ºi Agenþia de
Protecþia Mediului

Cel care a cerut sã punã între-
bãri nu a fost vreun reprezentant
al unei instituþii cu alte prerogati-
ve, ci chiar unul cu aceleaºi res-
ponsabilitãþi: Ionel Bala, care, de

mai bine de 20 de ani, dupã spu-
sele sale, este ºeful Serviciului
Monitorizare din cadrul Agenþiei
Judeþene pentru Protecþia Mediu-
lui. „Am o singurã problemã, care,
cred, cã este destul de gravã –
cea a gropii de gunoi de la Mo-
fleni ºi îi solicit domnului Cãli-
noiu sã ne dea câteva rãspunsuri,
în acest sens”. Intervenþia a stâr-
nit rumoare în salã, totul pãrând
o luptã între reprezentanþii a douã
instituþii cu aceleaºi prerogative.
A fost nevoie de intervenþia pre-
fectului judeþului Dolj, Sorin Ni-
colae Rãducan:

„Pânã va rãspunde domnul Cã-
linoiu, vrea sã spun eu câteva cu-
vinte. Este cea mai grea problemã
cu care ne confruntãm în judeþ,
cea a deºeurilor. Sper sã se gã-
seascã soluþii pentru rezolvarea
acestei situaþii. Atât Garda de
Mediu, Agenþia Judeþeanã de Pro-
tecþia Mediului, Administraþia lo-

calã trebuie sã se întâlneascã ºi
sã caute o cale de rezolvare”.

Interpelat, Gheorghe Cãlino-
iu a rãspuns: „Este adevãrat, e o
problemã cu aceastã groapã de
gunoi de la Mofleni. În urmã cu
mai mulþi ani s-a decis ca toate
deºeurile din judeþ sã fie depuse
la Craiova. Am fãcut controale,
notificãri, dar, ºi aici deja ºtie toa-
tã lumea, operatorul economic
care administreazã depozitul de
deºeuri are foarte multe proble-
me. Le-am întocmit, în urmã cu
ceva timp, o acþiune în instanþã,
deoarece aduceau gunoaie din alte
judeþe, iar cele din Dolj aºteptau
sã fie procesate. Au câºtigat în
prima fazã, dar avem speranþe la
recurs. Dacã vreþi sã vã spun, pe
româneºte, acolo s-a lucrat dupã
ureche în exploatarea acestui de-
pozit. Suntem în monitorizare per-
manentã a situaþiei”.

CRISTI PÃTRU
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Anulatã pe twitter, prin
postãri ce marcau un nou epi-
sod din rãzboiul deschis cu
media, discuþia cu New York
Times, publicaþia americanã
care l-a acuzat în permanen-
þã pe Donald Trump, s-a fi-
nalizat, printr-o întâlnire cu
editorialiºtii ºi directorul pu-
blicaþiei „off the record”, ur-
matã de un interviu „on the
record”. Finalmente, ataºatul
de presã al preºedintelui ales,
Hope Hicks, a anunþat jurna-
liºtii prezenþi la Trump To-
wer din Manhattan, cã „întâlnirea are
loc cum a fost prevãzut”. În timpul dis-
cuþiei cu jurnaliºtii de la New York Ti-
mes, Donald Trump s-a arãtat deschis

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump – Interviurump – Interviurump – Interviurump – Interviurump – Interviu
pentru New Ypentru New Ypentru New Ypentru New Ypentru New York Tork Tork Tork Tork Times!imes!imes!imes!imes!

Autoritãþile sud coreene au descins la se-
diul Samsung ºi la fondul naþional de pensii
pentru a colecta probe în dosarul de investi-
gaþie de corupþie al preºedintei Park Geun-
hye. Birourile Samsung au mai fost perchezi-
þionate în legãturã cu suspiciuni similare, iar
percheziþiile de ieri au legãturã cu o fuziune
din 2015 între filiala de construcþie a gigantu-
lui electronic, Samsung C&T, ºi o firmã aso-
ciatã, Cheil Industries. Înþelegerea a continuat
în ciuda opoziþiei acþionarilor, care au apre-
ciat cã deþinãtorii de pachete minoritare vor fi
afectaþi în timp ce familia lui Lee Kun-hee,
proprietarul grupului Samsung, va beneficia
de pe urma deciziei. Serviciul Naþional de
Pensii al Coreei de Sud, care deþine acþiuni în
ambele companii, a încheiat înþelegerea vo-
tând în favoarea acesteia. Procurorii pretind
cã Samsung a dat 2,8 milioane de euro unei
firme deþinute de prietena apropiatã a preºe-
dintei Park, Choi Soon-sil, dupã ce aceasta
ar fi fãcut presiuni pentru donaþii. Samsung
ºi Fondul de Pensii au confirmat percheziþiile
fãrã sã adauge detalii. Autoritãþile încearcã sã
afle dacã preºedinta Coreei de Sud a fãcut

ªTIRI

ªTIRI

Angela Merkel: Germania îºi va mãri
bugetul alocat Apãrãrii, dar improbabil
sã atingã þinta NATO prea curând

Germania trebuie sã creascã cheltuie-
lile alocate Apãrãrii, a declarat cancela-
rul german Angela Merkel, care a adãu-
gat cã este puþin probabil ca în viitorul
apropiat bugetul apãrãrii sã atingã þinta
NATO de 2% din PIB. “Bugetul Apãrã-
rii aratã cã încã nu am ajuns la punctul
la care ar trebui sã fim, dacã vorbim de-
spre aºteptãrile partenerilor noºtri din
NATO”, a declarat Merkel cu ocazia unui
discurs susþinut ieri în Bundestag. “ªtiu
cã mai avem destul de mult pânã sã ajun-
gem la þinta NATO de 2% pentru cheltu-
ieli cu apãrarea ºi nu pot promite cã vom
ajunge acolo în viitorul apropiat. Însã
direcþia trebuie sã fie clarã (...) ne apro-
piem de aceastã þintã ºi de implementa-
rea ei”, a adãugat cancelarul german.

Recep Erdogan: Votul de joi
din Parlamentul european în privinþa
aderãrii Turciei la UE nu are nicio
valoare

Recep Tayyip Erdogan, preºedintele
Turciei, a declarat ieri cã rezultatul votu-
lui legislatorilor UE în privinþa deciziei
de sistare a negocierilor de aderare a sta-
tului turc la Blocul comunitar nu are nici-
un fel de valoare. “Am fost destul de clari
de-a lungul timpului cã protejãm valorile
europene mai mult decât orice stat mem-
bru al UE, dar nu am remarcat nici un fel
de susþinere din partea prietenilor noºtri
occidentali. Niciuna dintre promisiunile
fãcute nu a fost îndeplinitã”, a declarat
preºedintele turc în cadrul unei conferinþe
a Organizaþiei de Cooperare Islamicã
(OIC), care a avut loc în capitala Istan-
bul. “Joi (n.r - astãzi) va avea loc o întâl-
nire la Parlamentul European ºi vor supu-
ne la vot continuarea tratativelor de ade-
rare a Turciei la Uniunea Europeanã, ori-
care ar fi rezultatul, acest vot nu are nici
un fel de valoare în ochii noºtri”, a adãu-
gat acesta. Liderii principalelor grupuri
politice din Parlamentul European au ce-
rut marþi Uniunii Europene sã întrerupã
negocierile pentru integrarea Turciei, din
cauza mãsurilor de reprimare adoptate de
Administraþia Recep Tayyip Erdogan. Peste
110.000 de persoane - militari, profesori,
magistraþi, jurnaliºti ºi lideri ai comuni-
tãþii kurde - au fost destituite în Turcia
dupã tentativa de loviturã de stat din iu-
lie. Circa 36.000 de persoane au fost
arestate, iar numeroase publicaþii ale opo-
ziþiei au fost închise.

Extremistul care ucis-o pe deputata
britanicã Jo Cox, gãsit vinovat
de justiþie

Extremistul cu tendinþe rasiste Thomas
Mair a fost gãsit vinovat de justiþia brita-
nicã de uciderea deputatei britanice Jo
Cox, o crimã comisã în iunie, înaintea re-
ferendumului pe tema apartenenþei Marii
Britanii la UE. Extremistul care ucis-o pe
deputata britanicã Jo Cox, gãsit vinovat
de justiþie Thomas Mair a atacat-o pe Jo
Cox pe 16 iunie, în Birstall, în comitatul
englez West Yorkshire. Jo Cox, în vârstã
de 41 de ani, susþinãtoare a rãmânerii Marii
Britanii în Uniunea Europeanã, a murit
dupã ce a fost împuºcatã ºi înjunghiatã.
Thomas Mair este considerat un extremist
favorabil ieºirii Marii Britanii din UE. Jo
Cox era cãsãtoritã ºi avea doi copii. Mair,
în casa cãruia au fost gãsite materiale ne-
onaziste, ºi-a recunoscut vinovãþia.

unei palete problematice, de la acordul
de la Paris pe încãlzirea climaticã, pânã
la pacea dintre Israel ºi Palestina. A avut
loc ºi o reuniune în culise cu mai mulþi

conducãtori de vazã ai canalelor
de televiziune ºi prezentatori ve-
detã, prilej de a acuza CNN-ul de
dezinformare. În interviul de o
orã, acordat celor de la New
York Times, Donald Trump a
emis puncte de vedere pe sub-
iecte care intereseazã opinia pu-
blicã americanã, din care nu au
lipsit referirile la faptul cã nu in-
tenþioneazã sã provoace urmã-
rirea penalã lui Hillary Clinton,
politica externã, susþinerea gru-
purilor neo-naziste, chestiunea
torturii etc. Spontan, dinamic,

atent la nuanþe, Donald Trump s-a do-
vedit în bunã formã, ºi deja familiarizat
cu noua funcþie, pe care o va prelua ofi-
cial dupã 20 ianuarie 2017.

Oficiali din Pakistan au spus
cã trupele indiene au atacat un
autobuz de pasageri care circu-

Nouã morþi, dupã ce trupe indiene au atacat un autobuz
în Kashmir, potrivit unor oficiali pakistanezi

la miercuri pe partea pakistane-
zã a regiunii disputate Kashmir
omorând nouã civili. Obuze de

mortierã au lovit autobuzul în
satul Luwat la linia de control, o
fronteirã de facto care împarte

regiunea Kashmir între cele
douã state, a declarat pen-
tru DPA un oficial din ca-
drul Poliþiei pakistaneze. Cel
puþin 11 pasageri au fost rã-
niþi, a anunþat armata, adã-
ugând cã schimburile de fo-
curi au continuat la alte
puncte timp de mai multe
ore. Marþi, armata indianã a
anunþat cã trei militari ai sãi
au murit într-un conflict de-
a lungul liniei de control.
Trupul unui militar a fost
mutilat. Autoritãþile pakista-
neze au negat implicarea în
incident, însã New Delhi a
averizat Islamabadul cã va

exista o replicã. Surse militare
indiene din Kashmir au declarat
pentru DPA cã trupele au lansat
obuze de mortierã la graniþa pa-
kistanezã ca represalii faþã de
moartea militarilor, dar nu au
precizat cã era vizat un autobuz.
“Nu avem nicio informaþie cu pri-
vire la victime în rândul civililor
pe partea pakistanezã”, a decla-
rat un oficial indian. “Vrem sã
transmitem mesajul cã mutilarea
este inacceptabilã”, a adãugat
acesta. Tensiunile dintre India ºi
Pakistan s-au intensificat de când
mai mulþi militanþi au ucis 19 mi-
litari indieni în septembrie în re-
giunea Kashmir. India a atribuit
atacul unei grupãri islamiste care
ar opera din Pakistan, însã Isla-
mabad a negat acuzaþiile.

Autoritãþile din Coreea de Sud, noi descinderi
în dosarul de corupþie al preºedintei Park Geun-hye

presiuni asupra fondului pentru a sprijini o
fuziune Samsung, potrivit agenþiei de presã
Yonhap, citatã de BBC. Compania Samsung
este acuzatã de favoruri financiare la adresa
prietenei apropiate a preºedintei Park, Choi
Soon-sil. Choi, care a fost învinuitã pentru
tentativã de fraudã, este acuzatã cã ar fi folo-
sit relaþia cu preºedinta Park pentru a obþine

beneficii personale. Scandalul a generat nu-
meroase proteste ºi cereri pentru demisia pre-
ºedintei, dar aceasta susþine cã afirmaþiile sunt
nefondate. Mai mult, preºedinta Park este acu-
zatã cã i-a permis accesul prietenei Choi la
decizii ºi politici guvernamentale. Park Geun-
hye a recunoscut cã a comis erori, cerându-
ºi scuze, de douã ori, la televiziunea publicã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Comunei Vela, res-

pectând procedura prevãzutã de
H.G. nr. 286/2011, organizeazã con-
curs pentru ocuparea unei functi
contractuale vacante de: - 1 post
administrator  in cadrul Comparti-
mentului Administrativ. Documen-
tele necesare candidaþilor pentru
întocmirea dosarului de concurs
sunt urmãtoarele: - cerere de în-
scriere la concurs; - copia actului
de identitate sau orice alt document
care atestã identitatea, potrivit le-
gii, dupã caz; - copiile documente-
lor care atestã nivelul studiilor ºi ale
altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, copiile documen-
telor care atestã îndeplinirea con-
diþiilor specifice; - copia carnetului
de muncã, conformã cu originalul,
sau, dupã caz, o adeverinþã care sã
ateste vechimea în muncã, în me-
serie ºi/sau în specialitatea studii-
lor; - cazierul judiciar sau o declara-
þie pe propria rãspundere cã nu are
antecedente penale care sã-l facã
incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã; - adeverinþã medicalã
care sã ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare eliberatã de cãtre
medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abili-
tate; - cirriculum vitae; - alte docu-
mente relevante pentru desfãºura-
rea concursului. Condiþiile de des-
fãºurarea a concursului, tipul pro-
belor de concurs: - dosarele de în-
scriere se depun începând cu data
de 05.12.2016 pânã pe data de
16.12.2016, ora 1600, la secretaria-
tul sediului Primãriei Comunei Vela,
, jud. Dolj. Concursul constã în 2
etape succesive: probã scrisa ºi
interviu. - data, ora ºi locul susþine-

rii probei scrise - 21.12.2016, ora
1000, la sediul Primãriei comunei
Vela, jud. Dolj; - data ºi locul susþi-
nerii interviului – - 22.12.2016, ora
1000, la sediul Primãriei comunei
Vela, jud. Dolj; Condiþii generale ºi
condiþii specifice necesare pentru
ocuparea postului de administra-
tor: · studii medii · cunoaste limba
romana , scris si vorbit · capacitate
deplina de exercitiu · are o stare de
sanatate corespunzatoare postu-
lui · cunostinte operare calculator
Word, Excel. Bibliografia se afiºea-
zã la sediul Primãriei Comunei Vela.
Informaþii ºi relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul Instituþiei – Com-
partiment Secretariat sau la telefon
0251.362.619 / 0764.406.202.

ANUNÞ Public 1. Deacones-
cu Scarlatescu Ion ºi Deacones-
cu Scarlatescu Nicolae, domiciliaþi
în Bucureºti, str.Rossini, nr.1 Vila,
ap.1, sector 2, titulari al Amenaja-
mentului Silvic-pãdure proprieta-
te privatã aflatã în U.P IV Cioace-
suprafaþa de 458,5 ha, localizatã
în comuna Desa, jud.Dolj, anunþãm
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a avizului
de mediu pentru documentul mai
sus menþionat ºi declanºarea eta-
pei de încadrare. Prima versiune a
acestui Amenajament ºi anume
Conferinþa a II-a poate fi consulta-
tã la sediul Agenþiei Regionale
pentru Protectia Mediului Dolj, din
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, jud.Dolj, de luni pânã
joi între orele 9.00 ºi 11.00. Obser-
vaþii/comentarii ºi sugestii se pri-
mesc în scris la sediul ARPM Dolj
în termen de 18 zile de la data pu-
blicãrii anunþului.

Primãria Vârvoru de Jos a de-
pus documentaþiile pentru obþine-
rea Avizului de gospodãrire a ape-
lor la investiþia: sistem centralizat
de alimentare cu apã ºi canalizare
în satul Dobromira.

Grãdiniþa  Petrache Poenaru
Craiova str. Vasile Alecsandri or-
ganizeazã concurs, pentru 2
posturi îngrijitor preºcolar, 1 post
muncitor întreþinere în perioada
19-21.12.2016. Înscrierile se fac
între 24.11.2016- 07.12.2016 la se-
diul unitãþii. Relaþii suplimentare la
sediul din str. Vasile Alecsadri,
Nr.87. Telefon: 0351/ 800.484.

Cabinetul Individual de Insol-
venþã Durlã Sorin Daniel notificã
toþi  creditorii privind deschide-
rea  procedurii simplificate de in-
solvenþã prevãzutã de legea 85/
2014 împotriva debitoarei  S.C.
ELISA & LORENA S.R.L.,  cu  se-
diul în Rãcarii de Jos, str. Vasile
Alecsandri, nr.71, judeþul Dolj,
numãr de înregistrare în Registrul
Comerþului J16/1149/2007, CUI
21945058. Dosarul  este  înregis-
trat  la Tribunalul  Dolj,  str. Bres-
tei, nr. 129, Craiova, secþia a II-a
civilã, cu numãrul 8885/63/2016.
Conform încheierii  din  08.11.
2016, termenul  limitã de depune-
re a creanþelor este stabilit pen-
tru 06.12.2016. Termenul  limitã
pentru verificarea  creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunica-
rea tabelului preliminar al crean-
þelor este 10.01.2017. Termenul
limitã  pentru depunerea, soluþio-
narea  eventualelor  contestaþii  ºi
afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor este 07.02.2017.
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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.

Anunþul tãu!
S.C. DELTA SORI ANDI SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei / acordului de me-
diu privind activitatea:  STAÞIE
GPL, ce se desfãºoarã în Comu-
na Leu. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 08.12.2016.

GRÃDINIÞA cu Program Pre-
lungit Tudor Vladimirescu, cu se-
diul în localitatea Craiova, str. Ca-
rol I, nr. 41A, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de:
numele funcþiei: -spãlãtoreasã; -
îngrijitoare copii, numãr posturi: 2,
conform HG 286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -pro-
ba scrisã în data de 20 decembrie
2016, ora 09.00; -proba interviu în
data de 27 decembrie 2016, ora
09.00. Pentru participarea la con-
curs, candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Post
spãlãtoreasã: -studii minim 10 cla-
se; -vechime minim 10 ani îngrijire
copii preºcolari. Post îngrijitor co-
pii: -studii medii; -fãrã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul din strada Ca-
rol I, nr.41A. Relaþii suplimentare
la sediul din strada Carol I, nr.41A,
telefon: 0251.410.481, fax:
0251.410.481, e-mail: gradinita2-
1craiova@yahoo.com.





Mama mea, Marcela Carmen Victoria, cel
mai bun ºi cel mai frumos om din lume, înþe-
leptul familiei noastre, s-a înãlþat la Ceruri .
Noi suntem acasã ºi vã aºteptãm pânã vineri,
25 noiembrie 2016, ora 12,00. Îngerii sunt
veºnici ºi ea va trãi prin noi, atâta timp
cât Dumnezeu ne va da zile. Bianca ºi Ion
Predescu, Gabriel Niþã.





Colectivul redacþiei ziarului „Cuvântul Libertãþii”
este alãturi de doamna prof. univ. dr. Bianca
Predescu la marea durere pricinuitã de decesul mamei,
MARCELA CARMEN VICTORIA PREDESCU.
Regrete eterne!




Elena ºi Mircea Canþãr transmit condoleanþe familiei

Predescu la pierderea dragei lor, MARCELA CARMEN
VICTORIA PREDESCU. Pioase amintiri!

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”!

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.

Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
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Primãria oraºului Dãbuleni,judeþul Dolj

ANUNÞÃ:

   Primãria oraºului Dãbuleni, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea a (3) trei posturi de natura contractualã de asistent medical comunitar
grad debutant, durata nedeterminatã din cadrul Serviciului Public de Asis-
tenþã Socialã Dãbuleni.

     Condiþii generale:  conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Condiþii specifice:
-  studii postliceale in specialitatea asistent medical absolvite cu diplomã
-  membru al Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti ,Moaºelor si

Asistenþilor Medicali din  Romania
        Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 20 decembrie  2016-ora 10.00 proba scrisã;
            - în data de 22 decembrie  2016-ora 10.00 proba de interviu,
     Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data pu-

blicãrii anunþului in Monitorul Oficial Partea a III-a la secretariatul Prima-
riei oraºului Dãbuleni.

Bibliografia si datele despre continutul dosarului de concurs ,precum
si alte informaþii  se pot obþine la numarul de telefon: 0251.334317,
secretar comisie de concurs Ghiþã Claudia-Adriana precum si pe adresa
www.primariadabuleni.ro.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
D+P,6 camere, de-
pendinþe, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Buco-
vãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Tele-
fon: 0351/463.661;
0742/884.839

Vând porci greutãþi di-
ferite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã 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.
Telefon: 0744/846.895.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.

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

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

joi, 24 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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.

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

PIERDERI
S.C. LUTEREC
IMPEX SRL, având
sediul în Craiova,
str. Siretului, Nr. 35,
J16/ 3109/1994, RO
6440779, declarã pier-
dut certificat constata-
tor pentru activitãþi  des-
fãºurate la punctul de
lucru din Bvd. Dacia,
Nr.5b, emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Decanul Facul-
tãþii de Drept,
prof. univ. dr.
Sevastian Cercel,
este alãturi de
doamna Prof.
univ. dr. Bianca
Maria Carmen
Predescu la
greaua durere
pricinuitã de
decesul mamei.
Sincere condo-
leanþe! Dumne-
zeu s-o odih-
neascã în pace!

Corpul profesoral
ºi studenþii Facul-
tãþii de Drept sunt
alãturi de doamna
Prof. univ. dr.
Bianca Maria
Carmen Predescu
în momentele triste
ale despãrþirii de
mama sa. Trans-
mitem familiei în-
durerate profunda
noastrã pãrere de
rãu ºi sincere con-
doleanþe.  Dumne-
zeu sã o primeas-
cã ºi sã o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Borussia Dortmund, deja cali-
ficatã pentru optimile competiþiei,
ºi Legia Varºovia au oferit un
adevãrat recital ofensiv, marþi
searã, pe “Signal Iduna Park”,
nemþii impunându-se cu un ha-
lucinant 8-4. Rezultat în urma
cãruia a fost doborât recordul de
goluri într-un meci de Liga Cam-
pionilor, partida din Germania
depãºind un 8-3 înregistrat între
Monaco ºi Deportivo La Coru-
na, în 2003.

Învingãtori cu 6-0 în turul din
Polonia, amfitrionii s-au vãzut
conduºi în minutul 10, însã au re-
acþionat rapid ºi furibund, fãcând
3-1 între minutele 17 ºi 20. Vizi-
tatorii au gãsit puterea de a redu-

Dortmund ºi Legia doboarã recordul de goluriDortmund ºi Legia doboarã recordul de goluriDortmund ºi Legia doboarã recordul de goluriDortmund ºi Legia doboarã recordul de goluriDortmund ºi Legia doboarã recordul de goluri
marcate într-un meci de Liga Campionilormarcate într-un meci de Liga Campionilormarcate într-un meci de Liga Campionilormarcate într-un meci de Liga Campionilormarcate într-un meci de Liga Campionilor

ce din diferenþã (24), numai cã
galben-negrii au mãrit ºi mai tare
ecartul: 5-2 (32). În partea secun-
dã s-a jucat de-a obligate cu Dort-
mund punctând de astã datã pri-
ma. Golul care a fãcut sã cadã
recordul vechi de 13 ani a venit
în prelungiri ºi i-a aparþinut lui
Marco Reus, crea îºi trecea în
cont tripla, în contextul în care
venea dupã ºase luni de absenþã.
O evoluþie excelentã ºi-a trecut în
cont ºi Ousmane Dembele, care a
reuºit un gol ºi trei pase decisive-
.În cealaltã partidã a grupei, cam-
pioana Real Madrid s-a impus greu
(2-1) pe terenul lui Sporting Lisa-
bona, rãmânând la douã puncte în
spatele Borussiei, cu care se va

duela pentru primul loc în runda
finalã, pe “Bernabeu”.

Pe de altã parte, Juventus  ºi-a
asigurat prezenþa în optimi, cel
mai probabil ºi din postura de câº-
tigãtoare a grupei, dupã ce a câº-
tigat, în Spania, derby-ul cu Se-
villa (3-1). Andaluzii au în schimb
mari emoþii, trebuind sã nu piardã
la mai mult de un gol la Lyon.

Pe lângã Dortmund, Arsenal,
PSG, Atletico ºi Bayern, califica-
te de etapa trecutã, au mai reuºit
calificarea marþi, pe lângã Real
Madrid ºi Juventus, Monaco, Le-
verkusen, respectiv Leicester.
Acestor 10 echipe li s-ar mai fi
putut alãtura asearã Benfica, Na-
poli, Barcelona ºi Manchester City.

GRUPA E: Monaco – Tottenham 2-1 (Sidibe 48, Lemar
53 / Kane 52 pen.), ÞSKA Moscova – Leverkusen 1-1 (Nat-
cho 75 pen. / Volland 16).

Clasament: 1. MONACO 11p, 2. LEVERKUSEN 7p, 3.
Tottenham 4p, 4. ÞSKA 3p.

A mai rãmas de jucat (7 decembrie): Leverkusen – Mo-
naco, Tottenham – ÞSKA Moscova.

GRUPA F: Borussia Dortmund – Legia Varºovia 8-4 (Ka-
gawa 17, 18, ªahin 20, Dembele 29, Reus 32, 52, 90+2,
Passlack 81 / Prijovic 10, 24, Kucharczyk 57, Nikolics 83),
Sporting Lisabona – Real Madrid 1-2 (Adrien Silva 80 pen.
/ Varane 29, Benzema 87).

Clasament: 1. DORTMUND 13p, 2. REAL MADRID 11p,
3. Sporting 3p, 4. Legia 1p.

A mai rãmas de jucat (7 decembrie): Real Madrid – Bo-
russia Dortmund, Legia Varºovia – Sporting Lisabona.

GRUPA A
Fenerbahce – Zorya Luhansk 18:00
Manchester Utd – Feyenoord 22:05
Clasament: 1. Fenerbahce 7p, 2. Feyenoord 7p, 3.

Manchester Utd 6p, 4. Zorya 2p.

GRUPA B
Astana – APOEL Nicosia 18:00
Olympiakos – Young Boys 22:05
Clasament: 1. APOEL 9p, 2. Olympiakos 7p, 3. Young

Boys 4p, 4. Astana 2p.

GRUPA C
Gabala – Anderlecht 18:00
St. Etienne – Mainz 22:05
Clasament: 1. Anderlecht 8p, 2. St. Etienne 8p, 3.

Mainz 5p, 4. Qabala 0p.

GRUPA D
Zenit – Maccabi Tel Aviv 18:00
Dundalk – AZ Alkmaar 22:05
Clasament: 1. ZENIT 12p, 2. Dundalk 4p, 3. Maccabi

4p, 4. Alkmaar 2p.

GRUPA E
Austria Viena – Astra 22:05
AS Roma – Viktoria Plzen 22:05
Clasament: 1. Roma 8p, 2. Austria V. 5p, 3. Astra 4p,

4. Plzen 3p.

GRUPA F
Genk – Rapid Viena 22:05
Bilbao – Sassuolo 22:05
Clasament: 1. Genk 6p, 2. Bilbao 6p, 3. Rapid V. 5p, 4.

Sassuolo 5p.

Etapa a 5-a a fazei grupelor – rezultate consemnate marþi searã

GRUPA G: Leicester – FC Bruges 2-1 (Okazaki 5, Ma-
hrez 30 pen. / Izquiredo 52), FC Copenhaga – FC Porto
0-0.

Clasament: 1. LEICESTER 13p, 2. FC Porto 8p, 3.
Copenhaga 6p, 4. Bruges 0p.

A mai rãmas de jucat (7 decembrie): FC Bruges – FC
Copenhaga, FC Porto – Leicester.

GRUPA H: Sevilla – Juventus 1-3 (Pareja 9 / Marchisio
pen. 45+2, Bonucci 84, Mandzukic 90+4), Dinamo Za-
greb – Lyon 0-1 (Lacazette 72).

Clasament: 1. JUVENTUS 11p, 2. Sevilla 10p, 3. Lyon
7p, 4. Zagreb 0p.

A mai rãmas de jucat (7 decembrie): Juventus – Dina-
mo Zagreb, Lyon – Sevilla.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei

GRUPA A: ARSENAL (10p) – PARIS SG (10p), Ludo-
goreþ (1p) – FC Basel (1p).

GRUPA B: Beºiktaº (6p) – Benfica (7p), Napoli (7p) –
Dinamo Kiev (1p).

GRUPA C: Celtic (2p) – Barcelona (9p), Monchenglad-
bach (4p) – Manchester City (7p).

GRUPA D: Rostov (1p) – BAYERN MUNCHEN (9p),
ATLETICO MADRID (12p) – PSV Eindhoven (1p).

În faza urmãtoare avanseazã primele douã clasate
din fiecare grupã (echipele scrise cu majuscule sunt ca-
lificate), în timp ce prezenþa pe locul trei aduce o cali-
ficare în primãvara Ligii Europa.

PRO TV
20:00 – FOTBAL – Europa

League: Steaua – Osmanlispor.
DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Chekhovskie
Medvedi – Elverum / 19:45,
22:00 – BASCHET (M) –
Euroliga: Olympiacos Pireu –
Maccabi Tel Aviv, Real Madrid –
Unics Kazan.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL –

Europa League: Steaua – Osman-
lispor, Austria Viena – Astra /
2:30 – HOCHEI – NHL: Montreal
Canadiens – Carolina Hurricanes.

DOLCE SPORT 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga

LIGA EUROPA – GRUPE – ETAPA A 5-A
Astãzi

GRUPA G
Celta Vigo – Standard Liege 20:00
Ajax – Panathinaikos 20:00
Clasament: 1. AJAX 10p, 2. Standard 5p, 3. Celta 5p,

4. Panathinaikos 1p.

GRUPA H
ªahtior Doneþk – Konyaspor 20:00
Gent – Braga 20:00
Clasament: 1. ªAHTIOR 12p, 2. Braga 5p, 3. Gent 4p,

4. Konyaspor 1p.

GRUPA I
Krasnodar – Salzburg 20:00
Schalke – Nice 20:00
Clasament: 1. SCHALKE 12p, 2. Krasnodar 6p, 3.

Salzburg 3p,.4. Nice 3p.

GRUPA J
Slovan Liverec – Karabah 20:00
Fiorentina – PAOK Salonic 20:00
Clasament: 1. Fiorentina 10p, 2. Qarabag 7p, 3. PAOK

4p, 4. Liberec 1p.

GRUPA K
Hapoel Beer Sheva – Inter 20:00
Sparta Praga – Southampton 20:00
Clasament: 1. Sparta P. 9p, 2. Southampton 7p, 3.

Hapoel 4p, 4. Inter 3p.

GRUPA L
Steaua – Osmanlispor 20:00
FC Zurich –Villarreal 20:00
Clasament: 1. Osmanlispor 7p, 2. Villarreal 5p, 3.

Zurich 5p, 4. Steaua 3p.

Acced mai departe primele douã clasate (echipele scrise cu majuscule au obþinut deja calificarea).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Naþionalã: CSM Focºani – HC
Odorhei / 18:00, 20:00, 22:05 –
FOTBAL – Europa League:
Gabala – Anderlecht, FC Zurich
– Villarreal, Manchester United –
Feyenoord.

DOLCE SPORT 3
18:00, 20:00, 22:05 – FOT-

BAL – Europa League: Zenit –
Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer
Sheva – Inter, Roma – Viktoria
Plzen.

DOLCE SPORT 4
18:00, 20:00, 22:05 –

FOTBAL – Europa League:
Fenerbahce – Zorya Lugansk,
Fiorentina – PAOK Salonic,
Bilbao – Sassuolo.

EUROSPORT 1
11:30 – FOTBAL (F)

– Cupa Mondialã Under
20, în Papua Noua
Guinee / 19:00 –
SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (M) – Cupa
Mondialã / 21:30 –
CURLING (M) –
Campionatul European,
în Scoþia: semifinale.

EUROSPORT 2
8:00 – FOTBAL (F)

– Cupa Mondialã Under
20, în Papua Noua
Guinee.
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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 16 7 6 3 21-17 27
4. Viitorul 16 8 3 5 19-17 27
5. CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 16 6 5 5 26-19 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

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 17-a

ASA – Viitorul, vineri, ora 18
CSMS Iaºi – „U” Craiova, vineri, ora 20.30
Gaz Metan – Concordia, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
ACS Poli – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – FC Botoºani, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – Pandurii, luni, ora 20.30

Dacã Gigi Mulþescu l-a re-
cuperat pe Andrei Ivan pen-
tru meciul de la Iaºi, unicul
absent fiind brazilianul Mad-
son, adversara ªtiinþei,
CSMS, întâmpinã mari pro-
bleme de lot pentru disputa
de mâine searã. Astfel, Eu-
gen Neagoe nu poate miza pe
cãpitanul echipei, Ionuþ Voi-
cu, ºi pe golgheterul Andrei
Cristea, ambii suspendaþi
pentru cumul de cartonaºe
galbene, cât ºi pe sârbul Mi-
lan Mitic, care s-a acciden-
tat în partida cu ASA.

Nici în privinþa jucãtoru-
lui under 21 nu este liniºtit
„Geanã”, care nu-i poate fo-
losi pe niciunul dintre cei
patru „juniori” care au evo-
luat în acest sezon. Astfel,
Marian Târºa,  Cãtãlin ªte-
fãnescu ºi Marius Chelaru

Calancea – Cel mai bun ju-
cãtor al Craiovei în meciul cu
Astra, a avut douã intervenþii
excelente la reluãrile lui Seto
ºi Alibec.

Briceag – Nu s-a mai re-
marcat cu nimic, nici nu a fã-
cut erori.

Kay – La faza penalty-ului
a fost depãºit de un jucãtor fãrã
vitezã precum Alibec, apoi a
fost pãcãlit de acesta.

Acka – ªi a avut mari pro-
bleme cu Alibec, nici prin fault
nu l-a putut opri.

Vãtãjelu – Meci bun fãcut
de cãpitanul ªtiinþei, a fost
printre printre puþinii jucãtori
care au dat satisfacþie.

Popov – Pe apãrare a fost
decent, la contrucþie n-a prea
contat. A executat penibil o lo-
viturã liberã din poziþie bunã.
Mijlocaº în prima parte, stoper
în cea de-a doua, ºi el a avut
mari probleme în duelurile cu
Alibec.

Zlatinski – A avut o evolu-
þie bunã, a alergat mult ºi a ju-
cat pentru echipã. A alternat
serviciile utile din faze fixe, cu
cele „clasice” pentru el, în pri-
mul adversar.

Manea – Mulþescu a consi-
derat cã de la el a pornit faza
golului oaspeþilor ºi l-a scos la
pauzã. S-a agitat mult, dar nu
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sunt accidentaþi,  iar Ale-
xandru Boiciuc nu are
drept de joc vineri, interna-
þionalul de tineret moldo-
vean ispãºindu-ºi  a treia
etapã de suspendare primi-
tã în urma eliminãrii din
meciul cu Steaua Bucureºti.
Acesta ar putea fi atacantul
Sabin Moldovan, care se
pregãteºte  de mai  mult
timp cu echipa mare ºi a de-
butat sâmbãtã în Liga I, în
meciul cu ASA. Ieºenii au
chemat de urgenþã alþi doi
juniori de 17 ani la echipa
mare, mjlocaºul central Ro-
bert Dodan ºi atacantul Vlad
Danale. În schimb, a fost
recuperat Alexandru Þigã-
naºu. “Nu avem timp sã ne
plângem. Trebuie sã strân-
gem rândurile ºi sã facem
totul pentru a ieºi din im-

pas. Cine va intra vineri,
contra Craiovei, trebuie sã
arate cã îºi meritã locul în
lotul  echipei” a declarat
Eugen Neagoe, care sperã
sã obþinã primul succes de

când a preluat echipa din
Copou. Aceasta are 7 me-
ciuri la rând fãrã victorie ºi
a ajuns în preajma locurilor
retrogradabile. Cel mai pro-
babil, primul unsprezece al

gazdelor va arãta astfel:
Caparco – Mihalache, Frã-
sinescu, Ciucã, Þigãnaºu –
Creþu, Vasile Gheorghe –
Bole, Piccioni, Ciucur – S.
Moldovan.

Alb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupã
i-a ieºit nimic. În cele douã me-
ciuri ca titular a întâlnit cei mai
buni fundaºi stânga din Liga I,
Camora ºi Junior Moraes.

Bãluþã – A jucat bine, s-a
implicat în majoritatea acþiuni-
lor de atac, a ºi avut vreo 3 se-
miocazii. Nu are clarviziune
însã la ultima pasã sau la fina-
lizare, se precipitã.

Bancu – N-a jucat rãu, a avut
ºi singura ocazie clarã a Univer-
sitãþii, în prelungiri, pe care  Lung
a oprit-o din instinct, fiindcã nu
vãzuse mingea.

Nuno Rocha – Când a ju-
cat vârf nu a avut decât o ºansã
între stoperii adverºi, în prima
reprizã. A trebuit sã coboare
pentru a-ºi lua mingi ºi a încer-
ca sã strpungã defensiva As-
trei, dar a fost faultat aproape
de fiecare datã.

Screciu – A greºit multe
pase, a pãrut crispat. Se pare
cã, în ciuda propagandei, Cen-
trul de copii ºi juniori al Cra-
iovei nu produce nimic. Ivan
e singurul tânãr de valoare,
dar pe el s-au plãtit bani mulþi

la 16 ani, fiind adus de la Pi-
teºti, iar cel care l-a desco-
perit, Geolgãu, nu se mai aflã
la Universitatea.

Mãzãrache – Nici el n-a
avut vreo ºansã între stope-
rii adverºi, nu e în formã. La
câte faze fixe am avut, poa-
te trebuia încercat ºi Ram-
be. Chiar dacã acesta a arã-
tat cã nu are nimic în comun
cu fotbalul, mãcar avea ta-

lie ºi se mai împingea cu sto-
perii adverºi.

Gustavo  – Dacã Marcel
Popescu va avea ºi în iarnã pro-
puneri de genul Rambe, Kelic
ºi Gustavo, mai bine sã ne au-
toprelungim interdicþia la trans-
feruri. În loc sã ne uitãm în
Liga a II-a la jucãtori precum
Cherchez ºi Neguþ de la Chin-
dia sau Adi Petre de la UTA,
aducem asemenea specimene.
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