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- Chestia aia cu Caracalul ºi

caru’, nu mai e valabilã, Popescule,

carul în politicã s-a rãsturnat.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Cartea istoricului american
Keith Hitchins, profesor la
Universitatea din Il l inois,
„România 1866-1947” (Ed.
Humanitas, 2013), este o lec-
turã obligatorie, agreabilã,
impunându-se prin rigoarea
cercetãrii, limpezimea ºi an-
vergura intelectualã a auto-
rului. Ceea ce ne valideazã
Keith Hitchins, în legãturã
cu participarea României în
al doilea rãzboi mondial, nu
reprezintã, fireºte, o nouta-
te frapantã, dar constituie
„cãrãmizi trainice” la adevã-
ruri indubitabile.
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ªase cazuri de infectare cu
virusul HIV au fost descope-
rite în Dolj, în urma teste-
lor care s-au fãcut pe parcur-
sul lunii iulie, în mai multe
laboratoare din judeþ. Direc-
þia de Sãnãtate Publicã (DSP)
a anunþat cã între acestea
sunt douã cazuri la care vi-
rusul a fost descoperit dupã
testãri ocazionale.
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RAT Craiova a început, de ieri, sã ridice maºinile care sunt parcate neregu-
lamentar, atât pe domeniul public, cât ºi pe cel privat al municipiului. Apariþia
echipei de ridicãri, care este însoþitã ºi de poliþiºti locali, i-a luat prin surprin-
dere pe ºoferi, însã nimeni nu a avut nimic de obiectat împotriva acestei mã-
suri, care se va aplica, de acum încolo, în tot oraºul. Iar, din 28 august, când
societatea de transport îºi va achiziþiona propriile autoutilitare, echipele de
ridicãri vor fi ºi mai prezente pe bulevardele centrale ºi în cartierele Craiovei.

33333 AC
TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

RARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarRARARARARAT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridT Craiova ridicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcicã maºinile parcate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentarate neregulamentar
Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!



2 / cuvântul libertãþii marþi, 22 august 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Premierul Tudose: Parlamentarii
vor încasa pensiile speciale
doar dupã ce vor face vârsta
de pensionare

Premierul Mihai Tudose a preci-
zat, duminicã seara, cã parlamen-
tarii vor încasa pensiile speciale
doar dupã ce vor face vârsta de pen-
sionare, el apreciind cã aºa este
normal sã se întâmple. „Pentru cã
toatã lumea spune de parlamentari,
spun eu de-acum: la parlamentari,
acea pensie ocupaþionalã, pensie
specialã, poþi sã þi-o iei dupã ce faci
vârsta de pensie. Deci dacã un par-
lamentar a fãcut un mandat la 30
de ani, nu înseamnã cã la 30 de ani
începe sã ia pensie. La 6o ºi ceva de
ani îºi ia pensia. Pânã atunci, nu ºi-
o ia. Cam asta ar fi normalitatea”,
a spus Tudose, la Antena 3. Minis-
trul Muncii, Olguþa Vasilescu, a
anunþat, recent, cã în cadrul minis-
terului se lucreazã la o Lege a pen-
siilor, care va fi finalizatã în luna
octombrie.

PNL se va reuni la Neptun
pentru a stabili strategia
parlamentarã de toamnã

Liberalii se vor reuni în perioa-
da 31 august – 2 septembrie, la
Neptun, pentru a discuta strategia
pe care o vor adopta în sesiunea
parlamentarã de toamnã, a decla-
rat, luni, secretarul general al PNL,
Robert Sighiartãu, afirmând cã BEx
a decis ºi convocarea Consiliului
Naþional pe 15 septembrie. „Biroul
Executiv a decis convocarea Birou-
lui Permanent Naþional împreunã
cu grupurile parlamentare, dar ºi
cu parlamentarii din Parlamentul
European pentru 31 august, 1 ºi 2
septembrie la Neptun în care vom
discuta despre strategia ºi tactica
pe care PNL o va adopta în aceastã
sesiune parlamentarã ºi în care vom
stabili ºi prioritãþile legislative pe
care PNL le va avea în aceastã sesi-
une de toamnã”, a declarat secre-
tarul general al PNL, Robert Si-
ghiartãu. Biroul Executiv a decis ºi
convocarea Consiliului Naþional al
PNL pe 15 septembrie, la Braºov, a
precizat Robert Sighiartãu. „Vom
avea întâlniri cu membri de drept
ai Consiliului Naþional ºi vom ad-
opta câteva hotãrâri importante
pentru organizarea PNL, dar ºi stra-
tegia politicã a partidului pentru
urmãtoarea perioadã”, a adãugat
secretarul general al PNL.
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Licitaþia pentru manuale a repre-
zentat ºi încã reprezintã o adevã-
ratã piatrã de moarã pentru Minis-
terul Educaþiei Naþionale, afirmã
fostul ministru Mircea Dumitru pe
pagina sa de Facebook. “(...) Lici-
taþia pentru manuale a reprezentat
ºi încã reprezintã o adevãratã pia-
trã de moarã pentru minister. Pro-
blemele se cunosc de mulþi ani, ele
nu mai sunt un secret pentru ni-
meni: legislaþie deficitarã pe achi-
ziþii publice, instituþii nereformate”,
a afirmat Dumitru.

El a spus cã programele ºcolare
au fost rezultatul muncii profeso-
rilor din þarã, cooptaþi în urma unui
apel public în grupuri de lucru pe discipline.
“Nu eu, Mircea Dumitru, am scris programe-
le ºcolare ºi nici guvernul tehnocrat, faþã de
care actualul ministru manifestã, se pare, o
realã obsesie. Programele ºcolare au fost re-
zultatul muncii profesorilor din þarã, cooptaþi,
în urma unui apel public, în grupuri de lucru
pe discipline. De altfel, a fost pentru prima
datã când procesul a decurs astfel, coordonat
de Institutul pentru ºtiinþe ale Educaþiei. (...)
Printr-un exerciþiu de voinþã al colegelor ºi co-
legilor profesori, al colegelor ºi colegilor din

Ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu,
a afirmat, ieri, în urma întâlnirii cu sindi-
caliºtii Confederaþiei Sindicale Naþionale
Meridian, cã legea pensiilor are multe ine-
chitãþi care pot fi reglate doar printr-o nouã
legislaþie. „Avem de-a face cu o lege a pen-
siilor care are multe inechitãþi. De-a lungul
timpului s-a încercat în Parlament repara-
rea acestor inechitãþi. Totul se poate regla
numai printr-o lege nouã. Ne gândim la o
legislaþie pe pensii care sã corecteze ine-
chitãþile”, a spus Vasilescu, în urma întâl-
nirii cu membrii Confederaþiei Sindicale
Naþionale Meridian (CSN Meridian).

La rândul lor, reprezentanþii Confedera-
þiei au cerut eliminarea pensiilor speciale.
„La întâlnire au venit oameni din minerit,
pãduri, transporturi, ape ºi au cerut doam-

Directorul general al companiei
aeriene de stat Tarom, Eugen Da-
vidoiu, ºi-a dat demisia, ieri-dimi-
neaþã. Decizia sa a fost luatã dupã
ce la ultima ºedinþã de guvern pre-
mierul Mihai Tudose a criticat
managementul acestuia, în ultimul
an fiind înregistrate pierderi de pes-
te 104 milioane lei.

ªeful Tarom ºi-a înaintat demi-
sia cu toate cã duminicã anunþa cã
nu are motive sã plece de la con-
ducerea companiei, argumentând
cã a adus douã aeronave noi ºi cã
a început restructurarea „deranjând
unele grupuri de interese” care „vor
sã disparã companiile de stat”. În-
trebat, la Digi TV, dacã i s-a cerut
demisia, directorul general de la
Tarom a rãspuns: „Nu am de ce
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minister ºi de la institut, în ianuarie 2017 aceste
programe aveau girul Comisiilor naþionale de
specialitate. Mai era nevoie de mici ajustãri de
formã, pentru ca ordinul de ministru sã poatã
fi semnat ºi publicat”, a mai susþinut fostul
ministrul al Educaþiei.

El a afirmat cã Educaþia nu se va însãnã-
toºi atâta vreme cât raþiunea de a acþiona într-
un minister, într-un inspectorat ºcolar sau
într-o ºcoalã va fi una “politicã”. “Mi-e greu
sã cred cã ministrul Educaþiei a avut infor-
maþii despre situaþia licitaþiei manualelor ºco-

lare pentru clasa a V-a doar cu
puþine zile înaintea ºedinþei de
Guvern de sãptãmâna trecutã.
Mi-e greu sã cred cã, atunci când
a dat asigurãri celor peste
170.000 de elevi de clasa a V-a ºi
pãrinþilor lor cã manualele lor
sunt pe drum, ministrul a putut
minþi cu seninãtate. (...) Educa-
þia nu se va însãnãtoºi atâta vre-
me cât raþiunea de a acþiona într-
un minister, într-un inspectorat
ºcolar sau într-o ºcoalã va fi una
eminamente politicã”, a mai spus
Mircea Dumitru.

Toate manualele, cu excepþia
celor pentru clasa a V-a, sunt în

ºcoli, a anunþat ministrul Educaþiei Naþionale,
Liviu Pop, vineri, la începutul ºedinþei de Gu-
vern. “Toate manualele, cu excepþia clasei a
V-a, sunt deja în ºcoli. La clasa a V-a, pentru
primele douã luni de zile, avem soluþie de re-
zervã, cu îndrumarele pentru fiecare elev, în
aºa fel încât, odatã cu finalizarea contestaþii-
lor pe care editurile le-au fãcut, sã integrãm
manualele în timpul anului ºcolar. Dar în 11
septembrie toþi elevii vor avea îndrumãtorul,
profesorii vor fi formaþi în aºa fel încât sã poa-
tã desfãºura normal ora”, a declarat Pop.

Directorul general al Tarom a demisionat
Premierul Tudose: Nu l-am convins eu, nu am vorbit cu el

sã-mi dau demisia. Pentru ce sã
mi se cearã demisia, cã am adus
douã aeronave noi? Cã am început
restructurarea companiei? Am de-
ranjat, probabil, unele grupuri de
interese, dar asta e”.

În schimb, premierul Mihai Tu-
dose a anunþat, duminicã seara, cã
va dispune Corpului de control sã
investigheze situaþia de la Tarom,
companie care a înregistrat o pier-
dere istoricã, el subliniind cã aceas-
ta nu va fi închisã sau vândutã, dar
cã e necesar sã intre pe profit.

Premierul Mihai Tudose: Nu l-am
convins eu, nu am vorbit cu el

Premierul Mihai Tudose a de-
clarat, luni dimineaþa, referitor la
demisia directorului general Tarom,

cã nu l-a convins el, nu a vorbit cu
acesta, precizând cã nu e cazul ca
ministrul Transporturilor sã-ºi dea
demisia.

Întrebat despre demisia direc-
torului general Tarom, care ar fi
spus cã este “curat ca lacrima”,
premierul Mihai Tudose a preci-

zat: „Despre lacrimi o sã mai vor-
bim noi. Ce spune domnia sa e pro-
blema domniei sale. Nu l-am con-
vins eu, nu am vorbit cu el”. Toto-
datã, Mihai Tudose a precizat cã
ministrul Transporturilor, Rãzvan
Cuc, nu ar trebui sã-ºi dea demisia
ca gest de onoare.

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii: Inechitãþile
din legea pensiilor se pot corecta printr-o legislaþie nouã

nei ministru sã se termine cu pensiile spe-
ciale. Sã facem o lege ca pensiile speciale
sã disparã. Ce doreºte ºi opoziþia ºi pute-
rea din Valea Jiului este ca celor mulþi sã li
se mãreascã pensia ºi sã fim mai atenþi cu
cei mulþi.(...) Minerii ar dori sã se calcule-
ze pensiile în funcþie de contribuþia pe care
au avut-o de-a lungul timpului. Unii pânã
în 2011 aveau o pensie, iar alþii au altã pen-
sie dupã 2011”, a explicat preºedintele CSN
Meridian, Ion Popescu.

Liderii Confederaþiei Sindicale Naþiona-
le Meridian au avut, ieri, o întâlnire de lu-
cru cu ministrul Muncii, în cadrul cãreia a
fost analizatã situaþia din mai multe sec-
toare, respectiv minerit, transporturi, ad-
ministraþie, poliþie, silviculturã, culturã ºi
mass-media.
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Cartea istoricului american Keith Hitchins,
profesor la Universitatea din Illinois, „Româ-
nia 1866-1947” (Ed. Humanitas, 2013), este
o lecturã obligatorie, agreabilã, impunându-
se prin rigoarea cercetãrii, limpezimea ºi an-
vergura intelectualã a autorului. Ceea ce ne
valideazã Keith Hitchins, în legãturã cu parti-
ciparea României în al doilea rãzboi mondial,
nu reprezintã, fireºte, o noutate frapantã, dar
constituie „cãrãmizi trainice” la adevãruri in-
dubitabile. La 20 august 1944 – aºadar –
marea ofensivã sovieticã, pe frontul româ-
nesc începuse. Situaþia în jurul Iaºiului deve-
nise excesiv de criticã, deºi rezistenþa forþe-
lor germane, de departe mai susþinutã decât
a unitãþilor româneºti, încã mai putea fi luatã
în consideraþie. La 22 august, Ion Antones-
cu a vizitat linia frontului, realizând gravita-
tea situaþiei. Dacã trupele sovietice strãpun-
geau linia defensivã Focºani-Galaþi, între Car-
paþi ºi Dunãre, în Sudul Moldovei, soarta
României – susþine istoricul american – era
pecetluitã „pentru vecie”. Informaþiile milita-
re descurajatoare, privind înaintarea sovieti-
cilor, de-a lungul întregului front, l-au con-
vins în cele din urmã pe Ion Antonescu cã
nu mai existã nicio speranþã în a stãvili valul.

ªi, întors la Bucureºti, pentru a-l informa pe
Rege, deºi Blocul Naþional Democratic nu
stabilise încã data pentru rãsturnarea sa, s-a
vãzut invitat la Palat, unde refuzând „sã ac-
cepte armistiþiul imediat” a fost arestat, îm-
preunã cu Mihai Antonescu, care îl însoþea.
Alþi colaboratori apropiaþi ai lui Ion Antones-
cu, invitaþi ºi aceºtia la Palat, pentru un pre-
supus Consiliu de Coroanã, au fost de ase-
menea reþinuþi. Data 26 august 1944 stabilitã
de organizatori – Iuliu Maniu, Constantin I.C.
Brãtianu, Lucreþiu Pãtrãºcanu – a fost de-
vansatã, în momentul în care s-a aflat de in-
tenþia lui Ion Antonescu de a pleca din nou
pe front, pe 24 august. Exercitându-ºi pre-
rogativele constituþionale, Regele l-a numit
pe generalul Constantin Sãnãtescu, unul din
comandanþii armatei care sprijinea planul Blo-
cului Naþional Democratic, de rãstunare a lui
Ion Antonescu, sã formeze un nou guvern.
La ora 22, pe data de 23 august, la radioul
public, s-a difuzat proclamaþia Regelui cãtre
þarã, anunþându-se ruperea relaþiilor diploma-
tice cu Germania ºi armistiþiul cu Aliaþii. Ro-
mânia se alãtura acestora împotriva Axei. ªi
va avea un aport consistent, în scurtarea rãz-
boiului. Din pãcate, nerecunoscut. Constan-

tin Sãnãtescu a dat instrucþiuni emisarilor ro-
mâni, aflaþi la Cairo, pentru a accepta armis-
tiþiul pe baza condiþiilor din 12 aprilie 1944.
Cartea istoricului american Keith Hitchins nu
exceleazã în subtilitãþi neºtiute, chiar dacã
diminueazã aportul comuniºtilor, reprezentaþi
de Lucreþiu Pãtrãºcanu, dupã ce istoriogra-
fia româneascã, dinainte de 1989, procedase
exact invers. Oricât de bine ar fi fost regizat
momentul arestãrii lui Ion Antonescu la Pa-
lat, este greu de crezut cã Eugen Cristescu,
ºeful SSI, cunoscut ca destoinic ºef al intelli-
gence-ului românesc, sã nu fi avut habar. Deºi
va fi ºi el arestat. O enigmã care încã stãruie.
Ultima întâlnire dintre Hitler ºi Antonescu s-a
derulat la 5 august, la Rustemburg, ºi cei doi
militari de carierã s-au despãrþit nerezolvând
nimic. Intuiþia Mareºalului îi spunea cã va pu-
tea convinge puterile apusene sã protejeze
România, de înaintarea sovieticã în Europa,
convins fiind, cã rãzboiul împotriva Uniunii
Sovietice era unul de apãrare a  civilizaþiei eu-
ropene. Se autoamãgea, de bunã seamã, cã
occidentul va realiza cã în joc erau propriile
sale interese. O examinare a „chestiunii româ-
neºti”, cum a ajuns sã i se spunã, aratã cã
singura fãgãduinþã fãcutã de Adolf Hitler lui

Ion Antonescu, la întâlnirea din 23-24 martie,
fusese aceea cã Germania nu va mai recu-
noaºte validitatea Dictatului de la Viena, pro-
miþând cã va ordona curând trupelor ungare
sã elibereze Nordul Transilvaniei. Când Ion
Antonescu a propus sã se permitã celor
200.000 de refugiaþi români sã se întoarcã
acasã, nu ar fi primit niciun rãspuns. S-au ju-
cat, dupã cum se ºtie, mai multe cãrþi, reacþia
Bucureºtiului fiind una amestecatã. Iuliu Ma-
niu a jucat cartea unui armistiþiu prin Cairo,
cu Marea Britanie ºi SUA, care împãrtãºeau
aceeaºi înþelegere, în timp ce Mihai Antones-
cu a încercat prin Stockholm, negocieri cu
sovieticii. Ori, la mijlocul lunii mai 1944, bri-
tanicii ºi ruºii împãrþiserã Europa de Sud-Est
în mai multe zone militare operaþionale. Pre-
ferând Grecia, britanicii lãsaserã România în
zona sovieticã. În confruntarea cu Uniunea
Sovieticã România a rãmas singurã, fiindcã
aliaþii occidentali o cedaserã demult. Ceea ce
ne certificã Keith Hitchins este cã la 9 martie
1945, ca urmare a instalãrii unui guvern re-
prezentând Frontul Naþional Democrat, con-
dus de Petru Groza, instalat în urmã cu doar
trei zile, Stalin atribuia Nordul Transilvaniei
României. ªi ceea ce a urmat se ºtie.

Ieri, pânã la ora 15.00, ora re-
dactãrii acestui text, angajaþii RAT
Craiova ridicaserã 5 maºini, din-
tre care patru au fost aºezate pe
platformã ºi transportate deja în
autobaza societãþii de transport.
De aici, urmând ca proprietarii sã
vinã ºi sã o recupereze dupã ce
vor achita, evident, tariful de ri-
dicare de 300 de lei. „O singurã
persoanã a venit în timp util, adi-
cã în timp ce colegii noºtri îi ur-
cau maºina pe platformã. I s-a
adus la cunoºtinþã cã a parcat ne-
regulamentar ºi cã suportã con-
secinþele legii, cu ridicarea maºi-
nii, ºi a acceptat sã plãteascã tari-
ful de ridicare. În cazul sãu, fi-
indcã a plãtit pe loc, s-a redus la
jumãtate, iar maºina nu a mai fost
transportatã în autobazã”, a ex-
plicat Marcel Tãnãsescu, direc-
torul SC RAT Craiova, societate
care executã aceste ridicãri auto.

Prima zi a decurs fãrã incidente
Toate maºinile au fost ridicate

din zona centralã a Craiovei, care,
de regulã, este cea mai aglomera-
tã. Potrivit autoritãþilor locale, în
prima zi au fost vizate îndeosebi
trecerile de pietoni ºi staþiile de
autobuz, locuri de care ºoferii nu
þin cont ºi parcheazã neautorizat,
punând chiar în dificultate pieto-
nii. „S-a început cu zona centra-
lã, fiindcã este foarte aglomeratã
ºi trebuie sã avem în vedere eli-

Vânãtoarea ºoferilor indisciplinaþi a început!

RAT Craiova ridicã maºinile
parcate neregulamentar

RAT Craiova a început, de ieri, sã ridice ma-
ºinile care sunt parcate neregulamentar, atât
pe domeniul public, cât ºi pe cel privat al muni-
cipiului. Apariþia echipei de ridicãri, care este
însoþitã ºi de poliþiºti locali, i-a luat prin sur-
prindere pe ºoferi, însã nimeni nu a avut nimic

de obiectat împotriva acestei mãsuri, care se
va aplica, de acum încolo, în tot oraºul. Iar, din
28 august, când societatea de transport îºi va
achiziþiona propriile autoutilitare, echipele de
ridicãri vor fi ºi mai prezente pe bulevardele
centrale ºi în cartierele Craiovei.

berarea spaþiilor de maºinile par-
cate neregulamentar. Echipajul de
ridicãri a mers pe Calea Bucureºti,
pe Arieº ºi Amaradia, zone pe care
le vom avea în vedere ºi în urmã-
toarea perioadã. Un lucru îmbu-
curãtor este faptul cã oamenii au
reacþionat normal, acceptând cã
au încãlcat regulile de circulaþie
ºi cã se supun sancþiunilor”, a
menþionat, la rândul sãu, Sorin
Manda, city-managerul Craiovei,
care are în subordine societatea
de transport.

Cum decurge procedura
de ridicare

La operaþiunea de ridicare a
maºinilor participã o echipã mix-
tã, formatã din trei angajaþi ai RAT
Craiova, care se ocupã efectiv de
operaþiunea de ridicarea a auto-
vehiculelor, precum ºi doi poliþiºti
locali, cei care constatã parcarea
neregulamentarã. „Acþiunea de ri-
dicare, transport ºi depozitare se
realizeazã de cãtre SC RAT SRL
ºi se desfãºoarã numai la solicita-
rea reprezentanþilor Poliþiei Muni-
cipiului Craiova – Biroul Rutier sau
ai Poliþiei Locale a Municipiului
Craiova – Serviciul Circulaþie, în
conformitate cu prevederile Ho-
tãrârii nr. 965/2016 pentru modi-
ficarea ºi completarea Regula-
mentului de aplicare a Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 195/

2002 privind circulaþia pe drumu-
rile publice”, a explicat Tavi Ma-
teescu, directorul Poliþiei Locale
Craiova. Efectiv, poliþiºtii locali
constatã contravenþia ºi emite dis-
poziþia de ridicare, cu numãrul de
înmatriculare al maºinii, pe care
echipa de ridicãri a RAT Craiova
o pune apoi în aplicare.

Cu cât poþi fi taxat la buzunare
În cazul în care se ridicã maºina,

parcatã neregulamentar, ºoferul are
la dispoziþie douã variante ca sã ºi-o
recupereze. Cea mai puþin costisi-
toare este atunci când proprietarul
maºinii vine la maºinã în timp util,
când autoutilitara nu a apucat sã plece
spre platforma de depozitare, ºi este
de acord cu suportarea cheltuielilor.
Plata se face pe loc, iar tariful este la

jumãtate – 150 de lei. Dacã ºoferul
nu apare la maºinã, timp în care an-
gajaþii RAT Craiova transportã au-
tovehiculul ridicat deja la depozit,
ºoferul trebuie sã plãteascã între-
gul tarif de ridicare ºi transport, care
este de 300 lei pe vehicul, inclusiv
TVA. Pentru fiecare zi de staþionat
pe platforma de depozitare, pro-
prietarul maºinii mai este taxat ºi cu
un tarif de 10 lei. Tarifele pentru
ridicãrile auto au fost aprobate de
consilierii municipali în ºedinþa de
luna trecutã, autoritãþile explicând
cã este vorba de niºte taxe mici,
care sunt asemãnãtoare cu cele care
practicate în toate marile municipii
din þarã.

RAT Craiova îºi achiziþioneazã
douã autoutilitare

Ridicarea maºinilor auto se face,
deocamdatã, cu ajutorul unei sin-
gure autoutilitare, pe care societa-
tea RAT Craiova a închiriat-o de la
un privat, urmând ca, în perioada
urmãtoare, sã-ºi procure propriile
maºini. „Pe data de 28 august se
deschid ofertele la licitaþia de achi-
ziþie a autoutilitarelor pentru ridi-
cãrile auto a SC RAT Craiova. Pânã
atunci, se va acþiona cu aceastã
maºinã închiriatã”, a menþionat
Sorin Manda. RAT Craiova are în
plan sã cumpere douã maºini spe-
ciale cu care sã facã ridicãrile auto.
Angajaþii societãþii de transport
sperã cã, dupã ce vor avea la dis-
poziþie aceste autoutilitare, se vor
extinde cu acþiunea de ridicare în
mai multe zone ale oraºului, deo-
camdatã fiind vizate bulevardele
centrale ºi locurile care sunt cu-
noscute ca fiind aglomerate, cum
sunt trecerile de pietoni ºi staþiile
de îmbarcare a cãlãtorilor RAT. La
mijlocul lunii septembrie, când ar
trebui sã fie finalizatã ºi lucrarea
de reabilitare a strãzii A. I. Cuza,
autoritãþile intenþioneazã sã institu-
ie, în zona centralã, ºi parcarea cu
platã prin SMS.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, duminicã seara, în
jurul orei 20.00, Traian Anca, de
44 de ani, din localitatea Malu
Mare, în timp ce conducea un
autoturism Audi, pe D.N. 55,
dinspre Bechet cãtre Craiova, la
km 12+400 m, în localitatea
Malu Mare, nu s-a asigurat co-
respunzãtor la efectuarea vira-
jului la stânga pentru a pãtrunde
pe strada Morii, intrând în coli-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât sã-l menþinã pe craiovea-
nul Laurenþiu Capotescu zis Pã-
tatu în spatele gratiilor, în timp ce
finii sãi, Ahmed Cristian Bulacu ºi
Radu Alin Florescu, dar ºi un alt
inculpat, Alin Marius Mitrulescu,
au fost menþinuþi în arest la do-
miciliu: „Menþine mãsura arestã-
rii preventive dispusã faþã de in-
culpatul Capotescu Gheorghe La-
urenþiu. Menþine mãsura arestu-
lui la domiciliu dispusã faþã de
inculpaþii Florescu Radu Alin,
Bulacu Ahmed Cristian ºi Mitru-
lescu Alin Marius prin încheieri-
le nr.175/27.06.2017, nr.168/
19.06.2017 ºi respectiv nr.185/
11.07.2017 ale Tribunalului Dolj.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar dispusã faþã de inculpatul
Ciucã Gheorghe Sorin. Respinge
cererea inculpatului Capotescu
Gheorghe Laurenþiu de înlocuire
a mãsurii arestului preventiv cu
mãsura arestului la domiciliu ºi
cererile inculpaþilor Florescu
Radu Alin, Bulacu Ahmed Cris-

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au menþi-
nut arestarea preventivã a lui Laurenþiu Ca-
potescu zis „Pãtatu”, dar ºi arestul la domici-
liu al finilor sãi, Ahmed Cristian Bulacu ºi
Radu Alin Florescu ºi al lui Alin Marius Mi-
trulescu, inculpaþi, alãturi de alte nouã persoa-
ne într-un dosar recent înregistrat pe rolul Tri-
bunalului Dolj vizând infracþiuni de constitui-
re de grup infracþional organizat, trafic de per-

soane ºi proxenetism. Capotescu ºi finii sãi
au fost ridicaþi în urma unei acþiuni de pe 5
aprilie a.c., a poliþiºtilor ºi procurorilor de cri-
mã organizatã craioveni, în urma celor 9 per-
cheziþii fãcute fiind gãsiþi ºi ridicaþi peste
17.000 de euro, aproximativ 7.000 de lei, în-
scrisuri, 18 telefoane mobile, 12 cartele SIM,
2 laptopuri, un hard disk, un pistol airsoft ºi
85 de alice, calibru 4,55 mm.

tian ºi Mitrulescu Alin Marius de
înlocuire a mãsurii arestului la
domiciliu cu mãsura controlului
judiciar ca nefondate”. Hotãrâ-
rea a rãmas definitivã la sfârºitul
sãptãmânii trecute, când Curtea
de Apel Craiova a respins conte-
staþiile inculpaþilor. 

De la clubul de noapte
din Craiova…
trimise în Spania

Reamintim cã procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au anunþat, pe 5 aprilie a.c.,
reþinerea pentru o perioadã de 24
de ore a inculpaþilor Gheorghe
Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”,
Ahmed Cristian Bulacu, Radu
Alin Florescu ºi Gheorghe Sorin
Ciucã pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de constituire a unui grup
infracþional organizat, trafic de
persoane, trafic de minori ºi pro-
xenetism. Procurorii DIICOT
Craiova au comunicat cã, „în pe-
rioada anilor 2014 – 2017, incul-

paþii Capotescu Gheorghe Lau-
renþiu, Bulacu Ahmed Cristian ºi
Florescu Radu Alin au constituit
un grup infracþional organizat în
scopul comiterii infracþiunilor de
trafic de persoane, trafic de mi-
nori ºi proxenetism, grup la care
a aderat, în cursul anului 2015 ºi
inculpatul Ciucã Gheorghe Sorin.
Având în vedere natura legãturii
dintre inculpaþi (Capotescu
Gheorghe Laurenþiu este naºul
inculpaþilor Bulacu Ahmed Cris-
tian ºi Florescu Radu Alin), a
existat o colaborare optimã,
strânsã ºi constantã, rolurile lor
în realizarea activitãþii infracþio-
nale nefiind aceleaºi, modalitatea
concretã în care îºi împãrþeau
sarcinile fiind determinatã de îm-
prejurãrile de fapt ºi de necesi-
tãþile practice ale realizãrii sco-
pului infracþional – obþinerea de
venituri în mod facil din exploa-
tarea sexualã a victimelor”. An-
chetatorii spun cã inculpaþii au
profitat de naivitatea, situaþia ma-
terialã precarã, lipsa educaþiei ºi

starea de vãditã vulnerabilitate a
victimelor, multe minore, pentru
a le recruta fie prin inducere în
eroare, în sensul cã le promiteau
locuri de muncã în strãinãtate,
bine remunerate, fie profitând de
vulnerabilitatea lor vãditã. Astfel,
Capotescu a folosit clubul de
noapte care îi aparþine, situat în
zona „Groapã”, pe raza munici-
piului Craiova, în scopul recru-
tãrii victimelor, majoritatea mino-
re, oferindu-le „locuri de mun-
cã” ºi iluzia unei vieþi conforta-
bile. O parte din victime au fost
direcþionate, la vârsta majoratu-
lui, spre un club din Spania, adu-
cându-ºi aportul în acest sens ºi
Bulacu, dar ºi Florescu.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile în acest caz ºi au dispus
trimiterea în judecatã a 13 per-
soane: Gheorghe Laurenþiu Ca-
potescu zis „Pãtatu”, Ahmed
Cristian Bulacu, Radu Alin Flo-
rescu, Gheorghe Sorin Ciucã,
Alin Marius Mitrulescu, Cristian
Aurel Barbu, Maria Luciana Ciu-
cã, Constanþa Dobrin, Florenti-
na Andreea Dunãreanu, Laura
Dunoiu, Teodora Maria Gheor-
ghe, Ana – Maria Lopãþel ºi Mi-
haela Alexandra Tucã. Dosarul s-
a înregistrat pe 19 iulie a.c. la Tri-
bunalul Dolj ºi a intrat în camera
preliminarã, urmând sã fie anali-
zat de magistraþi.

Un accident urmat de un scandal
în stradã, în urma cãruia unul din-
tre ºoferii implicaþi a fost agresat,
s-a petrecut duminicã seara, în lo-
calitatea Malu Mare. Poliþiºtii au

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

întocmit dosar penal în cauzã, cer-
cetãrile fiind continuate sub aspec-
tul comiterii infracþiunilor de vã-
tãmare corporalã din culpã ºi loviri
ºi alte violenþe.

ziune cu o autoutilitarã Ford, ce
intrase în depãºirea sa, la vola-
nul cãreia se afla Ion Lãutaru,
de 47 de ani, din Craiova. În
urma accidentului a rezultat rã-
nirea uºoarã a unui bãrbat de 28
de ani, din Craiova, pasager în
autoutilitarã. În urma testãrii cu
aparatul etilotest a conducãtori-
lor auto a rezultat faptul cã nu
se aflau sub influenþa bãuturilor
alcoolice.

Însã imediat dupã producerea

accidentului, a izbucnit un con-
flict spontan între cei trei ocu-
panþi ai autoutilitarei ºi ºoferul
autoturismului Audi, Traian
Anca fiind lovit, însã la faþa lo-
cului ºi-au fãcut apariþia mai
multe persoane din localitate,
astfel cã cei trei au fugit. „În
cauzã, poliþiºtii rutieri au întoc-
mit dosar de cercetare penalã
sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unilor de vãtãmare corporalã din
culpã ºi loviri ºi alte violenþe,
urmând ca la finalizarea cerce-
tãrilor sã propunã soluþie legalã
prin unitatea de parchet”, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal
Cãtãlin Dochia.

Bãut la volan,
a intrat cu maºina

într-o cãruþã
Tot duminicã, în jurul orei

19.45, poliþiºtii doljeni au fost
sesizaþi prin SNUAU 112, de Ni-
colae Vizitiu, din comuna Ro-
bãneºti, cu privire la faptul cã,
în timp ce se afla într-o cãruþã
ce era condusã de soþia sa, Io-
nela Vizitiu, de 30 de ani, au
fost loviþi de un autoturism al

cãrui conducãtor auto emana
miros de alcool. Poliþiºtii depla-
saþi la faþa locului au identifi-
cat ºoferul vinovat, stabilind cã
es te  vorba  despre  Gr igore
Dinã, de 70 de ani, din aceeaºi
localitate, care a condus auto-
turismul Opel, proprietate per-
sonalã, pe strada Drumul Cra-
iovei, din comuna Robãneºti ºi
a acroºat cãruþa condusã de
femeie, din fericire fãrã a fi în-
registrate victime în urma ac-
cidentului.

Oamenii legii l-au testat cu

aparatul etilotest, care a indicat
o concentraþie de 0,83 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, motiv
pentru care conducãtorul auto
a fost condus la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde i-au fost recoltate probe
biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. ªi în acest caz a fost
întocmit dosar penal, sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de
conducerea unui vehicul sub in-
fluenþa alcoolului, dupã cum a
mai precizat inspector principal
Cãtãlin Dochia.

Accident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu MareAccident cu... scandal, la Malu Mare

Capotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliuCapotescu – menþinut dupã gratii, finii sãi – în arest la domiciliu



cuvântul libertãþii / 5marþi, 22 august 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

În luna iulie, în judeþul Dolj, au
fost efectuate 1.200 de testãri, ºase
dintre acestea fiind pozitive. Douã
din cazuri au fost descoperite în
urma unor testãri ocazionale (în
scop diagnostic sau expuneri ac-
cidentale), un caz a fost diagnos-
ticat la un bolnav de tuberculozã,
iar un altul la o femeie gravidã. Tot
pozitiv a ieºit ºi testul unui doljean
care a avut contact cu o persoanã
infectatã cu virusul HIV, un alt caz
fiind descoperit în urma unui con-
trol la cerere.

Peste 300 de doljeni se aflã în
evidenþele medicale ca fiind purtã-
tori ai virusului HIV sau bolnavi de
SIDA. ªi chiar dacã în ultimii 25
de ani s-au fãcut progrese impor-
tante în plan medical, în continua-
re obiective importante rãmân ac-

Creditul sindicalizat de tip club
deal, în valoare de 134 de mili-
oane de lei, a fost semnat în au-
gust, BCR având calitatea de Co-
ordonator, Aranjor Principal

134 milioane de lei pentru
dezvoltarea Urgent Cargus

BCR ºi OTP Bank România finanþeazã dez-
voltarea Urgent Cargus printr-un credit sin-
dicalizat de 134 de milioane de lei. Facilitatea
de credit a fost acordatã Urgent Cargus pen-
tru proiectele de dezvoltare ale companiei,

inclusiv pentru refinanþarea împrumuturilor
existente. Urgent Cargus este una dintre cele
mai mari companii de pe piaþa de curierat din
România, având 72 de centre ºi depozite ºi o
flotã auto de 2.600 de maºini

OTP Bank oferã servicii financiare universale în Ungaria, România,
Muntenegru, Croaþia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia ºi Serbia, pen-
tru mai mult de 13 milioane de clienþi, prin intermediul unei reþele terito-
riale de peste 1.500 de unitãþi, ATM-uri ºi canale electronice.

Mandatat ºi Agent de Documen-
tare, Facilitate si Garanþii, iar
OTP Bank România cea de Aran-
jor Principal Mandatat. Facilita-
tea de credit are o maturitate de

5 ani si a fost contractata pen-
tru susþinerea dezvoltãrii com-
paniei Urgent Cargus, inclusiv
pentru refinanþarea împrumutu-
rilor existente.  Casa de avoca-
turã Þuca, Zbârcea ºi Asociaþii
a acþionat în calitate de consi-
lier juridic al bãncilor creditoa-
re, în timp ce compania benefi-
ciarã a fost asistatã legal de
Clifford Chance Badea.

32 de milioane de colete
în fiecare an

Urgent Cargus, controlata de
Abris Capital Partners, este una
dintre cele mai mari companii
din industria de curierat din Ro-
mânia, operând 72 de centre ºi
depozite ºi o flotã de 2.600 de
vehicule (proprii si subcontrac-
tate), care transportã 32 de mi-
lioane de colete în fiecare an si
peste 1,100 salariaþi. ABRIS
Capital Partners este unul din-
tre cele mai mari fonduri de

private equity active în Europa
Centralã ºi de Est (ECE), ad-
ministrând capitaluri de peste
1.2 miliarde de euro. Înfiinþat
în 2007, ABRIS urmãreºte sã
identifice ºi sã partenerieze cu
companii dinamice ºi de succes
din ECE, contribuind cu capi-
tal ºi expertizã de management,
atât la nivel strategic, cât ºi ope-
raþional. Capitalul provine de la
instituþii globale, precum fon-

duri suverane, fonduri de pen-
sii, companii de asigurãri ºi in-
stituþii financiare. Perspectiva
investiþionalã a ABRIS este una
pe termen lung, fondul concen-
trându-se pe tranzacþii în care
obþine pachetul majoritar de
acþiuni. ABRIS opereazã prin in-
termediul echipelor de investi-
þii aflate în birourile locale din
Varºovia ºi Bucureºti.

MARGA BULUGEAN

ªase cazuri de infectare cu virusul HIV au fost descoperite în Dolj, în urma
testelor care s-au fãcut pe parcursul lunii iulie, în mai multe laboratoare din
judeþ. Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) a anunþat cã între acestea sunt douã

cazuri la care virusul a fost descoperit dupã testãri ocazionale.

cesul universal la pre-
venþia HIV, tratament,
îngrijiri ºi suport, dar
ºi reducerea numãru-
lui persoanelor infec-
tate cu HIV/SIDA sau
informarea ºi educarea
populaþiei, mai ales a
grupurilor cu risc
crescut. Pentru a re-
duce numãrul cazuri-
lor noi, specialiºtii
atrag atenþia cã este
foarte importantã o

mai bunã informare ºi educare în
legãturã cu HIV/SIDA. De aseme-
nea, ar fi necesarã creºterea nu-
mãrului de persoane, în special din
grupele de risc, care solicitã efec-
tuarea unui test de depistare a in-
fectãrii cu HIV ºi creºterea numã-
rului de persoane care adoptã un
comportament sãnãtos în relaþie cu
HIV/SIDA.

Lipsa de informaþii cu privire
la ce înseamnã virusul HIV
rãmâne o problemã

Potrivit medicilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Testul este însã
gratuit doar pentru femeile însãr-
cinate, în cadrul unui program de-
rulat de Ministerul Sãnãtãþii. În

funcþie de tipul testului, rezultatul
se poate da pe loc sau este nevoie
de 3-5 testãri pe o perioadã mai
îndelungatã.

Dincolo de toate, o problemã
rãmâne lipsa de informaþii cu pri-
vire la ce înseamnã virusul HIV ºi
SIDA. 30.8% din respondenþii cer-
cetãrii „Sub Lupã” cred cã toþi
copiii nãscuþi din mame seropozi-
tive vor fi ºi ei seropozitivi, iar 20%
din respondenþi cred cã este ne-
voie de veselã separatã pentru a se
proteja de infecþia cu HIV. Toto-
datã, 69,8% din respondenþi aso-
ciazã persoanelor seropozitive cu-
vinte aparþinând registrului nega-
tiv („frustrate”, „labile”, „neferici-
te”, „depresive”, „izolate”, „stare
de sãnãtate instabilã ºi contagioa-
sã”, „dependente”, „iresponsabi-
le”). 24.2% din respondenþi nu s-
ar simþi confortabil sã îmbrãþiºeze
o persoanã seropozitivã.

Progresele înregistrate
de medicinã au salvat
câteva milioane de vieþi

Progresele înregistrate în medi-
cinã au fãcut, totuºi, ca persoanele
infectate cu HIV sã trãiascã mai mult
decât, spre exemplu, în urmã cu 20
de ani. Se estimeazã cã peste trei
milioane de vieþi au fost salvate în-

cepând cu anul 1996, când accesul
la tratament a fost permis. Potrivit
reprezentanþilor Organizaþiei Naþiu-
nilor Unite, în 2013, la nivel global,
s-au înregistrat 1,5 milioane de de-
cese cauzate de SIDA. Dar numã-
rul de victime provocate de SIDA a
scãzut net în  întreaga lume, fiind
cu 11,8% mai mic decât în anul pre-
cedent. Este cea mai puternicã scã-
dere de la vârful epidemiei în 2005.
36,9 milioane de persoane au fost
infectate cu HIV în 2014, ºi 2,6 mi-
lioane dintre acestea au fost copii.
Aproximativ 150 de milioane de co-
pii ºi adulþi, din 129 de þãri cu veni-
turi mici ºi mijlocii au primit servicii
de testare HIV, 14,9 milioane de per-
soane care trãiesc cu HIV au primit
tratament antiretroviral (ART) la ni-
vel global, dintre care 13,5 milioane
au primit ART în þãrile cu venituri
mici ºi medii. Se estimeazã cã apro-

ximativ douã milioane de persoane
au fost recent infectate cu virusul
în 2014, iar 34 de milioane de oa-
meni au murit din cauze legate de
SIDA pânã în prezent, inclusiv 1,2
milioane în 2014.

În timp ce numãrul deceselor
legate de SIDA a scãzut constant
cu 100.000 pe an începând din
2005, în 2013 scãderea a fost de
200.000. Numãrul deceselor lega-
te de SIDA a scãzut cu 35% de la
vârful înregistrat în 2005. De ase-
menea, numãrul cazurilor noi de
infestare cu HIV a scãzut de la 2,2
milioane în 2012, la 2,1 milioane
în 2013. Cazurile noi de contami-
nare la copii s-au diminuat de ase-
menea, de la 270.000 la 240.000.
Din 2005, numãrul cazurilor noi de
îmbolnãvire s-a redus în total cu
27,6% în întreaga lume.

RADU ILICEANU
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La sesiunea actualã, s-au înscris
1.170 de candidaþi, în Dolj, 1.035
la „real” ºi 135 la „uman”. Cei mai
mulþi provin de la Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” (116),
Liceul „Traian Vuia” (92) ºi Cole-
giul „ªtefan Odobleja” (84), toate
din Craiova. Sunt trei centre de exa-
men – Colegiul Tehnic „C.D. Neni-
þescu”, Liceul „Matei Basarab” ºi
Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto, cu o distribuþie echilibratã a
candidaþilor. Ieri, la porþile acesto-
ra era oarecare agitaþie, însoþitã de
emoþii, dar nu ca în varã, din moti-
ve lesne de înþeles.

Tineri mulþumiþi
 Unul dupã altul ieºeau cei care

au susþinut proba la Limba ºi lite-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Prima zi a Bacalaureatului de toamnã –Prima zi a Bacalaureatului de toamnã –Prima zi a Bacalaureatului de toamnã –Prima zi a Bacalaureatului de toamnã –Prima zi a Bacalaureatului de toamnã –
sssssperanþe pentperanþe pentperanþe pentperanþe pentperanþe pentru candidaþiru candidaþiru candidaþiru candidaþiru candidaþi

Ieri s-a desfãºurat prima probã a exame-
nului de Bacalaureat, sesiunea de toamnã,
cea de Limba ºi literatura românã. În pre-
mierã, probele scrise se desfãºoarã înain-
tea celor de competenþe digitale sau orale.
Emoþiile candidaþilor au fost aceleaºi ca ºi
în varã, fiecare îºi trãieºte visul ºi cu toþii
au speranþe. Subiectele nu au pãrut grele,

cel puþin aºa spun cei care au ieºit din sãli-
le de examen, indiferent de profil,„real” sau
„uman”, dar rãmâne de vãzut ºi beneficiul,
la afiºarea rezultatelor. În Dolj sunt înscriºi
peste 1.000 de candidaþi pentru sesiunea
actualã, la proba de ieri fiind 580. Din pã-
cate, dupã prima zi, s-au înregistrat ºi ab-
senþi, dar ºi un eliminat.

Aceastã varã a fost una activã pentru
organizaþia de studenþi craioveanã, deoa-
rece a adus în Craiova cel mai mare nu-
mãr de voluntari internaþionali de pânã
acum. Tinerii care au ales oraºul nostru
au fost din mai multe þãri – China India,
Egipt, Turcia, Taiwan, Tunisia, Grecia etc.
Aceºtia au petrecut ºase sãptãmâni de ne-
uitat, unde au putut experimenta din cul-
tura româneascã, ºi-au fãcut prieteni.

Proiectele demarate de AIESEC (asocia-
þie studenþeascã globalã, non-guvernamen-
talã, independentã, non-profit, condusã de
studenþi sau proaspãt absolvenþi ai unei in-
stituþii de învãþãmânt superior, care are
drept scop dezvoltarea abilitãþilor de leader-
ship prin intermediul proiectelor sale) Cra-
iova au fost GROW – proiect destinat lice-
enilor dornici sã se descopere pe sine, VET

Multiculturalitatea s-a fãcut auzitã în Bãnie
La sfârºitul sãptãmânii trecute, s-au încheiat proiectele

AIESEC Craiova, prin care multiculturalitatea s-a fãcut
auzitã în Bãnie, în aceastã varã, prin participarea

a 100 de voluntari din mai multe þãri ºi care, la întoarcere,
vor duce mai departe experienþele din zona noastrã.

– adresat elevilor de la liceele cu profil teh-
nic, DISCOVER KINDERGARTEN ºi DIS-
COVER SCHOOLS – pentru copiii de la
grãdiniþã, respectiv cei din ciclul primar.

Participanþii au avut ocazia sã înveþe
sau sã-ºi dezvolte limba englezã, sã devi-
nã responsabili ºi sã lucreze în echipã,
într-un mediu diferit faþã de cel de la ºcoa-
lã. „Oamenii din Craiova sun foarte prie-
tenoºi ºi deschiºi, oraºul a fost primitor,
iar atmosfera mi-a plãcut foarte mult.
Membrii AIESEC au fost mereu alãturi de
noi ºi ne-au oferit suportul necesar ori
de câte ori am avut nevoie. Pentru mine,
România va fi mereu o alegere bunã atunci
când voi vrea sã plec în vacanþã, vremea,
mâncarea ºi spiritul comunitãþilor fiind cu
totul speciale”, a precizat Eldar Rasu-
lov, din Azerbaidjan.

ratura românã. Cei mai mulþi erau
încântaþi. Am mers la douã dintre
centre ºi am discutat cu unii din-
tre ei. „Mi s-a pãrut mai uºor de-
cât în varã, chiar am vãzut cã ºi
colegilor nu li s-a pãrut greu ºi
cred cã mã pot aºtepta la o notã
destul de bunã, undeva pe la 7 –
8. Mai am o singurã probã, cea la
Istorie, ºi sunt convinsã cã nu voi
avea probleme. Mã gândesc sã
urmez o ºcoalã post-licealã”, a
spus Diana Nanu, absolventã a
Liceului Teoretic „Constantin
Brîncoveanu” din Dãbuleni, cea
care a dat examenul la Liceul Teh-
nologic de Transporturi Auto din
Craiova. Câþiva paºi mai încolo,
un alt candidat pãrea fericit, în

aºteptarea pãrinþilor ºi prietenilor.
Este vorba de  Tudorel Sîrbu,
care a urmat cursurile Liceului
Teoretic „Adrian Pãunescu” din
Bîrca: „Nu mi s-a pãrut dificil,
parcã mai uºor decât în varã. Eu
sunt convins cã voi promova, mai
ales cã este singura probã pe care
am avut-o de susþinut”. Ceva mai
departe, la Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu”, aceeaºi atmosferã. În
faþã, un tânãr era supãrat: nu a
fost primit la examen, deoarece
întârziase la intrarea în salã, dar a
recunoscut cã vina îi aparþine –
mersese, dimineaþa, la centrul
unde a susþinut, în varã, Bacalau-
reatul. Cei care au ieºit afiºau ace-
laºi optimism. Cu doi dintre ei am

discutat ºi noi. „Sã ºtiþi cã mi s-a
pãrut mai bine ca în varã, dar nu
pot spune ce notã voi obþine, însã
undeva peste 6,00. Mai am de
susþinut Istoria ºi, dacã promo-
vez, mã gândesc ca în anul ur-
mãtor sã dau admitere la Acade-
mia de Poliþie” – Roxana Pîr-
vu,absolventã a Liceului Teore-
tic „Henri Coandã” din Craiova.
„Nici mie nu mi s-a pãrut dificil
ºi sunt convins cã voi trece, mai
ales cã am avut numai aceastã
probã de susþinut ºi îmi doresc sã
urmez cursurile Facultãþii de ma-
nagement, la Craiova” –Sebas-

tian Minoiu, ºi el absolvent la
„Henri Coandã”.

Peste 100 de absenþi ºi un
eliminat

Dupã prima zi, s-a realizat ºi
bilanþul, care þinând cont de pro-
centajul celor prezenþi, nu este
îmbucurãtor. «Au fost înscriºi
580 de candidaþi la prima probã.
S-au înregistrat 118 absenþi la
„real” ºi 12 la „uman”. Din pãca-
te, am avut ºi un eliminat, de la
centrul „Matei Basarab”, care a
fost prins cu fiþuici. În acelaºi loc,
a fost un caz special, unde, din
cauze obiective, candidatul a în-
târziat cu zece minute, prezentând
ºi dovezi în acest sens, astfel cã
s-a solicitat Comisiei Naþionale de
Bacalaureat aprobarea susþinerii
examenului pe baza subiectului de
rezervã», a precizat prof. Moni-
ca Leontina Sunã, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi preºedinte al Co-
misiei Judeþene. Aceasta a mai
spus cã, pentru proba urmãtoare
(cea obligatorie a profilului – Ma-
tematicã, respectiv Istorie), de
mâine,sunt 749 de cereri, bine
echilibrate în cele trei centre: 238
la „C.D. Neniþescu”, 275 la „Ma-
tei Basarab” ºi 236 la Liceul Teh-
nologic de Transporturi Autodin
Craiova.
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Autoritãþile catalane au revizuit
bilanþul atentatelor de la Barcelo-
na ºi Cambrils, numãrul victime-
lor ajungând la 15 morþi, dupã ce
poliþia a stabilit cã un bãrbat în-
junghiat mortal în Sant Just Des-
vern are legãturã directã cu ata-
curile teroriste, potrivit cotidianu-
lui El Pais. Toate cele 15 victime
ale atacurilor teroriste au fost
identificate, fiind vorba de 6 spa-
nioli, 3 italieni, 2 portughezi, 1
belgian, 1 american, 1 canadian ºi
1 australian. Numãrul morþilor a
fost revizuit dupã ce ancheta a
stabilit cã presupusul autor al ata-
cului cu vehiculul de la Barcelona
a înjunghiat mortal un spaniol ºi
i-a furat maºina, la aproximativ 80
de minute dupã atentat. Maºina a
fost gãsitã în orãºelul Sant Just

Un mort ºi un rãnit

dupã ce un vehicul

a lovit douã staþii

de autobuz

la Marsilia
Cel puþin o persoanã a

decedat ºi o alta a fost
rãnitã dupã ce o maºinã a
lovit douã staþii de autobuz
în oraºul francez Marsilia.
Un bãrbat de 35 de ani a
fost arestat, informeazã
BFM TV. Un vehicul
utilitar de culoare albã, de
tip furgonetã, la fel ca cea
folositã în Barcelona, a
lovit în mod consecutiv
douã staþii de autobuz, în
jurul orei locale 9:15
(11:15, ora României). O
femeie în vârstã de aproxi-
mativ 40 de ani a decedat
dupã ce a fost cãlcatã de
vehicul. Maºina a fost
furatã ieri dimineaþã.
Individul arestat are 35 de
ani ºi este cunoscut poliþiei.
Potrivit unei surse, bãrba-
tul ar avea probleme psihi-
ce. Poliþia a avertizat
cetãþenii sã evite zona
cartierului Vechiul Port din
Marsilia.

Cel puþin nouã

persoane au fost

rãnite la Berlin,

dupã explozia unei

bombe fumigene
Poliþia din Berlin a

anunþat, ieri, cã nouã
persoane au fost rãnite uºor
dupã ce o bombã fumigenã
a explodat în cadrul unui
eveniment organizat de
cãtre comunitatea kurdã
din Germania. Rãniþii
prezentau dificultãþi de
respiraþie ºi au fost trans-
portaþi la spital. Anchetato-
rii nu au stabilit deocam-
datã cine este autorul
atacului, iar la eveniment
participau aproximativ 400
de persoane. Adunarea de
duminicã noaptea avea ca
temã decizia regiunii
semiautonome kurde din
Irak de a organiza un
referendum pentru inde-
pendenþã în luna septem-
brie. Guvernul turc se
opune strict acestui vot
pentru independenþã ºi a
avertizat cã un referendum
ar putea conduce la rãzboi
civil. Turcia este, de aseme-
nea, implicatã într-un
conflict de lungã duratã cu
militanþii kurzi din regiu-
nea de sud-est a þãrii.

Cancelarul german, Angela
Merkel, ºi-a apãrat decizia luatã
în urmã cu doi ani de a deschide
frontierele Germaniei pentru sute
de mii de refugiaþi, o miºcare pe
care o considerã rãspunsul ne-
cesar la o urgenþã umanitarã. În
timpul unui eveniment de televi-
ziune preelectoral, Merkel a fost
întrebatã dacã ar face lucrurile
în mod diferit în cazul în care
s-ar confrunta cu aceeaºi situa-
þie ºi a rãspuns: “Încã mai cred
cã decizia mea a fost una corec-
tã”. Cancelarul german a adãu-
gat cã guvernul ei a luat nume-
roase mãsuri pentru a se asigu-
ra cã aceastã crizã nu va mai fi
repetatã. Afluxul de aproape un
milion de refugiaþi care au pã-
truns în Germania în 2015 a pro-
vocat critici puternice pentru
Angela Merkel din partea unor
politicieni de dreapta, inclusiv
din partea unor aliaþi conserva-
tori din Bavaria. Horst Seehofer,

Celebrul clopot Big Ben din
turnul cu ceas al Parlamentului
britanic ºi unul dintre atracþiile
capitalei britanice a rãsunat pen-
tru ultima datã pentru urmãtorii
patru ani înainte de a intra în
lucrãri de renovare. Ultimul
gong a fost aºteptat cu emoþie
ºi va urma sã “tacã” pentru cea
mai lungã perioadã din istoria sa
de 157 de ani, însã acesta va
marca sonor evenimente impor-
tante precum trecerea dintre
ani. Spectatorii s-au adunat în
Piaþa Parlamentului, iar parla-
mentarii ºi angajaþii Parlamen-
tului au aplaudat ultima repre-
zentaþie datã de gongul britanic.
Sute de spectatori s-au adunat
în faþa Palatului de la Westmin-
ster, în timp ce Big Ben-ul ºi-a
sunat ultima oarã gong-urile de
la miezul zilei. Redus la tãcere,
ca parte a lucrãrilor esenþiale de
restaurare ale turnului Elizabeth,

Ambasada Statelor Unite de la Moscova
a anunþat cã emiterea vizelor temporare la
misiunile diplomatice din Rusia va fi sus-
pendatã în perioada 23 august-1 septem-
brie, dupã ce Moscova a cerut reducerea
personalului diplomatic american din Ru-
sia ca reacþie la sancþiunile Washingtonu-
lui. Ambasada a transmis cã serviciile de
emitere de vize temporare vor fi reluate
dupã 1 septembrie, însã “pe o scarã mult
redusã”. Mai mult, operaþiunile privind emi-
terea de vize temporare vor fi suspendate
pe o perioadã indefinitã la consulatele SUA
din Rusia. “Ca rezultat al limitei de perso-
nal impuse de Guvernul rus în cazul misi-
unii SUA, toate operaþiunile de emitere de
vize non-imigranþi în Rusia vor fi suspen-
date începând cu 23 august 2017. Înce-

Bilanþul atentatelor de la BarcelonaBilanþul atentatelor de la BarcelonaBilanþul atentatelor de la BarcelonaBilanþul atentatelor de la BarcelonaBilanþul atentatelor de la Barcelona
ºi Cambrils a ajuns la 15 morþiºi Cambrils a ajuns la 15 morþiºi Cambrils a ajuns la 15 morþiºi Cambrils a ajuns la 15 morþiºi Cambrils a ajuns la 15 morþi

Desvern, la aproximativ 25 de ki-
lometri depãrtare. Poliþia îl cautã
pe Younes Abouyaaqoub, un tâ-
nãr de origine marocanã despre
care se crede cã ar fi fost ºoferul
vehiculului utilizat în atentatul de
la Barcelona. Autoritãþile îl cautã
pe Abouyaaqoub de câteva zile,
fiind singurul din cei 12 suspecþi
care este încã în libertate. Forn,
care se coordoneazã departamen-
tul de afaceri interne în cadrul
administraþiei regiunii autonome
Catalonia, a confirmat cã toate
dovezile indicã faptul cã Abouya-
aqoub ar fi fost ºoferul vechiului
utilizat în atac. Potrivit informa-
þiilor preliminare, Younes Abouy-
aaqoub ar avea 22 de ani ºi ar fi
locuit în oraºul Ripoll, la nord de
Barcelona.

SUA suspendã emiterea de vize temporare
la misiunile diplomatice din Rusia

pând cu 1 septembrie, interviurile pentru
vize non-imigranþi vor fi efectuate doar la
Ambasada SUA din Moscova”, se afirmã
într-un comunicat al autoritãþilor ameri-
cane. Restricþiile privind emiterea de vize
non-imigranþi vor rãmâne în vigoare atât
timp cât limitele privind personalul diplo-
matic sunt menþinute, a subliniat Ambasa-
da. Maria Zakharova, purtãtorea de cuvânt
al Ministerului de Externe de la Moscova,
a declarat cã Statele Unite au emis, anul
trecut, aproximativ 150.000 de vize cetã-
þenilor ruºi. Serghei Lavrov, ministrul rus
de Externe, a declarat cã decizia Statelor
Unite de a-ºi reduce activitatea de emitere
de vize în Rusia reprezintã o tentativã de a
stârni resentimente în rândul populaþiei
ruse împotriva autoritãþilor centrale de la

Moscova. “Autorii americani ai acestor
decizii au venit cu o altã tentativã de a
stârni nemulþumiri în rândul cetãþenilor ruºi
în legãturã cu acþiunile autoritãþilor ruse.
Este o logicã binecunoscutã (…) ºi aceasta
este logica celor care organizeazã revolu-
þii colorate”, a declarat Lavrov. În luna
iulie, Administraþia Vladimir Putin a anun-
þat o serie de mãsuri ca reacþie la sancþi-
uni adoptate de Statele Unite. Personalul
misiunilor diplomatice americane din Ru-
sia va fi redus cu 755 de angajaþi, pentru
a ajunge la nivelul celui al reprezentanþe-
lor ruse din Statele Unite. În plus, douã
imobile utilizate de diplomaþii americani în
Rusia trebuie predate autoritãþilor ruse,
dupã o mãsurã similarã adoptatã de State-
le Unite în decembrie 2016.

Angela Merkel, despre deschiderea graniþelor
Germaniei pentru refugiaþi în 2015: “Încã mai

cred cã decizia mea a fost una corectã”
care conduce partidul Uniunea
Creºtin-Socialã, un aliat al Uni-
unii Creºtin-Democrate din care
face parte ºi Angela Merkel, a
renunþat recent la apelul sãu în-
delungat pentru un plafon privind
numãrul de refugiaþi. Seehofer
ceruse o l imitã maximã de
200.000 de refugiaþi pe an. “Si-
tuaþia s-a schimbat, Berlinul s-a
schimbat. Acum avem o imigra-
þie semnificativ mai micã decât
atunci când am fãcut acele co-
mentarii”, a spus Seehofer. Ale-
gerile generale din Germania vor
avea loc la 24 septembrie, iar
Angela Merkel candideazã pen-
tru cel de-al patrulea mandat de
cancelar. Potrivit unor sondaje
de opinie recente, formaþiunea
Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU, centru-dreapta) se va cla-
sa pe primul loc în alegeri, iar
Partidul Social-Democrat (SPD,
centru-stânga) ar urma sã obþi-
nã poziþia secundã.

Celebrul Big Ben a bãtut
pentru ultima datã în

urmãtorii patru ani

celebrul clopot de 13 tone este
aºteptat sã revinã la uzul maxim
în 2021, dar va continua sã
sune la un eveniment important,
cum ar fi Anul Nou. ”Luni, 21
august, celebrele bãtãi ale lui
Big Ben se vor auzi pentru ulti-
ma oarã înainte de începutul
unor lucrãri importante de re-
novare. Lucrãrile de renovare
vor proteja ceasul pe termen
lung. El va fi oprit pentru a-i
proteja pe muncitorii care vor
renova Turnul Elisabeta”, se
aratã într-un comunicat al Ca-
merei Comunelor.  Situat pe
malul Tamisei, Palatul Westmin-
ster gãzduieºte Parlamentul bri-
tanic, face parte din patrimoniul
cultural mondial ºi este unul din-
tre cele mai importante puncte
turistice din Marea Britanie. Fa-
þada ceasului va rãmâne în con-
tinuare vizibilã ºi funcþionalã,
indicând ora exactã în tãcere.
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Anunþul tãu!
Primãria Brãdeºti, cu sediul în

localitatea Brãdeºti, str.Mihai Vitea-
zul, nr.3, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei
publice vacante de: Inspector, cla-
sa I, grad profesional debutant la
Compartimentul Agriculturã ºi Ca-
dastru -1 post, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul func-
þionarilor publici, consolidatã
2009. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de
26.09.2017, ora 10.00; -Proba de
interviu urmeazã sã se stabileas-
cã potrivit art.56 din HG nr.611/
2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii universitare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în ºtiinþe agricole; -cu-
noºtinþe operare calculator cel pu-
þin nivel mediu; -deschidere, trans-
parenþã ºi abilitate în comunica-
re; -vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: nu este cazul. Candidaþii
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20
de zile de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primãria Brãdeºti. Rela-
þii suplimentare la sediul: Primã-
ria Brãdeºti, persoanã de contact:
telefon/fax: 0251.444.206, e-mail:
bradesti@cjdolj.

ASOCIAÞIA de proprietari Arieº
nr. 1 din Craiova, str. Arieº, nr. 1,
organizeazã selecþie oferte pentru
hidroizolaþie terasa blocului A.
Tel.0768.756.917.



cuvântul libertãþii / 9marþi, 22 august 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii

Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr.19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2017- 2018 în perioada 21
august – 1 septembrie 2017, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã cinemato-
graficã. Examenul de admitere, în   anul
I, se va desfãºura în perioada 4-7 sep-
tembrie 2017. Relaþii la telefon 0251/
413.371; luni – vineri între orele 09.00-
15.00, în perioada înscrierilor.

ANUNÞ prealabil privind afiºarea
publicã a documentelor tehnice ale ca-
dastrului. Unitatea administrativ-terito-
rialã Amãrãºtii de Sus, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.12 începând cu data de
28.08.2017, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Comunei Amãrãºtii de Sus,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 29.08.2017-
15.09.2017, în funcþie de condiþiile me-
teorologice existente, lucrãri de dezin-
secþie pe raza municipiului Craiova (lu-
ciu de apã ºi spaþii verzi). Lucrarea de
dezinsecþie pentru combaterea insec-
telor dãunãtoare se va face prin pul-
verizare terestrã. Se vor folosi pentru
dezinsecþie substanþele din grupa a III-
a de toxicitate Supertox ºi Extratox,
avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºelor de securitate ale pro-
duselor, soluþiile de lucru utilizate nu
sunt periculoase pentru mediu ºi nu
prezintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.
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ANUNT PUBLIC

Comuna Almãj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiec-
tul: ”Înfiinþarea reþelei de apã uzatã
ºi staþie de epurare în Comuna Almãj,
judeþul Dolj”propus a fi amplasat in
Comuna Almãj.

Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul Primãriei Comu-
nei Almãj Str. Str. Principalã 248,  judeþul
Dolj , telefon: 0251 449 234, în zilele luni
pânã vineri, între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Fac menaj bãtrâni.
Telefon: 0767/323.821.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107.sau
0758/ 270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon:0764/
779.702
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând vin de þarã
100 litri 100% natu-
ral. Telefon: 0772/
091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/
208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã ste-
jar 100-120 l, pre-
mergãtor.Telefon:
0745/602.001.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.

Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 22 august 2017

   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:

RAADPFL Craiova anunþã concesionarii sau moºtenitorii acestora ale
cãror locuri de veci au termenul de concesiune expirat sã se prezinte la
sediul RAADPFL Craiova, în vederea prelungirii sau reconcesionãrii.

Conform HCL nr. 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirãrii concesiunii,
este pierdut dreptul de concesiune, iar locul de veci intrã în circuitul locurilor
libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII
· cerere;
· referat de la Administratia Cimitirului;
· CI concesionar – original ºi copie;
· chitanþa concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI
· cerere (din partea tuturor moºtenitorilor);
· adeverinþã obþinutaã de la RAADPFL sau referat de la Administratia

Cimitirului;
· chitanþa de concesiune, act de concesiune;
· CI moºtenitori – original ºi copie;
act notarial în care sã fie precizat locul de veci(certificat de moºtenitor, cer-

tificat legatar, partaj voluntar etc) – copie.

Anunþ public

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Zona Me-
tropolitanã Craiova” anunþã elaborarea primei versi-
uni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbanã pentru
Polul de Creºtere Craiova ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
jud. Dolj ºi la sediul titularului: str. A.I. Cuza nr. 7,
Craiova, jud. Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

DIVERSE

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

CONDOLEANÞE
FAMILIA BÃLAN
ALEXANDRU ªI
ING. NICOLAE
STAN, REGRE-
TÃ PROFUND
D E C E S U L
NEAªTEPTAT
AL PRIETENU-
LUI  DE O VIAÞÃ
NELU STAN DIN
SATUL PREAJ-
BA DE PÃDURE,
COMUNA TES-
LUI. SINCERE
CONDOLEANÞE
FAMILIEI  INDU-
RERATE.
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Grupele de juniori Under-17 ºi
Under-19 ale Universitãþii Craiova
au debutat în weekend-ul trecut în
etapele preliminare ale campiona-
telor. Jocurile s-au disputat pe baza
sportivã de la Aeroport. Echipa
under 19 a ªtiinþei, compusã în
mare parte din jucãtorii care au
devenit acum câteva luni campioni
naþionali under 17, a învins cate-
goric echipa CSS Craiova, cu sco-
rul de 13-0. Antrenorul Mugurel
Guºatu, cel care l-a înlocuit pe
banca tehnicã pe Daniel Mogoºa-
nu, angajat acum la FRF, a înce-
put cu: Bobonete – Albãstroiu,
Constantinescu, Sima, Vlãdulescu
– ªerban, Dobre, Baicu, Ciuticã –
Vulpe, Gârbiþã. Au mai intrat: Ni-
chifor, Stãiculescu, Gheorghe ºi

Viitorul Vârtop – Unirea Vela 3-0, Voinþa Caraula –
Viitorul Dobridor 5-2, Fulgerul Maglavit – Spicul Uni-
rea 2-3, Viitorul Ciupercenii Noi – Vânãtorul Desa 1-
2, Viitorul Calafat – Progresul Ciupercenii Vechi nu s-
a jucat, Recolta Seaca de Câmp – Avântul Rast 5-1,
Vulturul Catane – Viitorul Afumaþi 0-3, Viitorul Mãce-
ºul de Sus – Triumf Bârca 8-4, Recolta Urzicuþa –
Recolta Mãceºul de Jos 1-3, Prietenia Craiova – Ful-
gerul Întorsura 1-2, Progresul Cerãt – Viitorul Giur-
giþa 5-3, Avântul Dobreºti – Aktiv Padea 3-0, ªtiinþa
Calopãr – ªtiinþa 2016 Craiova nu s-a jucat, Unirea
Amãrãºtii de Jos – Victoria Cãlãraºi 15-1, Avântul

SCM Craiova a câºtigat am-
bele partide disputate în week-
end-ul trecut la Sala Polivalentã
în cadrul ediþiei a 11-a a „Cupei
Craiovei”, pe care astfel ºi-a ad-
judecat-o. Primul meci s-a dis-
putat între formaþiile invitate,
Dunãrea Brãila ºi CSM Slatina,
victoria revenind brãilencelor an-
trenate de Florentin Pera, care s-
au impus cu scorul de 25-17.
SCM Craiova a întâlnit în meciul
de debut pe Dunãrea Brãila, pe
care a învins-o cu 29-23. Pentru
SCM au jucat: Dumanska, Stan-
ciu, Lung – Zamfir (8 goluri),
Nikolic 6, Elisei 5, Þicu 3, Kili-
kovac 2, Popescu 2, Vizitiu 1,
Colac 1, Pricopi 1, Stoican, Tri-
funovic, Tudor. 

În ultimul meci al turneului,
SCM Craiova a dispus cu scorul
de 26-18 de CSM Slatina, for-
maþie antrenatã de Victoria Bora.
Pentru SCM Craiova au evoluat:
Dumanska, Stanciu, Lung – Zam-

Fostul cãpitan al ªtiinþei, Andrei
Ivan, a debutat, duminicã seara,
pentru FC Krasnodar, în meciul
jucat în etapa a ºaptea a campio-
natului Rusiei, în deplasare cu FC
Rostov, încheiat la egalitate, 0-0.
Atacantul de 20 de ani a intrat pe
teren în minutul 84 al partidei, în

Start lansat pentru juniorii under 19 ai ªtiinþeiStart lansat pentru juniorii under 19 ai ªtiinþeiStart lansat pentru juniorii under 19 ai ªtiinþeiStart lansat pentru juniorii under 19 ai ªtiinþeiStart lansat pentru juniorii under 19 ai ªtiinþei
Echipa formatã din campionii naþionali under 17 s-a impus cu 13-0

în primul meci oficial al sezonului

Cercel. Golurile alb-albaºtrilor au
fost marcate de: Gârbiþã (5, foto),
Ciuticã (2), ªerban, Baicu, Albãs-
troiu, Vulpe, Cercel ºi Nichifor. În
schimb, juniorii under 17, antre-
naþi de Dragoº Bon, nu au reuºit
decât o remizã, scor 1-1 cu CSS
Craiova, golul gazdelor fiind mar-
cat de Manea. Universitatea under
17 a început cu: Preduþ – Niþuicã,
Manea, Ionescu, Pãtulea – Cojo-
caru, Rezeanu, Sârbu, Moga –
Moldovan, Boºtinã. Au mai intrat
pe parcursul meciului: Niþu, Ne-
grea, Standima ºi Cristea. 

Satelitul a surclasat campioana
Oltului, care apoi s-a desfiinþat

Echipa satelit a Universitãþii
Craiova se pregãteºte de startul

unui nou sezon în Liga a III-a,
start programat la sfârºitul aces-
tei sãptãmâni. Într-un un meci
amical cu echipa AS Milcov, puº-
tii lui Cornel Papurã au învins cu
7-0. Golurile alb-albaºtrilor au
fost marcate de Mihãilã (douã),
Gunie (douã), Constantin, Tro-
can, Manea. Cornel Papurã a ali-
niat urmãtorul „11”: Dicã – Bor-
þa, Ion, Trocan, Hreniuc, Iuga –
Enache, V. Constantin – Frãsinea-
nu, Gunie, Mihãilã. Au mai intrat:
Bobonete – Chiriþã, Dinu, Tran-
cã, Þoiu, Vadasis ºi Manea. A fost
practic ultimul meci pentru AS
Milcov, fiindcã finanþatorul, ci-
priotul Kannas Charalambos, a
decis sã desfiinþeze echipa, care
în urmã cu doar douã luni reuºea

promovarea în eºalonul al treilea
în urma câºtigãrii barajului de
promovare.AS Milcov era ºi ad-
versara de astãzi a lui CSO Fi-

liaºi din Cupa României, însã
echipa doljeanã beneficiazã ast-
fel de calificarea în turul urmã-
tor fãrã a juca.

Andrei Ivan a debutat
pentru FC Krasnodar

locul suedezului Victor Claesson.
FC Krasnodar ocupã locul 5 în
Premier League Rusia, cu 12
puncte. Pe primul loc se aflã Zenit
St. Petersburg (19 puncte), urma-
tã Lokomotiv Moscova, 16 punc-
te, FC Rostov, 14 puncte, ÞSKA
Moscova, 13 puncte.

Echipa lui Bogdan Burcea a câºtigat
ediþia a 11-a a Cupei Craiovei

fir (6 goluri), Trifunovic (5 go-
luri), Klikovac (4 goluri), ªelaru
(2 goluri), Pricopi (2 goluri),
Þicu (2 goluri), Nikolic (2 go-
luri), Popescu (1 gol), Tudor (1
gol), Colac (1 gol) ºi Vizitiu. 

Cristina Zamfir Florianu a fost
golghetera competiþiei, despre
care a declarat: „A fost un test util,
cu douã meciuri bune fãcute de
noi. Mai avem unele lucruri de pus
la punct. Suntem la finalul perioa-
dei de pregãtire ºi ne dorim ca la
începutul campionatului sã fim în
cea mai bunã formã.” Yulyia Du-
manska de la SCM Craiova a fost
declaratã cel mai bun portar, iar
la final a spus: „Mã bucur cã am
câºtigat acest turneu. Au fost par-
tide foarte importante pentru noi.
Mã bucur cã am câºtigat ºi tro-
feul pentru cel mai bun portar al
turneului, însã meritul este al în-
tregii echipe. Fãrã ajutorul cole-
gelor mele nu aº fi reuºit aceste
evoluþii. Trebuie sã continuãm

evoluþiile bune ºi în campionat,
pentru cã acolo conteazã.” Sâr-
boaica Zeljka Nikolic, tot de la
SCM Craiova, a fost desemnatã
cea mai tehnicã jucãtoare.

SCM Craiova a susþinut în
aceastã varã un cantonament în
Grecia, apoi a participat la trei
turnee de pregãtire. La Vâlcea a
ocupat locul 1, dupã trei victo-
rii, cu gazdele de la HCM, cu
Zalãu ºi cu Mãgura Cisnãdie, apoi
la Sânnicolau Mare, oltencele au
învins din nou pe HC Zalãu ºi pe
Enkse Bekescsaba (Ungaria), dar
au pierdut cu Siofok. Campiona-
tul feminin începe pe 6 septem-
brie, când SCM va întâlni pe te-
ren propriu pe CSM Bistriþa, dar
câteva zile mai devreme, pe 3
septembrie, va fi Supercupa Ro-
mâniei, pentru trofeu urmând sã
lupte SCM Craiova, finalista Cu-
pei României în sezonul trecut,
ºi CSM Bucureºti, formaþie care
a reuºit eventul.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 2-a
În etapa a 2-a a Ligii a IV-a Dolj s-au consemnat

urmãtoarele rezultate: Metropolitan  Iºalniþa – Flacãra
Motãþei 2-4, Progresul Segarcea – Jiul Podari 1-2,
Dunãrea Calafat – Progresul Bãileºti 1-1, Tractorul
Cetate – Fcuc 3-5, Ajax Dobroteºti – Victoria Pleniþa
2-2, Viitorul Cârcea – Danubius Bechet 2-3, Recolta
Ostroveni – UT Dãbuleni 4-4. În clasament 4 echipe

au maximum de puncte: Flacãra Moþãþei, Danubius
Bechet, Fcuc ºi Jiul Podari, apoi Tractorul Cetate are
3 puncte, UT Dãbuleni ºi Progresul Bãileºti cu 2 punc-
te, Viitorul Cârcea, Victoria Pleniþa, Recolta Ostro-
veni, Ajax Dobroteºti ºi Dunãrea Calafat au 1 punct,
iar Metropolitan Iºalniþa este singura formaþie care a
pierdut ambele jocuri.

Cupa României, faza judeþeanã, primul tur:
Daneþi – Progresul Castranova 6-4, AS Rojiºte – Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus 1-4, ªtiinþa Celaru – Unirea
Tâmbureºti 5-1, Flacãra Dragoteºti – Energia Rado-
mir 2-1, Viitorul Coºoveni – City Leu 0-4, Construc-
torul 2012 Craiova – Voinþa Puþuri nu s-a jucat, Viito-
rul Teasc – ªtiinþa Malu Mare 3-2, Inter Secui – Betis
Craiova 8-1, Fulgerul Mârºani – Torentul Secui 5-1,
Jiul Breasta – ªarja Robãneºti 2-0, Progresul Mischii
– Avântul Pieleºti nu s-a jucat, Viitorul Coþofenii din
Dos – AS Scãeºti 2-1, CS Sopot – Sporting Seaca de
Pãdure 7-1, Vulturul Cernãteºti – Viitirul Ghindeni 3-
0, Viitorul Þuglui – Voinþa Belcin 0-3.
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Calancea – Cel mai bun meci
al sãu din acest sezon. Intervenþii
excelente în repriza a doua la ºutu-
rile lui Coman, Þucudean, Þâru. A
oferit siguranþã coechipierilor, a
ieºit bine ºi pe centrãri, deºi Viito-
rul a executat fazele fixe mult mai
bine decât Craiova, iar Boli, Þâru
ºi Þucudean au reluat cu capul.

Kelic – L-a scãpat de 3 ori pe
Þucudean, dar a avut noroc cu
Tiago ºi Calancea, apoi s-a acci-
dentat. Încã o datã Mangia a
schimbat tripleta defensivã faþã de
meciul trecut ºi încã o datã a în-
locuit doi dintre stoperi pe parcur-
sul jocului.

Spahija – El ºi Dimitrov au
cam fost zgâlþâiþi de Coman, dar
pânã la urmã au scãpat numai cu
un galben fiecare ºi douã mingi
apãrate de Calancea. A fost înlo-
cuit fiindcã era în pericol sã fie
eliminat.

1. CFR Cluj 7 6 1 0 13-1 19
2. Craiova 7 4 3 0 9-3 15
3. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
4. Botoºani 6 4 1 1 11-4 13
5. Astra 7 3 3 1 8-5 12
6. ACS Poli 7 3 1 3 5-6 10
7. Dinamo 6 3 0 3 8-5 9
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 7 2 2 3 7-9 8
10. Sepsi 6 2 0 4 5-11 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 7 1 1 5 4-14 4
13. Chiajna 6 0 2 4 3-7 2
14. Juventus 7 0 2 5 4-11 2
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Liga I - etapa a VII-a
Astra – CSMP Iaºi 0-0

Gaz Metan – ACS Poli 0-2
Au marcat: Vaºvari 18, 25.

Juventus – FCSB 1-2
Au marcat: Artur Jorge 1 – autogol / R. Benzar 22, Man 38.

Viitorul – “U” Craiova 0-2
A marcat: Mitriþã 28, 71.

CFR Cluj – FC Voluntari 2-0
Au marcat: Omrani 5, Urko Vera 37.

Meciurile FC Botoºani – Chiajna ºi Dinamo – Sepsi
s-au jucat asearã.

Mangia a prezis doppietta lui MitriþãMangia a prezis doppietta lui MitriþãMangia a prezis doppietta lui MitriþãMangia a prezis doppietta lui MitriþãMangia a prezis doppietta lui Mitriþã
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Eroul meciului de la Ovidiu, Alex Mitriþã, a fost
vândut cu 900.000 de euro de Viitorul la Pescara,

iar Universitatea îl poate cumpãra în vara viitoare
dacã achitã 700.000 de euro formaþiei din Serie B

Într-o discuþie tete a tete îna-
inte de meci, Devis Mangia i-a pre-
zis lui Alex Mitriþã cã va reuºi o
dublã contra Viitorului. Atacantul
împrumutat de la Pescara a înde-
eplinit predicþia, dar fãrã a sãrbã-
tori cele douã reuºite, el fiind un
produs al Academiei lui Hagi. Mi-
triþã marcase ºi în poarta Craio-
vei pe vremea când juca la Viito-
rul, la un 1-1 înregistrat la Chiaj-
na. „Nu m-am bucurat dupã go-
luri, pentru cã aici am avut prima
ºansã de a juca fotbal. Domnul
Hagi mi-a dat aceastã ºansã ºi îi
mulþumesc pe aceastã cale. Dar
nu pot spune cã plâng cu un ochi,
fiindcã aºa aº fi fãcut ºi dacã eram
la Viitorul ºi jucam contra Craio-
vei. A fost un meci greu, cu o echi-
pã foarte bunã, am stat noi bine
în defensivã. Ce am pregãtit la
antrenamente am pus în practicã
pe teren. Domnul Mangia mi-a
spus înainte de meci cã voi mar-
ca de douã ori, mã bucur cã am
fãcut-o. Am mai spus-o, perioada

petrecutã în Italia m-a ajutat sã
cresc mult din punct de vedere
fizic ºi tactic. Nu mã gândesc
acum la titlu, sper doar sã câºti-
gãm urmãtoarele meciuri, ne aº-
teaptã partide dificile”, a declarat
Alexandru Mitriþã. Acesta a fost
vândut acum 2 ani cu 900.000 de
euro de Viitorul la Pescara, iar Uni-
versitatea îl poate cumpãra în vara
viitoare dacã achitã 700.000 de
euro formaþiei din Serie B.

Devis Mangia ºi-a felicitat ele-
vii, dar a refuzat orice provocare
a reporterilor de a vorbi despre
titlu sau despre derby-ul de peste
douã etape, cu CFR Cluj. „Felicit
Viitorul, anul trecut a realizat ceva
fantastic. E o echipã cu o idee cla-
rã de joc, nu pot decât sã felicit
aceastã echipã. Echipa mea a ju-
cat bine, era foarte important sã
dãm un semnal pozitiv dupã ce am
câºtigat ºi precedentele douã par-
tide. Am fãcut niºte modificãri în
defensivã, iar cei care au intrat au
fãcut un meci bun. Toatã sãptã-

mâna lucrãm modalitãþi de a pune
în dificultate adversarul. Am pre-
ferat sã jucãm cu o formulã cu
cinci jucãtori defensivi ºi ne-a ie-
ºit. Cu predicþia am avut noroc,
m-a ajutat Mitriþã sã se îndepli-
neascã, aºa cum ºi pe el l-au aju-
tat colegii sã marcheze. Încerc sã
îmbunãtãþesc jocul, acesta e lu-
crul la care sperãm. Nu mã gân-
desc la titlu, ci doar  la meciul
cu Gaz Metan, doar atât mã pre-
ocupã, nu ceea ce se va întâmpla
mai departe”, a declarat Mangia.

Hagi: „Durerea nu e aºa mare,
fiindcã ne-a bãtut copilul

crescut de noi”
Dupã meci, Gicã Hagi a fost

destul de liniºtit, resemnat cu în-
frângerea, ba chiar a spus cã
aceasta este mai puþin amarã, de-
oarece a fost adusã de un produs
al Academiei, Alex Mitriþã. Hagi
spune cã numai prin calm, mun-
cã ºi un prim succes echipa sa
poate ieºi din aceastã pasã proas-
tã, care dureazã de 6 etape, fãrã
gol marcat. „ªtiu cã suntem da-
tori acum faþã de public, faþã de
aºteptãrile presei, însã trebuie sã
ne regãsim din nou cadenþa, sã
obþinem o victorie ºi sã ne recâº-

tigãm încrederea. Durerea în-
frângerii nu e atât de mare, fiind-
cã Mitriþã a dat douã goluri, unul
dintre copiii pe care i-am ajutat
sã creascã la Academie”, a de-
clarat Hagi.

Mateiu: „Prefer sã jucãm urât ºi prost
ºi sã câºtigãm fiecare meci”

Alex Mateiu este mai pragma-
tic ºi spune cã jocul nu conteazã
atât de mult, cât timp echipa câº-
tigã. De altfel, Mateiu a recunos-
cut cã Viitorul a controlat jocul,

dar a avut ghinion la finalizare:
„Nu ne aºteptam sã câºtigãm
uºor, ºtiam cã va fi un meci greu,
dar noi avem o echipã bunã ºi
putem sã ne batem cu oricine.
Viitorul joacã bine acasã, pe te-
ren propriu, ºi ºtiam cã ne va
pune probleme. Ei au controlat
jocul dupã golul marcat de noi,
dar au avut ghinion ºi nu au bã-
gat-o în poartã. Pe mine nu mã
deranjeazã criticile, prefer sã ju-
cãm urât ºi prost ºi sã câºtigãm
fiecare meci”, a spus Mateiu.

Alb-albaºtrii sub lupã

Tiago Ferreira – ªi el a avut o
evoluþie bunã, a stat aproape de
Eric, deºi l-a scãpat o datã în pri-
ma reprizã, când brazilianul a tras
în colþul scurt, dar în plasa exte-
rioarã. S-a dublat eficient cu Ban-
cu ºi l-a lansat perfect pe Mitriþã la
golul al doilea.

Dimitrov – A avut un început
de meci slab, a luat ºi un galben
destul de repede, ºi-a mai revenit
pe parcurs. A apãrut la finalizare
în faza care a precedat deschide-
rea scorului, dar nu are precizia
necesarã, joacã prea mult cu ca-
pul în pãmânt.

Mateiu – S-a luptat mult la cen-
trul terenului, a recuperat destule
mingi, remarcabil sacrificiul sãu.

Zlatinski – Evoluþie bunã, con-
sistentã, în primul rând aportul sãu
este ca lider, îºi organizeazã bine co-
echipierii, îi mobilizeazã, chiar dacã
uneori þipã la ei sã-I „trezeascã”.

Bancu – Revenit în primul „11”,
a jucat bine, în special faza defen-
sivã, dar a învãluit permanent ºi în
banda stângã, ajutându-l mult pe
Burlacu.

Gustavo – A fost cea mai bunã
evoluþie a sa de la meciul cu Dina-
mo, din sezonul trecut, pe Arena
Naþionalã. Chiar dacã nu a marcat,
a vut o prestaþie la nivel înalt, a
fãcut presing sus, a jucat bine la
intercepþie, a scos douã galbene
rapid. Pãcat cã nu i-a pasat lui
Roman la faza din final de joc.

Mitriþã – La primul gol i-a luat
„ºunca din fasole” lui Florinel
Coman. Înainte de gol avusese
douã acþiuni bune, la prima s-a
lãsat puþin pe spate ºi a tras prost,
la a doua, din care s-a obþinut
cornerul de gol, a pasat în dreapta
spre Dimitrov, deºi Burlacu era
în poziþie mult mai bunã. Exce-
lentã ºi faza golului al doilea, de

mare jucãtor: preluare perfec-
tã ºi finalizare cu sânge rece.
Pãcat cã l-a „iertat” pe Don-
narumma în faze asemãnã-
toare. Pe final a avut puterea
sã coboare în defensivã ºi sã-
ºi ajute colegii cu deposedãri
importante.

Burlacu – Din nou a avut
evoluþie bunã. A jucat mai sus,
vârf stânga în prima reprizã,
posturã din care a avut o acþi-
une periculoasã, dar a finalizat
prost, apoi a trecut vârf împins.
Zlatinski l-a certat la acea rata-
re, dar nu pentru ºut, ci fiind-
cã nu a rãmas în presing.

Barthe – Era normal sã fie
rezervã, dupã prestaþia penibi-
lã din meciul trecut. Nici acum
nu a intrat foarte bine. Îl ajutã

plasamentul, experienþa, dar parcã
nu are ambiþie, este prea superfi-
cial în multe momente.

Screciu – De data aceasta a in-
trat stoper ºi a jucat bine cât a avut
la dispoziþie.

Roman – Lipsa golului l-a tre-
cut iar pe bancã. A intrat pe final,
s-a zbãtut în avanposturi pentru a
întârzia atacurile disperate ale gaz-
delor. Putea primi o pasã de gol,
dar Gustavo a preferat un ºut.
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