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-  Prin politicã, Popescu a

ajuns în Capitalã ºi s-a pus pe

fãcut capital.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Catalonia:Catalonia:Catalonia:Catalonia:Catalonia:
FC Barcelona,FC Barcelona,FC Barcelona,FC Barcelona,FC Barcelona,
mai mult decâtmai mult decâtmai mult decâtmai mult decâtmai mult decât
un clubun clubun clubun clubun club
de fotbal!de fotbal!de fotbal!de fotbal!de fotbal!

Mâine, 1 octombrie a.c., este
programat în toatã Catalonia,
în desconsiderarea deciziei
Curþii Constituþionale de la
Madrid, referendumul pentru
independenþa unilateralã. Ce
s-a întâmplat, în ultimele sãp-
tãmâni, se ºtie deja, ºi mãsu-
rile guvernului, condus de
premierul Mariano Rajoy, de
a împiedica desfãºurarea re-
ferendumului, sunt de-a drep-
tul fãtã precedent.

Parcarea prinParcarea prinParcarea prinParcarea prinParcarea prin
SMS ar puteaSMS ar puteaSMS ar puteaSMS ar puteaSMS ar putea
fi extinsã în totfi extinsã în totfi extinsã în totfi extinsã în totfi extinsã în tot
centrul Craioveicentrul Craioveicentrul Craioveicentrul Craioveicentrul Craiovei

Primãria Craiova considerã
cã sistemul de parcare cu pla-
tã prin SMS ºi-a atins scopul
ºi plãnuieºte sã îl extindã ºi pe
alte strãzi din zona ultracen-
tralã. Pe lista lãrgitã se aflã
strada „A.I. Cuza”, pe toatã
lungimea pânã la Colegiul Na-
þional „Carol I”, precum ºi
strada „Mihail Kogãlniceanu”,
ambele fiind arterele prin care
se intrã ºi se iese din Centrul
Vechi, cele mai aglomerate în
acest moment.

Ediþia de toamnãEdiþia de toamnãEdiþia de toamnãEdiþia de toamnãEdiþia de toamnã
a evenimentuluia evenimentuluia evenimentuluia evenimentuluia evenimentului
„Ziua Astronomiei”„Ziua Astronomiei”„Ziua Astronomiei”„Ziua Astronomiei”„Ziua Astronomiei”
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ProtesteProtesteProtesteProtesteProteste
în Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtate

Ieri, ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Ghindeni a fost una
mai mult decât furtunoasã. Pe ordi-
nea de zi, un singur punct: rectifica-
rea bugetarã prin care sã se achite
obligaþiile bãneºti destinate persoa-
nelor aflate în regim de asistenþã so-
cialã. Iniþial, nu s-a votat, dar ulterior
actuala majoritate s-a decis sã-ºi dea
acceptul. Scandalul în rândul consi-
lierilor de aici este mai vechi. El are
legãturã ºi cu demersul autoritãþii lo-
cale deliberative de a constata înce-
tarea de drept a mandatului de con-
silier deþinut de Marian Pîrvu, ales
pe listele UNPR. De mai bine de un
an de zile, o corespondenþã oficialã
între CL Ghindeni ºi Prefectura Dolj
pare, acum, sã rãstoarne o situaþie
clarã: Marian Pîrvu nu ar mai avea
calitatea de consilier local, întrucât
timp de patru ºedinþe consecutive nu
s-a prezentat la ºedinþe, îndeplinin-
du-se condiþiile art. 9, lit. d din Le-
gea 393/2004 privind statutul aleºi-
lor locali. Or, Prefectura Dolj trimite
în contencios administrativ acest caz
ºi, în virtutea legii, consilierul cu pri-
cina are voie sã participe, de acum,
la ºedinþele de CL. Situaþia se com-
plicã de-a dreptul când o parte dintre
consilieri împreunã cu Marian Pîrvu
a þinut o ºedinþã de CL, fãrã sã res-
pecte, în opinia fostul secretar al co-
munei, toþi paºii legali.
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În 2016, doar 31% din gospodãriile

din mediul rural era conectate
la sistemul de alimentare cu apã

65% din populaþia României era conec-
tatã anul trecut la sistemul public de ali-
mentare cu apã, conform datelor fãcute
publice, ieri, de Institutul Naþional de
Statisticã. În anul 2016, populaþia deser-
vitã de sistemul public de alimentare cu
apã a fost de 12.853.110 persoane, re-
prezentând 65,2% din populaþia reziden-
tã a României, conform datelor INS. În
mediul urban, s-au înregistrat 10.040.392
persoane conectate la sistemul public
de alimentare cu apã, reprezentând
94,9% din populaþia rezidentã urbanã,
iar în mediul rural, 2.812.718 persoane,
reprezentând 30,8% din populaþia rezi-
dentã ruralã a þãrii. La nivelul regiunilor
de dezvoltare, ponderea cea mai mare a
populaþiei deservite de sistemul public
de alimentare cu apã, în total populaþie
rezidentã, s-a înregistrat în regiunea Bu-
cureºti-Ilfov (82,2%), urmatã de regiu-
nea Sud-Est (74,7%). În anul 2016, volu-
mul de apã distribuitã a fost de
1.030.646,5 mii m3, cu 124.934,3 mii m3
mai mic decât în anul 2015. Cea mai mare
cantitate de apã distribuitã a fost cãtre
populaþie, respectiv 501.530,9 mii m3.
Cele mai mari cantitãþi de apã distribuitã
s-au înregistrat în bazinele hidrografice
Buzãu-Ialomiþa (22,3%), respectiv
Argeº-Vedea (20,9%).

Bugetul pentru „Rabla” a fost
suplimentat

Bugetul Programului „Rabla” a fost
suplimentat cu 25 milioane de lei, ceea
ce înseamnã cã încã aproximativ 4.000
de persoane fizice vor putea beneficia
de prime de casare, potrivit unui comu-
nicat al Ministerului Mediului. „Aceste
modificãri au venit ca urmare a nume-
roaselor solicitãri primite din partea ro-
mânilor ºi interesul foarte mare manifes-
tat pentru acest Program ce se aflã deja
la a XIII-a ediþie. Scopul suplimentãrii
este acela ca numãrul de maºini care nu
polueazã sã creascã, iar prin reînnoirea
parcului auto naþional, se are în vedere,
în primul rând, siguranþa cetãþenilor pe
drumurile publice, dar ºi reducerea efec-
telor poluãrii asupra sãnãtãþii popula-
þiei”, a subliniat ministrul Mediului, Gra-
þiela Gavrilescu. Conform sursei citate,
sesiunea de depunere a dosarelor de ac-
ceptare din partea persoanelor juridice
în cadrul Programului „Rabla” va fi pre-
lungitã pânã la data de 30 noiembrie,
având în vedere faptul cã autoritãþile ºi
instituþiile publice dispun de sumele
necesare doar dupã aprobarea rectificã-
rilor bugetare ºi cã acestea sunt condiþi-
onate de îndeplinirea procedurilor de
achiziþie pentru a accesa finanþarea.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, la Tallinn, cã preve-
derile legilor justiþiei trebuie discu-
tate din nou cu reprezentanþii sis-
temului judiciar, dupã ce CSM a
dat un aviz negativ, Iohannis adã-
ugând cã reforma sistemului judi-
ciar nu se poate face împotriva
acestuia. „Un astfel de rãspuns tre-
buie sã dea foarte mult de gândit
iniþiatorilor”, a spus preºedintele
Klaus Iohannis, referindu-se la avi-
zul negativ pe care Consiliul Supe-
rior al Magistraturii l-a dat proiec-
telor de lege care vizeazã justiþia.

Iohannis a subliniat cã avizul
CSM a fost dat dupã o serie lungã
de consultãri în interiorul sistemu-
lui judiciar, deci nu poate fi consi-
derat drept expresia nemulþumirii
unor persoane care se opun refor-
mãrii sistemului. ”Este un rãspuns
simplist sã spui cã se opun refor-
mãrii sistemului (...) Îmi este greu
sã cred cã reforma sistemului se
poate face împotriva sistemului”,
a declarat Iohannis. El a pledat pen-

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, i-a asigurat
pe sindicaliºtii din sãnãtate cã nu vor exista scãderi
salariale, ci numai creºteri, anunþul venind în con-
textul în care sindicatele se pregãtesc de proteste
începând cu sãptãmâna viitoare.

“Eu am avut ieri deja întâlniri cu reprezentanþii
sindicatelor. De altfel, am avut întâlniri ºi la nivelul
Guvernului alaltãieri, unde am stabilit un calendar
de acþiuni. Ieri m-am întâlnit ºi cu protestatarii din
faþa Ministerului Sãnãtãþii ºi le-am spus cã nu este
intenþia Guvernului sau a ministerului Sãnãtãþii sã
existe scãderi salariale la nicio categorie, cã am
analizat toate problemele pe care ni le-au semnalat
ºi cã împreunã cu Ministerul de Finanþe ºi cu Mi-
nisterului Muncii facem simulãri ºi miercuri, sãp-
tãmâna viitoare vom avea o altã întâlnire cu dânºii,

Procurorii DIICOT au desco-
perit, ieri, douã tone de cannabis,
cultivate de un tânãr, în satul Po-
iana Gruii, din Mehedinþi, pe tere-
nul bunicului, drogurile fiind plan-
tate pe 4.000 de metri pãtraþi la
solicitarea unui italian din Napoli.

„S-a reþinut cã pe raza judeþu-
lui Mehedinþi, respectiv a satului
Poiana Gruii, pe o suprafaþã de
4.000 mp, a fost înfiinþatã o cul-
turã de cannabis, plantele fiind
cultivate simetric, pe 13 rânduri,

Bodog: Îi asigur pe specialiºtii din sãnãtate
cã nu vor exista scãderi salariale, doar creºteri

Douã tone de cannabis, descoperite
de procurorii DIICOT într-un sat din Mehedinþi

la o distanþã de 50-60 de centi-
metri între ele. Plantele cu o înãl-
þime de 1,5 metri se aflau în ulti-
ma etapã a vegetaþiei înainte de
recoltare. De asemenea la cultura
respectivã a fost identificatã ºi o
instalaþie de irigat, în sistem de
picurare, ce asigura irigarea plan-
telor. Plantele de cannabis identi-
ficate au fost plantate ºi întreþi-
nute de un suspect, în vârstã de
38 de ani, pe terenul bunicului sãu
(la care locuieºte fãrã forme le-

gale), la cererea unui cetãþean ita-
lian originar din Napoli, pentru
care a lucrat în perioada 2012-
2016”, aratã procurorii DIICOT,
într-un comunicat de presã.

Potrivit anchetei, pentru lucrã-
rile de întreþinere (în general cu-
rãþare a buruienilor), suspectul a
fost ajutat de tatãl sãu, precum ºi
de alte persoane din sat pe care
le-a plãtit cu ziua. Pe perioada
verii, suspectul a pãzit în perma-
nenþã plantaþia de cannabis, aces-
ta având montat ºi un cort la mar-
ginea plantaþiei iar în prezent asi-
gura paza din autoturismul sãu.

Procurorii DIICOT mai aratã
cã suspectul a cumpãrat, în luna
iulie, o locuinþã la marginea satu-
lui Poiana Gruii, la circa 500 de
metri pãtraþi de plantaþia de can-
nabis, locuinþa urmând a fi folo-
sitã pentru a prelucra plantele de
cannabis ce vor fi recoltate.

Procurorii DIICOT – Biroul
Teritorial Mehedinþi, împreunã cu
ofiþeri de poliþie judiciarã din ca-

drul Serviciului de Combatere a
Criminalitãþii Organizate Mehedinþi,
au acþionat, ieri, pentru prinderea
în flagrant a suspecþilor, respectiv
doi cetãþeni italieni ºi trei cetãþeni
români. În urma percheziþiilor
efectuate, au fost confiscate apro-
ximativ 2 tone de cannabis.

La sediul DIICOT Biroul Teri-
torial Mehedinþi au fost duse ºa
audieri 11 persoane. Cercetãrile se
efectueazã pentru „cultivarea, pro-
ducerea, fabricarea, experimenta-
rea, extragerea, prepararea, trans-
formarea, oferirea, punerea în
vânzare, vânzarea, distribuirea, li-
vrarea cu orice titlu, trimiterea,
transportul, procurarea, cumpã-
rarea, deþinerea ori alte operaþiuni
privind circulaþia drogurilor de
risc, fãrã drept”, ºi pentru „culti-
varea, producerea, fabricarea, ex-
perimentarea, extragerea, prepa-
rarea, transformarea, cumpãrarea
sau deþinerea de droguri de risc
pentru consum propriu, fãrã
drept”.
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tru o nouã negociere a prevederi-
lor textelor de lege între Ministerul
Justiþiei ºi corpul magistraþilor.
„Trebuie mers înapoi la text, tre-
buie renegociat (...) Este nevoie de
o nouã negociere a conþinutului cu
sistemul de justiþie”, a mai spus
Iohannis.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, a declarat, joi seara, dupã ce
CSM a dat aviz negativ proiectului

de legi ale justiþiei, cã votul Consi-
liului a fost previzibil, iar acesta
„exprimã ºi dorinþa de conservare
a actualelor privilegii pe care ma-
gistraþii le au”. „Este un vot previ-
zibil. Previzibil pentru faptul cã, în
numeroase rânduri, numeroºi
membri CSM s-au exprimat îm-
potriva proiectului. Important e sã
gãsim adevãrul din spatele celor
spuse, adevãr la care sã ne rapor-

tãm ºi sã procedãm în modifica-
rea legilor justiþiei. De ce vot pre-
vizibil? Observaþi faptul cã, în bloc,
procurorii au fost împotrivã. Din-
colo de argumentele dânºilor, pe
care nu le contest, cred cã sunt ºi
alte argumente. (...) Þin sã preci-
zez ºi am convingerea faptului cã
votul negativ exprimã ºi dorinþa
de conservare a actualelor privi-
legii pe care magistraþii le au. Sã
nu ne ascundem dupã adevãr. Sã
nu vorbim numai de dragul fraze-
lor ritoase ºi, sigur, la adresa dem-
nitãþii, care este respectabilã ºi care
desfãºoarã o activitate utilã, ne-
cesarã, dar legile justiþiei datând
de 13 ani, din 2004, dinainte de a
intra în Uniunea Europeanã, au
consolidat în timp prin multiplele
modificãri statutul magistratului,
procuror sau judecãtor, dar nu
numai statutul profesional, de in-
dependenþã, de exercitate a atri-
buþiilor, ci ºi colateral, privilegiile
pe care ºi le-au adus”, a spus Toa-
der, la Antena 3.

iar pânã atunci le vom comunica concluzia noas-
trã. Însã îi asigur pe toþi specialiºtii din sãnãtate cã,
aºa cum am spus în programul de guvernare, nu
vor exista scãderi salariale, ci doar creºteri”, a de-
clarat ministrul Sãnãtãþii.

Întrebat dacã ministerul de Finanþe a greºit cal-
culele fãcute pentru Legea salarizãrii unitare, mi-
nistrul Sãnãtãþii a explicat cã “nu ºtiu sã fie greºit
niciun calcul al celor de la Ministerul de Finanþe.
Eu ºtiu cã se fac simulãri pe toate categoriile pro-
fesionale din domeniul sãnãtate. ªi în situaþia în
care se va constata cã existã categorii profesionale
care au de pierdut ca urmare a aplicãrii Legii sala-
rizãrii unice vom lua mãsuri”. Federaþia “Solidari-
tatea Sanitarã” a pichetat deja, joi ºi vineri, sediile
ministerului Sãnãtãþii ºi ministerului Muncii.
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MIRCEA CANÞÃR

Mâine, 1 octombrie a.c., este progra-
mat în toatã Catalonia, în desconside-
rarea deciziei Curþii Constituþionale
de la Madrid, referendumul pentru in-
dependenþa unilateralã. Ce s-a întâm-
plat, în ultimele sãptãmâni, se ºtie
deja, ºi mãsurile guvernului, condus
de premierul Mariano Rajoy, de a îm-
piedica desfãºurarea referendumului,
sunt de-a dreptul fãtã precedent. Dacã
un „trio”, altminteri fragil, de trei for-
maþiuni politice, Partidul democrat
catalan (Pdecat), Stânga republicanã
catalanã (Erc), Candidatura de unita-
te popularã (Cup), se declarã pentru
independenþa regiunii autonome spa-
niole, catalizate fiind ºi de asociaþiile
societãþii civile – Omnium ºi Aduna-
rea Naþionalã Catalanã (ANC) –, un
vector electoral, cu greutate, se dove-
deºte clubul de fotbal FC Barcelona,
care a emis nu doar un comunicat de
presã, dar ºi mai multe semnale, pe
acestã chestiune delicatã. O portavo-
ce, deloc surprinzãtoare, se dovedeºte
internaþionalul Gerard Pique, acompa-
niat fiind de Pep Guardiola, actualul

coach al lui Manchester City, ºi acesta
militant pentru „Da” la referendumul
de mâine. ªi acum puþinã istorie. Fot-
balul a fost unul dintre vectorii de pãs-
trare a identitãþii catalane în Spania
franchistã (1939-1975) ºi FC Barcelo-
na a fost definitã ca „sublimarea epicã
a poporului catalan într-o echipã de fot-
bal”, reprezentând „o armatã fãrã
arme, a unei naþiuni fãtã stat, ca am-
basador al unei naþiuni”. Într-o mani-
erã clarã ºi concisã, FC Barcelona a
fost, fãrã îndoilalã, mai mult decât un
club, simbolizând aspiraþiile ºi frustrã-
rile pe care catalanii le au, fiindcã nu
se pot articula ca stat. De aceea victo-
rile au mereu percepute ca împliniri
politice ºi înfrângerile ca frustrãri.
Paradoxal, FC Barcelona a fost fon-
datã în 1899 de un elveþian – Hans
Gamper – care trãia în capitala Cata-
loniei. ªi de la început, cu câþiva en-
glezi ºi câþiva catalani în alcãtuire, s-
a integrat în viaþa culturalã ºi politi-
cã a Cataloniei, participând la mani-
festãri de susþinere a vieþii culturale,
dar ºi în actele politice de revendica-

re a autonomiei. Proclamarea Repu-
blicii (la 14 aprilie 1931) a marcat un
punct important de inflexiune în po-
litica regiunii. Un an mai târziu, Ca-
talonia obþinea un statut de autono-
mie. Ca ºi restul Spaniei, societatea
catalanã era divizatã între dreapta ºi
stânga. Convulsiile interne, provoca-
te de confruntarea fraticidã (1936-
1939) – rãzboiul civil – vor conduce la
înfrângerea Republicii ºi exilul unu-
ia din doi spanioli. La clubul de fotbal
vor fi înregistrate epurãri, desemnat
fiind un preºedinte numit de guver-
nul central al noului regim. Pierzând
rãzboiul, de republicani e vorba, con-
secinþele vor fi resimþite ºi de clubul
barcelonez, care va trãi momente gre-
le. Dar vechea burghezie, care se pla-
sase de partea franchistã, va face ca
Barca sã devinã noul mijloc de expri-
mare a sentimetelor revendicative ale
catalanilor, interzise de dictatura ge-
neralului Franco. Pentru franchiºti, un
ambasador excepþional se va dovedi
Real Madrid – simbolul puterii centrale
ºi centraliste – cu ºiruri de victorii în

Cupa campionilor europeni. Scriitorul
Manuel Vazquez Montalban scria cã
„Barca a fost simbolul poziþiei politice
a burgheziei naþionale ºi a micii bur-
ghezii catalane pânã la rãzboiul civil”.
Cã FC Barcelona se implicã de o ma-
nierã vizibilã în viaþa politicã a regiu-
nii, poate avea o justificare moralã,
numai cã gesticulaþia politicã excesi-
vã a clubului încalcã orice linie roºie a
standardelor UEFA. Dar asta este o
altã discuþie. Sã revenim la referen-
dum. Socialiºtii ºi popularii din Cata-
lonia, Ciudadanos ºi Podemos, se opun
referendumului. Ada Colau, primarul
Barcelonei, a declarat cã referendumul
constituie alfa ºi omega democraþiei,
dar va vota „Nu”. Raportul de forþe nu
pare a priori favorabil secesioniºtilor.
Dar referendumul destabilizeazã Spa-
nia ºi ETA, de exemplu, a declarat cã
naþionaliºtii basci ar trebui sã urmeze
exemplul catalan. Aceastã crizã, într-
unul din statele descentralizate ºi
democratice ale Europei, deja agrava-
tã, ar putea avea repercursiuni mari,
fragilizând construcþia europeanã.

Sistemul de parcare cu platã
prin SMS, la tariful de 50 de cenþi
pe orã, a început sã fie pus în
aplicare, pe locurile din centrul
Craiovei, pe data de 11 septem-
brie, odatã cu repunerea în func-
þiune a strãzii „A.I. Cuza”. Dupã
aproape trei sãptãmâni de utili-
zare, autoritãþile au tras conclu-
zia cã noul sistemul de parcare
ºi-a atins scopurile ºi meritã sã
fie extins ºi pe urmãtorul inel din
jurul Centrului Vechi al Craiovei.
«Din punctul nostru de vedere,
parcarea cu platã prin SMS de
pe strada „A.I. Cuza” ºi-a atins
cele douã meniri pe care le-am
gândit în momentul în care am
decis sã transformãm aceastã
zonã în parcare cu platã. Având
în vedere cã a fost o mãsurã
foarte bunã, ne gândim sã mã-
rim aria de aplicare ºi în zona strã-
zii Kogãlniceanu, pe toatã strada
„A.I. Cuza”, pânã în zona Cole-
giului „Carol I”, deci în zona ul-
tracentralã a Craiovei», a decla-
rat în cadrul conferinþei sãptãmâ-
nale de miercuri, administratorul
public al Craiovei, Sorin Manda.

Parcarea subteranã,
tot mai atractivã
dupã taxarea centrului

Unul din scopurile pentru care
a fost creatã parcarea cu platã
prin SMS pe strada „A. I. Cuza”
a fost descongestionarea traficu-

Parcarea prin SMS ar putea
fi extinsã în tot centrul Craiovei
Primãria Craiova considerã cã sistemul

de parcare cu platã prin SMS ºi-a atins sco-
pul ºi plãnuieºte sã îl extindã ºi pe alte
strãzi din zona ultracentralã. Pe lista lãrgi-
tã se aflã strada „A.I. Cuza”, pe toatã lun-

gimea pânã la Colegiul Naþional „Carol I”,
precum ºi strada „Mihail Kogãlniceanu”,
ambele fiind arterele prin care se intrã ºi
se iese din Centrul Vechi, cele mai aglo-
merate în acest moment.

lui, ºi autoritãþile considerã cã
acum se circulã mult mai bine,
iar a doua idee care a stat la baza
acestei mãsurii a fost sã facã mai
atractivã parcarea subteranã din
zona Teatrului Naþional. Potrivit
municipalitãþii, din momentul în
care locurile de parcare de pe
strada „A.I. Cuza” nu au mai
putut fi folosite gratuit, ca pânã
nu demult, a început sã se apele-
ze la varianta parcãrii subterane.
„De la un grad de ocupare de
30%, parcarea subteranã a ajuns
sã fie utilizatã de 70%, aceasta
fiind media ocupãrii, în acest
moment”, a precizat Sorin Man-
da. ªoferii au învãþat repede cã,
la un calcul simplu, ies mai ieftin
dacã îºi duc maºinile în parcarea
subteranã de la Teatru. În timp

ce o orã de staþionare pe locurile
de parcare la suprafaþã, create de
curând pe strada „A. I. Cuza”,
este taxatã cu 50 de cenþi, la nu-
mai doi paºi, sub esplanada tea-
trului, ora de staþionare este de 1
leu. În cazul unei staþionãri mai
îndelungate, accesul în parcarea
subteranã este disponibil ºi sub
alte forme: parcarea pe zi – con-
sideratã între 2 ºi 5 ore – este
taxatã cu 6 lei sau parcarea în re-
gim de abonament lunar – este
taxatã cu 100 lei (pentru staþio-
narea pe timp de noapte) ºi 120
de lei (pentru staþionarea pe tim-
pul zilei).

400 de euro, încasãri zilnice
ºi la parcarea prin SMS

Chiar ºi având la îndemânã

parcarea subteranã, existã multe
persoane care folosesc locurile de
parcare centrale ºi apeleazã la sis-
temul de platã prin SMS. Potri-
vit reprezentanþilor municipalitã-
þii, se înregistreazã, în medie,
câte 800 de ore de parcare pe zi,
care presupun încasãri de 400 de
euro. «Au fost ºi mici disfuncþi-
onalitãþi pentru cã nu s-a înþeles
de la început, în special de cãtre
persoanele care nu sunt domici-
liate sau care nu au maºina în-
scrisã în Craiova, acea diferenþã
între parcarea ocazionalã pentru
o zi ºi o lunã sau parcarea cu pla-
tã pe orã. Cele douã parcãri oca-
zionale sunt în schimbul vinietei
ºi se poate achiziþiona tot prin
SMS, însã plata nu este valabilã
pentru parcarea de pe strada „A.
I. Cuza”. Aici se poate parca, pe
locurile destinate, doar cu SMS
de 50 de cenþi pe orã», a preci-
zat city-managerul Craiovei, So-
rin Manda. Acesta a menþionat cã
Poliþia Localã este cea care veri-
ficã, conform regulamentului,
dacã s-a plãtit aceastã taxã de
parcare ºi poate dispune, pe lân-
gã mãsura contravenþionalã, ºi
ridicarea maºinii.

300 de maºini au fost ridicate
de pe domeniul public

În ceea ce priveºte acþiunea de
ridicare a maºinilor parcate nere-
gulamentar, care a fost pusã în miº-
care odatã cu lansarea sistemului
de parcare prin SMS, autoritãþile
au precizat cã ºi aceastã mãsurã
decurge bine, pânã în acest mo-
ment. „În toatã Craiova, se ridicã
maºinile parcate neregulamentar. În
prima luna de funcþionare a acestui
serviciu, au fost peste 300 de ma-
ºini ridicate. Ele se depoziteazã pe
platforma de la RAT Craiova. Nou-
tatea pe care am introdus-o, prin
ºedinþa de joi a CLM Craiova, a fost
cã se vor ridica ºi maºinile parcate
în centrul istoric al Craiovei”. City-
managerul Craiovei, Sorin Manda,
a explicat cã, în momentul în care
s-a fãcut regulament de acces în
Centrul Vechi, era interzisã ridica-
rea maºinilor ºi a fost nevoie de
un „update” al lui. „Sunt locuri
special amenajate unde se poate
parca, dar sunt oameni care au
acel acces auto, eliberat de Primã-
ria Craiova, însã îºi parcheazã
maºina pe zona pietonalã”, a men-
þionat Sorin Manda.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Termenul pânã la care cei care sunt obligaþi sã obþinã
autorizaþia de securitate la incendiu expirã pe 30 septembrie
a.c., anunþã reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj. De la aceastã datã, conform prevederi-
lor legale, punerea în funcþiune, fãrã obþinerea autorizaþiei
de securitate la incendiu, a construcþiilor ºi amenajãrilor noi
ori a celor existente la care s-au executat lucrãri de modifi-
care/schimbare de destinaþie, atrage dupã sine aplicarea sanc-
þiunilor contravenþionale, cu amenzi cuprinse între 20.000 –
50.000 lei. Categoriile de construcþii ºi amenajãri care se
supun avizãrii ºi/sau autorizãrii privind securitatea la incen-
diu sunt menþionate în HG 571/2016.

Pe lângã aplicarea legii în sfera sancþionatorie amintitã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au amâ-
nat, pentru 16 octombrie a.c., procesul fra-
þilor Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23, res-
pectiv 20 din Craiova, acuzaþi cã l-au omo-
rât pe Antoni-Ionuþ Fieraru zis „Mârlici”, de

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj desfãºoarã, în perioada 2 – 6 oc-
tombrie a.c., exerciþiul naþional „OLTENIA
2017”, având ca scop evaluarea rãspunsu-
lui la urgenþã în caz de accident nuclear se-
ver la Centrala Nuclear - Electricã Kozlodui
(Bulgaria), precum ºi identificarea do-
meniilor care necesitã îmbunãtãþiri pri-
vind capabilitãþile de intervenþie ºi do-
cumentele de rãspuns cu caracter ope-
rativ ºi procedural de la nivelul autori-
tãþilor administraþiei publice centrale,
locale ºi al forþelor de intervenþie. În
activitãþile planificate vor fi implicate
autoritãþile administraþiei publice loca-
le din toate localitãþile situate în zona
corespunzãtoare razei de 30 km faþã
de amplasamentul centralei, însã prin-
cipalele elemente ale dispozitivului de
intervenþie vor fi instalate în localitãþile

Reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, joi, 28 septembrie a.c.,
poliþiºti ai Posturilor de Poliþie Po-
dari ºi Þuglui, ambele din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ, l-
au depistat în timpul desfãºurãrii
atribuþiilor de serviciu pe Marius
C., de 37 de ani, din comuna Po-
dari, judeþul Dolj, pe numele cãru-
ia Judecãtoria Craiova a emis man-
dat de executare a pedepsei închi-
sorii. Bãrbatul a fost condamnat
printr-o hotãrâre rãmasã definitivã
la pedeapsa privativã de libertate de 2 ani
ºi 9 luni de închisoare, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de furt ºi conducere fãrã

De luni încep sã curgã amenzile pentruDe luni încep sã curgã amenzile pentruDe luni încep sã curgã amenzile pentruDe luni încep sã curgã amenzile pentruDe luni încep sã curgã amenzile pentru
lipsa autorizaþiei de securitate la incendiulipsa autorizaþiei de securitate la incendiulipsa autorizaþiei de securitate la incendiulipsa autorizaþiei de securitate la incendiulipsa autorizaþiei de securitate la incendiu

Reprezentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj anunþã cã
termenul pentru obþinerea autorizaþiei de
securitate la incendiu expirã pe 30 septembrie
2017. Astfel, de la 1 octombrie 2017, benefi-
ciarii sau proprietarii construcþiilor care au
obligaþia obþinerii acestui act administrativ ºi
nu îl deþin sunt pasibili de sancþionare contra-
venþionalã, amenda putând ajunge pânã la
50.000 lei. Mai mult decât atât, dacã abaterile
de la legislaþie sunt grave, se poate dispune
închiderea unitãþii respective.

anterior, instituþia noastrã reafirmã disponibilitatea pentru
soluþionarea situaþiilor obiectivelor care funcþioneazã fãrã
autorizaþie de securitate la incendiu ºi intrarea în legalitate,
prin certificarea îndeplinirii mãsurilor de securitate la incen-
diu ºi eliberarea actului administrativ.

Totodatã, pompierii menþioneazã cã obligaþia solicitãrii ºi
obþinerii autorizaþiei de securitate la incendiu revine, potrivit
legii, beneficiarilor/investitorilor construcþiilor. Documenta-
þia tehnicã, în baza cãreia se emite autorizaþia de securitate
la incendiu, trebuie întocmitã, conform prevederilor legale,
de proiectanþi ºi certificatã de verificatorii de proiecte, ates-
taþi ºi nu se percepe taxã. În cazul în care este constatatã
încãlcarea gravã a cerinþei de securitate la incendiu, ISU
Dolj poate decide oprirea funcþionãrii ori utilizãrii construc-
þiilor sau amenajãrilor.

Peste 230 de solicitãri de la începutul anului
Potrivit ISU Dolj, în primele opt luni ale anului 2017, s-au

depus eforturi susþinute pentru soluþionarea celor 234 soli-
citãri de emitere a avizelor ºi autorizaþiilor de securitate la
incendiu. În urma verificãrii documentaþiilor tehnice ºi a lu-
crãrilor din teren, la nivel judeþului Dolj au fost emise 88 de
avize de securitate la incendiu ºi 48 de autorizaþii de securi-
tate la incendiu. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, per-
sonalul specializat a acordat asistenþã tehnicã de specialitate
în 201 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare
asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în le-
galitate. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august

a.c., inspectorii de prevenire au derulat 572 de acþiuni de
îndrumare ºi control, pe timpul cãrora au aplicat 293 de
amenzi în cuantum de 341.700 lei. Totodatã, ISU Dolj a
elaborat o platformã on-line, prin intermediul cãreia persoa-
nele interesate pot verifica necesitatea obþinerii actelor ad-
ministrative, respectiv documentele necesare pentru elibe-
rarea acestora.

Exerciþiu de amploare al ISU DoljExerciþiu de amploare al ISU DoljExerciþiu de amploare al ISU DoljExerciþiu de amploare al ISU DoljExerciþiu de amploare al ISU Dolj
vizând accident nuclearvizând accident nuclearvizând accident nuclearvizând accident nuclearvizând accident nuclear

Bechet (punct îmbarcare pentru evacuare),
Valea Stanciului (raion de decontaminare
totalã) ºi Rojiºte (punct de primire-repartiþie
persoane evacuate, bazã de operaþii, punct
de conducere), dupã cum au anunþat repre-
zentanþii unitãþii.

Doljean condamnat definitiv pentruDoljean condamnat definitiv pentruDoljean condamnat definitiv pentruDoljean condamnat definitiv pentruDoljean condamnat definitiv pentru
furt ºi conducere fãrã permisfurt ºi conducere fãrã permisfurt ºi conducere fãrã permisfurt ºi conducere fãrã permisfurt ºi conducere fãrã permis

încarcerat la PMS Craiovaîncarcerat la PMS Craiovaîncarcerat la PMS Craiovaîncarcerat la PMS Craiovaîncarcerat la PMS Craiova

permis. Bãrbatul a fost introdus de poli-
þiºtii doljeni, conform procedurilor, în Pe-
nitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

Fraþii care au ucis un tânãr în Craioviþa Nouã, faþã în faþã cu martorii din dosarFraþii care au ucis un tânãr în Craioviþa Nouã, faþã în faþã cu martorii din dosarFraþii care au ucis un tânãr în Craioviþa Nouã, faþã în faþã cu martorii din dosarFraþii care au ucis un tânãr în Craioviþa Nouã, faþã în faþã cu martorii din dosarFraþii care au ucis un tânãr în Craioviþa Nouã, faþã în faþã cu martorii din dosar
Magistraþii Tribunalului Dolj au

decis sã amâne procesul fraþilor
Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de
23, respectiv 20 de ani, din Craio-
va, acuzaþi de omor, lovire ºi alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, în cazul tânãrului
înjunghiat mortal în cartierul
craiovean Craioviþa Nouã. Instan-
þa a stabilit urmãtoarea înfãþiºare
pe 16 octombrie a.c., când vor fi
citaþi martorii din rechizitoriu, iar
cei doi inculpaþi au fost menþinuþi
în arest preventiv.

20 de ani, tot din municipiu, la urmãtorul
termen urmând sã fie audiaþi martorii din
dosar. În plus, cei doi inculpaþi au fost
menþinuþi în spalete gratiilor.

Au abandonat victima în stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c. s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj i-au trimis în judecatã pe
fraþii Luigi ºi Gabriel Teodorescu, pen-
tru crima din noaptea de 5 spre 6 de-
cembrie 2016, din Craioviþa Nouã, în
sarcina fiecãruia fiind reþinutã infracþiu-
nea de omor, la care se adaugã lovire ºi
alte violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice, victima fiind Antoni-Ionuþ Fie-
raru zis „Mârlici”, în vârstã de 20 de ani.
Cei doi, împreunã cu „susþinãtori”, s-au în-
tâlnit în zona Poºtei din Craioviþa Nouã.
Gabriel Teodorescu a lovit un tânãr cu mâ-

nerul unui cuþit în cap, dar ºi pe Antoni
Ionuþ Fieraru, care a fugit cãtre bulevardul
Tineretului. Fraþii Teodorescu l-au prins
când a ajuns lângã gardul despãrþitor dintre

benzile de circulaþie ale bulevardului Ti-
neretului ºi au început sã-l loveascã si-
multan, Fieraru apãrându-se cu braþele.

Anchetatorii au reþinut cã, „profitând
de starea de vulnerabilitate ºi imposibili-
tatea de ripostã în care se afla acesta,
fiind flancat ºi imobilizat de inculpatul
Teodorescu Luigi, inculpatul Teodorescu
Gabriel i-a aplicat victimei cel puþin douã
lovituri cu un al doilea cuþit pe care îl
avea asupra sa (având lama rabatabilã
de aproximativ 18 cm lungime ºi 3 cm
lãþime), dintre care una în zona cervicalã
anterioarã, care i-a secþionat douã artere
sanguine majore, cauzându-i leziuni trau-
matice care i-au produs în scurt timp de-
cesul”. Cei doi fraþi au abandonat victima

în stradã, au plecat în Drãgãºani, judeþul Vâl-
cea, unde locuia o rudã ºi au ascuns acolo
cuþitul folosit la uciderea lui Fieraru, însã la
revenirea în Craiova au fost prinºi.
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Ceea ce s-ar fi dorit o echipã de consilieri
locali pusã în slujba locuitorilor din Ghin-
deni s-a dovedit a fi, de la bun început, un
blocaj instituþional, alimentat de un conflict
de uzurã, ce nu pare se ia sfârºit nici în pe-
rioada urmãtoare. Deºi iarna bate la uºã, cu
provocãrile ei complexe, iar sursele de fi-
nanþare, ºi aºa limitate, trebuie sporite prin

Ieri, ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Ghindeni a fost una mai mult decât fur-
tunoasã. Pe ordinea de zi, un singur punct: recti-
ficarea bugetarã prin care sã se achite obligaþiile
bãneºti destinate persoanelor aflate în regim de
asistenþã socialã. Iniþial, nu s-a votat, dar ulte-
rior actuala majoritate s-a decis sã-ºi dea accep-
tul. Scandalul în rândul consilierilor de aici este
mai vechi. El are legãturã ºi cu demersul autori-
tãþii locale deliberative de a constata încetarea
de drept a mandatului de consilier deþinut de
Marian Pîrvu, ales pe listele UNPR. De mai bine
de un an de zile, o corespondenþã oficialã între
CL Ghindeni ºi Prefectura Dolj pare, acum, sã
rãstoarne o situaþie clarã: Marian Pîrvu nu ar
mai avea calitatea de consilier local, întrucât timp
de patru ºedinþe consecutive nu s-a prezentat la

ºedinþe, îndeplinindu-se condiþiile art. 9, lit. d din
Legea 393/2004 privind statutul aleºilor locali. Or,
Prefectura Dolj trimite în contencios administra-
tiv acest caz ºi, în virtutea legii, consilierul cu
pricina are voie sã participe, de acum, la ºedinþe-
le de CL. Situaþia se complicã de-a dreptul când o
parte dintre consilieri împreunã cu Marian Pîrvu
a þinut o ºedinþã de CL, fãrã sã respecte, în opi-
nia fostul secretar al comunei, toþi paºii legali.
Mai mult, s-a adoptat o HCL, fãrã numãr, în data
de 25.07.2017, privind revocarea HCL nr. 13/2017
cu privire la luarea act de încetare a mandatului
consilierului Pârvu Marian. Hotãrârea, nenume-
rotatã, nu a fost înregistratã în Registrul Special
de Hotãrâri. Dar Instituþia Prefectului cere, prin
referatul din 27 septembrie a.c., „sã înregistraþi
dosarul de ºedinþã ºi sã numerotaþi hotãrârile”!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

proiecte de accesare a fondurilor europene.
Dacã ar fi liniºte, cu siguranþã cã lucrurile
ar sta cu totul altfel. Dar încã se duce o lup-
tã, cu deznodãmânt necunoscut.

Nr. 13, cu ghinion pentru cine?
De unde a pornit totul? Potrivit edilului

din Ghindeni, unul dintre consilierii locali,
aleºi pe listele UNPR, Marian Pîrvu, nu s-a
prezentat la mai mult de trei ºedinþe ordina-
re consecutive, blocând activitatea curentã
a acestei instituþii. Motiv pentru care s-a de-
cis ca întreg Consiliul Local sã ia act deîn-
datã de situaþia creatã ºi sã se completeze
numãrul de consilieri cu urmãtorul supleant
de pe listã.

„Pe aceste considerente, C.L. Ghindeni
a votat H.C.L. nr. 13/20017 cu privire la
luare act de încetarea mandatului de consi-
lier local a lui Pîrvu Marian. Mai mult, încã
din ianuarie 2017, am adus la cunoºtinþa
Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj cã, de
la începutul mandatului meu de primar, am
avut probleme cu ducerea la îndeplinire a
activitãþilor ºi nevoilor comunitãþii noastre,
prin faptul cã nu am putut sã desfãºor de-
cât o ºedinþã de consiliu local pânã în ia-
nuarie a.c. Pentru cã nu am avut cvorumul
necesar în CL Ghindeni. Consilierii Motoi
Marin – PNL, Buicã Ion – PNL, Papa Leo-
nicã – PNl, Staicu Nicolae Mihai – PNL,
Pîrvu Marian – UNPR ºi Oprea Costel –
PRU nu s-au prezentat decât la douã ºedin-
þe, din 6.09.2016 ºi 11.11.2016. Dintre
aceºtia, Pîrvu Marian nu a participat la pa-
tru ºedinþe ordinare consecutive”, ne-a ex-
plicat primarul Florentin Rãdulescu.

Obligaþi sã înregistreze
ceea ce fostul secretar contestã

În timp, Pîrvu Marian s-a întors în loca-
litate, dupã o perioadã petrecutã la muncã în

Spania, ne lãmureºte edilul. Cum aratã ori-
entarea electoralã a actualului Consiliu Lo-
cal? PSD – 3 consilieri, UNPR – 2 (inclusiv
Pîrvu Marian), PSRO – 1, PNL – 4 ºi ALDE
– 1 (acesta din urmã ºi-a dat demisia ºi va fi
înlocuit). Majoritatea era formatã din PSD,
UNPR ºi ALDE, adicã 6 voturi. Dar, Pîrvu
Marian, iniþial în inactivitate, a ieºit din echi-
pa majoritarã ºi, alãturi de ceilalþi cinci con-
silieri, a votat o H.C.L., fãrã sã fie numero-
tatã conform legislaþiei în vigoare, în data
de 25.07.2017, prin care au revocat H.C.L.
13/2017! Potrivit edilului: „A votat ºi Pîrvu
Marian, fãrã sã fi avut acest drept, fiind dis-
cutatã, implicit, tocmai problema neprezen-
þei lui la cel puþin trei ºedinþe consecutive de
ºedinþe ordinare ale CL Ghindeni”.

Hotãrârea de repunere în activitate a con-
silierului sus-menþionat nu ar fi respectat nor-
mele legale, spune secretarul de la acea vre-
me al localitãþii. Este motivul pentru care nici
nu a fost numerotatã ºi trecutã în Registrul
Special de Hotãrâri. Cu toate acestea, H.C.L.
din 25.07.2017 merge la Instituþia Prefec-
tului Judeþului Dolj pentru a obþine avizul de
legalitate. Pe ce cãi nu mai ºtie nimeni!Cert
este cã de ajuns la destinatar a ajuns. Odatã
cu aceasta se mai cere avizul de legalitate ºi
pentru o H.C.L., tot fãrã numãr de înregis-
trare ºi tot adoptatã în 25.07.2017, prin care
se suplimenteazã numãrul membrilor Comi-
siei de validare a mandatelor de consilieri cu
2 membri!

Vina este atribuitã, acum, secretarului de la
acea datã al comunei Ghindeni cã, prin neso-
cotirea legii, nu ar fi înregistrat H.C.L.-urile
cu pricina în Registrul Special de Hotãrâri. Se
motiveazã cã hotãrârile au fost adoptate cu 6
voturi, unul dintre acestea fiind, ºi de aceastã
datã, al domnului consilier Pîrvu Marian.

H.C.L. nr. 13,
atacatã în contencios administrativ
Care este situaþia la zi? La 14.07.2017, In-

stituþia Prefectului Judeþului Dolj a formulat
acþiune la instanþa de judecatã pentru anula-
rea H.C.L. nr. 13/2017, care se referã la în-
cetarea mandatului de consilier local pentru
Pîrvu Marian. Aplicarea H.C.L. nr. 13/2017
este suspendatã pânã la finalizarea litigiului în
contencios administrativ, drept pentru care
votul consilierului Pîrvu Marian este valid, iar
hotãrârile adoptate în ºedinþa extraordinarã din
25.07.2017 sunt legale, se precizeazã în re-
feratul emis de Instituþia Prefectului Judeþul
Dolj, Serviciul Juridic, datat 27.09.2017.

Primarul comunei Ghindeni ne-a declarat
cã, marþi, va solicita ca Ministerul Afaceri-
lor Interne sã trimitã la Dolj Corpul de Con-
trol pentru a face luminã în acest caz. Con-
siliul Local Ghindeni a depus, recent, ºi o
întâmpinare în cadrul procesului din con-
tencios administrativ, prin care se cere anu-
larea H.C.L. nr. 13/2017. Meciul continuã.
Nervozitatea este la cote ridicate. Câºtigã-
torii încã nu se ºtiu. Dar perdantã pare sã
fie comunitatea localã, în ansamblul ei.
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Iniþiatorul acþiunii intitulatã
Ziua Astronomiei a fost ameri-
canul Douge Berger, care con-
ducea în 1973 Asociaþia Astro-
nomicã din Northern California,
ºi care ºi-a dorit sã promoveze
ºtiinþa astronomiei în rândul pu-
blicului larg. El a decis ca în loc
sã invite oamenii sã vinã la o
searã de observaþii astronomice
într-un loc îndepãrtat de oraº,
mai bine sã coboare cu telescoa-
pe în mijlocul oraºului ºi sã ara-
te obiectele cereºti publicului
trecãtor, care altfel nu ar avea
ocazia sa priveascã printr-un te-
lescop. Tradiþia a avut succes,
în prezent Ziua internaþionalã a
astronomiei fiind sãrbãtoritã de
cluburi de astronomie, observa-
toare publice, planetarii ºi alte
instituþii de profil din întreaga
lume, în locuri publice, prin pre-
zentãri, observaþii astronomice
din mijlocul parcurilor, demon-
straþii sau alte activitãþi. “Ziua
astronomiei a fost sãrbãtoritã
”tradiþional” în România înce-
pând cu anul 1973, totdeauna în
primãvarã ºi mai ales în apro-
pierea primului pãtrar al Lunii.
În acest an a fost pe 29 aprilie
dar la Craiova ºi în lume toatã
luna aprilie este Luna Astrono-
miei Globale, manifestare cu
public pe care Astrobotic Club
Craiova o susþine de ani buni,
în special pentru elevi dar ºi ca
partener în alte manifestãri ºtiin-
þifice, dovezile regãsindu-se în
albumele cu fotografii postate pe
pagina de Facebook a clubului.
Peste tot unde grupuri de astro-
nomi inimoºi, nu neapãrat pro-
fesioniºti, doresc sã punã la dis-
poziþia publicului ocazia de a ob-
serva cerul înstelat prin instru-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Ziua Internaþionalã a Astronomiei se

sãrbãtoreºte anual, începând cu anul
1973, în intervalul 15 aprilie – 15 mai,
într-o sâmbãtã cat mai aproape de faza
Lunii de Prim Pãtrar. Din 2007 s-a decis
ca în fiecare an sã existe douã Zile ale
Astronomiei, una primãvara, alta toam-
na. În 2016, Ziua Astronomiei a fost în 14
mai ºi 8 octombrie, iar anul acesta, pe 29
aprilie ºi 30 septembrie, adicã astãzi. De

fiecare datã, elevii de la Astrobotic Club
Craiova, împreunã cu inimosul profesor
Octavian Georgescu, de la Colegiul Na-
þional „Carol I”, marcheazã aceastã zi
prin diverse activitãþi, majoritatea des-
fãºurându-se în funcþie de vremea de afa-
rã. Când cerul nu este prietenos, activi-
tãþile se fac la clasã ºi acestea constau în
diverse proiecte, dezbateri, rezolvãri de
probleme, filme sau experimente.

mente astronomice disponibile,
se organizeazã activitãþi care de
multe ori depãºesc ziua propriu
zisã, activitãþi în care publicul
are ºansa de a observa ceva care
nu este curent la dispoziþia sa
decât pe Internet”, a precizat
profesorul Octavian Georgescu.

Pentru prima datã, se va dubla
ºansele elevilor de a observa

cerul cu telescopul
Ziua Internaþionalã a Astro-

nomiei este coordonatã de As-

tronomy League din SUA. Din
2007 s-a decis ca în fiecare an
sã existe douã Zile ale Astrono-
miei, una primãvara, alta toam-
na. Sãptãmâna din care face
parte Ziua Astronomiei se nu-
meºte  Sãptãmâna Astronomiei.
Sãrbãtoarea are ca scop atrage-
rea publicului cãtre astronomie
prin plasarea gratuitã de tele-

scoape ºi lunete în marile aglo-
merãri urbane ºi invitarea po-
pulaþiei sã priveascã spre cor-
purile cereºti.  “Manifestarea
este importatã , organizaþia As-
tronomy League din Statele Uni-
te fiind continuatoarea grupu-
lui din California care a iniþiat-
o în 1973.  Deoarece vremea
poate fi capricioasã, Universul
e nemãrginit, interesul acordat
de public corpurilor cereºti ºi
fenomenelor cosmice fiind în
creºtere ºi poate ºi datoritã unor

interese mai puþin altruiste, din
2007 s-au stabilit douã zile ale
astronomiei, una primãvara ºi
alta toamna, ”ridicarea” ºi ”co-
borârea” astrului zilei peste
Ecuator, pentru ambele emisfe-
re fiind create oportunitãþi iden-
tice. Dupã cum am mai spus,
la Colegiul Naþional „Carol I”
Craiova Ziua Astronomiei se
sãrbãtoreºte neschimbat în luna

aprilie a fiecãrui an (sau la în-
ceputul lunii mai, depinzând de
Lunã ºi de sãrbãtorile Pascale),
iar în acest an se face pentru
prima datã încercarea de a du-
bla ºansele elevilor de a obser-
va cerul cu telescopul”, a mai
spus profesorul Georgescu.

Luna septembrie, marcatã
de echinocþiul de toamnã
Luna septembrie este marca-

tã în general, din punct de ve-
dere astronomic, de trecerea la
anotimpul toamna prin echinoc-
þiul de toamnã ce are loc în acest
an pe 22 septembrie în emisfera
nordicã. Reprezintã momentul în
care Soarele în miºcarea sa apa-
rentã anualã trece prin punctul
de intersecþie a eclipticii cu
ecuatorul ceresc, ziua fiind egalã
cu noaptea în orice loc de pe Pã-
mânt. Existã douã astfel de fe-
nomene: echinocþiul de primã-
varã ºi echinocþiul de toamnã.
Echinocþiul de toamnã are loc
când Soarele traverseazã Ecua-
torul din emisfera nordicã în cea
sudicã. În emisfera nordicã,
echinocþiul de toamnã are loc în
momentul în care longitudinea
aparentã a Soarelui este de 180
grade. În aceastã zi, în emisfera
australã începe primãvara. De la
un an la altul, fenomenul nu se
produce la aceeaºi datã datoritã
faptului cã anul calendaristic nu
este egal cu cel tropic. De când
a fost alcãtuit calendarul grego-
rian (1582),  echinocþiul  de
toamnã s-a produs la 21, 22, 23
sau 24 septembrie, mai des însã
la 22 sau 23 septembrie. Dupã
producerea acestui fenomen as-
tronomic, orele de luminã vor

începe sã scadã, pânã la solsti-
þiul de iarnã, de la 21 decembrie.
Cele douã puncte de pe eclipti-
cã în care se aflã Soarele în mo-
mentul echinocþiului se numesc
puncte echinocþiale, fiind denu-
mite punctul vernal ºi, respec-
tiv, punctul autumnal. Cuvântul
“echinocþiu” derivã din cuvân-
tul francez “équinoxe”, care, la
rândul lui provine din latinescul
“aequinoctium”, format din “ae-
quus” — “egal” ºi “nox”, “noc-
tis” — “noapte”.

Elevii, grup-þintã
Începând cu 2010, Asociaþia

Secular-Umanistã din România
(ASUR) marcheazã în fiecare an
Ziua astronomiei prin organiza-
rea mai multor concursuri des-
tinat tinerilor din toatã þara. Te-
mele abordate au menirea de a
atrage tinerii cãtre studiul astro-
nomiei. ASUR urmãreºte pro-
movarea acestei ºtiinþe în rân-
dul tinerilor, încurajându-i sã
descopere tainele astronomiei
într-un mod creative. Datoritã
specificului activitãþilor desfã-
ºurate de Astrobotic Club Cra-
iova sub coordonarea profeso-
rului Octavian Georgescu de la
Colegiul Naþional „Carol I” încã
din timpul Anului Internaþional al
Astronomiei 2009, elevii au fost
consideraþi grup þintã deoarece
au nevoie de condiþii speciale,
cu mai multe restricþii la parti-
ciparea la manifestãri public faþã
de adulþi, în special privind si-
guranþa personalã în timpul ob-
servaþiilor astronomice care se
pot întinde târziu în noapte. “De
aceea activitãþile propuse au
drept obiectiv asigurarea cadru-
lui optim elevilor care vor sã
observe minunile cerului ºi sã se
instruiascã în tainele astronomiei
observaþionale dar nu dispun de
fonduri pentru achiziþionarea
unui telescop performant. Folo-
sind telescoapele ºi alte instru-
mente puse la dispoziþie de dom-
nul profesor elevii au o ºansã de
a înþelege ºtiinþa în integralita-
tea ei prin observarea cerului
infinit ºi prin analiza imaginilor
cu ajutorul fizicii ºi matematicii.
ªi, ca ºi în multe alte cazuri cu-
noscute, poate tainele Universu-
lui vor fi descoperite de oamenii
de ºtiinþã care acum, ca elevi,
fac primii paºi în direcþia desci-
frãrii Universului”, a conchis
coordonatorul Astrobotic Club,
prof. Octavian Georgescu.
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Federaþia Sindicalã Hipocrat a
anunþat cã este solidarã iniþiative-
lor de protest anunþate în spaþiul
public ºi participã la miºcãrile sin-
dicale organizate de CNS Cartel
ALFA în toate judeþele þãrii, inclu-
siv la mitingul din faþa Guvernu-
lui României, din 4 octombrie.

„Transferul contribuþiilor so-
ciale de la angajator la angajat este
una dintre marile îngrijorãri ale
membrilor noºtri. Orice calcul de
pânã acum aratã cã existã un risc

Astfel, bugetul aprobat pentru deconta-
rea serviciilor medicale paraclinice (analize
de laborator, investigaþii imagistice ºi de
înaltã performanþã) acordate asiguraþilor în
anul 2017 este de 695,9 milioane lei. Din
aceste fonduri, pentru perioada ianuarie-
septembrie s-au fãcut plãþi totale de 503,6
milioane lei, cu o medie lunarã a plãþilor de
56 milioane lei. Disponibilul pentru trimes-
trul IV al anului este de 192,3 milioane lei,
cu o medie lunarã de 64,1 milioane lei.

Pentru CASMB, media lunarã a plãþilor
efectuate pentru serviciile medicale para-
clinice a fost de 18,5 milioane lei în prime-
le nouã luni ale anului, pentru urmãtoarele
luni fiind estimat un nivel mediu al plãþilor
de 18,6 milioane lei/lunã.

Câþi bani s-au cheltuit
de la începutul anului

Pentru investigaþiile RMN, CASMB a de-
contat în total, în primele opt luni ale anu-
lui, 26,7 milioane lei, cu o medie lunarã a
decontãrilor de 3,3 milioane lei, nivelul

 Proiectul se fundamenteazã pe un par-
teneriat solid ºi durabil, încheiat de-a lun-
gul anilor între Colegiul Naþional Econo-
mic „Gheorghe Chiþu” din Craiova ºi pa-
tru parteneri europeni de prestigiu: „As-
sociatio Intercultural Amigos da Mobili-
date Hercules (Portugalia)”, „Ce. S.F. Or.
CentroStudiFormazioneOrientamento
Roma (Italia)”, M.E.P. Europrojects Gra-
nada S.L. Granada (Spania). Fiind un pro-
iect de formare profesionalã, acesta se
adreseazã exclusiv elevilor de clasa a XI-
a, nivelul patru de calificare, aflaþi în for-
mare iniþialã continuã, domeniile „econo-
mic”, „turism” ºi „alimentaþie”.

Scopul proiectului rezultã din nevoia de a
oferi elevilor o formare iniþialã calitativã, con-
formã cu aºteptãrile angajatorilor români ºi
strãini. „Este un lucru foarte bun ºi nu sun-
tem la prima acþiune de acest gen. Am mai
avut astfel de programe în mai multe þãri
din Europa, dacã amintim numai Germania.
Finalitatea proiectului de mobilitãþi pentru cei
21 de participanþi o reprezintã creºterea ca-
litãþii ºi atractivitãþii pregãtirii profesionale în
specialitate, precum ºi îmbunãtãþirea ºanse-
lor de angajare a acestora pe piaþa europea-
nã a muncii, precum ºi în afara acesteia”, a
precizat prof.  Dumitru Iftimov, director
al Colegiului Naþional Economic „Gheorghe
Chiþu” din Craiova.

Proteste în SãnãtateProteste în SãnãtateProteste în SãnãtateProteste în SãnãtateProteste în Sãnãtate
Sindicaliºtii doljeni din sistemul sanitar

au anunþat cã vor participa sãptãmâna vii-
toare la un miting de protest ce va avea loc
la Bucureºti. Principalele revendicãri ale
Federaþiei Sindicale Hipocrat vizeazã elimi-
narea plafonului de 30% pentru acordarea

sporurilor, acordarea de sporuri întregului
personal din sistemul sanitar, ceea ce in-
clude personalul tehnico-administrativ, ºi
aplicarea creºterilor salariale pentru întreg
personalul din sistem, precum ºi celui din
asistenþã socialã, de la 1 martie 2018.

real ca, astfel, veniturile sã sca-
dã. Prin urmare, pe lângã solici-
tãri care þin de ajustãri procen-
tuale ºi de o aplicare fãrã discri-
minare a creºterilor salariale, pre-
cum ºi de reglementarea unui re-
gim echitabil al sporurilor, Fede-
raþia Sindicalã Hipocrat cere ferm
renunþarea la transferul contribu-
þiilor sociale de la angajator la
angajat”, a precizat Ion Cotoj-
man, preºedintele Federaþiei Sin-
dicale Hipocrat.

Dupã miting ar putea urma
greva în sistemul sanitar

Federaþia Sindicalã Hipocrat
atrage atenþia cã, în cazul în care
solicitãrile menþionate nu vor fi
dezbãtute ºi acceptate, miºcãrile de
protest vor conduce inevitabil la
blocaje în desfãºurarea activitãþii
din unitãþile sanitare din toatã þara.

Astfel, dupã data de 4 octom-
brie vor fi strânse semnãturi pentru
declanºarea grevei în sistemul sa-

nitar. „La mitingul din 4 octombrie,
de la Bucureºti sunt aºteptaþi 11.000
de oameni. Dacã nu se va rezolva
nimic vom începe sã strângem sem-
nãturi pentru grevã. Ne gândim in-
clusiv la întreruperea activitãþii în

spitale. Deocamdatã, nu avem con-
tractul colectiv de muncã finalizat
pentru cã Ministerul Sãnãtãþii nu do-
reºte sã accepte revendicãrile noas-
tre”, a mai spus Ion Cotojman.
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„Gheorghe Chiþu”, proiecte„Gheorghe Chiþu”, proiecte„Gheorghe Chiþu”, proiecte„Gheorghe Chiþu”, proiecte„Gheorghe Chiþu”, proiecte

europene de dezvoltareeuropene de dezvoltareeuropene de dezvoltareeuropene de dezvoltareeuropene de dezvoltare
 În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2018, Colegiul Naþional Economic

„Gheorghe Chiþu” din Craiova va derula un nou proiect european, „Stagiile de
practicã Erasmus + Porþi cãtre Europa”, avizat de Uniunea Europeanã. Este un

program amplu, care vine în continuarea unora de aceeaºi facturã.

Programe pentru elevi
Grupul-þintã este reprezentat de un nu-

mãr de 21 de elevi, atent selecþionaþi. Cei
aleºi vor fi însoþiþi pe toatã durata efectuãrii
mobilitãþii de cãtre trei profesori, pentru care
se va organiza un stagiu de practicã de trei
sãptãmâni în instituþii europene: etapa I –
ºapte elevi ºi un profesor, în Portugalia; flu-
xul II – acelaºi numãr de cursanþi în Spania;
secþiunea a III-a – în Italia.

„Participând la aceste stagii de practicã,
elevii ºcolii noastre vor avea posibilitatea sã-
ºi exerseze competenþele profesionale aso-
ciate ocupaþiilor concrete din domeniul pre-
gãtirii lor de bazã, precum ºi cele transfera-
bile cãtre piaþa muncii”, menþioneazã ºi res-
ponsabilul de proiect, prof. Camelia Mi-
trache. La rândul sãu, Dumitru Iftimov a
mai adãugat: „Este un foarte bun schimb de
experienþã, prin care copiii noºtri ºi cadrele
didactice pot lua pulsul în þãrile partenere,
de unde au de învãþat. Elevii au posibilitatea
sã lucreze într-un mediu de lucru european,
ce rãspunde exigenþelor actuale. Este un lu-
cru bun pentru ei, în primul rând, dar ºi pen-
tru noi, ceilalþi. Impactul va fi cunoscut prin
reducerea absenteismului ºi abandonului
ºcolar, la care se adaugã îmbunãtãþirea gra-
dului de inserþie pe piaþa muncii”.

CRISTI PÃTRU
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Reprezentanþii Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS)
au precizat cã sunt suficienþi bani
pentru a asigura finanþarea
serviciilor medicale paraclinice
pânã la sfârºitul anului.

mediu estimat al decontãrilor pentru urmã-
toarele luni fiind acelaºi.

Pentru subprogramul de monitorizare
prin tomografie computerizatã (PET-CT)
a evoluþiei bolilor oncologice, plãþile efec-
tuate în primele opt luni ale anului au fost
de 14,1 milioane lei, cu o medie lunarã a
plãþilor de 1,8 milioane lei, medie care va fi
menþinutã ºi în urmãtoarele luni, la acest
subprogram neexistând liste de programa-
re pentru pacienþi.

În aceste condiþii, CNAS dã asigurãri cã
existã fonduri pentru asigurarea accesului
asiguraþilor la serviciilor medicale paracli-
nice. De asemenea, reprezentanþii Casei Na-
þionale de Asigurãri de Sãnãtate au þinut sã
precizeze cã gestionarea listelor de progra-
mare a pacienþilor revine în sarcina furni-
zorilor de servicii medicale paraclinice, con-
form obligaþiilor contractuale pe care aceºtia
ºi le-au asumat.

„Deoarece s-a observat cã în timp ce unii
furnizori de servicii medicale paraclinice au
liste lungi de programare, alþi furnizori nu
îºi epuizeazã valorile lunare de contract, re-
comandãm asiguraþilor sã consulte listele
afiºate pe site-ul fiecãrei case de asigurãri
de sãnãtate în parte pentru a afla care sunt
furnizorii ce pot efectua astfel de servicii
decontate din bugetul FNUASS”, se aratã
într-un comunicat al instituþiei.

RADU ILICEANU
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Opera Românã Craiova deschide în forþã
stagiunea 2017-2018 cu cea de-a XV-a ediþie
a Festivalului Internaþional „Elena Teodo-
rini”, eveniment cultural de notorietate inter-
naþionalã organizat cu sprijinul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova ºi al Consiliului Local Cra-
iova, sub patronajul Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale. Timp de ºase sãptãmâni
(în perioada 1 octombrie – 12 noiembrie
2017), cele 16 evenimente programate vor
prilejui iubitorilor muzicii tot atâtea ocazii de
a se bucura, de a asculta nume de referinþã
ale artei lirice ºi titluri de operã în primã audi-
þie pe scenele de spectacol din Craiova.

În cadrul unei ediþii de anvergurã – jubi-
liarã, la împlinirea a 160 de ani de naºterea
Elenei Teodorini –, vor fi prezentate pro-
ducþii europene, naþionale, dar ºi cele mai
îndrãgite spectacole craiovene.

Invitaþi de prim rang
Opera Românã Craiova a invitat trei tru-

pe prestigioase din Europa. Teatrul Naþio-
nal de Operã ºi Balet „Maria Bieºu” din
Chiºinãu va prezenta douã spectacole pe
scena Cercului Militar Craiova: spectaco-
lul de operã „Dama de picã” de P.I. Ceai-
kovski (duminicã, 29 octombrie) ºi cele-
brul balet „Spãrgãtorul de nuci” de P.I.

Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”, or-
ganizat de Opera Românã Craiova, transformã
Cetatea Bãniei în capitala spectacolului de operã

ºi balet, anul acesta trei companii europene (Ita-
lia, Serbia, Republica Moldova) fiind invitate sã
susþinã reprezentaþii pe scena liricã din Bãnie.

Ceaikovski  (luni, 30 octombrie). 
Un alt invitat de marcã al festivalului este

Teatrul Naþional din Novi Sad (Serbia), care
va aduce în Craiova „Omnibus Opera”, care
cuprinde trei lucrãri scurte:  „The Telepho-
ne” de G. C. Menotti, „A Hand of Bridge”
de S. Barber ºi „There and Back” de P. Hin-
demith (joi, 9 noiembrie), iar prestigioasa
companie de dans italianã Skaramacay Art
Factory, pentru prima datã în România, va
prezenta spectacolul „Haeretica for Skara-
macay” (vineri, 10 noiembrie).

Invitaþii din România ai festivalului sunt
Teatrul „Regina Maria” din Oradea cu mu-
sicalul „Scripcarul pe acoperiº” de J. Stein
(sâmbãtã, 28 octombrie), iar Filarmonica
„Oltenia” Craiova, care va prezenta un Con-
cert simfonic special pentru eveniment (vi-
neri, 20 octombrie).  

Spectatorii vor putea revedea ºase pro-
ducþii proprii: operele „Pescuitorii de per-
le”, de G. Bizet, cea mai recentã premierã a
Operei craiovene (în deschiderea festivalu-
lui, duminicã, 1 octombrie), „Carmen –
Rock Version” de G. Bizet, evenimentul
muzical al anului trecut în Oltenia (miercuri,
11 octombrie), „Don Giovanni” de W.A.
Mozart (duminicã, 22 octombrie) ºi „Don
Carlo” de G. Verdi (duminicã, 12 noiem-

brie) ºi operetele „Voievodul þiganilor” de
J. Strauss fiul (joi, 5 octombrie) ºi „Silvia”-
 de E. Kalman (joi, 26 octombrie).

Ian Storey, pentru prima datã în România
În plus, Opera Românã Craiova a pregã-

tit douã spectacole speciale, de o impor-
tanþã aparte în spaþiul liric, care îl au la con-
ducerea muzicalã pe maestrul Walter Atta-
nasi. „Classic & Jazz” va fi susþinut de
celebrul Alessandro Quarta Quintet din Ita-
lia, alãturi de Orchestra de Camerã a Ope-
rei Române Craiova (sâmbãtã, 7 octombrie),
iar „Tristan ºi Isolda”, actul al II-lea, ope-
rã în concert (sâmbãtã, 14 octombrie), are
în distribuþie un nume de prim rang în liri-
ca mondialã, tenorul britanic Ian Storey,
care va veni pentru prima datã în România

Canto masterclass-ul, organizat în perioa-
da 3-10 noiembrie 2017, este un tribut adus
vocaþiei pedagogice a sopranei Elena Teo-
dorini ºi este susþinut de soprana Nicoleta
Ardelean, a cãrei carierã este construitã pe
coordonate internaþionale, având roluri deo-
sebite pe scenele mari ale lumii, de la Scala
din Milano la Opera din Santiago de Chile.

***
Instituþiile care gãzduiesc evenimentele

sunt Cercul Militar Craiova, Teatrul Naþio-

nal „Marin Sorescu”, Filarmonica „Oltenia”
ºi Muzeul de Artã Craiova. Mai multe in-
formaþii la www.operacraiova.ro sau
www.facebook.com/operacraiova. Rezer-
vãrile pentru bilete pot fi fãcute la numãrul
de telefon 0351.442.471, la adresa de e-
mail agentiadebilete@operacraiova.ro sau
pe pagina www.operacraiova.ro.

Cursuri gratuite de tango argentinian vor
avea loc în fiecare zi de luni, în Salonul
Medieval al instituþiei, în intervalul orar
18.00-19.30. Acestea se adreseazã persoa-
nelor cu vârste cuprinse între 16 ºi 35 de
ani ºi sunt susþinute de instructori ai Aso-
ciaþiei pentru Culturã ºi Tango (A.C.T.).
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” anun-
þã ºi reluarea, de la începutul lunii octom-
brie, a cursurilor de dans pentru copii, co-
ordonate de Pavel Rotari, instructor de dans
cu o experienþã vastã în lucrul cu cei mici.
Structurat pe douã categorii de vârstã, 4-5
ani ºi 6-12 ani, cursurile se va desfãºura
marþea, tot în Salonul Medieval, între orele
16.00 ºi 18.00. „Acest proiect se numãrã
printre cele mai apreciate ºi solicitate. Pri-
mele lecþii vor avea loc marþi, 3 octombrie,

În deschiderea noii stagiuni artistice
2017-2018, la Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” intrã în scenã „Zorro”,
în spectacolul cu scenariul ºi regia sem-
nate de Cristian Mitescu, scenografia
Oana Micu ºi Tiberiu Toitan, coregrafia
Ionuþ Sergiu Anghel, muzica Alexandru
Berehoi, cu actorii Cosmin Dolea, Geo
Dinescu, Marin Fagu, Adriana Ioncu. Re-
prezentaþia are loc astãzi, 30 septembrie,
ora 18.00. Îi va urma duminicã, 1 oc-
tombrie, ora 11.00, spectacolul „Gogoaºa
ºi Nãzdrãvanul Petriºor”, adaptare dupã
poveºti populare ruseºti, scenariul ºi re-
gia Alla Cebotari, pe care o regãsim ºi în
distribuþie alãturi de actorii Emanuel Po-
pescu ºi Daniel Mirea. Scenografia este
realizatã de Iulia Goanþã, iar muzica îi
aparþine lui Alin Macovei-Moraru. Biletele
costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de cate-

Copiii pot participa la cursuri gratuite de dans
ºi picturã ºi ateliere de confecþionat bijuterii

Copiii ºi tinerii craioveni pot participa, pe parcursul sãptãmânii, de
luni pânã vineri, la cursuri gratuite de dans ºi picturã ºi la ateliere de
confecþionat bijuterii, organizate de Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”. Înscrierile se fac la sediul instituþiei, din strada „Traian De-
metrescu” nr. 31, zilnic, între orele 8.00 ºi 16.00. Detalii suplimentare

pot fi solicitate la numãrul de telefon 0351/413.369.

goria locului, ºi se pot procura de la Agen-
þia teatrului.

De luni, 2 octombrie, vor începe ºi ate-
lierele de creaþie ale Fabricii de poveºti
electroColibri, prima serie a stagiunii 2017-
2018: „Dincolo de poveste” (coord. Ro-
dica Prisãcaru), „Laboratorul creativ”
(coord. Andreea Melinescu), „Primul pas
pe scenã” (coord. Alis Ianoº), „Jocul de-
a joaca” (coord. Oana Stancu), „Puzzle
Factory” (coord. Adriana Teodorescu),
„Poveºtile copilãriei”, „Construim cu bu-
curie” ºi „Lumea piticilor” (coord. Lau-
ra Pumnea), „Cine sunt eu” ºi „Dincolo
de mascã” (coord. Geo Dinescu), „Zece
degete, nu doar douã mâini” (coord.
Marin Fagu), „Video Blogger Colibri”
(coord. Geo Dinescu, Marin Fagu, Andre-
ea Melinescu, Laura Pumnea).

MAGDA BRATU

cu începere de la ora
16.00”, precizeazã re-
prezentanþii instituþiei.

Miercurea, copiii cu
vârste cuprinse între 6
ºi 13 ani pot participa
la atelierul de creaþie
de bijuterii, coordonat
de Costinela Iacob,
care are o experienþã
de peste 10 ani în do-
meniu. „În cadrul ate-
lierului, copiii vor avea
posibilitatea sã-ºi dez-
volte abilitãþi noi, spo-
rindu-ºi totodatã crea-
tivitatea, imaginaþia ºi
originalitatea. Activita-

tea este personalizatã în funcþie de capaci-
tatea psihomotorie ºi cognitivã a fiecãrui
participant”, subliniazã instituþia. Atelierele
vor avea loc în intervalul orar 17.00-18.00,
la Galeria „Vollard”.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
anunþã ºi reluarea cursurilor de picturã pen-
tru copii, „Junior Art”. Acestea sunt coor-
donate de profesor Magda Buce-Rãduþ ºi
promoveazã dezvoltarea sensibilitãþii, a ima-
ginaþiei ºi a creativitãþii artistice. Cursurile
se adreseazã copiilor între 5 ºi 12 ani ºi vor
avea loc în fiecare zi de joi, începând cu
data de 5 octombrie 2017, între orele 16.00-
18.00, la Galeria „Vollard”. În funcþie de
numãrul de participanþi, cursurile se pot
desfãºura ºi în ziua de vineri.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
IONESCU M. ION ÎNTREPRIN-

DERE INDIVIDUALÃ anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “ÎNFIINÞA-
RE PENSIUNE AGROTURISTICÃ
„CASA SOARELUI RÃSARE”
PRIN SCHIMBARE DE DESTINA-
ÞIE DIN LOCUINÞÃ DE SERVICIU
ªI SPAÞII DE AGREMENT, RECOM-
PARTIMENTARE, ACOPERIRE,ÎN-
CHIDERI TERASE ªI CONSTRUI-
RE ANEXE,“ propus a fi amplasat
în COM. BREASTA, STR. ITALIE-
NILOR, NR.3, JUD. DOLJ. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la
sediul din Craiova, str. Emanoil
Chinezu, nr. 6, Bl F7, sc.1, et.1, ap.6,
judeþul Dolj., în zilele de Luni-Joi,
între orele 8-16.30 ºi vineri între
orele 8-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Mun. Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1, Jud. Dolj, fax:0251/419035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. NITELA IMPEX SRL, anun-
þã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: CON-
STRUIRE CORP C4- P+1 PARÞIAL
CU DESTINAÞIA DE BIROURI, ANE-
XE ªI SPAÞII DEPOZITARE, BAZIN
COLECTARE APE METEORICE,
CORT ªI AMPLASARE REZERVOR
APÃ” , propus a fi amplasat în Muni-
cipiul Craiova, str. Ionel Teodorea-
nu nr.6, judeþul Dolj.Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritãþii competente
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1 , în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00 – 16.30
ºi vineri între orele 8.00 – 14.00.Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul autoritãþii competente
pentru Protecþia Mediului Dolj.

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.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post de paz-
nic, pe perioadã nedeterminatã,
în cadrul Serviciului Adminisra-
tiv, Pazã ºi Secretariat. Dosarele
de concurs se depun la sediul so-
cietãþii, la Compartimentul Resur-
se Umane, pânã la data de
03.10.2017, ora 12.00.  Informaþii
suplimentare se pot obþine la te-
lefon 0251/412.628, interior 119.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. TELEFON: 0755/
041.000.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
bloc, de douã ori pe
lunã, în Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre (Ca-
lea Bucureºti), preþ
60.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0723/
864.232.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 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.
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tanara talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor in cadrul corului de la Facultatea
de Medicina. A terminat facultatea de medicina cu
bursa si note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru si doctorand la pediatrie in cadrul UMF. Fratele
ei, un baiat foarte cuminte si serios in varsta de 18
ani a fost diagnosticat in urma cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigatii si singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sa il opereze este in
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: daca nu face operatia, sanse-
le sa moara sunt foarte mari! Operatia o sa aiba loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie  si costa 32.000
euro (la care se adauga restul de cheltuieli aparute
in urma operatiei). CAS-ul nu deconteaza si banii
le trebuie urgent pentru a plati in avans operatia.
Situatia lor financiara este modesta si nu isi permit
sa sustina integral costul acestei operatii. Ruga-
mintea catre dumneavoastra este daca puteti sa îi
sprijiniti cu orice suma de bani considerati. Multu-
mim pentru intelegere, telefon: 0748817990.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând tractor U650 ºi
utilaje. Telefon: 0766/
617.423.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând  roþi Mercedes
spiþate, cu cauciucuri
cu tot. Telefon: 0762/
183.205.
Vând instalaþie GPL.
Telefon: 0744/474.400.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, 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 Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0770/687.578.

Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/
2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând Titlu de proprieta-
te – pãdure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti - Dolj.
Telefon: 0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
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 bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up 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 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã 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. Telefon:
0722/943.220.

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 apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semideco-
mandate, et 4, mobilat
ºi utilat, bloc Femina.
Telefon: 0721/177.748.
Închiriez apartament 2
camere Valea Roºie.
Telefon: 0771/648.286.

Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Telefon:
0748/102.286.
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Telefon:
0749/797.940, 0758/
433.143.

DIVERSE

Prof. pensionar meto-
dist dau meditaþii de
limba românã ºi fran-
cezã la orice nivel la
domiciliul elevului. Te-
lefon: 0744/474.400.

COMEMORÃRI
Un gând pios ºi
amintire veºnicã la
comemorarea celui
ce a fost GEORGE
SÂIA. Familia Vâþã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 12 9 2 1 23-9 29
2. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
3. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
4. Botoºani 12 7 2 3 20-13 23
5. Astra 12 6 4 2 18-10 22
6. ACS Poli 12 5 3 4 12-12 18
7. Dinamo 12 5 1 6 17-14 16
8. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. CSMP Iaºi 12 3 6 3 12-15 15
10. Viitorul 12 4 2 6 10-11 14
11. Chiajna 12 3 2 7 12-16 11
12. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
13. Mediaº 12 1 3 8 6-23 6
14. Juventus 12 0 4 8 7-21 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a XIII-a

Meciurile Gaz Metan – FC Botoºani
ºi ACS Poli – „U” Craiova s-au jucat asearã.

Viitorul – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – Astra, sâmbãtã, ora 20.30

CFR Cluj – Juventus, duminicã, ora 18
Sepsi – FCSB, duminicã, ora 20.30

FC Voluntari – Chiajna, luni, ora 20.30

Cu patru victorii ºi o remizã la
activ care i-au adus 13 puncte pânã
în prezent, satelitul Universitãþii
Craiova ocupã poziþia secundã în
seria C4, la 2 puncte de liderul CS
ªirineasa, formaþia vâlceanã care
joacã meciurile de acasã la Petro-
ºani ºi are maximum de puncte. În
runda a ºasea, echipa lui Corneliu
Papurã evolueazã în deplasare, cu
nou-promovata Internaþional Bã-
leºti, formaþie care a trecut în du-
bla de baraj de campioana Ligii a
IV-a Dolj, Tractorul Cetate. Parti-
da dintre gorjeni ºi puºtii din Bãnie
se disputã sâmbãtã, de la ora 17,
pe arena din Bãleºti. Gazdele se aflã
pe locul 13, cu 3 puncte. Ultima
ispravã a lui Alex Popescu ºi com-
pania, victoria în 10 oameni cu 4-
1 contra unei pretendente la pro-
movare, Naþional Sebiº, a provo-
cat o crizã la clubul arãdean, in-
tervenind însuºi primarul oraºu-
lui, care a spus cã „exprimarea
echipei îi provoacã repulsie”. „A
fost o ruºine, nu e posibil sã pierzi
fãrã drept de apel 11 contra 10 în
faþa unei echipe bune, talentate,
dar totuºi formatã doar din juniori”

Baschetbaliºtii craioveniBaschetbaliºtii craioveniBaschetbaliºtii craioveniBaschetbaliºtii craioveniBaschetbaliºtii craioveni
încep sezonul acasãîncep sezonul acasãîncep sezonul acasãîncep sezonul acasãîncep sezonul acasã

SCMU Craiova joacã sâmbãtã, de la ora 19, în Sala Polivalentã,
cu BC Timiºoara, în primul tur al Cupei României

Mãnuºa aruncatã de fotbaliºti,
voleibaliºti ºi handbaliste, veniþi
dupã un sezon în care s-au califi-
cat în cupele europene, a fost ridi-
catã ºi de baschetbaiºtii Craiovei,
care-ºi propun mai mult decât ca-
lificarea în play-off în actuala sta-
giune. Una care începe sâmbãtã,
la ora 19, în Sala Polivalentã, pen-
tru SCMU Craiova, cu meciul cu
primul tur al Cupei României, con-
tra formaþiei BC Timiºoara. Este
prima manºã, returul urmând sã se
joace sãptãmâna viitoare, pe Bega.
Suporterii vor vedea meciul tur
doar dacã vor veni la salã, fiindcã
nu va fi televizat, spre dosebire de
partida retur. Craiova atacã sezo-
nul cu o echipã schimbatã aproa-
pe complet ºi cu un nou antrenor,
unul care a antrenat anul trecut la
cel mai înalt nivel, israelianul Rami
Hadar fiind pe banca lui Maccabi
Tel Aviv în Euroleague. Acesta a
prefaþat meciul cu BC Timiºoara,
pãrând cã ºtie destule despre for-
maþia bãnãþeanã: „Am terminat pe-
rioada de pregãtire ºi sunt bucu-
ros cã vom începe partidele ofi-
ciale. Jucãtorii au luptat din greu
sã fie o echipã, sã creeze relaþii
de joc. Cred cã echipa a fãcut un
progres foarte mare, avem un
grup foarte bun ca ºi oameni. Aº-
teptãm spectatorii sã vinã în nu-
mãr mare la salã ºi le promit cã o
sã fim extrem de ataºaþi de aceste
culori la fiecare meci. Timiºoara

este o echipã bunã, cu jucãtori
înalþi, masivi, care se bazeazã mult
pe jucãtorii din anii trecuþi ºi vom
avea un adversar foarte greu” a
declarat israelianul la prima apari-
þie în faþa presei.

În Cupa României se menþine
regulamentul de anul trecut, cu doi
jucãtori români în teren pe tot par-
cursul meciului. Spre deosebire de
Liga Naþionalã, în Cupã poate exista
egalitate la finalul celor 40 de mi-
nute, þinând cont cã se joacã tur-
retur. Celelalte partide din turul I:
BCMU Piteºti – BC Mureº, Phoe-
nix Galaþi – Dinamo Bucureºti,
Politehnica Iaºi – Timba Timiºoa-
ra. Sunt deja calificate în sferturile
de finalã: U BT Cluj, Steaua Exim-
bank, CSM Oradea ºi CSU Sibiu.

Martinic, cel mai sonor transfer
Cel mai important transfer al

Craiovei a venit pe ultima sutã de
metri, muntenegreanul Goran Mar-
tinic, de la BC Mureº. Alãturi de el
vor evolua: românii Iulian Orbea-
nu (de la Dinamo), Ionuþ Bercea-
nu, Vlad ªolopa (unicul rãmas de
anul trecut la Craiova, dar este ac-
cidentat), Radu Vârnã (Dinamo),
Maxim Kikos (româno-israelian,
Galil Elyon), croatul Ivan Sirisce-
vic (Sibenik), americanii Nick No-
vak (Ovarense), Jamar Samuels
(anul trecut nu a jucat) ºi Earl
Watson (Kolossos Rhodos), esto-
nianul Martin Paasoja (Rapla BS).

Este aºteptat încã un
jucãtor under 23, în
condiþiile în care echi-
pele trebuie sã încea-
pã meciurile cu un
român tânãr.

Croatul Ivan Si-
riscevic revine în
LNMB, dupã ce în
trecut a mai evoluat
un sezon la Timiºoa-
ra, acum 5 ani. „Am
mai jucat un an în
România, mi-a plãcut
aici, ºi am decis sã
revin. Voi face tot ce
þine de mine ca acest
campionat sã fie
unul bun. O luãm
uºor, pas cu pas. În-
cercãm sã câºtigãm
fiecare joc“, a decla-
rat Siriscevic. Iulian
Orbeanu a revenit la
SCMU Craiova dupã
aproape 5 ani, reve-
nirile anterioare fiind
scurte ºi deloc apreciate, deoare-
ce a venit din postura ca jucãtor
al lui Dinamo. „Acum patru-cinci
ani, când am plecat de la Craiova,
eram tânãr, voiam o schimbare.
Acum, s-a ivit aceastã oportuni-
tate ºi am revenit cu drag. Tot tim-
pul am þinut legãtura cu Marius
Toma. Þin minte cã atunci când
am plecat de la SCMU mi-a zis cã
mã voi întoarce, pentru cã aici e
locul meu. Avem un grup foarte
unit, având în vedere cã suntem
adunaþi de o lunã ºi jumãtate. Vãd

Craiova o echipã foarte puternicã
anul acesta“, a spus Orbeanu, ju-
cãtor care a fãcut parte din naþio-
nala României.

Obiectivul în campionat:
intrarea în Top 6

Antrenorul israelian Ram Hadar
a anunþat ºi primul obiectiv al echi-
pei în campionat: intrarea în Top 6,
ceea ce înseamnã prezenþa în play-
off. „Aº împãrþi în douã obiectivul.
Mai întâi, sã ne calificãm în prime-
le ºase echipe, apoi, în play-off, sã

am jucãtori în stare foarte bunã, sã
putem ataca eficient acea fazã im-
portantã a competiþiei. ªtiu istori-
cul Craiovei din play-off, ºtiu cã nu
a câºtigat niciun meci acolo, dar
sper cã anul acesta va fi diferit.
Sper sã stric acest record negativ,
sã depãºim aceastã barierã“, a spus
Rami Hadar.

Bugetul echipei de baschet a
Craiovei se apropie în acest sezon
de 600.000 de euro, fiind al doilea
dintre cluburile municipale, dupã
cel al echipei feminine de handbal.

Universitatea II atacã
poziþia de lider, în Gorj

au izbucnit conducãtorii de la
Sebiº, anunþând mãsuri drastice,
dar ºi întãrirea de urgenþã a lotu-
lui. În meciul cu gorjenii, Cornel
Papurã nu va miza pe cãpitanul
echipei, Raul Hreniuc, suspendat.
Despre satelitul ªtiinþei, antreno-
rul primei echipe, Devis Mangia,
a declarat cã ºi-ar dori sã promo-
veze, pentru cã nivelul este mult
mai bun în Liga a II-a.

Cealaltã formaþie doljeanã din
serie, CSO Filiaºi, a jucat asearã
pe teren propriu cu CNP Timiºoa-
ra. Celelalte jocuri ale etapei: ACS
ªirineasa - Millenium Giarmata,
CSM Lugoj - Nuova Mama Mia
Becicherecu Mic, FC Herman-
nstadt 2 - CSM ªcolar Reºita, Na-
þional Sebiº - ACS Ghiroda, Ceta-
te Deva - ªoimii Lipova, Gloria
Lunca Teuz Cermei stã.
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