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Dupã aplauzele prelungite primi-
te la reprezentaþia din deschidere,
ediþia a XV-a a Festivalului Interna-
þional „Elena Teodorini”, organizat
de Opera Românã Craiova, conti-
nuã cu noi evenimente muzicale.

Iubitorii muzicii vor putea reve-
dea spectacolul Operei Române
Craiova „Voievodul þiganilor” de
Johann Strauss fiul, care s-a bucu-
ratde un extraordinar succes de
public la premiera din primãvara
acestui an. Reprezentaþia va avea loc
joi, 5 octombrie, de la ora 19.00, în
sala Amza Pellea a Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu”.

Alessandro Quarta Quintet,
la Craiova

Mãiestria muzicienilor de la Ales-
sandro Quarta Quintet, care stâr-
nesc ropote de aplauze la apariþiile

Trei spectacole de neratat la Opera Românã Craiova
lor pe scene europene,va putea fi
savuratã sâmbãtã, 7 octombrie
2017, de la ora 19.00, pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia”. „Classic &
Jazz”, prezentat de celebrul cvintet
alãturi de Orchestra de camerã a
Operei Române Craiova, sub con-
ducerea muzicalã a maestrului Wal-
ter Attanasi, este o adevãratã deli-
catesã muzicalã, cuprinzândlucrãri
ale compozitorilor Astor Piazzolla ºi
Nino Rotafredonate în toatã lumea.

Carmen, incendiarã
ca întotdeauna

Evenimentul muzical al anului
trecut în Oltenia, „Carmen – Rock
Version”, de G. Bizet, care a adu-
nat mii de oameni atât la prezenta-
rea în aer liber, cât ºi la reprezen-
taþiile în salã, unul dintre cele mai
îndrãgite spectacole ale Operei

Române Craiova, poate fi vãzut sau
revãzut miercuri, 11 octombrie, în
sala Amza Pellea a Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu”.

Ediþia a XV-a a Festivalului In-
ternaþional „Elena Teodorini” se
desfãºoarã la Craiova în perioada
1 octombrie – 12 noiembrie ºi este
un eveniment cultural organizat de
Opera Românã Craiova cu spriji-
nul Primãriei Municipiului Craiova
ºi al Consiliului Local Craiova, sub
egida Ministerului Culturii ºi Iden-
titãþii Naþionale.

Mai multe informaþii la www.o-
peracraiova.ro sau www.facebo-
ok.com/operacraiova

Rezervãrile pot fi fãcute la nu-
mãrul de telefon 0351.442.471, la
adresa de e-mail agentiadebilete-
@operacraiova.ro sau pe pagina
www.operacraiova.ro.

Aeroportul Internaþional Cra-
iova ºi Consiliul Judeþean Dolj
au organizat, ieri, la Craiova,
conferinþa de deschidere a eve-
nimentului Adunarea Generalã a
Asociaþiei Aeroporturilor din Ro-
mania.  Evenimentul, aflat la cea
de-a 25-a ediþie, are o  impor-
tanþã semnificativã pentru in-
dustria aviaþiei ºi reuneºte repre-
zentanþi ai Ministerului Trans-
porturilor,  Serviciului Român
de Informaþii, Ministerului Afa-
cerilor Interne – Poliþiei Româ-
ne ºi Poliþiei de Frontierã, Mi-
nisterului Finanþelor Publice, re-
prezentanþi ai Autoritãþii Aero-
nautice Civile Române ºi RO-
MATSA, preºedinþi ai Consilii-
lor Judeþene, directori generali
ai aeroporturilor civile din Ro-
mânia, companii  aeriene ºi  
agenþi aeronautici atât din þarã,
cât ºi din strãinãtate. Conferin-
þa se desfãºoarã pe parcursul a
douã zile, ieri ºi azi, este împãr-
þitã pe 5 sesiunii, iar moderato-
rul acestora este chiar preºedin-
tele Asociaþiei Aeroporturilor
din România, David Ciceo.
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Zi liberã pentru elevi
în aceastã sãptãmânã

Ministrul Educaþiei, Liviu
Pop, declarat pentru MEDIA-
FAX, cã, la nivel naþional, cu
ocazia Zilei Mondiale a Educa-
þiei, care va avea loc joi, elevii ºi
profesorii nu vor face cursuri,
dar vor desfãºura „activitãþi spe-
cifice educaþiei”. În schimb, ele-
vii ºi profesorii din Capitalã, vor
avea zi liberã, fãrã activitãþi ex-
traºcolare, a menþionat pentru
MEDIAFAX, purtãtorul de cu-
vânt al Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti, Marina
Manea. „În conformitatea cu
prevederile art.27, alin. 4 din
Contractul Colectiv de Muncã, la
nivelul grupului de unitãþi al
ISMB, ziua de 5 octombrie –
Ziua Mondialã a Educaþiei este
nelucrãtoare. În aceste condiþii,
directorii unitãþilor de învãþã-
mânt vor lua toate mãsurile ce
se impun, în vederea punerii în
aplicare a prevederilor legale mai
sus menþionate”, reiese dintr-o
notã informaticã trimisã de
ISMB cãtre toate unitãþile ºcola-
re din Bucureºti. Ziua Mondialã
a Educaþiei a fost inauguratã, în
1994 de cãtre UNESCO ºi se sãr-
bãtoreºte, în fiecare an, pe 5 oc-
tombrie, în 200 de þãri din în-
treaga lume. La nivel mondial,
aceastã zi este cunoscutã sub de-
numirea de World Teachers’ Day
– Ziua Profesorilor.

Preºedintele Klaus Iohannis
a semnat decretele de pensio-
nare pentru 42 de magistraþi

Klaus Iohannis a semnat, ieri,
decretele de pensionare pentru 42
de procurori ºi judecãtori de la
parchete ºi instanþe din toatã þara.
Printre cei care s-au pensionat
sunt fostul secretar de stat Lidia
Barac, judecãtor la Curtea de Apel
Timiºoara, ºi vicepreºedintele Tri-
bunalului Caraº-Severin, Maria-
na-Gabriela Stuparu. De aseme-
nea, printre procurorii care au ce-
rut pensionarea sunt Minodora
Vladu, de la structura centralã a
DNA, ºi Gheorghe Stoica, de la
DIICOT Piteºti.
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Pe site-ul Ministerului Finanþe-
lor a fost postat proiectul de lege
pentru aprobarea Contractului ca-
dru de finanþare dintre România ºi
Banca Europeanã de Investiþii (Ro-
mânia - UE cofinanþare pentru
transport 2014-2020), semnat la
Luxemburg la 18 iulie 2017. Îm-
prumutul de la Banca Europeanã de
Investiþii, în valoare de un miliard
euro, va fi disponibilizat în cel mult
20 de tranºe pânã la 31 decembrie
2024, Ministerul Finanþelor Publice
va efectua tragerile din sumele îm-
prumutului, care vor fi utilizate con-
form legislaþiei privind datoria pu-
blicã în vigoare.

Conform mecanismului financiar
prevãzut de legislaþia existentã în
domeniul datoriei publice, subpro-
iectele alocate de BEI sunt prefinan-
þate parþial de la bugetul de stat, iar
ulterior parte a acestei prefinanþãri
se recupereazã din sumele împru-
mutului. Împrumutul este acordat pe
o perioadã de pânã la 25 ani, cu pânã
la ºapte ani perioadã de graþie.

Conform practicii Bãncii Europe-
ne de Investiþii, termenii financiari
(rata dobânzii, structura de rambur-
sare) se determinã pentru fiecare tran-
ºã cu ocazia tragerii. Fiecare tragere
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Indicele ROBOR cu scadenþã la trei luni a
ajuns marþi la 1,8%, ministrul de Finanþe Ionuþ
Miºa fiind prezent, ieri-dimineaþã, la ºedinþa BNR,
acolo unde s-a discutat despre explozia din ulti-
ma perioadã a acestui indicator. „Este o proble-
mã de lichiditate apãrutã în piaþã ºi are mai mulþi
factori, mulþi dintre ei foarte tehnici”, a explicat
Miºa la finalul întrevederii de la BNR, care a
evitat, însã, sã precizeze cum va fi opritã creº-
terea care i-a alarmat pe românii cu credite în
lei. „Mãsurile concrete care vor fi luate pentru
reglarea pieþei o sã le comunice guvernatorul
BNR”, a rãspuns ministrul de Finanþe întrebãri-
lor jurnaliºtilor.

„Obiectivul întâlnirii a fost sã întãrim ele-
mentele de stabilitate, sã vedem care sunt soluþii-
le de lichiditate ºi o împletire mai bunã a politici-
lor fiscale cu politica monetarã a BNR, pentru a
preîntâmpina alte probleme, deºi având în vedere
cã existã o piaþã în continuã evoluþie, se pot înre-
gistra ºi astfel de evoluþii. Problema este de lichi-

ditãþi”, a spus Ionuþ Miºa dupã participarea la
ºedinþa BNR.

ªeful de la Finanþe a precizat cã a mers la reu-
niunea de la BNR pentru a discuta „strict tehnic”
situaþia existentã astãzi pe piaþã ºi îngrijorãrile pro-
duse de creºterea ROBOR, iar întrebat despre

soluþii Miºa a replicat cã ele „cu siguranþã exis-
tã” ºi cã doar pe baza unor discuþii „s-au pro-
dus niºte efecte pozitive”, iar dobânda over-
night a scãzut.

Întrebat despre mãsurile concrete care vor
fi luate pentru a stopa creºterea ROBOR, mi-
nistrul de Finanþe a rãspuns cã acestea vor fi
comunicate de guvernatorul BNR în curând
într-o conferinþã de presã. „Este o problemã
de lichiditate apãrutã în piaþã ºi are mai mulþi
factori. Mulþi dintre ei foarte tehnici, v-am
explicat cam care sunt elementele. În practi-
cã ºtiþi foarte bine cã sunt elemente care þin
de schimbul care se realizeazã între bãncile
active în piaþã, la rata de dobândã cu care se
realizeazã aceste schimburi. Indiscutabil cã

au avut influenþã ºi încasãrile realizate de Minis-
terul de Finanþe, cred cã aþi observat cã ANAF a
ajuns la o ratã de încasare de peste 97%. (...)
Sunt multe elemente legate ºi de modul în care se
cheltuie banii publici”, a mai spus Miºa.

Prim-ministrul Mihai Tudose ºi-a exprimat con-
vingerea, în cadrul unei declaraþii de presã susþinute,
la Varna, alãturi de premierul bulgar Boiko Borisov,
cã România ºi Bulgaria vor fi acceptate într-un în
zona Schengen, Tudose atrãgând atenþia cã imigranþii
”nu au trecut pe la noi”. „Da, am convingerea cã
într-un an ºi România ºi Bulgaria sunt în spaþiul Schen-
gen”, a declarat Mihai Tudose rãspunzând unei în-
trebãri din conferinþa de presã care a urmat ºedinþei
comune a guvernelor român ºi bulgar.

Premierul a arãtat cã cele douã state au ca atu

Mihai Tudose, în Bulgaria: Am convingerea cã într-un
an România ºi Bulgaria sunt în spaþiul Schengen

nivelul înalt de securizare a graniþelor, mai mare
decât al altor state aflate deja în spaþiul Schengen.
”Emigranþii nu au trecut pe la noi. Nu ºtiu dacã
România ºi Bulgaria au probleme cu securitatea
graniþelor. Dimpotrivã, ofera Uniunii Europene unele
dintre cele mai securizate poliþii de frontierã”, a spus
Mihai Tudose arãtând cã, în plus, colaborarea ro-
mâno-bulgarã la nivelul forþelor de ordine este ex-
traordinarã.

Tudose a arãtat cã discuþiile cu partea bulgarã
au vizat ºi alte chestiuni de pe agenda europeanã.

”Va trebui sã luptãm împreunã pentru pãstrarea
politicii de coeziune ºi a politicii agrare neomiþând
nici politicile comune privind securitatea europea-
nã, dat fiind faptul cã suntem douã þãri la graniþa
esticã a UE ºi NATO”, a spus prim-ministrul.

Pe lângã derularea unor proiecte în comun, Mi-
hai Tudose ºi Boiko Borisov au convenit sã se în-
tâlneascã lunar, în paralel cu o activitate intensã la
nivelul comitetelor interministeriale. ”Urmãtoarea
întâlnire la nivel de prim-miniºtri va avea loc luna
urmãtoare în România”, a precizat Tudose.

România împrumutã un miliard de euro de la BEI pentru proiecte
de infrastructurã de transport

Ministerul Finanþelor a publicat proiectul de lege pentru
aprobarea contractului cadru de finanþare dintre România ºi

Banca Europeanã de Investiþii (BEI), în valoare de un miliard de
euro, pentru realizarea obiectivelor de investiþii din Programul

Operaþional Infrastructura Mare (POIM).

are propriul grafic de rambursare ºi
se considerã ca un împrumut sepa-
rat. “Împrumutul contractat prin in-
termediul Contractului cadru de fi-
nanþare semnat la Luxemburg la 18
iulie 2017, se circumscrie prevede-
rilor privind legislaþia în domeniul
datoriei publice, fiind destinat finan-
þãrii deficitului bugetului de stat ºi
refinanþãrii datoriei publice guverna-
mentale, a cãrui disponibilizare are
la bazã realizarea obiectivelor de in-
vestiþii cuprinse în axele prioritare 1
ºi 2 din Programul Operaþional In-
frastructurã Mare. Axele prioritare
1 ºi 2 se referã printre altele la: creº-
terea mobilitãþii ºi dezvoltarea trans-
portului rutier, feroviar, naval ºi a
mijloacelor de transport subteran,
precum ºi creºterea zonelor de ac-
ces cu conectivitate redusã, creºte-
rea utilizãrii durabile a aeroporturi-
lor, a transportului feroviar ºi a vo-
lumului de mãrfuri tranzitate prin
porturi, creºterea siguranþei ºi secu-
ritãþii în toate modurile de transport,
reducerea impactului transportului
asupra mediului, etc. Contractarea
unui astfel de instrument se înca-
dreazã în obiectivele Strategiei de ad-
ministrare a datoriei publice guver-
namentale 2016-2018, prin care Mi-

nisterul Finanþelor Publice urmãreº-
te continuarea parteneriatului cu in-
stituþiile financiare internaþionale pen-
tru a beneficia de termenii si condi-
þiile oferite de aceste instituþii. Îm-
prumutul se acordã pe o perioadã de
pânã la 25 ani, cu pânã la ºapte ani
perioadã de graþie si în condiþii foar-
te avantajoase în comparaþie cu alte
instrumente de datorie publicã, Ban-
ca Europeanã de Investiþii fiind in-
stituþia financiarã a Uniunii Europe-
ne cu rating AAA. Ca urmare, îm-
prumutul va contribui la limitarea
costurilor ºi extinderea maturitãþii
portofoliului de datorie publicã. Mi-
nisterul Transporturilor va fi desem-
nat agenþie de implementare (Pro-
motor), continuând sã desfãºoare
activitãþile conferite de legislaþia re-
levantã privind implementarea Pro-
gramului Operaþional Infrastructurã
Mare 2014-2020. Totodatã, Minis-
terul Transporturilor va transmite,
atât Ministerului Finanþelor Publice,
cât ºi Bãncii Europene de Investiþii,
raportãri centralizate privind stadiul
fizic ºi financiar aferente subproiec-

telor cuprinse în cadrul axelor prio-
ritare din Programul Operaþional In-
frastructurã Mare, care sã permitã
alocarea subproiectelor ºi monitori-
zarea realizãrii lor”, se aratã în expu-
nerea de motive.

Astfel, Ministerul Finanþelor Pu-
blice va efectua periodic tragerile
din împrumut pentru subproiectele
alocate de cãtre Banca Europeanã
de Investiþii. Sumele disponibilizate
de Banca Europeanã de Investiþii din
împrumut vor fi virate în contul Mi-
nisterului Finanþelor Publice deschis
la Banca Naþionalã a României ºi vor
fi utilizate pentru destinaþiile prevã-
zute de OUG nr 64/2007 privind
datoria publicã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, respectiv fi-
nanþarea deficitului bugetului de stat
si refinanþarea datoriei publice gu-
vernamentale.

Ministerul Finanþelor Publice ºi
Ministerul Transporturilor vor încheia
un Acord Subsidiar prin care se vor
stabili drepturile si obligaþiile pãrþilor
în ce priveºte aplicarea prevederilor
Contractului cadru de finanþare.
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SC Salubritate Craiova SRL,
societate care are în sarcinã des-
zãpezirea cãilor publice din Craio-
va, a demarat procedura de licita-
þie deschisã pentru închirierea unor
utilaje necesare desfãºurãrii aces-
tei activitãþi în iarna 2017-2018, ter-
menul-limitã pentru depunerea ofer-
telor fiind 1 noiembrie 2017. Potri-
vit anunþului publicat în Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice, so-
cietatea va închiria de la terþi, în
funcþie de condiþiile meteorologice
existente, minim 36 ºi maxim 55
de utilaje cu ºofer, împãrþite în zece
loturi. Salubritatea este interesatã,
printre altele, sã închirieze tractoa-
re echipate cu plug ºi lamã pentru
împins zãpada ºi remorcã pentru
transport, precum ºi  tractoare cu
echipament pentru împrãºtiat ma-
terial antiderapant.

Licitaþia de închiriere
a utilajelor a fost lansatã

Pe lista de utilaje, reprezentanþii
Salubritãþii au mai trecut autogre-
dere pentru împins zãpada, vehi-

Comandantul IPJ Dolj – comi-
sar-ºef Constantin Nicolescu, a
deschis conferinþa de presã de ieri
anunþând demararea „Sãptãmânii
prevenirii criminalitãþii – ediþia a II-
a 2017” (prima fiind în luna februa-
rie) ºi a þinut sã precizeze cã acti-
vitatea de prevenire chiar a dat re-
zultate la nivelul judeþului, motiv
pentru care anul acesta este a doua
activitate de acest gen, care se va
desfãºura sub titlul „Împreunã pen-
tru siguranþa ta”. Inspectorul ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj – Monica Sunã, ºeful
Serviciului de Ordine Publicã Dolj
– comisar-ºef Mihai Stoian, comi-
sar-ºef Stanca Giucã – de la Com-

IPJ Dolj a lansat „Sãptãmâna
prevenirii criminalitãþii”

În cadrul unei conferinþe de presã organi-
zate ieri, la sediul unitãþii, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj
au lansat „Sãptãmâna prevenirii criminalitã-
þii – ediþia a II-a 2017”. Campania, ajunsã la
a 13-a ediþie, se desfãºoarã anul acesta pen-

tru a doua oarã, de aceastã datã activitãþile
fiind reunite sub titlul „Împreunã pentru sigu-
ranþa ta”. Pe parcursul acestei sãptãmâni, po-
liþiºtii doljeni îºi vor intensifica activitãþile de
prevenire a infracþionalitãþii, atât în Craiova
cât ºi în judeþ, fiecare zi având o altã temã.

partimentul de Analizã ºi Preveni-
re a Criminalitãþii Dolj, precum ºi
Irina Gruia – psihoterapeut ºi re-
prezentant al Casei de Culturã a
Sindicatelor, au explicat, pe rând,
importanþa muncii de prevenire a
infracþionalitãþii, dar ºi faptul cã
sunt parteneri tradiþionali ºi activi
ai poliþiºtilor, de fiecare datã.

Astfel, fiecare zi din aceastã
sãptãmânã are o anumitã temã, iar
activitãþile sunt desfãºurate pe
aceastã linie, atât de cãtre ofiþerii
Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii, cât ºi de
poliþiºtii de proximitate din cadrul
formaþiunilor din judeþul Dolj. Ziua
de luni, 2 octombrie a.c., a urmã-

rit prevenirea delincvenþei juveni-
le, astfel cã ofiþerii Compartimen-
tului de Analizã ºi Prevenire a Cri-
minalitãþii, la ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago” din Craiova, au
susþinut o dezbatere pe tema pre-
venirii violenþei în mediul ºcolar, a
infracþiunilor contra patrimoniului
ºi a traficului ºi consumului de dro-
guri. De asemenea, dezbateri cu
elevi, pãrinþi ºi cadre didactice, vi-
zionãri de filme educative au avut
loc în unitãþile de învãþãmânt din
întregul judeþ, evenimente organi-
zate ºi susþinute de poliþiºtii de pro-
ximitate din municipii ºi oraºe, dar
ºi de poliþiºtii de la posturile de
poliþie comunale. Ziua de 3 octom-

brie a fost dedicatã prevenirii vic-
timizãrii minorilor, ofiþerii Compar-
timentului de Analizã ºi Prevenire
a Criminalitãþii fiind prezenþi la
ªcoala Gimnazialã „Sfântul Dumi-
tru” din Craiova unde au stat de
vorbã cu cei mici despre preveni-
rea victimizãrii minorilor în mediul
on-line.

În zilele ce urmeazã vor avea loc
activitãþi pe linia prevenirii infrac-

þiunilor contra patrimoniului, pre-
venirea furturilor din auto, preve-
nirea violenþei în familie ºi siguranþa
rutierã. Ca în fiecare an, poliþiºtii
doljeni au ca parteneri Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
protecþia Copilului Dolj, Casa de
Culturã a Sindicatelor Craiova ºi
Crucea Roºie – Filiala Dolj.

CARMEN ZUICAN

Deszãpezirea strãzilor din Craiova va
fi realizatã, în aceastã iarnã, cu aproape
100 de utilaje, dintre care mai mult de
jumãtate urmeazã sã fie închiriate de pe

piaþã. Acþiunea de deszãpezire va fi co-
ordonatã, ca ºi în anii trecuþi, de SC Sa-
lubritate, care participã, la rândul ei, cu
37 de utilaje proprii.

cule de gospodãrie comunalã cu
lamã, precum ºi sãrãriþe cu ajuto-
rul cãrora se va acþiona pentru pre-
venirea instalãrii stratului de polei.
Dacã iarna va fi grea ºi vor fi cã-
deri masive de zãpadã, Salubrita-
tea vrea sã se asigure, încã de pe
acum, cã dispune ºi de utilaje pu-
ternice pentru a interveni pe strãzi,
urmând sã închirieze încãrcãtoare
frontale cu cupã ºi lame, dar ºi au-
tobasculante 7-16 tone, pentru
transport. În ultimul lot de utilaje,
autoritãþile au inclus ºi vehicule de
gospodãrie comunalã echipate cu
sistem de turbofrezã pentru acti-
vitatea de deszãpezire.

Tarife de aºteptare ºi tarife
de acþionare

Cele 10 acorduri-cadru pentru
închirierea utilajelor de intervenþia
urmeazã a fi încheiate de Salubrita-
te, potrivit conducerii societãþii,
pentru o perioadã de patru luni ca-
lendaristice, care vor începe sã cur-
gã de pe data de 15 noiembrie 2017
ºi se încheie pe 15 martie 2018.

“Analizând evoluþia licitaþiilor des-
chise pentru închirierea utilajelor
folosite la deszãpezire, organizate de
societatea noastrã în ultimii ani, SC
Salubritate Craiova SRL a decis, în
acest an, sã se alinieze realitãþilor
din piaþã ºi sã introducã, pentru fie-
care lot în parte, un numãr minim
ºi un numãr maxim de ore de acþi-
onare, precum ºi un numãr minim
ºi un numãr maxim de ore de aº-
teptare”, a declarat Mihai Butari,
director general al SC Salubritate
Craiova SRL.

Maºinile vor fi plãtite în funcþie
de timpii de acþiune

Cu alte cuvinte, SA Salubritate
va plãti societãþilor de construcþie
de pe piaþã chirie pentru utilaje la
douã tarife, unul de aºteptare, care
decurge din momentul în care se
activeazã comandamentul pentru
deszãpezire, ºi alt tarif, mai mare,
pentru intervenþia propriu-zisã pe
strãzile ºi aleile din domeniul pu-
blic al Craiovei. Alãturi de vehicu-
lele industriale închiriate, menþine-
rea în stare de funcþiune a cãilor
publice din Craiova va fi asiguratã
ºi de cele 37 utilaje ale SC Salubri-
tate Craiova SRL. Aºa se face cã,
dacã va fi nevoie, Salubritatea poa-
te sã acþioneze pentru deszãpezi-
rea cãilor de circulaþie cu aproape
100 de utilaje diverse, dintre care
unele de mare capacitate.

Se refac ºi stocurile de material
antiderapant

În ceea ce priveºte aprovizio-
narea cu material antiderapant, în

prezent, SC Salubritate Craiova
SRL are deja în stoc o cantitate
de 867,88 tone de sare, 523,46
metri cubi de nisip ºi 10,28 tone
de clorurã de calciu. Potrivit au-
toritãþilor locale, dacã va fi nevo-
ie de cantitãþi mai mari de materi-
al antiderapant, se vor mai cum-
pãra. Pentru comparaþie, anul tre-
cut, societatea a achiziþionat mi-
nim 2.000 tone ºi maxim 6.000
tone de sare industrialã pentru
deszãpezire, cu o valoare estima-
tã situatã între 520.000 lei (canti-
tate minimã) ºi 1.560.000 lei (can-
titate maximã), fãrã TVA. De ase-
menea, SC Salubritate Craiova
SRL a încheiat douã acorduri-ca-
dru pentru furnizarea 150 tone de
cloruri de calciu ºi 30 de tone de
clorurã de magneziu.

Peste 2 milioane de lei, nota
de platã a deszãpezirii trecute

Iarna trecutã, Salubritatea a
urmat o procedurã absolut iden-
ticã. Cam în aceeaºi perioadã a

anului, a fost scoasã la licitaþie
procedura de închiriere a utilaje-
lor de intervenþie de care este
nevoie la deszãpezire ºi pe care
societatea de salubritate nu le
deþine în parcul auto. ªi atunci,
pe listã s-au aflat aceleaºi maºini,
numãrul total pe care ºi l-a asi-
gurat Salubritatea fiind de 100 de
utilaje diverse. Valoarea totalã a
celor 10 acorduri-cadru, care au
fost licitate ºi semnate pentru o
duratã de patru luni de iarnã, din
noiembrie ºi pânã în martie, a
fost estimatã între 1.536.408 lei
ºi 2.423.304 lei, fãrã TVA, maºi-
nile suplimentare fiind închiria-
te, în majoritate, de la RAADPFL
Craiova ºi SC Delta ACM Bucu-
reºti, Salubritatea contând ºi pe
41 de maºini din parcul propriu.
S-a dovedit cã a fost o iarnã blân-
dã, cu cãderi puþine de zãpadã,
dar cu temperaturi scãzute, acþi-
onându-se mai mult cu material
antiderapant.
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Pompierii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost
solicitaþi, ieri-dimineaþã în jurul orei
10.00, în municipiul Bãileºti, la un
complex de porci, unde izbucnise
un incendiu. Secþia de Pompieri
Bãileºti a intervenit cu trei autospe-
ciale, fiind trimise la faþa locului ºi
o ambulanþã SMURD, elicopterul
SMURD, dar ºi un echipaj al Servi-
ciului de Ambulanþã Judeþean Dolj.
Pompierii au constatat, când au
ajuns la locul intervenþiei, cã aco-

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, pe 4 mai a.c.,
Viorel Gheorghe, de 32 de ani, din
comuna Coºoveni, în timp ce cir-
cula pe DE 70 Craiova – Filiaºi, la
volanul unui autovehicul Renault
Master, a fost oprit de un echipaj
de Poliþie Rutierã din cadrul Poli-
þiei oraºului Filiaºi. Oamenii legii
au constatat cã ºoferul avea folii
neomologate pe geamurile vehicu-
lului, comunicându-i cã va fi sanc-
þionat ºi, în plus, i se va reþine cer-
tificatul maºinii. Bãrbatul a încer-
cat sã ajungã la înþelegere cu po-
liþistul care se apucase sã-i întoc-
meascã documentele, explicându-

Patru persoane la spital dupã un incendiuPatru persoane la spital dupã un incendiuPatru persoane la spital dupã un incendiuPatru persoane la spital dupã un incendiuPatru persoane la spital dupã un incendiu
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Închisoare cu suspendare pentru ºoferul
care a vrut sã mituiascã un poliþist din Filiaºi

Magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat, ieri, sentinþa în
cazul doljeanului de 32 de ani care a vrut sã mituiascã un
poliþist al IPJ Dolj cu 100 de lei ca sã nu-l lase fãrã certificatul
maºinii, pentru cã voia sã plece în Franþa. Bãrbatul a recunos-
cut comiterea faptei, a cerut sã beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã ºi a fost condamnat la 1 an ºi 6
luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 2 ani ºi 70 de zile de muncã în folosul comunitã-
þii. Hotãrârea Tribunalului nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

i cã pleca în Franþa, iar fãrã certi-
ficatul maºinii nu putea ieºi din
þarã. I-a oferit agentului, de mai
multe ori în timpul discuþiilor, bani
pentru a nu i se reþine certificatul.
Vãzând cã ºoferul tot insistã,
agentul de poliþie ºi-a anunþat su-
periorii, fiind apoi sesizat Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj.

A fost organizatã prinderea în
flagrant, astfel cã ofiþerii antico-
rupþie împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au ajuns
la Filiaºi, doljeanul fiind surprins
în sediul Poliþiei, în timp ce-i în-
mâna poliþistului 100 de lei. Vineri,
5 mai a.c. Viorel Gheorghe a fost

prezentat Tribunalului Dolj, cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã,
care a dispus arestarea inculpatu-
lui pentru o perioadã de 30 de zile.
Pe 17 mai a.c. s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
bãrbatul a fost trimis în judecatã
pentru dare de mitã, iar pe 18 mai
instanþa i-a înlocuit mãsura ares-

tãrii preventive cu controlul judi-
ciar. Judecãtorul de camerã preli-
minarã a analizat dosarul, a con-
statat legalitatea administrãrii pro-
belor ºi a efectuãrii actelor de ur-
mãrire penalã în cauzã, fiind dis-
pusã începerea procesului.

Ieri, judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj au pronunþat sentinþa, cu
aplicarea prevederilor vizând re-

ducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Inculpatul Viorel
Gheorghe a fost condamnat la 1
an ºi 6 luni de închisoare cu sus-
pendare sub supraveghere pe du-
rata unui termen de încercare de
2 ani: „Condamnã pe inculpatul
Gheorghe Viorel la pedeapsa în-
chisorii de 1 an ºi 6 luni închi-
soare ºi 1 an interzicerea dreptu-
rilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a,
b Cp, ca pedeapsã complemen-
tarã. Dispune suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub supraveghe-
re pe durata termenului de încer-
care de 2 ani stabilit de instan-
þã”, dupã cum se aratã în sen-
tinþã. În aceastã perioadã bãrba-
tul trebuie sã respecte o serie de
obligaþii impuse de instanþã ºi sã
presteze muncã în folosul comu-
nitãþii, pe o perioadã de 70 de zile,
în cadrul Primãriei Coºoveni sau
în altã unitate care urmeazã a fi
stabilitã de cãtre Serviciul de Pro-
baþiune Dolj. Bãrbatul are de achi-
tat ºi 600 de lei cheltuieli judicia-
re. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Un incendiu de proporþii a izbucnit, ieri,
la o fermã de porci din municipiul Bãileºti.
Pompierii au intervenit la faþa locului cu trei
autospeciale, o ambulanþã SMURD, elico-
pterul SMURD, dar ºi un echipaj al Servi-
ciului de Ambulanþã Judeþean Dolj, întru-
cât au fost gãsite în interior patru persoa-
ne, cu vârste cuprinse între 32 ºi 52 de ani,
douã femei ºi doi bãrbaþi, intoxicate cu fum.
Femeia de 32 de ani a fost gãsitã în stop
cardio-respirator, a fost resuscitatã ºi adu-

sã la Craiova cu elicopterul SMURD, ulte-
rior ºi ceilalþi trei angajaþi fiind preluaþi de
ambulanþa de transport victime multiple a
ISU Dolj de la Spitalul Municipal Bãileºti
ºi aduºi la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. Starea lor este stabilã, însã
medicii îi þin sub observaþie. Pompierii au
reuºit sã salveze în jur de 1.600 de porci,
însã alþi 1.500 au fost arºi sau intoxicaþi cu
fum. Din primele cercetãri se pare cã in-
cendiul a fost provocat de un scurtcircuit.
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periºul ardea mocnit, cu degajare
mare de fum, ºi au gãsit patru per-
soane (doi bãrbaþi ºi douã femei)
intoxicate cu fum, din care una în
stare gravã, în stop cardio-respira-
tor, fiind efectuate manevrele de
resuscitare. Este vorba despre Mi-
haela Bogaseru, de 32 de ani, din
Rast, care a rãspuns manevrelor de
resuscitare, a fost stabilizatã ºi tri-
misã cu elicopterul la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Ceilalþi trei, Ioana Roman, de 52 de

ani, ªtefan Mitran, de47 de ani, ºi
Paul Anghelea, de 43 de ani, toþi din
Bãileºti, au fost duºi la Spitalul Mu-
nicipal Bãileºti.

Timp de mai bine de douã ore,
pompierii au lucrat pentru lichidarea
incendiului ºi evacuarea animalelor
din adãpost, reuºind, în final sã sal-
veze în jur de 1.600 de porci. Din
pãcate, alþi 1.500 de purcei au fost
arºi sau intoxicaþi cu fum. Dupã ce
au stins incendiul, pompierii au de-
marat cercetãrile, stabilind, din pri-

mele verificãri, cã acesta a fost pro-
vocat de un scurtcircuit. Urmeazã
ca firma cãreia îi aparþine comple-
xul sã evalueze pagubele suferite în
urma incendiului. În plus, reprezen-
tanþii ISU Dolj au trimis ambulanþa
de transport victime multiple care i-

a preluat pe cei trei doljeni de la spi-
talul din Bãileºti ºi i-a adus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde au rãmas sub supraveghere de
specialitate, dupã cum a precizat plt.
maj. Tania Vîlceanu, din cadrul Bi-
roului de presã al ISU Dolj.
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Când mitologia consolidatã se lasã greu fisuratã!Când mitologia consolidatã se lasã greu fisuratã!Când mitologia consolidatã se lasã greu fisuratã!Când mitologia consolidatã se lasã greu fisuratã!Când mitologia consolidatã se lasã greu fisuratã!
MIRCEA CANÞÃR

Plecarea din aceastã lume ºi trecerea
la cele veºnice a unui slujitor de elitã al
serviciilor secrete româneºti, un „as”,
cum îl numeºte istoricul Florian Bichir,
membru al CNSAS, generalul Iulian
Vlad, împarte media autohtonã ºi, poate
e firesc, în douã câmpuri: pro ºi contra.
Niciun ºef de servicii secrete, opineazã
Cornel Nistorescu, în editorialul sãu, n-a
stârnit atâtea sentimente. Nu exclud ca
lectura cãrþii-testament „Iulian Vlad –
Confesiuni pentru istorie” (Ed. Proe-
ma –Baia Mare), rezultatul unui inter-
viu-maraton, întins pe durata a 40 de ore,
realizat în 18 ºedinþe, de bunul sãu ca-
marad, gen. Aurel Rogojan, sã mai pro-
ducã viraje de atitudine în universul pri-
virilor strecurate, sprâncenelor ridicate,
grimaselor ironice, gesturilor plictisite ºi
aºa mai departe. Cei care l-au cunoscut,
îndeaproape, pe generalul Iulian Vlad,
doljean de obârºie, depun mãrturie cã n-
a avut înclinaþie spre violenþã, mãsuri
pripite ºi necumpãnite. ªi aduc exemple.
Nu exclud însã ca vorbele sale, argumen-
tate faptic, sã cadã în gol ºi efortul de
lãmurire, printr-o creºtinã spovedanie,
dacã vreþi, în pofida bunei credinþe, sã
rãmânã neluate în seamã. ªi asta fiindcã
memorialistica este îndeobºte justificati-
vã, emoþionalã, suspectã de subiectivita-

te. ªtim cã secretul, informaþia inaccesi-
bilã, produce mituri. Se pune o barierã
între oameni, ne spune undeva istoricul
Rãzvan Mihai Ungureanu, el însuºi fost
ºef al unui important serviciu de infor-
maþii autohton. Mistica secretului, a im-
portanþei sale, dominã pseudo-logica te-
oriilor conspiraþioniste, iar unul dintre
manipulatorii de informaþii confidenþiale
este chiar serviciul de informaþii al ori-
cãrei þãri. Una din cauzele dificilei fisu-
rãri a mitologiei consolidate, de care vor-
beam, derivã din faptul cã Direcþia Se-
curitãþii Statului (DSS), condusã de ge-
neralul Iulian Vlad, fiind consideratã om-
niscientã, era prin urmare ºi omnipoten-
tã. Mai clar, „intelligence-ul” comunist era
peste tot. Chiar aºa oare? Valoarea de
adevãr a tezei omniprezenþei ºi a impli-
cãrii sociale era ºi rãmâne legatã de ches-
tiunea spinoasã a raportului dintre drep-
tul individual la spaþiul privat ºi nevoia
de asigurare a securitãþii þãrii. În Occi-
dent, mai nou, implicarea serviciilor în
viaþa privatã este o consecinþã a valurilor
succesive de terorism din ultimii ani,
amplificat fiind de marketing-ul fãcut lup-
tei împotriva terorismului. Sã ne înþele-
gem: DSS era o instituþie cu rostul ei ma-
jor, într-un stat totalitar. Amplitudinea
mãsurilor sale variau de la o perioadã la

alta. În funcþie de contextul intern, dar
ºi cel extern. Interesele statului român
trebuiau protejate. S-au fãcut, desigur,
greºeli, ºi unele puteau fi evitate. Citez
acum din istoricul Rãzvan Mihai Ungu-
reanu, în prefaþa fãcutã la lucrarea „De
la SSI la SIE” (Florian Banu – Ed. Co-
rint), care, la rândul sãu, preia din reto-
rica unui reputat istoric al Universitãþii
din Toronto, Wesley K. Wark: „Suntem
nevoiþi sã trãim cu Orwell”. Sunã intere-
sant, pentru cei care au citit „O mie
nouã sute optzeci ºi patru”. Dezbateri-
le referitoare la dacã ºi cât trebuie pier-
dut din libertãþile cetãþeneºti pentru a în-
tãri climatul de securitate au apãrut însã
în mediul cultural, în care rostul servi-
ciilor secrete a fost pus sub lupã ºi dis-
cutat de ani de zile. Nu s-a ajuns la un
deplin consens. L-am cunoscut, cu ani
în urmã, pe generalul Iulian Vlad. N-am
sã repet ceea ce au spus ºi alþii despre
distincþia sa. Oricum, n-avea fizionomia
unui demon al Securitãþii Statului. Era in-
struit. Atent în construcþia oricãrui raþi-
onament. Vorbea îngrijit. L-am întrebat,
îmi amintesc, la un moment dat, de ce în
satul în care s-a nãscut, Gogoºiþa, n-a stã-
ruit în a se asfalta uliþa pe care au trãit pã-
rinþii sãi. Mi-a rãspuns simplu: „De fricã”.
Într-o altã discuþie, cred cã cea de debut,

ºtiu cã la ieºirea din birou, repetându-mi
numele, mi-a spus doar atât: „Mi-a ajuns
la urechi numele ãsta”. ªi n-a mai conti-
nuat. La plecarea în lumea celor drepþi,
generalul Iulian Vlad ne lasã niºte mãrtu-
risiri despre Decembrie ‘89, despre cum
s-a dorit „lichidarea” Securitãþii – împo-
triva cãreia trebuia îndreptatã mânia po-
pularã –, despre „emanaþi”, pe care îi de-
scrie în amãnunt, fãrã toxice speculaþii ºi
o esteticã narativã. Ceea ce demonstreazã
indubitabil este urmãtorul lucru: DSS n-a
fost în Decembrie ‘89 ceea ce regimul co-
munist dorea la ceas de agonie. ªi alte
„forþe strãine” în stand-by. Graþie unei
luciditãþi salvatoare, în ceasuri astrale ale
þãrii, a evadat periculos de sub autoritatea
factorului politic, a celui care conducea
þara. România nu a ajuns poligon de în-
cercare a Europei rãsãritene. Moartea ge-
neralului Iulian Vlad este un eveniment,
care a polarizat atenþia, prilejuind între-
bãri ºi abordãri, în spaþiul public, despre
fosta structurã informativ-represivã, ca
prilej de scandal ºi acuze, vânãtoare de
senzaþional ºi, eventual, plãtirea unor po-
liþe. Asta facem de 27 de ani. Poate cã
evaluãrile ºi analizele – consacrate unui do-
meniu atât de complex – sã cunoascã un
salt calitativ, nu sunã grozav, bazat în pri-
mul rând pe o bunã cunoaºtere a faptelor.

de GABRIEL
BRATU-MIB

- A ajuns muzica uºoarã ca fulgul,
Popescule. La radio, într-un cântec,
unul spune “Ai risipit iubirea pe un
dobitoc”, iar altul vrea “o artistã la
cearceaf” ºi-o gamelã cu pilaf.

OFF-uri
În fiecare an, aproximativ 25.000

de români sunt diagnosticaþi cu in-
suficienþã cardiacã ºi sunt spitaliza-
te din aceastã cauzã. 1 din 3 pacienþi
moare sau se reinterneazã în anul
urmãtor ultimei spitalizãri.

Insuficienþa cardiacã apare atunci
când inima nu mai reuºeºte sã pom-
peze atât sânge cât îi este necesar
organismului pentru a funcþiona nor-
mal. Cu timpul, însã, muºchiul ini-
mii devine din ce în ce mai puþin
activ, ceea ce înseamnã cã sãnãta-
tea organismului devine din ce în ce
mai precarã. În plus, depistatã din
timp, insuficienþa cardiacã poate fi
þinutã sub control, iar pacientul poa-
te avea o calitate bunã a vieþii. De
aceea, este esenþial ca acesta sã poatã
recunoaºte simptomele asociate in-
suficienþei cardiace.

Care sunt semnele bolii
Simptomele insuficienþei cardia-

ce includ respiraþie dificilã, saca-
datã (pacientul gâfâie, oboseºte ºi

Peste un milion de bolnavi cu insuficienþã cardiacã
În România se estimeazã cã existã apro-

ximativ un milion de persoane care sufe-
rã de insuficienþã cardiacã ºi, în plus,
mulþi români nici mãcar nu ºtiu cã sufe-

rã de aceastã boalã. Potrivit datelor exis-
tente, în prezent, 4,7% din oamenii cu
vârsta de peste 35 de ani suferã de insufi-
cienþã cardiacã.

se opreºte dupã câþiva paºi, poate
respira greu ºi când stã pe loc, li-
niºtit); creºterea în greutate (se
datoreazã faptului cã organismul
reþine lichide); umflarea picioare-
lor; oboseala cronicã, asociatã de
cele mai multe ori cu imposibilita-
tea de a depune efort.

Insuficienþa cardiacã este aso-
ciatã de cele mai multe ori cu alte
afecþiuni cardiace. De aceea, cau-
zele insuficienþei cardiace diferã de
la caz la caz. Cu toate acestea, exis-
tã o serie de factori de risc la care
pacienþii ar trebui sã fie atenþi, ast-
fel încât sã poatã depista boala încã
din primele etape. Factorii de risc
includ: hipertensiunea arterialã; dia-
betul; bolile valvelor inimii; viruºii
– infecþiile virale pot afecta muº-
chiul inimii; obezitatea; fumatul.

Specialiºtii atenþioneazã cã insu-
ficienþa cardiacã, depistatã încã de
la primele semne, poate fi þinutã sub
control astfel încât calitatea vieþii
pacientului sã nu fie afectatã. În

plus, aceºtia recomandã adoptarea
unui stil de viaþã sãnãtos, incluzând
miºcarea în tabieturile zilnice, ali-
mentaþia sãnãtoasã ºi echilibratã,
precum ºi evitarea fumatului.

Afecþiunile cardiovasculare,
principala cauzã de mortalitate

în Dolj
Bolile cardiovasculare continuã sã

fie principala cauzã de morbiditate
ºi mortalitate din România. În Dolj,
numãrul celor care suferã de boli ale
inimii depãºeºte 100.000 de persoa-
ne. Potrivit Direcþiei de Sãnãtate
Publicã (DSP) cele mai întâlnite
afecþiuni în Dolj sunt hipertensiunea
arterialã ºi cardiopatia ischemicã.

Dincolo de faptul cã reprezintã
o cauzã majorã de handicap ºi
afecþiuni cronice, bolile cardiovas-
culare sunt ºi o povarã considera-
bilã pentru sistemele medicale ºi
pentru economie, estimându-se la
nivel de Uniune Europeanã un cost
mediu anual total pe cap de locui-
tor de 370 euro, cu diferenþe de la
50 euro în Malta la peste 600 euro
în Germania ºi Marea Britanie.

Afecþiunile cardiovasculare deter-
minã aproximativ o treime din inva-
liditatea permanentã reprezentând
30% din totalul consultaþiilor acor-
date de medicul de familie. Unu din
patru adulþi are o formã de boalã
cardiovascularã, dintre care cele mai
dese sunt hipertensiunea arterialã,
cardiopatia ischemicã ºi ateroscle-
roza. Totodatã, mai mult de jumãta-
te din numãrul infarcte ºi 75% din
accidentele vasculare cerebrale au la

bazã hipertensiunea arterialã.
Anul trecut a fost derulat studiul

SEPHAR III, care a relevat o preva-
lenþã a hipertensiunii arteriale de
45,1% în rândul populaþiei adulte.
Raportat la populaþia României, în-
seamnã cã în 2016, un estimat de
circa 7,4 milioane de persoane aveau
hipertensiune arterialã – principalul
factor de risc pentru bolile cardio-
vasculare, cele responsabile de cele
mai multe decese atât la nivel glo-
bal, cât ºi în þara noastrã. Cu toate
acestea, conform studiului doar
80,9% din adulþii hipertensivi ºtiu cã
suferã de aceastã boalã, în timp ce
restul de 19,1% au fost diagnosti-
caþi cu ocazia studiului SEPHAR III.
Aceasta înseamnã cã aproximativ 1
din 5 români nu ºtie cã are hiperten-
siune arterialã, fiind expus unor ris-
curi importante în ceea ce priveºte
starea de sãnãtate, generate de lipsa
unei îngrijiri adecvate, care sã asi-
gure controlul eficient al afecþiunii.

RADU ILICEANU
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Evenimentul, aflat la cea de-a
25-a ediþie  are o  importanþã sem-
nificativã pentru industria aviaþiei
ºi reuneºte  reprezentanþi ai Minis-
terului Transporturilor,  Serviciu-
lui Român de Informaþii, Ministe-
rului Afacerilor Interne – Poliþiei
Române ºi Poliþiei de Frontierã,
Ministerului Finanþelor Publice, re-
prezentanþi ai Autoritãþii Aeronau-

tice Civile Române ºi ROMATSA,
preºedinþi ai Consiliilor Judeþene,
directori generali ai aeroporturilor
civile din România, companii aeri-
ene ºi  agenþi aeronautici atât din
þarã, cât ºi din strãinãtate.

Conferinþa se desfãºoarã pe par-
cursul a douã zile, ieri ºi azi, este
împãrþitã pe 5 sesiunii, iar mode-
ratorul acestora este chiar preºe-
dintele Asociaþiei Aeroporturilor din
România, David Ciceo. „Aviaþia ci-
vilã din România, aeroporturile din
România, nu numai cã au o creº-
tere deosebitã, dar este singura in-
dustrie din România, care este la
standarde europene, urmare efor-
turilor fãcute de cãtre Ministerului
Transporturilor, consiliilor judeþe-
ne ºi a tuturor partenerilor nostri.
Ne bucurãm cã suntem la Craio-
va, Consiliul Judeþean Dolj a spri-
jinit foarte mult Aeroportul din Cra-
iova ºi acest aeroport a avut o
creºtere impresionantã”, a subliniat
David Ciceo.

„În acest an traficul de pasageri
va depãºi numãrul total de

locuitori ai municipiului Craiova”
Preºedintele Consiliului Judeþean

(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a eviden-
þiat investiþiile realizate la Aeroportul
Internaþional Craiova, principalul pro-

Aeroportul Internaþional Craiova ºi Consiliul Judeþean
Dolj au organizat, ieri, la Craiova, în Sala „Constantin

Brâncuºi” a Hotelului Ramada Plaza, conferinþa de deschi-
dere a evenimentului Adunarea Generalã a Asociaþiei

Aeroporturilor din Romania.  Au onorat cu prezenþa preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj – Ion Prioteasa, însoþit de

vicepreºedintele Cosmin Vasile; primarul municipiului
Craiova – Mihail Genoiu; secretarul de stat din cadrul

Ministerului Transporturilor – Dragoº Titea, preºedintele
AAR – David Ciceo; directorul general al Autoritãþii Aero-
nautice Civile Române – Armand Petrescu; Radu Berceanu
– fost ministru al Transporturilor; Mihail Victor Ionescu –
directorul general al Direcþiei Transport Aerian din cadrul

Ministerului Transporturilor; directorul general al Aeropor-
tului Internaþional Craiova – Mircea Dumitru.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

iect de succes al administraþiei dol-
jene ºi a spus cã judeþul Dolj se bu-
curã  de o bogatã tradiþie în aviaþie,
fiind o zonã care i-a dat României
pe mulþi dintre pionierii acestui do-
meniu, „Suntem onoraþi sã gãzduim
aceastã întâlnire la Craiova, într-un
loc în care încã ne considerãm pio-
nieri în privinþa aviaþiei, dar unde,
prin eforturi deosebite, demersul nos-

tru începe sã prindã tot mai mult con-
tur, iar aeroportul sã cunoascã o fru-
moasã evoluþie. Putem spune cã în
acest an traficul de pasageri va de-
pãºi numãrul total de locuitori ai mu-
nicipiului Craiova, pentru cã estimã-
rile ne aratã cã vom ajunge la apro-
ximativ 425.000 de cãlãtori. Aºa cum
a relevat-o ºi presa centralã de spe-
cialitate, activitatea Aeroportului In-
ternaþional Craiova, raportatã la cea
din 2010, a înregistrat o creºtere cu
peste 790 la sutã. Sunt convins cã
în anii urmãtori vom avea o altã eta-

pã în dezvoltarea acestui obiectiv
strategic al Consiliului Judeþean Dolj.
Judeþul nostru se bucurã ºi de o bo-
gatã tradiþie în aviaþie, fiind o zonã
care i-a dat României pe mulþi dintre
pionierii acestui domeniu, dacã ar fi
sã ne referim doar la faptul cã Dol-
jul a fost leagãn al copilãriei pentru
inventatorul avionului cu reacþie,
ilustrul Henri Coandã. Craiova a ju-
cat un rol major ºi în industria aero-
nauticã, prin Fabrica de Avioane, care
anul acesta a marcat 45 de ani de la
înfiinþare”, a precizat Ion Prioteasa.

„Este o mândrie sã faci
parte dint-o mare familie

a aeroporturilor”
Primarul Craiovei Mihail Geno-

iu a subliniat faptul cã este o mân-
drie sã faci parte dint-o mare fa-
milie a aeroporturilor. În Bãnie fi-
inþând unul din cele mai active ae-
roporturi din þarã. “Craiova a su-
ferit transformãri foarte mari. A
reuºit sã devinã un oraº turistic în
ultima perioadã ºi asta datoritã Ae-
roportului Internaþional Craiova.
Aveþi ce sã vizitaþi în aceste zile :
Parcul Romanescu, Centrul Isto-
ric, Grãdina Botanicã ºi inclusive,
stadionul cu care ne mândrim foarte
mult ºi care vã Aeroportul din Cra-
iova nu ar avea nicio valoare. Cre-
dem cã acest stadion va fi motorul
de recreere al Craiovei, nu numai
sportive, dar ºi artistic ºi cultural.
Dar nu ar putea funcþiona la para-
metrii dacã nu ar exista acest Ae-
roport. Vã doresc sã aveþi succes

în activitatea pe care o desfãºu-
raþi”, a mai spus edilul Craiovei.

„În continuare infrastructura
aeroportuarã are nevoie

de investiþii”
Din partea ministerului Transpor-

turilor a vorbit Dragoº Virgil Titea,
secretar de stat. Acesta a spus cã
industria aviaþiei joacã un rol impor-
tant ºi vital în economia naþionalã mai
ales prin promovarea comerþului, re-
prezentând ºi un indicator exact al

creºterii economice. “În ultimele pro-
gnoze se indicã faptul cã în 2035,
numãrul zborurilor comerciale la ni-
velul Uniunii Europene vor fi cu 50%
mai mari decât cele înregistrate în
2012. Inclusiv studiile efectuate în
cadrul dezvoltãrii proiectului Planul
Naþional de Transport au indicat pro-
gnoze încurajatoare, în ceea ce pri-
veºte România ºi putem sã spunem
cã pânã în 2020 traficul aerian pe
aeroporturile româneºti va fi din ce
în ce mai mare. În acest context,
pentru a face faþã acestor provocãri
ºi având în vedere importanþa pen-
tru România în zona perifericã a UE
aº dori ca în cel mai scurt timp sã
se dezvolte ºi infrastructura rutierã
ºi acest drum care leagã Craiova de
Piteºti sã se realizeze în cel mai scurt
timp. Aeroporturi ca Suceava, Cluj,
Constanþa, Baia Mare, Satu Mare,
Craiova, Iaºi au derulat proiecte de
investiþii din fonduri public în valoa-
re de peste 200 miliarde de euro. În

continuare infrastructura aeropor-
tuarã are nevoie de investiþii”, a mai
spus reprezentantul Ministerului
Transporturilor.

„Eu tot în aviaþie îmi desfãºor
activitatea de vreo cinci ani”

Radu Berceanu, fost ministru al
Transporturilor ºi producãtor de
avioane de mici dimensiuni, avioa-
ne pe care le exportã în Germania
ºi Elveþia, le-a urat reprezentanþilor
aeroporturilor din România sã nu
aibã evenimente. “Sunt foarte bu-

curos sã constat cã de foarte multã
vreme Asociaþia Aeroporturilor nu
numai cã existã, dar se ºi dezvoltã
ºi face lucruri foarte bune pentru
aviaþie. Vãd foarte mulþi oameni cu
care am lucrat, dar vãd ºi foarte
mulþi tineri ºu cred cã este un lucru
foarte bun în ceea ce priveºte vii-
torul aviaþiei. Eu tot în aviaþie îmi
desfãºor activitatea de vreo cinci
ani ºi ceva de când nu mai sunt per-
soanã publicã, fac niºte avioane mai
mititele, pe care le export în Ger-
mania, în Elveþia. M-am considerat
întotdeauna un om de aviaþie care
am fost în politicã ºi nu un politi-
cian fost aviator. Înainte sã închei
vreau sã vã fac o urare ºi anume sã
nu aveþi evenimente. Este cea mai
bunã urare care poate fi fãcutã unor
oameni din aviaþie, dar mai ales unor
oameni care gestioneazã aeropor-
turilor. Luaþi toate mãsurile care sã
previnã evenimentele!”, a spus
Radu Berceanu.
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Este fiul preotului Gheorghe Zam-
fir ºi fratele managerului Operei Ro-
mâne Craiova, Antoniu Zamfir. Are
studii universitare de teologie la Cra-
iova ºi de muzicã la Bucureºti, în
2011 finalizând ºcoala doctoralã cu
o tezã în muzicologie, sub coordo-
narea prof. univ. dr. Gheorghe
Oprea. De zece ani, este cadru di-
dactic la Departamentul de Arte al
Universitãþii din Craiova. Între timp,
a mai fost artist liric la Teatrul Liric
„Elena Teodorini”, director la câte-
va SRL-uri cu activitate în domenii-
le telefoniei mobile ºi brokerajului,
arhidiacon onorific în Mitropolia Ol-
teniei, a fondat ºi manageriat Ansam-
blul Folcloric „Doina Olteniei”…
Anul trecut, a vrut sã devinã prima-
rul Craiovei, cochetând cu Alianþa
Liberalilor ºi Democraþilor (ALDE)
– Filiala Dolj, însã politica pare-se
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Filarmonica „Oltenia” schimbã, din nou… to-
nul! Cel al noului manager Gabriel Zamfir se vrea,
încã de la început, clar ºi autoritar: „Profesiona-
lism, comunicare între toate departamentele ºi
disciplinã” cere acesta, potrivit propriilor decla-
raþii fãcute, ieri, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã. Debutul noii stagiuni a instituþiei îl gãseºte în
faþa unei agende muzicale deja stabilite de pre-
decesori pânã la finalul anului, dar ºi a unei stãri

cã nu i-a adus prea mari satisfacþii.
A revenit la muzicã, iar în varã ºi-

a încercat norocul la conducerea
Filarmonicii „Oltenia”. Punct ochit,
punct lovit: l-a surclasat în punctaj
pe contracandidatul sãu Mihai ªte-
fãnescu, fost manager, vreme de
peste 10 ani, al Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea,
iar pe 18 septembrie a ºi semnat
contractul de management, pentru
urmãtorii 3 ani. Zamfir vine la Filar-
monicã dupã ce postul de manager
a rãmas vacant, Vlad Drãgulescu –
care a condus instituþia din toamna
anului 2012 pânã la sfârºit de no-
iembrie 2016 – alegând sã fie direc-
tor artistic al Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”. Pentru câteva luni, in-
terimatul a fost asigurat de fostul li-
der de sindicat, Dorin Mãciucã.

„Consider cã, din punct de vede-

re al carierei mele muzicale, am ajuns
la o maturitate unde pot sã-mi aduc
aportul ºi în ceea ce priveºte mana-
gementul unei instituþii publice de
culturã. (…) Nu vreau sã demon-
strez nimic nimãnui. M-am înscris
la acest concurs dintr-un singur con-
siderent: mulþi oameni ºi mulþi mu-
zicieni din aceastã Craiovã m-au sfã-
tuit sã mã înscriu. ªi atunci am ana-
lizat, gândit…”, a declarat Gabriel
Zamfir în cadrul conferinþei de pre-
sã de ieri. Exprimãrii pleonastice –
care nu face cinste unui profesor,
cu atât mai mult cu cât este ºi uni-
versitar –, Zamfir i-a adãugat expri-
marea viziunii sale manageriale:

«În primul rând îmi doresc ca
pe scena Filarmonicii sã urce tineri
români, tineri care nu au avut ac-
ces pânã în acest moment sã urce
pe o scenã. Totodatã, îmi doresc
parteneriate cu toate liceele de artã,
cât ºi cu facultãþile de muzicã din
regiunea noastrã, ca tinerii noºtri sã
nu mai fie nevoiþi sã plece din re-

giunea noastrã. Deja am discuþii
avansate cu conducerile liceelor de
artã din Târgu Jiu, Severin ºi Cra-
iova ca toþi tinerii care studiazã
muzicã, instrument, sã vinã la
noi, prin contracte de voluntariat,
sã beneficieze de o experienþã de
orchestrã, cât ºi de cor. Trebuie
sã înþelegem cã necesarul de in-
strumentiºti, cât ºi de coriºti în
Craiova ºi Oltenia este foarte
mare. Ne confruntãm atât noi, cât
ºi Opera Românã Craiova, cu ast-
fel de probleme. (…) Vreau ca
nume noi, oameni care au cântat
pe scene mari din Europa ºi din
lume, sã vinã ºi pe scena noastrã,
fiindcã în ultimii ani am constatat
o repetitivitate în ceea ce priveºte
partea artisticã, au fost oameni
care s-au tot perindat anual».

Referindu-se la  starea de tensiu-
ne existentã la Filarmonica „Oltenia”
încã de anul trecut, când majorita-
tea angajaþilor a acuzat comporta-
mentul abuziv al unor persoane ºi

discreditarea muncii lor ºi a imaginii
instituþiei, Gabriel Zamfir a afirmat
cã a „dat un mesaj de unitate” ºi se
aºteaptã ca aceastã situaþie sã înce-
teze. „Vreau ca, începând de la mo-
mentul semnãrii contractului de
management, tot ceea ce a fost rãu
sã rãmânã în urmã ºi tot ceea ce este
bun sã ducem mai departe”, a mai
spus noul manager. Ideea de echipã
a fost sugeratã de Zamfir ºi prin adu-
cerea în conferinþa de presã, de-a
dreapta ºi de-a stânga sa, a coordo-
natorului departamentului studii mu-
zicale – Radu Jianu, contabilului-ºef
Olga Costescu, juristului Mihaela Albu
ºi ºefului departamentului administra-
tiv, Marian Cãprioarã. A „da un me-
saj de unitate” ºi a te înconjura de o
echipã doar pentru imagine (cãci trei
dintre cei patru prezenþi nu au avut
nimic de spus!) duce cu gândul la
atitudinea în politica de partid, pe care
Gabriel Zamfir ar fi de preferat sã o
abandoneze cât mai curând în favoa-
rea… politicii repertoriale.

Gabriel Zamfir: «Am cochetat ºi cu politica, nu ascund acest lucru.
Însã la momentul la care s-a finalizat campania electoralã pentru alegerile
din 2016 am decis, într-o consultare directã cu mine, sã spun stop aces-
tei activitãþi, sã îmi vãd de cariera mea universitarã, cât ºi de proiectele
mele personale. La acel moment, nici mãcar nu mã gândeam cã mã voi
înscrie la concursul de management pentru Filarmonica „Oltenia”».

de tensiune în rândul personalului, care a dus,
cu câteva luni în urmã, la proteste cu banderole
albe, apoi cu scandãri ºi pancarte. Gabriel Zamfir
(34 de ani) a „cântat” pânã acum pe mai toate vo-
cile – a fost preot, artist liric, afacerist, profesor,
politician – candidând inclusiv pentru Primãria
Craiova –, aºa încât are convingerea cã o va gãsi
pe cea mai potrivitã cu care sã abordeze provocã-
rile mandatului de manager, în urmãtorii 3 ani.

 Spectacolul Teatrului Naþional
Craiova (TNC) „Cealaltã þarã” – o
adaptare dupã romane ale deþinãtoa-
rei Premiului Nobel pentru Literatu-
rã, Herta Muller, în regia lui Alexan-
dru Istudor – are douã reprezentaþii
în þarã. Una a putut fi vãzutã asearã,
în faimosul teatru de la Oraviþa, co-
pia fidelã a Burgtheater Viena (con-
struit în 1720 ºi dezafectat în 1890),
în cadrul Galei Teatrelor Naþionale.
Mâine, 5 octombrie, spectacolul va

Spectacolul TNC „Cealaltã þarã” se joacã la Oraviþa ºi Severin
fi jucat la Palatul „Theodor Costes-
cu” din Drobeta-Turnu Severin, o
altã clãdire renumitã, construitã în
perioada 1912-1924, la iniþiativa unui
mare iubitor de culturã, care ºi-a sa-
crificat averea pentru finalizarea
acestei impozante clãdiri.

«„Cealaltã þarã” este un scena-
riu dramatic care urmãreºte istoria
personajului Irina ºi a familiei aces-
teia din România anului 1989 ºi a în-
cercãrilor acestora de a pãrãsi þara

cu destinaþia Germania. Piesa explo-
reazã o serie de aspecte asociate cu
emigrarea, fenomen legat intrinsec
de istoria recentã a României. Tex-
tul propune o examinare complexã
a fenomenului emigrãrii, nuanþând
atât cauzele ºi resorturile deciziei
personajelor de a-ºi pãrãsi þara, cât
ºi efectele ºi provocãrile cãrora aces-
tea sunt nevoite sã le facã faþã odatã
ajunse în noua patrie», precizeazã re-
prezentanþii Naþionalului craiovean.
Scenariul dramatic a fost adaptat
dupã trei dintre romanele scriitoarei
române de etnie germanã Herta Mul-
ler: „Omul este un mare fazan pe lu-
me”, „Cãlãtorie într-un picior”, „Încã
de pe atunci vulpea era vânãtorul”.

Craiovenii pot vedea spectacolul
„Cealaltã þarã” în data de 5 noiem-
brie, ora 17.00, la Sala „I.D. Sîrbu”.
În distribuþie: actorii Romaniþa Io-
nescu, Adrian Andone, Marian Poli-
tic, Gabriela Baciu, ªtefan Cepoi,
Vlad Udrescu, Corina Druc ºi Ralu-
ca Pãun.

Societatea Culturalã Româno-
Italianã „Dante Alighieri” din Cra-
iova, Comitet Local al Societãþii
Internaþionale „Dante Alighieri” din
Roma, în colaborare cu Secþia de
Limba ºi Literatura Italianã a Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii din
Craiova, reiau cursurile gratuite de
limbã ºi civilizaþie italianã sâmbã-
tã, 7 octombrie, dupã urmãtorul
program: de la 9.00 la 11.00 – cur-
sul pentru începãtori, de la 11.00

la 13.00 – cursul pentru avansaþi.
Potrivit prof. univ. dr. Elena Pîr-
vu, orele se vor desfãºura pe par-
cursul anului universitar, sâmbãta,
în Lectoratul Italian al Universitãþii
din Craiova, sala 135. Vor dura doi
ani ºi se pot finaliza, opþional, cu
un examen în urma cãruia se obþi-
ne un certificat de absolvire. Cei
doritori sã le urmeze sunt aºteptaþi
sã se înscrie sâmbãtã, 7 octom-
brie, ora 9.00.
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Începând cu data de 7 octombrie 2017,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” îºi va prelungi orarul de funcþiona-
re, urmând sã fie deschisã pentru public ºi
în zilele de sâmbãtã.

Urmare fireascã a creºterii volumului de
activitãþi, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” îºi va deschide, începând
cu data de 7 octombrie, porþile pentru pu-
blic ºi în zilele de sâmbãtã, în intervalul orar
8:30-16:30.

În temeiul solicitãrilor adresate de cetã-
þeni, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” a analizat oportunitatea prelungi-
rii orarului de funcþionare pentru zilele de
sâmbãtã. Utilitatea unei asemenea mãsuri îºi
gãseºte principala justificare în deschiderea
manifestatã de bibliotecã faþã de categoriile

Metodologia de organizare a Programului naþional „ªcoa-
la altfel”, Anexã la Ordinul Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr. 5034/29.08.2016, Art.1, «Pro-
gramul naþional „ªcoala altfel”, are o duratã de cinci zile
consecutive lucrãtoare în timpul anului ºcolar ºi poate fi
derulat pe baza unei planificãri ce rãmâne la decizia fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt, conform ordinului ministrului educa-
þiei naþionale ºi cercetãrii ºtiinþifice privind structura anului
ºcolar respectiv…». Luând act de legislaþie, inspectorii de
specialitate din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
au trimis în teritoriu tot ceea ce þine de metodologie. Astfel,
pânã pe 22 octombrie 2017, responsabilii din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar doljean trebuie sã trimitã o ma-
chetã, atât în scris, pe adresa ISJ Dolj, Camera 201, prin
fax sau în format electronic e-mail la scoalaaltfeldolj2016@y-
ahoo.com. Este o metodologie amplã, scopul fiind contri-
buirea la dezvoltarea competenþei de învãþare ºi a abilitãþilor
socio-emoþionale în rândul copiilor. Cadrele didactice vor
proiecta, testa ºi evalua abordãri eficiente în acest sens.

«Orice deplasare în afara unitãþii de învãþãmânt trebuie sã
aibã un pronunþat caracter educativ. Nu sunt permise depla-
sãri ale elevilor pe durata întregului program (cinci zile sau
mai mult). În vederea planificãrii activitãþilor specifice pro-
gramului, pânã pe 10 octombrie se vor stabili douã puncte
principale: echipa de coordonare a Programului naþional
„ªcoala altfel”, alcãtuitã din director/director adjunct, membri
ai Consiliului Profesoral (cel puþin un membru din comisia
pentru întocmirea orarului), reprezentanþi ai Consiliului Ele-
vilor, reprezentanþi ai Comitetului de Pãrinþi, consilierul edu-
cativ ºi/sau coordonatorul de proiecte, consilierul ºcolar /
mediatorul ºcolar; calendarul de derulare a programului, care
va cuprinde perioada de investigare a intereselor copiilor,
inclusiv preºcolari, perioada de alcãtuire a ofertei pentru
„ªcoala altfel”. Cu cel puþin douã sãptãmâni înainte de pe-
rioada pentru care s-a planificat desfãºurarea acestui pro-
gram, conducerea unitãþii de învãþãmânt va comunica In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj orarul», a precizat prof.
Simona Chiriþã, inspector de specialitate în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Au avut loc întâlniri ale elevilor ºi cadrelor didactice
de la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova
cu poliþiºtii de proximitate din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova. „Poliþiºtii de proximitate din cadrul Secþiei 3
Craiova, cãrora le mulþumim,  au desfãºurat activitãþi de
prevenire a victimizãrii minorilor în mediul on-line, cât ºi
în viaþa de zi cu zi, precum ºi creºterea gradului de in-
formare a elevilor în vederea reducerii riscului de victi-
mizare ºi de implicare în fapte antisociale în incinta ºco-
lii noastre”, a precizat prof. Cerasela Cremene, direc-
tor al ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þiþeica” din Craiova.

La aceastã manifestare au participat 50 de elevi ºi
cadre didactice, cãrora le-au fost prezentate recoman-
dãri în scopul evitãrii victimizãrii minorilor în mediul on-
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de cetãþeni care, din motive obiective, pot
beneficia de serviciile bibliotecii doar la fi-
nalul sãptãmânii, în timpul liber.

Mãsura care va produce efecte începând
cu ziua de sâmbãtã, 7 octombrie, nu repre-
zintã o noutate absolutã. Pânã în anul 2010,
din dorinþa de a veni în întâmpinarea tuturor
categoriilor de public, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” a funcþionat în
regim normal în zilele de sâmbãtã.

„Începând de sâmbãtã, 7 octombrie, re-
luãm activitatea în cadrul serviciului Rela-
þii Publice, compartimentele Împrumut Carte
Adulþi ºi Copii ºi Tineret, American Corner,
Biblioteca “Exilului Românesc din Paris -
Basarab Nicolescu”, Periodice ºi Depozit
General ºi sãli de lecturã. În principiu, este
vorba reintroducerea programului de sâm-

bãtã pentru acele secþii de care au cea mai
mare nevoie utilizatorii noºtri în weekend.
Au existat cereri în aceastã direcþie ºi, cu
ajutorul resursei umane pe care o avem la
dispoziþie am putut pune în practicã o idee
care, credem noi, prezintã foarte multe avan-
taje. Toþi cei care, din varii motive, erau
pânã acum în imposibilitatea de a vizita
biblioteca în timpul sãptãmânii de lucru, vor
gãsi, începând de acum, un orar flexibil care
sã vinã în întâmpinarea nevoilor lor de in-
formare ºi documentare”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ

“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Atenþie la „ªcoala altfel”!
Instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din Dolj

trebuie sã respecte, ºi în acest an ºcolar, Metodologia
de organizare a Programului naþional „ªcoala altfel”.

În acest sens, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
transmis în teritoriu tot ceea ce trebuie fãcut  în

acest sens, cu termene clare de respectat.

La ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova,
elevi ºi profesorii au luat lecþii de la poliþiºti

În perioada 2-6 octombrie 2017, Poliþia
Românã deruleazã, la nivel naþional, cea de-a
XIII-a ediþie a manifestãrii „Sãptãmâna preve-
nirii criminalitãþii”.  Parte din program este ºi
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova, unde, ieri, au avut loc acþiuni de
conºtientizare a fenomenului infracþional,
fiind vizatã sensibilizarea copiilor ºi cadrelor
didactice cu privire la importanþa prevenirii
criminalitãþii ºi la necesitatea adoptãrii unei
conduite antivictiminale ºi antiinfracþionale.

line, „pe timpul deplasãrii la ºi de la unitatea de învãþãmânt,
prevenirea faptelor comise cu violenþã, evitarea anturajelor
în care existã elemente violente, apelarea cu încredere la
reprezentanþii autoritãþilor ºi la cadrele didactice, consecin-
þele delincvenþei juvenile ºi conºtientizarea pericolelor la care
se expun în cazul nerespectãrii regulilor de circulaþie”, dupã
cum a mai menþionat Cerasela Cremene.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
UNITATEA Administrativ Te-

ritorialã Terpeziþa, Judeþul Dolj,
cu sediul în comuna Terpeziþa,
nr.334, judeþul Dolj, în baza Legii
188/1999, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publi-
ce de: consilier, clasa I, grad pro-
fesional superior, în cadrul Com-
partimentului Financiar Contabil,
vacant pe perioadã nedetermina-
tã. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs: -studii universi-
tare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul ºtiinþe econo-
mice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice de 9 ani. Con-
cursul se va organiza la sediul
Primãriei Comunei Terpeziþa, ju-
deþul Dolj, nr.334, în data de
15.11.2017, ora 10.00 -proba scri-
sã ºi 17.11.2017, ora 10.00 -inter-
viul. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul in-
stituþiei în termen de 20 de zile
de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial al României,
Partea III-a. Date de contact: tele-
fon: 0251.362.009, e-mail: prima-
ria_terpezita@yahoo.com sau
persoanã de contact: Petrescu
Carmen Andreea, 0749.091.714.

U.J.C.C. Dolj, cu sediul în
Craiova str. Unirii nr. 50, închi-
riazã spaþii situate la aceeaºi
adresã, pretabile pentru sediu
de bancã, farmacie, cabinete
medicale, agenþie de turism ºi
alte activitãþi. Relaþii la telefon
0769016925 sau 0251/533830, cât
ºi la sediul firmei.

Anunþul tãu!
Unitatea Medico-Socialã

Sadova, judeþul Dolj organizea-
zã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi în regim
contractual, temporar vacante
pânã la revenirea pe post din
cadrul Unitãþii Medico- Sociale
Sadova, judeþul Dolj, astfel:
asistent social- 1 post, referent
de specialitate- 1 post. Concur-
sul se va desfãºura în data de
27 octombrie 2017 proba scri-
sã ora 10.00 cu respectarea
hotãrârii de guvern 286/ 2011.
Data ºi ora susþinerii probei de
interviu se afiºeazã odatã cu re-
zultatele probei scrise. Condi-
þii de participare : asistent so-
cial- studii superioare, vechime
minim 6 luni, referent de spe-
cialitate- studii superioare, ve-
chime minim 3 ani. Dosarele de
concurs se pot depune în ter-
men de 15 zile de la data publi-
cãrii anunþului  privind organi-
zarea concursului. Condiþiile
de participare la concurs ºi bi-
bliografia se gãsesc afiºate la
sediul Unitãþii Medico- Sociale
Sadova. Relaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul detele-
fon: 0251/376.513.

Anunþul tãu!
DIRECÞIA Generalã de

Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj organizeazã pro-
cedura de achiziþie pentru un
numãr de 2 apartamente situa-
te în mun. Craiova, cartierul
Craioviþa Nouã. Criteriul de se-
lecþie va fi tehnico-economic
(30%) ºi financiar (70%). Con-
diþii minime: 4 camere, minim
65mp, disponibilitate în maxim
60 de zile. Ofertele de vânzare
vor fi formulate conform mo-
delului care poate fi accesat pe
site-ul: www.dgaspcdolj.ro, ru-
brica informaþii de interes pu-
blic, ºi vor fi însoþite de copia
documentaþiei cadastrale sau
a extrasului de carte funciarã.
Vor fi acceptate ofertele depu-
se de cãtre persoane fizice sau
persoane juridice, precum ºi de
cãtre agenþii imobiliare (fãrã pla-
tã comision intermediere). Ofer-
tele de vânzare vor fi transmi-
se într-un plic închis, pe care
sã fie scris ofertã apartament
prin poºtã, curier sau la sediul
instituþiei din Craiova, b-dul Ni-
colae Titulescu, nr.22, camera
12, pânã la data de 20.10.2017,
ora 16.00.

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.
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ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA COMUNEI MIRSANI

ANUNT CADASTRU GRATUIT

Primaria Comunei Mirsani,Judetul Dol-
januntatoti proprietarii  care detin teren in
tarlalele  173,174 (punct Tomneasca)sa se
prezinte la sediul Primariei Comunei Mir-
sani, de luni pana vineri in perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricola, cu actul de identi-
tate si titlul de proprietate (si alt act de
proprietate daca exista) pentru intocmirea-
documentatiilor cadastrale si inscrierea
imobilelor in cartea funciara conform
,,Programului de Cadastru si Carte Funcia-
ra”, demarat de catre Agentia Nationala De
Cadastru Si Publicitate Imobiliara.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re familia Bostel
Bazãverde ureazã
d-lui prof. univ. dr.
FLOREA FIRAN
p e r s o n a l i t a t e
pregnantã a cul-
turii româneºti,
multã sãnãtate,
“La Mulþi Ani!” ºi
multe împliniri în
plan literar.

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.
Îngrijesc bãtrâni, fac
menaj. Telefon: 0767/
323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre (Ca-
lea Bucureºti), preþ
60.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0723/
864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
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;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna
de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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 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
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de
Epocã IMS M 461,
1974 tip armatã, car-
te identitate Târgo-
viºte. Telefon: 0736/
728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabri-
caþie 1988, carte
identitate, pentru  pie-
se (maºinã epocã)
Târgoviºte, 500 Euro.
Telefon: 0736/728.876.
Opel Corsa 1,0-
2003- 165000 km,
cutie automatã. Tele-
fon: 0723/ 347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând  roþi Mercedes
spiþate, cu cauciucuri
cu tot. Telefon: 0762/
183.205.



cuvântul libertãþii / 11miercuri, 4 octombrie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 4 octombrie 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:

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tânãrã talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor în cadrul corului de la Facultatea
de Medicinã. A terminat facultatea de medicinã cu
bursã ºi note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru ºi doctorand la pediatrie în cadrul UMF. Fratele
ei, un bãiat foarte cuminte ºi serios în vârstã de 18
ani a fost diagnosticat în urmã cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigaþii ºi singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sã îl opereze este în
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: dacã nu face operaþia, ºanse-
le sã moarã sunt foarte mari! Operaþia o sã aibã loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie ºi costã 32.000
euro (la care se adaugã restul de cheltuieli apãrute
în urma operaþiei). CAS-ul nu deconteazã ºi banii
le trebuie urgent pentru a plãti în avans operaþia.
Situaþia lor financiarã este modestã ºi nu îºi permit
sã susþinã integral costul acestei operaþii. Rugã-
mintea cãtre dumneavoastrã este dacã puteþi sã îi
sprijiniþi cu orice sumã de bani consideraþi. Mulþu-
mim pentru înþelegere, telefon: 0748817990.

Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

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 bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color
cu telecomandã D 70
cm în stare bunã -
100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.

Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã diversã
Telefon: 0251/
427.583.
Vând putinã de ste-
jar, 600 litri. Telefon:
0764/779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartamennt
3 camere zona 1
Mai cu garsonierã +
diferenþa. Telefon:
0741/467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Fe-
mina. Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez apartament
2 camere Valea Ro-
ºie. Telefon: 0771/
648.286.

Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.

DIVERSE

Prof. pensionar me-
todist dau meditaþii
de limba românã ºi
francezã la orice ni-
vel la domiciliul ele-
vului. Telefon: 0744/
474.400.

PIERDERI
PIERDUT Legitima-
þie student eliberatã
de Facultatea de
Horticulturã Craiova
pe numele ªerban
Marin Sebastian. Se
declarã nulã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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L i g a  I  -  e t a p a  a  X I I I - a
Gaz Metan – FC Botoºani 1-0

A marcat: Romeo 65.
ACS Poli – „U” Craiova 0-2

Au marcat: Martic 27, Burlacu 89.
Viitorul – CSMP Iaºi 5-2

Au marcat: Þucudean 15, 40, 43, 51, Chiþu 44 /
Platini 18. Jo 70.

Dinamo – Astra 1-1
Au marcat. Nemec 66 / Moise 82.

CFR Cluj – Juventus 2-0
Au marcat: Pãun 29, Culio 82 – pen.

Sepsi – FCSB 0-4
Au marcat: Tãnase 26 – aut. Gnohere 31 – pen-,

Ghinga 35, D. Benzar 75.
FC Voluntari – Chiajna 0-1

A marcat: Batin 69.

Alb-albaºtrii sub lupã

Calancea – Nu a avut mult de
lucru la Timiºoara, dar a stat bine
pe picioare la lovitura de cap a lui
Vaºvari, pe final. Putea chiar sã
prindã acea minge, pentru a nu
mai oferi emoþii. A mai reþinut câ-
teva ºuturi uºoare, trimise de la
distanþã.

Kelic – Evoluþie destul de bunã,
a avut o intervenþie cu mâna pe
final la Ciucur, unii ar fi dat pe-
nalty la aºa ceva, însã ar fi fost o
decizie exageratã.

Datkovic – Mai rudimentar de-
cât fundaºii care erau deja în lotul
Craiovei. E puternic, determinat,
dar atât. Are intervenþii haotice,
faulteazã cam des ºi cam inutil.
L-a faultat pe ªeroni în prima re-
prizã ºi Timiºoara merita penalty,
deºi nu era o fazã în care un fun-
daº de profesie sã fi marcat, pro-
babil nici nu ajungea la acea min-
ge. Dattkovic putea înscrie la o
fazã fixã în careul advers, singur
pe 6 metri, dar a ºutat complet
aiurea. Mingea nu-l prea cunoaº-
te. Era de aºteptat ca Mangia sã
renunþe la el ºi sã introducã un
mijlocaº, mai ales cã echipa era
în superioritate numericã, gazde-
le au început cu un vârf care este
de profesie fundaº, iar dupã eli-

FC Argeº s-a impus la lovituri de departajare,
dupã ce a egalat la Iºalniþa în minutul 90, la o
fazã în care Bârzan, mijlocaºul împrumutat de
la Universitatea Craiova, n-a returnat mingea

trimisã în aut de gazde pentru a i se acorda
îngrijiri medicale unui jucãtor accidentat

ACSO Filiaºi - FC Argeº 5-7, dupã loviturile de departajare (2-2, 2-2, 0-0)
Au marcat: Borhot 64, C. Dinu 70 / Bârzan 66, Nilã 90.
Au transformat lovituri de departajare: Neacºu, Lupu, Calu / Nãstãsie,

C. Stoica, Cruceru, Stan, Cotigã. A ratat: Tudor.
Iºalniþa, stadion: „Oltenia”, spectatori: 250.
ACSO Filiaºi: Nedeianu (119 Nica) – Calu, Tereche (74 Lupu), Preda,

Neacºu – Tudor -  Borhot, I. Badea (85 D. Stancu), Borneci, Cruºoveanu
– C. Dinu (77 Moraru). Antrenor: Victor Naicu

FC Argeº: Oct. Popescu – Oancea (78 Tofan), Cotigã, ªerbãnicã,
Stan - Panait, I. ªerban - Barbu (65 Bârzan, 90 Cruceru), Stoica, Albu (57
Nãstãsie) – Nilã. Antrenor: Iordan Eftimie.

Eliminare: Ionuþ ªerban 60.
Arbitri: Vladimir Nagy (Aiud) -Traian Neacºu (Bucureºti), Ramona Udrea

(Târgu Jiu).

Faza care a decis practic cali-
ficarea Argeºului în 16-imile Cu-
pei României s-a petrecut în mi-
nutul 90, când Filiaºiul conducea
cu 2-1 ºi se afla în superioritate
numericã. Gazdele au trimis min-
gea în aut pentru ca un un jucãtor
sã primeascã îngrijiri medicale,
iar argeºenii au repus, dar fãrã a
le returna posesia jucãtorilor lui
Victor Naicu. Gestul lipsit de fair
play i-a aparþinut lui Radu Bârzan,
jucãtor împrumutat de Universi-
tatea Craiova la FC Argeº, care a
pornit spre poarta adversã ºi l-a
servit pe Nilã, acesta egalând din
alunecare, spre stupefacþia gene-

ralã. A izbucnit imediat o încãie-
rare la centru, iar filieºeanul Ni-
cuºor Neacºu l-a alergat pe o ju-
mãtate de teren pe Radu Bârzan
pentru a-l pedepsi pentru gestul
sãu. Acelaºi Radu Bârzan fusese
decisiv ºi mai devreme, când mar-
case pentru 1-1, chiar la prima
fazã dupã ce fusese trimis pe te-
ren de Iordan Eftimie. Mijlocaºul
de 18 ani a întors întreaga defen-
sivã a Filiaºiului ºi a plasat min-
gea în colþul lung. Bârzan a fost
schimbat în prelungiri, antrenorul
protejându-l de furia jucãtorilor
gazdã. În cele din urmã, califica-
rea a fost decisã la lovituri de de-

partajare. Tudor a ratat prima lo-
viturã a gazdelor, iar piteºtenii au
marcat de fiecare datã, deºi Vic-
tor Naicu apelase la portarul de re-
zervã pentru a-l ajuta la loteria de
la 11 metri.

În vecinãtatea Craiovei, la Iºal-
niþa, pe fosta arenã „Chimia”, unde
echipa cu acest nume, între timp
desfiinþatã, o gãzduia pe Steaua în
16-imile Cupei României în urmã
cu fix 14 ani, Filiaºiul a încercat
sã dea lovitura, în speranþa unui
duel cu Universitatea Craiova, la
inaugurarea noului stadion din Bã-
nie. ªi echipa lui Victor Naicu ar fi
meritat aceastã onoare, dupã cum

s-a exprimat în faþa unei echipe de
ligã secundã. Prima reprizã a fost
fadã, fãrã ocazii, însã dupã pauzã
meciul s-a aprins, în special dato-
ritã elanului gazdelor, care au ºutat
de douã ori în transversalã, înainte
ca piteºteanul ªerban sã fie elimi-
nat, dupã ce îl persecutase perma-
nent pe arbitrul întâlnirii. La scurt
timp, avantajul numeric a fost con-
cretizat de gazde prin reuºita lui
Borhot, care a finalizat o fazã în
care alþi doi coechipieri au avut golul
în gheatã. Egalarea a survenit ra-
pid, dupã ce Bârzan s-a distrat cu
fundaºii adverºi. Pânã atunci, pe
portarul gazdelor nu-l deranjase

decât un câine care preþ de zece
minute i-a dat târcoale, cu intenþii
agresive. Filiaºiul a forþat califica-
rea ºi a marcat din nou, prin Cãtã-
lin Dinu, care a reluat spectaculos
sub transversalã, servit din stân-
ga. Finalul a fost marcat de faza
controversatã din care Argeºul a
egalat, iar prelungirile n-au adus
nici mãcar ocazii. La penalty-uri,
oamenii lui Eftimie au fost preciºi,
în timp ce Tudor a fost anticipat
de portarul Popescu. Sub privirile
fostei glorii a Argeºului, Jean Bar-
bu, „violeþii” se calificã în 16-imile
Cupei României, dupã ce au cãlcat
în picioare fair-play-ul.

minare nu au mai avut niciun ata-
cant. În plus, Datkovic avea ºi
galben ºi era predispus la roºu, mai
ales cã Istvan Kovacs se gândea
probabil sã compenseze elimina-
rea lui Þigãnaºu.

Tiago Ferreira – Meci bun al
portughezului. A fost primul la min-
ge, a anticipat advesarii, iar atunci
când a avut probleme a faultat, însã
departe de poartã. Minge bunã tri-
misã în adâncime pentru Bãluþã la
ocazia mare a cãpitanului, în pri-
ma reprizã, are acest obicei, sã
paseze bine pe culoar.

Martic – Din ce în ce mai ac-
tiv, mai bun, va fi greu pentru Di-
mitrov sã-i mai ia locul. Dupã un
assist cu Voluntari, acum a apã-
rut la finalizare, cu o loviturã de
cap bunã, nu foarte bine plasatã,
dar a dat „de unde vine mingea”.
Gol important ºi þinând cont cã
peste câteva zile a sãrbãtorit îm-
plinirea a 27 de ani. A oferit ºi câ-
teva centrãri bune, pe final a obo-
sit ºi a fost schimbat.

Mateiu – Travaliu important la
centrul terenului, a recuperat des-
tule mingi, dar de douã meciuri
nu mai are ºi aportul ofensiv ºi
inspiraþia de care a dat dovadã cu
Dinamo ºi Sepsi.

Zlatinski – Mai discret decât
de obicei, n-a mai fost nici aºa de
recalcitrant, dar nici n-a mai avut
clarviziunea din alte jocuri.

Bancu – A întors perfect min-
gea la golul lui Burlacu, dar n-a
fãcut un meci mare, faþã de pre-
cedentele apariþii. A greºit cam
multe pase ºi centrãri, însã ºi joa-
cã mult la risc, nu la alibi, urcã
permanent, creând superioritate.
Este într-o perioadã fastã, convo-
carea la naþionalã a venit firesc.

Mitriþã – A început foarte bine
meciul, ºi-a scos din joc adversarii,
a avut o ocazie mare când Curileac
a scãpat mingea. Scãpase spre 2-0,
dar Þigãnaºu a avut o intrare crimi-
nalã. Din pãcate, de atunci au înce-
put problemele: s-a accidentat ºi apoi
a avut acel conflict la pauzã. Este
un jucãtor care dribleazã permanent
ºi este „vânat” de adversari, aºa cã
trebuie sã se tempereze. Va lipsi
echipei în perioada urmãtoare. Pã-
cat, fiindcã poate merita ºi o con-
vocare la naþionalã.

Bãluþã – A avut 3 ratãri imen-
se, n-a fost în zi de gol, chiar
dacã a apãrut excelent la finali-
zare, a creat pericol în permanen-
þã. A fost coautor la ambele go-
luri ºi a muncit mult pentru echi-

pã. A avut ºi atitudine de cãpitan,
fiind în prim-plan ºi la duelurile
verbale cu adversarii, cu arbtrul,
care conteazã ºi ca încredere pen-
tru coechipieri.

Burlacu – A demonstrat cã me-
ritã sã joace titular, a marcat al
patrulea gol în acest sezon în care
a scos ºi douã penalty-uri ºi a ofe-
rit douã assist-uri. A ratat ºi o oca-
zie bunã, Curileac i-a anticipat
ºutul la colþul lung. E în formã,
este ºi la lotul naþional under 21.

Gustavo – A intrat în locul lui
Mitriþã, dar n-a fost la nivelul ce-
lui înlocuit. Face un campionat
bun, totuºi.

Dimitrov – Activ dupã ce a
intrat, s-a implicat în majorita-
tea acþiunilor, a alergat mult, aºa
trebuie sã conteze în joc o re-
zervã. L-a motivat ºi faptul cã a
pierdut locul de titular în faþa lui
Martic, e o concurenþã bunã în
acel flanc în care echipa a sufe-
rit mult timp.

Bãrbuþ – Din pãcate pentru el
a prins cam puþine minute pe te-
renul unde s-a afirmat în fotbalul
românesc. Deºi a jucat numai în
prelungiri, a fost activ, putea ob-
þine o loviturã de pedeapsã, dar
probabi arbitrul s-a gândit sã nu
se mai complice la 2-0.
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