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Alertã meteo
de vreme rea.
Ploi ºi ninsori
în majoritatea
regiunilor

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis,
ieri-dimineaþã, o informare
meteorologicã de vreme rea,
valabilã de ieri, de la ora
16.00, pânã marþi la ora
23.00.

“În intervalul menþionat
vor fi perioade de timp în care
se vor semnala precipitaþii în
majoritatea regiunilor, iar
cantitãþile de apã vor depãºi
pe arii restrânse, mai ales la
munte, 15...20 l/mp. În seara
zilei de duminicã (27 noiem-
brie) vor fi ploi, dar în
noaptea de duminicã spre
luni (27/28 noiembrie) ºi în
cursul zilei de luni (28
noiembrie), acestea se vor
transforma în lapoviþã ºi
ninsoare în vestul, centrul,
nordul ºi nord-estul þãrii,
unde valorile termice vor
marca o scãdere accentuatã.
În noaptea de luni spre marþi
(28/29 noiembrie) ºi pe
parcursul zilei de marþi (29
noiembrie), vremea se va rãci
în toatã þara, va ninge ºi în
regiunile sudice, unde pe arii
restrânse este posibil sã se
depunã strat de zãpadã”,
potrivit informãrii transmise
de meteorologi.

ANM avertizeazã cã vântul
va avea intensificãri, cu viteze
ce vor depãºi 50...60 km/h,
iar îndeosebi în zonele de
munte se va depune strat nou
de zãpadã ºi vor fi rafale de
peste 60...70 km/h, viscolind
ninsoarea ºi determinând
scãderea vizibilitãþii.
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Miºcarea civicã Iniþiativa Româ-
nia a lansat, ieri, site-ul www.alege-
riparlamentare2016.ro, un ghid al ale-
gãtorului, potrivit cãruia în rândul
celor 746 de candidaþi cu ºanse de
a intra în Parlament se aflã 352 de
persoane penale, incompatibile, in-
amici ai statului de drept. Site-ul
www.alegeriparlamentare2016.ro le
permite cetãþenilor români sã eva-
lueze candidaþii în funcþie de nive-
lurile de risc privind integritatea,
respectul faþã de statul de drept ºi
traseismul politic.

Pentru fiecare dintre candidaþi s-
a fãcut o evaluare de risc pe baza
informaþiilor privind integritatea
(e.g. probleme penale, incompatibi-
litãþi, conflicte de interese sau alte
fapte grave), atitudinea faþã de sta-
tul de drept (e.g. iniþiative legislati-

Banca Mondialã avertizeazã cã alege-
rile care vor avea loc luna decembrie, în
România, sporesc riscul creºterii cheltu-
ielilor suplimentare ºi a încetinirii imple-
mentãrii reformelor structurale. Pe termen
mediu este nevoie de o reechilibrare a po-
liticilor fiscale. În „Raportul economic
pentru regiunea Europa ºi Asia Centralã
(ECA): Polarizare ºi Populism”, lansat
miercuri de Banca Mondialã, se aratã cã
România trebuie sã implementeze refor-
mele structurale, care vor sprijini îmbu-
nãtãþirea capacitãþii de producþie, inclu-
zând mãsurile de combatere a corupþiei,
de consolidare a administraþiei publice ºi
a întreprinderilor de stat. De asemenea,
sunt necesare eforturi pentru a genera
crearea de locuri de muncã, þinând cont
cã rata ºomajului rãmâne ridicatã atât în rândul ti-
nerilor cât ºi a celor cu o calificare de muncã slabã.

„România are o economie destul de stabilã ºi
înregistreazã creºtere economicã. Prioritatea este
implementarea reformelor structurale, cu accent pe
politicile de competitivitate”, a declarat miercuri
Hans Timmer, economistul-ºef al Bãncii Mondiale
pentru Europa ºi Asia Centralã, cu ocazia prezen-
tãrii acestui raport la Bucureºti. Pe termen mediu
este nevoie de o reechilibrare a politicilor fiscale,
de la stimularea consumului la susþinerea unei creº-
teri sustenabile.

Banca Mondialã ºi-a îmbunãtãþit estimãrile pri-
vind creºterea economiei româneºti în 2016, de la
4%, cât estima în luna iunie, la 5,1%. Cu toate
acestea Hans Timmer susþine cã datele economi-
ce, în special PIB-urile þãrilor incluse în raport, nu

Alegerile parlamentare din România cresc riscul
cheltuielilor suplimentare, avertizeazã Banca Mondialã

reflectã severitatea provocãrilor economice. Acesta
a vorbit despre votul pentru Brexit ºi de creºterea
populismului, de incertitudinea de pe piaþa mun-
cii ºi despre sporirea neîncrederii cetãþenilor în
ceea ce priveºte instituþiile ºi sistemul econo-
mic. “Votul pentru Brexit ºi criza refugiaþilor tes-
teazã cooperarea la nivel european, în timp ce
jumãtatea de est a regiunii încearcã în continuare
sã se adapteze la preþurile mai scãzute ale petro-
lului”, a precizat Timmer.

Raportul aratã cã anul acesta va fi înregistratã o
creºtere modestã a PIB-ului în þãrile din Europa ºi
Asia Centralã. Regiunea va avea o creºtere mo-
destã de 1.6 puncte procentuale în 2016 – o creºte-
re uºoarã de la 1,4 puncte procentuale în 2015 –
însã scãderea veniturilor ºi consumului vor ate-
nua aceastã creºtere modestã. Se preconizeazã cã

aceastã tendinþã va continua în 2017 ºi
2018, cu o creºtere previzionatã de 1,5
puncte procentuale ºi respectiv 1,8 punc-
te procentuale.

Creºterea va rãmâne pozitivã în Euro-
pa de Est ºi Asia Centralã, iar PIB-ul va
avea o creºtere de 0,7 puncte procentua-
le în 2016, 2,3 puncte procentuale în 2017
ºi 2,6 puncte procentuale în 2018. De ase-
menea, se prognozeazã o micã scãdere a
creºterii în Uniunea Europeanã, iar în Bal-
canii de Vest se prognozeazã o creºtere
de 2,7 puncte procentuale în 2016, 3,2
puncte procentuale în 2017, ºi 3,5 puncte
procentuale în 2018.

Analizele ºi sondajele din raport evi-
denþiazã faptul cã preocupãrile cu privire
la un mediu economic schimbãtor, ºi în

special cu privire la lipsa siguranþei locului de mun-
cã, alimenteazã creºterea polarizãrii politice în state-
le ECA. O creºtere rapidã a locurilor de muncã tem-
porare ºi part-time, ºi schimbarea cererii de compe-
tenþe, determinate de noi tehnologii digitale, contri-
buie la creºterea îngrijorãrilor în rândul oamenilor
din regiune ºi alieneazã într-o mãsurã sprijinul po-
pular dinspre mijlocul spectrului politic.

În lipsa unor rãspunsuri politice puternice, pro-
vocãrile structurale ce împiedicã economiile din
regiune riscã sã afecteze creºterea ºi reducerea
sãrãciei pe termen lung, sugereazã raportul. Pen-
tru a putea face faþã acestor provocãri, guvernele
ºi societãþile trebuie sã asigure noi perspective
în aceastã erã economicã nouã fãrã a se baza pe
soluþiile care au funcþionat în trecut, în circum-
stanþe extrem de diferite.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a
declarat, sâmbãtã seara, cã este posi-
bilã modificarea Constituþiei în primul
semestru al anului 2017, afirmând cã
PSD va susþine eliminarea imunitãþilor
pentru preºedintele României.

‘’Eu am spus de mai mult de un an
de zile, am vorbit despre imunitãþi, am
spus-o foarte clar. Eu vreau sã disparã
imunitãþile din Constituþia României,
dar nu numai pentru parlamentari, ci ºi
pentru preºedintele României ºi nu este
vorba despre Klaus Iohannis, poate sã
fie oricine altcineva’’, a afirmat preºe-
dintele PSD la RTV, în contextul în care
a fost întrebat pentru ce ar trebui sã
plãteascã Klaus Iohannis dacã PSD va
câºtiga alegerile. Liviu Dragnea a pre-
cizat cã este posibilã modificarea Con-
stituþii în primul semestru al anului 2017,
adãugând cã PSD va susþine elimina-
rea imunitãþilor.

Preºedintele PSD a explicat cã vor
trebui sã plãteascã toþi cei care greºesc
în România. ‘’Nu este o ameninþare, este
vorba doar despre a clarifica legislaþia
în aºa fel încât într-adevãr fiecare român

Iniþiativa România: Aproape
jumãtate din candidaþii eligibili –
penali, incompatibili, anti-justiþie

Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) trimite 1.993.930 buletine de
vot (996.965 de buletine pentru ale-
gerea Senatului ºi 996.965 de bule-
tine pentru alegerea Camerei Depu-
taþilor) pentru cele 417 secþii de vo-
tare înfiinþate pentru alegãtorii ro-
mâni din strãinãtate.

Ministerul Afacerilor Externe a
început expedierea materialelor ne-
cesare votãrii cãtre misiunile diplo-
matice ºi oficiile consulare ale Ro-
mâniei, urmând ca acestea sã fie
puse la dispoziþia birourilor secþii-
lor de votare din strãinãtate orga-
nizate pentru scrutinul din 11 de-
cembrie 2016 pentru alegerea Se-

ve de amputare a puterii judecãto-
reºti sau de dezincriminare a unor
fapte penale în interes partinic, vo-
turi împotriva cererilor parchetelor
de ridicare a imunitãþii parlamentari-
lor) ºi traseismul politic.

Statistica datã publicitãþii aratã cã
72 de candidaþi dintre cei 101 candi-
daþi eligibili ai ALDE sunt în cel pu-
þin una dintre aceste situaþii: penali,
incompatibili, în conflict de intere-
se, au schimbat douã sau mai multe
partide, au întreprins acþiuni / de-
claraþii împotriva statului de drept
sau alte fapte grave - 71,3%. Pro-
centele în cazul celorlalte partide
sunt: 67,7% PMP, 52,2% PSD, 43,2%
UDMR, 38,8% PNL ºi 10,6% USR.

Iniþiativa România este o platfor-
mã civicã nãscutã în zilele revoltei
care a urmat tragediei din Colectiv.

Câte buletine de vot
a trimis MAE în diaspora

natului ºi Camerei Deputaþilor.
Numãrul buletinelor de vot a

fost stabilit ca urmare a estimãri-
lor realizate de misiunile diploma-
tice, þinând cont de prezenþa la vot
de la procesele electorale anterioa-
re ºi dispersia teritorialã a comu-
nitãþilor româneºti, a informat mi-
nisterul prin intermediul unui co-
municat de presã.

Odatã cu buletinele de vot, Mi-
nisterul Afacerilor Externe expedia-
zã ºi celelalte materiale necesare
votãrii: timbre autocolante, ºtampi-
le cu menþiunea votat, ºtampile de
control, plicuri transparente, tuºie-
re, tuº, formulare tipizate.

Liviu Dragnea: Modificarea Constituþiei
în 2017, posibilã. Sã disparã

imunitãþile ºi pentru preºedinte
sã simtã cã trãieºte într-o þarã în care se
face dreptate. (...) În schimb, eu vreau
sã garantez tuturor cã dacã noi vom câº-
tiga îi asigur de lipsa oricãror presiuni
de oriunde. Vor avea posibilitatea într-
adevãr, nu posibilitatea clamatã pânã
acum ºi folositã demagogic, sã poatã sã
ancheteze pe oricine, chiar pe preºedin-
te dacã este cazul, unii spun cã este ca-
zul’’, a menþionat el.

Liderul PSD a subliniat cã ‘’ºmeche-
ria care a fost folositã pentru Traian
Bãsescu nu ne pãcãleºte’’. ‘’Preºedin-
tele poate fi anchetat, poate fi cercetat,
nu poate fi trimis în judecatã. Poate fi
trimis în judecatã atunci când nu mai
este preºedinte. Nimeni nu opreºte pe
nimeni sã îl cerceteze pe preºedinte’’, a
explicat preºedintele PSD. Întrebat
dacã vede posibilã o suspendare a pre-
ºedintelui Iohannis, dacã PSD va câº-
tiga alegerile, Dragnea a afirmat cã nu
are în vedere o suspendare a preºedin-
telui ºi sperã ca ºeful statului ‘’sã nu
dea prilejul’’. Miza PSD nu este sã câº-
tige alegerile pentru a se rãzboi cu pre-
ºedintele, a accentuat el.
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Reporter : Mulþi tineri cred cã viitorul
lor este în afara României. ªtim cã mulþi
ºi-au pierdut încrederea în sistemul politic.
Cu ce soluþii vine PSD pentru aceastã ca-
tegorie de români?

Claudiu Manda : În prezent unul din
cinci tineri cu vârsta între 15 ºi 24 de ani
nu are loc de muncã, nu urmeazã vreun
program de pregãtire profesionalã þi nu este
înscris într-un program de educaþie.
Aproape 400 de mii de tineri au aºteptat
de la Guvernul Zero soluþii la problemele
lor. Nu au primit nimic, în schimb, li se cere
votul din nou. PSD vrea sã ofere tinerilor
un viitor în þarã ºi perspective de a fi parte
a clasei de mijloc. PSD vrea sã îi convingã
pe tineri sã îndrãzneascã sã creadã în Ro-
mânia ºi în faptul cã PSD are rãspunsuri la
întrebãrile lor. Soluþii sã aibã aici un viitor
profesional, sã îºi facã o casã ºi sã îºi înte-
meieze o familie.

Reporter : Ce mãsuri se vor lua pentru
tineri?

Claudiu Manda: 1.500 de locuinþe pe
an prin Programul Naþional de Locuinþe
pentru Tineri ºi 30 de noi cãmine studen-
þeºti. Dorim un salariu de încadrare în pri-
mii 3 ani de muncã pentru tinerii licenþiaþi
prin progamul “Primul salariu” de 2.500 de
lei, indiferent de salariul stabilit cu angaja-
torul, statul va asigura diferenþa pânã la
suma de 2.500 de lei. Toþi tinerii vor avea
acces la credite avantajoase pentru cur-
suri, chirii sau avans la casã: 40.000 de lei
credit (suma maximã), 100% dobândã
subvenþionatã, 80% garantatã de stat. O
altã mãsurã este acordarea a 200.000 de
ei pentru demararea unei afaceri prin pro-
gramul “România Start –upNation”.

Reporter : Cum veþi sprijini tinerii care
sunt la început de drum din punct de ve-
dere professional?

Claudiu Manda : Eliminarea impozitu-
lui pe venit pentru tinerii cu salarii medii
sub 2.000 de lei pe lunã.De la 1 ianuarie
2018, propunem ca pentru toþi medicii,
indiferent de salariu ºi pentru cei care lu-
creazã în IT, sã fie eliminat impozitul pe
venit, care în prezent e de 16%. De ase-
menea, dorim scãderea impozitului pe ve-
nit de la 16% la 10% pentru tinerii cu sala-
rii de peste 2.000 de lei pe lunã.Elimina-
rea impozitului pe venit pentru tinerii care

Partidul Social Democrat are o listã cu candidaþi pe care se
aflã lideri cu experienþã, însã mulþi dintre ei sunt de lideri noi
care se aflã la primul mandat de parlamentar. 40% din numãrul
celor înscriºi pe listele electorale ale PSD sunt tineri, un procent
record la alegerile parlamentare din acest an. Toþi candidaþii
vor acþiona în Parlament pentru a trece legi necesare pentru ca
mai mulþi români sã ajungã în clasa de mijloc, similar cu legea
eliminãrii de 102 taxe. Preºedintele PSD Dolj, Claudiu Manda,
spune cã Partidul Social Democrat luptã pentru a oferi tinerilor
un viitor în þarã ºi perspective de a fi parte a clasei de mijloc.

au un PFA ºi care înregistreazã venituri in-
dependente nete anuale mai mici de
24.000 de lei este o altã mãsurã pe care
PSD vrea sã o ia. Creºterea salariului mi-
nim brut la 1.400 de lei în 2017, urmând
ca acesta sã creascã progresiv la 1.510 lei
în 2018, 1.625 lei în 2019 ºi la 1.750 în
2020, dar ºi scãderea TVA-ului de la 20%
la 18%.

Reporter : Ce va face PSD când va
ajunge la guvernare pentru tinerele familii?

Claudiu Manda : Acordarea unei sub-
venþii de 1.600 de lei pe an pentru fiecare
copil parte a unei familii cu venituri de sub
5.000 de lei pe lunã.TVA 0 pentru vânza-
rea/cumpãrarea de locuinþe începând cu 1
ianuarie 2018. Impozitul pentru transferul
de proprietãþi va fi eliminat pentru sume
mai mici de 450.000 lei, iar pentru sumele
mai mari de 450.000 lei acesta ar urma sã
fie de 3% de la 1 martie 2017.Acestea sunt
principalele mãsuri pe care PSD le va lua
pentru tineri nu peste 10 ani, nu peste 3
ani, ci imediat ce va ajunge la guvernare.

Reporter : Care sunt atuurile listelor de
candidaþi PSD?

Claudiu Manda: În alegerile locale am
avut pe liste 22.000 de nume noi, ceea ce
dovedeºte cã PSD se înnoieºte ºi aduce
oameni noi înspre politicã ºi administraþie.
Continuãm ºi pe listele pentru parlamenta-
re sã promovãm nume noi.

Douã cuvinte cheie pentru a caracteriza
listele PSD: promovarea numelor noi ºi
profesionalizarea.

Reporter : Care este procentul nume-
lor noi pe listele parlamentare din acest an?

Claudiu Manda: 84% dintre candi-
daþii PSD de la Camera Deputaþilor sunt
nume noi! 85 % dintre candidaþii PSD
de la Senat sunt nume noi!Aducem oa-
meni profesioniºti în Parlament: juriºti -
96, economiºti - 134, ingineri - 143, in-
gineri  agronomi ºi silvici - 19, istorici/
politologi/sociologi - 17, profesori - 82,
medici - 36, medici veterinari - 9.PSD
are o listã pe care se aflã lideri cu expe-
rienþã, alãturi de lideri noi care se afla la
primul mandat de parlamentar. Pe fieca-
re listã judeþeanã existã cel puþin o fe-
meie candidat. Este cea mai bunã dova-
dã cã PSD se înnoieºte.
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Reamintim cã, potrivit IPJ Dolj,
marþi, 13 septembrie a.c., ora
11.30, poliþiºtii doljeni au fost se-
sizaþi cu privire faptul cã Ionela
Maria, de 34 de ani, din ªimnicu
de Sus, este agresatã ºi ameninþa-
tã la domiciliu de soþul ei, Romicã
Dumitru Maria, de 37 de ani. În
temeiul sesizãrii, în locul respectiv
s-au deplasat poliþiºtii din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Ruralã Melineºti,
care au stabilit cã, pe fondul unor
discuþii contradictorii, cel în cau-
zã a lovit-o pe soþia sa ºi apoi a
ameninþat-o cu un cuþit. Întrucât
se manifesta violent, bãrbatul a
fost imobilizat ºi încãtuºat, cu spri-
jinul unei grupe de mascaþi a Ser-
viciului de Acþiuni Speciale Dolj,
apoi condus la sediul poliþiei în ve-
derea continuãrii cercetãrilor.

Prin extinderea cercetãrilor s-a
stabilit faptul cã, în aceeaºi zi, per-
soana vãtãmatã a fost þinutã prin

Doljeni condamnaþi definitiv
încarceraþi la PMS Craiova

Trei doljeni au ajuns în
Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova, în cursul
zilei de vineri, fiind ridicaþi de
poliþiºtii IPJ Dolj, dupã ce au
fost condamnaþi definitiv la
pedepse privative de liberta-
te. Potrivit IPJ Dolj, poliþiºtii
din cadrul Serviciului de in-
vestigaþii Criminale Dolj au
pus în executare un mandat
emis de magistraþii Judecã-
toriei Craiova pe numele lui
Tiberiu Pucã Alexandru, de
31 de ani, din municipiul Craiova. Bãrbatul a fost condamnat
la 1 an si 10 luni închisoare pentru comiterea, în cursul anu-
lui 2014, a infracþiunii de refuz de recoltare a probelor biolo-
gice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii Secþiei 6 Rura-
lã Giubega ºi Postului de Poliþie Întorsura l-au ridicat pe
Gheorghe Opriº, de 33 de ani, din Întorsura. Doljeanul a
fost condamnat la 1 an ºi 10 luni închisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de tentativã de viol ºi lipsire de libertate. În
plus, poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au pus în executare un man-
dat emis de magistraþii Judecãtoriei Craiova pe numele lui
Ciprian Boghean, de 34 de ani, din Craiova, acesta fiind con-
damnat la 1 an închisoare pentru comiterea infracþiunii de
furt calificat.

Pieton accidentat pe trecere
de ºoferiþã începãtoare

Conform reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj, din cer-
cetãrile poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova s-a stabilit cã
sâmbãtã, 26 noiembrie a.c.,
în jurul orei 10.00, Gabriela
G., de 20 ani, din Craiova,
în timp ce conducea un au-
toturism, pe bulevardul De-
cebal, dinspre Calea Bucureºti cãtre bulevardul Dacia, la tre-
cerea pentru pietoni amplasatã în zona blocului D4 nu i-a
acordat prioritate de trecere lui Florentin P., de 84 de ani, din
Craiova, care traversa strada regulamentar pe trecerea pen-
tru pietoni. În urma accidentului, a rezultat rãnirea uºoarã a
pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea
de îngrijiri medicale. Poliþiºtii au întocmit un dosar penal
pentru vãtãmare corporalã din culpã pe numele ºoferiþei, care
este începãtoare.

Peste 50 de ºoferi sancþionaþi
pentru vitezã excesivã

Acþiunile preventive pen-
tru creºterea gradului de si-
guranþã rutierã, desfãºurate
de poliþiºtii rutieri doljeni, au
continuat ºi în acest sfârºit
de sãptãmânã, pe principa-
lele drumuri din judeþul Dolj.
În atenþia oamenilor legii s-
au aflat conducãtorii auto
care nu respectã regimul le-
gal de vitezã instituit pe anu-
mite sectoare de drum, pu-
nând în pericol siguranþa ce-
lorlalþi participanþi la trafic. În cadrul acestor acþiuni, dupã
cum au precizat reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj, poliþiºtii au constatat 175 de abateri de
naturã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora au apli-
cat amenzi în valoare de aproape 44.000 lei. Dintre acestea,
55 de sancþiuni au fost aplicate unor ºoferi care au circulat
cu vitezã excesivã. De asemenea, poliþiºtii rutieri au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului de a conduce 7 de permise
de conducere ºi au retras 6 certificate de înmatriculare.

ªi-a sechestrat soþia!
Închisoare cu suspendare
pentru lipsire de libertate

Bãrbatul de 37 de ani, din-
 comuna ªimnicu de Sus,
arestat pe 14 septembrie
pentru lipsire de libertate,
violenþã în familie ºi amenin-
þare, victimã fiindu-i soþia, a
fost condamnat. Vineri, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craio-
va au constatat încetarea
procesului faþã de bãrbat
pentru violenþã în familie ºi
i-au aplicat o pedeapsã de 1
an închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen de
2 ani ºi 60 de zile de muncã
în folosul Primãriei ªimnicu
de Sus pentru lipsire de liber-
tate în mod ilegal. Hotãrârea
nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova, iar bãrbatul a
fost pus în libertate odatã cu
pronunþarea sentinþei.

folosirea forþei ºi împotriva voin-
þei sale, într-o încãpere din locuin-
þã. În urma analizãrii probatoriului
administrat cu procurorul de caz,
faþã de agresor s-a dispus conti-
nuarea urmãririi penale sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunilor de lipsi-
re de libertate, violenþã în familie
ºi ameninþare. Procurorul de caz a
emis pe numele sãu ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore, fiind în-
carcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv din cadrul I.P.J.
Dolj, iar o zi mai târziu a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã, care a
emis mandat pe o perioadã de 30
de zile pe numele acestuia.
A scãpat de acuzaþia de
violenþã în familie

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi, pe 7 octombrie a.c.
l-au trimis în judecatã pentru in-
fracþiunile comise. Dosarul a ieºit
din camera preliminarã, iar vineri,
25 noiembrie a.c., la primul ter-
men, inculpatul ºi-a aflat sentinþa.
Ca urmare a retragerii plângerii
soþiei, cu care s-a împãcat, faþã de
bãrbat s-a dispus încetarea proce-
sului pentru infracþiunea de violenþã
în familie. A recunoscut însã co-
miterea infracþiunii de lipsire de li-

bertate în mod ilegal, ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, astfel
cã judecãtorii l-au condamnat la 1
an de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
2 ani, timp în care trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii impuse de
instanþã ºi sã presteze 60 de zile de
muncã în folosul Primãriei ªimni-
cu de Sus:

 „Înceteazã procesul penal por-
nit împotriva inculpatului Maria
Dumitru Romicã pentru infracþiu-
nea de violenþã în familie prev. de
art. 199 alin.1 C.p. rap. la art. 193
alin.2 C.p., ca urmare a împãcãrii
cu persoana vãtãmatã Maria Mi-
haela Ionela. 2. În temeiul art. 205
alin.1 C.p. cu aplic. art. 375 C.p.p.
ºi art. 396 alin.10 C.p.p. condam-
nã inculpatul Maria Dumitru Ro-
micã la pedeapsa de 1 an închi-
soare. Dispune suspendarea execu-
tãrii pedepsei sub supraveghere ºi
stabileºte un termen de suprave-
ghere de 2 ani. Pe parcursul ter-
menului de supraveghere, obligã
inculpatul sã presteze o muncã ne-
remuneratã în folosul comunitãþii
pe o perioadã de 60 de zile în ca-
drul Primãriei comunei ªimnicu de
Sus, jud. Dolj”, se aratã în sentin-
þã. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.
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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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Timp de douã zile,

Oltenia – pol de concepþie ºi fabricaþieOltenia – pol de concepþie ºi fabricaþieOltenia – pol de concepþie ºi fabricaþieOltenia – pol de concepþie ºi fabricaþieOltenia – pol de concepþie ºi fabricaþie

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Se zice cã “banii n-au miros”,
dar vãd, Popescule, cã DNA-ul
“miroase” mereu banii fãcuþi
din învârteli.

Prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitãþii din Craiova:
„Dorim sã generãm, pe de o parte, o privire atentã a mediului
academic ºi de inovare asupra nevoilor firmelor din regiune,
pe de altã parte, o colaborare a mediului economic cu mediul
academic în sfera inovãrii, care sã conducã la creºterea com-
petitivitãþii ºi a valorii adãugate în regiune”.

Sâmbãtã s-a încheiat evenimentul de mare am-
ploare intitulat „Fabricat în Oltenia”, care a captat
atenþia mediului economic ºi academic deopotrivã.
Astãzi, moment de bilanþ ºi de tras concluzii. Da, a
fost un succes! Dupã „Forumul carierei” organizat
de Universitatea din Craiova cu scopul de a pune în
contact angajatorii cu viitorii angajaþi, noul ciclu
de evenimente s-a dorit a fi un real „forum econo-
mic”, fiind direcþionat spre aspectul de afaceri al
colaborãrii dintre cele douã medii. Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj a organizat, sub patronajul
Universitãþii din Craiova,  în zilele de 25-26 noiem-
brie 2016, ciclul de evenimente „Oltenia – pol de
concepþie ºi fabricaþie”, adresat agenþilor economici
din regiunea de dezvoltare S-V Oltenia.

Aproximativ 40 de producãtori
din Oltenia, provenind din mai
multe domenii de activitate, s-au
reunit, timp de douã zile, vineri ºi
sâmbãtã, în holul Universitãþii din
Craiova, în cadrul unui eveniment
expoziþional organizat de Camera
de Comerþ ºi Industrie (CCI) Dolj,
în parteneriat cu Universitatea din
Craiova. Acþiunea s-a înscris în
strategia de apropiere a mediului
academic de mediul socio-econo-
mic, cultural promovatã de cele
douã instituþii.

 „Fabricat în Oltenia“ s-a inti-
tulat manifestarea ºi se doreºte a
deveni un eveniment cu tradiþie,
scopul expoziþiei este de a arãta
românilor ce produse se fabricã
în zona de sud-vest a þãrii ºi de a
se realiza chiar contacte cu  po-
tenþialii parteneri de afaceri. „Or-
ganizãm douã expoziþii. Una este
dedicatã producãtorilor din Olte-
nia.  La etaj  sunt inventatorii, in-
clusiv invenþiile care, sãptãmâna
trecutã, au fost premiate la Bru-
xelles, la unul din primele douã târ-
guri mondiale de inventicã. Meda-
lia de aur la acel târg de inventicã a
fost câºtigatã de Institutul de Pro-
iectãri pentru Criogenie de la Râm-
nicu Vâlcea. La Bruxelles au ve-
nit specialiºti din întreaga Europã,
oameni cu vechi state în sfera in-
venticii“, a explicat Gabriel Vlãduþ,
preºedintele CCI Dolj. Expoziþia va
fi deschisã publicului ºi astãzi.
„Expoziþie de Inventicã”

În cadrul manifestãrii au avut
loc douã expoziþii. Expoziþia „Fa-
bricat în Oltenia” – cu produse/
servicii concepute ºi/sau fabrica-
te de agenþi economici din regiu-
ne ºi „Expoziþia de Inventicã” -
soluþii pentru competitivitate. Tot
în cadrul acestui eveniment s-a

desfãºurat o sesiune de prezen-
tare a oportunitãþilor de finan-
þare. Augustin Corneau, de la
ANCSI a prezentat „Oportunitãþi
în cadrul Axei 1 CDI”; Magda
Lungu, reprezentant ADR –
„Oportunitãþi în cadrul POR”;
Radu Ghinea, directorul
OTIMMC Craiova – „Oportuni-
tãþi de finanþare pentru IMM-uri”;
Valentina Iova-Crãciun – „Soluþii
de finanþare nerambursabilã pen-
tru investiþii” ºi nu în ultimul rând,
prof. dr. Radu Constantinescu –
„Oportunitãþi de colaborare prin
Reþeaua EEN”. Prof. univ. dr. ing.
Gheorghe Manolea ºi prof. univ.
dr. ing. Daniela Roºca au fost
moderatorii dezbaterii „Servicii,
tehnologii ºi produse pentru ora-
ºe inteligente”, iar preºedintele Ipa
CIFFAT, dir. ing. Gabriel Vlãduþ
– „Mobilitate inteligentã ºi trans-
port integrat în Craiova”.
Patru workshopuri

O serie de patru workshopuri-
 au urmãrit promovarea produse-
lor proprii, a brandurilor, a bune-

lor practici de marketing,  precum
ºi a colaborãrilor de tip win-win-
 între agenþii economici sau între
aceºtia ºi mediul academic. Cele
patru workshopuri au abordat te-
matici diverse. „Modele de dezvol-
tare sustenabilã prin agriculturã,
horticulturã ºi procesarea alimen-
telor”; „Tehnologii de informare ºi
comunicare - TIC. De la educaþie
la business”; „Noi tehnologii în in-
dustriile energeticã ºi electrotehni-
cã” ºi cel de-al patrulea workshop,
„Servicii, tehnologii ºi produse pen-
tru oraºe inteligente”. Într-o pre-
mierã absolutã s-au desfãºurat pe
parcursul celor douã zile întâlni-
ri de tipul B2B ºi B2C pentru cre-
area de parteneriate cu scopul dez-
voltãrii de noi produse, de a trans-
fera agenþilor economici rezultate
ale inventicii, inovãrii ºi cercetãrii-
dezvoltãrii. A fost captat atenþia
publicului prin seminarul „Coope-
rare internaþionalã prin reþeaua
EEN - Entreprise Europe Network”
organizat sub egida proiectului eu-
ropean RO-Boost SMEs.

MARGA BULUGEAN

România este lider regional (299 de legi) la numãrul de modificãri
legislative într-un top realizat în ºase þãri din Europa Centralã ºi de Est
(ECE). Polonia (227 de legi) se aflã pe locul al doilea, urmatã de Ungaria
(186 de legi), aratã raportul Grayling AcTrend 2016, elaborat de compa-

nia de relaþii publice Grayling CEE
Public Affairs Practice Group, scrie
Ziarul Financiar.

Aproape jumãtate (483) din tota-
lul de 1.098 de legi adoptate au un
impact direct asupra afacerilor, în
timp ce mai mult de o treime afec-
teazã mediul de afaceri în general
(37%). În România, cele mai afecta-
te de schimbãrile legislative sunt sec-
torul financiar ºi cel al serviciilor.
Abundenþa de legi, ordonanþe ºi nor-
me a fost de altfel reclamatã recent
de invitaþii la conferinþa ZF despre
piaþa asigurãrilor: „În ultima perioadã
ne-am pus businessurile în cui ºi am
fost nevoiþi sã ne ocupãm de dezba-
terea efectelor plafonãrii tarifelor, de
gãsirea de soluþii pentru combaterea
acestora ºi de modalitãþi de implemen-
tare a lor. În ultima perioadã schim-
bãrile RCA ne-au ocupat tot timpul“,
a spus luni Bogdan Andriescu, pre-
ºedintele asociaþiei brokerilor locali –
UNSICAR, la conferinþa ZF „Indus-
tria asigurãrilor, la un nou start“.

România, lider în topul þãrilor din Europa Centralã
ºi de Est care „produc” cea mai multã legislaþie
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Investiþia de alimentare cu apã
a oraºului Craiova din sursa Iz-
varna îºi are originile la nivelul
anilor 1957-1958, când au înce-
put demersurile necesare în sco-
pul realizãrii acestora. În cadrul
acestei investiþii s-au efectuat,
între anii 1964-1967, lucrãri de
anvergurã, cuprinzând, în prin-
cipal, captarea acestui mare iz-
vor (1.000 – 1.100 l/s) ºi intro-
ducerea unei magistrale cu dia-
metrul de un metru ºi lungime
de 117 kilometri. Odatã cu dez-
voltarea Craiovei, a devenit foar-
te clar cã este nevoie de o a
doua conductã, numai cã lucrã-
rile au fost abandonate dupã re-
alizare a doar 40 de kilometri din
firul II. ªi, vreme de peste trei
decenii, nimeni nu a îndrãznit sã
vorbeascã despre reluarea lucrã-
rilor. Asta din pricina costurilor
foarte mari necesare finalizãrii
proiectului.

Fondurile europene,
colacul de salvare
pentru firul II

Situaþia s-a schimbat însã ra-
dical dupã alegerile locale din
2012. Hotãrâtã sã rezolve pro-
blema alimentãrii cu apã a ora-
ºului, Olguþa Vasilescu, noul pri-
mar al Craiovei, a început sã
caute soluþii pentru gãsirea fi-
nanþãrii necesare finalizãrii pro-
iectul noii conducte de la Izvar-
na. Oportunitatea a apãrut oda-
tã cu Programul Operaþional
Sectorial de Mediu, care punea
la bãtaie 1,5 miliarde de euro,
bani europeni. „Aducþiunea de
la Izvarna – Firul II este cea mai
mare investiþie care vine în Cra-
iova. Vorbim despre un proiect
în valoare de 123 de milioane
de euro. Nu este importantã

Comandat de PSD DOLJ,  Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160007
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Abandonat încã din perioada comunistã,
proiectul aducþiunii de la Izvarna – Firul II,
care va rezolva complet problema alimen-
tãrii cu apã a municipiului Craiova, va de-
veni realitate din anul 2017. Asta dupã ce
Primãria Craiova, prin Compania de Apã
„Oltenia“, ºi sprijinitã de Consiliul Judeþean

Dolj, a reuºit, prin Programul Operaþional
Sectorial de Mediu, sã obþinã 123 de mili-
oane de euro, suma necesarã pentru con-
struirea conductei. Acesta este de departe
cea mai mare investiþie post-decembristã
din judeþul Dolj ºi unul dintre cel mai mari
proiecte de profil din România.

doar prin prisma valorii sale, ci
prin faptul cã, în momentul în
care va fi datã în folosinþã, toatã
populaþia oraºului va fi alimen-
tatã cu apã de la Izvarna. Tre-
buie precizat cã, din cei 1,5
miliarde de euro cât reprezintã
fondurile europene nerambursa-
bile care au fost puse în joc
prin Programul Operaþional
Sectorial Mediu, Craiova a luat
partea leului“, a precizat Lia Ol-
guþa Vasilescu.

Olguþa Vasilescu:
„Nu ne permiteam
sã lãsãm Craiova
pe uscat“

Dincolo de faptul cã aducþiu-
nea de la Izvarna – Firul II va
rezolva problema alimentãrii cu
apã a Craiovei, aceasta va de-
termina ºi o scãdere a preþului
apei, Compania de Apã Oltenia
având, în prezent, cheltuieli
foarte mari determinate de ava-
riile la conducta actualã, datã în

folosinþã în urmã cu 60 de ani ºi
care ar fi trebuit scoasã din uz
de peste douã decenii. „Firul I
este depãºit de peste 25 de ani
din uz. Oricând se poate întâm-
pla o avarie care sã lase oraºul
fãrã apã pentru zile sau chiar
sãptãmâni. Ceea ce nu ne pu-
tem permite.  De asemenea,
Compania de Apã cheltuieºte
foarte mulþi bani pentru reme-
dierea avariilor foarte dese care
apar.

Este o adevãratã problemã.
În momentul în care vom avea
aceastã aducþiune, teoretic, apa
ar trebui sã ne coste mult mai
puþin, pentru cã are nevoie de
mai puþinã tratare ºi, fiind vor-
ba de o conductã nouã, nu ar
trebui sã mai avem pierderile pe
care le avem acum“, a declarat
Olguþa Vasilescu, care a þinut sã
precizeze cã apa de Izvarna re-
prezintã cea mai bunã variantã
din punct de vedere cantitativ,
calitativ ºi economic pentru

Craiova: „ Sursa Izvarna are o
ca l i t a te  super ioarã  a  ape i ,
având o compoziþie apropiatã
de cea a apei plate. Nu necesi-
tã tratare, ci numai dezinfecþie
cu doze reduse de clor pentru
a fi distribuitã la consum ca apã
potabilã“!

Aducþiunea actua-
lã, deviatã spre
nordul judeþului

Trebuie precizat faptul cã, în
paralel cu construirea Firului II

- Izvarna, Compania de Apã se
va implica ºi în reabilitarea con-
ductei actuale. Astfel, odatã cu
finalizarea noii conducte care va
alimenta Craiova, actualavechea
aducþiune va fi folositã pentru
asigurarea apei potabile pentru
localitãþile din nordul judeþului,
acolo unde pânza freaticã a fost
afectatã de exploatãrile de gaze
ºi petrol. „ Firul I, dupã ce con-
ducta va fi reabilitatã, se va
duce spre nordul judeþului, aco-
lo unde pânza freaticã a fost
afectatã de exploatãrile de gaze
ºi petrol“, a declarat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

Un proiect de an-
vergurã

 Aducþiunea de la Izvarna
este unul dintre cele mai mari
proiecte din domeniul alimentã-
rii cu apã din centrul ºi estul
Europei. Proiectul, care se ri-
dicã la 123 de milioane de euro,
presupune construirea unei
conducte de peste 115  kilo-
metri, care va  pleca din Izvar-
na ºi va ajunge la Craiova, tra-
versând nouã localitãþi din ju-
deþul Gorj ºi alte ºase din Dolj.
Traseul conductei de aducþiu-
ne a fost deja stabilit, iar auto-
ritãþile au avut deja mai multe
discuþii cu cetãþenii pe terenul
cãrora va trece conducta cu
apã, fiind necesar ca aceºtia sã-
ºi dea acordul pentru efectua-
rea lucrãrilor.

Sursa Izvarna oferã o apã de
calitate, cu o compoziþie apro-
piatã de cea a apei plate. Aceas-
ta nu necesitã tratare, ci numai
dezinfecþie cu doze reduse de
clor, pentru a fi distribuitã la
consum ca apã potabilã. În pre-
zent, Craiova este alimentatã cu
o combinaþie între Izvarna ºi
apã din Jiu. Dupã realizarea Fi-
rului II din sursa Izvarna, se va
asigura alimentarea cu apã de
calitate ºi suficientã cantitativ
pentru 385.933 de locuitori.
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La cel de-al VII-lea Congres al par-
tidului comunist cubanez, gãzduit de
Palatul Convenþiilor, la 19 aprilie a.c.,
Fidel Castro, cu o voce tremurândã, a
presimþit: „Este poate ultima datã când
mai vorbesc în aceastã salã. Bineînþe-
les voi sfârºi ca toþi ceilalþi. La toþi ne
vine rândul”. ªi premoniþia s-a adeve-
rit .  Se spune, între atâtea ºi atâtea
anecdote, cã una dintre marile ironii ale
istoriei ar fi urmãtoarea: în ziua asasi-
nãrii preºedintelui american John Ken-
nedy – 22 noiembrie 1963 –, agenþii
CIA pregãtiserã un stilou, cu o seringã
hipodermicã otrãvitã, spre a fi utilizatã
contra lui Fidel Castro, considerat duº-
manul SUA ºi devenit „prioritate de
top”, cum menþioneazã deþinãtorul pre-
miului Pulitzer, jurnalistul Tim Weiner,
de la New York Times, în cartea sa
„CIA – o istorie secretã”. Sam Halpern,
noul ºef adjunct al Biroului CIA pentru
Cuba, un veteran OSS, a avertizat la
vremea respectivã cã nu deþinea infor-
maþii suficiente despre insulã: „Nu ºtim
ce se petrece, nu ºtim cine ce face cui;

Fidel Castro: „Bineînþeles voi sfârºi ca toþi ceilalþi.Fidel Castro: „Bineînþeles voi sfârºi ca toþi ceilalþi.Fidel Castro: „Bineînþeles voi sfârºi ca toþi ceilalþi.Fidel Castro: „Bineînþeles voi sfârºi ca toþi ceilalþi.Fidel Castro: „Bineînþeles voi sfârºi ca toþi ceilalþi.
La toþi ne vine rândul”!La toþi ne vine rândul”!La toþi ne vine rândul”!La toþi ne vine rândul”!La toþi ne vine rândul”!

MIRCEA CANÞÃR
cine pe cine urãºte ºi cine pe cine iu-
beºte”. Dar fraþii Kennedy nu voiau sã
audã lucrurile astea. Îºi doreau un sa-
botaj rapid ºi fãrã prea multã vâlvã rãs-
turnarea lui Fidel Castro. Aºa se credi-
tase. Cu toate acestea, un emisar al lui
John Kennedy îl întâlneºte pe numãrul
unu cubanez pentru a gãsi o modalitate
de ameliorare a relaþiilor dintre o mare
putere ºi micul sãu vecin. Povestea este
dezvãluitã în 1975 de o comisie a Se-
natului american (Comisia Church) care
analizeazã acþiunile CIA, din momentul
preluãrii puterii de cãtre Fidel Castro
pânã în 1965. Tot felul de proiecte ro-
camboleºti – nu le mai enumerãm –,
unele abandonate, altele eºuate, sunt
concepute ºi în 1975 Fidel Castro a
remis senatorul George McGovern o
listã cu 24 de tentative de asasinat îm-
potriva sa, acuzând CIA. Într-un do-
cumentar din 2006, anticastriºtii recen-
zau pânã la 638 de proiecte de atentat.
Un documentar produs de canalul bri-
tanic „Channel 4”, în 2006, descria in-
frastructura tentativelor. În cartea sa,

„Timpul  care  rãmâne” (Ed.  Gal l i -
mar,1984) scriitorul francez Jean Da-
niel povesteºte întâlnirea sa cu Fidel
Castro, mai întâi la Havana, dupã ce,
anterior, discutase cu J. F. Kennedy.
La 22 noiembrie 1963, ora locala 13:30,
în timpul dejunului de  la Varadero, de
data aceasta, unde în weekend venea
Fidel Castro, un telefon de la preºedin-
tele Republicii, Osvaldo Dorticos Tor-
rado, l-a înºtiinþat de atentatul de la
Dallas: „Como? Un atentado? Herrido?
Muy gravemente?”. O emisiune în lim-
ba englezã a NBC din Miami, captatã,
l-a convins pe Fidel Castro cã era vor-
ba de un asasinat. Preºedintele Kenne-
dy era mort. Fidel Castro i-a spus lui
Jean Daniel, care venise cu un mesaj:
„Iatã, este sfârºitul misiunii dumnea-
voastrã de pace. Totul se va schimba,
Kennedy era un duºman cu care se
putea discuta. Este o afacere gravã,
foarte gravã”. Dupã dezvãluirile Comi-
siei Church, care a condamnat practi-
cile dezvãluite, pentru exterminarea lui
Fidel Castro, anticastriºtii nu au aban-

donat speranþa lor de a-l ucide pe prin-
cipalul duºman. În van. Întrebat de zia-
riºti, în avion, dupã un discurs în faþa
ONU, în 1979, dacã poartã o vestã anti-
glonþ, Fidel Castro s-a deschis la cã-
maºã ºi a spus: „Am o vestã moralã”.
Lyndon Johnson, care i-a urmat lui J.
F. Kennedy, spre sfârºitul mandatului
sãu de preºedinte a spus: „Kennedy în-
cerca sã ajungã la Castro, dar Cas-
tro a ajuns la el primul”. Era un alibi?
Fidel Castro – un tribun emblematic,
poate ultimul revoluþionar, Lider Ma-
ximo - s-a stins din viaþã, vineri, 25
noiembrie, dupã ce a dejucat toate în-
cercãrile duºmanilor, care nu s-au sfiit
de la cele mai nãstruºnice scheme. Avea
90 de ani, din care 47 de ani se aflase
la putere, fiind considerat un revoluþi-
onar, un dictator, un prieten al lui Gar-
cia Marques ºi al atâtor altor scriitori
sud-americani. Se spune cã la 1 ianua-
rie 1999 în Piaþa Ces Pedes din Santia-
go a pronunþat unul dintre cele mai
lungi 100 de discursuri, care au mar-
cat secolul XX.

 Discuþiile au apãrut în plenul de
joia trecutã al CLM Craiova, când
consilierii au trebuit sã voteze un
proiect de hotãrâre prin care s-a
majorat capitalul social al SC Ter-
mo Urban Craiova SRL, cu suma
de 18.000 lei. „Întreb ºi eu, ca ac-
þionar al SC Termo, în ce stadiu
mai suntem: de faliment, de lichi-
dare, de reorganizare? Nu ºtim
exact ce face aceastã nouã asocia-
þie, câþi angajaþi are?” , a întrebat,
înainte de vot, consilierul PNL,
Marian Vasile, care a solicitat apoi
municipalitãþii sã aducã la cunoº-
tinþa CLM Craiova o situaþie mai
detaliatã cu privire la cea de-a doua
societate de termoficare.
Dosarul SC Temo, pe rolul
Tribunalului Mehedinþi

Secretarul municipiului, Ovidiu

Nici Primãria Craiova nu mai crede în salvarea SC Termo
Craiova are, în acest moment, douã societãþi

de termoficare. Una dintre acestea este fosta
regie, care, din cauza unei datorii de 21,7 mili-
oane de euro, a intrat în faliment ºi se zbate sã
supravieþuiascã þinându-se de un plan de reor-
ganizare care i-a fost impus. Mai existã ºi o a
doua societate, care a fost creatã în 2015 ºi pe

care autoritãþile o dezvoltã, ultima datã fiindu-i
mãrit capitalul social cu 18.000 de lei, de la bu-
getul local. Liberalii din CLM Craiova s-au arã-
tat nedumeriþi ºi au cerut Primãriei sã explice
care e logica faptului cã se merge în douã direc-
þii? Rãspunsul municipalitãþii a fost cât se poa-
te de sincer: ne pregãtim pentru ce e mai rãu.

Mischianu, a informat Consiliul cu
privire la dosarul de faliment al SC
Termo, care se aflã acum pe rolul
Tribunalului Mehedinþi, având ur-
mãtorul termen pe data de 5 de-
cembrie. „S-a aprobat de cãtre ju-
decãtorul sindic planul de reorga-
nizare ºi se urmãreºte realizarea
acestui plan”, a spus acesta. „Dacã
suntem în stadiu de reorganizare,
ce mai facem cu aceastã a doua
asociaþie?”, a continuat Marian
Vasile sã se intereseze de SC Ter-
mo Urban SRL Craiova. „Orice
societate, pentru a funcþiona ºi
pentru a opera în sfera serviciilor
publice, trebuie licenþiatã. În atare
situaþie, societatea pe care am în-
fiinþat-o trebuie sã treacã prin toa-
te procedurile prevãzute de lege ºi
sã ia licenþã. Am aprobat în buget
suma de 18.000 de lei pentru a face

majorarea capitalului social, Legea
31/1990, la articolul 210, spune
care sunt condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineºti pentru majorarea
capitalului social ºi asta facem
acum: mandatãm pe cineva sã
mergem în adunarea generalã pen-
tru aceastã majorare”, a rãspuns
Mischianu.

„Chiar nu înþelegeþi
întrebarea mea?”

Liberalul a insistat, totuºi, sã i
se spunã ce urmãreºte Primãria
Craiova cu cea de-a doua socie-
tate de termoficare, creatã de mu-
nicipalitate la sfârºitul lui 2015.
„De ce mai avizãm dacã Termo
este în faliment, ce rost are? Ce
mai facem cu aceasta, chiar nu
înþelegeþi întrebarea mea?”, s-a
enervat liberalul vãzând cã auto-
ritãþile evitã un rãspuns concret.
„Legea 85/2014 presupune douã
faze procesuale – una de reorga-
nizare ºi una de faliment. În mo-
mentul în care se închide proce-
dura de reorganizare ºi se trece la
cea de faliment, abia atunci so-
cietatea comercialã dispare ca en-
titate”, a precizat secretarul mu-
nicipiului. „Acum am înþeles: este
reorganizare, iar pasul doi socie-
tatea în faliment ºi oamenii aca-
sã”, a tras concluzia liberalul.
Genoiu: „Foarte puþine societãþi

reuºesc sã-ºi mai revinã”
Viceprimarul Mihail Genoiu a

intervenit în discuþie ºi a explicat
cã Primãria Craiova ºi-a creat cea
de-a doua societate de termofica-
re ca o rezervã, în cazul în care
actuala societate va intra în fali-
ment. Potrivit lui Genoiu, foarte
puþine societãþi mai reuºesc, prin
procedurã de reorganizare, sã îºi
revinã la activitate normalã ºi atunci
Primãria se pregãteºte ºi pentru
aceastã variantã. „Este normal sã
fim pregãtiþi ºi pentru vremuri grele.
Dacã Termoficarea reuºeºte sã iasã
din procedura de reorganizare este
super ºi mergem înainte, dar nu
putem sã stãm în pasivitate ºi sã
aºteptãm acest lucru pe care jude-
cãtorul sindic poate sã-l dedicã
oricând în felul cum decurge pla-
nul de reorganizare ºi felul cum se
achitã faþã de obligaþie societatea,
cât ºi firma de lichidare. Sã stãm
în pasivitate ºi sã ne trezim cã, într-
o noapte, se declarã falimentul. De
asta, trebuie sã fim pregãtiþi ºi cu
cea de-a doua societate sã poatã
sã preia oricând proceduri de li-
cenþiere, de avizare sunt destul de
greoaie ºi de ce sã nu le facem din
timp”, a explicat Mihail Genoiu.

Ce ne-ar mai putea salva: poate
contorizarea pe orizontalã

Dacã se va ajunge la faliment
ºi, apoi, trecerea pe cea de-a doua
societate, ar fi un lucru mai bun,
spun autoritãþile. „La un moment
dat, ºi aceastã societate – cu reor-
ganizare sau fãrã reorganizare –
trebuie sã fie modernizatã, sub o
formã sau alta. Încercãm sã con-
cepem o societate modernã, mai
ales cã avem o ºansã extraordinar
de mare, dupã pãrerea mea: aceste
fonduri de reabilitare termicã a blo-
curilor. Am convocat absolut toa-
te asociaþiile de locatari la o dezba-
tere pe aceastã temã. Proiectele de
reabilitare termicã pe fonduri eu-
ropene cuprind ºi separarea pe ori-
zontalã a agentului termic. Asta
înseamnã cã se pot contoriza, pe
bani europeni, fiecare apartament,
ceea ce ar duce, dupã pãrerea mea,
la rentabilizarea societãþii. E posi-
bil sã trebuiascã sã fie o societate
nouã ºi ne pregãtim pentru orice
eventualitate”, a punctat vicepri-
marul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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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.

Necesarul ºi evidenþa forþei de muncã sunt
unii dintre indicatorii care reflectã poziþia socio-
economicã a unui judeþ, la nivel naþional. Con-
form statisticii, Inspectoratul Teritorial de Mun-
cã Dolj are situaþia pe primele trei trimestre din
2016, astfel cã poate fi fãcutã o comparaþie cu
anul precedent. Un capitol este reprezentat de
activitãþile ocazionale prestate de zilieri, aºa cum
este  stipulat în Legea nr.52/2011. Astfel, 81 de
persoane juridice au achiziþionat registrul de
evidenþã a zilierilor, în primele nouã luni din 2016,
fiind înregistrate aproximativ 700.000 de pozi-
þii, iar 96 de angajatori au folosit salariaþi din
acest segment.

Dar forþa economicã este datã de operatorii
economici cu evidenþã strictã a contractelor de
muncã. La începutul lunii octombrie, în Dolj erau
înregistraþi 1.071 de angajatori (727 cu capital
integral privat) cu peste 21 de salariaþi fiecare,
pentru care este obligatorie încheierea unui con-
tract colectiv de muncã, faþã de 1.083 în aceeaºi
perioadã de referinþã a anului trecut. Practic, nu-

Mai multe contracte, mai mulþi angajatori, dar se aºteaptã ºi efectele
Se poate vorbi, pentru primele nouã luni din acest an, despre situaþia forþei de muncã la nivelul judeþului

Dolj, comparativ cu aceeaºi perioadã din 2015. Se observã o creºtere atât la numãrul contractelor
individuale de muncã, al celor al salariaþilor, cât ºi al angajatorilor.

mãrul contractelor colective a fost de 415 în 2016,
faþã de 549 în 2015, vorbind de primele nouã luni
din fiecare an. Pentru societãþile care au început
demersurile de negociere ºi încheiere a contracte-
lor, pe site-ul www.itmdolj.ro se gãsesc infor-
maþiile necesare, iar specialiºtii instituþiei acordã
consultanþã ºi îndrumare.

În ceea ce priveºte contractele individuale de
muncã active se prezintã astfel: la 30 septembrie
2016, erau înregistrate 171.771 astfel de acte,
încheiate de 15.670 de angajatori, cu un numãr
total de peste 145.000 de salariaþi. În ceea ce
priveºte numãrul de contracte individuale, este
cel mai mare, pentru trei trimestre dintr-un an,
cele mai puþine fiind înregistrate în 2012 (aproxi-
mativ 146.000), iar  în 2015 au fost cca. 163.000
de asemenea documente. Numãrul salariaþilor a
ajuns la 145.572 în primele nouã luni ale acestui
an, faþã de 143.000 în 2015 , respectiv 134.000
în 2012. O creºtere este ºi la totalul angajatorilor
– 15.670 în 2016, faþã de 14.775 în anul prece-
dent, respectiv 12.251 în 2012.

ªase notificãri pentru recuperarea
debitelor

Anul trecut, s-a aprobat „Procedura de pre-
dare-primire a titlurilor executorii în care sunt
individualizate creanþele reprezentând comisio-
nul datorat de angajatori inspectoratelor terito-
riale de muncã ºi a documentelor privind mãsu-
rile de executare silitã întreprinse”. Conform
actului legislativ, ITM Dolj a încheiat, la finele

celor nouã luni din acest an, ºase procese-ver-
bale, fiind predate cãtre DGRFPDolj, prin Ser-
viciile Fiscale din Bãileºti, Bechet, Calafat, Fi-
liaºi, Segarcea ºi Craiova 317 dosare cu debite
totale de peste 85.000 de lei. Demn de menþio-
nat este faptul cã numãrul debitorilor a scãzut
semnificativ în ultimii ani, dupã 2010.

Toate evenimentele trebuie comunicate
Un alt aspect important al ITM Dolj este cel

reprezentat de Securitatea în Muncã. De la în-
ceputul acestui an, pânã pe 15 noiembrie, au
fost comunicate ITM Dolj 203 evenimente, 23
dintre ele fiind soldate cu deces (13 din cauze
patologice, cinci în procesul de muncã, patru
în accidente rutiere, o sinucidere). În 2015, vor-
bind de aceeaºi perioadã de referinþã, au fost
comunicate 145 de cazuri, 21 cu pierderea vie-
þii  (opt patologice, ºase din ac-
cidente de circulaþie, douã sin-
ucideri, o crimã ºi patru în tim-
pul desfãºurãrii procesului de
muncã).

«Angajatorii s-au mai disci-
plinat, muncind foarte mult pen-
tru conºtientizarea acestora cã
trebuie sã comunice toate eve-
nimentele la ITM ºi, în funcþie
de situaþie, evenimentele sunt
cercetate de cãtre agentul eco-
nomic, ITM sau Inspecþia Mun-
cii. Am avut, din nefericire, în
ultimele sãptãmâni, douã cazuri

grave: un accident pe calea feratã, unde a sur-
venit ºi decesul persoanei vãtãmate, ºi unul pe
ºantierul de la stadionul „Ion Oblemenco”, unde
o persoanã a cãzut de la înãlþime ºi are fracturi
multiple. Ambele sunt cercetate de noi, iar cel
de la stadion nici nu ne-a fost anunþat la timp.
Încercãm sã elucidãm  toate condiþiile în care
s-a produs evenimentul de la „Ion Oblemen-
co”, cu atât mai mult cu cât, dupã datele deþi-
nute, sunt încãlcãri ºi ale legislaþiei în ceea ce
priveºte relaþiile de muncã», a precizat  Cãtãlin
Mohora, inspector ºef al ITM Dolj.

Se pare cã este vorba despre un subcontrac-
tor care, aflat în procedurã de faliment, ar fi
angajat persoane pentru desfãºurarea mai mul-
tor activitãþi, iar dupã producerea accidentului
i-ar fi desfãcut contractul de muncã victimei.

CRISTI PÃTRU
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S-a intrat, cum se spune în jargonul po-
liticianist de-acum parafat ºi adoptat de în-
treaga gamã mediaticã, pe ultima sutã de
metri în actuala campanie electoralã. Una
poate cea mai fadã din toate câte s-au de-
rulat de-a lungul unui arc de timp, cel de
dupã 1989, care, din multe alte puncte de
vedere, ne pare un… veac. Altcândva, dis-
puta era coloratã, cu personaje pitoreºti,
nelipsite de oarece carismã, fie ºi în vari-
antele cele mai neplãcute; acum, totul e
de un cenuºiu stingheritor, cu patimi disi-
mulate sub „poalele” tot mai ºifonate ale
unor „feþe” juridice, spre a nu repeta ºi
noi eroarea unei judecãþi la grãmadã.

De fapt, dacã ne mai permitem luxul,
altminteri costisitor, de a urmãri în mass-
media – la tv fireºte, care au luat locul
pieþelor cu mitingurile de odinioarã – dis-

Cine decide ºi în numele cui?Cine decide ºi în numele cui?Cine decide ºi în numele cui?Cine decide ºi în numele cui?Cine decide ºi în numele cui?
putele fals grefate pe niºte pretinse raþiuni
proiectiv-programatice, unica impresie
rãmâne aceea a unei confruntãri ca în lup-
tele de cocoºi din vreo þarã sud-america-
nã. Însã nu virilitatea animalului primeazã
cât impozanþa… proprietarului. Care nu e
neapãrat parte a jocului, ci ascuns fie dupã
un pretins program de 100 de zile (perso-
nal îmi sunã mai degrabã ca în nomencla-
tura rãzboaielor din prin vechi secole ale
Istoriei, ori, mai grav, cum se întâmplã
cu chiriaºul de le Cotroceni, jucând cu
cãrþile pe sub masã.

Ciudat ori nu, toate formaþiunile alinia-
te la start, se laudã cu „înnoirea” listelor,
deseori în procente ameþitoare. ªi, pe dea-
supra, o fac în numele trâmbiþatei schim-
bãri a clasei politice solicitate de toatã lu-
mea ºi preluatã, ca de un dirijor la rândul

sãu cât se poate de novice, de preºedinte-
le Klaus Johannis deja mântuit de ideea de
a mai fi al tuturor românilor.

Cãci ultima alegaþie, taxatã extrem de
pertinent de presã, dar nu ºi de figuri pa-
lide de tribuniºti pe post de emisari de
ocazie, e cea cu formalitãþile pentru ma-
nifestãrile consacrate Zilei Naþionale. A
României, deci a românilor în totalitatea
lor, fiindcã chiar ºi celor aflaþi în închi-
soare nu li se poate lua dreptul la un astfel
de moment. ªi de sentiment.

ªi fiindcã de sentiment este vorba, e
greu de intuit cine ºi ce au stat la baza
nãstruºnicei idei a Preºedinþiei de a selec-
ta, ca la o echipã sportivã comunalã, pe
cine dintre notabilitãþi sã inviþi ºi pe cine
sã laºi afarã. Argumentul „juridic” e de un
absurd nebun: întâi fiindcã, învinuit ºi, deci

încã departe de a o decizie finalã de culpã
taxatã de o instanþã, cineva este în func-
þie, ai grav e cel care trebuie, constituþio-
nal vorbind, sã-i þinã  locul lui Johannis în
situaþie de crizã. ªi nu numai.

Nu cunosc un precedent de o aseme-
nea anvergurã decât în tristele dictaturi de
mai demult ori mai recente. Fiindcã dacã
pãrea „firesc” ca sã nu-l vezi, prin anii 50,
pe Dej et comp. alãturi de un Coposu (ori-
cum Iulie Maniu îºi dãduse obºtescul sfâr-
ºit, ori pe Pinochet alãturi de vreun fost
susþinãtor al lui Allende, astãzi, într-o þarã
democraticã ºi pe deasupra europeanã u
astfel de gest depãºeºte absurdul. ªi, pe
mine, personal, mã revoltã. Fiindcã o ast-
fel de decizie e limpede cã e luatã în cer-
cul restrâns al unei Puteri care pare a-ºi
pierde busola.

Numãrul total al cazurilor de
viroze respiratorii înregistrat în
aceas tã  sãp tãmânã  (1 .472)
este mai crescut faþã de valoa-
rea înregistratã în sãptãmâna
anterioarã (1.292 cazuri). Pon-
derea spitalizãrilor din numã-
ru l  to ta l  de  cazur i  a  fos t
10,59%. Deoarece morbidita-
tea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gri-
pale în rândul populaþiei, re-
prezentanþii Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj au caracteri-
zat sãptãmâna prin lipsã de ac-
tivitate gripalã. În  ultima sãp-
tãmânã au fost vaccinate anti-
gripal 2.837 de persoane din
grupele la risc prin cabinetele

Aproape 500 de doljeni au fost dia-
gnosticaþi într-o singurã sãptãmânã
cu pneumonie ºi peste o mie cu infec-
þii acute ale cãilor respiratorii supe-
rioare. Cele mai multe cazuri s-au în-

registrat în rândul copiilor ºi persoa-
nelor vârstnice. În aceste condiþii,
specialiºtii avertizeazã cã la primele
semne de rãcealã trebuie sã fie anun-
þat cât mai rapid medicul de familie.

medicilor de familie ºi spitale.

Cine se poate
vaccina gratuit?

Vaccinarea antigripalã este
cea mai importantã metodã de
prevenire a infecþiei ºi în spe-
cial a complicaþiilor cauzate de
infecþia gripalã. Vaccinarea este
importantã în special pentru
persoanele risc de complicaþii
cauzate de gripã ºi pentru per-
soanele care îngrijesc aceste
persoane,care beneficiazã de
vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie.

În categoriile la risc intrã
persoanele cu vârsta cuprinsã
între 6 luni ºi 64 de ani în evi-
denþã cu afecþiuni medicale

cronice pulmonare, cardiovas-
culare, metabolice, renale, he-
patice, neurologice, diabet za-
harat, obezitate, astm sau vi-
rusul imunodeficienþei umane;
gravide; medici, cadre sanita-
re medii ºi personal auxiliar,
atât din spitale, cât ºi din uni-
tãþile sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire (copii sau bãtrâni) ºi
ai unitãþilor de bolnavi cronic,
care prin natura activitãþii vin
în contact respirator cu pa-
cienþii sau asistaþii; persoane,
adulþi ºi copii, rezidente în in-
stituþii de ocrotire socialã pre-
cum ºi persoane care acordã
asistenþã medicalã, socialã ºi
îngrijiri la domiciliu persoane-

lor la risc înalt; toate persoa-
nele cu vârsta egalã sau peste
65 de ani.

Un mijloc de prevenþie la în-
demânã rãmâne igiena perso-

nalã, precum spãlarea mâi-
nilor cu apã ºi sãpun din
abundenþã. Alte recomandãri
sunt izolarea la domiciliu sau
spital a persoanelor bolna-
ve; evitarea colectivitãþilor
– serviciu, grãdiniþã, ºcoa-
la, spaþii închise, supraaglo-
merate; folosirea batistei
sau ºerveþelului de unicã fo-
losinþã în cazul strãnutului
sau tusei; spãlatul mâinilor
cu apã caldã ºi sãpun dupã
strãnutat sau tuse; vestimen-
taþie adecvatã temperaturii
de afarã; evitarea vizitelor la
persoanele bolnave; aerisi-
rea încãperilor la domiciliu
sau la locul de muncã; ali-
mentaþie sãnãtoasã cu mul-
te fructe ºi legume cu aport
crescut de vitamine; miºca-
re fizicã în aer liber, efortul
fizic tonificând organismul.

Antibiotice, doar
cu prescripþie
de la medic

Medicii spun cã, de cele
mai multe ori, pacienþii ajung

la spital atunci când boala este
într-un stadiu avansat, iar vin-
decarea necesitã un tratament
mai îndelungat. În schimb, nu
este indicat consumul de anti-
biotice fãrã prescripþie din par-
tea medicului întrucât o astfel
de atitudine ar putea determina
apariþia mai multor probleme
medicale. Potrivit medicilor, au-
tomedicaþia cu antibiotice în ca-
zul virozelor respiratorii este
una eronatã, care poate avea
efecte secundare. Asta pentru
cã virozele respiratorii sunt în
proporþie de 90% de origine vi-
ralã ºi nu rãspund la tratamen-
tul cu antibiotice. Administra-
rea abuzivã de antibiotice poate
avea ca rezultat negativ, în timp,
apariþia rezistenþei la acest tip
de medicamente. În aceste con-
diþii, în momentul în care orga-
nismul se confruntã cu infecþii
bacteriene, antibioticele nu îºi
mai fac efectul.

În aceastã perioadã este indi-
cat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim
de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de ase-
menea, important sã se respec-
te orele de somn pentru a evita
slãbirea sistemului imunitar.

RADU ILICEANU
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Festivalul Internaþional „Craio-
va Muzicalã” continuã, astãzi, la
Filarmonica „Oltenia” cu o searã
dedicatã compoziþiilor româneºti.
De la ora 17.00, soprana Veroni-
ca Anuºca ºi pianistul ºi compozi-
torul Mihai Murariu susþin un re-
cital de lied, cu lucrãri de Mihail
Jora (Ghicitoare, Cântec pentru
luminã), Constantin Brãiloiu
(L’automne), Theodor Rogalski
(Salcia), Livia Teodorescu-Ciocã-
nea (Evangheliile toamnei), Feli-
cia Donceanu (Paºii), Mihai Mu-
rariu (Trei), Leonard Bernstein (La
bonne cuisine) ºi Daniel Sabzgha-
baei (Four Glimpses of Desire).

Cei doi au început colaborarea cu
ºase ani în urmã, iar de atunci au susþi-
nut numeroase recitaluri ºi au fost pre-

Seara creaþiilor româneºti, în Festivalul „Craiova Muzicalã”Seara creaþiilor româneºti, în Festivalul „Craiova Muzicalã”Seara creaþiilor româneºti, în Festivalul „Craiova Muzicalã”Seara creaþiilor româneºti, în Festivalul „Craiova Muzicalã”Seara creaþiilor româneºti, în Festivalul „Craiova Muzicalã”

Ca destule instituþii de spectacol
din þarã (vezi numai, recent, cazu-
rile Operei Naþionale din Bucureºti
ori Teatrului „Sicã Alexandrescu”
din Braºov), nici Filarmonica „Ol-
tenia” din Craiova nu este feritã de
tensiuni în interiorul colectivului,
care dãuneazã nu doar atmosferei
de lucru, ci ºi imaginii acestui loc
în care muzica îºi are casã bunã de
mai bine de un secol. Vineri seara,
la concertul care i-a avut soliºti pe
doi reputaþi muzicieni – flautistul
Mario Caroli, din Italia, ºi trombo-
nistul Barrie Webb, din Anglia –,
membrii Orchestrei Simfonice au
ales sã poarte banderole albe în
semn de protest ºi puþin nu a lipsit
ca un delegat al lor sã iasã în faþa
publicului din salã ºi sã justifice
gestul, într-o alocuþiune. S-a renun-
þat în ultimul moment, contextul
sãrbãtoresc al Festivalului Interna-
þional „Craiova Muzicalã” fiind con-
siderat, totuºi, nepotrivit.

Trinomul care...
cântã pe alte voci

Ce i-a nemulþumit într-atât pe
aceºtia? Dorin Mãciucã, liderul Sin-
dicatului Liber al Artiºtilor Instru-
mentiºti – care are aproximativ 80
de membri – spune cã vina o poar-
tã câteva persoane ale cãror acþiuni
i-au afectat pe angajaþi. «Din pãca-
te, am ajuns la acest gest, pe care
nu ni l-am dorit, din cauza faptului
cã anumite persoane din aceastã
instituþie, cu rol de decizie, s-au
comportat absolut discreþionar ºi au
reuºit sã inspire un sentiment de
teamã – oamenilor le este fricã sã
nu fie daþi afarã sau de alte lucruri
rele care li se pot întâmpla. Este aici

Protest cu banderole albe la Filarmonica „Oltenia”, în timpul concertului
Vlad Drãgulescu pleacã de la conducerea instituþiei, de mâine urmând
sã ocupe funcþia de director artistic al Teatrului Naþional din Craiova

În plin Festival Internaþional „Craiova Muzi-
calã”, ba chiar în timpul unui concert, cel de vi-
neri seara, membrii Orchestrei Simfonice a Fi-
larmonicii „Oltenia” din Craiova au purtat ban-
derole albe pe braþ în semn de nemulþumire faþã
de tensiunile existente în cadrul instituþiei, care
s-au accentuat ºi mai mult în ultima vreme. Ar-
tiºtii au ales aceastã formã de protest dupã ce –
spune Dorin Mãciucã, liderul Sindicatului Liber
al Artiºtilor Instrumentiºti – „anumite persoa-
ne, cu funcþie de decizie, s-au comportat absolut
discreþionar ºi au inspirat teamã angajaþilor”.
Invocate sunt numele directorului artistic, pia-
nistul Mihai Ungureanu, ºi ale altor doi angajaþi
de la Biroul Resurse Umane ºi Biroul Organizare

Spectacole, cãrora muzicienii le cer acum demi-
sia de onoare. Vlad Drãgulescu, manager al Fi-
larmonicii „Oltenia” din toamna anului 2012,
neagã cã acesta ar fi motivul pentru care, recent,
a ales sã susþinã concurs pentru ocuparea postu-
lui de director artistic al Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”. L-a promovat ºi va ocupa noua func-
þie începând cu data de mâine, 29 noiembrie 2016,
pãrãsind Filarmonica „Oltenia” în plin scandal.
Drãgulescu spune cã a încercat sã aplaneze con-
flictul, însã acesta existã dinainte de a prelua el
conducerea, ºi lasã viitorului manager responsa-
bilitatea nu numai a derulãrii unor proiecte de
succes, ci ºi a pãstrãrii unei bune imagini a aces-
tei instituþii de prestigiu.

un trinom care a reuºit, prin func-
þiile deþinute, sã aducã aceastã sta-
re anormalã într-o instituþie de cul-
turã. Am ajuns la un punct în care
am spus: „Stop, nu mai vrem sã
fim timoraþi!” ªi am ales aceastã
formã de protest tocmai pentru a
nu perturba festivalul, iar publicul
meloman sã nu aibã de suferit, dar
în acelaºi timp am vrut sã transmi-
tem un semnal cã lucrurile nu mai
pot continua aºa», a afirmat Dorin
Mãciucã.

Le cer demisia de onoare
Conflictul, spune acesta, este nu

numai cu muzicienii, ci ºi cu per-
sonalul tesa ºi dureazã de câþiva
ani. „Au fãcut discriminãri, presi-
uni ºi tot felul de lucruri anormale
care au dus la aceastã stare de tea-
mã ºi de tensiune. Au fost persoa-
ne umilite de-a dreptul!”, acuzã
Dorin Mãciucã. Acesta mai spune
cã artiºtii au ales „sã îºi vadã de
partitura lor” ºi „sã tacã o foarte
lungã perioadã de timp”, însã acum

nu o mai pot face. Cât va mai dura
protestul lor? „Atât timp cât dânºii
vor mai rãmâne aici. Pentru cã nu
mai sunt doriþi, aºa cã le cerem
demisia de onoare! Oamenii trebuie
sã vinã cu drag la serviciu ºi sã-ºi
vadã de partea artisticã”, adaugã
liderul de sindicat.

Cu banderola pe braþ,
dar pe picior de plecare

Manager al Filarmonicii „Olte-
nia” din septembrie 2012, Vlad
Drãgulescu a purtat ºi el bandero-
la albã pe braþ, vineri seara, în semn
de solidaritate cu colegii sãi muzi-
cieni. „Din respect pentru libertã-
þile ºi drepturile lor, am considerat
sã fac acest gest. Eu sper ca vo-
cea lor sã fie auzitã ºi sã aibã grijã
pe viitor sã nu se mai ajungã nici-
odatã într-o asemenea situaþie.
Conflictul acesta este deschis de
ani de zile, cu mult înainte de a veni
eu aici. Din pãcate, tensiunile au
escaladat ºi relaþiile lor s-au degra-
dat, ceea ce a dus pânã în punctul

în care mare parte a muzicienilor
considerã cã nu se mai poate co-
labora cu cele trei persoane”, a
declarat acesta. Drãgulescu neagã
cã acest conflict ar fi unul dintre
motivele pentru care a ales sã ple-
ce de la conducerea Filarmonicii
„Oltenia”, pentru a deveni direc-
tor artistic al Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”.

Drãgulescu a ales:
schimbã scena!

Absolvent, în 2007, al Departa-
mentului de Artã Teatralã din ca-
drul Universitãþii din Craiova (cla-
sa prof. Remus Mãrginean), Vlad
Drãgulescu a susþinut, de curând,
concurs pentru respectivul post,
fiind declarat admis cu punctajul
final 93,67 (la proba scrisã a exa-
menului, din 17 noiembrie, a obþi-
nut 91,34 puncte). Asta dupã ce,
în primãvarã, a fost contracandi-
datul perdant al lui Alexandru Bou-
reanu la fotoliul de manager – di-
rector general al Naþionalului cra-
iovean. «Nu are nici o legãturã una
cu alta! Eu m-am înscris ºi la con-
cursul de management pentru tea-
tru, deci cu multã vreme înainte
voiam sã mã retrag de aici. Însã
am vrut sã pun pe picioare ºi edi-
þia aceasta a Festivalului Internaþi-
onal „Craiova Muzicalã” ºi sã mã
asigur cã se desfãºoarã conform
programului stabilit împreunã cu
doamna Doina Rotaru», a afirmat
Drãgulescu. „Consider cã aici, la
Filarmonicã, mi-am încheiat misi-
unea”, a mai spus acesta.

Cine va „orchestra” interimar?
În cel mai scurt timp, Primãria

Craiova – în subordinea cãreia Fi-
larmonica „Oltenia” se aflã – tre-
buie sã decidã, aºadar, cine va asi-

gura interimatul la conducerea in-
stituþiei, pânã la organizarea unui
nou concurs. Vehiculate sunt mai
multe nume, inclusiv al liderului de
sindicat Dorin Mãciucã, dar ºi ale
unor artiºti instrumentiºti. Pe ume-
rii viitorului manager rãmâne nu
numai stingerea conflictului exis-
tent – o patã pe imaginea unei in-
stituþii cu o tradiþie muzicalã de
peste un secol –, ci ºi derularea
unor proiecte de succes. „Am lã-
sat inclusiv un plan pânã în 2020
– e vorba de cele trei stagiuni rea-
lizate în colaborare cu Concertge-
bouw Orchestra din Amsterdam
(Olanda), Vienna Philharmonic
Orchestra din Viena (Austria) ºi
London Symphony Orchestra din
Londra (Marea Britanie). Desigur,
viitorul manager ale libertatea pro-
priei viziuni, dar sper sã pãstreze
ceva din linia aceasta. Ar fi bene-
fic, din punct de vedere artistic”,
considerã Vlad Drãgulescu.

Doi pe-un balansoar,
fãrã rivalitate...

Din noua funcþie, de director
artistic al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, acesta îºi propune câte-
va „proiecte teatrale internaþionale,
inclusiv turnee cu producþii foarte
bune, care sã ducã instituþia cât mai
departe posibil”. Totodatã, o bunã
colaborare cu Alexandru Boureanu,
lãsând în urmã orice rivalitate...
„Cred cã va fi o colaborare extra-
ordinar de bunã. Amândoi am con-
curat pentru postul acesta (n.r. de
manager – director general) proba-
bil pentru cã amândoi vrem sã fa-
cem ceva pentru teatru! Iar unde-s
doi... puterea creºte!”, apreciazã
Drãgulescu, al cãrui mandat în noua
funcþie se va încheia la sfârºitul
anului 2020.

miaþi la diverse concursuri de interpre-
tare muzicalã. În prezent, Veronica
Anuºca este colaboratoare a Operelor
din Bucureºti ºi Iaºi, în timp ce Mihai
Murariu este cadru didactic al Univer-
sitãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti.

La ora 19.00, pe scena festivalu-
lui va urca Ansamblul „Profil” din
Bucureºti (Diana Moº – vioarã,
Marian Movileanu – violã, Mircea
Marian – violoncel, Adriana Maier –
pian), într-un concert cameral cu pie-
se de Valentin Gheorghiu (Adagio
pentru vioarã, violoncel ºi pian), ªte-
fan Niculescu (Per tre pentru vioa-
rã, violã ºi violoncel), Mihai Mãni-
ceanu (Crescendo pentru vioarã
solo), Thomas Beimel (Aria pentru
vioarã, violoncel ºi pian), Dan De-
diu (Pirouettes pierrotiènnes pentru

vioarã, violã, violoncel ºi pian) ºi Mi-
riam Marbé (Tromelbass pentru vioa-
rã, violã ºi violoncel).

Înfiinþat în 2003 de compozito-
rul Dan Dediu, ansamblul de mu-
zicã nouã „Profil” avea sã devinã
în curând unul dintre cei mai valo-
roºi promotori profesioniºti ai

muzicii de avangardã din România.
Prezenþa pe scenele festivalurilor
internaþionale, CD-urile înregistrate
ºi turneele întreprinse în þarã ºi în
strãinãtate (Germania, Elveþia) au
întãrit coeziunea ansamblului în
viaþa muzicalã autohtonã ºi inter-
naþionalã. Configurat într-o formu-

lã instrumentalã modularã, flexibi-
lã (de la 3 la 17 muzicieni), An-
samblul „Profil” este, totodatã, un
atelier de muzicã nouã ce promo-
veazã valorile creaþiei muzicale ro-
mâneºti ºi universale, ca ºi lucrã-
rile de datã recentã ale tinerilor
compozitori.
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Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor a dispus în aceste zile
mãsuri suplimentare pentru pãstra-
rea indemnitãþii teritoriale a Româ-
niei în contextul situaþiei epidemio-
logicã privind influenþa aviarã din
Uniunea Europeanã.

„Urmare a informaþiilor primi-
te de la Comisia Europeanã ºi me-
sajele de alertã ale Organizaþiei
Mondiale pentru Sãnãtate Anima-
lã referitoare la situaþia epidemio-
logicã privind influenþa aviarã din
Uniunea Europeanã, ANSVSA a
întreprins mãsuri suplimentare
pentru a preveni pãtrunderea bolii
pe teritoriul României, printre
care: monitorizarea severã a co-
merþului intracomunitar, verifica-
rea tuturor transporturilor de
pãsãri care vin din þãrile unde,
în ultima perioadã, au fost dia-
gnosticate focare de influenþã
aviarã; informarea medicilor ve-
terinari oficiali zonali, medicilor
veterinari de liberã practicã îm-
puterniciþi, precum ºi a operato-
rilor economici cu privire la si-
tuaþia epidemiologicã existentã”,
ne-a precizat dr. Andrei Butaru,
director executiv al Direcþiei Sa-
nitare Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor Dolj.
Primãriile au fost notificate

Totodatã, s-a dispus respecta-
rea cu stricteþe a condiþiilor de bi-
osecuritate în fermele comerciale
de pãsãri ºi în gospodãriile popu-
laþiei, având în vedere pericolul pe
care îl reprezintã migraþia pãsãri-
lor sãlbatice, ce se aflã în plinã
desfãºurare ºi rolul pãsãrilor sãl-
batice „punte” (guguºtiuci, vrãbii,
porumbei etc.) în difuzarea viru-
sului gripal aviar. S-a procedat la
informarea primãriilor, fermierilor

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

România, înconjuratã de focareleRomânia, înconjuratã de focareleRomânia, înconjuratã de focareleRomânia, înconjuratã de focareleRomânia, înconjuratã de focarele
unor boli veterinare graveunor boli veterinare graveunor boli veterinare graveunor boli veterinare graveunor boli veterinare grave

Þara noastrã este în aceastã perioadã su-
pusã unor presiuni tot mai puternice din per-
spectiva sãnãtãþii alimentare. Dinspre zona
de est, România este ameninþatã de pericolul
iminent al pestei porcine africane, bine insta-
latã acum în Ucraina. În vest, Ungaria a con-
firmat, deja, existenþa focarelor de gripã avia-

rã. Pe acest fond de ameninþãri, Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor a luat mãsurile de pre-
cauþie ce se impun cu necesitate. În Dolj,
medicii sanitari veterinari au fost instruiþi, în
urmã cu câteva zile, de cadre de la Faculta-
tea de Medicinã Veterinarã Bucureºti.

ºi a instituþiilor ce deþin responsa-
bilitãþi în supravegherea pãsãrilor
sãlbatic asupra evoluþiei focarelor
de gripã aviarã din alte þãri ºi a
mãsurilor care trebuie respectate
pentru a evita apariþia bolii ºi s-a
dispus intensificarea mãsurilor spe-
cifice privind gripa aviarã în ex-
ploataþiile comerciale  ºi revizuirea
programelor de biosecuritate.

Au fost notificate primãriile sã
dispunã interzicerea accesului pal-
mipedelor (raþe, gâºte) la luciul de
apã ºi sã informeze cetãþenii asu-

pra obligativitãþii menþinerii pãsã-
rilor în gospodãrie. De asemenea,
ANSVSA a procedat la instruirea
medicilor veterinari pentru asigu-
rarea unei supravegheri sanitare
veterinare continue privind influ-
enþa aviarã ºi a respectãrii legisla-
þiei specifice, dar ºi la controlul
implementãrii planurilor de biose-
curitate la nivelul exploataþiilor co-
merciale avicole precum ºi corec-
titudinea desfãºurãrii activitãþilor de

comercializare a pãsãrilor vii ºi
impunerea de restricþii ºi mãsuri
corespunzãtoare în cazul în care
sunt depistate neconformitãþi.
DSVSA Dolj
are stocuri în laborator

Verificarea ºi asigurarea perma-
nentã a stocurilor de materii prime
necesare laboratoarelor pentru exe-
cutarea la timp a tuturor examene-
lor cerute din teritoriu ºi a stocuri-
lor de materiale necesare pentru
intervenþie în caz de necesitate, a

echipamentelor de protecþie ºi a
stãrii utilajelor de dezinfecþie la ni-
velul direcþiilor judeþene este una
dintre obligaþiile fiecãrui director
executiv. În Dolj, o astfel de veri-
ficare s-a fãcut, recent, prin dis-
poziþia dr. Andrei Butaru, director
executiv al DSVSA Dolj.

Autoritãþile veterinare compe-
tente de la nivel teritorial colabo-
reazã cu inspectoratele teritoriale
de regim silvic ºi de vânãtoare, cu
asociaþiile vânãtorilor ºi pes-
carilor sportivi din România ºi
cu Asociaþia Ornitologicã Ro-
mânã, în scopul culegerii de
date referitoare la speciile de
pãsãri sãlbatice existente pe
teritoriul României ºi la starea
de sãnãtate a acestora. Înce-
pând cu anul 2007, ANSVSA
a implementat ºi desfãºoarã
Programul de monitorizare ºi
control al influenþei aviare.
Pânã în acest moment Unga-
ria, Elveþia, Danemarca,
Croaþia, Germania, Olanda ºi
Austria au notificat la Bruxel-
les existenþa focarelor de gri-
pã aviarã pe teritoriul lor. În
cazul Germaniei, Ungariei ºi
Austriei au fost emise Deci-
ziile Comisiei Europene privind

zonele de restricþie sanitarã veteri-
narã în contextul evoluþiei focare-
lor de influenþã aviarã înalt pato-
genã a virusului H5N8.

 „Pe aceastã cale recomandãm
cetãþenilor sã anunþe, în cel mai
scurt timp, medicul veterinar pen-
tru orice caz de îmbolnãvire sau
mortalitate la animalele din gos-
podãrie ºi sã respectate mãsurile
dispuse de autoritãþi privind cir-
culaþia animalelor!”, a mai preci-
zat dr. Andrei Butaru.
Pesta porcinã africanã,
iminentã

La pericolul apariþiei gripei
aviare dinspre vest se adaugã,
acum, iminenþa pestei porcine
africane, ce este localizatã la
câþiva kilometri de garanþia Ro-
mâniei cu Ucraina. Situaþia ex-
ternã geopoliticã actualã este un
foarte delicatã. Cum Rusia se
confruntã cu un embargou im-
pus de UE asupra multora dintre
produsele sale alimentare, nu este

exclus cã focarele de pestã porci-
nã africanã „sã fie ajutate” sã pã-
trundã ºi pe teritoriul României.
Rãzboiul alimentar face ºi el parte
din coordonatele rãzboiului mo-
dern, însã victimele sunt, ca de
obicei, statele mai puþin influente
sau implicate în decizii de anver-
gurã europeanã.

Iniþial, medicii veterinari doljeni
erau prea puþin încrezãtori în ºan-
sele de a elimina focarele de pestã

porcinã clasicã. Totuºi, zi de zi,
prin neutralizarea porcilor infestaþi,
respectiv prin îngroparea lor, s-a
ajuns la eliminarea pestei porcine
clasice. O mãsurã eficientã, spun
aceºtia. La fel se va proceda ºi cu
focarele de pestã porcinã africa-
nã. Va fi foarte greu de gestionat,
dar nu imposibil, spun medicii ve-
terinari doljeni.
Prevenþia este fundamentalã

Rata de mortalitate a bolii este
deseori 100% în cazul porcinelor
domestice. Virusul pestei porcine
africane se transmite prin contact
direct între animale sau indirect,
prin hrãnirea animalelor cu lãturi
care conþin carne sau produse se-
cundare care provin de la animale
infectate, cãpuºe (Ornithodoros)
ce s-au hrãnit din animale infecta-
te, sau chiar prin ustensile, haine,
furaje contaminate. Virusul PPA
supravieþuieºte timp de 6-10 zile în
materialele fecale a animalelor in-
fectate, pânã la 3-6 luni în pro-
dusele din carne de porc netratate
termic ºi mai mulþi ani în carnea
de porc congelatã. În momentul de
faþã nu existã nici vaccin, nici tra-
tament pentru infecþiile cu pestã
porcinã africanã. Singurele meto-
de de prevenþie eficiente sunt men-
þinerea unui nivel înalt de biosecu-
ritate la ferme ºi controlul potrivit
a posibilelor focare de infecþie –
raportare, carantinã strictã, eradi-
carea animalelor susceptibile.
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Donald Trump, preºedintele ales al SUA, a
caracterizat solicitarea independentã de renu-
mãrare a voturilor din statul Wisconsin drept
o escrocherie. Donald Trump, cel care a fost

Fidel Castro, ultimul revoluþionarFidel Castro, ultimul revoluþionarFidel Castro, ultimul revoluþionarFidel Castro, ultimul revoluþionarFidel Castro, ultimul revoluþionar
Revoluþionar, dictator, tiran, ad-

jective insuficiente pentru a-l descrie
pe Fidel Castro. Liderul cubanez nu
a fost doar un orator ieºit din co-
mun. A dat sute de interviuri ºi, în
miile de ore de discurs, sistematic,
ºi-a sfidat duºmanii ºi ºi-a elogiat
prietenii devenind o legendã. Se con-
siderã cel mai lung discurs al sãu
unul de peste ºapte ore, rostit în
1998. În 1953, dupã asaltul cazar-
mei Moncada, care marca începutul
legendei, Fidel Castro declara „Con-
damnaþi-mã, puþin conteazã! Istoria
mã va reabilita!”. În martie 1960,
Castro asista la explozia unei nave
franceze, La Coubre, în portul Ha-
vana, care aducea arme regimului
Fulgencio Batista. El va declara: „Pa-
tria sau moartea (Patria o muerte)”. Un slo-
gan care va face carierã. În 1991, deja la pu-
tere de 32 de ani, Fidel Castro declara: „Nici-
odatã nu mã voi retrage din politicã. Puterea
este o servitute ºi eu sunt un sclav”. Dacã
despre fostul preºedinte american George W.
Bush, una din þintele sale, a avut denumiri pre-
cum „micul Bush, Fuhrer-ul, Caesar”, pentru
fiul sãu spiritual, preºedintele venezuelean,
Hugo Chavez, a spus cã este „cel mai mare

democrat din America de Sud”. Aceleaºi eti-
chetãri generoase despre argentinianul „Che”
Guevara, ex-companionul sãu, considerat unul
dintre oamenii extraordinari, dezinteresaþi, pe
care i-a cunoascut. În ultima sa apariþie, la 19
aprilie 2016, la deschiderea Congresului Par-
tidului Comunist Cubanez, cu voce tremurân-
dã, Fidel Castro a admis: „Bineînþeles, am sã
sfârºesc ca toþi ceilalþi”. Pãrintele revoluþiei
cubaneze, care a condus þara timp de cinci

decenii, s-a stins din viaþã vineri sea-
ra. A fost decretat un doliu naþional
de nouã zile. Moartea sa este deplân-
sã în capitala cubanezã ºi celebratã
în Miami, acolo unde trãiesc exilaþi
un milion de cubanezi, dar suscitã ºi
reacþii internaþionale. Împlinise 90 de
ani în luna august. Cauzele decesu-
lui nu au fost precizate, dar a fost
incinerat, conform dorinþei sale. De-
cesul sãu survine la doi ani dupã
anunþul istoric al reapropierii dintre
Cuba ºi SUA, întoarcerii unei pagini
a Rãzboiului Rece, care ameninþa
lumea prin conflictul nuclear al cri-
zei rachetelor din octombrie 1962.
Veritabilã personalitate a istoriei se-
colului XX, Fidel Castro a schimbat
11 preºedinþi americani ºi a rezistat

la 638 de comploturi. „Istoria va judeca im-
pactul enorm al lui Fidel Castro”, a precizat
Barack Obama într-un comunicat, în timp ce
Donald Trump a preferat sã denunþe „dicta-
torul brutal care a oprimat poporul sãu”. „Ca-
maradul Castro va trãi etern”, asigurã, într-
un mesaj, preºedintele chinez Xi Jinping. Pen-
tru Vladimir Putin „acest om de stat poate fi
considerat ca simbolul unei epoci din istoria
modernã a lumii”.

Aviaþia turcã
a efectuat raiduri
aeriene asupra
unui oraº sirian
controlat de Stat
Islamic

Aviaþia turcã a efectuat,

vineri, o serie de raiduri

aeriene asupra oraºului

sirian Al-Bab controlat de

combatanþii Stat Islamic,

anunþã armata turcã într-

un comunicat. Raidurile au

avut loc cu puþin timp

înaintea orei locale 08.00 ºi

au distrus clãdiri care erau

folosite de reþeaua teroristã,

se mai precizeazã în comu-

nicat. Aceste raiduri au fost

efectuate dupã moartea a

patru militari turci în

cursul ultimelor douã zile

în aceastã regiune. Trei

militari turci au murit într-

un raid aerian pe care

Guvernul de la Ankara le-a

atribuit aviaþiei siriene, iar

un al patrulea a fost ucis

vineri în timpul confruntã-

rilor cu combatanþii Stat

Islamic.

Rusia ºi China
vor efectua exerciþii
navale comune
în cursul anului
2017

Flota rusã a Mãrii Baltice

va efectua, în anul 2017,

exerciþii comune cu nave

militare chineze, anunþã

purtãtorul de cuvânt al

Comandamentului operaþio-

nal, Roman Martov. “Flota

Balticã are un program

intens de pregãtire pentru

urmãtorul an care va inclu-

de exerciþii navale, terestre ºi

aeriene. În a doua jumãtate

a anului 2017, Flota Balticã

va participa la ample exerci-

þii cu alte þãri, inclusiv cu

China”, a precizat Martov.”

Anul acesta, nave ale Flotei

Baltice au efectuat opt

misiuni, în Oceanul Atlan-

tic, în Oceanul Indian, în

Marea Caraibelor, în Marea

Nordului, Marea Roºie ºi

Mediteranã”, a precizat

Martov. “Conform planului

preliminar, în anul 2017,

nave ale Flotei Baltice vor

efectua cel puþin zece misi-

uni de cursã lungã”, a

subliniat oficialul rus.

Ucraina intenþioneazã sã efectueze teste cu
rachete în apropierea fostei regiuni ucrainene
Crimeea, anexatã de Rusia din martie 2014, o
situaþie care a atras reacþia vehementã a Mos-
covei. Ucraina a emis o notificare privind “ris-
curi în spaþiul aerian, în contextul unor teste
cu rachete programate pe 1 ºi 2 decembrie”.
Testele ar urma sã aibã loc în apropierea re-
giunii Crimeea, iar rachetele ar putea intra în
spaþiul aerian al teritoriului rus. Kievul consi-
derã Crimeea parte a teritoriului Ucrainei, deºi
regiunea a fost anexatã de Rusia în 2014. Ad-
ministraþia Petro Poroºenko a avertizat de mai
multe ori cã va face tot posibilul pentru recu-
perarea regiunii Crimeea. Statul Major al ar-
matei ucrainene a refuzat sã facã vreun co-
mentariu privind exerciþiile militare contestate
deja de Rusia. “Nu facem niciun comentariu.
Toate problemele referitoare la teritoriile ocu-
pate sunt în competenþa Ministerului de Ex-
terne”, a declarat Vladislav Selezniov, purtã-

Donald Trump denunþã solicitarea de renumãrare
a voturilor ca fiind o escrocherie
declarat câºtigãtor în urma unei curse strân-
se în statul Wisconsin, a declarat cã “rezul-
tatul ar trebui respectat în loc sã fie contestat
sau folosit abuziv”. Jill Stein, candidata la pre-
ºedinþie a Partidului a iniþiat renumãrarea vo-
turilor din statul Wisconsin. Aceasta doreºte
de asemenea renumãrarea voturilor în statele
Michigan ºi Pennsylvania, sub motivul unor
“anomalii statistice”. Candidata Partidului De-
mocrat, Hillary Clinton, a afirmat cã va par-
ticipa la renumãrarea voturilor din Wiscon-
sin. Pentru a face vreo diferenþã, rezultatele
renumãrãrii voturilor în toate cele trei state
ar trebui sã iasã în favoarea lui Hillary Clin-
ton. Renumãrararea voturilor nu este finana-
þatã de stat, sub pretextul donaþiilor solicitate
de Jill Stein pentru a susþine aceastã acþiune,
Donald Trump o acuzã pe aceasta de escro-
cherie. Potrivit lui Trump, Stein “încearcã sã-
ºi umple cuferele cu bani” solicitând o renu-

mãrare a voturilor. “Oamenii au ales, iar ale-
gerile s-au încheiat”, a comunicat echipa de
tranziþie. Dacã în urma renumãrãrii voturilor
din statul Wisconsin, Hillary Clinton ar fi de-
claratã noua câºtigãtoare, acest lucru nu l-ar
rãsturna pe Donald Trump, ci îi vor fi asigu-
rate numai 10 voturi în cadrul Colegiului elec-
toral, care l-a desemnat câºtigãtor pe Trump,
la data de 8 noiembrie. În cazul în care
aceasta ar fi declaratã câºtigãtoare însã în
toate cele trei state în care a fost solicitatã
renumãrarea voturilor: Wisconsin, Pennsyl-
vania ºi Michigan, victoria acesteia ar fi asi-
guratã. Într-o posare pe Twitter, Comisia
electoralã din Wisconsin a comunicat cã a
primit petiþia de renumãrare din partea lui
Stein ºi Del Fuente ºi cã mai multe detalii vor
fi anunþate în curând. Între timp. Stein a
anunþat cã renumãrarea va avea loc sãptã-
mâna aceasta.

Ucraina va efectua teste cu rachete în apropiere de Crimeea,
iar Rusia reacþioneazã vehement

torul de cuvânt al Statului Major
ucrainean. Moscova a denunþat
o “decizie unilateralã” a Adminis-
traþiei prooccidentale de la Kiev.
“Prin încãlcarea tuturor acordu-
rilor internaþionale, Ucraina a luat
decizia unilateralã de a efectua
teste cu rachete în spaþiul aerian
suveran al Rusiei”, a reacþionat
Autoritatea rusã a aviaþiei civile
(Rosaviatsiia). Potrivit Moscovei,
“riscuri” ar putea apãrea pe 1 ºi
2 decembrie între orele 9.00-
19.00, la altitudini frecventate de
avioane civile. În octombrie 2001,
armata ucraineanã a doborât din
greºealã cu o rachetã S-200 un avion de pasa-
geri care se afla deasupra Mãrii Negre. Avio-
nul Tupolev Tu-154M, aparþinând companiei
Sibir, circula din Tel Aviv spre Novosibirsk.
Toate cele 78 de persoane aflate la bordul ae-

ronavei au murit. În iulie 2014, un avion Bo-
eing 777 al companiei Malaysia Airlines a fost
lovit de o rachetã în timp ce zbura deasupra
zonelor beligerante din estul Ucrainei, incident
soldat cu 298 de morþi.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ Public 2. 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 458,5ha, 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 15 zile de la data pu-
blicãrii anunþului.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L.
prin reprezentant BAKRI MAH-
MOUD anunþã elaborarea primei
versiuni a planului: ELABORA-
RE P.U.Z. PENTRU CONSTRUI-
RE 3 BLOCURI DE LOCUINÞE
COLECTIVE P+11E CU PARCA-
RE LA PARTER str. Sãrarilor,
nr.29A ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud.
Dolj ºi la sediul titularului: Str.
Grigore Pleºoianu, Nr. 3B, Mun.
Craiova, Jud. Dolj. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 15 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare(titular). PÃTRU
VLAD ADRIAN., titular al proiec-
tului ...CONSTRUIRE SPÃLÃTO-
RIA AUTO..., anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi ampla-
sat în ...Mun. CALAFAT, Str. B-dul
de Centurã nr. 1, Jud. DOLJ. 1. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-
V, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 3.12.2016.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie: case,
birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi pe
email-ul lor toate detaliile.
Preþul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
D+P,6 camere, dependinþe,
pivniþã, utilitãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/360.741.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

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

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.

Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzi-
nã, 4 uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, geamuri elec-
trice, oglinzi electrice, pilot
automat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negocia-
bil. Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS; Ser-
vodirecþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pãioa-
se Craiova, an de fabricaþie
2008, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei
. telefon. 0351/ 413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/ 291.623.
Vând porci greutãþi diferi-
te- ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru
apã, parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, centra-
lã termicã Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã teraco-
tã, 2 picioare schelã metali-
cã. Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 28 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:

În conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 573/
2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 296/2015 ºi HCLM
200/2016, S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str.Ca-
lea Bucureºti nr. 51, organizeazã negocieri directe în vederea  închirierii
pe o perioadã de patru ani a terenurilor ºi spaþiilor din Piaþa Centralã,
Piaþa Brazda lui Novac, Piaþa Valea Rosie ºi Piaþa Dezrobirii,  care apar-
þin domeniului public al Municipiului Craiova,  dupã cum urmeazã:

      -în data de 07.12.2016, ora 12:00 pentru închirierea terenurilor
din Piaþa Valea Roºie-poziþia cadastralã nr. 34, conform HCLM 296/
2015, Piaþa Dezrobirii-poziþia cadastralã nr. 3, conform HCLM 144/
2014 ºi spaþiului din Piaþa Brazda lui Novac-poziþia cadastralã nr. 6,
conform HCLM 573/2014. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor
este 05.12.2016-ora 10:00.

      -în data de 09.12.2016, ora 12:00 pentru închirierea spaþiilor din
Piaþa Centralã-poziþiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/
2015 si nr. 167, conform HCLM 200/2016 si terenurilor din Piaþa Cen-
tralã-poziþiile cadastrale nr. 18, conform HCLM 67/2015 ºi nr. 184,
conform HCLM 262/2014. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor
este 07.12.2016-ora 10:00.

     Documentaþia de participare la licitaþia publicã se achiziþioneazã
de la S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.

    Costul caietului de sarcini este de 100 lei ºi a garanþiei de participa-
re la negocierea directã este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

    Ofertele se depun la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, într-
un singur exeþplar,  pânã la data de 07.12.2016-ora 10:00, respectiv
pânã la data de 09.12.2016-ora 10:00.

    Persoana interesatã are obligaþia de a depune diligentele necesa-
re, astfel încât sã nu conducã la situaþia în care documentaþia de atri-
buire sã fie pusã la dispoziþia sa cu mai puþin de 2 zile lucrãtoare înainte
de data limitã pentru depunerea ofertelor.

    Instanþa competentã în solutionarea litigiilor dintre pãrþi este Tri-
bunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax
0251/419.851.

  Relaþii suplimentare la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitaþii Terenuri.

Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi o
noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon: 0752/
392.445.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mor-
mânt - 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, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/
8 zona Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro negociabil.
Telefon: 0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

Primesc în gazdã o sala-
riatã la bloc, chirie + utili-
tãþi 500 lei. Telefon: 0762/
850.986
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Pensionar 67 ani de la
þarã, sufletist, bun, doresc
femeie de casã, onestã,
loialã,vârsta 62-70 ani.
Constantin Constantin -
Comuna Dãnciuleºti
nr.136 Gorj Agenþia poº-
talã Petrãchei- Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Au fost “ceva” preparative
premergãtoare Adunãrii generale
– extraordinarã – de alegeri la
AJF Dolj, în sensul cã ambele

Adunarea generalã – extraordinarã – de alegeri  la AJF DoljAdunarea generalã – extraordinarã – de alegeri  la AJF DoljAdunarea generalã – extraordinarã – de alegeri  la AJF DoljAdunarea generalã – extraordinarã – de alegeri  la AJF DoljAdunarea generalã – extraordinarã – de alegeri  la AJF Dolj
ªi, la urmã, câºtigã Horaþiu Stãnescuªi, la urmã, câºtigã Horaþiu Stãnescuªi, la urmã, câºtigã Horaþiu Stãnescuªi, la urmã, câºtigã Horaþiu Stãnescuªi, la urmã, câºtigã Horaþiu Stãnescu

“tabere” ºi-au dat osteneala, cã-
utând sã seducã electorii prezenþi
la evenimentul gãzduit de Facul-
tatea de Mecanicã din Craiova.

Dezbaterile au fost conduse cu
tact de secretarul general al AJF
Dolj, Aurel Barbu, în deplin acord
cu prevederile statutare, prezenþi
fiind ºi doi reprezentanþi ai FRF:
Octavian Goga ºi Alin Ciobanu,
ca observatori.

Dupã prezentarea intenþiilor,
numite ºi “proiecte”, de cãtre
Horaþiu Stãnescu – succint ºi pe
problemã – ºi Fane Vãduva – fad
ºi mai mult amator – s-a trecut
la vot. Unde suspansul s-a pre-
lungit, cum era ºi firesc. Scorul

final: 51-47 în favoarea lui Hora-
þiu Stãnescu (49 de ani), fost pre-
ºedinte al Comisiei pentru statu-
tul jucãtorului ºi membru în Co-
misia de disciplinã. Vicepreºedin-
te al AJF Dolj, tot prin vot, a fost
desemnat Florea Spinu.

Campania premergãtoare Adu-
nãrii generale – extraordinarã –
de alegeri la AJF Dolj, mai calmã
ca în alte rânduri, a permis ºi des-
fãºurarea în bune condiþii a
ºedinþei de sâmbãtã. Din care n-
au lipsit “ingredientele”, Marian

Pãlãrie fiind evacuat din salã, de
bodyguarzi. Faptul cã reprezen-
tanþii Filiaºiului – lãudabilã pre-
staþia divizionarei C CSO – au
votat “pro” Horaþiu Stãnescu, ar
putea sã-i sugereze consilierului
judeºean Fane Vãduva, cunoscut
în zona imediatã a Filiaºiului, o
realitate: n-a fost deloc dorit. ªi
a pierdut fiindcã nu avea legiti-
mitatea necesarã sã devinã ceea
ce credea cã poate obþine pe ali-
niamentul care l-a dus în Consi-
liul Judeþean Dolj.

Cele trei reprezentante ale SCM-ului au cedat
pe linie în meciurile de campionat disputate
sâmbãtã, toate susþinute în deplasare. Fãrã
Williams Paul – accidentat – ºi Filip Sepa – care a
plecat de la echipã –, baschetbaliºtii au fost
întrecuþi, scor 65-82, de BC Mureº. Alb-albaºtrii
nu ºi-au adjudecat nici mãcar un sfert: 20-26, 15-
20, 16-19, 14-17.

Din tabãra craioveanã, aflatã la al treilea eºec
consecutiv, Abrams a reuºit ce mai multe puncte
– 16, americanul fiind urmat de Fraseniuc (14),
Marinovic (11), Dino (8), ªolopa (6), Aktas (4),
Popa (2), Damian (2) ºi Gavrilã (2).

“Un meci foarte
slab fãcut de
echipa noastrã, dar
problema este cã
jocul în sine este
pe o pantã descen-
dentã. Sperãm sã
trecem peste acest
moment greu ºi
împreunã sã
realizãm obiectivul
propus, clasarea în
Top 8”, a spus
tehnicianul Vladi-
mir Vuksanovic.

În proxima
etapã, ultima a
turului, SCM U

BASCHET (M) – Liga Naþionalã, etapa a 10-a: BC Mureº – SCM U CRAIO-
VA 82-65, BC CSU Sibiu – BC SCM Timiºoara 80-77, CS Dinamo Bucureºti –
CS Phoenix Galaþi 83-70. Partida U-Banca Transilvania Cluj – CSM CSU Ora-
dea s-a jucat asearã, iar cea dintre BCM U Piteºti ºi Steaua CSM Eximbank
Bucureºti are loc azi. Municipal Olimpic Baia Mare a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 7/1 15 7. Mureº 4/513
2. Steaua 7/1 15 8. CRAIOVA 3/612
3. Sibiu 6/3 15 9. Dinamo 2/711
4. Timiºoara 5/5 15 10. Galaþi 2/711
5. Oradea 6/2 14 11. Baia Mare 1/810
6. Piteºti 5/3 13

VOLEI (M) – Divizia A1 – etapa a 9-a: CS Arcada Galaþi – SCM U CRAIO-
VA 3-1, CSM Bucureºti – ACS Municipal Zalãu 1-3, VCM LPS Piatra Neamþ
– CS ªtiinþa Bacãu 0-3, CS “U” Cluj – CSA Steaua Bucureºti 0-3, CS Unirea
Dej – LMV Tricolorul Ploieºti 1-3, CS Caransebeº – CS ªtiinþa Explorãri Baia
Mare 3-2.

Clasament
1. Zalãu 22 7. Caransebeº 11
2. Steaua 22 8. Baia Mare 10
3. Galaþi 22 9. Bacãu 10
4. Ploieºti 20 10. Dej 7
5. CRAIOVA 15 11. “U” Cluj 7
6. CSM Buc. 14 12. Piatra N. 2

VOLEI (F) – Divizia A1 – etapa a 9-a: ACS Penicilina Iaºi – SCM U CRAIO-
VA 3-0, CSU Galaþi – VC Unic LPS Piatra Neamþ 0-3, CS ªtiinþa Bacãu – CSM
Lugoj 3-0, CSU Medicina CSS Tg. Mureº – CS Alba-Blaj 1-3, SCM Piteºti – CS
Dinamo Bucureºti 0-3. Partida CSM Târgoviºte – CSM Bucureºti s-a jucat ieri
dupã închiderea ediþiei.

Clasament
1. Alba-Blaj* 29 7. Piteºti 11
2. Dinamo 21 8. Lugoj 10
3. CSM Buc.** 19 9. Iaºi 9
4. Bacãu 19 10. Tg. Mureº 8
5. Târgoviºte** 18 11. Galaþi* 3
6. Piatra N. 14 12. CRAIOVA 1
* - un joc în plus (10), ** - un joc în minus (8).

Echipele craiovene de salã pierd in corpore
joacã sâmbãtã searã, de la ora 20:00, în direct la
Digi Sport, pe terenul Stelei.

Pe de altã parte, formaþia masculinã de volei
s-a înclinat la Galaþi, 1-3 (pe seturi: 14-25, 25-
23, 22-25, 23-25), ajungând la a patra înfrângere
stagionalã, toate venite în deplasãri consecutive,
cu team-urile din careul fruntaº.

“Am jucat mai bine decât în alte partide, dar
îmi pare rãu cã nu am luat mãcar un punct. Au
fost douã seturi pierdute la limitã ºi se putea
întâmpla orice”, a declarat antrenorul Dan Pascu.

Finalmente, voleibalistele s-au afundat ºi mai
tare în subsolul clasamentului, 0-3 la Iaºi (pe

seturi: 15-25,
8-25, 19-25).

“Gazdele au
jucat foarte bine,
iar noi am
evoluat în nota
obiºnuitã, cu
multe greºeli la
finalizare”, a fost
pãrerea tehnicia-
nului Daniel
Sãvoiu.

Runda care
urmeazã (mier-
curi), atât bãieþii,
cât ºi fetele
primesc vizita
ªtiinþei Bacãu.

CS Podari a încheiat la egalitate, scor 1-
1, sâmbãtã, pe teren propriu, cu Urban Titu,
într-un duel al ultimelor clasate. Doljenii au
înscris primii, prin Claudiu Claudiu Bãlan,
în minutul 45, în timp ce pentru oaspeþii din
Dâmboviþa a punctat Marinicã Ionicã, cu un
sfert de orã înainte de final,

Vineri, în jocuri tratate pe larg în numãrul
de week-end, CSO Filiaºi a zdrobit cu 7-0

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov – CS

Afumaþi / 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
Pandurii.

DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM U

Piteºti – Steaua CSM Eximbank / 20:00, 22:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Sassuolo, Inter
– Fiorentina.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Las Palmas –

Bilbao.
DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov – CS

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 14-A

Podariul remizeazã “acasã”, într-un derby al suferinþei

CSO FILIAªI – Atletic Bradu 7-0, FC Voluntari II – CS U CRAIOVA II 3-1, CS PODARI – Urban
Titu 1-1, Steaua Bucureºti II – SCM Piteºti 1-3. FCM Alexandria – Concordia Chiajna II 2-0,
Sporting Roºiori – CS Mioveni II 2-3, Flacãra Moreni – ACS ªirineasa 3-0. FC Aninoasa a stat.

Clasament
1. Piteºti 33 9. Aninoasa 16
2. Roºiori 21 10. Mioveni II 16
3. Alexandria 21 11. Chiajna II 16
4. FILIAªI 20 12. ªirineasa 15
5. Voluntari II 20 13. CS U II* 12
6. Bradu 19 14. Titu 10
7. Moreni 18 15. PODARI 10
8. Steaua II 18
* - un joc în plus, 14 faþã de 13.

pe Atletic Bradu (Fotescu 4 pen., 42, Duriþã
50, Neacºu 58 pen., Tãnase 77, Borneci 81,
Papa 85), pe când CS U Craiova II a fost
depãºitã cu 1-3 la Voluntari (Gunie 41 / Tu-
doricã 36, Ene 46 ºi Voicu 87).

Runda viitoare, ultima a turului ºi a aces-
tui an (1/2 decembrie), echipa secundã a Uni-
versitãþii stã, Filiaºiul se deplaseazã la Titu,
iar Podariul la Chiajna.

Arena Bulls Preajba – Unirea Leamna 2-2,
Ajax Dobroteºti – ªtiinþa Malu Mare 5-0,
Progresul Segarcea – Dunãrea Calafat 5-2,
Tractorul Cetate – Viitorul Cârcea 2-4,
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet
2-2, Luceafãrul Craiova – Metropolitan
Iºalniþa 0-1.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Afumaþi / 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
Pandurii / 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL:
NFL: Philadelphia Eagles – Green Bay Packers.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Las Palmas –

Bilbao.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Canpionatul Britanic, la York:

etapa a 3-a.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Stut-

tgart – Nurnberg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Pandurii.

LIGA A IV-A – ETAPA A 15-A
Clasament

1. Cârcea 40 7. Luceafãrul 16
2. Iºalniþa 38 8. Leamna 13
3. Segarcea 33 9. Dobroteºti 10
4. Bechet 33 10. Preajba 8
5. Cetate 31 11. Calafat 7
6. Ostroveni 21 12. Malu Mare 7

Etapa viitoare (3 decembrie, ora 11:00): ªtiinþa Malu Mare – Arena Bulls Preajba, Dunãrea
Calafat – Ajax Dobroteºti, Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea, Recolta Ostroveni – Tractorul
Cetate, ªtiinþa Danubius Bechet – Metropolitan Iºalniþa, Unirea Leamna – Luceafãrul Craiova.

Sursa foto:
republicaoltenia.ro



sportsportsportsportsport cuvântul libertãþii / 19luni, 28 noiembrie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 16 10 3 3 22-11 33
2. Gaz Metan 17 8 6 3 24-18 30
3. Craiova 17 9 3 5 24-18 30
4. Viitorul 17 9 3 5 21-17 30
5. CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 17 7 5 5 28-20 26
7. Botoºani 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 17 6 3 7 23-24 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 16 5 5 6 16-20 20
11. Chiajna 17 4 4 9 9-21 16
12. CSMS Iaºi 17 4 4 9 14-19 16
13. ASA 17 2 3 12 12-31 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 0-2
Au marcat: R. Marin 24 – pen., Boli 45.
CSMS Iaºi – „U” Craiova 2-1
Au marcat: Ciucur 5, Bole 72 – pen. / Bãluþã 44.
Gaz Metan – Concordia 3-1
Au marcat: Axente 59, 72, Llullaku 67 / C. Ciobanu.
FC Voluntari – Dinamo 2-1
Au marcat: Ad. Bãlan 77 / Gnohere 64, Rotariu 88.
Meciurile ACS Poli – Astra ºi Steaua – FC Botoºani s-au jucat

asearã.
CFR Cluj – Pandurii, astãzi, ora 20.30

De câteva confirmãri a avut par-
te Universitatea dupã eºecul de la
Iaºi: 1. Este echipa care resuscita
orice echipã deja sucombatã, reci-
divând, dupã episodul Timiºoara, în
faþa unui adversar care nu mai câº-
tigase de când era caniculã; 2. Ra-
tãrile numeroase nu sunt efectul
ghinionului, ci al faptului cã echipa
joacã, dar nu are un vârf de atac
decent; 3. Oltenii se împiedicã re-
ciproc mai abitir ca oricare alþii,
dupã ce Sãndoi a obþinut o remizã
pe „Extensiv”, Neagoe câºtigând
primul sãu meci pe banca Iaºiului
tocmai contra Craiovei, 4. Mulþes-
cu a fãcut echipa sã joace, dar e
lipsit total de inspiraþie la schimbãri.

În prafaþa meciului, antrenorul
Craiovei a spus cã se aºteaptã la o
baricadã a gazdelor, dar aceasta a
fost creatã abia dupã 1-0, fiindcã
începutul de meci a aparþinut oa-
menilor lui Neagoe. ªutul impara-
bil al lui Ciucur a încheiat o fazã la
care doar Grahovac nu apucase sã
tragã la poarta omologului sãu, în
rest toþi ieºenii au mitraliat careul
oltean, semn cã alb-albaºtrii au in-
trat pe teren pe cãlcâie, fãrã deter-
minare. S-au trezit dupã ce au pri-
mit gol ºi au pus presiunea pe gaz-
de pânã la finalul primei reprize. În
acest timp au ratat în diverse mo-
duri, Rocha ºi Mãzãrache fiind la
limita nesimþirii prin ºansele pe care
le-au irosit. Cei mai buni alb-albaºtri
din meciul de la Iaºi, Zlatinski ºi
Bãluþã, au conlucrat totuºi pentru
ca repriza sã nu se încheie cu un
scor neverosimil, þinând cont de
ocaziile ºi dominarea ªtiinþei. Bul-
garul a evitat tot blocul defensiv
advers cu pasã inteligentã pentru
micuþul oltean, iar ºutul a evitat
orice intervenþie de care ar mai fi
fost capabil Grahovac, strãjer de
netrecut în poarta moldovenilor
pânã atunci. Cu câteva minute îna-
inte, Mulþescu îl trimisese pe teren
pe Rambe, exasperat de mingile
pierdute de Bancu.

Dupã pauzã toatã lumea se aº-
teapta ca oltenii sã-ºi continue rai-
durile prin careul ieºean, dar unica
ocazie a venit târziu ºi n-a fost spe-
culatã de Rambe, care a trimis cu
capul peste transversalã, la centra-
rea perfectã a lui Briceag. Alb-al-
baºtrii au pãrut epuizaþi dupã atâ-
tea meciuri disputate aproape în
aceeaºi formulã ºi n-au mai rãzbã-
tut prin desiºul de moldoveni ºi
nãmolul de pe teren. În ultimele 20
de minute, toate mingile au fost
aruncate spre Rambe, care s-a lup-
tat bine cu adversarii, dar nu ºi-a
înfrânt ºi propria rigiditate. Ivan n-
a fost la nivelul obiºnuit, prea dis-

Craiova - „mama rãniþilor”Craiova - „mama rãniþilor”Craiova - „mama rãniþilor”Craiova - „mama rãniþilor”Craiova - „mama rãniþilor”
CSMS Iaºi – Universitatea Craiova 2-1
Au marcat: Ciucur 5, Bole 71 – pen. / Bãluþã 44.
Stadion: „Emil Alexandrescu”, spectatori: 1.500
CSMP: Grahovac 8 – Bosoi 6, Mihalache 6, Frãsinescu 6, Sato 6 –

Ciucur 7 (39 Ciucã) 6, Creþu 8, V. Gheorghe 6, Bole 7 – Bãdic 5 (58
Þigãnaºu) 5, Moldovan 6 (73 Danale) 6. Antrenor: Eugen Neagoe.

Universitatea: Calancea 7 – Briceag 6, Popov 4, Acka 6, Vãtãjelu 6 –
Zlatinski 7 – Ivan 5, Nuno Rocha 5 (72 Mateiu) 6, Bãluþã 8, Bancu 4 (40
Rambe) 6 - Mãzãrache 5 (78 Surugiu) 4. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: Cristian Balaj 7.

Alb-albaºtrii au mai readus o echipã pe linia de
plutire, CSMS Iaºi, dupã ce reuºiserã acelaºi lucru
în tur, prin eºecul de pe terenul Timiºoarei

cret, Bãluþã a obosit spre final, Mã-
zãrache se zbate, dar n-are de unde
oferi mai mult, Rocha a fost ridi-
col, probabil aºteptând meciul cu
Timiºoara, contra cãreia a marcat
mereu. De pe bancã au mai venit
Mateiu, foarte determinat, dar li-
mitat ca aport ofensiv, ºi suprefi-
cialul Surugiu, care pur ºi simplu
a jucat la miºto în minutele care-i
fuseserã rezervate. Între timp, Po-
pov s-a comportat ca un stoper
debutant, faultându-l pe Creþu în
careu, într-o fazã fãrã viitor pen-
tru ieºean. Ungurul Bole a fost ne-
cruþãtor de la 11 metri, ca ºi Sãpu-
naru în urmã cu o sãptãmânã, iar
Universitatea pierde douã meciuri
la rând ºi are deja emoþii pentru
locul de play-off. Mai grav este cã
la Iaºi nu toþi jucãtorii au arãtat,
prin evoluþia lor, respect atât pen-
tru cei 30 de fani care au parcurs
peste 1.200 de kilometri ºi au su-
portat frigul de la ora jocului, cât
ºi pentru cei care de acasã au su-
ferit vãzându-ºi echipa pierzând în
faþa unui adversar modest, deci-
mat de indisponibilitãþi, fãrã suport
financiar, dar în schimb extrem de
determinat pe teren.

Bãluþã: „Nu jucãm toþi la
capacitate maximã, ne-au
lipsit ambiþia ºi concentarea”

Alexandru Bãluþã, autorul golu-
lui ºi cel mai bun jucãtor al Craio-
vei, a recunoscut cã unii dintre co-
echipierii sãi au evoluat slab, în con-

diþiile în care nici motivaþia nu a fost
la cotele necesare, iar concentrarea
la finalizare a avut de suferit: „Am
mai avut o fazã asemãnãtoare îna-
inte ºi am vrut sã centrez ºi aþi vã-
zut cã a ratat Rocha, de data aceas-
ta am vrut sã-mi fac mingea puþin
în lateral ºi sã prind colþul lung. Mã
bucur cã am reuºit sã înscriu, dar
asta conteazã mai puþin acum. Este
o searã tristã, pentru cã am mai ra-
tat o ocazie de a-i egala pe cei de la
Steaua. Dacã nu jucãm toþi la capa-
citate maximã e foarte greu sã câº-
tigãm un meci. Toate jocurile le-am
câºtigat prin dãruire, prin ambiþie,
dar în seara asta ne-au lipsit acest
lucruri. Au fost multe ocazii în pri-
ma reprizã, ne lipseºte concentra-
rea, probabil ºi experienþa, dar pre-
siunea eu zic cã nu este mare. În
partea a doua nu ne-am mai creat
atâtea ocazii ºi lor li s-a acordat un
penalti destul de uºor. Trebuie sã
ridicãm capul ºi sã mergem înainte
pentru cã este lung campionatul”.

Gigi Mulþescu a oferit din nou
o declaraþie ciudatã, spunând cã
Iaºiul este o echipã cu jucãtori buni,
deºi aceasta a avut 3 absenþi im-
portanþi ºi pierduse 6 din ultimele
7 partide, fiind aproape de retro-
gradare. E oarecum de înþeles di-
plomaþia antrenorului înainte de

meciuri, dar declaraþiile ulterioare
sunt exagerate. „Am întâlnit o echi-
pã foarte motivatã, cu jucãtori buni
ºi nu ºtiu prin ce conjuncturã a
ajuns în situaþia în care este. E un
deja vu, pentru cã împotriva noas-
trã majoritatea echipelor se blo-
cheazã ºi închid culoarele. Am avut
ocazii ºi de la doi metri, dar dacã
nu poþi sã înscri din doi metri sau
cu capul din ºase e clar cã nu poþi
sã ai pretenþii sã câºtigi. ªi sã mai
faci ºi penalti într-un moment în
care eram la cârma jocului, ei erau
blocaþi ºi aºteptau o greºealã din
partea noastrã. Dacã meciul trecut
nu a fost penalti de nici o culoare,
acum a fost clar. Pe Kay l-am pe-
depsit, pentru cã a greºit de douã
ori la faza penaltiului cu Astra. S-a
poziþionat greºit ºi dupã a ajuns în
careu ºi a provocat acea loviturã,

pânã atunci putea sã facã fault tac-
tic. A trebuit sã schimb ºi sã-i dau
o ºansã altui jucãtor, mai ales cã
ºtiam cã echipa din Iaºi are fotba-
liºti rapizi. Tot ce am fãcut pânã
acum a fost cu 14 jucãtori, pe care
i-am rulat mereu. În atâtea etape,
joacã 90 sau 95 de minute, con-
struiesc, cautã golul, dar dacã nu
reuºim ºi nu avem ce trebuie...
Este ºi o presiune mai mare ºi, din
pãcate, noi încã mai facem greºeli
de transmitere, ca sã nu mai spun
de ultima execuþie“.

La fel ca ºi cei de la Astra, dupã
ce au învins Craiova la Severin, Eu-
gen Neagoe nu a contenit dupã meci
cu declaraþii mãgulitoare la adresa
alb-albaºtrilor, specificând chiar cã
îºi doreºte ca Universitatea sã câº-
tige titlul, considerând cã are ºi atu-
urile necesare pentru a-l obþine.
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