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

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8191marþi, 1 noiembrie 2016  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 7

administraþie / 3

- Dacã nici azi nu se ridicã
gunoiul, Popescule, mã duc ºi îl
las în faþa Primãriei!

culturã / 9Rãul – un hoþRãul – un hoþRãul – un hoþRãul – un hoþRãul – un hoþ
în noapte:în noapte:în noapte:în noapte:în noapte:
cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?

Întâmplãri tragice sosind,
de nu ºtii unde ºi fãrã vreun
preaviz, lovind cu cruzime în
destinele  noastre lumeºti .
Fie o rachetã þintitã ori pur
ºi simplu scãpatã de sub con-
trol (?!) prin localitãþile în-
sângerate din Siria, din Af-
ganistan, din Irak, Turcia,
ori de pe o cochetã plajã fran-
cezã. Prãbuºind clãdiri, spi-
tale, despicând asfaltul, dã-
râmând spitale, ºcoli, cate-
drale ori moschei, muzee ºi
edificii patrimoniale conser-
vând o memorie secularã.

Încã nu suntÎncã nu suntÎncã nu suntÎncã nu suntÎncã nu sunt
complete cererilecomplete cererilecomplete cererilecomplete cererilecomplete cererile
pentru ajutorulpentru ajutorulpentru ajutorulpentru ajutorulpentru ajutorul
zootehniczootehniczootehniczootehniczootehnic

O schemã de ajutor de mini-
mis se acordã întreprindelor din
domeniul zootehnic îºi desfãºoa-
ra activitatea în sectorul produc-
þiei primare, în vederea amelio-
rãrii valorii genetice a ºeptelului
de animale. Aceasta se dã pentru
achiziþionarea de juninci din rase
de taurine de lapte sau carne, de
juninci din specia bubaline sau de
tauri de reproducþie din rase de
carne. Documentaþia se va depu-
ne la Direcþia pentru Agriculturã
Dolj, însã pânã în prezent, aici,
deºi au fost depuse cereri, actele
erau incomplete.
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Sãptãmâna a înce-
put cu o grevã în
Sãnãtate. Peste o
sutã de cadre medi-
cale au protestat ieri
în curtea Spitalului
Municipal Filantro-
pia din Craiova,
solicitând eliminarea
inechitãþilor salariale
ºi condiþii de muncã
mai bune pentru
salariaþi. Sindicaliºtii
membri ai Federaþiei
Sanitas au declanºat
de dimineaþã, de la
ora 7.00, greva gene-
ralã, activitatea me-
dicalã fiind asiguratã
cu doar o treime din
personal. Acelaºi
lucru s-a întâmplat în
spitalele din toatã
þarã ca urmare a
faptului cã nu s-a
ajuns la un
acord cu
autoritãþile
privind Le-
gea salarizã-
rii unitare. 55555 AC

TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

Grevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din CraiovaGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generGrevã generalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filaalã la Spitalul Filantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiovantropia din Craiova



2 / cuvântul libertãþii marþi, 1  noiembrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Cristian Diaconescu:
Singurii parteneri interesaþi
sincer în a fi alãturi de Chiºinãu
sunt România ºi FMI

Singurii parteneri interesaþi
sincer în a fi alãturi de Republi-
ca Moldova în perioada urmã-
toarea sunt România ºi instituþii-
le financiare internaþionale a
spus ieri, pentru MEDIAFAX,
fostul ministru de Externe
Cristian Diaconescu. “În
perioada urmãtoare, campania
electoralã din Republica Moldo-
va se va concentra pe linia de
separaþie între Est si Vest.
Republica Moldova se aflã la o
rãspântie istoricã. Situaþia
economicã este dramaticã iar
singurii parteneri interesaþi
sincer de a fi alãturi de Republi-
ca Moldova sunt România ºi
institutiile financiare internaþio-
nale”, a spus pentru MEDIAFAX
fostul ºef al diplomaþiei, comen-
tând posibilele evoluþii din
Republica Moldova între cele
douã tururi de scrutin ale
alegerilor prezidenþiale. Diaco-
nescu a remarcat faptul cã între
cele douã tururi de scrutin o
misiune a FMI va veni la
Chiºinãu pentru a discuta
activarea Mecanismului de
Finanþare Extinsã (EFF) ºi a
Mecanismului Extins de Credita-
re (EFC) în valoare de 180 de
milioane de dolari, în condiþiile
în care Executivul moldovean îºi
va asuma o serie de mãsuri clare
privind reforma sistemului
financiar-bancar ºi aplicarea
unei strategii naþionale antico-
rupþie. De altfel ºi electoratul
moldovean are aceleaºi cereri,
aºteptãri faþã de candidaþii la
preºedinþie, a spus Diaconescu.
“Candidatul socialist doreºte
ruperea Acordului de Asociere
cu UE ºi federalizarea Republi-
cii Moldova. Cele douã decizii
ar reprezenta lovituri devasta-
toare pentru o naþiune aflatã
astãzi într-o situaþie complicatã
din punct de vedere econo-
mic....”, a comentat Diaconescu
opþiunile candidatului preziden-
þial socialist Igor Dodon ºi
consecinþele acestora.
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Preºedintele ASF a refuzat însã sã participe
la ºedinþã, trimiþându-le parlamentarilor o scri-
soare în care a susþinut cã limitele controlului
exercitat de Parlament în ceea ce priveºte nu-
mirea ºi revocarea conducerii ASF sunt ‘’ex-
pres ºi fãrã echivoc limitate’’. ‘’Pe cale de con-
secinþã, revocarea unui membru al conducerii
ASF nu este legal posibilã atâta timp cât acesta
continuã sã îndeplineascã criteriile care au stat
la baza numirii sale, orice hotãrâre în sens con-
trar fiind abuzivã, fãcutã în frauda legii ºi, deci,
lovitã de nulitate, urmând sã fie desfiinþatã ca
atare de instanþele ºi autoritãþile competente.
Dorim sã învederãm, pe aceastã cale, cã faþã
de orice iniþiativã din categoria celor amintite,
ASF va înþelege sã-ºi apere reputaþia ºi inde-
pendenþa ºi va acþiona corespunzãtor în acest
sens, în vederea asigurãrii respectãrii prevede-
rilor legii. În ceea ce îl priveºte pe subsemna-
tul, vã asigur cã nu doresc sã mã cramponez
de vreo funcþie ºi nici nu urmãresc obiective
personale, motiv pentru care resping cu fermi-
tate orice insinuãri care au fost fãcute în acest
sens de unii membri ai comisiilor de specialita-
te ale Parlamentului’’, afirmã Negriþoiu în scri-
soarea adresatã preºedintelui Camerei Deputa-
þilor, Florin Iordache.

Propunerea de revocare a fost votatã cu
majoritate covârºitoare, fiind înregistratã o sin-
gura a abþinere, a deputatului minoritãþilor Au-
rel Vainer. Deputatul PNL Constantin Dascãlu

“Pot spune cã România este per-
fect racordatã la politicile ºi siste-
mele de control parlamentar inter-
naþionale, aplicând modelele din þã-
rile occidentale. Cu toate acestea,
pentru a þine pasul cu realitãþile nou-
lui context de securitate, Parlamen-
tul României trebuie sã adapteze
pachetul de legi relevante pentru
procesul de realizare a stãrii de se-

Comisiile reunite ale ParlamentuluiComisiile reunite ale ParlamentuluiComisiile reunite ale ParlamentuluiComisiile reunite ale ParlamentuluiComisiile reunite ale Parlamentului
au votat revocarea ºefului ASFau votat revocarea ºefului ASFau votat revocarea ºefului ASFau votat revocarea ºefului ASFau votat revocarea ºefului ASF

Comisiile reunite de buget ºi
politicã economicã ale Parlamentu-

lui au votat ieri revocarea ºefului
ASF, Miºu Negriþoiu, acesta adre-

sându-le parlamentarilor o scrisoa-
re în care a ameninþat cã va contesta

în instanþã o eventualã decizie de
revocare. Comisiile parlamentare

au fost convocate, luni, pentru audie-
rea ºefului ASF, Miºu Negriþoiu, pe

tema tarifelor la poliþele RCA.

nu ºi-a exprimat votul. Comisiile de specialitate
din Senat ºi Camera Deputaþilor au aprobat re-
vocarea lui Miºu Negriþoiu din fruntea ASF, dupã
ce, sãptãmâna trecutã, Comisia pentru politicã
economicã a Camerei Deputaþilor a demarat pro-
cedura de revocare a acestuia. Raportul adop-
tat de membrii comisiei urmeazã sã ajungã, cel
mai probabil, sãptãmâna viitoare la vot în ple-
nul reunit al Camerei Deputaþilor ºi Senatului.

La finalul ºedinþei de sãptãmâna trecutã, Mi-
hai Tudose anunþa cã vor fi convocate comisia
reunitã, comisia de Politicã Economicã ºi co-
misia de Buget-Finanþe, care vor întocmi un
raport comun, ce va fi ulterior prezentat în plen,
acolo unde se va cere din nou demisia preºe-
dintelui ASF, precizând cã aceastã procedurã
nu ar trebui sã dureze mai mult de douã sãptã-

mâni. Membrii comisiei i-au cerut demisia lui
Negriþoiu în contextul nemulþumirilor invocate
cu privire la noile tarife la poliþele RCA. Toto-
datã, un alt membru al comisiei i-a transmis lui
Miºu Negriþoiu cã ar trebui sã-ºi depunã demi-
sia de onoare.

În schimb, în faþa criticilor aduse, Miºu Ne-
griþoiu a declarat cã, în România, nu e o nicio
crizã a asigurãrilor, ba chiar la nivel extern este
consideratã o “poveste de succes”. El a pãrãsit
ºedinþa comisiei, fãrã a preciza dacã îºi va da
sau nu demisia. De altfel, transportatorii i-au
cerut în repetate rânduri demisia lui Miºu Ne-
griþoiu din funcþia de preºedinte al Autoritãþii
pentru Supraveghere Financiarã, fiind nemul-
þumiþi de nivelul tarifului RCA. Ministerul de
Finanþe a publicat tarifele maximale la RCA.

Preºedintele Camerei Deputaþilor: Serviciile de informaþii
funcþioneazã dupã o legislaþie a anilor ‘90

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Florin Iordache, a decla-
rat, ieri, cã instituþiile responsabile cu securitatea naþionalã în
România au nevoie o legislaþie adecvatã noilor realitãþi, ele

desfãºurându-ºi acum activitatea dupã o legislaþie din anii ’90.

curitate. Instituþiile responsabile cu
securitatea naþionalã au nevoie de
o legislaþie adecvatã ºi adaptatã noi-
lor realitãþi în care trãim. Din pã-
cate, aceste instituþii îºi desfãºoa-
rã activitatea dupã o legislaþie a
anilor ’90, ceea ce afecteazã în
mod clar. Sper ca partidele care
vor alcãtui viitorul legislativ sã se
aºeze la aceeaºi masã ºi sã ajungã

la un consens în ceea ce priveºte
promovarea unui pachet legislativ
în domeniul siguranþei naþionale,
implicând în acest proces toate in-
stituþiile cu atribuþii în domeniu,
societatea civilã ºi mediul acade-
mic”, a declarat Florin Iordache,
preºedintele Camerei Deputaþilor,
la deschiderea dezbaterii “Contro-
lul democratic al serviciilor de in-
formaþii: provocãri ºi modele de
succes în UE ºi România”, orga-
nizatã ieri la Camera Deputaþilor,
de cãtre Uniunea Naþionalã a Ju-
decãtorilor din România (UNJR) ºi
Friedrich-Elbert-Stiftung.

Preºedintele Camerei Deputaþilor
susþine cã este datoria viitorului
Parlament sã adapteze pachetul de
legi pentru instituþiile din domeniul
securitãþii naþionale, precizând cã ar
fi necesar un mai bun control de-
mocratic asupra serviciilor de in-

formaþii. “Am vãzut toþi cum servi-
ciile de informaþii sunt atrase în tot
felul de controversate scandaluri,
devenind câmpuri de bãtaie a diver-
ºilor adversari politici. (… )Din
punctul meu de vedere, discuþia nu
ar trebui purtatã despre una sau o
altã persoanã care pot folosi servi-
ciile de informaþii în scopuri politi-
ce proprii, ci despre cum putem
exercita mai bine controlul demo-
cratic asupra lor prin intermediul
instituþiilor abilitate în acest scop,
astfel încât sã ne asigurãm cã aceste
instituþii funcþioneazã legal. Cã nu
aduc atingere drepturilor ºi libertã-
þilor fundamentale ale cetãþenilor. În
aceastã ecuaþie Parlamentul este
unul dintre actorii indispensabili care
prin comisiile de specialitate trebu-
ie sã asigure un control eficient al
serviciilor de informaþii”, a declarat
Iordache.
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Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi monitorizat non-stop de un
sistem video ultraperformant,
compus din 99 de camere, dintre
care 24 mobile. Cu ajutorul aces-
tei aparaturi, se capteazã imagini
în timp real, din tot atâtea zone
ale Parcului Nicolae Romanescu,
care sunt trimise apoi spre panoul
de control. Dispeceratul a fost
instalat în sediul Poliþiei Locale
Craiova, de pe strada „Dimitrie
Gerota” ºi va fi deservit de 10
poliþiºti locali, care au primit sar-
cina de a supraverghea tot ceea
ce se întâmplã în parc.

 „Parcul Romanescu va fi mo-
nitorizat 24 de ore din 24. În
preajma sau chiar în interiorul
parcului – în funcþie de planul de

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Big Brother cu 99 de ochiBig Brother cu 99 de ochiBig Brother cu 99 de ochiBig Brother cu 99 de ochiBig Brother cu 99 de ochi
în Parcul Romanescuîn Parcul Romanescuîn Parcul Romanescuîn Parcul Romanescuîn Parcul Romanescu

Avem Big Brother pentru Parcul Roma-
nescu, dar aºteptãm un ultim aviz ca sã-l
punem în funcþiune. Deºi toate camere vi-
deo care supravegheazã întreaga suprafaþã
a parcului au fost instalate, dispeceratul este
deocamdatã în stand-by pânã la inaugurarea

oficialã a parcului. Autoritãþile locale spun
cã acest lucru depinde în totalitate de avizul
Ministerul Culturii, în speþã de Comisia de
avizare a monumentelor istorice, care este
aºteptat ºi acum sã soseascã în urma reco-
mandãrii de schimbare a culorii unui gard.

mãsuri pe care îl vom lua – se va
afla un echipaj. Se va lua legãtura
cu acesta ºi va fi o intervenþie ce
se va produce undeva la 30 de
secunde, un minut”, a explicat,
ieri, directorul Poliþiei Locale Cra-
iova, Tavi Mateescu. În funcþie de
problemele surprise de camerele
din parc, poliþiºtii locali vor sesi-
za ºi celelalte organe de poliþie.
Toatã suprafaþa parcului
va fi monitorizatã

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
inspectat, ieri, acest dispecerat ºi
a precizat cã se acoperã aproape
întreaga suprafaþã a parcului, cu o
singurã excepþie: hipodromul. Edi-
lul Craiovei a explicat cã nu s-au
putut monta camere ºi acolo, de-

oarece obiectivul nu se
aflã în proprietatea mu-
nicipalitãþii, ci a Minis-
terului Tineretului. „Am
fãcut o vizitã de lucru
ca sã vedem cum mo-
nitorizeazã cele 99 de
camere parcul, pentru
cã, vã aduceþi aminte, în
urmã cu doi ani, a avut
loc un eveniment nefe-
ricit, o crimã care nici
pânã la aceastã datã nu
a fost soluþionatã de
cãtre poliþie tocmai din
cauza faptului cã nu
existau nici un fel de in-
dicii ºi camere de luat
vederi. Acum toatã su-
prafaþa parcului este
monitorizarã video, mai
puþin zona hipodromu-

lui. Dar ºi acolo, în exteriorul hi-
podromului, sunt camere, unde
este terenul municipalitãþii”.
Hipodromul, muribund
din cauza legii calului

Autoritãþile spun cã, în urmã
cu patru ani, s-a solicitat Minis-
terului Tineretului un transfer de
proprietate, hipodromul urmând
sã fie înglobat în proiectul de rea-
bilitare al parcului, dar cã nu s-a
obþinut nimic în acest sens. ”Din
pãcate nu s-a fãcut hotãrâre de
guvern de transfer a acestei pro-
prietãþii a Ministerului Tineretului
cãtre primãrie pe motiv de legea
calului, despre care nici nu am
ºtiut cã existã aºa ceva. La hipo-
drom mai sunt ºase cai, bineînþe-

les cã nu sunt cai de rasã, sunt
cai care au fost confiscaþi de cã-
tre poliþia localã de-a lungul ani-
lor sau sunt cai care aparþin unor
proprietari. Nici aceastã lege nu
trebuia sã împiedice preluarea
amplasamentului de cãtre muni-
cipalitate. Dar se pare cã cineva
acolo sus nu vrea sã semneze ast-
fel încât acest teren sã fie preluat
de noi ºi sã îl refacem. Avem ace-
eaºi problemã cu cinematografe-
le”, a explicat primarul Craiovei.

Ultimul aviz pentru
culoarea verde

Deºi instalate ºi conectate la
sistem, camerele video nu pot fi
puse deocamdatã în funcþiune.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu,
care a inspectat, ieri, acest dis-
pecerat, a explicat cã parcul în
sine este pregãtit pentru recep-
þie, dar cã se mai aºteaptã un aviz
fãrã de care nu poate fi recepþio-
nat proiectul de reabilitare: „Ne
pregãtim de recepþia Parcului
Romanescu, mai aºteptãm un
aviz de la Ministerul Culturii.
Cred cã s-au fãcut aproape cinci
luni de când aºteptãm acest aviz
pentru un singur gard. Am tre-
cut prin comisia de avizare cu
acest gard ºi s-a hotãrât cã el va
rãmâne aºa cum a fost proiec-
tat, doar cã trebuie schimbatã
culoarea în verde. Din pãcate,
nici pânã la aceastã datã nu s-a
semnat”.

Potrivit primarului, în urma re-
clamaþiei unor craioveni, comi-
sia ministerialã a stabilit cã gar-
dul din jurul insulei lebedelor poa-
te fi considerat monument isto-
ric, dar cu condiþia sã fie revop-
sit din negru în verde. ”A fost o

reclamaþie pe care, cu onor, au
fãcut-o niºte craioveni. Pânã la
urmã s-a ajuns la concluzia cã
acel gard aratã bine, adicã este
în conformitate cu un monument
istoric, doar asupra culorii a tre-
buit sã fie o intervenþie”.
O investiþie de 10 milioane
de euro

Potrivit primarului, construc-
torul Mitliv a realizat partea de
alei, cascade, arocamente, cãsu-

þa grãdinarului, gardul exterior,
glorieta, iar astãzi urmeazã sã se
facã ºi recepþia Teatrului de varã,
care se aflã în incinta parcului ºi
care a fost modernizat pe fonduri
europene. „Probabil cã luna vii-
toare, dacã ne vine acel aviz, sin-
gurul care ne împiedicã, vom
putea sã inaugurãm ºi parcul în
totalitate”, a mai spus primarul
Craiovei, punctând faptul cã in-
vestiþia a fost fãcutã pe fonduri
de la UE ºi de la CLM Craiova.

 „Parcul a ieºit foarte frumos,
s-a respectat proiectul lui Re-
dont. Pânã ºi la partea de granit
cioplit, de borduri, noi am res-
pectat ceea ce a fost prevãzut.
Sunt mulþi care spun acum cã
pietrele de granit cioplit au fost
luate deja sparte. Nu, aºa aratã
granitul cioplit pentru cã se lu-
creazã cu dãltiþa exact cum se
întâmpla acum 120 de ani”, a
afirmat primarul Craiovei.

Pentru prima datã de la dema-
rarea proiectului - care s-a fãcut
din fonduri europene pânã la sfâr-
ºitul lui decembrie 2015 ºi apoi
din fonduri locale - s-a fãcut re-
ferire ºi la suma investitã, lucra-
rea fiind apreciatã la suma de 10
milioane de euro.
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Reamintim cã, pe 28 septembrie
a.c. procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj l-a reþinut pe Ion Pavel Surdu
pe o perioadã de 24 de ore. „În
urma cercetãrilor efectuate ºi a
probatoriului administrat, pe 28
septembrie a.c. procurorul de caz
a dispus reþinerea pentru 24 de ore
a craioveanului. În sarcina sa au
fost reþinute douã infracþiuni de
lovire ºi alte violenþe, o infracþi-
uni de tulburarea liniºtii ºi ordinii
publice, douã infracþiuni de uz de
armã fãrã drept ºi o infracþiune
de nerespectare a regimului arme-
lor ºi muniþiilor, întrucât nu deþi-
nea legal pistolul”, ne-a declarat,
la momentul respectiv, procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de cu-
vânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj.
Petrecere încheiatã la
spital

Hotãrârea a fost luatã
dupã ce anchetatorii au
stabilit cã Surdu a provo-
cat un scandal pe 2 iulie
a.c., dimineaþa, în jurul
orei 4.00, în timpul cã-
ruia a tras cu pistolul în
doi craioveni. În rechizi-
toriul prin care l-au trimis

O craioveancã de 89 de ani ºi-
a pierdut viaþa, ieri dimineaþã,
dupã ce a fost lovitã de tramvai.
Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj,
din cercetãrile poliþiºtilor de la

Un tânãr de 28 de ani, din Cra-
iova, a avut zile, ajungând, ieri di-
mineaþã, la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, cu mul-
tiple fracturi, dupã o cãdere de
la etajul ºapte au blocului în
care locuieºte, în vecinãtatea
Grãdinii Botanice din Craiova.
La faþa locului au ajuns echi-
paje de poliþiºti, dar ºi o am-
bulanþã SMURD, care l-a pre-
luat pe rãnit. Din primele date
strânse de poliþiºtii craioveni se
pare cã tânãrul, Mihnea Criºan,
ar fi încercat sã-ºi punã capãt
zilelor, dupã o ceartã cu pãrin-
þii. În cãdere însã, a lovit cren-
gile unui copac ºi a aterizat pe
douã autoturisme, pe care le-a
avariat serios, însã acestea i-
au salvat viaþa. A suferit mai
multe fracturi, însã prognos-
ticul în cazul sãu este unul bun.
Poliþiºtii au deschis o anchetã
ºi încearcã acum sã stabileas-

La spital dupã o cãdereLa spital dupã o cãdereLa spital dupã o cãdereLa spital dupã o cãdereLa spital dupã o cãdere
de la etajul ºaptede la etajul ºaptede la etajul ºaptede la etajul ºaptede la etajul ºapte

Craioveancã accidentatã
mortal de tramvai

Rutierã s-a stabilit cã, în jurul orei
9.30, bãtrâna, Ileana Dina, s-a
angajat neregulamentar ºi fãrã sã
se asigure în traversarea bulevar-
dului Nicolae Titulescu, în apro-
pierea centrului comercial Billa,

fiind surprinsã pe linie ºi lovitã
de un tramvai care circula din-
spre centrul Craiovei cãtre Iºal-
niþa, de Titi Popescu, de 53 de
ani, vatman RAT. La faþa locului
a sosit o ambulanþã SMURD, din
cadrul ISU Dolj, medicii au ur-
cat victima în interor ºi au de-
marat manevrele de resuscitare,
însã în ciuda eforturilor fãcute,
n-au reuºit sã o stabilizeze, fiind
declarat decesul femeii. Trupul
neînsufleþit a fost transportat la
morgã, în vederea efectuãrii aut-
opsiei, iar poliþiºtii au întocmit în
cauzã un dosar penal, cercetãrile
fiind continuate sub aspectul co-
miterii infracþiunii de ucidere din
culpã, dupã cum a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol. Circulaþia
tramvaielor a fost întreruptã zeci
de minute, pânã la finalizarea cer-
cetãrilor la faþa locului.

Ion Pavel Surdu ºi alþi trei craioveniIon Pavel Surdu ºi alþi trei craioveniIon Pavel Surdu ºi alþi trei craioveniIon Pavel Surdu ºi alþi trei craioveniIon Pavel Surdu ºi alþi trei craioveni
la judecatã pentru împuºcãturile de la Pallets
Ion Pavel Surdu, fiul defunctului avocat

Surdu, a fost trimis în judecatã pentru scan-
dalul de la începutul lunii iulie, când a tras cu
pistolul cãtre doi craioveni, cunoscuþi ºi ei
pentru implicare în diverse încãierãri de-a
lungul timpului, respectiv Andrei Lazãr, fiu
de judecãtoare ºi Florin Ioan la terasele din
centrul vechi al Craiovei. În acelaºi dosar au
mai fost deferriþi justiþiei trei complici ai sãi
pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi

port ºi folosire de obiecte periculoase. Dosa-
rul s-a înregistrat sãptãmâna trecutã la Jude-
cãtoria Craiova, instanþã care l-a menþinut pe
Surdu în arest la domiciliu (ceilalþi trei incul-
paþi fiind sub control judiciar). Ion Pavel Sur-
du a contestat hotãrârea Judecãtoriei Craio-
va, iar pe 26 octombrie a.c. Tribunalul Dolj i-
a admis contestaþia, plasându-l ºi pe el sub
control judiciar. Cauza este acum analizatã în
camera preliminarã la Judecãtoria Craiova.

în judecatã, procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
reþinut cã: pe 1 iulie a.c., persoa-
na vãtãmatã Lazãr Andrei împre-
unã cu concubina sa au dat o pe-
trecere de deschidere a barului
Pallets, din centrul vechi al Cra-
iovei, la care s-au strâns mai mul-
te persoane. În  jurul orei 04.05
(n.r. pe 2 iulie), Lazãr Andrei se
afla la masã împreunã cu Ioan
Florin, zis „Cocostârc”, ºi alte
persoane. La un moment dat, per-
soana vãtãmatã Lazãr Andrei l-a
auzit pe unul dintre prietenii sãi
spunând: „Bã, ãla nu e Michel?”,
apoi s-a întors sã vadã ce se în-
tâmplã, moment în care i-a vãzut
pe inculpaþii Deculescu Mihai,
poreclit „Michel” ºi Vitan Sandu,
poreclit „Gârmanu”, care aveau

fiecare câte un cuþit în mânã, lungi
de circa 40 cm. Cu aceeaºi ocazie
l-a auzit pe „Michel” când a zis:
„Lazãre, ce cãutaþi mã aici?Vã
omor!”, iar pe partea stângã, l-a
vãzut pe inculpatul Surdu Ion Pa-
vel care avea în mânã un pistol cu
care a început sa tragã în direcþia
lui. În aceastã împrejurare persoa-
na vãtãmatã Lazãr Andrei a fost
împuºcat în partea superioarã a pi-
ciorului drept, a vãzut cã îi cur-
gea sânge ºi le-a arãtat ºi priete-
nilor sãi plaga provocatã prin îm-
puºcare. Grupul agresorilor a con-
tinuat sã se apropie de cei aflaþi
la mese, care între timp se aflau în
agitaþie, aruncând cu pahare ºi
scaune, în intenþia de a se apãra
de atac, timp în care Surdu Ion
Pavel a tras cu pistolul în conti-

nuare cãtre Lazãr Andrei
ºi prietenii acestuia, rã-
nind-o la piciorul stâng
pe persoana vãtãmatã
Ioan Florin. Realizând
cã situaþia era foarte gra-
vã, persoana vãtãmatã
Lazãr Andrei s-a întors
cãtre masã ºi pentru a se
apãra, considerând cã
viaþa lui ºi a celor din an-
turajul sãu sunt în peri-
col, a luat de pe masã un

cuþit  pe care îl folosise mai de-
vreme la tãierea unui pepene ver-
de, dar nu a lovit pe nimeni cu el,
ci doar l-a þinut în mânã pentru
auto apãrare, pentru situaþia în
care ceilalþi l-ar fi lovit cu cuþite-
le. Inculpaþii Deculescu Mihai, po-
reclit „Michel” ºi Vitan Sandu,
poreclit „Gârmanu” au venit cã-
tre Lazãr Andrei ºi au încercat sã
îl loveascã cu cuþitele, dar acesta
s-a ferit. Din grupul agresorilor s-
a distins ºi inculpatul Coandã
Mihai Irinel zis Charlie care avea
tras peste faþã un tricou ºi  purta
un cuþit cu care ameninþa persoa-
nele din grupul celor aflate la te-
rasa PALLETS, pentru ca mai apoi
sã arunce cu cãrãmizi în direcþia
aceluiaºi grup. (...) Agresiunea a
durat circa 2-3 minute, dupã care
grupul atacator a plecat în ace-
eaºi direcþie din care veniserã, lã-
sând în urma lor multe cãrãmizi,
mese rãsturnate ºi scaune.

Victimele, Andrei Lazãr ºi Flo-
rin Ioan, nu au mai aºteptat sosi-
rea organelor de poliþie ºi au ple-

cat la spital, pentru a li se acorda
îngrijiri medicale. În urma agresi-
unilor suferite, Lazãr a suferit le-
ziuni care au necesitat pentru vin-
decare un numãr de 12-14 zile de
îngrijiri medicale, aceceeaºi fiind
situaþia ºi în cazul lui  Ioan Florin.
Din gamba stângã a celui din urmã
a fost extrasã o bilã metalicã sferi-
cã ce a fost predatã organelor de
poliþie pentru cercetãri, dupã cum
au mai precizat anchetatorii.

Pe 21 octombrie a.c. s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care au fost trimiºi în ju-
decatã Ion Pavel Surdu, fost Bo-
boc Surdu, Marian Irinel Coan-
dã, Sandu Vitan ºi Mihai Decu-
lescu, iar pe 24 octombrie ace-
eaºi instanþã a l-a menþinut pe
Surdu în arest la domiciliu. Incul-
patul a contestat mãsura preven-
tivã, iar pe 26 octombrie a.c.,
Tribunalul Dolj i-a admis conte-
staþia ºi l-a plasat ºi pe el sub con-
trol judiciar. Dosarul este acum
analizat în camera preliminarã la
Judecãtoria Craiova.

cã dacã a fost un accident sau un
gest intenþionat ºi ce l-ar fi putut
determina pe tânãr sã ia o aseme-
nea decizie.
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Anticiparea deznodãmântului primului
tur al alegerilor prezidenþiale din Repu-
blica Moldova s-a confirmat: Igor Do-
don, oferta PSRM, ºi-a adjudecat 48,5%
din voturi, devansând-o pe Maia Sandu,
38,2% din sufragii, candidata Partidului
Acþiune ºi Solidaritate (PAS), încât cei
doi competitori se vor întâlni ºi în turul
doi, pe 13 noiembrie a.c.. Desfãºurate la
mai bine de un an de la ceea ce ziariºtii
au numit „jaful secolului”, adicã dispari-
þia unui miliard de euro, 15% din PIB,
din trei bãnci, alegerile prezidenþiale de
la Chiºinãu, organizate dupã douã dece-
nii, au avut drept numitor comun lupta
contra corupþiei, dar cam atât, frapantã
fiind poziþionarea geo-politicã diferitã a
candidaþilor, element predominant ºi în
perioada premergãtoare turului doi. Igor
Dodon, fost comunist, pro rus, doreºte
„relaþii de prietenie cu Rusia”, în timp ce
Maia Sandu doreºte o apropiere a Repu-

Dodon versus Sandu, în turulDodon versus Sandu, în turulDodon versus Sandu, în turulDodon versus Sandu, în turulDodon versus Sandu, în turul
doi de scrutin, la Chiºinãu!doi de scrutin, la Chiºinãu!doi de scrutin, la Chiºinãu!doi de scrutin, la Chiºinãu!doi de scrutin, la Chiºinãu!

MIRCEA CANÞÃR

Sindicaliºtii au solicitat, printre
altele, introducerea personalului
TESA, adicã a 23.000 de anga-
jaþi, în corpul ordonanþei 2/2016,
privind salarizarea. De aceeaºi or-
donanþã cer sã se þinã cont ºi în
cazul a 1.500 de salariaþi din cre-
ºe ºi grãdiniþe. De asemenea,
aceºtia solicitã ca plata sporurilor
sã se facã la nivelul anului 2016
ºi medicii ºi asistentele din asis-
tenþã socialã sã fie plãtiþi pe grila
spitalelor neclinice.

Greva generalã este ultima eta-
pã a acþiunilor de protest ale Fe-
deraþiei Sanitas, care au fost de-
marate în septembri. Pe 20 sep-
tembrie a fost pichetat Ministe-
rul Muncii, pe 27 septembrie Mi-
nisterul Finanþelor Publice, pe 4
octombrie Ministerul Sãnãtãþii ºi
pe 11 octombrie Palatul Parla-

blicii Moldova de UE. Pe scena politicã,
la nivel simbolistic, se poartã o confrun-
tare între românofoni ºi rusofoni, alimen-
tatã fiind ºi polarizarea între adversarii ºi
partizanii unei apropieri de NATO ºi UE.
Adrian Nãstase, fost premier, dar ºi mi-
nistru de externe al României, opineazã
pe blogul personal cã „opþiunea pro rusã
s-a dezvoltat în ultimii ani ºi datoritã ex-
ceselor de tip unionist de la Bucureºti”,
mai exact au fost creat reflexe de res-
pingere, în unele din zonele nehotãrâte
de la Chiºinãu. E un punct de vedere per-
tinent al unei persoane cu expertizã în
diplomaþie, cunoscãtor al realitãþilor de
peste Prut. Numai cã, într-o societate
compozitã, cu o diversitate etnicã – ucra-
nieni, ruºi, gãgãuzi, moldoveni – trebuie
þinut cont ºi de faptul cã Moscova este
principalul susþinãtor al Republicii Trans-
nistria, amputatã din teritoriul moldav
dupã 1991. Turul doi are, de acum, o

importanþã covârºitoare. Moscova vrea
sã-ºi conserve influenþa în Moldova, pen-
tru ca Igor Dodon sã facã tot posibilul,
în situaþia în care câºtigã, pentru deraie-
rea procesului de integrare europeanã,
cum estimeazã ºi politologul Dionis Ce-
nuºã. De altfel, Igor Dodon ºi-a reiterat,
ieri, intenþia de a organiza alegeri parla-
mentare anticipate pentru a elibera „sta-
tul captiv Republica Moldova”.  Maia
Sandu, cu excelentã pregãtire în econo-
mie, fost ministru, sperã în mobilizarea
tineretului, în bunã mãsurã absent dumi-
nicã. Acordul de asociere dintre Moldo-
va ºi UE provoacã nervozitate la Mosco-
va. Pe de altã parte, nostalgia epocii so-
vietice se resimte, încã, la Chiºinãu, Bãlþi
ºi în alte oraºe, ºi opoziþia pro rusã ºtie
sã atingã aceastã coardã sensibilã. Þarã
sãracã, dar cu suficiente disponibilitãþi
de decolare economicã, Republica Mol-
dova se gãseºte la rãscruce de drumuri.

„Jos oligarhi!”, „Jos bandiþii!”, s-a scan-
dat în luna ianuarie a.c., în cursul unor
miºcãri de protest care au antrenat între
14.000-15.000 de persoane la Chiºinãu.
În urmã cu un an, ex-premierul Vladimir
Filat, bãnuit de deturnarea a 250 milioa-
de de dolari, a fost arestat. Chiril Gabu-
rici, venit în fruntea guvernului a fost
nevoit sã demisioneze la puþinã vreme,
ceea ce a fãcut ºi Valeriu Streleþ, succe-
sorul sãu, deºi exprima voinþa unei coa-
liþii pro europene. Pavel Filip, o ultimã
ºansã, a mers ca pe sârmã. Bucureºtiul a
promis 150 milioane de euro ajutor ne-
rambursabil, pentru ieºirea din marasmul
economic, dar cu condiþia unui parcurs
european. Ceea ce este tot mai puþin pro-
babil, la Chiºinãu, unde se trãiesc ore
astrale. Sã nu scãpãm din vedere cã Par-
tidul Comuniºtilor, al lui Vladimir Voro-
nin, a boicotat alegerile prezidenþiale. Dar
nu e exclus sã participe la turul doi.

Grevã generalã la Spitalul Filantropia din Craiova
Sãptãmâna a început cu o grevã în Sãnãtate.

Peste o sutã de cadre medicale au protestat ieri
în curtea Spitalului Municipal Filantropia din
Craiova, solicitând eliminarea inechitãþilor sa-
lariale ºi condiþii de muncã mai bune pentru
salariaþi. Sindicaliºtii membri ai Federaþiei Sa-

nitas au declanºat de dimineaþã, de la ora 7.00,
greva generalã, activitatea medicalã fiind asi-
guratã cu doar o treime din personal. Acelaºi
lucru s-a întâmplat în spitalele din toatã þarã ca
urmare a faptului cã nu s-a ajuns la un acord cu
autoritãþile privind Legea salarizãrii unitare.

mentului. Pe 12 octombrie a avut
loc o grevã japonezã, cu purta-
rea de banderole albe.
„Lucrurile merg din ce în ce mai
rãu în sistemul de Sãnãtate”

Cadrele medicale au precizat cã
sistemul sanitar are nevoie de o fi-
nanþare mai bunã pentru a asigura
condiþii decente pacienþilor inter-
naþi în spitale. În egalã mãsurã este
necesarã rezolvarea problemei de-
ficitului de personal.

“La Spitalul Municipal Filantro-
pia se aflã în grevã generalã douã
treimi din personalul care este în
serviciu. Conform legii, o treime
asigurã urgenþele ºi activitatea cu-
rentã, tratamentele, internãrile de
urgenþã. Am pus afiºe încã de joi
ºi pacienþii au înþeles. De altfel, ºi
Asociaþia pacienþilor este alãturi de

noi. Existã o problemã cu deficitul
de cadre medicale ºi TESA. În
plus, banii alocaþi tratãrii unui pa-
cient sunt puþini, mai ales cã vor-
bim de tratament, mâncare ºi con-
diþii hoteliere. Este necesar perso-
nal suficient care sã-l deserveas-
cã, lucru care nu se mai întâmplã
absolut deloc. Lucrurile merg din
ce în ce mai rãu în sistemul de
Sãnãtate”, a declarat Constanþa
Bãrbulescu, liderul Sanitas, la ni-
velul Spitalul Municipal Filantropia.
Urgenþele au fost asigurate

Sindicaliºtii au anunþat cã greva
este pe termen nelimitat, precizând
cã existã peste 82.000 de semnã-
turi adunate. Aceºtia au cerut tu-
turor factorilor de decizie sã-ºi
asume repararea „inechitãþilor ºi
nedreptãþilor inacceptabile generate
de cele douã Ordonanþe de urgen-
tã criticate – 20/2016 si 43/2016,
în cel mai scurt timp posibil”, pu-
tând astfel sã deblocheze activita-
tea în sistemul sanitar public de stat.
Reprezentanþii Sanitas au precizat
cã, în continuare, personalul TESA
din spitale este printre cele mai
prost plãtite din sistemul bugetar.

„Aceste douã ordonanþe ale
Guvernului, în loc sã rezolve ine-
chitãþile, le-au adâncit ºi mai mult.
În spital, asistentele ºi personalul
TESA asigurã acum o treime din
necesar ºi sunt tratate doar urgen-
þele. Am fãcut apel cãtre asociaþii-
le de pacienþi din þarã sã transmitã
în teritoriu, cazurile care nu sunt
urgenþe sã rãmânã acasã. În cazul

în care vom avea succes ºi parla-
mentarii vor vota amendamentele,
vom fi obligaþi sã încheiem aceas-
tã formã de protest. Având în ve-
dere atitudinea cel puþin indiferen-
tã a guvernanþilor ºi în acelaºi timp
creºterea nivelului de nemulþumi-
re a colegilor nedreptãþiþi ca urma-
re a punerii în aplicare a OUG 20
ºi 43/2016, Consiliul Naþional a
decis respectarea calendarului de
acþiuni stabilit la ºedinta din sep-

tembrie. Ne cerem scuze anticipat
faþã de toþi pacienþii care într-un
fel sau altul vor fi afectaþi de acþi-
unile noastre ºi facem apel la fie-
care dintre aceºtia sã aibã minimã
rãbdare ºi înþelegere faþã de cole-
gii noºtri care nu doresc decât sã
reclãdeascã demnitatea lucrãtori-
lor din sistemul sanitar public de
stat”, se aratã într-un comunicat
de presã al Federaþiei Sanitas.

RADU ILICEANU
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Prin HG nr. 723 publicatã în
MO nr. 808/2016 privind apro-
barea schemei „Ajutor de mini-
mis pentru achiziþionarea de cã-
tre producãtorii agricoli de juninci
rin rase specializate de taurine,
juninci din specia bubaline ºi/sau
tauri de reproducþie din rase de
carne” se stabileºte o schemã
transparentî de ajutor de mini-
mis, schemã care este eceptatã
de la obligaþia de notificare pre-
vãzutã la art. 108 alin 3 din Tra-
tatul privind funcþioanrea UE.

Schema de ajutor de minimis
se acordã întreprinderilor din do-
meniul zootehnic ce îºi desfãºoa-
rã activitatea în sectorul produc-
þiei primare, în vederea ameliorã-
rii valorii genetice a ºeptelului de
animale. ªi se referã doar la achi-
ziþionarea de juninci din rasa de
taurine de lapte sau carne, de ju-
ninci din specia bubaline sau de
tauri de reproducþie din rase de
carne. Aºadar, beneficiarii pot fi
crescãtorii de taurine/bubaline,

Beneficiarii pentru care a fost
emis acordul prealabil de finanþare
pentru 2016 depun cererile de so-
licitare a ajutorului de stat însoþite
de o situaþie centralizatoare privind
cantitãþile de motorinã achiziþionate
ºi utilizate în trimestrul respectiv,
precum ºi documentele prevãzute
de Ordinul MADR nr. 1727/2015
pentru aprobarea Procedurilor spe-
cifice de implementare ºi control,
precum ºi a formularisticii nece-
sare aplicãrii schemei de ajutor de
stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã.
Valoarea este stabilitã la
1,7975 lei/litru

Ajutorul de stat se
acordã sub formã de
rambursare a diferenþei
dintre acciza standard ºi
acciza redusã (stabilitã la
21,00 euro/1.000 litri)
pentru motorina utilizatã
la efectuarea lucrãrilor
mecanizate în agricultu-
rã, a cãrui valoare unita-

Încã nu sunt complete cererile pentruÎncã nu sunt complete cererile pentruÎncã nu sunt complete cererile pentruÎncã nu sunt complete cererile pentruÎncã nu sunt complete cererile pentru
ajutorul zootehnicajutorul zootehnicajutorul zootehnicajutorul zootehnicajutorul zootehnic

O schemã de ajutor de minimis se acor-
dã întreprindelor din domeniul zootehnic
îºi desfãºoara activitatea în sectorul pro-
ducþiei primare, în vederea ameliorãrii
valorii genetice a ºeptelului de animale.
Aceasta se dã pentru achiziþionarea de
juninci din rase de taurine de lapte sau

carne, de juninci din specia bubaline sau
de tauri de reproducþie din rase de car-
ne. Documentaþia se va depune la Direc-
þia pentru Agriculturã Dolj, însã pânã în
prezent, aici, deºi au fost depuse cereri,
actele erau incomplete. Termenul limitã
de depunere este 11 norimebrie 2016.

persoane fizice autorizate, între-
prinderi individuale ºi familiale;
crescãtorii de taurine/bubaline,
persoane fizice care deþin atestat
de producãtor ºi crescãtorii de
taurine/bubaline, persoane juridi-
ce, precum ºi orice forme aso-
ciative cu personalitate juridicã.

Condiþii pentru a beneficia
de sume

Pentru a fi eligibili schemei de
ajutor de minimis privind achizi-
þionarea de juninci din rase de ta-
urine, beneficiarii trebuie sã deþi-
nã minimum 3 capete ºi maxi-
mum 10 capete de vaci/beneficiar.
Achiziþia de juninci din rase de
taurine se realizeazã pentru atin-
gerea unei dimensiuni minime de
10 capete de bovine femele/bene-
ficiar, iar numãrul maxim de ju-
ninci din rase de taurine pentru
care se acordã ajutor de minimis
este de 10 capete/beneficiar.

Condiþiile cumulative cerute de
lege beneficiarilor sunt: sã deþinã

un efectiv de vaci solicitat de le-
gislaþie, identificare ºi înregistrate
în RNE; junincile achiziþionate sã
fie din rasele de taurine cuprinse
în lista anexã a HG sus-menþionat;
sã deþinã registrul individual al ex-
ploataþiei, completat ºi actualizat.
De asemenea, beneficiarii se obli-
gã, prin angajament scris, sã men-
þinã în exploataþie junincile achziþi-
onate pe o perioadã de minimum 3
ani începând cu data la care spriji-
nul financiar a fost acordat ºi se
mai obligã, tot prin angajament
scris, sã înscrie în Registrul ge-
nealogic junincile cumpãrate ºi pro-
duºii obþinuþi din acestea.

Pentru a fi eligibili schemei de
ajutor de minimis privind achiziþi-
onarea de tauri de reproducþie din
rase de carne, beneficiarii trebuie
sã deþinã minimum 40 de capete
de vaci ºi/sau vite ºi/sau juninci pe
beneficiar, cu excepþia celor din
zona montanã care trebuie sã deþi-
nã minimum 10 capete. Achiziþio-
narea de tauri de reproducþie din

rase de carne trebuie sã se facã
respectând proporþia de un taur la
40 capete de vaci deþinute de be-
neficiar. Numãrul maxim de tauri
ce poate fi cumpãrat trebuie sã
corespundã, aplicând proporþia de
mai sus, unui numãr de 200 cape-
te de vaci. ªi în acest caz, benefi-
ciarii se obligã în scris sã pãstreze
în exploataþie taurii pe o perioadã
de 3 ani începând cu data la care
sprijinul financiar a fost acordat.

Ajutorul total nu va depãºi
15.000 de euro

Valoarea spijinului financiar
este de maximum 5.000 lei/cap
junincã din rasa de taurine de
kapte; maximum 6.000 lei/cap
junincã din rasa taurine de car-
ne; maximum 4.500 lei/cap junin-
cã din specia bubaline ºi de ma-
ximum 8.000 lei/cap de taur de
reporducþie din rase de carne.

Totodatã, valoarea totalã a aju-
toarelor de minimis care se acor-
dã unei întreprinderi nu va putea
depãºi echivalentul în lei al su-
mei de 15.000 de euro, pe dura-
ta a trei exerciþii financiare, în
cursul exerciþiului financiar ac-
tual ºi în cele douã exerciþii fi-
nanciare precedente.

„În vederea obþinerii acestui aju-
tor de minimis, beneficiarii trebuie
sã se prezinte la sediul Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj, dacã pe
raza teritorialã a judeþului se aflã
exploataþia înregistratã sau exploa-
taþia cu cel mai mare numãr de
animale. Cererile se depun pânã la
data de 11 noiembrie a.c. Noi vom
înregistra cererile ºi le vom verifi-
ca împreunã cu documentele, dar
pânã acum nu avem niciun dosar
complet”, ne-a declarat ing. Ovi-
diu Obleagã, purtãtor de cuvânt
al Direcþiei pentru Agriculturã Dolj.

Scadenþa depunerilor cererilor de motorinã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã

(APIA) informeazã potenþialii beneficiari cã, pânã la data
de 31 octombrie, inclusiv, se depun cererile de platã a
ajutorului pentru cantitãþile de motorinã achiziþionate ºi
utilizate în agriculturã, aferente perioadei 01 iulie - 30
septembrie 2016 (trim. III al anului 2016).

rã, determinatã potrivit prevederi-
lor art. 218 din Legea nr. 571/2003,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, este de 1,7975 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cereri-
le de platã se depun însoþite de ur-
mãtoarele documente: a) situaþia
centralizatoare a cantitãþilor de
motorinã achiziþionate ºi utilizate la
lucrãri mecanizate, aferente perioa-
dei pentru care solicitã acordarea
ajutorul de stat prin rambursare,
întocmitã conform modelului pre-
vãzut în anexa nr. 9 din ordin; b)
documente care dovedesc canti-
tatea de ciuperci produsã, dupã

caz; c) copie a facturilor fis-
cale de cumpãrare a motori-
nei emise de vânzãtor pe nu-
mele solicitanþilor; d) copie
a documentelor de identitate
ºi/sau a documentelor de în-
registrare, în cazul în care
au intervenit modificãri faþã
de cererea de acord preala-
bil pentru finanþare; e) ade-
verinþã în original de la Re-
gistrul agricol, cu suprafe-
þele aflate în exploatare, în
cazul în care au intervenit
modificãri faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare; f) ade-
verinþã în original de la Direcþia
pentru agriculturã judeþeanã, pen-
tru suprafeþele plantate cu vie no-
bilã, în cazul în care au intervenit
modificãri faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare. Pentru
sectorul zootehnic, cererile de platã
se depun însoþite de urmãtoarele

documente: a) situaþia cen-
tralizatoare a cantitãþilor de
motorinã achiziþionate ºi uti-
lizate pentru sectorul zoo-
tehnic, aferentã trimestrului
pentru care solicitã acorda-
rea ajutorul de stat prin ram-
bursare, întocmitã conform
modelului prevãzut în ane-
xa nr.9 din ordin; b) copie a
facturilor fiscale de cumpã-
rare a motorinei emise de

vânzãtor pe numele solicitanþilor;
c) situaþia privind calculul efecti-
vului rulat/efectivului mediu reali-
zat, întocmitã de beneficiar ºi vi-
zatã de medicul împuternicit de li-
berã practicã, dupã caz, întocmitã
conform modelului prevãzut în
anexa nr.10; d) copie de pe cere-
rea depusã de cãtre apicultori la
consiliul local în vederea asigurã-
rii acestora de vetre de stupinã tem-
porare sau permanente; f) copie a
documentelor de identitate ºi/sau
a documentelor de înregistrare, în
cazul în care au intervenit modifi-
cãri faþã de cererea de acord prea-
labil pentru finanþare.
Regim diferit pentru
îmbunãtãþiri funciare

Pentru sectorul îmbunãtãþiri fun-
ciare, cererile de platã se depun

însoþite de urmãtoarele docu-
mente: a) situaþia centraliza-
toare a cantitãþilor de moto-
rinã achiziþionate ºi utilizate
pentru irigaþii, aferentã pe-
rioadei pentru care solicitã
acordarea ajutorul de stat prin
rambursare, întocmitã con-
form modelului prevãzut în
anexa nr.9 din ordin; b) co-
pie a facturilor fiscale de
cumpãrare a motorinei emi-
se de vânzãtor pe numele so-
licitanþilor; c) situaþia centra-

lizatoare a cantitãþilor de apã pen-
tru irigaþii, întocmitã conform mo-
delului prevãzut în anexa nr.11 din
ordin; d) copie a facturilor de apã
din care sã reiasã volumul de apã
consumat de cãtre beneficiar; e)
situaþia suprafeþelor irigate, pe
structuri de culturi, aferentã pe-
rioadei pentru care se solicitã aju-
torul de stat; f) copie a documen-
telor de identitate ºi/sau a docu-
mentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modificãri faþã
de cererea de acord prealabil pen-
tru finanþare. Cererile de platã pot
fi depuse de administrator/repre-
zentantul legal sau împuternicitul
acestuia, caz în care împuternici-
rea este emisã de cãtre administra-
torul/ reprezentantul legal ºi este
însoþitã de copia actului de identi-
tate al persoanei împuternicite.
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Întâmplãri tragice sosind, de nu ºtii unde
ºi fãrã vreun preaviz, lovind cu cruzime în
destinele noastre lumeºti. Fie o rachetã þin-
titã ori pur ºi simplu scãpatã de sub control
(?!) prin localitãþile însângerate din Siria, din
Afganistan, din Irak, Turcia, ori de pe o
cochetã plajã francezã. Prãbuºind clãdiri,
spitale, despicând asfaltul, dãrâmând spita-
le, ºcoli, catedrale ori moschei, muzee ºi edi-
ficii patrimoniale conservând o memorie se-
cularã. ªi, încã ºi mai crunt, ucigând vieþi
nevinovate: copii ºi bãtrâni fãrã apãrare, ti-
neri ºi adulþi prinºi în cleºtele parºiv al unei
zãlude sorþi. Uneori, fa-
milii întregi.

Un scenariu ce se
desfãºoarã, repetat, sub
ochii noºtri, aproape zi
de zi ºi la care globaliza-
rea, de-acum generalizat
mediaticã, ne face mar-
tori la fel de neputincioºi
ca ºi miile ori zecile de
mii de victime.

Scriu aceste rânduri
sub impactul a douã ast-

Rãul – un hoþ în noapte:Rãul – un hoþ în noapte:Rãul – un hoþ în noapte:Rãul – un hoþ în noapte:Rãul – un hoþ în noapte:
cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?cine ne apãrã?

Conform eurodeputatului român,
lupta pentru Mosul condusã de coa-
liþia anti-ISIS a adus o victorie teri-
torialã destul de rapidã. „Mulþu-
mesc în numele Grupului meu pen-
tru felul în care s-a cooperat ieri cu
grupurile politice pentru a adopta
foarte rapid o rezoluþie foarte echi-
libratã în ceea ce priveºte situaþia
din Mosul, în nordul Irakului. Mo-
sul este mai mult decât un simbol,
este un pas decisiv în lupta noastrã
împotriva Daesh. Totodatã, opera-
þiunea este estimatã ca fiind una
de duratã, motiv pentru care tre-
buie sã întãrim cooperarea între
noi ºi prioritatea este aceea de a-
i proteja pe civili. Trebuie sã ne
asigurãm cã aceºtia nu vor rã-
mâne captivi în Mosul, sub bom-
bardamente ºi cã nu vor fi utili-
zaþi ca scuturi umane de cãtre
Daesh. Trebuie sã ne asigurãm
cã trupele militare de pe toate
fronturile vor deschide coridoa-

Comisarul european pentru
politicã regionalã Corina Creþu a
aprobat a 2-a fazã a proiectului
major RO-NET, cu o alocare
de 45,7 milioane de euro din
Fondul european pentru dezvol-
tare regionalã (FEDR).

Început în perioada 2007–
2013, proiectul are ca obiectiv
extinderea accesului la reþeaua de
internet în bandã largã în mediul
rural din România, urmãrind ast-
fel reducerea decalajului digital din
þarã. “Acest proiect demonstrea-
zã încã o datã modul în care Fon-
durile structurale ºi de investiþii
europene contribuie la implemen-
tarea Pieþei unice digitale. Odatã

S-a aprobat a 2-a fazãS-a aprobat a 2-a fazãS-a aprobat a 2-a fazãS-a aprobat a 2-a fazãS-a aprobat a 2-a fazã
a proiectului major RO-NEa proiectului major RO-NEa proiectului major RO-NEa proiectului major RO-NEa proiectului major RO-NETTTTT

cu introducerea internetului în
bandã largã în aceste comune,
apar atât noi oportunitãþi econo-
mice, dar putem vorbi ºi de îm-
bunãtãþirea calitãþii vieþii pentru
cei care trãiesc în mediul rural”,
a declarat comisarul european
Corina Creþu.

Peste 400.000 de locuitori,
precum ºi  8.500 de compa-
nii ºi 2.800 de instituþii publice -
din toate regiunile þãrii (cu ex-
cepþia regiunii Bucureºti-Ilfov)
vor avea acces la internet în
bandã largã mulþumitã RO-NET.
În proiect sunt incluse peste
780 de comune.

MARGA BULUGEAN

„Daesh este doar simptomul unei probleme„Daesh este doar simptomul unei probleme„Daesh este doar simptomul unei probleme„Daesh este doar simptomul unei probleme„Daesh este doar simptomul unei probleme
mult mai mari din Orientul Mijlociu”mult mai mari din Orientul Mijlociu”mult mai mari din Orientul Mijlociu”mult mai mari din Orientul Mijlociu”mult mai mari din Orientul Mijlociu”

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupu-
lui S&D din Parlamentul European pentru politicã externã, a
subliniat în intervenþia sa din plenul Parlamentului European,
reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, nevoia protejãrii
civiliilor în lupta pentru Mosul. Totodatã, eurodeputatul.
Acesta a reiterat faptul cã Daesh este doar simptomul unei
probleme mult mai mari din Orientul Mijlociu. 

rele necesare pentru civili ºi pentru
persoanele strãmutate în interiorul
þãrii.”, a subliniat Victor Boºtinaru.
„Este important sã profitãm de
aceastã ocazie”

De asemenea, eurodeputatul
român a fãcut un apel la respecta-
rea regulilor ºi reglementãrilor rãz-
boiului, precum ºi un apel la o stra-
tegie post-conflict. „Grupul meu
cere tuturor pãrþilor implicate sã
respecte dreptul umanitar interna-

þional, principiul proporþionalitãþii
ºi al diferenþierii ºi sã ia toate pre-
cauþiile necesare pentru ca numã-
rul victimelor civile sã fie minim,
iar infrastructura civilã, precum
ºcolile ºi spitalele, sã fie protejatã.
Dovezile în ceea ce priveºte cri-
mele de rãzboi, crimele împotriva
umanitãþii sãvârºite de Daesh ar
trebui sã fie prezervate cu priori-
tate pentru a asigura tragerea la
rãspundere a vinovaþilor. Daesh-ul
este un simptom al unei probleme
mult mai mari în Orientul Mijlociu
ºi pânã când nu se va gãsi o solu-
þie politicã între ºiiþi ºi suniþi în Irak
ºi în regiune, nu vom ajunge la
pace în Siria, iar terorismul va fi
în continuare de actualitate. Este
important sã profitãm de aceastã
ocazie pentru a exprima susþine-

rea noastrã pentru suveranita-
tea ºi integritatea teritorialã a Ira-
kului, faþã de nevoia dramaticã
de restabilire a guvernanþei ºi a
principalelor infrastructuri de
electricitate ºi educaþie, garan-
tarea întoarcerii în siguranþã
acasã a persoanelor deplasate
intern, precum ºi protecþia ºi
participarea politicã a tuturor
minoritãþilor religioase.”

MARGA BULUGEAN

fel de întâmplãri din ºirul lung –
cât o istorie – survenite în ulti-
mul an, atât de diferite între ele
ºi, totuºi, invitând la o reflecþie
la capãtul cãreia ni se dezvãluie
precaritatea condiþiei umane în
alura ei cea mai insidioasã.

Prima s-a întâmplat, în Bu-
cureºti, la un concert autum-
nal, într-un club de-acum in-
vestit cu atributul blestemului

ºi în care ºi-au pierdut viaþa zeci de tineri
inocenþi. Cea de-a doua e încã în curs în
Italia unde, în zona ei centralã binecuvânta-
tã cu vestigii medievale de o valoare artisti-
cã fãrã egal, pãmântul s-a întors sã „respi-
re” (astfel numesc seismologii fenomenul),
la puþin peste douã luni, dar mai devastator
ºi cu o recurenþã înspãimântãtoare. Pe 24
august, în zona apenninicã la confluenþa a
trei regiuni – Abruzzo, Lazio ºi Le Marche -
, cutremurul s-a produs seara, aproape de
ceasul odihnei. De data aceasta, într-o zonã
vecinã, implicând ºi Umbria, dar propagat

în toatã Italia, de la Nord la Sud, a sosit, „în
rafale”, dimineaþa ºi seara, însã cu peste cinci
sute de replici, al cãror ºoc s-a resimþit mai
ales noaptea. Ca într-un miracol, nu s-au
înregistrat victime, dacã numãrul de 500 de
mii de evacuaþi din casele, din curþile ºi din
localitãþile lor, cu toate agoniselile unei vieþi
abandonate, nu intrã, de fapt, în aceastã si-
nistrã categorie.

Urmãrind, din puzderia de texte – jurnale
informative, reportaje de la faþa locului, ana-
lize ºi comentarii – ce-au însoþit aceste ulti-
me douã zile încãrcate seismologic, am re-
venit la un articol apãrut atunci, pe 25 au-
gust, dupã dezastru, semnat de un mare scri-
itor, Roberto Pazzi. Un prieten vechi, pe care
l-am avut ca oaspete aproape o sãptãmânã
aici, la Craiova, ºi cu care aveam sã mã re-
vãd ºi sã stãm la taifas în Italia, ba chiar, în
câteva rânduri în Abruzzo, nu departe ºi
chiar scurt timp dupã devastatorul cutremur
din 2009.

„Trei din noapte, ceasul diavolului” îºi
intitula el, atunci la cald, articolul. ªi pe care

îl aºeza sub o pecete
evanghelicã: „Fiþi pre-
gãtiþi, va sosi un hoþ
în plinã noapte (Esto-
te parati, sicut fur in
nocte, veniet…). „Ho-
þul” din avertismentul
evanghelic nu era alt-
cineva decât… moar-
tea. Implacabilã jude-
catã, aºadar, dincolo
ºi peste de orice alte
întrebãri mai degrabã

surse ale disperãrii noastre decât ale neliniº-
tii neînþelegerii; fiindcã intrã în cercul vicios
ºi crud al imposibilitãþii de a ne consola cu
fatalitatea, care nu depinde de noi.

Revenind, ieri, în paginile unui cotidian,
acelaºi scriitor, sub titlul „Rãul ºi binele” (in-
versiunea nu e întâmplãtoare!) îºi reia mai
vechiul raþionament împrumutând un vers
din marele pot triestin Umberto Saba, „Ori-
ce rãu mai mare vesteºte un bine”.

ªi de unde ºi cum va veni – se întreagã
autorul acestor rânduri scrise scurt timp
dupã clipele trãite în propria casã sub zgâl-
þâielile induse de cutremur? Rãspunsul e unul
singur ºi aparþine în egalã mãsurã condiþiei
noastre cu toatã precaritatea acesteia: bine-
le, ori cum l-am mai putea numi, îl regãsim
în astfel de momente în îmbrãþiºãrile pe care
nu doar sinistraþii, ci ºi noi, ca spectatori
nãuciþi o clipã ºi retreziþi din spaimã, ni le
acordãm reciproc ºi care ne restituie sacra-
litatea vieþii ºi fraternitatea omeneascã, nu-
cleul cel mai cald ºi mai pur al modului nos-
tru de a fi fiinþe umane.

Mã întorc la manifestãrile din Capitala
noastrã prin care s-a marcat un an de la tra-
gedia de la „Colectiv”. ªi, alãturi de pietate,
fraternitate ºi de duhul sacru ce se resimþea
în tumultul mulþimii, am simþit ºi vãzut ges-
turi ºi atitudini, fie ºi mascate sub o formã
comemorativã, cã, dacã rãul, odatã depãºit
ºi asumat, poate readuce, nu neapãrat bine-
le, ci spiritul acela conciliator de care Þara
are atâta nevoie, tentaþia de a alimenta into-
leranþa ºi gâlceava nu par a putea fi scoase
din circuitul pernicios al vieþii. Mai ales când
ispita cade sub ghilotina politicului.
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Sunt foarte mulþi paºi prin
care un tânãr poate ajunge la de-
sãvârºirea unei cariere. Sunt ob-
stacole, sunt ºi succese, dar to-
tul poate fi aleatoriu, atunci când
nu este ceva strict. „La început
de carierã, primii paºi sunt difi-
cili, iar viitorul – incert. Pânã sã
se afirme într-un domeniu, un
profesionist trece prin mai multe
etape, prima dintre ele fiind ace-
ea în care a acumulat cunoºtinþe
în facultate, însã nu are experi-
enþã practicã ºi se loveºte de re-
ticenþa angajatorilor  de a coopta
oameni neexperimentaþi. Faculta-
tea de Drept a Universitãþii din
Craiova intervine în acest sens
în sprijinul studenþilor”, a afirmat
prof.univ.dr. Gabriel Olteanu,
prodecan cu cercetarea ºi coor-
donatorul proiectului. Selecþia
tinerilor, care s-a încheiat recent,
iar printre benefeciari sunt stu-

Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova
a lansat un programt de intership, dedicat studen-

þilor înscriºi la cursurile de master , continuând
politica de deschidere instituþionalã ºi de pregãtire
a studenþilor pentru viaþa profesionalã realã. Mai
mulþi studenþi fac parte din aceastã „curricula” ,

iar beneficiile se pot vedea în timp.
denþi care au de partea lor pre-
gãtirea: Bianca Popescu, Nistor
Dragoº, Andreea Moruntale,
Goagã Adriana ºi Dihoru Isabe-
la, absolvenþi de licenþã, în 2016.

Aprecieri de la student
la decan

Nu este lipsitã de importanþã
nici declaraþia unui student : „Cei
implicaþi în intership vor avea
posibilitatea sã cunoascã activi-
tatea didacticã, de crecetare ºi
administrativã a Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova
ºi pot acumula cunoºtinþe ºi ex-
perienþã practicã ” -  Dragoº
Nistor, prezent în programul de
masterat, specializarea „ªtiinþe
penale”. Obiectivele specifice
acestui program vizeazã pregãti-
rea ºi participarea la activitãþile
didactice directe cu studenþii de
la programele universitare de li-

cenþã, activitãþi de identificare ºi
pregãtire proiecte dedicate tineri-
lor, „analiza cadrului normativ spe-
cific activitãþilor desfãºurate în in-
stituþie ºi, de asemenea, se doreºte
obþinerea feedbackului cu privire
la activitatea facultãþii, de la un

grup valoros de studenþi, aflaþi la
cursurile de master, pentru a pu-
tea îmbunãtãþi procentul de inser-
þie profesionalã la finalul cursuri-
lor. Þinem  sã amintim cã progra-
mul se deruleazã în perioada no-
iembrie 2016 – iunie 2017, iar ac-

tivitatea desfãºuratã va fi analiza-
tã de cãtrã Consiliul Facultãþii ºi
prezentatã departamentelor didac-
tice  ”, dupã menþiunea decanului
Facultãþii de Drept, prof.univ.dr.
Sevastian Cercel.

CRISTI PÃTRU

La ora 10.00, la Colegiul „Carol I ” din
Craiova se va depune o coroanãde flori la
plãcuþa comemorativã, iar de la ora 11.00,
în Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova
va avea loc inaugurarea unei expoziþii de
postere privind viaþa ºi activitatea Docto-
rului Petãr Beron, cu participarea Muzeului
din Kotel - oraºul natal al învãþatului.

Vor participa câþiva foºti lectori de limbã
bulgarã la Universitatea din Craiova,
precum ºi cercetãtori de la Institutul de
limbã ºi literaturã bulgarã din cadrul
Academiei Bulgare.

Activitatea lui Petãr Beron este strâns
legatã de oraºul Craiova, în special între
anii 1832 -1839, când a fost medic aici,
iar casa acestuia, situatã în centrul
oraºului, conform testamentului lãsat, a

Lectoratul de limba bulgarã (Facultatea de Litere, Universitatea
din Craiova) vã invitã astãzi, la comemorarea a 145 de ani de la

dispariþia eruditului bulgar Petãr Beron.

fost donatã mai târziu statului român.
Casa a fost mai întâi transformatã în
primãrie, iar în prezent face parte din
complexul de clãdiri în care îºi desfãºoa-
rã activitatea Colegiul „Carol I”.

Doctorul Petãr Beron este autorul
primului manual bulgar cu conþinut laic,
Abecedarul cu peºti, tipãrit în anul 1824
la Braºov, dar ºi autorul a peste 20 de
lucrãri ºtiinþifice. A locuit la Bucureºti,
Craiova, Braºov, Paris, Berlin, Londra,
Viena, Praga ºi Atena. Se retrage ºi
moare la proprietatea sa din Craiova, un
han la ºoseaua Craiova-Bucureºti.
Denumirea de „Hanul Doctorului” se
pãstreazã ºi astãzi ºi este atribuitã
complexului turistic din aceeaºi zonã.

MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna trecutã, studenþii români din
Serbia, care studiazã la universitãþile din Bã-
nie, s-au reunit la sediul Asociaþiei Studenþilor
Timoceni din Craiova, într-o primã ºedinþã,
unde au dezbãtut toate probleme legate de si-
tuaþia românilor din Valea Timocului. Unul din
punctele aflate pe ordinea de zi a ºedinþei res-
pective a prezentat modul în care studenþii
noi veniþi, adicã cei din anul I de studiu. s-au
acomodat cu cãminele stu-
denþeºti, cu orarul de la
facultate ºi au fãcut recu-
noaºterea oraºului. Djor-
dje Petrovic Pirke, preºe-
dintele AST Craiova ne-a
precizat cã astfel de ºedin-
þe cu studenþii timoceni
aflaþi la studii vor avea loc
sãptãmânal. „La prima
ºedinþã, le-am solicitat
membrilor AST sã vinã cu
propuneri de proiecte,
pentru anul universitar
2016-2017 prin care sã ne

La Craiova,

aducem ºi noi o contribuþie la
promovarea românismului, a
obiceiurilor ºi tradiþilor româ-
neºti. Totodatã, urmãrim sã atra-
gem atenþia cã învãþarea limbii
române în ºcolile din Timoc
este impetuos necesarã pentru
cã, atunci când se vine la stu-
dii, la Universitate, timocenilor
sã le fie mult mai uºor pentru a
înþelege cursurile. Din acest
punct de vedere vom încerca
sã participãm la toate proiecte-
le ce vizeazã predarea limbii ro-
mâne...”, a subliniat Djordje Pe-
trovic Pirke. Studenþii timoceni
de la Univesitatea din Craiova

au fãcut ºi o vizitã  în Capitalã unde au des-
coperit istoria României, frumuseþile patriei
noastre ºi au luat contact cu muzeele de la
Bucureºti, cu mediul universitar din Capita-
lã ºi au putut sã stea de vorbã ºi cu profe-
sori, istorici ºi reprezentanþi ai Departamen-
tului Românilor de Pretutindeni.

MARGA BULUGEAN
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„Fântâna din satele Olteniei de câmpie, loc plin
de simbolisme, de viaþã ºi de bucurie, rãmâne un
martor mut, din ce în ce mai uitat, al unei societãþi
rurale care dispare încet. (…) Privitorul este lãsat
într-o condiþie reflexivã la finalul periplului sãu.
Cum va mai fi conºtient de adâncimile unui izvor
ºi cum se va mai pune în poziþia de a scoate cu
efort apa din adâncuri, realizând bogãþia de sen-
suri a vieþii ºi umplând cumpãna sufletului de un
suflu nou, pozitiv, plin de bucurie? Este întreba-
rea la care aceastã minunatã expoziþie invitã. ªi
omul e în pericol sã gãseascã din ce în ce mai greu
rãspunsul”. (Din „Ochii pãmântului care oglin-
desc cerul”, Octavian Schintee, 2016)
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Cu ocazia împlinirii, la 3 noiembrie, a 150 de ani de la
naºterea scriitorului al cãrui nume îl poartã, Casa de Cultu-
rã „Traian Demetrescu” organizeazã în perioada 1-5 noiem-
brie „Sãptãmâna TRADEM”.

Programul se deschide astãzi, ora
19.00 cu o nouã întâlnire în cadrul
proiectului „Prãvãlia culturalã îþi
dã rendez-vous la Tradem”, tema
dezbãtutã fiind una dominantã pen-
tru viaþa ºi opera poetului: „Sensi-
bilitatea”. Cu acest prilej, vor fi pre-
zentate ºi câteva schiþe ºi obiecte
artistice realizate de Bogdan Florea,
dupã poemele lui Tradem. Miercuri
ºi joi vor fi zile cu uºi deschise la
Camera Memorialã a poetului, care
va putea fi vizitatã între orele 9.00 ºi
15.00.

Vineri, 4 noiembrie, la ora 17.00, în
Galeria „Vollard” este programatã lan-
sarea volumului „Poeme de dragos-
te”, de Valeriu Grigorie, prezentat de
Liliana Hinoveanu ºi Constantin Pã-

Asociaþia Fotoclub „Mircea Faria” din Craiova,
în parteneriat cu Muzeul Naþional al Þãranului Ro-
mân, vã invitã joi, 3 noiembrie, ora 17.00, la deschi-
derea expoziþiei „Fântânile Olteniei”. Sunt prezen-
tate lucrãrile fotografilor Dorian Delureanu, din
Craiova, ºi Cristian Bassa, din Bucureºti, ca rezul-
tat al unui proiect de cartografiere a fântânilor de uz

Dupã ce i-a adus în faþa publicului
craiovean pe Ilie Gheorghe, Nataºa
Raab, Geni Macsim ºi Adrian Ando-
ne, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
reia proiectul „Ia te uitã la...” ºi
astãzi, de la ora 18.00, vã dã întâlnire
cu unul dintre cei mai de seamã
actori: Valeriu Dogaru. „Veþi avea
ocazia sã descoperiþi amintiri din
perioada repetiþiilor, povestiri
amuzante sau emoþionante despre
creaþiile scenice, din cabina de
machiaj sau din viaþa artistului”,
precizeazã organizatorii. Întâlnirea va
avea loc la Sala „Ia te uitã!” a teatru-
lui (preþ bilet: 11 lei), prezentator fiind
scriitorul Nicolae Coande. Valeriu
Dogaru (n. 10 octombrie 1938,

Corabia de Jos, judeþul Dâmboviþa) este absolvent al
Institutului de Artã Teatralã ºi Cinematograficã din Bucu-
reºti, promoþia 1963, an în care a fost angajat la Teatrul de
Stat din Bârlad. Un an mai târziu a venit la Naþionalul
craiovean, pe a cãrui scenã a jucat, pânã azi, peste 100 de
roluri, de coloraturã dramaticã, dar ºi comicã. Este Societar
de Onoare al acestei instituþii, din 21 martie 2004, ºi laureat
cu Medalia Meritul Cultural al României.

Actorul Valeriu Dogaru –
faþã în faþã cu publicul,
la Sala „Ia te uitã!”

Personalitate marcantã a Teatrului
Naþional din Craiova, actriþa Iosefina
Stoia a pãrãsit scena vieþii, lãsând în
urmã amintirea unui numãr impresio-
nant de personaje pline de vioiciune
ºi umor, pe care le-a întruchipat de-a
lungul prestigioasei sale cariere.
Originarã din Lugoj, Iosefina Stoia
(18 februarie 1935 – 30 octombrie
2016) a încântat publicul craiovean
timp de peste trei decenii, alãturi de
soþul ei, Dorel Stoia, având un loc de
onoare printre marii actori ºi regizori
ai teatrului românesc. «Preþuita
actriþã a ºtiut sã aducã zâmbetul ºi
buna dispoziþie ce au caracterizat-o,
atât pe feþele ºi în sufletele celor

apropiaþi, cât ºi pe cele ale spectatorilor, fiind o sursã
inepuizabilã de glume, vorbe de duh ºi pozitivitate. Vitalita-
tea ei molipsitoare ºi-a pus amprenta pe fiecare rol interpre-
tat, indiferent de amploarea acestuia. În lunga sa carierã, a
lucrat cu regizori remarcabili precum Vlad Mugur, Tompa
Gabor, Mihai Mãniuþiu, Silviu Purcãrete etc. A jucat în
spectacole memorabile cu care a strãbãtut lumea ºi care au
adus celebritatea internaþionalã teatrului craiovean, ca
„Phaedra” ºi „A douãsprezecea noapte”, ambele regizate de
Silviu Purcãrete. Teatrul craiovean devine mai sãrac la
plecarea acestei actriþe care a încântat cu harul ei generaþii
întregi de spectatori», se menþioneazã într-un comunicat al
teatrului.

S-a stins din viaþã actriþa
Iosefina Stoia

La Galeria de Artã
„Aman” a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” are loc
astãzi, ora 12.00,
vernisajul expoziþiei de
artã plasticã intitulate
„STORY”, cu lucrãri de
Cezar-Vasile Grigores-
cu, elev în clasa a IX-a
la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”.
Pasionat de graficã ºi

design vestimentar, tânãrul artist este, în prezent, bursier al
programului „Tinere Talente” derulat de Fundaþia „Principesa
Margareta a României”. A participat la mai multe expoziþii de
grup la Teatrul Naþional din Bucureºti ºi Ateneul Român,
organizate de fundaþie, ca ºi la Concursul Internaþional
„Basmele Reginei Maria” – ediþiile 2015 ºi 2016. Studiazã, în
paralel, la Palatul Copiilor ºi ªcoala Popularã de Arte „Cornetti”
din Craiova, avându-i profesori pe Valentin Boboc, Ioana
Flueraºu ºi Lidia Margelu.

Expoziþie de artã plasticã
la Galeria de Artã „Aman”

comunitar din regiunea Olteniei. Vernisajul va avea
loc la Sala Acvariu a Muzeului Naþional al Þãranului
Român, iar expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe data
de 27 noiembrie, intrarea publicului fiind liberã.
„Fântânile Olteniei” ar putea fi vãzute ºi de craio-
veni, însã o perioadã în care expoziþia sã fie prezen-
tatã aici nu a fost deocamdatã stabilitã, spun autorii.

Începe „Sãptãmâna TRADEM”

Dorian Delureanu (n. 1967, Dr. Tr. Severin) este ingi-
ner, iar în prezent activeazã în domeniul dezvoltãrii regio-
nale. A fotografiat în perioada 1993-2000 spectacolele Te-
atrului Naþional din Craiova. A urmat un curs de portret
sub îndrumarea Lucianei Mulas în San Marino în 1995 ºi
un stagiu de fotografie la Avignon Theatre Festival. A
realizat fotografii la spectacole regizate de Beatrice Bleonþ,
Silviu Purcãrete, Mihai Mãniuþiu, Topa Gabor, Vlad Mu-
gur. A realizat ºase expoziþii personale, iar fotografii ale
sale fac parte din colecþia World Press Photo Foundation.
A publicat în Le Nouvel Observateur ºi în revistele Scena
ºi Teatrul azi. Este membru al Fotoclubului „Mircea Fa-
ria” din Craiova (fondat în 1963), iar din 2014 este preºe-
dinte al fotoclubului.

Prin cãlãtoriile lor, desfãºu-
rate anul acesta în peste 40 de
locuri din judeþele Dolj ºi Me-
hedinþi, cei doi fotografi, Dori-
an Delureanu ºi Cristian Bas-
sa, au avut ca obiectiv o primã
documentare a unor fântâni
vechi din Oltenia ºi a spaþiilor
în care acestea se regãsesc. În
proiect sunt incluse fântânile
de sat ºi de hotar/rãscruce,
multe aflate într-un stadiu avan-
sat de degradare. Punctul de
plecare al proiectului ºi al ex-
poziþiei îl reprezintã explorãrile
din Dolj ºi Mehedinþi, urmând
sã se extindã ºi în celelalte ju-
deþe din Oltenia. O þintã este
realizarea unei hãrþi a acestor
monumente, cu elemente spe-
cifice de identificare.

Expoziþia preia mesajul pro-
iectului „Fântâni singurati-
ce din Oltenia” pentru a-l
face cunoscut publicului de
muzeu din România, pornind
de la fotografiile ºi notele fã-
cute de-a lungul cãlãtoriilor.
Fotografiile sunt realizate atât
pe film, cât ºi în format digi-
tal, alb-negru, dar ºi color,
tocmai în ideea de a percepe
imaginea acestor fântâni ºi ca
urme, documente de arhivã,
dar, totodatã, ºi ca pe locuri
vii pe hãrþile mentale ale co-
munitãþilor rurale

«Fântânile Olteniei rurale
nu sunt toate la fel. Unele

sunt mai vechi, de dincolo de perioa-
da comunistã, pânã foarte departe,
consemnate în documente de vânza-
re-cumpãrare de pãmânturi, însemna-
te pe hãrþi comerciale, puncte vitale
pentru asigurarea transportului per-
soanelor ºi mãrfurilor cu vehicule tra-
se de animale, parte din ritualuri reli-
gioase ºi obiceiuri ale locurilor. Fân-
tânile mai noi, construite prin anii ‘60-
‘70, înlocuiesc ºi/sau adaugã elemen-
te din arhitectura vremii ºi materiale
de construcþii noi (acoperiºul de ci-
ment, tablã, planºeul, mãsuþe, garduri)
peste trecutul din piatrã ºi lemn al pri-
melor, cele doar cu încheieturi de fier.

Fântânile întâlnite se deosebesc
unele de altele prin mecanismul care
pune în miºcare apa ºi anume: fântâni
cu cumpãnã, cu roatã, cu scripete ºi
bârnã, cu pompã, jgheab pentru ani-
male. Sunt consemnate în Oltenia mai
multe roluri ritualice ale fântânii cum
ar fi: fântânã de pomanã pânã la al ºap-
telea neam (cu cruci pe stâlpi), fântâ-
nã de întâlnire, de nuntã, fântânã de
hotar, fântânã ca loc de ritual de puri-
ficare ºi ºtergere a pãcatelor, fântânã
de descântec. Valorarea socialã ºi eco-
logicã înscrisã în memoria colectivitã-
þilor o precedã pe cea de întrebuinþa-
re: chiar dacã devin nefuncþionale sau
doar apa lor nu mai este potabilã, nu
se dãrâmã, acest lucru fiind conside-
rat de rãu augur pentru comunitate, la
fel cum este interpretat ºi secarea apei
fântânilor», precizeazã organizatorii
evenimentului de la Muzeul Naþional
al Þãranului Român.

Cristian Bassa (n.1980, Bucureºti) lucreazã în domeniul
bancar. A urmat cursurile de fotografie ale ªcolii de Poeticã
Fotograficã „Francisc Mraz” (2009-2011), dar ºi cursuri de
fotojurnalism ºi de proiecte foto documentare. Este desig-
ner, editor ºi pasionat de volume de fotografie. A fost edi-
tor al revistei FOTO4ALL (2015-2016), editor principal al
revistei online de fotografie Oitzarisme (2014-2016). În pre-
zent este editor al revistei-blog de fotografie CRITICAL
MESS. A iniþiat ºi desfãºurat patru proiecte de fotografie în
scopuri sociale pentru organizaþii caritabile, iniþiative care
au fost finalizate ºi cu expoziþii personale. Este pasionat de
fotografie ca modalitate de exprimare ºi ca forþã documen-
tarã. Fotografiazã atât pe film, cât ºi digital, pe fiecare me-
diu având proiecte fotografice de lungã duratã.

dureanu. De la ora 18.00, în Salonul Medieval, Lorena Stu-
paru Pãvãlan ºi Cornel Mihai Ungureanu vor susþine co-
municãrile „Dinspre epistolarul lui Tradem” ºi, respectiv,

„Cãrþile citite de Traian Demetrescu”.
Tot în cadrul „Sãptãmânii TRADEM”

vor fi decernate premiile celei de-a
XXXVIII-a ediþii a Concursului Naþio-
nal de Poezie „Traian Demetrescu”, fes-
tivitatea fiind anunþatã pentru sâmbãtã,
5 noiembrie, de la ora 12.00, la Galeria
„Vollard”. În aceeaºi zi, de la ora 17.00, în
Salonul Medieval va avea loc o manifes-
tare organizatã în parteneriat cu Filiala
Bucureºti – Traduceri Literare a Uniunii
Scriitorilor din România, cu sprijinul Mi-
nisterului Ceh al Culturii. Este vorba de-
spre un recital poetic susþinut de doi re-
prezentanþi importanþi ai peisajului liric
contemporan din Cehia: Petr Hruska ºi
Radek Fridrich, aceºtia fiind însoþiþi de
traducãtorul Mircea Dan Duþã ºi de Pe-
ter Sragher, preºedintele Filialei Bucu-
reºti – Traduceri Literare a USR.
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Candidatul prorus, Igor Dodon, a obþinut 48,22% din
voturi în scrutinul prezidenþial din Republica Moldova,
urmând sã se confrunte cu Maia Sandu, un politician
considerat proeuropean, care a primit 38,43%, în al doilea
tur de scrutin, conform rezultatelor anunþate dupã nu-
mãrarea de 99,7% din sufragii. Igor Dodon, liderul Par-
tidului Socialiºtilor (PSDM, stânga, prorus), avusese
52,56% dupã numãrarea a 60% din voturi. Dumitru Ciu-
baºenco (Partidul Nostru, PN, centru-stânga, proeuro-
pean) este pe locul al treilea, cu 6,03% din voturi. Pe
locurile urmãtoare sunt Iurie Leancã (Partidul Popular Eu-
ropean, PPEM, centru-dreapta), cu 3,5%, Mihai Ghimpu
(Partidul Liberal, PLM), cu 1,8%, Valeriu Ghileþchi (inde-
pendent), cu 1,08%, Maia Laguta (independent), cu
0,75%, Silvia Radu (independent), cu 0,4% ºi Ana Guþu
(Partidul Dreapta, centru-dreapta, unionist), cu 0,17%.
Prezenþa la urne a fost, conform datelor preliminare, de
49,03% din totalul persoanelor cu drept de vot.

Premierul Islandei, Sigurdur Ingi
Johannsson, demisioneazã în urma
rezultatelor alegerilor parlamentare

Sigurdur Ingi Johannsson, premierul
islandez, a demisionat dupã ce partidul
sãu a pierdut în cadrul alegerilor
parlamentare, în faþa Partidului
Piraþilor, alianþã de centru-stânga.
Johannsson ºi-a anunþat demisia pe un
post de televizune naþionalã, dupã ce
Partidul Progresului, de centru-dreapta,
a obþinut mai puþin de jumate din
numãrul de mandate parlamentare, în
urma alegerilor care au avut loc
duminicã. “Demisia este în concordan-
þã cu Constituþia, aceasta trebuie
înmânatã ºi voi rãmâne în funcþie pânã
când noul Guvern va fi format”, a
declarat Johannsson. Partidul Progre-
sul a pierdut în favoarea Partidului
Piraþilor, al cãrui mesaj a câºtigat
popularitate în rândul votanþilor, în
ultimele luni. Partidul Piraþilor a ieºit
în cadrul alegerilor parlamentare din
Islanda pe locul al doilea, pe primul loc
fiind Partidul Indepedenþei, ce a format
o coaliþie guvernamentalã cu Partidul
Progresul. Partidul Independenþei a
câºtigat 21 de locuri în parlament,
Partidul Piraþilor a obþinut 10, în
vreme ce Partidul Progresiv va avea
doar 8 locuri în Parlamentul islandez.

Mariano Rajoy a depus jurãmântul
pentru un nou mandat de premier al
Spaniei, dupã zece luni de crizã politicã

Mariano Rajoy a depus, ieri, jurã-
mântul pentru un nou mandat de
prim-ministru al Spaniei, în faþa
regelui Felipe al VI-lea, punând astfel
capãt unei perioade de peste zece luni
de crizã politicã. Rajoy, liderul Partidu-
lui Popular, a reuºit sã formeze un nou
guvern dupã douã alegeri generale
neconcludente. Noul cabinet condus de
Mariano Rajoy va trebui sã apeleze la
sprijinul opoziþiei pentru a putea sã
guverneze, în condiþiile în care Parla-
mentul spaniol este puternic scindat.
Liderul conservator a primit sâmbãtã
votul Parlamentului pentru a forma un
guvern minoritar, cu 170 de voturi
pentru, 111 împotriva, în timp ce 68 de
parlamentari s-au abþinut.

Poliþia danezã a descoperit cadavrele
a trei refugiaþi sirieni într-un congelator

Poliþia danezã a anunþat luni cã a
descoperit cadavrele a trei refugiaþi
sirieni, o femeie ºi cele douã fiice ale
sale, într-un congelator din aparta-
mentul în care victimele locuiau, aflat
în oraºul Aabenraa, iar autoritãþile
sunt acum în cãutarea soþului femeii
ºi tatãl celor douã minore. Femeia, în
vârstã de 27 de ani, ºi cele douã fiice,
în vârstã de ºapte, respectiv nouã ani,
au fost descoperite decedate dupã ce o
rudã îngrijoratã a alertat poliþia în
legãturã cu dispariþia acestora, scrie
The Associated Press. “Soþul victimei
ºi tatãl celor douã copile nu a fost
gãsit în apartament ºi este cãutat” se
afirmã în comunicatul Poliþiei.
Familia de origine sirianã a ajuns în
Danemarca în cursul anului 2015 ºi
au primit statul de refugiaþi. Dane-
marca a primit 21.000 de imigranþi
anul trecut, însã numãrul imigranþilor
care au ajuns în aceastã þarã a scãzut
semnificativ dupã ce Copenhaga a
reintrodus controalele la frontiere de la
începutul anului 2016.

Cel puþin 300 de copii-soldaþi folosiþi de
SI au fost uciºi în ultimele douã sãptãmâni
de când forþele guvernamentale irakiene ºi
aliaþii acestora au lansat o ofensivã de re-
cucerire a oraºului Mosul, aflat sub con-
trolul organizaþiei teroriste Stat Islamic.
Potrivit Observatorului Sirian pentru Drep-

Aproximativ 25.000 de persoane au fost
dislocate pe teritoriul statului italian, în urma
cutremurelor care au avut loc în Italia în-
cepând din luna august, conform Unitãþii
de Protecþie civilã. Mii de persoane au ieºit
pe strãzi din cauza seismelor, semnalându-
se scene de panicã. Sute de persoane aflate
în stare de ºoc au sunat la serviciile de ur-
genþã. Clãdiri întregi au fost evacuate din
raþiuni de precauþie. Un cutremur de 6,5
grade pe scara Richer a avut loc duminicã
dimineaþã în regiunea italianã Umbri. Sute
de clãdiri s-au prãbuºit, iar alte mii au su-
ferit daune structurale, pagubele fiind esti-
mate la zeci de milioane de euro. Amatrice,
este o altã localitate afectatã grav de cutre-
murul din august, s-a prãbuºit o bisericã ºi

Biroul Federal de Investigaþii (FBI) a
obþinut un mandat de percheziþie pentru
emailurile gãsite pe calculatorul perso-
nal portabil al Humei Abedin, vice-pre-
ºedintã a campaniei electorale a candi-

Alegerile prezidenþiale din Republica Moldova:Alegerile prezidenþiale din Republica Moldova:Alegerile prezidenþiale din Republica Moldova:Alegerile prezidenþiale din Republica Moldova:Alegerile prezidenþiale din Republica Moldova:
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FBI-ul obþine mandat de percheziþie
a e-mailurilor lui Hillary Clinton

datei democrate, ca
parte a investigaþiei
mailurilor lui Hilla-
ry  Cl inton.  Noul
mandat a trebuit sã
fie obþinut din cau-
za faptului cã auto-
rizaþia deþinutã de
FBI de percheziþiei
calculatorului aco-
perea numai inves-
tigaþia lui Anthony
Weiner, fostul soþ al
Humei Abedin, an-
chetat pentru cã ar

fi trimis mesaje cu implicaþii sexuale unei
fete în vârstã de 15 ani. Noile emailuri
private ale lui Hillary Clinton au fost des-
coperite în momentul în care FBI-ul a
confiscat dispozitive electronice ce apar-

þineau lui Rauschner Huma Abedin, vice-
preºedintã a campaniei electorale a can-
didatei democrate, ºi soþului ei, Anthony
Weiner. Computerul în cauzã ar fi apar-
þinut lui Anthony Weiner ºi a fost con-
fiscat în cadrul investigaþiei acestuia.
Obþinerea mandatului are loc dupã ce
Harry Reid, lider al Senatului, avertizase
cã ancheta FBI ar putea încãlca legea.
Potrivit acestuia, directorul Biroului de
Investigaþii, Comey ar demonstra dublu-
standard faþã de abordarea unui subiect
sensibil, fiind acuzat cã ar sprijini Parti-
dul Republican. De asemenea, reluarea
anchetei ar putea încãlca unul dintre ar-
ticolele Constituþiei americane, Hatch
Act, care interzice autoritãþilor oficiale
sã influenþeze alegerile electorale. Arti-
colul în cauzã limiteazã activitatea politi-
cã a angajaþilor federali.

Cel puþin 25.000 de persoane dislocate, în urma
cutremurelor din Italia începând din luna august

un sediu al administraþiei locale. În orãºelul
Norcia s-a prãbuºit Basilica San Benedict.
Prãbuºiri de clãdiri au fost înregistrate ºi în
localitãþile Castelsantangelo
sul Nera ºi Preci. Ca mãsu-
rã de precauþie, la Roma au
fost închise catedralele San
Paolo ºi San Lorenzo. Douã
alte cutremure - de 5,6, res-
pectiv 6,0 grade pe scara
Richter - au avut loc mier-
curi searã în centrul Italiei.
Primul cutremur, de 5,6
grade, s-a produs la ora
19.10 (20.10, ora Româ-
niei), în zona localitãþii Vis-
so (provincia Macerata,

regiunea Marche), la adâncimea de doar
10 kilometri, a anunþat Institutul american
de Geofizicã (USGS).

Peste 300 de copii-soldaþi ai grupãrii Stat Islamic,
uciºi în ofensiva pentru eliberarea oraºului Mosul

turile Omului (OSDO), peste 480 de sol-
daþi ai reþelei SI au fost uciºi de la începu-
tul ofensivei pentru eliberarea oraºului ira-
kian Mosul. Cel puþin 300 dintre aceºtia sunt
”pui de lei ai califatului”, aºa cum sunt nu-
miþi copiii-soldaþi ai reþelei teroriste Stat
Islamic. Potrivit Organizaþiei Naþiunilor

Unite, cel puþin 232 de civili au fost mãce-
lãriþi de SI, în cursul sãptãmânii trecute.
Între 12.000 ºi 15.000 de persoane au fost
pânã acum nevoite sã îºi pãrãseascã locuin-
þele din cauza operaþiunilor militare care
vizeazã recucerirea oraºului Mosul, ultimul
bastion al teroriºtilor în aceastã þarã.
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Spioana
Se difuzeazã la HBO,

ora 15:00

Susan Cooper este un analist
CIA modest, care lucreazã la
birou, ºi eroul necunoscut din
spatele celor mai periculoase
misiuni ale agenþiei. Când
partenerul ei iese din reþea ºi
un alt agent de top este com-
promis, ea se oferã voluntarã
sã lucreze sub acoperire ca sã
se infiltreze în lumea unui
traficant de arme ºi sã prevenã
o crizã globalã.

Cursã fãrã frâne
Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:00

Trebuie sã ai calitãþi speciale
ca sã poþi merge pe o bicicletã
super-uºoarã, fãrã frâne ºi cu o
singurã vitezã, sã fii combinaþia
perfectã între un biciclist su-
per-talentat ºi unul complet
nebun, capabil sã riºte sã fie
sleit pe caldarâm de fiecare
datã când se lanseazã în goa-
nã pe strãzile supra-aglomera-
te ale oraºului. Dar acest mesa-
ger pe douã roþi, care e obiº-
nuit sã-ºi riºte viaþa, va pãºi de
data aceasta ceva ºi mai gro-
zav în ultima sa cursã...

Borat! - Învãþãturi din America pentru
ca toatã naþia Kazahstanului sã profite

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora   22:30

Sacha Baron Cohen, starul
ºi autorul emisiunii "Da Ali G
Show” aduce pentru prima
datã pe marile ecrane perso-
najul sãu din Kazahstan,
Borat Sagdiyev, jurnalist.
Borat pleacã din Kazahstan
în America pentru a realiza
un documentar. Pe când
strãbate aceste þinuturi,
Borat întâlneºte persoane
reale aflate în situaþii reale.

MARÞI - 1 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 Ediþie specialã (R)
11:25 Ediþie specialã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Tenis de masã masculin
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
21:50 Ediþie specialã
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Superconsumatorul (R)
00:35 TVR 60
01:30 Dincolo de viitor (R)
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 În grãdina Danei (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 - Povestea

minoritãþilor din România (R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:00 D'ale lu' Miticã (R)
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - O istorie

polemicã  ºi sentimentalã
20:50 TVR60 - filler
21:10 Destine ca-n filme
22:00 Poveste dupã poveste
23:10 Caravana cinematograficã
2009, Romania, Germania,

Dramã
00:50 TVR60 - filler

TVR 2

07:30 Monster House - Casa e
un Monstru!

09:00 Ferma lebedelor
10:40 Un strop de roz
12:10 Amerika
13:20 Cu ce þi-am greºit noi,

Doamne?
15:00 Spioana
17:00 Hotelul Taj Mahal
18:30 Monster House - Casa e

un Monstru!
20:00 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
21:30 Warren Jeffs: Un profet poligam
23:00 Pãdurea blestematã
00:35 Greu de ucis 4

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Cursã fãrã frâne
2012, SUA, Acþiune, Thriller
21:45 Fotbal UCL: Manchester

City -Barcelona
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:15 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:00 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile PROTV

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Model de la Paris
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 În ritm de step 2 (R)
14:15 Înmormântarea (R)
16:15 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Zborul 93
22:30 Borat! - Învãþãturi din

America pentru ca toatã naþia
Kazahstanului sã profite

00:15 Escadronul Întâi
01:30 Cine A.M.
05:30 Stuart Little
06:30 Cowboy (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Apel de urgenþã (R)
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Drum fãrã întoarcere
2009, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Drum fãrã întoarcere (R)
2009, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - Legia
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie!
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Fight Night Craiova: "Lei

în cuºcã"
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
00:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 1 noiembrie - max: 14°C - min: 3°C

$1 EURO ........................... 4,5057 ............. 45057
1 lirã sterlinã................................5,0069....................50069

1 dolar SUA.......................4,1131........41131
1 g AUR (preþ în lei)........168,5008.....1685008

Cursul pieþei valutare din 1 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 1  noiembrie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile

art.1, alin.1 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzã-
tor funcþiilor contractuale ºi a crite-
riilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotãrârea
nr.286/2011, astfel cum a fost modi-
ficat prin Hotãrârea de Guvern
nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015, Cen-
trul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþiona-
le Dolj, organizeazã concurs  în data
de 23.11.2016, ora 10,00, la sediul
din str.Alexandru Macedonski,
nr.28, pentru ocuparea unui post
contractual vacant de execuþie de
îngrijitor. Concursul  va consta în 3
etape succesive, dupã cum urmea-
zã: selecþia dosarelor de înscriere;
proba scrisã- 23.11.2016, ora 10,00,
susþinerea probei practice care se
va comunica odatã cu rezultatul de
la proba scrisã. Potrivit art.3 din ace-
laºi Regulament-cadru, în vederea
participãrii la concurs, candidatul
trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: Condiþii generale: are
cetãþenia românã, cetãþenie a altor
state membre ale Uniunii Europe-
ne sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domi-
ciliul în România; cunoaºte limba
românã, scris ºi vorbit; are vârsta
minimã reglementatã de prevede-
rile legale; are capacitate deplinã de
exerciþiu; are o stare de sãnãtate co-
respunzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza ade-
verinþei medicale eliberate de me-
dicul de familie sau de unitãþile sa-
nitare abilitate; îndeplineºte condi-
þiile de studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice potri-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
vit cerinþelor postului scos la con-
curs; nu a fost condamnatã defini-
tiv pentru sãvârºirea unei infracþi-
uni contra umanitãþii, contra statu-
lui ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu inten-
þie, care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia si-
tuaþiei în care a intervenit reabilita-
rea. Condiþii de înscriere ºi partici-
pare- îngrijitor: studii generale; ve-
chime în muncã: 2 ani. Dosarul de
concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, urmãtoarele acte: 1)ce-
rere de înscriere la concurs adre-
satã conducãtorului autoritãþii sau
instituþiei publice organizatoare;
2)copia actului de identitate sau
orice alt document care atestã iden-
titatea, potrivit legii, certificatul de
cãsãtorie, dupã caz; 3)copiile docu-
mentelor care sã ateste nivelul stu-
diilor ºi ale altor acte care atestã efec-
tuarea unor specializãri, copiile
documentelor care atestã îndepli-
nirea condiþiilor specifice; 4)copia
carnetului de muncã, conformã cu
originalul, sau, dupã caz, o adeve-
rinþã care sã ateste vechimea în
muncã, în meserie ºi/sau în specia-
litatea studiilor; 5)cazierul judiciar
sau o declaraþie pe propria rãspun-
dere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu func-
þia pentru care candideazã; 6)ade-
verinþã medicalã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate corespunzãtoare
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior
derulãrii concursului de cãtre me-
dicul de familie al candidatului sau
de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
7)curriculum vitae. Actele prevãzu-
te la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în
original la Compartiment Financiar-
Contabilitate-Personal, în vederea

verificãrii conformitãþii copiilor cu
acestea. În cazul în care candidatul
depune o declaraþie pe proprie rãs-
pundere cã nu are antecedente pe-
nale, dacã este declarat admis la
selecþia dosarelor, acesta are obli-
gaþia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului ju-
diciar, cel mai târziu pânã la data
desfãºurãrii primei probe a con-
cursului. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã pe
data de 15.11.2016, ora 14,00  la
sediul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj, din str.Ale-
xandru Macedonski nr.28, Craio-
va. Informaþii suplimentare se pot
obþine de la dna. Dumitru Iuliana,
telefon: 0351.176.984.

BVDM TRANSCO SRL cu se-
diul în Craiova, Bulevardul  Oltenia,
Nr.39, Bl.66F, Sc.1, Ap.3 anunþã pu-
blicul interesat cã intenþioneazã sã
obþinã aviz de gospodãrire a ape-
lor de la ABA – Jiu pentru staþie
mobilã de sortare – spãlare agre-
gate minerale amplasatã în extravi-
lanul Comunei  Breasta. Mai multe
detalii se pot cere la telefon: 0742/
633.960, Dl. Bucica Mirel.

S.C. PROCAR NEVADA SRL
prin RONCEA ROBERT anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea: Demon-
tarea (dezansamblarea) maºinilor ºi
echipamentelor scoase din uz pen-
tru recuperarea materialelor CAEN
3831 ce se desfãºoarã în comuna
Malu Mare, str. Bechetului, nr.25.
Informaþiile privind potenþialul im-
pact  asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj (15 zile de
la data apariþiei anunþului).
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OFERTE DE SERVICI

Angajez la marginea Cra-
iovei la scos þelinã rãdãcini
cu cazmaua, 1500 RON /
lunar – necesitã bicicletã.
Telefon: 0727/714.184.
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curãþenie,
menaj, îngrijire bãtrân. Te-
lefon: 0767/323.821.

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 casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.

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 (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna 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.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

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

Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electr ice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabi l .  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; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 1 noiembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 1 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:

ANUNÞ

Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã in temeiul
prevederilor

HG nr.286/ 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, con-
curs pentru ocuparea urmatoarelor funcþii vacante de naturã
contractualã:

        - referent-cadru tehnic, SVSU Cãlãraºi (perioadã nedeter-
minatã )-1 post;

        - referent debutant (încasator-perioadã nedeterminatã) -
1 post;

         - inspector specialitate debutant (informatician-perioadã
nedeterminatã) -1 post,

    Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 23 noiembrie 2016- proba scrisã;
 - în data de 25 noiembrie 2016- proba de interviu,

    Condiþii de participare la concurs:
- studii medii liceale, (pentru funcþiile de referent –încasator si

referent-cadru tehnic);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã (pentru
funcþia de inspector specialitate debutant -informatician);

- cunoºtinte de operare pe calculator ;
Dosarele de concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu, docu-

mentele prevazute de art. 6 din HG nr.286/2011 ºi se vor depune în
termen de 10 zile lucratoare de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a .

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei sau la telefon:
0251 379.052 0769 251122,  persoana de contact:Manda Daniela.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 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: 0729/
684.222.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
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 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
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 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, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 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.
Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
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.

DIVERSE
Ofer gratuit perucã de
damã de culoare blondã.
Telefon: 0721/352.831.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracentral,
complet mobilat, 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comer-
cial 145 mp pentru ac-
tivitate medicalã în Vâl-
cea, str. Calea lui Tra-
ian lângã Spitalul Ju-
deþean. Telefon: 0734/
877.885.

CITAÞII
Creþu Cãtãlin este chemat
pentru 10 noiembrie 2016
la Judecãtoria Craiova ca
pârât în dosarul Nr.
28834/215/2015, CMF3.

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

PIERDERI
Pierdut card tahograf,
atestat marfã ºi atestat
agabaritic pe numele
MARICA LIVIU CRISTI-
NEL. Se declarã nule.
Pierdut Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Management
Ecologic al Resurselor
Naturale, Universitatea din
Craiova, pe numele TRO-
CAN ANDREI. Se decla-
rã nulã.
CONDOLEANÞE
Lacrimi de durere la
despãrþirea de priete-
na noastrã CARMEN
POPESCU. Condolen-
þe familiei îndoliate!
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace! Fami-
lia Bercã Valentin ºi
Indiana.

Rica, ªtefan ºi Mircea Ar-
deleanu regretã decesul
ing. IOAN POPESCU ºi
sunt, cu tot sufletul alã-
turi de familia îndureratã.
Colectivul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aris-
tia” Aman este alãturi de
colega lor Simcelescu De-
lia în momentele grele pri-
cinuite de decesul mamei,
BAIDAN ELENA. Dumne-
zeu s-o odihneascã!
Ovidiu Bãrbulescu ºi
George Crãciunoiu sunt
alãturi de sculptorul Emi-
lian Popescu la durerea
pricinuitã de încetarea din
viaþã a soþiei CARMEN.

COMEMORÃRI
Azi se împlinesc 20 de
ani de când scumpa
noastrã VALERIA (VALI)
SOCOTEANU a dece-
dat. Candelele aprinse
la mormântul tãu sunt

o dovadã cã la tine ne
gândim mereu. Regre-
tele  ºi durerea noastrã
sufleteascã se vor opri
când la tine vom veni.
Familia
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Englezii de la Manchester
City vor încerca, desearã,
sã spele ruºinea trãitã pe
“Nou Camp”, în urmã cu
douã sãptãmâni, când Barca,
cu un Messi fenomenal, le-a
administrat un sec 4-0.
Rezultat facilitat, însã, ºi de
eliminarea goalkeeper-ului
Claudio Bravo, petrecutã în
debutul pãrþii secunde (53),
moment în care formaþia
blaugrana înregistra un
avantaj minim. Eºecul în
cauzã este al cincelea din tot
atâtea “directe”, precedente-
le venind în “duble” din
optimile ediþiilor 2013-2014
ºi 2014-2015.

O nouã înfrângere le-ar
putea provoca britanicilor
mari dureri de cap, în
contextul în care Monchen-
gladbach va trece, în Ger-
mania, de Celtic. Nemþii i-ar
depãºi cu douã “lungimi”,
situaþie extrem de periculoa-
sã pentru City în perspecti-
va duelului de pe “Borussia-
Park”, din 23 noiembrie.

În meciurile de campionat
din week-end, formaþia lui
Pep Guardiola ºi-a pãstrat
poziþia de lider, la egalitate
de puncte cu Arsenal ºi
Liverpool, datoritã unei

“Cetãþenii” au o revanºã de luat“Cetãþenii” au o revanºã de luat“Cetãþenii” au o revanºã de luat“Cetãþenii” au o revanºã de luat“Cetãþenii” au o revanºã de luat
Manchester City – FC Barcelona, astãzi,

ora 21:45, în direct la PRO TV ºi la Dolce Sport 1

Cu excepþia partidei de azi, dintre Beºiktaº ºi Napoli, programatã a debuta la ora 19:45, restul confruntãrilor
vor lua startul la ora obiºnuitã, 21:45.

În faza urmãtoare a competiþiei se calificã primele douã clasate din fiecare grupã, în timp ce ocupantele
poziþiilor trei vor continua în cealaltã întrecere continentalã, Liga Europa.

izbânzi cu 4-0 pe terenul lui
West Bromwich (goluri
Aguero 2 ºi Gundogan 2). A
fost prima victorie a “cetã-
þenilor” dupã trei runde în
care strânseserã doar douã
puncte. Cât îi priveºte pe
catalani, aceºtia au au bifat
al treilea succes la rând în
La Liga, doar 1-0, pe teren
propriu, cu “lanterna”
Granada (gol Rafinha),
menþinându-se astfel la douã
puncte în spatele liderului
Real Madrid.

Pe de altã parte, în prolo-
gul acestei runde, cu numã-
rul 4, Beºiktaº poate prelua
ºefia grupei B dacã va trece,
pe malurile Bosforului, de
Napoli. ªi turcii chiar deþin
reþeta succesului, dupã ce
au trecut de formaþia lui
Chiricheº în turul din Italia,
scor 2-1. Moþi sau Keºeru
sunt alþi români care ar
putea fi vãzuþi la lucru în
aceastã searã, în Ludogoreþ
– Arsenal. Totodatã, avem
reprezentanþi ºi la nivelul
arbitrajului, brigada condusã
de Ovidiu Haþegan fiind
desemnatã sã conducã
cealaltã partidã a acestei
grupe (A), dintre FC Basel
ºi Paris Saint-Germain.

SERIA 1 – Etapa a 9-a: Victoria
Pleniþa – Fulgerul Maglavit 2-0, Vâ-
nãtorul Desa – Flacãra Moþãþei 1-4,
Poiana Mare – Avântul Rast 2-2, Ciu-
percenii Vechi – Recolta Cioroiaºi 4-
2, Avântul Giubega – Victoria Periºor
0-0, Galicea Mare – Viitorul Dobridor
7-1, Spicul Unirea – Ciupercenii Noi
3-4. Voinþa Caraula a stat.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei
22p (- 1 joc), 2. Pleniþa 21p (- 1 joc),
3. Cioroiaºi 19p, 4. Desa 16p (- 1
joc), 5. Unirea 15p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 9-a: Gloria Ca-
tane – Progresul Bãileºti 3-1, Mãceºu
de Sus – Recolta Urzicuþa 1-0, Mãce-
ºu de Jos – Viitorul Afumaþi 5-2, ªtiinþa
Calopãr –Viitorul Þuglui 0-2, Dunãrea
Gighera – Unirea Goicea 0-2, Aktiv
Padea – Fulgerul Întorsura 2-6, Seaca
de Câmp – Progresul Cerãt 3-2. Viito-
rul Giurgiþa –Triumf Bârca nu s-a dis-
putat.

Clasament (primele 5): 1. Catane
25p,  2 .  Mãceºu J .  22p,  3 .  Þuglui
21p, 4. Mãceºu S. 18p, 5. Calopãr
15p (- 1 joc).

SERIA 3 – Etapa a 8-a: Voinþa Pu-
þuri – AS Rojiºte 3-1, Progresul Cas-
tranova – Fulgerul Mârºani 3-0, Avân-

DIGI SPORT 2

9:30 – TENIS (F) – Turneul de la Zhu-
hai: ziua 1 / 12:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Paris: ziua a 2-a.

DIGI SPORT 3

19:00 – BASCHET (M) – Liga Campio-
nilor: CSM CSU Oradea – Avtodor Sara-
tov.

DIGI SPORT 4

12:00, 14:00, 16:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Zhuhai: ziua 1.

DOLCE SPORT 1

19:00 – BASCHET (M) – Liga Cam-
pionilor: CSM CSU Oradea – Avtodor
Saratov / 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Manchester City – Barcelona.

DOLCE SPORT 2

19:45, 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Beºiktaº – Napoli, Eindhoven
– Bayern Munchen / 1:00 – HO-
CHEI – NHL: New York Rangers
– St Louis.

DOLCE SPORT 3

21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Ludogoreþ – Arsenal.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

LIGA A V-A
tul Dobreºti – Tricolor Dãbuleni 2-1,
Avântul Daneþi – Victoria Cãlãraºi
6-1, Unirea Tâmbureºti – Inter Secui
1-1, Amãrãºtii de Jos – Amãrãºtii de
Sus 1-3.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri
19p, 2. Castranova 18p, 3. Secui 16p,
4. Amãrãºtii S. 16p,  5. Rojiºte 13p.

SERIA 4 – Etapa a 8-a: Torentul
Secui – Flacãra Drãgoteºti 5-0, Viito-
rul Ghindeni – City Leu 0-2, ªtiinþa
Celaru – Viitorul Coºoveni 2-2, Ener-
gia Radomir – Avântul Pieleºti 2-0, Lu-
ceafãrul Popânzãleºti – Viitorul Teasc
2-2,  Viitorul II Cârcea – Progresul
Mischii 10-0.

Clasament (primele 5): 1. Celaru
22p, 2. Cârcea II 22p, 3. Radomir
18p, 4. Leu 18p, 5. Coºoveni 15p.

SERIA 5 – Etapa a 8-a: Voinþa Bel-
cin – Valea Fântânilor 3-1, AS Greceºti
– ªtiinþa Craiova 0-4, Betis Craiova –
Jiul Breasta 2-1, Voinþa Raznic – Ra-
pid Potmelþu 2-4, Vulturul Cernãteºti
– AS Scãeºti 5-1, CS Sopot – Viitorul
Craiova 8-1. Jiul Bâlta a stat.

Clasament (primele 5): 1. Potmel-
þu 18p, 2. Cernãteºti 17p, 3. Bâlta 16p
(- 1 joc), 4. Belcin 16p (- 1 joc), 5.
Valea Fântânilor 15p (- 1 joc).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

FC Basel – Paris SG.

EUROSPORT 1

7:30, 8:30, 12:40 – SNOOKER.

TVR 1

17:30 – TENIS DE MASÃ (M) – Preli-
minarii Campionatul European 2017: Ro-
mânia – Cehia.

PRO TV

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Manchester City – Barcelona.

Astãzi
GRUPA A

Ludogoreþ (1p) – Arsenal (7p)
FC Basel (1p) – Paris SG (7p)

GRUPA B
Beºiktaº (5p) – Napoli (6p)
Benfica (4p) – Dinamo Kiev (1p)

GRUPA C
Monchengladbach (3p) – Celtic (1p)
Manchester City (4p) – Barcelona  (9p)

GRUPA D
Atletico Madrid (9p) – Rostov (1p)
Eindhoven (1p) – Bayern Munchen (6p)

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-ALIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 4-A

Mâine
GRUPA E

Monaco (5p) – ÞSKA Moscova (2p)
Tottenham (4p) – Leverkusen (3p)

GRUPA F
Dortmund (7p) – Sporting Lisabona (3p)
Legia Varºovia (0p) – Real Madrid (7p)

GRUPA G
FC Copenhaga (4p) – Leicester (9p)
FC Porto (4p) – Bruges (0p)

GRUPA H
Sevilla (7p) – Dinamo Zagreb (0p)
Juventus (7p) – Lyon (3p)
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)

Calancea – La cele douã faze
periculoase ale oaspeþilor, bara ºi
golul, nu prea avea ce face. În rest,
nu a întâmpinat probleme.

Briceag – S-a complicat în câ-
teva faze inutil, fiind admonestat
de Mulþescu, dar per total a fãcut
un meci bun, este într-o formã
remarcabilã. Îºi revendicã întrea-
ga bandã dreaptã, este prezent în
ambele faze. Perfectã centrarea
pentru Ivan la gol.

Kay – Deºi a avut destule mingi
recuperate, golul oaspeþilor i se
poate imputa, fiind depãºit de Þu-
cudean, care abia intrase în careu.

Acka – Evoluþie bunã a ivoranu-
lui, ºi-a fãcut treaba în defensivã.

Vãtãjelu – Mai discret în ofen-
sivã ca de obicei, dar în apãrare a
fost impecabil, a avut câteva in-
tercepþii de efect, în special la pa-
sele lui Sânmãrtean.

Popov – E evident cã nu se sim-
te bine în poziþia dedicatã de Mul-

Liga I – etapa a 14-a
Concordia – CFR Cluj 1-2
Au marcat: N. Roºu 34 – pen. / Bud 38, Omrani 71.
„U” Craiova – Pandurii 2-1
Au marcat: Mãzãrache 52, Ivan 90 / Þucudean 84.
Dinamo – Astra 2-2
Au marcat: Nemec 34, Hanca 52 / Sãpunaru 83, Nicoarã 90 –

pen.
ASA – Gaz Metan 1-3
Au marcat: Morar 43 / Llullaku 7, 31, Eric 64.
CSMS Iaºi – Steaua 0-2
Au marcat: Tamaº 35, Man 86.
Meciurile Viitorul – FC Voluntari ºi FC Botoºani – ACS Poli s-

au jucat asearã.

1. Steaua 14 9 3 2 20-10 30
2. Craiova 14 8 3 3 21-15 27
3. Gaz Metan 14 6 5 3 18-15 23
4. Viitorul 13 7 2 4 16-13 23
5. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
6. Dinamo 14 5 5 4 24-16 20
7. Botoºani 13 6 2 5 21-15 20
8. Pandurii 14 5 4 5 15-16 19
9. Voluntari 13 4 3 5 19-20 15
10. Astra 14 3 5 6 13-20 14
11. Chiajna 14 3 4 7 7-17 13
12. CSMS Iaºi 14 3 3 8 12-17 12
13. ASA 14 2 2 10 12-27 2
14. ACS Poli 13 4 2 7 13-23 0
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Succesul la limitã de pe teren propriu cu Aso-
ciaþia Regal Sport Club „Ferdinand I“, scor  3-2,
a adus echipa de juniori under 17 a Universitãþii
Craiova pe primul loc în Liga Elitelor, dupã 10

þescu, la centrul terenului. Pe de o
parte, antrenorul îl plaseazã pe
posturi pe care nu este obiºnuit,
pe de altã parte pare indispensabil
în formula de bazã, gãsindu-i-se
un loc, indiferent care este acesta.
A avut un ºut bun de la distanþã în
repriza a doua, puþin pe lângã poar-
tã ºi i-a scos mingea la centrare lui
Briceag, în ultimul minut.

Zlatinski – Un nou meci bun
pentru bulgar, care pare neobosit.
Din intercepþia sa la Sânmãrtean
s-a nãscut golul lui Mãzãrache. Din
pãcate, la faze fixe abuzeazã de
centrãri trimise pe colþul scurt,
cãtre nimeni.

Ivan – A fost cel mai bun jucã-
tor al primei reprize ºi probabil
MVP-ul partidei. A alergat mult, a
centrat de douã ori excelent ºi a
ratat douã mari ocazii, una cu drep-
tul, la pasa lui Bancu, ºi cealaltã
cu stângul, pe care ºi-a creat-o sin-
gur. În partea a doua a fost mai

discret, dupã ce Unguruºan a fost
trimis sã-l blocheze, dar a apãrut
oportun la centrarea lui Briceag în
ultimul minut ºi a adus victoria. Are
patru meciuri consecutive în care
marcheazã ºi nu putea fi neglijat
de selecþioner.

Nuno Rocha – Prestaþie mo-
destã, a pãrut obosit. A ratat o oca-
zie mare în debutul partidei, când
a reluat prea moale de pe 6 metri,
apoi s-a mai remarcat doar prin
pasa pe culoar cãtre Ivan, la oca-
zia din ultimul minut al primei pãrþi.
De amendat gestul sãu la schim-
bare, care i-a adus al patrulea car-
tonaº galben ºi va lipsi la Târgu
Mureº.

Bancu – Nu a fãcut un meci
bun, a greºit multe pase, a fost
defazat în multe rânduri. A oferit
totuºi douã centrãri bune, una pe
reprizã, pentru Ivan ºi Mãzãrache.
La faza golului oaspeþilor n-a reu-
ºit sã-l deposedeze pe Þucudean

ºi a lãsat banda liberã pentru cen-
trarea lui Pleaºcã.

Mãzãrache – A centrat bine
pentru Rocha la ocazia din minu-
tul 4. Apoi, l-a scãpat din marcaj
pe Alexandru la cea mai mare oca-
zie a oaspeþilor, bara din minutul
19. Când Mulþescu se pregãtea sã-
l schimbe, a marcat. Excelentã vi-
tezã de reacþie, dribling în vitezã ºi
ºut cu stângul, dupã ce a aºteptat
sã-i vinã mingea bine. Imediat, a
ratat o ocazie imensã de a realiza
prima sa dublã pentru Universita-
tea. A mai avut douã devieri bune
cu cãlcâiul.

Gustavo – Deºi n-a pãrut sã
intre bine în joc, a avut câteva
reuºite apoi, datoritã determinã-
rii, insistenþei. A scos un fault în
dreapta ºi din acea fazã fixã a
centrat perfect pentru Rambe.

Rambe – A avut ocazia de a
marca imediat dupã ce a intrat,
când Gustavo a centrat, Stanca
a ieºit sub minge, dar lovitura de
cap a trecut peste poartã.

Kelic – Introdus doar pentru
a mai trece timpul, a prins doar
faza fixã la care s-a fluierat fina-
lul jocului.

etape, la egalitate cu Dinamo ºi cu un punct în
faþa Viitorului. Atacantul Jovan Markovic, cu o
dublã, ºi Mihãilã au adus echipa antrenatã de
Daniel Mogoºanu în postura de liderã, compo-
nenþa la ultimul joc fiind: Bobonete – Niþuicã,
Constantinescu, Sima, Vadasis – Dobre, ªerban
– Nichifor, Zbona, Mihãilã – Markovic. Au mai
intrat: Stãiculescu, Cercel. În runda viitoare,
alb-albaºtrii vor juca în deplasare cu Petrosport
Ploieºti.

Juniorii U19 ai ªtiinþei au remizat, scor 1-1,
cu formaþia CS Mioveni. Rodeanu a marcat pen-
tru echipa pregãtitã de Bogdan Budescu, forma-
tã din: Costoaie – Vlãdoiu, Cojocaru, Bogdan, An-
drei – Rodeanu, Þoiu – Bârzan, Guºatu, Cârlig –
Stroe. Au mai intrat: Geanimu, Gunie, Ion. La
aceastã categorie de vârstã, Universitatea este pe
locul 7, cu 14 puncte, jumãtate din câte a acu-
mulat liderul, Dinamo. În runda urmãtoare, cra-
iovenii vor juca în deplasare cu Steaua.

La juniori E, Universitatea Craiova – Unirea
Leamna 6-3. Au marcat: Lãpãdãtescu 2, V. Ba-
dea 2, Dan 2. Nelu Petriºor a mizat pe: Gãgeatu
– Lãpãdãtescu, V. Badea, P. Badea, Dan, Stan-
ciu, Belu, ªiºoe, Crãciun, Aniþa.
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