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- Dacã mergem tot aºa, mã
întreb, Popescule, ce-or sã mai
fure mâine?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Legendarul antrenor francez
Guy Roux (78 de ani) – 42 de
ani pe banca tehnicã a celor de
la Auxerre, acum în Liga a II-
a, mai exact din 1961 pânã în
2007, când a fost dat afarã, ca
director sportiv, de antrenorul
Jean Fernandez, recunoscând
cã a vrut sã se sinucidã – ei
bine, a fost desemnat coach-ul
noi echipe de fotbal a Adunãrii
Naþionale, care va întâlni, mier-
curi seara, pe stadionul Muet-
te, din Paris, ora 20, într-o par-
tidã în scopul caritabile, în pro-
fitul serviciului de ortopedie ºi
traumatologie a spitalului Pitie
Salpetriere.

Cimitirele craiovene ascund
adevãrate comori...
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Sâmbãtã, 16 septembrie, s-a
desfãºurat într-o premierã ab-
solutã, la Craiova, o vizitã ghi-
datã având ca scop descoperirea
elementelor patrimoniale adã-
postite, ascunse, uneori uitate-
…în principalele cimitire craio-
vene, Sineasca, Ungureni, Ci-
mitirul Evreiesc, Cimtirul Ca-
tolic ºi Luteran.
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La Craiova, ºi în Dolj, nu sunt aºteptate fenomene
meteorologice deosebite. Meteorologii spun cã vân-
tul va fi prezent în regiunea noastrã, în urmãtoarele
zile, dar cã nu va pune probleme. Se va resimþi ceva
mai puternic doar în dupã-amiaza de joi, tot de atunci
fiind aºteptatã ºi o rãcire a vremii, maxima zilei fiind
de doar 21 grade Celsius. În schimb, prognozele anun-
þã condiþii de grindinã pentru astãzi ºi mâine.
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Fostul colonel SRI
Daniel Dragomir va fi audiat
de Comisia de control
a SRI din Parlament

Fostul colonel SRI Daniel
Dragomir va fi audiat mâine,
la ora 16.30, de Comisia de
control a SRI din Parlament, a
declarat luni preºedintele
comisiei Claudiu Manda.
Audierea vine ca urmare a
dezvãluirilor fãcute de Drago-
mir în spaþiul public. ”Am avut
o discuþie astãzi ( n.r ieri) cu
toþi membrii comisiei. Am
discutat un pic despre cum ar
trebui sã funcþioneze activitatea
la comisie. Mâine avem prima
ºedinþã ordinarã. Am avut o
discuþie cu domnul Daniel
Dragomir. L-am invitat pentru
mâine, la ora 16.30, la Comi-
sia de control SRI, deci mâine
la 16.30 va veni. I-am trimis ºi
pe adresa de e-mail pe care mi-
a propus-o dumnealui o
solicitare scrisã”, a declarat
preºedintele Comisiei de control
a SRI din Parlament, Claudiu
Manda. Acesta a afirmat cã
întâlnirea de astãzi este o
”primã etapã”, Comisia de
control a SRI având ”disponibi-
litatea” de a tranºa toate
declaraþiile fãcute de Dragomir
sau de a analiza inclusiv probe.
”Este o întâlnire într-o primã
etapã. Am vãzut o serie de
declaraþii fãcute de domnia sa
în mass-media. Comisia SRI îºi
exprimã disponibilitatea de a
discuta pe toate detaliile pe care
domnul Dragomir poate sã le
prezinte, inclusiv cu probe,
inclusiv cu chestiuni pe care le
poate spune. (...) Va rãmâne ca
domnul Dragomir sã ne spunã,
la Comisie, cu nume ºi prenu-
me, lucruri pe care considerã cã
le poate spune sau lucruri pe
care sã sperãm cã doreºte sã le
spunã comisiei”, a mai spus
Manda. Fostul colonel SRI
Daniel Dragomir a declarat cã
are informaþii legate de acope-
riþii din Justiþie, presã ºi
politicã, dar ºi despre cum s-au
fãcut abuzuri în numele unor
ºefi de instituþii.
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Legendarul antrenor francez Guy Roux (78
de ani) – 42 de ani pe banca tehnicã a celor de
la Auxerre, acum în Liga a II-a, mai exact din
1961 pânã în 2007, când a fost dat afarã, ca
director sportiv, de antrenorul Jean Fernandez,
recunoscând cã a vrut sã se sinucidã – ei bine,
a fost desemnat coach-ul noii echipe de fotbal
a Adunãrii Naþionale, care va întâlni, miercuri
seara, pe stadionul Muette, din Paris, ora 20:00,
într-o partidã în scopul caritabile, în profitul
serviciului de ortopedie ºi traumatologie a spi-
talului Pitie Salpetriere, echipa Variete Club de
France. Misiune deloc uºoarã. A selecþionat 37
de jucãtori – parlamentari – pentru a reprezen-
ta Palatul Bourbon, promiþând cã „toatã lumea
va juca”. Nu cunoaºte bine efectivul, dar re-
flexele sale de antrenor au rãmas intacte ºi câº-
tigãtorul eventului din 1996, ca sã pregãteascã
adecvat întâlnirea, îi va pune, la antrenamentul
premergãtor, pe selecþionaþi „sã se dea peste
cap”, pentru a le verifica mobilitatea. De ase-
menea, le va impune tuturor „sã lase politica la
vestiare”. Media de vârstã – 41 de ani. Cel mai
tânãr parlamentar este Dmitri Houbron – 26 de
ani, iar cel mai vârstnic, Jacques Krabal – 69
de ani, ambii de la LREM. Lotul complet a fost
anunþat pe site-ul Huff Post, dar ºi pe cel al
publicaþiei Nouvelle Observateur. Cum niciun

reprezentant al Frontului Naþional nu a dorit sã
se integreze în echipã, a fost cooptatã, în
schimb, pe listã, deputata Marietta Karamanli,
52 de ani, de la Noua Stângã (ex PS). Lotul de
parlamentari selecþionaþi este dominat de re-
prezentanþii partidului preºedintelui Emmanuel
Macron (LREM) ºi, în compartimentul ofen-
siv, de pildã, nu a mai avut loc, probabil pe
motive de omogenitate, niciun alt „corp strãin”.
Republicanii, reprezentanþii „Franþa nesupusã”
ºi cei de la Modem, au pondere în comparti-
mentele de apãrare ºi median. O exigenþã a lui
Guy Roux ºi a staff-ului sãu: în ºort ºi tricou
devii membru al echipei Franþei ºi abandonezi
istoria familiei politice. Dar bãtaia de cap abia
acum începe. Deputatul de Loire, Regis Jua-
nico, portar, vrea sã apere tot meciul, fiindcã
este unul din puþini reprezentanþi ai foºtilor
socialiºti, acum „Noua Stângã”. Guy Roux a
þinut sã precizeze cã presteazã benevol activi-
tatea de coach ºi, la 6 septembrie a.c., este
programat un meci, cu o echipã a Statului
Major al Armatei. O bunã trupã, care ar putea
conta ºi pe Emmanuel Macron, suporter al
celor de la Ol. Marseille, preºedintele Repu-
blicii ºi ºeful Armatei, cãruia i s-a trimis deja
o invitaþie. Baletul parlamentar din ultimele
sãptãmâni a deteriorat presupusa omogenita-

te a echipei Adunãrii Naþionale, dar cum în-
frângerile precedente (12-1, în 2014 ºi 6-1,
în 2015) contra aceluiaºi adversar, Variete Club
de France, dãinuie, acum e momentul depli-
nei mobilizãri. Fireºte, parlamentarilor fran-
cezi nu le lipseºte umorul de bunã calitate ºi,
cu siguranþã, se vor descurca. Problema este
alta, mutatis mutandis. Parlamentarii români,
de pildã, au avut de-a lungul timpului recipro-
ce schimburi de delegaþii ºi n-ar fi deloc ne-
potrivit sã îi imite. Deºi, o selecþionatã parla-
mentarã autohtonã ar avea dificultãþi, de-a
dreptul insurmontabile, sã foloseascã... ace-
laºi vestiar. Liberalii, social-democraþii, USR-
iºtii ºi chiar cei ai Miºcãrii Populare ºi-ar înce-
pe încãlzirea, înainte de a intra pe teren. Mai
ales, dacã întâmplãtor printre selecþionaþi s-ar
afla Bãdãlãu, Anton, Goþiu ºi alþi nevricoºi.
Udemeriºti s-ar dovedi, neîndoielnic, neutri,
nesuportând funciarmente „datul la mansardã”
ºi alte vitejii gratuite, mai ales când „nu picã
nimic”. Asta ar mai lipsi, ca SMURD-ul lui Raed
Arafat sã fie chemat, prin mesaje urgente, mai
ceva ca la evenimentele tragice, care ne în-
cearcã în aceste zile. Dincolo de izul de glumã,
parlamentarii noºtri s-ar putea molipsi de la
omologii lor francezi ºi în ceea ce aceºtia fac,
în scopuri caritabile.

Procesul în sine are mai multe
puncte care trebuie puse în fapt:
generarea formaþiunilor de studiu
pentru anul ºcolar 2017 – 2018;
marcarea elevilor absolvenþi , ne-
promovaþi, respectiv promovarea
în anul ºcolar urmãtor (2017 -
2018) a elevilor care au promovat
anul 206 – 2017. Se opereazã în
submodulul „Promovare elevi”, din
cadrul secþiunii „Managementul
elevului”, iar insttrucþiunile se gã-
sesc la adresa www.siiir.edu.ro/

Preºedintele executiv al PSD Niculae Bãdã-
lãu a declarat, ieri, cã va depune un ”denunþ
calomnios” pe numele liberalului Marin Anton,
subliniind cã existã o ”politicã de decredibiliza-
re” a liderilor PSD.

”Vreau sã vã spun cã existã ºi denunþul calom-
nios, pe care cu siguranþã îl voi face. Nu l-am atins,
asta e foarte clar. Detest violenþa ºi consider cã,
pur ºi simplu, este o provocare mizerabilã. Am tre-
cut pe lângã el, mi-a adresat câteva cuvinte urâte la
care i-am rãspuns. (...) Haideþi sã aºteptãm certifi-
catul medico-legal ºi sã urmãrim, pentru cã, a doua
zi, eu l-am vãzut pe un post de televiziune ºi dânsul
nu avea nimic, era chiar foarte vesel”, a declarat

Elevii din Dolj, introduºi în baza naþionalã de date
Având în vedere Adresa Ministerului Educaþiei Naþionale –

Direcþia Generalã  Management Preuniversitar – Direcþia
Management ºi Reþea ªcolarã, avînd nr. 2119/DGMP/13.09.2017,

conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a adus la
cunoºtinþã, tuturor instituþiilor aflate în subordine, introducerea
bazelor de date, în centralizarea „ Sistemul Informatic Integrat
al Învãþãmântului din România” (SIIIR), a elevilor cuprinºi în

anul ºcolar 2017 – 2018. Demn de remarcat  este faptul cã
judeþul Dolj este printre cele care sa aflã  pe primele locuri în

ceea ce priveºte înscrierea la nivel naþional în SIIIR.

images/manuale/14.09.2015_pro-
movare_elevi.pdf , una accesibilã
tuturor celor interesaþi. Promova-
rea elevilor în SIIIR este actul prin
care se asociazã elevilor o stare de
final de an 2016 – 2017 ºi sunt
cuprinºi într-o clasã în anul de în-
vãþãmânt 2017 – 2018. Specialiºtii
IT din cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj au prezentat, pe
suportul computerizat, toate trep-
tele care trebuie respectate de cã-
tre instituþiile de învãþãmânt din

teritoriu, astfel încât sã nu fie pro-
bleme. Printre specificaþiile, cu
suport logistic, prezentate de cã-
tre ISJ Dolj, se aflã ºi , prin picto-
gramele specificate, imposibilitatea
dublãrii unor clase, pe lângã cele
deja create. Altfel, ar fi o pierdere
de timp. Printr-o Notã, reprezen-
tanþii ISJ Dolj amintesc: „Acum,
aveþi toate clasele generate , este
indicat sã verificaþi/corectaþi denu-
mirile grupelor/cadrelor ... Grupe-
le mixte ºi clasele simultane vor
avea mai multe fracþiuni de grupe/
clase , una pentru fiecare fracþiu-
ne din care este compusã grupa/
clasa. NU ªTERGEÞI nicio clasã
realizatã, în special cele care sunt
fracþiuni care provin din grupe

mixte/clase simultane!”. Sunt date
informative, trimise în teritoriu, dar
care trebuie puse în aplicare. Din
acest punct de vedere, judeþul Dolj
este printre cele care au pus în vi-
goare cerinþele legale. „Doljul, con-
form notei transmise de cãtre Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale, a fost
printre judeþele fruntaºe la rapor-
tarea in SIIIR. Dupã verificarea
cerutã de cãtre MEN, niciun copil
nu mai avea situaþia ºcolarã „des-
chisã”. Asta aînseamnã cã toate
comisiile din ºcoli au înþeles sã-ºi
facã datoria”, a precizat prof. Ja-
nina Vaºcu, inspector general ad-
junct al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Preºedintele executiv al PSD Niculae Bãdãlãu:
Este o politicã a unora de a decredibiliza liderii PSD

preºedintele executiv al PSD, Niculae Bãdãlãu.
Acesta a mai spus cã nu l-a ameninþat nicioda-

tã pe senatorul USR Mihai Goþiu, afirmând cã
existã o ”politicã de decredibilizare a liderilor PSD”.
”Am vãzut cã ºi domnul Goþiu s-a trezit. Eu nu
am auzit cã l-aº fi ameninþat vreodatã. Eu nu am
auzit pânã acum lucrul acesta, dacã o sã-mi per-
mitã, de la zece metri, dacã eu l-am ameninþat
vreodatã. (...) Cred cã este o politicã a unora de a
decredibiliza liderii PSD pe tot felul de þigãneli.
Cred cã schimbul politic trebuie sã fie pe idei,
trebuie sã fie pe guvernare. Pentru asta ne-au tri-
mis oamenii aici, nu sã spunem de mamã ºi de
altceva”, a mai spus Bãdãlãu.
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Imaginile cu acoperiºuri des-
prinse de pe clãdiri ºi purtate pe
sus de vânt au ºocat o þarã întrea-
gã, cu atât mai mult cu cât averti-
zãrile meteo nu au fãcut nici o re-
ferire la acest aspect. Specialiºtii
în meteorologie au analizat, ieri,
fenomenul, care din pãcate s-a
soldat ºi cu pierderi de vieþi ome-
neºti, ºi au ajuns la concluzia cã
nici s-ar fi putut prevea, fiind vor-
ba de o manifestare meteo neobiº-
nuitã, întrucât intensitatea ºi rapi-
ditatea cu care s-au dezvoltat ace-
le formaþiuni noroase au fost ieºi-
te din comun. ”Nici specialiºtii spe-
cialiºtilor, aº spune eu fãrã sã ne
scuzãm, nu ar fi putut anticipa ast-
fel de dezvoltãri noroase, cu o in-
tensitate atât de mare ºi atât de ra-
pid. Totul a decurs extrem, extrem
de repede”, a declarat, ieri, cunos-
cutul meteorolog, Romica Jurca.

Încã douã zile calde
Meteorologii de la Centrul Me-

teorologic Regional Oltenia au þinut
sã-i liniºteascã, ieri, pe craioveni ºi
doljeni, menþionând cã prognozele
nu iau în calcul fenomene meteo-
rologice deosebite, cel puþin pentru
perioada imediat urmãtoare. Potri-
vit specialiºtilor, vântul ºi ploile vor
fi resimþite ºi la noi, dar cã nu vor
fi de o aºa intensitate încât sã punã

La Craiova, ºi în Dolj, nu sunt aºteptate
fenomene meteorologice deosebite. Meteo-
rologii spun cã vântul va fi prezent în regiu-
nea noastrã, în urmãtoarele zile, dar cã nu va
pune probleme. Se va resimþi ceva mai puter-

nic doar în dupã-amiaza de joi, tot de atunci
fiind aºteptatã ºi o rãcire a vremii, maxima
zilei fiind de doar 21 grade Celsius. În schimb,
prognozele anunþã condiþii de grindinã pentru
astãzi ºi mâine.

În perioada 16.08.2017 –
01.09.2017, inspectorii Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor Dolj au
efectuat acþiuni de supraveghe-
re ºi control în unitãþi pe raza
teritorialã a judeþului Dolj, în
vederea verificãrii conformitãþii
cu cerinþele legislaþiei sanitare-
veterinare ºi pentru siguranþa

În Dolj nu se foloseºte
sau comercializeazã fipronil

Pe fondul scandalului european provocat de
ouãle contaminate cu fipronil, Direcþia Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj
a dispus efectuarea unor ample acþiuni de con-
trol privind eventuala utilizarea acestui insecti-
cid în ferme avicole ºi comercializarea sa prin
depozite farmaceutice veterinare. Totodatã, in-

alimentelor în vigoare, în toate
etapele de recepþie, manipulare,
depozitare, prelucrare primarã,
preparare, procesare, desfacere,
transport ºi valorificare a pro-
duselor alimentare ºi suprave-
gherea utilizãrii de fipronil în
ferme avicole ºi comercializarea
prin depozite farmaceutice ve-
terinare.

Eºantionul de control,
unul diversificat

Au fost controlate 168 obiecti-
ve, din care: 33 unitãþi de alimen-
taþie publicã ºi baruri, 14 super-
marketuri ºi hipermarketuri, 5 pa-
tiserii ºi cofetãrii, 19 magazine ali-
mentare, 4 stupine, 11 târguri, bâl-
ciuri ºi pieþe agroalimentare,  7
brutãrii, 53 depozite produse ali-
mentare, 3 pescãrii, 3 centre de
lapte, 8 ferme avicole, 5 depozite
farmaceutice veterinare ºi 3 uni-
tãþi DDD. Nu s-au depistat unitãþi
ce comercializeazã sau folosesc
fipronil, a dat asigurãri conduce-
rea DSVSA Dolj.

„Controlul unitãþilor a vizat în
principal aspecte privind igiena
spaþiilor în care produsele alimen-
tare sunt manipulate, prelucrate
precum ºi cele de depozitare a
materiilor prime ºi produselor fi-
nite, controlul dãunãtorilor, eviden-
þa documentelor ºi a informaþiilor
privind sistemul HACCP, condiþii-
le de igienã ºi de funcþionare a uni-
tãþii”, a precizat dr. Costicã Re-

tea, director executiv adjunct al
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj.

Amenzile au depãºit
50.000 de lei

În urma controalelor s-au con-
statat neconformitãþi privind res-
pectarea regulilor de igienã – depo-
zitare, substanþe dezinfectante, pe-
reþi, paviment, spaþii, echipamente,
contract ºi proces verbal DDD,
ustensile, utilaje, autocontrol, ma-
nipulare, frigider, sursã apã caldã,
grup sanitar; neconformitãþi docu-
mentare – documente, trasabilita-
te; altele – înregistrare sanitarã ve-
terinarã, neanunþarea începerii ac-
tivitãþii. Pentru neconformitãþile
constatate au fost acordate 31 de
sancþiuni, respectiv 18 de amenzi
contravenþionale în valoare de
50.800 de lei ºi 13 avertismente.

August, luna controalelor
Sã precizãm cã ºi în primele

douã sãptãmânii din luna prece-
dentã, inspectorii Direcþiei Sani-
tare Veterinare ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor Dolj au efectuat
acþiuni de supraveghere ºi control
în unitãþi pe raza teritorialã a ju-
deþului Dolj. Pentru acest interval
au fost controlate 169 obiective:
69 unitãþi de alimentaþie publicã ºi
baruri, 7 supermarketuri ºi hiper-
marketuri, 11 patiserii ºi cofetã-
rii, 47 magazine alimentare, 6 stu-
pine, 12 târguri ,balciuri ºi pieþe
agroalimentare, 4 brutãrii, 19 de-
pozite produse alimentare ºi 4 pes-
cãrii. Pentru neconformitãþile con-
statate au fost acordate 24  sanc-
þiuni, respectiv 20 de amenzi con-
travenþionale în valoare de 42.800
de lei ºi 4 avertismente.

VALENTIN CEAUªESCU

spectorii DSVSA Dolj au controlat, în ultimele
douã sãptãmâni ale lunii trecute, peste 160 de
obiective, printre care supermarketuri ºi hiper-
marketuri, patiserii ºi cofetãrii, târguri, bâlciuri
ºi pieþe agroalimentare. La finalul acþiunii au fost
centralizate procesele verbale de contravenþie,
al cãror cuantum total a depãºit 50.000 de lei.

probleme în aceastã zonã a þãrii. Din
câte se pare, astãzi ºi mâine, vom
avea de-a face cu ploile, meteoro-
logii avertizând inclusiv asupra fap-
tului cã vor fi ºi condiþii de grindi-
nã, precipitaþiile fiind însemnate, dar
situându-se în peisajul de toamnã.
Progonozele spun cã vântul, în
schimb, va fi resimþit, mai cu sea-
mã, de joi, când va avea o intensi-
tate mai crescutã, despre care me-
teorologii spun cã e „susþinutã din
frontul de vest”.

Vremea se rãceºte
de joi

Astãzi, potrivit meteorologilor,
vremea se menþine mai caldã de-
cât normalul termic al datei ca-
lendaristice. „Cerul va fi variabil,
cu înnorãri temporare, iar local
vor fi averse ºi descãrcãri elec-
trice. Izolat, cantitãþile de preci-
pitaþii vor depãºi 15-20 de litri pe
metru pãtrat ºi vor fi condiþii de
grindinã. Vântul va sufla slab,

pânã la moderat, cu intensificãri
locale, îndeosebi în cursul zilei”,
ne-a precizat Adriana Bãcescu,
meteorolog în cadrul Centrului
Meteorologic Oltenia. Temperatu-
rile maxime vor fi cuprinse între
22 ºi 28 de grade Celsius, iar cele
minime, din timpul nopþii, între 10
ºi 15 grade Celsius

Miercuri, pe 20 septembrie,
vremea va fi instabilã. Meteoro-
logii precizeazã cã vor fi înno-
rãri temporar accentuate, iar pe
arii relativ extinse vor fi ploi ºi
averse, posibil însoþite de des-
cãrcãri electrice. Izolat, cantitã-
þile de precipitaþii vor depãºi 20-
25 litri pe metru pãtrat ºi vor fi
condiþii de grindinã. Vântul va
sufla slab pânã la moderat, cu
intensificãri izolate în cursul nop-
þii, îndeosebi în jumãtatea sudicã

a regiunii, iar temperaturile ma-
xime vor fi cuprinse între 20 ºi
25 de grade Celsius, iar cele mi-
nime între 10 ºi 14 grade Celsius.

De joi, vremea începe sã se
rãceascã. „Cerul va fi variabil cu
înnorãri temporare, local, la mun-
te ºi pe arii restrânse, iar în restul
regiunii vor fi ploi ºi averse. Vân-
tul va sufla slab pânã la moderat,
cu intensificãri susþinute din sec-
torul vestic, în cursul zilei”, a
atenþionat meteorologul Adriana
Bãcescu. Joi, aºadar, trebuie sã
ne aºteptãm la temperaturi mult
mai scãzute decât am avut parte
pânã acum, meteorologii anun-
þând maxime cuprinse între 15 ºi
21 de grade Celsius, iar cele mi-
nime, pe timpul nopþii, între 6 ºi
11 grade Celsius.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, în urma unei an-
chete complexe a ofiþerilor de po-
liþie judiciarã din cadrul Serviciului
Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, desfãºuratã sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, luni, 27 februarie a.c., doi
poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã, a-
gent de poliþie în cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi ºi Aris
Constantin Dincã, ºeful Postului de
Poliþie Daneþi, dar ºi un tehnician
silvic, Iulian Cîrjaliu, au ajuns dupã
gratii pentru cã ceruserã
10.000 lei de la un dol-
jean care i-a denunþat.

ªpagã mascatã în …
cotizaþie

Potrivit anchetatorilor,
în cursul lunii ianuarie
2017, agentul de poliþie -
Viorel Minuþã, din cadrul
Secþiei de Poliþie Ruralã
Nr. 12 Daneþi, împreunã
cu ºeful Postului de Po-
liþie Daneþi, agentul Aris
Constantin Dincã, l-au
depistat pe M.C. în timp

În prezent însã, nu existã o
metodã de screening eficientã pen-
tru aceastã afecþiune, fiind astfel
important sã acordãm atenþie  ori-
cãror simptome. „Nu existã simp-
tomatologie caracteristicã pentru
cancerul bronhopulmonar. Minime

Depistarea precoce a cancerului
bronhopulmonar, o ºansã pentru pacienþi

Depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar ºi
conºtientizarea primelor semne de cãtre pacienþi sunt
douã din preocupãrile principale ale specialiºtilor
oncologi. Boala, ce poate fi cauzatã de factori multipli,
are ºanse de vindecare prin intervenþie chirurgicalã
doar în cazul diagnosticãrii din timp ºi printr-o abor-
dare multidisciplinarã în aplicarea tratamentului.

simptome respiratorii pot anunþa o
malignitate”, atrage atenþia dr. Da-
lida Mosorescu, Medic primar
Medicina de Familie, lector în ca-
drul Conferinþei Regionale de Can-
cer Bronhopulmonar Oltenia, or-
ganizatã mâine la Universitatea de

Medicinã ºi Farmacie Craiova,
unde va vorbi despre cancerul
bronhopulmonar din perspectiva
medicului de familie.

„Medicul de familie are rolul de
a sintetiza informaþiile medicale,
simptomele, semnele clinice, in-
vestigaþiile, de a aborda pacientul
în ansamblul sãu, de a-l orienta
oportun în sistem ºi de a-i oferi
ajutor în faza de îngrijire paleati-
vã ºi terminala”, subliniazã  dr.
Dalida Mosorescu, urmând ca în
cadrul evenimentului ce va fi gãz-
duit de Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova – sala Aula
Magna sã prezinte metodele de
depistare ºi diagnosticare preco-
ce a cancerului bronhopulmonar
aflate la îndemâna medicului de
familie.

Specialiºtii în diagnosticarea
ºi tratarea cancerului bronho-

pulmonar se reunesc la Craiova
În cadrul evenimentului vor fi

dezbatute teme referitoare la afec-
þiunile pulmonare ºi provocãrile ce
þin de diagnosticarea ºi tratarea
acestui tip de cancer. Prezentã în
calitatea de lector la cea de-a III-a
ediþie a Conferinþei Regionale de
Cancer Bronhopulmonar Oltenia,

dr. Cristina Cãlãraºu va vorbi de-
spre factorii care influenþeazã pro-
gnosticul pacienþilor diagnosticaþi
cu cancer bronhopulmonar „Can-
cerul bronhopulmonar este o pro-
blemã de sãnãtate publicã majorã
fiind asociat cu costuri terapeuti-
ce, impact psihosocial ºi mortali-
tate importante. Tumorile pulmo-
nare primare sunt extreme de di-
verse ca prezentare clinicã, aspecte
histopatologice ºi rãspuns la trata-
ment, iar prognosticul acestora
cuprinde 2 aspecte esenþiale: su-
pravieþuirea ºi calitatea vieþii pa-
cienþilor. Calitatea vieþii este un fac-
tor important ce influenþeazã do-
rinþa pacientului de a efectua anu-
mite terapii specifice, unii pacienþi
refuzând tratamentul citostatic sau
chirurgical. Metodele de suport
psihologic asociate ºi controlul
simptomelor cresc eficacitatea te-
rapiei ºi calitatea vieþii”, a declarat
dr. Cristina Cãlãraºu.

În cadrul evenimentului vor sus-
þine prezentãri prof. univ. Floarea
Mimi-Niþu, Universitatea de Medi-
cinã ºi Farmacie Craiova, ºef lucr.
dr. Michael Schenker, medic pri-
mar oncologie medicalã, ºi ºef lucr.
dr. Mihai Olteanu- Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie Craiova ºi dr.

Elena Vlad, medic pneumolog la
Spitalul de Urgenþã Târgu-Jiu. Co-
ordonatorul ºtiinþific al manifestã-
rii este ºef lucr. dr. Alin Demetri-
an, ºef clinicã chirurgie toracicã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova.

Evenimentul este creditat EMC
ºi se va desfãºura între orele 09.30
– 19.00 în sala Aula Magna, UMF
Craiova.

Cele mai multe cazuri noi
de cancer sunt cele bronho-

pulmonare

În România, cele mai multe ca-
zuri noi de cancer înregistrate sunt
cele bronhopulmonare (conform
studiului publicat online în revista
ºtiinþificã JAMA Oncology), cele
mai multe dintre acestea fiind iden-
tificate în stadii avansate ale bolii.
70% dintre pacienþii nou diagnos-
ticaþi cu cancer de plãmâni se aflã
în stadiul 4, aratã studiul Onco
Monitor realizat de GfK România.

Evoluþia rapidã, deseori fãrã
simptome, a acestui tip de cancer
ºi depistarea lui în stadii avansate
conduce la necesitatea aplicãrii
unui tratament interdisciplinar.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât,
ieri, sã menþinã mãsura controlului judiciar
faþã de ºeful Postului de Poliþie Daneþi, agen-
tul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi,
tehnicianul silvic cu care „lucrau” dar ºi cum-
natul celui din urmã, cu toþii trimiºi în judeca-
tã de procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru luare de mitã, cumpãrare

de influenþã, abuz în serviciu, respectiv com-
plicitate la aceste infracþiuni. Este vorba de-
spre cei doi poliþiºti „sãltaþi” la sfârºitul lunii
februarie a.c., dupã ce s-au „combinat” cu un
tehnician silvic la o ºpagã mascatã de 7.500
lei, pentru a-l scãpa pe un doljean cercetat
pentru furt de lemne. Pe fond, procesul a fost
amânat la 28 septembrie a.c.

ce transporta material lemnos fãrã
a deþine documente de provenien-
þã, i-au întocmit proces-verbal de
constatare a infracþiunii flagrante,
în baza cãruia s-a întocmit dosar
penal înregistrat la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Ulterior,
la domiciliul doljeanului s-au efec-
tuat percheziþii, fiind descoperite
cantitãþi importante de material lem-
nos. Pentru inventariere, poliþiºtii
au apelat la Iulian Cîrjaliu, tehnician
silvic, care a constatat cã, din ca-
uza cantitãþii mari de material lem-

nos sustras ºi deþinut de M.C., a-
cesta urmeazã sã fie cercetat pe-
nal pentru infracþiuni la regimul sil-
vic. Însã imediat dupã finalizarea
inventarierii ºi deschiderea dosaru-
lui penal, Iulian Cîrjaliu l-a abordat
pe M.C. (denunþãtor în cauzã) ºi
i-a propus ca, pentru a nu fi tras la
rãspundere penalã, sã achite o „co-
tizaþie”, de fapt o ºpagã mascatã,
în contul Asociaþiei Proprietarilor
de Pãduri din Daneþi, în cuantum
de 10.000 lei, ºi amenzi contraven-
þionale de 6.000 lei. Doljeanului i

s-a pãrut destul de mare
suma, astfel cã, dupã
mai multe discuþii, au
cãzut de acord pe un to-
tal de 10.000 lei, din care
2.500 lei sã fie amenzi.
Iulian Cîrjaliu a negociat
apoi ºi cu cei doi poli-
þiºti modificarea prejudi-
ciului creat de doljean,
care este ºi recidivist,
astfel încât sã fie cobo-
rât sub limita infracþiu-
nii ºi acesta sã scape de
rãspunderea penalã, iar-
 M.C. sã fie sancþionat

contravenþional cu suma de 2.500
lei, dar numai dupã ce acesta va
achita 7.500 lei cãtre asociaþia in-
dicatã.  Numai cã nu existã nici o
bazã legalã pentru ca Asociaþia sã
încaseze bani de la persoane care
nu sunt înscrise ºi nu au pãduri în
proprietate. „Combinaþia” era fã-
cutã pentru ºpagã mascatã sub
forma unor cotizaþii.

P 27 februarie a.c., cei doi po-
liþiºti ºi tehnicianul silvic au fost
reþinuþi pe 24 de ore, apoi plasaþi
în arest la domiciliu, ulterior ajun-
gând sub control judiciar. Între
timp, anchetatorii au stabilit cã ºi
Tudor Dobrescu, cumnatul lui
Iulian Cîrjaliu a intervenit pentru
restituirea cãruþei unui localnic,
dând ºpagã în schimb, astfel cã
cei doi poliþiºti ºi cei doi cumnaþi
au fost trimiºi în judecatã. Dosa-
rul s-a înregistrat pe 31 mai a.c.

la Tribunalul Dolj, iar pe 28 iulie
a.c. a ieºit din camera prelimina-
rã, judecãtorii respingând excep-
þiile ridicate de inculpaþi ºi dispu-
nând începerea procesului.

Ieri, instanþa a menþinut contro-
lul judiciar faþã de toþi inculpaþii:
„Menþine mãsura controlului judi-
ciar dispusã faþã de inculpaþii Cîr-
jaliu Iulian, Minuþã Viorel ºi Din-
cã Aris-Constantin prin încheierea
nr.109/24.04.2017 a Tribunalului
Dolj, precum ºi faþã de inculpatul
Dobrescu Tudor, dispusã prin ordo-
nanþa nr. 26/P/2017 din 17.03.2017
a Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Cu drept de contestaþie.
Pronunþatã în ºedinta publicã din
data de 18.09.2017”. Pe fond, pro-
cesul a fost amânat pentru data de
28 septembrie a.c., când vor fi au-
diaþi doi dintre inculpaþi.

CARMEN ZUICAN



cuvântul libertãþii / 5marþi, 19 septembrie 2017 politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Acum un an, preºedintele Co-
misiei Europene, punea în dezba-
tere 5 scenarii pentru viitorul UE.
În discursul þinut la Strasbourg,
Jean-Claude Juncker a trasat li-
niile directoare ale viziunii sale de-
spre viitorul continentului. 

- Va fi un preºedinte al Euro-
pei, ales direct, dupã cum a su-
gerat Junker. Acest preºedinte va
întruni prerogativele preºedinte-
lui Consiliului, funcþie deþinutã
în prezent de Donald Tusk, ºi pe
cele ale preºedintelui Comisiei,
post ocupat în prezent de Jean-
Claude Junker. Cum comentaþi
aceastã propunere ?

Este o propunere surprinzãtoa-
re. Pânã în acest moment nu s-a
mai auzit aºa ceva. A existat la un
moment dat, o propunere de pre-
ºedinte al Europei ºi propunerea
a fost respinsã prin cele douã re-
ferendurmuri din Franþa ºi Olan-
da. Va fi foarte complicat, nu ºtiu
dacã statele membre vor accepta
o asemenea propunere.  Eu, per-
sonal nu cred cã ar fi un lucru
rãu, din punct de vedere al activi-
tãþii, adicã, cel care este la Comi-
sie ar fi implicat direct ºi în acti-
vitatea legislativã a Europei ºi
apoi, ar putea sã facã legãtura cu
Consiliul European. Din punct de
vedere legislativ, propunerea se
duce întâi la Parlament ºi apoi la
Consiliul de Miniºtri. ªi dacã ai
acelaºi preºedinte care a dat dru-
mul la propunere cãtre Parlament
ºi Consiliul de Miniºtri, acelaºi
preºedinte  la Consiliu European…
s-ar putea sã fie ceva discuþii. Pe
de altã parte, politic, statele mem-
bre nu doresc sã aibã pe cineva
puternic acolo, pentru cã se gân-
desc cã se întãreºte prea mult ni-
velul european, ceea ce este o
eroare, eu cred cã ar trebui întã-
rit foarte mult nivelul European.

 - S-a discutat ºi despre o ar-
matã europeanã pânã în
2025.Vom avea aºa ceva ? Ar
declanºa aceastã propunere dis-
cuþii cu NATO sau armatele ar
colabora ºi s-ar completa ?

S-a discutat într-adevãr despre
o contradicþie cu NATO, adevã-
rat este cã s-a discutat mai mult
pe la noi... Ce vreau eu sã spun,
este cã nu are niciun fel de legã-
tura armata europeanã cu NA-
TO. Armata europeanã ar însem-
na trupe de intervenþie rapidã pe
diverse arme, trupe formate din
militari, din statele membre, iar
în situaþia în care NATO ar avea
o intervenþie, atunci de partici-
pat ar participa aceste trupe ºi eu
cred cã ar fi foarte bine ºi cred
cã Europa ar fi mult mai bine pro-
tejatã ºi cred cã sumele pe care
le investesc acum statele mem-
bre pentru apãrare, cred cã ar fi
mai mici, iar dacã ar fel, ar fi mult
mai eficiente.

Cum aratã noul proiect european?Cum aratã noul proiect european?Cum aratã noul proiect european?Cum aratã noul proiect european?Cum aratã noul proiect european?
Preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude

Juncker, a anunþat la Strasbourg. cã România va
organiza la Sibiu, pe 30 martie 2019, un summit
european care va lua cele mai importante decizii
privind Europa celor 27, dupã ieºirea Marii Brita-
nii din UE. Jean Claude Junker, a prezentat,  tot-
odatã, în plenul Parlamentului European, viziu-
nea sa despre noua Europã care, dupã plecarea

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Marii Britanii, va fi mai integratã, mai democra-
ticã ºi mai puternicã având caracteristicile unui
stat federal. Despre discursul preºedintelui Jun-
cker, dar ºi despre rolul cu totul special, care-i va
reveni României, având preºedinþia europeanã
începând cu ianuarie 2019, am discutat cu euro-
parlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepre-
ºedintele Grupului EPP din Parlamentul European.

- Va exista un ministru de Fi-
nanþe al Europei care se va ocu-
pa atât de zona euro, dar se vor-
beºte ºi de un proces de aderare
al statelor non-euro la moneda
comunã europeanã. 

Au fost reacþii destul de com-
plicate la acest subiect. Imediat
s-a raportat la Grecia, care nu ar
fi fost pregãtitã sã intre în zona
euro. Numai cã aceste reacþii au
fost ale unor oameni care uitã un
lucru: Grecia este membrã UE de
foarte multã vreme ºi nimeni nu
a comentat nimic. Au spus doar
cã datele statistice au fost rapor-
tate eronate. Numai cã se ºtia
foarte bine ceea ce se întâmpla
acolo. Era foarte bine sã împru-
muþi bani, sã impui dobânzi, sã
cumperi case, pãmânt în Grecia.
ªi nemþii au fãcut la fel ºi engle-
zii au fãcut la fel. ªi trebuie sã
leg aceastã discuþie ºi de bugetul
european. Au fost nenumãrate
discuþii despre Europa cu mai
multe viteze, despre zona euro.
Preºedintele Comisie a fãcut un
fel de propunere, ca un comisar,
care de altfel existã, se ocupã de
economie ºi de monedã sã fie de-
numit ministru de Finanþe ºi nu
cred cã va fi vreo mare proble-
mã din partea statelor member,
dar sã fie unul dintre cei 27 de
comisari, dar ºi totodatã, ºeful
grupului euro.

- Pe de altã parte preºedintele
Juncker a zis “nu ne trebuie bu-
get pe zona euro”…

Pe de altã parte, a zis “nu ne
trebuie buget pe zona euro”, ceea
ce este un lucru pozitiv, dar a mai
zis “avem nevoie de o linie pu-
ternicã de buget, în bugetul eu-
ropean”, iar aceastã propunere va
declanºa discuþii mari, inclusiv în
Parlamentul European. Dacã ne
uitãm pe foaia de parcurs, acolo
detaliazã ºi ne bagã ºi pe noi. ªi
dã patru direcþii de utilizare a
acestei linii de buget : trei sunt
pentru þãrile din zona euro ºi una
pentru statele din zona non-euro,
adicã ajutor pentru intrarea în
zona euro. Eu ºtiu cã în zona
PPE, colegii mei de la buget nu
vor crea acest lucru. Mulþi con-
siderã cã nu avem nevoie de bani
speciali pentru zona euro, avem
nevoie de bani pentru toatã Eu-
ropa ºi în doilea rând, le este tea-
mã de ideea unui buget mai mare,
aºa cum a spus Juncker. Pânã
acum spuneam cã avem nevoie
de bani în plus pentru Brexit,
pentru apãrare, pentru securita-
te, pentru cele douã politici noi
ºi acum apare cea de-a patru pro-
blemã ºi anume aceastã linie de
buget pentru zona euro.

- Serviciu european de intel-
ligence în lupta împotriva tero-
rismului, se tot vorbeºte dar sta-
tele membre se feresc sã dea in-

formaþiile…

Altã idee care se vehiculeazã
de foarte multã vreme, bazatã pe
o realitate. Sunt probleme mari
în Europa ca urmare a acestei lip-
se de colaborare între serviciile
de informaþii. Trebuie sã punã la
comun informaþiile care sunt ne-
cesare combaterii terorismului ºi
afecteazã toate statele membre.
Ok, sunt informaþii numai pen-
tru Franþa sau numai pentru Lon-
dra…dar asta e o altã discuþie.
Dar sunt multe informaþii pentru
toate statele. Existã un astfel de
birou, la Bruxelles, mic sunt de-
cât vreo trei specialiºti, am ºi dis-
cutat cu cel care coordoneazã
activitatea acestui birou, a spus cã
acum abia se doreºte ceva adevã-
rat. Eu cred cã se va acest servi-
ciu European. Am votat recent
Comisia antiterrorism în Parla-
mentul European, o comisie spe-
cialã, va face recomandãri, iar
prima recomandare va fi chiar
asta, colaborarea între serviciile
de specialitate din statele membre

-  La alegerile europarlamen-
tare, vor fi liste transnaþionale,
candidaþi din diferite þãri vor
putea candida pe listele partide-
lor din orice alt stat al Uniunii
Europene. 

 - PPE se împotriveºte. Ches-
tia asta va fi mai complicatã . PPE
susþine cã vor fi douã categorii
de deputaþi : unii aleºi la navel na-
þional, alþii la nivel european. Ger-
mania are deja 96 de deputaþi, iar
Franþa ºi Olanda au ridicat deja
numãrul de deputaþi ºi Spania a
ridicat, sunt state mari. Prin aces-
te liste transnaþionale s/ar ajunge
la un numãr ºi mai mare care le/
ar acestora state o putere ºi mai
mare . Sunt niºte argumente de
luat în seamã. Ideea nu este nouã,
s-a discutat în PPE ºi în 2009 ºi
în 2014. Pe de altã parte, care
partide europene, trebuie pusã o
limitã. Aºa cã opinia mea este cã
nu se ajunge aici nici in 2019.

- Procesul de lãrgire al Uniu-
nii Europene va continua. Sta-
tele care doresc se vor alãtura
Uniunii, când vor îndeplini cri-
teriile...numai cã Serbiei ºi Mun-
tenegru deja li s-au fãcut direc-
þii clare de aderare… din pãca-
te, a rãmas pe dinafarã tocmai
Republica Moldova sau cel pu-
þin aºa pare

Da… legat de acest subiect,
ceea ce am auzit la Strasbourg a
fost o surprizã ºi pentru mine…ªi
dacã vã uitaþi pe foaia de parcurs,
acolo e ºi mai clar. Spune negru
pe alb de Serbia ºi Muntenegru
ºi este dat ºi un termen, 2018,
nu ºtiu exact lucru, dar pânã
atunci trebuie déjà creionatã o
foaie de parcurs pentru aceste
douã state pentru aderarea lor în
Uniunea Europeanã. A fost o su-

prizã mare, dar decizia trebuie sã
spunem clar cã este o decizie pur
politicã. Serbia se zbate foarte
tare, face foarte multe eforturi,
Comisia la ultima întâlnirea spu-
ne cã va deschide pânã la finele
anului zece capitole de negocie-
re, are deja închise douã, trei
sunt în lucru. Dar, din punct de
vedere instituþional : stat de
drept, justiþie,  nu mai vorbim de
minoritãþi, de drepturile omu-
lui…Dar sã ai o astfel de propu-
nere, cu doar o sãptãmânã îna-
inte de alegerile din Germania ºi
într-o situaþie în care Europa este
cu populismul ºi naþionalismul în
floarea, cred cã Juncker a avut
un mare curaj.

- Ok, înþelegem cu Serbia, în-
þelegem ºi semnalul care se do-
reºte dat cãtre Marea Britanie,
cum rãmânem cu Republica Mol-
dova ºi integrarea ei în UE ? Ne
doare totuºi sufletul…mai ales cã
la anul serbãm Centenarul…

Este un semnal politic dat Ma-
rii Britanii, în sensul cã plecaþi voi
englezilor…dar noi continuãm.
Acesta este de fapt ideea…Ceea
ce regret eu este cã acolo apare
doar Serbia ºi Muntenegru ºi nu
apare ºi Republica Moldova.
Dacã nu aveam situaþia actualã
din Moldova, sunt absolut sigur
cã ºi Republica Moldova ar fi fost
cu un picior în UE, la fel ca ºi
Serbia. De fapt... asta a fost fi-
losofia mea, aderarea la pachet
Moldova – Serbia. ªi din pãcate
se pierde trenul ãsta…

- Europa va respira cu cei doi
plãmâni, Vestul ºi Estul. Româ-
nia ºi Bulgaria trebuie sã intre
în Schengen…La nici 24 de ore,
Germania, Olanda ºi Austria au
spus cã se mai gândesc…

Germania ºi Austria au alege-
ri…aºa traduc eu intervenþiile lor,
într-o cheie electoralã.  Declara-
þia Comisie Europene nu a fost
ceva nou. România trebuie sã in-
tre în Schengen pentru cã înde-
plineºte condiþiile, asta e adevã-
rul.  Eu cred cã în aceastã toam-
nã, dupã alegerile din Germani ºi
Austria, dacã se stã la masã ºi se
insistã foarte tare pe aeroporturi
ºi pe marfã am putea sã intrãm
fãrã niciun fel de problemã. Pe
aeroporturi nu poate fi vorba nici
cel puþin de problema refugiaþi-
lor ºi se poate face foarte sim-
plu. Dar noi nu am avut nicioda-
tã o activitate clar, þintitã, diplo-
maticã pe toate palierele, nu am
avut. Pe de altã parte, trebuie sã

ne gândim. Pentru cã dacã se ri-
dicã graniþele României ºi Bulga-
riei, cam tot ce este în Grecia vin
la noi, cã nu ar mai avea niciun
motiv sã meargã prin Balcani. Mai
existã o soluþie, dar pentru asta ,
repet, este nevoie de o acþiune
comunnã. Intrãm în Schengen  ºi
introducem controalele la fron-
tierã a doua zi, cum este acum,
în Franþa, de exemplu. Chiar ºi
în Germania la unele graniþe.
Exact, acealaºi lucru putem sã
facem ºi noi. Dar ar trebui sã o
rezolvãm politic, suntem stat
membru Schengen ºi facem con-
trol la frontierã. De fapt e un soi
de ipocrizie, pentru cã în fapt,
România este în sistemul Schen-
gen din punct de vedere IT, teh-
nologic, noi lucrãm ºi avem ac-
ces la toate sistemele dar nu sun-
tem în Schengen.

- Dupã Brexit, Europa va fi o
uniune mai democraticã ºi mai
puternicã, bazatã pe valorile sta-
tului de drept. A spus preºedin-
tele Juncker cã la Sibiu se vor
lua cele mai importante hotãrâri
privind noua Europã , România,
peste doi ani preluând preºedin-
þia Consiliului. O oportunitate
sau o mare responsabilitate pen-
tru þara noastrã ?

Este un moment foarte import
ºi o oportunitate pe care am pu-
tea sã o folosim în interesul nos-
tru. Dacã vã uitaþi la foaia de par-
curs, dar ºi la ceea ce a spus Jun-
cker ºi anume, cã vine cu bugetul
european, în mai 2019, ceea ce
înseamnã cã merge pe idée pe care
PPE/ul o va pune pe masã, ca
acest buget sã fie aporbat în
aceastã legislaturã., Bugetul este
de fapt foarte important, fãrã bu-
get european, Uniunea se destra-
mã, dar sunt ºi toate politicile
commune acolo. Toate acestea
trebuiesc aprobate în perioada
preºedinþiei României. Existã
acest sistem de troicã… iar Ro-
mânia poate interveni de pe acum.
Adicã, avem o influenþã foarte
mare…normal, dacã are ºi cine sã
facã acest lucru. Putem sã fim
þara sub preºedinþia cãreia s-a
aporbat nouã buget pentru Euro-
pa, noua viziune pentru Europa ºi
sã facem uitat Brexit/ul. De fapt
Summitu-l de la Sibiu asta va spu-
ne… Faptul cã are loc la Sibiu este
foarte important pentru noi, evi-
dent cã a contat ºi relaþia foarte
bunã dintre preºedintele Iohannis
ºi Juncker. Putea sã fie ºi la Bru-
xelles sau la Strasbourg…faptul
cã e în România e foarte bine.
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Consiliul ºi Parlamentul Euro-
pean au decis sã proclame anul
2018 „Anul European al Patri-
moniului”, ca semn al importan-
þei acordate patrimoniului în con-
solidarea identitãþii europene.
Pentru celebrarea acestui eveni-
ment , cea de-a X-a ediþie a Con-
cursului Naþional Euroscola are
ca tematicã generalã „Rolul pa-
trimoniului românesc în conso-
lidarea identitãþii europene”. Co-
legiul Naþional „Carol I” din Cra-
iova se implicã în acest proiect
ºi îºi propune promovarea ºi va-
lorizarea patrimoniului funerar al
oraºului Craiova, privit ca punte
de legãturã între trecut, prezent
ºi viitor, ca spaþiu al unor multi-
ple semnificaþii istorice, artisti-
ce, peisagistice, tradiþii socio-
culturale, ca element cultural fun-
damental pentru construirea iden-
titãþii europene ºi a sentimentului
de cetãþenie europeanã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cimitirele craiovene ascund adevãrate comori...

Sâmbãtã, 16 septembrie, s-a desfãºurat
într-o premierã absolutã, la Craiova, o vi-
zitã ghidatã având ca scop descoperirea
elementelor patrimoniale adãpostite, as-
cunse, uneori uitate…în principalele ci-
mitire craiovene, Sineasca, Ungureni,
Cimitirul Evreiesc, Cimtirul Catolic ºi
Luteran. Vizita a reprezentat cel mai im-
portant moment din cadrul Proiectului
ªcolar „Patrimoniul Funerar : Tradiþie.

Memorie. Identitate” , desfãºurat de elevi
ai Colegiului Naþional „Carol I”, în ca-
drul Concursului Naþional Euroscola,
ediþia a X-a, 2017-2018.  Vorbim aºadar,
de o descoperire ineditã a patrimoniului
funerar local; de o incursiune în istorie,
artã ºi diversitate culturalã ºi nu în ulti-
mul rând, de o încercare de promovare a
patrimoniului local, ca parte integrantã
a patrimoniului naþional ºi european.

Prof. Alina Ioanicescu, coordonatorul proiectului:
“Este un proiect inedit, pentru cã în Craiova ºi în România demer-

sul acesta de valorificare a patrimoniului funerar nu este foarte rãs-
pândit. Amintim Cimitirul Belu din Bucureºti ºi cimitirul din Cluj, aces-
te douã cimitire fac parte dintr-o Asociaþie Europeanã a Cimitirelor
semnificative din Europa, unde existã 122 de cimitire, din 22 de þãri.
Este ceea ce ne propunem ºi noi, prin participarea la acest concurs,
proiectul pe care noi îl lansãm administraþiei craiovene este faptul de a
integra un circuit al cimitirelor craiovene în circuitul turistic al oraºu-
lui, o modalitatea de a descoperi pesonalitãþile locale, personalitãþi fon-
datoare ale culturii locale…”

Prof. Angel Cristian Stãiculescu, directorul Colegiului Naþional “Carol I” :
“În fiecare zi pentru noi timpul este sfânt, cu atât mai mult as-

tãzi  ( n.r sâmbãtã 16 septembrie) când este o zi istoricã. Este o
bucurie sã vezi atâta tineret pentru o acþiune foarte complexã, în
condiþiile în care tinerii au cu totul alte preocupãri. ªi în acest
context, mesajul care l-am auzit este un mesaj plin de viaþã, are o
simbolisticã aparte, iar culoarea verde, a tinereþii  este astãzi pre-
zentã în inimile voastre. A fi european înseamnã a ne asuma în chip
constitutive persoana umanã, adicã, voi, ca tineri aveþi sufletul tâ-
nãr ºi beneficiem aºadar de o putere, care de multe ori zace în
slãbiciune”

Prof. Petruþa Ungureanu, coordinator proiect :
“Proiectul are o temã propusã de elevi. Unul dintre aceºtia ºi-a sus-

þinut ideea cu argumente foarte frumoase, profunde pentru vârsta lui
ºi ne-a cucerit. În toate lunile de varã, elevii au fost conectaþi la acest
proiect, am fãcut cercetare la Biblioteca Judeþeanã, am avut întâlniri
de lucru, am mers în toate cimitirile pe care noi le vizãm ºi alãturi de
oameni ca domnul Rãdulescu, elevii au început sã iubeascã istoria.
Aºadar, feedback-ul initial a fost firesc pentru vârsta lor, dar acum
este unul care denotã maturitate ºi profunzime”

Elevul Andrei Bãrdinici, clasa a XI-a D,  membru al echipei de proiect :
„De cele mai multe ori, când spunem cimitir ne vin în minte

momente triste ale vieþii, clipele tragice în care ne despãrþim defi-
nitiv de  fiinþe dragi. Însã, din punctul meu de vedere, acest loc
este unul al istoriei, al poveºtilor de viaþã unice, al descoperirilor,
chiar un loc de meditaþie. Cimitirul trebuie privit ca poartã dintre
douã lumi, cea a celor vii ºi cea a celor ce au plecat dintre noi, nu
ca o prãpastie a separãrii, sau un moment ireversibil de adio. Sã ne
gândim la numeroasele cimitire ce au o reputaþie internaþionalã,
datoritã personalitãþilor foarte importante care se odihnesc acolo,
datoritã monumentelor pe care le gãzduiesc sau datoritã tradiþiilor
pe care le aduc la viaþã.”

Pledoarie pentru cunoaºtere
ºi asumare

Mai exact, 24 de elevi ai Co-
legiului Naþional Carol I, sub în-
drumarea  prof. Alina Ioanices-
cu ºi prof. Petruþa Ungureanu,
rãspund acestei provocãri patri-

moniale, prin înscrierea la ediþia
2017-2018 a concursului Euros-
cola, împãrtãºind convingerea
cã patrimoniul cultural este un
reper fundamental al constitui-
rii identitãþii europene, contri-
buind nemijlocit la afirmarea va-
lorilor europene de diversitate ,
respect ºi promovare a diferen-
þei, coeziune socialã ºi dialog  in-
tercultural. 

Redescoperind în cimitirele
craiovene numeroase personali-
tãþi culturale, politice, militare,
înmormântate în aceste sanctua-
re ale istoriei ( C.S. Nicolãescu-
Plopºor, Eugeniu Carada, Ion D.
Sîrbu, Gheorghe Chiþu,  Jean

Mihail, Traian Demetrescu, Ele-
na Farago, Gogu Vârvoreanu ºi
mulþi alþii), elevii Colegiului Ca-
rol I au fãcut o pledoarie pentru
cunoaºterea ºi asumarea istoriei
ºi a culturii regionale ºi naþionale
datoritã cãrora avem legitimitate
europeanã.

Susþinere consistentã
din toate direcþiile

Elevii Colegiului Carol I au pre-
zentat viaþa ºi activitatea fiecãrei
personalitãþi care ºi-a gãsit odih-
na veºnicã în cimitirele din Cra-
iova. Proiectul ar putea sã fie un
draft consistent de la care admi-
nistraþia publicã localã ar putea
sã plece ºi sã recomande spre vi-
zitare celor care trec pragul
acestui municipiu ºi aceste cimi-
tire, sã descopere ºi monumen-
tele ridicate în cinstea acestor
poeþi, istorici, militari, cercetã-
tori. Elevii au fost însoþiþi, ascul-
taþi ºi completaþi cu informaþii
suplimentare, de detaliu fin, am

putea sã spunem,   de cãtre isto-
ricul ºi cercetãtorul Toma Rãdu-
lescu, o enciclopedie vie, o isto-
rie completã a ceea ce înseamnã
Craiova, present, trecut ºi viitor.

Iniþiatorii acestui proiect au
fost sprijiniþi ºi de cãtre preotul
Ioan Ioanicescu, în calitate de fin
sfãtuitor ºi îndrumãtor, oferind
informaþii suplimentare cu valen-

þe spirituale, completãri utile în
cãlãtoria elevilor, profesorilor, is-
toricilor ºi jurnaliºtilot prin istoria
unei perioade trecute. La finalul
cãlãtoriei orin lãcaºurile funerareb
ale Craiovei, pãrintele Ioanicescu
a spus : “Ceea ce aþi realizat este
un act de culturã. Ia gândiþi-vã ce
ar însemna ca ramurile sã se re-
volte împotriva rãdãcinilor ?”.
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Vineri, 15 septembrie a.c., Bi-
blioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” a desfãºurat prima
activitate a proiectului “CRESC la
bibliotecã”.

Reunite sub titlul “Istoria Altfel”,
activitãþile interactive de istorie ºi
vizionarea unui scurt documentar
despre participarea României la Pri-
mul Rãzboi Mondial s-au constituit
într-un tribut pe care bibliotecarii ºi
copiii l-au adus celebrãrii bãtãliilor
de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz ºi,
în avans, pentru centenarul pe care
întreaga þarã îl va marca în 2018.

Atelierul de Istorie cu tema
“1917-2017. 100 de ani de la Bã-
tãliile de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi
Oituz” a fost coordonat de Alexan-
dru Ionicescu ºi a avut rolul de a
pune în luminã contextul existent
la momentul declanºãrii conflagra-
þiei la nivel european, perioada neu-
tralitãþii româneºti (1914-1916) ºi,
evident, intrarea României în luptã
(1916). Campania militarã a anului

CRESC la bibliotecã. Atelier interactiv
de istorie despre Primul Rãzboi Mondial

1916, urmatã de reorganizarea din
primãvara ºi vara anului 1917 au
fost, de asemenea, subiecte de in-
teres despre care s-a discutat în
cadrul activitãþii. Punctul culminant,
bãtãliile eroice de la Mãrãºti, Mãrã-
ºeºti ºi Oituz, a fost completat prin
scurte intervenþii cu privire la Cra-
iova în timpul ocupaþiei germane
(1916-1918), grupãrile de partizani
atestate în timpul rãzboiului în re-
giunea Oltenia, diverse acte de
eroism ºi exemplul de simbol al
Ecaterinei Teodoroiu, respectiv
Amilcar Sãndulescu.

Pe de altã parte, documentarul
difuzat în cadrul atelierului vizual a
avut rolul de a fixa o serie de cu-
noºtinþe ºi informaþii de naturã is-
toricã. Vizualizarea experienþelor
specifice Marelui Rãzboi ºi con-
ºtientizarea ºi asumarea contribu-
þiei adusã de România la desfãºura-
rea generalã a rãzboiului au fost
principalele obiective.

„Am început sã creºtem la biblio-

tecã într-un mod inedit. Primele
ateliere desfãºurate vineri, 15 sep-
tembrie, au avut rolul de a funda-
menta o serie de cunoºtinþe istorice
pe baza cãrora se vor construi ce-
lelalte douã ateliere. O incursiune
în universul Primului Rãzboi Mon-
dial, cu dramele ºi speranþele sale,
este întotdeauna un act reparato-
riu de memorie. Avem mereu dato-
ria sã aducem în actualitate eveni-
mentele cu rol fondator. Ne bucurã
ºi faptul cã publicul, copii de la
centrele sociale aflate în adminis-
trarea Arhiepiscopiei Craiovei, a
receptat bine formatu ºi informa-
þiile transmise. Îl felicit pe colegul
meu pentru organizarea ºi desfãºu-
rarea celor douã activitãþi ºi le urez,
de asemenea, succes colegelor mele
Carmen Ticã ºi Sofia Lavinia Cer-
cel în derularea ultimelor douã ate-
liere – de corespondenþã ºi tehnicã
a interviului”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Ju-
deþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Proiectul „CRESC la bibliotecã”,
finanþat de AFCN, se înscrie în aria
tematicã a Educaþiei prin Culturã ºi
este dedicat celebrãrii Centenarului
României Moderne. Alãturi de par-
tenerii sãi, bibliotecile judeþene din
Brasov, Caraº-Severin ºi Sãlaj, Bi-
blioteca Aman îºi propune conºtien-
tizarea unui grup de 10 copii ºi ti-
neri, cu vârstele cuprinse între 12
ºi 16 ani, provenind din medii defa-
vorizate, asupra valorilor ºi semni-
ficaþiilor legate de Primul Rãzboi

Mondial ºi Marea Unire din 1918.
În cadrul proiectului, participanþii
vor beneficia de activitãþi diverse:
ateliere interactive, proiecþii de film,
prezentare de corespondenþã etc.,
prin care, alãturi de bibliotecarii spe-
cialiºti, vor învãþa cum pot partici-
pa activ la aniversarea a 100 de ani
de momentele glorioase realizate în
anii 1917-1918.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

„Dragi colegi, suntem deosebit
de bucuroºi cã aþi venit sau revenit
la aceastã distinsã manifestare a
Muzeului Olteniei ºi sperãm ca în
zilele urmãtoare sã aveþi posibilita-
tea sã schimbaþi cunoºtinþe ºi idei
despre cum desfãºuraþi aceastã
meserie a restaurãrii patrimoniului
cultural naþional. O meserie foarte
importantã, pentru cã, pânã la
urmã, publicul care viziteazã mu-
zeele vede în primul rând rezultatul
muncii dvs.”, s-a adresat partici-
panþilor la eveniment Florin Ridi-
che, managerul Muzeului Olteniei.
„O sã aveþi posibilitatea sã vedeþi
aici un muzeu modernizat, nou. La
finele lui 2016, dupã o perioadã de
10 ani, au fost finalizate toate in-
vestiþiile de modernizare a institu-
þiei, atât în infrastructurã, cât ºi în
expoziþii”, a adãugat acesta.

Profesionalismul ºi perseverenþa
craiovenilor, apreciate de invitaþi

La investiþiile fãcute pentru a
avea un astfel de muzeu de talie eu-
ropeanã s-a referit, ieri, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj. „Sun-
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Peste 115 piese aparþinând patrimoniului cul-

tural naþional, ce provin din colecþiile, depozi-
tele ºi expoziþiile a peste 25 de instituþii mu-
zeale, religioase sau colecþii particulare din
þarã, sunt prezentate în cadrul Salonului Naþi-
onal de Restaurare, care s-a deschis, ieri, la Cra-
iova, în organizarea Muzeului Olteniei, prin
Laboratorul de Restaurare ºi Conservare, cu
sprijinul Consiliului Judeþean Dolj. Evenimen-
tul, devenit deja tradiþie, este însoþit de Confe-

rinþa ªtiinþificã Internaþionalã „Materie ºi mate-
riale în/pentru conservarea patrimoniului”, care
reuneºte peste 90 de experþi restauratori din
þarã ºi 16 invitaþi din strãinãtate. Pe parcursul
a douã zile, participanþii vor susþine comuni-
cãri, urmate, mâine-searã, de la ora 18.30, de
ceremonia de decernare a premiilor Galei Re-
staurãrii Româneºti 2017. Joi, 21 septembrie, va
fi organizatã o excursie documentarã la Mãnãs-
tirea Cozia ºi Cetatea Fãgãraºului.

tem prietenoºi cu cultura”, le-a
spus invitaþilor Ion Prioteasa, pre-
cizând cã numai restaurarea a
costat aproximativ 8 milioane de
euro, alte 2,5 milioane euro fiind
investite în construirea noii clãdiri.
La acestea se adaugã susþinerea fi-
nanciarã pentru celelalte instituþii din
subordinea CJ Dolj ºi donaþiile unor
importanþi oameni de culturã, care
ne-au îmbogãþit patrimoniul. „Ceea
ce mã impresioneazã aici, la dvs.,
este acest proiect extraordinar care
înseamnã dãruirea pentru culturã.
El ar trebui sã fie vãzut peste tot în
România”, a afirmat, în acest con-
text, Gheorghe Popa, secretar de
stat în cadrul Ministerului Culturii
ºi Identitãþii Naþionale.

La deschiderea Salonului Naþi-
onal de Restaurare ºi Conferinþei
ªtiinþifice Internaþionale „Materie
ºi materiale în/pentru conservarea
patrimoniului – MATCONS 2017
a participat, ºi în acest an, Virgil
Niþulescu, preºedintele Reþelei Na-
þionale a Muzeelor din România,
care a apreciat profesionalismul or-
ganizãrii celor douã evenimente ºi

preocuparea permanentã de a pune
în contact, în cadrul acestora, spe-
cialiºti români ºi din strãinãtate. Un
efort cu atât mai mare, a subliniat
domnia sa, cu cât „noi nu avem la
fel de mulþi bani ºi atâtea resurse
umane – ºi aceasta este partea cea
mai gravã cu care se confruntã
muzeele din România, mai ales în
domeniul conservãrii ºi restaurãrii”.
Virgil Niþulescu i-a sugerat ºefului
la Laboratorului de Restaurare ºi
Conservare din cadrul Muzeului
Olteniei, Þuþu Bãrbulescu, ca la
ediþia viitoare a MATCONS „sã aibã
în vedere acele bunuri culturale re-
staurate care sunt legate de cente-
narul Marii Uniri”.

Obiecte de patrimoniu unicat,
unele înregistrate

în categoria „Tezaur”
Salonul Naþional de Restaurare

reuneºte, la aceastã a XVII-a edi-
þie, în spaþiul expoziþional din Sala
„ªtefan Ciuceanu”, obiecte de pa-
trimoniu unicat, altele rare, de o
valoare inestimabilã – din cerami-

cã, sticlã, metal, os, lemn, dar ºi
picturi, cãrþi vechi, pergamente ºi
diverse documente aparþinând pa-
trimoniului cultural naþional, unele
înregistrate în categoria „Tezaur”.
Expoziþia va putea fi vizitatã pe par-
cursul urmãtoarelor douã luni.

Biroul de salon în stil Regence,
datat 1710, ce a aparþinut lui Geor-
ge Cãlinescu – piesã extrem de va-
loroasã aflatã în Colecþia „George
Cãlinescu”, deþinutã de Academia
Românã, spectaculoasa broderie în
lemn, acoperitã cu foiþã de aur ºi
argint, a uºilor împãrãteºti de la
„Curtea Domneascã” (Târgoviºte),
vase de lut din perioada dacicã ºi
romanã, amfore (datate sec. IV-
VI), valoroase tablouri ori pistoale
cu cremene aflate în impresionanta
colecþie de arme a Muzeului Naþio-
nal Brukenthal Sibiu, icoane împã-
rãteºti cu ferecãturi de metal, foiþe
metalice, unele chiar cu pietre pre-
þioase – „Sf. Arhanghel Mihail”
(1799), „Sf. Nicolae ºi Sf. Alexie”,
cãrþi vechi religioase cu suport de
lemn, îmbrãcate cu piele de viþel ºi
ferecãturã de fier – „Tetraevanghel”,
„Tetraevangheliar” de sec. XVI, de-
þinute de colecþiile Muzeului Naþio-
nal al Literaturii Române Bucureºti,
respectiv Complexului Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”– sunt
doar câteva dintre cele peste 115
piese aduse în expoziþie.

Despre noi tehnici
ºi materiale pentru investigare/

conservare/restaurare
Toate au fost restaurate în perioa-

da 2016-2017, de experþi din cele
mai importante laboratoare din þarã,
prin uzitarea celor mai noi tehnici ºi
materiale pentru investigare/conser-
vare/restaurare în domeniile cerami-
cii, textilelor, hârtiei vechi ºi metalu-
lui. De altfel, aceste metode vor face
ºi subiectul discuþiilor Conferinþei
ªtiinþifice Internaþionale „Materie
ºi materiale în/pentru conservarea
patrimoniului” – manifestare ºtiin-
þificã internaþionalã, emblematicã
pentru restaurarea din România, la
care iau parte peste 100 de experþi
restauratori, majoritatea din þarã, dar
ºi din SUA, Marea Britanie, Portu-
galia, Italia, Spania, Turcia, Serbia,
Ungaria, Slovenia ºi Croaþia.

Conferinþa oferã participanþilor
oportunitatea de a se pune la curent
cu cele mai noi studii privind com-
plexul proces al restaurãrii, aparatu-
ra de investigaþie modernã, aspecte
ale procesului tehnologic modern
utilizat în acest domeniu, precum ºi
abordarea interdisciplinarã a noilor
tehnologii informaþional-comunica-
þionale (investigaþii fizico-chimice,
sisteme/ingineria software în con-
servare, biotehnologie etc.).

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
INFORMARE În confor-

mitate cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ul-
terioare, Titularul Comuna
Pleºoi, judeþul Dolj, cod poº-
tal 207481, Telefon/fax  0251-
454246, intenþioneazã sã so-
licite de la A.N. “Apele Roma-
ne” - Direcþia Apelor Jiu, aviz
de gospodãrire a apelor pen-
tru realizarea lucrãrilor “Mo-
dernizare strada Hanului în
comuna Pleºoi, judeþul Dolj”,
amplasate în Comuna Ple-
ºoi, judeþul Dolj. Aceasta in-
vestiþie este nouã. Persoane-
le care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Per-
soanele care doresc sã
transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului dupã
data de 12.09.2017 (data es-
timatã la care se va transmi-
te solicitarea de aviz).

Anunþ

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarâ-
rea de Guvern nr.1027/2014, Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj  organizeazã
concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a unui
post vacant in regim contractual de „secretar-dactilograf”, pe perioadã nedeterminatã
in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate – Compartiment „Servicii Deservire”.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere -05.10.2017
- proba scrisã  - 11.10.2017 ora 10,oo;
- interviul – 16.10.2017 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, can-

didatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
 b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã

pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate;

f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
ºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
-    studii medii cu diploma de bacalaureat;
-    curs operare calculator;
-    vechime in domeniul exercitarii functiei de minim 7 ani.
            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 04.10.2017,

la sediul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile

la avizierul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj si Compartiment Resurse Uma-
ne-persoanã de contact, Brailoiu Lenuta sau Berceanu Florentina Laura, la telefon
0251/415841.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm trans-
port mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la
telefon: 0763/
869.332.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEA-
ZÃ MUNCITORI
NECALIFICAÞI
ÎN CRAIOVA.
T E L E F O N :
0755/041.000.

CMR Oltenia, cu se-
diul în Craiova, str.
Brestei, nr. 3A, orga-
nizeazã concurs în
data de 06.10.2017,
la ora 09.00, pentru
ocuparea unui post
de tehnician meteo-
rolog debutant la
SMJ Slatina. Condi-
þii minime de ocupa-
re: minim 6 luni ve-
chime în domeniu,
studii medii, uºurinþã
în lucrul cu calcula-
torul. Tematica: Me-
teorologie generalã:
Instrucþiuni, observa-
þii ºi mãsurãtori me-
teorologice, Codul
Sinoptic. Relaþii la te-
lefon: 0251/411.711,
persoanã de con-
tact: Mitran Rodica -
BRU.
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu ex-
perienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cunoº-
tinþe de exploatare
reþea de distribuþie
gaze naturale. Sala-
riu atractiv. CV-urile
se  depun la adresa
de email: office@me-
gaconstruct.ro.
Postul este disponi-
bil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibi lã
comuna Periºor
+ anexe, apã cu-
rentã, canaliza-
re la poartã, te-
ren 4500 mp, li-
vadã cu pruni,
v ie.  Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vân-
zãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã modes-
tã 1300 mp, Leam-
na de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/
153.669.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.

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.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
VÂND teren in-
travilan comuna
Podari, sat Balta
Verde, str. Rovi-
ne, nr. 14, supra-
faþã din acte 999
mp - mãsuratã
971 mp, deschi-
dere 29 ml, utili-
tãþile (curent
electric, apa,
gaze) la stradã, cf
+ cadastru, stu-
diu amplasa-
ment, preþ 45.000
Euro negociabil.
Telefon: 0744/
399.932.

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 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 intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 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
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arc-
tic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu
trei sertare funcþio-
nabilã, ambele 400
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând ieftin instala-
þie GPL. Telefon:
0744/474.400.

Vând jgheaburi
galvanizate lungi-
me 3,4m x 20 lei/
bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm,
tub azbociment D
220x2500 mm,
Telefon. 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
VÂND loc de veci,
Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0722/
579.773.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.

Vând struguri de
vin din zona Vran-
cea! La cerere se
oferã transport,
0766/859.398 –
Bogdan.
APARATURÃ su-
durã, butoi vin.
Telefon: 0749/
012.505.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor co-
lor cu telecoman-
dã D 70 cm în sta-
re bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu
5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând Tit lu de
proprietate – pã-
dure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti -
Dolj .  Telefon:
0770/245.289.
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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, 19 septembrie 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:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând vin vechi bu-
toi stejar 300-400 l,
putinã stejar, 150-
200 l, premergãtor.
Telefon: 0745/
602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis
de Craioviþa Kau-
fland –Penny - lân-
gã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bu-
cureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884
Schimb aparta-
mennt 3 camere
zona 1 Mai cu gar-
sonierã + diferen-
þa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Primesc fatã în
gazdã -  zona Ciu-
percã. Telefon:
0351/441.276.

MATRIMONIALE
Tânãr caut tânã-
rã prietenie - cã-
sãtorie. Telefon:
0746/827.378.

PIERDERI
SC PATBAD Com-
pany SRL, având
CUI: 25970585
ºi J16/1117/2009
declarã pierdute
ºi nule: certificat
de înregistrare
emis de ORC
Dolj  ºi  cert i f i -
cat constatator
sediu.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 10 8 1 1 19-6 25
2. FCSB 10 6 3 1 16-7 21
3. Craiova 10 5 4 1 14-7 19
4. Botoºani 10 6 1 3 16-10 19
5. Astra 9 5 3 1 13-6 18
6. ACS Poli 10 5 2 3 11-10 17
7. Dinamo 10 5 1 4 15-10 16
8. CSMP Iaºi 10 3 4 3 8-11 13
9. Voluntari 10 3 2 5 12-14 11
10. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
11. Sepsi 10 3 1 6 7-15 10
12. Chiajna 10 1 2 7 7-13 5
13. Mediaº 10 1 1 8 5-22 4
14. Juventus 10 0 3 7 6-17 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a X-a
Juventus – FC Botoºani 0-2

Au marcat: L. Buº 30, M. Roman I 78
CSMP Iaºi – FC Voluntari 2-1

Au marcat: Balaur 8 – aut., Jo 85 / Voduþ 87.
ACS Poli – Sepsi 0-0

„U” Craiova – Dinamo 2-2
Au marcat: Bãluþã 75, Burlacu 88 / Rivaldinho 20, Salomao 50.

Chiajna – CFR Cluj 0-1
A marcat: Deac 71 – pen.

FCSB – Gaz Metan 4-0
Au marcat: De Amorim 14, Fl. Tãnase 49, 55, Man 58.

Meciul Astra – Viitorul s-a jucat asearã.

Alb-albaºtrii sub lupã

Braºov, stadion: „Tineretului”, astãzi, ora 21
Sepsi Sf. Gheorghe: Fejer – M. Burlacu, Ursu, Oros, Dumbravã –

Ghinga, Petrovic – Hadnagy, Cl. Herea, Astafei – Nikolic. Antrenor:
Valentin Suciu. Rezerve. Miron – Grecu, Papsys, Damian, Huiban,
Veress, Iovu.

Universitatea Craiova: Calancea – Spahija, Kelic, Tiago Ferreira –
Martic, Mateiu, Screciu, Bancu – Gustavo, Mitriþã, A. Burlacu. Antre-
nor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Briceag, Popov, Datkovic,
Bãrbuþ, Al. Popescu, M. Roman.

Arbitru: Marius Avram (Bucureºti).

Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Calancea – A ezitat la primul
gol, a întârziat sã iasã ºi a luat
„urechi” de la Rivaldinho. E clar
cã este departe de forma din sta-
giunea trecutã.
Screciu – Ca ºi Calancea, nu

face un campionat bun. Depãºit la
primul gol uºor de Salomao, a gre-
ºit decisiv ºi la reuºita de 2-0, fiind
dominat de Bokila, congolezul
care-l mai depãºise o datã în pri-
ma reprizã, întorcând mingea pen-
tru Salomao. Probabil la Braºov va
juca la mijloc, în condiþiile în care
lipsesc Zlatinski ºi Rossi.
Kelic – Meci destul de bun al

croatului, a câºtigat toate duelu-
rile aeriene cu Bo-
kila, Rivaldinho ºi
Nemec.
Briceag – Marcaj

larg la primul gol,
trebuia sã fie aproa-
pe de Rivaldinho, la
dublaj. N-a profitat
de ºansa oferitã, de
a reveni în primul
11. A avut o centra-
re bunã în prima re-
prizã, la reluarea lui
Bãluþã.
Martic – În pri-

ma reprizã a fost
bezmetic, conti-
nuând prestaþia de la
Cluj, singurul lucru
bun a fost recentrarea la ocazia
lui Zlatinski. A fãcut o reprizã se-
cundã bunã, a urcat mult ºi a cen-
trat bine de câteva ori, inclusiv la
faza în care dinamoviºtii au
respins de pe linia porþii.
Rossi – S-a accidentat practic

la prima atingere a mingii.
Zlatinski – Mai motivat decât

era cazul, s-a vãzut din start cã
este excesiv de nervos, l-a ame-
ninþat practic pe Haþegan, iar
acesta l-a pândit ºi l-a eliminat,

VVVVVremea v ictor ie iremea v ictor ie iremea v ictor ie iremea v ictor ie iremea v ictor ie i
Dupã ce a strâns un singur punct în ultimele 2 etape,
Universitatea joacã astãzi la Braºov, cu Sepsi, ºi este
obligatã sã câºtige, chiar dacã nu-i va avea pe Bãluþã,

Zlatinski ºi Rossi

Duelul dintre Universitatea
Craiova ºi Sepsi se repetã dupã
aproape un an, tot la Braºov.
Atunci, echipa lui Mulþescu se
impunea dupã prelungiri, în Cupa
României, printr-un gol marcat de
Ivan, Sepsi venind din postura de
divizionarã secundã. ªtiinþa mer-
ge sub Tâmpa fãrã primii doi cã-
pitani, Bãluþã ºi Zlatinski, ambii

suspendaþi, iar Rossi este acci-
dentat, însã revine Tiago Ferrei-
ra. Cel mai probabil, banderola va
fi preluatã de Nicuºor Bancu, cel
care ieri a împlinit 25 de ani. Chiar
ºi în condiþiile acestor indisponi-
bilitãþi, ªtiinþa este obligatã sã
câºtige la Braºov, dupã ce a acu-
mulat un singur punct în ultime-
le douã meciuri. „Va fi un meci

complicat, fiindcã am
vãzut ultimele meciuri
ale lui Sepsi ºi au ju-
cat bine, chiar dacã au
pierdut cu Voluntari,
iar la Timiºoara au
obþinut o remizã. Nu
ne vom schimba însã
stilul ºi mentalitatea,
vom încerca sã ne fa-
cem jocul ºi sã câºti-
gãm. Am subliniat cã
avem un program în-
cãrcat ºi cã suntem
singura echipã care
joacã 3 meciuri în de-
curs de numai 7 zile,
ar fi trebuit mai mul-
tã atenþie la programa-
rea calendarului” a
spus Devis Mangia.
„Va fi un meci dificil,
dar nu trebuie sã ne
relaxãm, vrem sã rã-
mânem concentraþi, fiindcã sun-
tem Universitatea Craiova ºi tre-
buie sã ne impunem jocul ºi sã
luãm toate punctele” a declarat
Andrei Burlacu.

Sepsi a avut un parcurs bun
pânã acum pentru o nou-promo-

vatã, iar în runda trecutã a în-
curcat echipa care învinsese CFR
Cluj ºi Dinamo, remizând pe
Bega, 0-0 cu Poli. Din formaþia
care rezista 100 de minute anul
trecut în faþa alb-albaºtrilor au
rãmas: Fejer, Burlacu, Damian,

Liga I - etapa a XI-a
FC Voluntari  –  ACS Pol i ,  astãzi ,  ora 18.30

Sepsi  –  „U” Craiova,  astãzi ,  ora 21
FC Botoºani  –  ACS Poli ,  mâine,  ora 18.30

Dinamo – Concordia,  mâine,  ora 21
Viitorul  –  Juventus,  joi ,  ora 16.30
Gaz Metan – Astra,  joi ,  ora 18.30

CFR Cluj  –  FCSB, joi ,  ora 21

deºi bulgarul nu merita cartona-
ºul roºu. El avusese prima ocazie
a meciului, când s-a speriat de ie-
ºirea lui Penedo ºi a ratat din 6
metri recentrarea lui Martic.
Bancu – Un meci bun, a aler-

gat mult, ºi-a fãcut treaba în am-
bele faze de joc, a venit cu multe
pase bune ºi a dublat în perma-
nenþã. A avut un ºut bun pe res-
pingerea lui Penedo, în prima par-
te, dar portarul dinamovist a apã-
rat din nou.
Gustavo – A provocat elimina-

rea lui Costache, meritatã de dina-
movist. Nu s-a remarcat în mod
deosebit, a coborât mai mult dupã

eliminarea lui Zlatinski, dar nu a
gãsit pasele ideale. S-a grãbit ºi a
tras pe direcþia lui Penedo pe final,
deºi avea timp sã plaseze mai bine
mingea pentru un 3-2 fantastic.
Mitriþã – Pãcat cã nu a avut re-

alizãri, fiindcã s-a implicat în joc,
ºi-a asumat riscuri, a avut un ºut
bun de la distanþã în prima reprizã,
deviat de Penedo.
Bãluþã – N-a ieºit prea mult în

evidenþã între stoperii dinamoviºti.
Dupã intrarea lui Roman a avut mai

multe spaþii ºi a ºi marcat, dupã ce
în prima reprizã Penedo îi blocase
un ºut periculos la colþul scurt. A
avut ghinion ºi la ocazia la care di-
namoviºtii au degajat de pe linia
porþii. Trebuia sã primeascã penal-
ty, Katsikas l-a agãþat clar în careu.
Mateiu – A intrat foarte bine, a

fãcut unul dintre cele mai bune jo-
curi ale sale. A dominat practic
centrul terenului, deºi nu i-a avut
alãturi pe Zlatinski sau Rossi. A
declanºat fazele ambelor goluri, la
primul interceptând excelent la cen-
trul terenului.
Burlacu – MVP-ul meciului.

Extrem de activ, imposibil de
oprit. A pasat per-
fect din prima pen-
tru golul lui Bãluþã,
apoi a marcat cu un
ºut senzaþional, din
întoarcere, de la
peste 20 de metri,
dupã ce nu-l bãga-
se în seamã pe Han-
ca, ieºit la întâmpi-
nare, iar Penedo a
fost derutat ºi de
Bãluþã, care s-a fe-
rit în ultima clipã.
Atacantul de 20 de
ani a mai pasat o
datã excelent pentru
Roman ºi merita sã
primeascã un penal-

ty când a fost împins în careu,
dar probabil Haþegan a fost de
pãrere cã Burlacu nu trebuie sã
câºtige jocul de unul singur.
Roman – A avut douã ocazii

dupã ce a intrat, la reluarea din 6
metri pe lângã poartã dupã acþiu-
nea lui Burlacu ºi la capul peste
poartã din final. Pãcat cã nu a în-
scris, ar fi prins încredere mare
dupã un gol cu Dinamo, mai ales
unul decisiv. 10 etape fãrã gol mar-
cat e mult pentru un atacant.

Ursu, Dumbravã, Veress ºi Had-
nagy. Nou-promovata s-a întãrit
în varã cu Patrick Petre, incert
pentru astãzi, ca ºi cãpitanul Had-
nagy, cu fostul stelist Nikolic, cu
Astafei ºi Oros, ultimii doi jucã-
tori cu mare experienþã în Liga I.
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