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- Când Popescu a vãzut cã fiola
în care a suflat s-a înverzit ºi-a dat
seama cã situaþia este albastrã.
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Astãzi, în întreaga lume se sãr-
bãtoreºte Ziua Internaþionalã a
Educaþiei. În 1994, UNESCO a sta-
bilit aceastã zi, pentru a sãrbãtori
semnarea, în 1966, a tratatului
semnat de UNESCO ºi Organizaþia
Internaþionalã a Muncii, privind
condiþiile în care lucreazã cadrele
didactice. România face parte din
cele peste 200 de þãri care serbeazã
aceastã zi, astfel cã, astãzi, copiii
nu vor desfãºura cursuri conform
curriculei, dar vor fi prezenþi în grã-
diniþe ºi ºcoli, pentru a participa la
altfel de manifestãri. Judeþul Dolj
este ºi el prezent în aceastã arie.
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Nu puþini cetãþeni ai comu-
nelor aflate în vecinãtatea
municipiului Craiova se
plâng de numãrul mare al
câinilor fãrã stãpân care
sunt abandonaþi în localitãþi-
le lor. Una dintre cele mai
afectate, din acest punct de
vedere, este comuna Buco-
vãþ, mai ales în zona pãdurii
de la Leamna, acolo unde, de
regulã, sunt aruncaþi câinii
pe care proprietarii nu ºi-i
mai doresc. Primarul Cris-
tian Tuþã recunoaºte existen-
þa acestei probleme ºi chiar
solicitã sprijin pentru rezol-
varea situaþiei create. În ace-
laºi timp, autoritãþile sanitar-
veterinare atrag atenþia cã
stãm pe o adevãratã ”bom-
bã biologicã”, întrucât aceºti
câini fãrã stãpân, cu siguran-
þã nevaccinaþi, pot contacta
foarte uºor rabia, un virus
fatal pentru om, dacã nu este
tratat la timp.
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Criza catalanã, devine de la o
zi la alta, dupã referendumul
pentru autodeterminare, oficial
interzis, desfãºurat pe fondul
unei tensiuni teribile, prin inter-
venþia în forþã a poliþiei, tot mai
gravã, ºi, neîndoilenic, cea mai
gravã, de la puciul militar ratat
în 1981. Independentiºtii, din
cadrul coaliþiei Junts pel Si (îm-
preunã pentru Da) ºi Candida-
tura Unitãþii Populare (CUP)
doresc, potrivit „La Vanguardia”
ca Parlamentul catalan sã se
reuneascã luni, pentru a dezba-
te proclamarea independenþei.
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Mihai Tudose:

Preþul carburantului

nu a crescut

din cauza accizei
Premierul Mihai Tudose a

declarat, ieri, referitor la
majorarea preþului carburanþi-
lor, cã aceasta nu are legãturã
cu accizele, precizând cã dacã
transportatorii ameninþã cu
greva din aceasta cauzã, „ce sã
le spunem? Sã nu facã
grevã?”. Error! „Preþul
carburnatului nu a crescut din
cauza accizei. Dacã faceþi o
analizã pe creºterea preþului
barilului de petrol influenþat
de fenomenele meteo din
Golful Mexic, o sã vedeþi cã
nu a crescut absolut deloc din
cauza accizei. O sã avem o
discuþie. Ne-am întâlnit luna
trecutã. Vom continua descu-
þiile. Ameninþã cu greva? ce sã
le spunem? Sã nu facã?”, a
rãspuns, retoric, premierul,
dupã ce a fost întrebat despre
creºterea preþului carburanþi-
lor. În data de 1 octombrie a
fost al doilea termen de
majorare, cu 16 bani pe litru,
a accizelor la motorinã ºi
benzinã, termenul anterior
fiind 15 septembrie. Din
momentul anunþãrii pânã în
prezent, preþurile carburanþilor
au crescut la pompã cu pânã
la un leu, depãºind pragul de
5 lei/litru. În ºedinþa din 30
august, Guvernul a aprobat
Ordonanþa de modificare a
Codului Fiscal ºi majorarea
accizelor pentru benzinã ºi
motorinã gradual, în douã
etape: cu 0,16 lei/litru, înce-
pând cu 15 septembrie 2017, ºi
cu încã 0,16 lei/litru, începând
cu 1 octombrie 2017, niveluri
valabile pânã în anul 2022,
inclusiv. De atunci, transpor-
tatorii profesioniºti, care sunt
ºi cei mai mari consumatori
de carburanþi, au ameninþat
cu proteste ºi au avertizat cã
vor alimenta dinafara þãrii
dacã nu li se va restitui o parte
din accizã.
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Proiectul de lege adoptat de
Camera Deputaþilor modificã Le-
gea finanþãrii partidelor politice
ºi campaniilor electorale abro-
gând articolele potrivit cãrora
sumele primite cu încãlcarea pre-
verilor legale se confiscã ºi se
fac venit la bugetul de stat. Amen-
damentele care opereazã aceastã
modificare au fost propuse de de-
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Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat

ieri, la Piteºti, cã România a
pierdut 800 de milioane de lei

dupã ce a fost elimitatã acciza
la combustibil, “deºi trebuia sã
fie o situaþie win-win”, în timp

ce þara se transformã în cimiti-
rul maºinilor vechi.

“Sunt deranjat de faptul cã în România se
importã pe rupte maºini second hand în de-
trimentul maºinilor fabricate aici. Sunt în-
grijorat cã locurile noastre de muncã din Ro-
mânia pot fi puse în pericol. Vreau ca oa-
menii sã câºtige cât mai mult. Sunt sigur
deranjat ºi eu ca ºi fiecare român dacã creº-
te preþul la benzinã din cauza accizei dar în
acelaºi timp vreau sã vã spun cã în primul
semestru al anului acesta dupã eliminarea
accizei la combustibil bugetul a încasat mai
puþin cu 800 de milioane de lei. Noi când
am luat decizia de eliminare a accizei am
crezut cã este un acord „win win” câºtigã
ºi statul ºi cetãþenii sau firmele pentru cã
vor avea mai puþin de plãtit. Ce s-a întâm-
plat? Preþurile nu au scãzut au câºtigat nu-
mai companiile petroliere. Dacã vrem sã fa-
cem investiþii, bugetul are nevoie de surse
de finanþare”, a declarat, miercuri, preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu.

Federaþia Operatorilor Români de Trans-
port (FORT) intenþioneazã sã organizeze pro-
teste în þarã începând cu data de 3 noiem-

brie, din cauza menþinerii accizei aplicate car-
buranþilor la nivelul actual ºi a lipsei infras-
tructurii de transport, se aratã într-un co-
municat transmis miercuri. În data de 1 oc-
tombrie a fost al doilea termen de majorare,
cu 16 bani pe litru, a accizelor la motorinã
ºi benzinã, termenul anterior fiind 15 sep-
tembrie. Din momentul anunþãrii pânã în pre-
zent, preþurile carburanþilor au crescut la
pompã cu pânã la un leu, depãºind pragul
de 5 lei/litru.

Cât priveºte importul de maºini, Tãriceanu
spune cã România este o piaþã de desfacere
pentru maºinile second hand. “România a de-
venit în principal, în pofida faptului cã are doi

constructori mari – Renault ºi Ford, o piaþã de
desfacere pentru maºinile second hand. Asta
e bine pentru þãrile din occident care scapã de
aceste maºini pentru cã în loc sã le dea la re-
ciclare la dezmembrare ºi sã obþinã probabil
pe ele câteva sute de euro, obþin mii de euro
din vânzarea lor în România. Transformãm Ro-
mânia, în profida eforturilor fãcute prin pro-
gramul Rabla, în cimitir al maºinilor vechi din
Europa occidentalã. În momentul de faþã acor-
dãm tichete prin programul Rabla dar numã-
rul de maºini vechi importate depãºeºte nu-
mãrul maºinilor care se duc la casare prin pro-
gramul Rabla, situaþie complet nefireascã”, a
mai spus Tãriceanu.

Legea finanþãrii partidelor, modificatã:
Banii obþinuþi nelegal nu mai pot fi confiscaþi

Plenul Camerei Deputaþilor a adoptat, ieri,
proiectul care modificã Legea finanþãrii activitã-
þii partidelor politice ºi a campaniilor electora-

le, astfel încât sumele obþinute cu încãlcarea
prevederilor legale nu vor mai putea fi confiscate

ºi direcþionate cãtre bugetul de stat.

putaþii PSD. Un alt amendament
adus legii prevede cã “în cazurile
prevãzute la art. 52 alin. (1) pct.
1, 5-8, 20, 29 ºi 30, precum ºi la
alin. (2) pct. 21 fac obiectul con-
fiscãrii numai sumele de bani care
depãºesc limitele maxime prevã-
zute de lege pentru donaþii, îm-
prumuturi, contribuþii ºi cheltu-
ielie electorale, cu excepþia

sumelor neutilizate”.
Tot la propunerea PSD suma

alocatã anual partidelor politice de
la bugetul de stat este de cel pu-
þin 0,01% ºi cel mult 0,04% din
PIB, iar pentru partidele politice
care promoveazã femei pe listele
electorale, pe locuri eligibile,
suma alocatã de la bugetul de stat
va fi majoratã proporþional cu
numãrul mandatelor obþinute în
alegeri de candidaþii femei. În
forma supusã modificãrii, legea
prevedea cã suma alocatã anual
partidelor politice nu poate fi mai
mare de 0,04% din veniturile pre-
vãzute în bugetul de stat.

Un alt articol adoptat prevede
cã se considerã contravenþie,
dacã nu a fost sãvârºitã în ast-
fel de condiþii încât sã fie consi-
deratã infracþiune, ºi se sancþi-
oneazã cu amendã de la 100.000
lei la 200.000 lei neîndeplinirea
de cãtre partidul politic a sarcinii
de a utiliza sumele de bani primi-
te ca donaþii pentru achiziþiona-
rea clãdirilor care au destinaþia de
sediu al partidului politic în ter-

menul prevãzut de lege.
Deputaþii au decis cã anual,

pânã la data de 30 aprilie, parti-
dele politice au obligaþia de a de-
pune la Autoritatea Electoralã
Permanentã „un raport sintetic”
al veniturilor ºi cheltuielilor reali-
zate în anul precedent ºi nu „unul
detaliat”, aºa cum prevedea le-
gea în forma supusã amendãrii.

În forma adoptatã, Autorita-
tea Electoralã Permanentã are
misiunea de a asigura organiza-
rea ºi desfãºurarea alegerilor ºi
a referendumurilor, precum ºi
îndrumarea ºi ghidarea partide-
lor politice, alianþelor politice,
alianþelor electorale, precum ºi
a candidaþilor independenþi în
respectarea legilor ºi a standar-
delor internaþionale în materie.
„În exercitarea rolului sãu de
control, activitatea de prevenire
ºi îndrumare prevaleazã în faþa
celui sancþionator”, potrivit unui
amendament depus de deputatul
PSD Mircea Drãghici. USR a
anuntat în plen ca va ataca pro-
iectul de lege la CCR.
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Criza catalanã, devine de la o zi la alta,
dupã referendumul pentru autodetermina-
re, oficial interzis, desfãºurat pe fondul
unei tensiuni teribile, prin intervenþia în for-
þã a poliþiei, tot mai gravã, ºi, neîndoile-
nic, cea mai gravã, de la puciul militar
ratat în 1981. Independentiºtii, din cadrul
coaliþiei Junts pel Si (împreunã pentru Da)
ºi Candidatura Unitãþii Populare (CUP)
doresc, potrivit „La Vanguardia” ca Par-
lamentul catalan sã se reuneascã luni, pen-
tru a dezbate proclamarea independenþei.
Ieri dupã amiazã, era aºteptatã, potrivit
serviciului de presã al executivului cata-
lan, o declaraþie a preºedintelui guvernu-
lui regional, Carles Puigdemont, care anun-
þase marþi la BBC, cã „proclamarea inde-
pendenþei este o chestiune de zile”. Ime-
diat, dupã discursul de marþi seara, al Re-
gelui Filip al VI-lea, de o fermitate fãrã
precedent, denunþând conduita iresponsa-
bilã a autoritãþilor de la Barcelona ºi pune-
rea în pericol a stabilitãþii întregii Spanii,
justiþia de la Madrid i-a convocat în vede-
rea inculpãrii pe ºeful poliþiei catalane,
Joseph Lluis Trapero, unul dintre adjunc-
þii acestuia, Teresa Laplana, ºi liderii aso-

ciaþiilor civice independentiste, Jordi San-
chez ºi Jordi Quixart, preºedinþii Adunãrii
Naþionale Catalane (ANC) respectiv Om-
nium. Vizat de o anchetã a Justiþiei este ºi
Carles Puigdemont ºi întreg executivul
catalan pentru nesupunere în faþa legii ºi
deturnarea de fonduri publice, în legãturã
cu organizarea referendumului. Poliþia
catalanã – Mossos – este acuzatã de a nu
fi intervenit, pentru degajarea încercuirii
Gãrzii Civile, în timp ce angajaþii acesteia
efectuau percheziþii la Ministerul econo-
miei, apoi incitarea la rebeliune, o faptã
gravã, pedepsitã cu închisoare de 15 ani
în cazul cã este sãvârºitã de un funcþio-
nar public. Problema Cataloniei a fost dez-
bãtutã, ieri, în Parlamentul European, re-
comandându-se o mediere internaþionalã,
cu implicare europeanã. Guvernul spaniol
de la Madrid se pregãteºte deja sã treacã
regiunea sub controlul sãu, în temeiul art.
155 din Constituþie, niciodatã invocat, pen-
tru nerespectarea obligaþiilor consituþio-
nale ºi atentarea gravã la integritatea sta-
tului. Discursul fãrã precedent al Regelui
Spaniei a avut loc într-o zi marcatã de ma-
nifestãri de masã în Catalonia, prin apor-

tul marilor sindicate, care au chemat la
grevã generalã. Pentru Spania, declanºa-
rea unilateralã a autonomiei nu are niciun
fel de bazã legalã, referendumul fiind or-
ganizat prin desconsiderarea premeditatã
a unei decizii exprese a Curþii Constituþio-
nale, ºi violarea principiului fundamental
al „unitãþii indisolubile a naþiunii spaniole”
(art. 2 al Constituþiei din 1978). Pentru
comunitatea internaþionalã situaþia este
încurcatã. Catalonia se prevaleazã de drep-
tul popoarelor de a dispune de ele însele,
principiul de drept internaþional, care a
permis în ultimii ani, Kosovo ºi Muntene-
gru, sã se rupã, dar atenþie, secesiune, cu
susþinerea din partea UE (!). Ce „princi-
piu” s-a aplicat acolo? Dar acest drept nu
a fost aplicat, pânã acum, de statele de-
mocratice, însãºi noþiunea de popor cata-
lan fiind dificil de definit. Chestiunea de-
vine sensibilã pentru þãri precum Regatul
Unit, care are probleme cu Scoþia, sau
Belgia, în aceeaºi situaþie cu Flandra, unde
nu lipsesc veleitãþile secesioniste. Minis-
trul spaniol de interne a asigurat deja cã
statul spaniol va face tot ce permite le-
gea, dacã în cele din urmã Catalonia îºi

declarã independenþa. Lucrurile sunt ex-
trem de complicate ºi orice se poate în-
tâmpla, deºi eventuala declaraþie unilate-
ralã de independenþã nu are valoare lega-
lã. Catalanii nu pot rãmâne în UE, adeziu-
nea lor necesitând ratificarea de toate þã-
rile membre, inclusiv Spania, ceea ce pare
improbabil. Ar urma o discuþie complica-
tã privind apartenenþa la zona euro sau
spaþiul Schengen. O eventualã secesiune
ar mãri datoria publicã, care atinge, mo-
mentan, 34% din PIB, iar transferul unei
pãrþi din datoria Spaniei, ar duce datoria
catalanã la 100% din PIB. Sunt ºi alte ele-
mente macroeconomice care trebuie avute
în vedere, precum relocarea unor firme
mari din sectorul agro-alimentar, bãnci,
afectarea turismului, º.a.m.d.. Catalonia,
chiar dacã independentiºtii sunt determi-
naþi, reprezintã doar 6% din suprafaþa
Spaniei, este mai mare decât Belgia, la fel
de populatã precum Bulgaria (7,5 milioa-
ne) identic de bogatã ca Irlanda, cu un
PIB de 224 miliarde euro în 2016. Dificil
de evaluat, toate consecinþele eventualei
proclamãri a independenþei, care anunþã
tensiuni, la nivelul întregi Spanii.

Phil Hogan, comisarul pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã, a
declarat: „Sfârºitul sistemului co-
telor reprezintã un punct de coti-
turã important pentru sectorul
nostru, european, al zahãrului ºi
marcheazã o altã etapã însemna-
tã din orientarea cãtre piaþã a
politicii agricole comune. Produ-
cãtorii vor avea acum posibilita-
tea de a-ºi extinde schimburile
comerciale pe pieþe internaþiona-
le, iar cu sprijinul adecvat în ma-
terie de politici din partea Comi-
siei Europene – cum este Obser-
vatorul pieþei zahãrului, care fur-
nizeazã informaþii prompte ºi re-
levante despre piaþã – ei ar trebui
sã dispunã de toate posibilitãþile
care sã le asigure reuºita. Sunt con-
vins cã, din momentul în care a
fost hotãrâtã data la care vor lua
sfârºit cotele de zahãr, industria ºi-
a asigurat o poziþie favorabilã
care sã-i permitã sã beneficieze
de oportunitãþile pe care le pre-
zintã eliminarea acestor cote.”

Un tarif la import
substanþial al UE

Decizia de a pune capãt cote-
lor de zahãr acum a fost luatã de

Observator al pieþei zahãrului ce furnizeazã analize ºi statistici
pe termen scurt

Ultimul sistem existent de cote agricole din Uniunea
Europeanã, cel care gestioneazã producþia de zahãr, a
fost eliminat începând cu data de 30 septembrie, dupã
aproape 50 de ani. Sfârºitul sistemului de cote le oferã
producãtorilor posibilitatea de a-ºi adapta producþia la
oportunitãþile comerciale reale ºi simplificã totodatã

gestionarea politicilor ºi sarcina administrativã pentru
operatori, cultivatori ºi comercianþi.

comun acord de Parlamentul Eu-
ropean ºi statele membre în ca-
drul reformei din 2013 a politicii
agricole comune (PAC), în urma
unui amplu proces de reformã ºi
restructurare iniþiat în 2006. Sec-
torul zahãrului va putea fi susþi-
nut în continuare prin mãsuri pre-
cum un tarif la import substanþi-
al al UE (în afara acordurilor co-
merciale preferenþiale), sprijin
pentru depozitarea privatã, mã-
suri de rãspuns rapid la crizele
grave ce afecteazã preþurile, spri-
jin pentru venit destinat fermie-
rilor sub forma plãþilor directe,
sprijin cuplat facultativ pentru
sectoarele în dificultate ºi, nu în
ultimul rând, posibilitatea nego-
cierii colective a condiþiilor de
repartizare a valorii. 

Sfârºitul sistemului
urmeazã reformei

semnificative
a sectorului

Având în vedere sfârºitul sis-
temului cotelor, Comisia a ame-
liorat transparenþa pe piaþa de
profil. În acest sens, a fost creat
un Observator al pieþei zahãru-

lui ce furnizeazã analize ºi statis-
tici pe termen scurt, precum ºi
analize ºi perspective care sã
sprijine fermierii ºi procesatorii
în administrarea eficace a activi-
tãþii. Sistemul cotelor de zahãr a
fost introdus în 1968, o datã cu
primele reguli din cadrul politicii
agricole commune (PAC) referi-
toare la zahãr ºi cu un preþ de
sprijin pentru producãtori fixat la
un nivel semnificativ mai mare
decât preþul de pe piaþa mondia-
lã. Sfârºitul sistemului urmeazã
reformei semnificative a secto-
rului, din perioada 2006-2010.

MARGA BULUGEAN

MIRCEA CANÞÃR



4 / cuvântul libertãþii joi, 5 octombrie 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Dupã cum au anunþat repre-
zentanþii Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean Dolj (IPJ) Dolj, Do-
rel Florin Moanþã, de 57 de ani,
din Craiova a fost depistat de
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova,
pe 17 septembrie a.c., în timp ce
conducea un autoturism Opel
având o alcoolemie peste limita
legalã (2,45 g/l în sângele recol-
tat). Pe 28 septembrie a.c., bãr-
batul a fost prins din nouã bãut
la volan, de aceastã datã fiind
depistat de poliþiºtii Secþiei 4 Po-
liþie în timp ce conducea acelaºi
autovehicul deºi se afla sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice ( 2,80
g/l în sângele recoltat) ºi având
suspendat dreptul de a conduce.-
 Cele douã cauze au fost reunite
ºi s-a dispus efectuarea în conti-
nuare a urmãririi penale faþã de
craioveanul de 57 de ani sub as-
pectul sãvârºirii a douã infracþi-
uni de „conducere a unui vehicul
sub influenþa alcoolului” ºi a unei
infracþiuni de „conducerea unui
vehicul de cãtre o persoanã cã-

Craiovean arestat dupã ceCraiovean arestat dupã ceCraiovean arestat dupã ceCraiovean arestat dupã ceCraiovean arestat dupã ce
a fost prins de douã ori bãut la volana fost prins de douã ori bãut la volana fost prins de douã ori bãut la volana fost prins de douã ori bãut la volana fost prins de douã ori bãut la volan

Un craiovean de 57 de ani a fost
arestat preventiv, în cursul zilei de marþi,
fiind cercetat de oamenii legii pentru
comiterea mai multor infracþiuni la regi-
mul circulaþiei pe drumurile publice. Mai
exact, în sarcina lui s-a reþinut cã a ur-

cat de douã ori beat la volan, în cel de-al
doilea caz având ºi permisul de condu-
cere suspendat. Mai mult, luna trecutã
craioveanul a fost trimis în judecatã într-
un alt dosar, pentru violenþã în familie,
dupã ce ºi-a agresat soþia.

reia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendatã”-
. Astfel, în baza probatoriului ad-
ministrat de poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craiova, dupã ce
au primit rezultatele analizelor de
sânge, s-a dispus, marþi, 3 oc-
tombrie a.c., reþinerea suspectu-

lui pe o perioada de 24 de ore,
propunându-se punerea în miº-
care a acþiunii penale ºi arestarea
preventivã. În aceeaºi zi, procu-
rorul de caz din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, a luat decizia solicitãrii ares-
tãrii preventive a craioveanului.

Bãrbatul a fost prezentat în ace-
eaºi zi Judecãtoriei Craiova, in-
stanþa dispunând arestarea pre-
ventivã a inculpatului: „Admite
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova. Dispu-
ne arestarea preventivã a incul-
patului Moanþã Florin Dorel, pe
o duratã de 30 de zile, de la 03
octombrie 2017 pânã la data 01
noiembrie 2017 inclusiv, pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni de
„Conducerea unui vehicul sub in-
fluenþa alcoolului sau a altor
substanþe”. Respinge cererea for-
mulatã de inculpat prin apãrã-
tor de luarea a controlului judi-
ciar sau arestului la domiciliu.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 de ore de la pronunþare. Pro-

nunþatã în camera de consiliu,
azi, 03 octombrie 2017”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instan-
þei. Craioveanul de 57 de ani a fost
încarcerat în Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv al I.P.J. Dolj.

În plus, bãrbatul nu este la pri-
ma infracþiune. Pe 19 septembrie
a.c., s-a înregistrat la Judecãto-
ria Craiova dosarul în care Flo-
rin Dorel Moanþã a fost trimis în
judecatã pentru violenþã în fami-
lie, dupã ce ºi-a agresat soþia,
cauza fiind acum analizatã în ca-
mera preliminarã. Femeia a inten-
tat divorþul, iar în luna iulie a ob-
þinut un ordin de protecþie împo-
triva bãrbatului, care îi interzicea
acestuia sã se apropie la mai pu-
þin de 500 de metri de soþie.

Doljeni condamnaþi definitiv pentru mitã
Cei doi tineri de 17, respectiv 23 de ani, din comuna

doljeanã Lipovu, care au fost prinºi, pe 5 decembrie anul
trecut, încercând sã mituiascã doi agenþi de la Secþia 2
Poliþie Craiova cu toþi banii pe care îi aveau la ei, respec-
tiv 131 de lei, ºi un telefon Nokia Lumia, au fost condam-
naþi definitiv. Magistraþii de la Curtea de Apel Craiova au
respins, marþi, 3 octombrie a.c., apelul declarat împotriva
sentinþei din 14 iulie a.c. prin care Tribunalul Dolj i-a
condamnat la pedeapsa asistãrii zilnice pe o perioadã de
5 luni, respectiv 2 ani de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 3 ani ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii pentru dare de mitã ºi condu-
cerea unui vehicul fãrã permis de conducere.

Sentinþa în cazul celor doi ti-
neri doljeni, Ionuþ Nicolae, de 17
ani, din comuna Lipovu, ºi Ale-
xandru Marius Cioroianu, de 23
de ani, din aceeaºi localitate, a
rãmas definitivã marþi, 3 octom-
brie a.c., la Curtea de Apel Cra-
iova, dupã ce instanþa a respins
apelul declarat în cauzã de pri-
mul dintre inculpaþi: „Respinge
apelul ca nefondat. Obligã ape-
lantul la 100 lei, cheltuieli ju-
diciare statului. Onorariul apã-
rãtorului din oficiu rãmâne în
sarcina statului. Definitivã.

Pronunþatã în ºedin-
þã publicã”. Cei doi
rãmân, astfel, cu pe-
depsele primite la Tri-
bunalul Dolj.

Reamintim cã, pe
16 ianuarie a.c., s-a
înregistrat la Tribu-
nalul Dolj dosarul în
care procurorii Par-
chetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fi-
nalizat cercetãrile,
efectuate împreunã
cu ofiþerii Serviciul
Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj ºi au dis-
pus trimiterea în ju-
decatã a inculpaþilor
Ionuþ Nicolae, de 17
ani, din comuna Lipo-
vu, cercetat sub mã-
sura controlului judi-

ciar, pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de dare de mitã ºi condu-
cerea unui vehicul fãrã permis
de conducere, ºi Alexandru Ma-
rius Cioroianu, de 23 de ani, din
aceeaºi localitate, cercetat, de
asemenea, sub mãsura contro-
lului judiciar, pentru sãvârºirea
infracþiunii de dare de mitã.

Un telefon Nokia Lumia ºi
131 de lei ... ºpagã

Potrivit DGA, ”pe 05.12.2016,
doi agenþi de poliþie în cadrul
unei Secþii de Poliþie – I.P.J.
Dolj au formulat denunþuri la
D.G.A. – Serviciul Judeþean An-
ticorupþie Dolj, prin care arã-
tau faptul cã, în timp ce se aflau
în exercitarea atribuþiilor de ser-
viciu, N.I. (n.r.-Nicolae Ionuþ)
ºi C.A.M. (n.r. – Cioroianu Ale-
xandru Marius) le-au oferit o
sumã de bani, precum ºi un te-
lefon mobil marca Nokia Lumia
pentru a nu întocmi dosar penal
primului, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de conducerea unui
vehicul fãrã permis de condu-
cere. Deºi cei doi agenþi de po-
liþie au refuzat categoric ofer-
ta, inculpaþii au insistat, astfel
cã s-a procedat la organizarea
activitãþii de surprindere în fla-
grant, ocazie cu care N.I. ºi
C.A.M. au fost surprinºi în timp
ce le ofereau acestora întreaga
sumã de bani ce o aveau asupra

lor, precum ºi un telefon mobil
marca Nokia Lumia, a cãrei va-
loare de piaþã se situeazã în ju-
rul sumei de 1.200 lei. Cei doi
inculpaþi au fost reþinuþi pe o
perioadã de 24 ore iar, ulterior,
prin ordonanþa Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj s-a
dispus luarea mãsurii controlu-
lui judiciar”. Cei doi poliþiºti
care au refuzat mita sunt agent-
ºef adjunct Tudor Judeþ ºi agent
Ionuþ Andrei, de la Secþia 2 Poli-
þie Craiova. Ei au oprit pe bule-
vardul „Nicolae Romanescu” au-
toturismul BMW la volanul cãru-
ia a fost identificat Ionuþ Nico-
lae, de 17 de ani, din comuna Li-
povu, pe scaunul din dreapta fi-
ind Marius Alexandru Cioroianu.

Tinerii au recunoscut totul, au
cerut sã beneficieze de reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, solicitare admisã de Tri-
bunalul Dolj, instanþã, care mier-
curi, 14 iunie a.c., a pronunþat
sentinþa. Inculpatul minor a fost
condamnat la mãsura educativã
neprivativã de libertate a asistã-
rii zilnice pe o perioadã de 5 luni
pentru sãvârºirea infracþiunilor
de dare de mitã ºi conducere a
unui vehicul fãrã permis de con-
ducere, iar Cioroianu a primit 2
ani de închisoare cu suspendare
pe durata termenului de încer-
care de 3 ani ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii.
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Câinii fãrã stãpân nu par sã mai
fie o problemã aºa de mare în Cra-
iova, aºa cum se întâmpla în urmã
cu câþiva ani, dar dau acum bãtai
de cap în localitãþile învecinate
municipiului. Aºa se întâmplã la
Bucovãþ, unde atât localnicii, cât
ºi autoritãþile acuzã faptul cã pro-
prietari de animale din oraº îºi
abandoneazã câinii, îndeosebi, în
pãdurile din jurul satului Leamna.
De acolo, câinii pleacã în cãutare
de hranã, ajungând pe strãzile din
interiorul localitãþii. „Câinii fãrã
stãpân sunt, într-adevãr, o proble-

mã la Bucovãþ, ºi nu de astãzi, ci
de mai mult timp. Ne confruntãm
cu acest fenomen ºi am încercat
ºi noi sã vedem de unde provin
aceºti câini vagabonzi. Nici unul
nu aparþine cetãþenilor noºtri, ei
au fost abandonaþi în pãdure ºi,
de acolo, migreazã spre sate. La
fel se întâmplã ºi cu gunoaiele, pe
care le gãsim aruncate pe margi-
nea drumului sau chiar a cursuri-
lor de apã ce traverseazã comu-
na”, a declarat Cristian Tuþã.

Câinii sunt abandonaþi de
cetãþeni din alte localitãþi

Primarul de la Bucovãþ admite
cã aceºti câini ar trebui strânºi ºi
duºi într-un adãpost special, lu-
cru care ar trebui sã fie fãcut de
cãtre un serviciu de ecarisaj. Din
pãcate, nu existã aºa ceva la ni-
velul primãriei, care nu îºi per-
mite costurile de întreþinere unei
astfel de activitãþi. ”Cetãþenii vin
aici, îi lasã ºi apoi dispar cu ma-
ºinile. Este destul de greu sã îi
prindem, în momentul în care fac
acest lucru. O parte din aceºti
câini au fost adoptaþi de oamenii

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Nu puþini cetãþeni ai comunelor aflate în vecinãtatea munici-
piului Craiova se plâng de numãrul mare al câinilor fãrã stãpân
care sunt abandonaþi în localitãþile lor. Una dintre cele mai afec-
tate, din acest punct de vedere, este comuna Bucovãþ, mai ales
în zona pãdurii de la Leamna, acolo unde, de regulã, sunt arun-
caþi câinii pe care proprietarii nu ºi-i mai doresc. Primarul Cris-
tian Tuþã recunoaºte existenþa acestei probleme ºi chiar solici-
tã sprijin pentru rezolvarea situaþiei create. În acelaºi timp,
autoritãþile sanitar-veterinare atrag atenþia cã stãm pe o ade-
vãratã ”bombã biologicã”, întrucât aceºti câini fãrã stãpân, cu
siguranþã nevaccinaþi, pot contacta foarte uºor rabia, un virus
fatal pentru om, dacã nu este tratat la timp.

de la noi din comunã, însã destui
au rãmas pe stradã ºi ar trebui
luaþi ºi duºi într-un adãpost. Mi-
am propus sã vorbesc ºi cu cei
de la ecarisaj, din Craiova, pen-
tru a gãsi împreunã o soluþie care
sã nu fie foarte costisitoare pen-
tru bugetul local”, ne-a precizat
primarul Cristian Tuþã. Acesta a
dat exemplul unui cal, al cãrui
cadavru a fost lãsat pe raza co-
munei ºi care a fost incinerat, în
cele din urmã, pe banii primãriei,
întreaga operaþiune costând
2.000 de lei.

Ecarisajul de la Craiova intervine
doar în baza unui protocol

Singurul adãpost pentru câinii
fãrã stãpân din Dolj este cel de la
Breasta, construit de Primãria Cra-
iova ºi gestionat de SC Salubrita-
te, care are în subordine ºi singu-
rul serviciu de ecarisaj din judeþ.

Acolo ar trebui sã ajungã ºi câinii
de la Bucovãþ, însã reprezentanþii
SC Salubritate spun cã nu au pu-
tut sã intervinã întrucât nu a avut
nici o bazã legalã pe care sã acþio-
neze. ”Legislaþia în vigoare permi-
te încheierea unor protocoale în-
tre operatorii care au delegatã ac-
tivitatea de gestionare a câinilor
fãrã stãpân într-o unitate adminis-
trativ teritorialã cu primãriile din
localitãþile limitrofe. Prin urmare,
SC Salubritate Craiova SRL are
posibilitatea de a interveni pentru
capturarea câinilor aflaþi pe dome-
niul public al comunei Bucovãþ,
însã doar dupã semnarea acestui
protocol, a cãrui încheiere trebuie
solicitatã de cãtre autoritãþile loca-
le din comunã”, a declarat Cristi-
na Ghenea, purtãtor de cuvânt în
cadrul SC Salubritate Craiova SRL.
Reamintim cã, ºi în Craiova, hin-
gherii intervin pentru capturarea
câinilor fãrã stãpân de pe strãzi doar
la solicitarea scrisã sau telefonicã
a cetãþenilor.

Microciparea tuturor câinilor,
cea mai potrivitã soluþie

Autoritãþile sanitar-veterinare
afirmã cã existã, totuºi, ºi o solu-
þie foarte eficientã, care se  aflatã

la îndemâna fiecãrui proprietar de
animale: microciparea tuturor câi-
nilor pe care îi deþin. Toate datele
despre animal ajung atunci în re-
gistrul de evidenþã a câinilor cu
stãpân - care a fost creat la nivel
naþional din anul 2014 – ºi, astfel,
se va ºti exact cui aparþine câinele
abandonat. Amenda, cu siguranþã,
îi va descuraja pe cei care îºi lasã
animalele la marginea drumului. În
plus, microciparea ºi întocmirea
carnetului de sãnãtate – costuri pe
care le suportã proprietarul –asi-
gurã gratuitatea vaccinãrii împo-
triva rabiei. ”La nivelul României,
din 2014 de când funcþioneazã
aceastã bazã de date, dintr-un to-
tal de 4,5 milioane de câini, au fost
microcipaþi ºi înscriºi doar 1 mili-
on. La nivelul Doljului, sunt cam
240.000 de câini ºi introduºi în sis-
tem, pânã la aceastã datã, sunt
110.000, fiind unul dintre judeþele
cu cea mai mare ratã de vaccina-
re, totuºi. Dar, este foarte necesar
ca toþi proprietarii de animale sã
conºtientizeze cã trebuie sã se pro-
tejeze pe ei ºi pe animalele lor, vac-
cinându-le. Ar fi foarte uºor de
urmãrit atunci, printr-o verificare
a sistemului, cine este persoana
care a abandonat un câine ºi sã ne
îndreptãm împotriva acesteia, con-
form prevederilor legale pe care le
avem”, a explicat directorul ad-
junct al Direcþiei Sanitar-Veterina-
re Dolj, dr. Costicã Retea.

Reprezentanþii DSVSA Dolj:
„Stãm pe o bombã biologicã”

Gestul de a abandona un câine
poate avea, însã, consecinþe la
care puþini dintre cei care fac
acest lucru se gândesc. Tot auto-
ritãþile veterinare atrag atenþia cã,
în pãdurile în care sunt lãsaþi, câi-
nii pot foarte uºor sã contacteze,
de la alte animale, de la vulpi în
special, rabia, un virus foarte pe-
riculos ºi pentru om. „De obicei,
vaccinul contra rabiei are o pe-
rioadã de acoperire de aproape doi
ani, dupã care câinele este expus

acestui virus. De aceea, este foar-
te important ca proprietarii sã
meargã cu animalele lor la vacci-
nat. Trebuie sã înþelegem cã stãm
pe o bombã biologicã. DSVSA
Dolj a efectuat, în perioada 1-3
martie, o analizã a campaniei de
vaccinare anti-rabicã 2016-2017
a câinilor ºi pisicilor din gospo-
dãriile populaþiei existente în ju-
deþul Dolj. Rezultatul: multe car-
nivore sunt nevaccinate ºi, deci,
expun populaþia la un mare risc.
Ori proprietarii sunt obligaþi, prin
lege, sã prezinte medicilor veteri-
nari animalele, documentele ºi in-
formaþiile necesare identificãrii”,
a mai spus directorul adjunct Cos-
ticã Retea.

Rabia este foarte periculoasã
pentru om

La aceastã datã, un numãr foar-
te mare de câini din judeþul Dolj
nu sunt identificaþi prin microci-
pare ºi nu sunt vaccinaþi anti-ra-
bic, fiind expuºi contaminãrii cu
virusul rabic ce duce la apariþia ra-
biei ºi pune în pericol viaþa oame-
nilor. Turbarea este produsã de un
virus care atacã sistemul nervos.
Specialiºtii în medicinã veterinarã
spun cã, odatã ce apar simptome
ale bolii, efectul este fatal. Prin muº-
cãtura sau zgârietura unui animal
infectat, boala se transmite imediat
la om, iar medicii veterinari averti-
zeazã cã, dacã nu se merge la doc-
tor într-un timp scurt, virusul se
rãspândeºte la sistemul nervos ºi
nu se mai poate face nimic pentru
persoana respectivã. Un tratament
pentru stoparea acestui virus la om
este extrem de scump ºi ajunge
pânã la 2.000 de euro, în timp ce
vaccinarea unui câine sau a unei
pisici împotriva rabiei costã doar
5 euro. Refuzul identificãrii prin
microcipare se sancþioneazã, po-
trivit Legii 258/2013, cu amendã
de la 2.000 la 5.000 de lei, iar re-
fuzul vaccinãrii anti-rabice a câi-
nilor cu amendã de la 5.000 la
10.000 de lei.
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Micuþii cetãþeni europeni par cã-ºi cunosc drepturile, iar
unul dintre acestea este chiar dreptul la educaþie. În acest
context, ºcoala la Padea are un rol important, iar adminstraþia
localã ºi conducerea unitãþii ºcolare chiar se preocupã, deo-

În conformitate cu prevederile contractu-
lui colectiv de muncã unic ºi articolul 4 din
Ordinul ministrului Educaþiei Naþionale
nr.3382/24.02.2017, privind structura anului
þcolar 2017/2018, în ziua de 5 octombrie –
Ziua Internaþionalã a Educaþiei, în timpul pro-
gramului de lucru se vor desfãºura activitãþi
specifice acestui eveniment ºi „nu se vor
presta activitãþile prevãzute în fiºa postului a
fiecãrui salariat din învãþãmânt”. În cadrul

Ieri, la Grãdiniþa cu Program
Prelungit „Eden” copiii au þinut sã
sãrbãtoreascã „Ziua Internaþionalã
a animalelor”, aºa cum au crezut
ei de cuviinþã, folosindu-ºi imagi-
naþia, ºi cu ajutorul pãrinþilor, care
s-au implicat în acest proiect. Cei
mici au realizat animãluþe din legu-
me ºi fructe, unele mai frumoase
ca altele, iar creeaþiile lor au fost
expuse în holul unitãþii de învãþã-

Cadrele didactice de la Grãdi-
niþa cu program prelungit “Elena
Farago” din Craiova au marcat,
ieri, “ZIUA INTERNAÞIONALÃ
A ANIMALELOR” care este sãr-
bãtoritã în fiecare an la 4 octom-
brie. Este menitã sã celebreze via-
þa animalelor, în toate formele ei
ºi sã contribuie la conºtientiza-
rea diverselor roluri pe care ani-
malele le au în viaþa oamenilor.
La aceastÎ manifestare preºcola-

Micuþii de la „Elena Farago”Micuþii de la „Elena Farago”Micuþii de la „Elena Farago”Micuþii de la „Elena Farago”Micuþii de la „Elena Farago”
au marcat Ziua internaþionalã a animalelor

rii, împreunÎ cu pÎrinþii ºi doam-
nele educatoare au confecþionat
animÎluþe din fructe ºi legume
care au fost expuse în incinta
grÎdinþei. De asemenea au purtat
costume ºi mÎºti de animaluþe, au
promovat drepturile ºi bunãsta-
rea tuturor animalelor, fie ele cu
stãpân sau fãrã, sãlbatice sau do-
mestice, dupã cum a precizat
prof. Elena Claudia ªtefan, direc-
tor al grãdiniþei.

Animãluþe din fructe ºi legume,Animãluþe din fructe ºi legume,Animãluþe din fructe ºi legume,Animãluþe din fructe ºi legume,Animãluþe din fructe ºi legume,
realizate de prichindeii de la Grãdiniþa „Eden”realizate de prichindeii de la Grãdiniþa „Eden”realizate de prichindeii de la Grãdiniþa „Eden”realizate de prichindeii de la Grãdiniþa „Eden”realizate de prichindeii de la Grãdiniþa „Eden”

mânt, într-o adevãratã
expoziþie. „Aceastã sãr-
bãtoare recunoaºte lo-
cul pe care animalele le
au în viaþa noastrã, iar
cele de companie au un
rol important în forma-
rea caracterului ºi per-
sonalitãþii copiilor, ân-
vãþândui sã fie respon-
sabili, sã le îngrijeascã
ºi sã le hrãneascã. Tre-

buie sã înþelegem cu toþii cã aces-
te suflete ne-au fost lãsate în grijã,
nu în posesie. La noi, aºa cum aþi
vãzut, este mare forfotã, cei mici
realizând animale din fructe ºi le-
gume, iar implicarea cadrelor di-
dactice ºi a pãrinþilor a fost desã-
vârºitã ºi ne bazãm pe un partene-
riat ºcoalã - familie”, a precizat
prof.  Nicoleta Cãpitãnescu, di-
rector al Grãdiniþei „Eden”.

CRISTI PÃTRU
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dar participã la activitãþi extra-curricularedar participã la activitãþi extra-curricularedar participã la activitãþi extra-curricularedar participã la activitãþi extra-curricularedar participã la activitãþi extra-curriculare

Astãzi, în întreaga lume se sãrbãtoreºte Ziua Internaþionalã a Educaþiei.
În 1994, UNESCO a stabilit aceastã zi, pentru a sãrbãtori semnarea, în 1966,
a tratatului semnat de UNESCO ºi Organizaþia Internaþionalã a Muncii, privind
condiþiile în care lucreazã cadrele didactice. România face parte din cele peste
200 de þãri care serbeazã aceastã zi, astfel cã, astãzi, copiii nu vor desfãºura
cursuri conform curriculei, dar vor fi prezenþi în grãdiniþe ºi ºcoli, pentru a
participa la altfel de manifestãri. Judeþul Dolj este ºi el prezent în aceastã arie.

activitãþi, la care este obligatorie prezenþa
copiilor. Sunte foarte multe evenimente, in-
clusiv acþiuni de ecologizare, iar cei mici, de

la Grãdiniþe, pot ieºi, dacã vremea va permi-
te, la joacã în curte. De asemenea, am adres-
ta rugãmintea de a avea loc ºi dezbateri dedi-
cate problematicii actuale ºi de viitor a siste-
mului educaþional din România (puncte tari,
puncte slabe, prioritãþi) ”. Ministerul Educa-
þiei Naþionale a lansat în dezbatere publicã le-
gea manualului unic, principalul aspect aflat
în discuþie fiind caracterul unic sau alternativ
al manualelor utilizate la nivelul învãþãmântu-
lui preuniversitar. Pentru a lua o decizie care
sã fie în acord cu interesul elevilor, principalii
beneficiari ai sistemului educaþional, repre-
zentanþii ISJ Dolj solicitã punctul de vedere
al fiecãrei instituþii din subordine, acesta pu-
tând fi transmis pânã pe 6 octombrie, ora
13:00, la fax 0251/421824, 0351/407396.

CRISTI PÃTRU

unei întâlniri cu mass-media, prof.  Monica
Leontina Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj a punctat agen-
da acestei zile: „Aº dori sã aduc, la început,
mulþumiri cadrelor didactice pentru implica-
rea în întregul proces de învãþãmânt, fiindcã
o educaþie de calitate reprezintã cheia succe-
sului. Revenind la acþiunile de astãzi, fiecare
instituþie de învãþãmânt îºi organizeazã, aºa
cum directorii au gãsit de cuviinþã, propriile

Elevii din Drãnic au primit ghiozdãnele de la BruxellesElevii din Drãnic au primit ghiozdãnele de la BruxellesElevii din Drãnic au primit ghiozdãnele de la BruxellesElevii din Drãnic au primit ghiozdãnele de la BruxellesElevii din Drãnic au primit ghiozdãnele de la Bruxelles
Elevii ªcolii Gimnaziale din localitatea doljeanã

Padea (comuna Drãnic) au avut parte, ieri, de o
lecþie deosebit de interesantã despre Uniunea
Europeanã.  Cei 80 de elevi au aflat, astfel, cum
funcþioneazã marea familie europeanã, câte þãri
fac parte din acest mecanism ºi ce rol are þara
noastrã, România,  dovedindu-se, la final, cã sunt
foarte atenþi la explicaþiile doamnei învãþãtoare,
informaþiile noi completând tabloul cunoaºterii.

potrivã, de modul în care se desfãºoarã actul educaþional.
La finalul expunerii, elevii au primit ghiozdãnele, echipate

cu rechizitele necesare, precum ºi câteva mici surprize, cum
ar fi o hartã a Uniunii Europene,  ºi mai multe piese de puzzle,
care aºezate în ordine ofereau imaginea bãtrânului continent.

Gestul a venit din partea domnului europarlamentar Mari-
an-Jean Marinescu, vicepreºedinte al grupului PPE din Par-
lamentul European: “Uniunea Europeanã are foarte multe
programe educaþionale, iar mulþi dintre profesorii noºtrii sunt
antrenaþi în implementarea lor, elevii constituind întotdeau-
na grupurile þintã. Pe de altã parte, ºcoala româneascã este o
ºcoalã de calitate ºi nu ascund faptul cã, la Bruxelles, mã

cautã foarte mulþi elevi, studenþi români. Partea ºi mai fru-
moasã este cã mã reîntâlnesc, la Parlamentul European sau
la Comisie, cu o unii dintre aceºtia, pentru cã ei obþin job-uri
bune, pe bazã de concurs, ºi ne mândrim cu ei. Mãrturisesc
cã mi-aº dori ca, într-o zi, sã stau de vorbã la Bruxelles sau
la Strasbourg cu unul dintre elevii cãruia, astãzi, i-am oferit
un ghiozdãnel, prin intermediul consilierilor mei”, a subliniat
deputatul european. Sãptãmâna trecutã, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu a oferit ghiozdane ºi rechizite ºi ele-
vilor gorjeni.

MARGA BULUGEAN
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Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Dolj continuã cãlãtoria prin
judeþ a proiectului „Dolju-n buca-
te” ºi mai face un popas la Calafat,
în Festivalul „Roadele toamnei”,  alã-
turi de Primãria, Consiliul Local Ca-
lafat ºi Casa de Culturã din localita-
te! Evenimentul va avea loc sâmbã-
tã, 7 octombrie, de la ora 10.30, la
Casa de Culturã, ºi va mai cuprinde
expoziþia de fotografie „La vatra cu
bucate ca-n poveºti”.

«Pregãtirea bucatelor tradiþionale
este sarcinã asumatã de gospodine
din Calafat, brutãria Basarabi, pre-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Turtã coaptã, saramurã cu pui rumenit
pe jar, sarmale, murãturi, conserve din
cãmara tradiþionalã, clãtite cu gemuri ºi
dulceþuri pregãtite în casã sunt numai
câteva dintre bunãtãþile care, la sfârºitul
acestei sãptãmâni, vor fi aºezate pe masã
de aceastã datã la Calafat, într-o nouã

ediþie a proiectului „Dolju-n bucate”.
Evenimentul are loc în cadrul Festivalu-
lui „Roadele toamnei” (5-8 octombrie) ºi
va fi „asezonat” cu un concurs de pregã-
tit zacuscã, o expoziþie de fotografie ºi alta
de sculpturã ºi tiugi pictate, precum ºi
cu cântec, joc ºi voie bunã.

cum ºi de copii ºi tineri de la ºcolile
gimnaziale „Constantin Gerotã” Ca-
lafat, Ghidici, „ªtefan Ispas“ Magla-
vit, Asociaþia Vlahilor din Bulgaria ºi
Asociaþia Consiliul Local al Elevilor
Calafat. Implicarea benevolã în pro-
iect ºi bucuria cu care ºi l-au asu-
mat vin sã confirme dorinþa comu-
nitãþii de conservare ºi promovare a
identitãþii locale. Un rol important în
organizarea evenimentului „Dolju-n
bucate” îl are în acest an ºi Casa de
Culturã Calafat, cu implicarea direc-
torului Cristina Crinteanu ºi a Mari-
nelei Carauleanu, cunoscutã ºi în
calitate de coordonator al Ansamblu-

lui „Rozele Calafatului”», precizeazã
reprezentanþii CJCPCT Dolj. Insti-
tuþia a iniþiat proiectul „Dolju-n bu-
cate” în anul 2014, „ca o cãlãtorie
prin viaþa satului tradiþional ºi un bun
prilej pentru a stabili o trainicã legã-
turã culturalã între comunitãþile ru-
rale ºi a promova valorile tradiþiona-
le ale judeþului”.

Oaspeþii Festivalului „Roadele
toamnei” se vor bucura sâmbãtã de
cântec, joc ºi voie bunã împreunã
cu ansamblurile „Rozele Calafatului”,
„Crãiþele” din Maglavit, „Brâuleþul”
din Ghidici, ªcoala Gimnazialã „ªte-
fan Ispas” din Maglavit, ªcoala Gim-

nazialã „Constantin Gerotã” ºi Grã-
diniþa nr. 4 din Calafat, Grupul vo-
cal „Steluþe Dunãrene” condus de
Ion Crãiþoiu. De asemenea, vor pu-
tea admira sculpturile ºi tiugile pic-
tate, creaþii ale artistului Bogdan Bo-

bin. Sãrbãtoarea va continua dumi-
nicã, 8 octombrie, cu întreceri spor-
tive în Centrul Civic al Calafatului,
cu program artistic susþinut de an-
samblurile „Rozele Calafatului” ºi
„Brâuleþul” ºi alte surprize.

Dupã ce, în luna mai, a ajuns la Festivalul
Internaþional de Teatru de Animaþie „Euro-
Marionete” de la Arad – ediþia a XVIII-a,
spectacolul „Furtuna” al Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova urmea-
zã sã fie prezentat pe alte douã scene din þarã.

La invitaþia Teatrului de Pãpuºi „Prichin-
del” din Alba Iulia, spectacolul va putea fi vãzut
pe 11 octombrie la Casa de Culturã a Sindi-
catelor, în Festivalul Internaþional de Teatru
„Poveºti”, ediþia a XII-a. De asemenea, în

 Spectacolul „Furtuna”, în festivaluri
la Alba Iulia ºi Timiºoara

cadrul aceluiaºi eveniment, Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului „Colibri”, va sus-
þine atelierul de teatrologie „Festivalul în cu-
vinte”, în perioada 9-15 octombrie. Pe 25
octombrie, la invitaþia Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Merlin” din Timiºoara, „Furtu-
na” se va juca pe scena celei de-a II-a ediþii a
Festivalului Internaþional de Animaþie „Sub
bagheta lui Merlin”, în sala mare a Teatrului
Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

„Furtuna” de William Shakespeare, cu
Marcel Iureº, Oana Stancu, Geo
Dinescu, Mugur Prisãcaru ºi Ma-
rin Fagu, este o producþie inspira-
tã de arta animaþiei, pe un scenariu
ºi în regia lui Cristian Pepino, mu-
zica Marin Fagu. Spectacolul se
adreseazã publicului de toate vâr-
stele, prin actori ºi pãpuºi, într-o
notã de fantastic ºi umor vorbind
despre putere ºi destin, rãzbunare
ºi iertare, despre dominaþia binelui
asupra rãului. Decorurile sunt rea-
lizate de Remus Alexandru Gabor,
iar costumele sunt concepute de
Raluca Aioniþoaie.

La Secþia de Etnografie (Casa Bãniei) a
Muzeului Olteniei  are loc astãzi, ora 12.00,
vernisajul expoziþiei de artã decorativã „O
lume de basm”, cu lucrãri ale artistei plasti-
ce Malvine Mocenco, în prezent ºef al Sec-
þiei de Restaurare-Conservare din cadrul
Muzeului Viticulturii ºi Pomiculturii Goleºti
(Argeº).

«Lucrãri fabuloase plasate în spaþiul ex-
poziþional, cu grija pentru detalii a omului de
artã, vor integra, îmbina cromatic poezia cu
pictura ºi colajele din materiale naturale: ce-
ramicã pictatã, pânza de in, pânza de sac,
boabe de porumb, nãut, piper, ienibahar, flori
presate, frunze uscate, sticla, piatra. Vor fi

Expoziþie de artã decorativã
expuse lucrãri inedite rezultate dintr-o fru-
moasã colaborare pe care artista o are cu
poetul Cristian Bãdiliþã, un demers meticu-
los, acela de a scoate poezia din litera neagrã
a cãrþii ºi de a o expune pe diferite obiecte:
panouri decorative, ilustrând „calendarul po-
eticesc”, piese vestimentare, realizate prin
asocieri de diferite materiale naturale, vase din
sticlã, pe care au fost inscripþionate versurile
poetului», se precizeazã într-un comunicat de
presã al muzeului.

Malvine Mocenco este absolventã a Liceu-
lui de Artã din Constanþa (1995), a Facultãþii
de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii
Piteºti, Secþia Artã Sacrã (2008), expert re-

staurator în lemn policrom ºi
textile la Muzeul Goleºti (Pi-
teºti). Este deþinãtoare a douã
premii la Salonul Naþional de
Restaurare de la Craiova
(2013, 2015), obþinute pe seg-
mentul restaurare icoanã.

Artista a ilustrat volumele
„Harababura”, Sandel ºi Bonþ
Tiribonþ” ºi „Copilãria lui
Isus” aparþinând scriitorului
Cristian Bãdiliþã, ulterior gãsind
modalitãþi artistice de transfer
a mesajelor poetice prin moda-
litãþile oferite de arta plasticã,
realizând expoziþia „Poeme de
îmbrãcat, degustat ºi agãþat de
perete”, vernisatã la Biblioteca
Judeþeanã Piteºti (2013).

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” vã invitã mâine, 6 octom-
brie, începând cu ora 19.00, în
Centrul Vechi al oraºului, pe strada
„Fraþii Buzeºti”, la o searã de dans,
în care instructori coregrafi vã vor
ghida primii paºi de salsa ºi bachata.
Potrivit organizatorilor, evenimentul
– desfãºurat sub
genericul „Da, da,
dans!” – va cuprinde,
pe lângã lecþia deschisã
destinatã publicului
larg ºi reprezentaþii
profesioniste de salsa
ºi bachata susþinute de
instructorii coregrafi,
realizarea unei rueda
de casino (un tip
particular de salsa, în
care participanþii
danseazã în cerc,

Cercul Militar Craiova va gãzdui
mâine, 6 octombrie, începând cu ora

19.00, un spectacol de dans contempo-
ran ce face parte din proiectul „Sãp-
tãmâna dansului craiovean”, organi-

zat de Asociaþia „Dance Conspiracy”
ºi finanþat de Direcþia Judeþeanã

pentru Sport ºi Tineret Dolj. Potrivit
preºedintelui asociaþiei, Marius

Onofrei, spectacolul va avea patru
pãrþi distincte, va dura aproximativ o

orã, iar accesul publicului spectator
va fi liber.

Spectacol de dans
cu intrare gratuitã, mâine,
la Cercul Militar Craiova

executând miºcãrile care le sunt
strigate de pe margine de un coordo-
nator), cu participarea directã a
publicului. De asemenea va fi organi-
zat ºi un moment de dans de tip
„Jack & Jill”, în care participanþii
formeazã perechi la întâmplare ºi
danseazã liber, fãrã a fi constrânºi de

reguli sau forme de dans specifice.

Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!Searã de dans în Centrul Vechi!
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Luni, 2 octombrie, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” a intrat în posesia unui nou
fond excepþional de cãrþi ºi docu-
mente. Înscrisurile ºi toate cãrþile,
aproximativ 50 de cutii reprezen-
tând câteva mii de volume ºi do-
cumente, vor ajunge la Craiova în
cursul acestei sãptãmâni, urmând
sã se constituie într-o colecþie de
sine stãtãtoare în cadrul Muzeului
Cãrþii ºi Exilului Românesc.

Prezent la Paris la începutul
acestei sãptãmâni, Lucian Dindiri-
cã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”, a sem-
nat un nou contract de donaþie prin
care fondurile dedicate Exilului Ro-
mânesc s-au îmbogãþit considera-
bil. Întâlnirea managerului biblio-
tecii cu membrii familiei Poghirc,
Elisabeta ºi Nicholas Poghirc, so-
þia ºi fiul profesorului Cicerone Po-
ghirc, s-a concretizat cât se poate
de favorabil pentru proiectul con-
sacrat memoriei exilului românesc
de la Craiova. Mii de cãrþi, reviste,
corespondenþã, extrase, manuscri-
se, studii ºi fotografii din perioada
exilului în Vestul Europei vor ajun-

Biblioteca lui Cicerone Poghirc va ajungeBiblioteca lui Cicerone Poghirc va ajungeBiblioteca lui Cicerone Poghirc va ajungeBiblioteca lui Cicerone Poghirc va ajungeBiblioteca lui Cicerone Poghirc va ajunge
la Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românescla Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românescla Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românescla Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românescla Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc

ge în scurt timp la Craiova.
De aceastã datã a venit rândul

bibliotecii personale aparþinându-i
lui Cicerone Poghirc, reprezentant
marcant al Exilului Românesc din
Franþa ºi Germania, cel mai noto-
riu orientalist ºi indoeuropenist ro-
mân, personalitate cu o activitate
rodnicã în spate ºi cu o bibliotecã
consistentã lãsatã posteritãþii, sã fie
obþinutã pentru colecþiile Muzeu-
lui Cãrþii ºi Exilului Românesc.

„Ultimele luni au fost martorele
unor rezultate formidabile pentru
colecþiile Muzeului Cãrþii ºi Exilu-
lui Românesc.  Am reuºit sã obþi-
nem pentru bibliotecã ºi pentru ci-
titorii noºtri fonduri de cãrþi ºi do-
cumente cu adevãrat spectaculoa-
se. Dupã ce în urmã cu doar un an
inauguram cu mult fast ºi cu mari
ambiþii Biblioteca Exilului Româ-
nesc din Paris - Basarab Nicoles-
cu, au intrat în colecþiile noastre
fonduri de o valoare nepreþuitã pro-
venite de la personalitãþi precum
Mircea Eliade, Vintilã Horia, Leo-
nid Mãmãligã ºi Paul Barbãnea-
grã. Am înregistrat succese la tot
pasul ºi pe toate fronturile, iar o

parte însemnatã din aces-
te evoluþii favorabile i se
datoreazã ºi academicia-
nului Basarab Nicolescu.
Domnia sa ne-a înlesnit
accesul la toate aceste bi-
blioteci personale, contri-
buind, practic, la îmbo-
gãþirea permanentã a co-
lecþiilor noastre. Ne bu-
curã extrem de mult ata-
ºamentul pe care domnia
sa la manifestat încã de
la începuturi pentru  pro-
iectul vizionar pe care îl
implementãm la Craiova.
Doresc sã îi mulþumesc în
egalã mãsurã ºi doamnei
Mariana Iova pentru di-
ligenþele fãcute ºi pentru
amabilitatea arãtatã în
chestiunea colecþiei lui
Cicerone Poghirc”.

**
CICERONE POGHIRC s-a nãs-

cut la 20 martie 1928 în Mãscu-
rei, astãzi comuna Pogana, judeþul
Vaslui, intr-o familie de învãþãtori.
A urmat cursurile ºcolii primare în
comuna Iana, iar ulterior cursurile
Liceului militar din Chiºinãu. Lati-
na a studiat-o la Craiova, cu pro-
fesorul Dogaru, primul director al
bibliotecii Universitãþii din Craio-
va. A studiat la secþia de Filologie
Clasicã a Facultãþii de Filologie din
Iaºi ºi apoi la Bucureºti. A fost asis-
tent (1951), apoi lector (1954), la
catedra de Filologie Clasicã ºi Lin-
gvisticã generalã a Facultãþii de
Limbi Strãine a Universitãþii din
Bucureºti, perioadã în care a cola-
borat ºi la Dicþionarul Academiei.
Începând cu anul 1963 a fost con-
ferenþiar la aceeaºi catedrã ºi  ul-
terior profesor (din 1968).

A fost trimis cu bursã la Lenin-
grad, astãzi Sankt Petersburg,
(1955) pentru studii în Gramatica
(Comparatã) Limbilor Indo-Euro-
pene, pregãtindu-ºi teza de docto-
rat (în domeniul indo-germanisti-
cii). A întreprins cercetãri asupra

limbilor sanscritã, hititã, goticã, ir-
landezã veche, lituanianã ºi slavã
veche ºi a continuat studiile limbi-
lor balcanice, basco-umbricã, bre-
tonã ºi norvegianã.

Dupã doctorat a deþinut, pe rând,
funcþiile: secretar al Societãþii de
studii clasice ºi secretar al Cercului
Lingvistic al cadrelor didactice din
filologie (1959-1962), ºef al Cate-
drei de limbi orientale (1963-1972)
ºi al Catedrei de filologie clasicã
(1974-1976) la facultatea de Limbi
Strãine din Bucureºti. Prodecan al
Facultãþii de Limbi Romanice, Cla-
sice ºi Orientale (1963-1970) a Uni-
versitãþii din Bucureºti, Secretar
(1961-1974) ºi vicepreºedinte
(1974-1979) al Societãþii de studii
clasice din R.S.R. Preºedinte al So-
cietãþii de studii orientale (1969-
1979), respectiv Director general
al secþiei pentru învãþãmânt univer-
sitar din cadrul Ministerului Învã-
þãmântului (1970-1972).

Visiting professor la Universitã-
þile Indiana, Michigan ºi Berkely-
California, S.U.A. (1973-1974) ºi
la Universitatea din Padova, Italia
(1976-1979). Stabilit din 1979 în
Franþa, la Paris ºi naturalist 9 ani
mai târziu (1988), CIcerone Po-
ghirc a mai îndeplinit rolurile de

lector  de limbã ºi literaturã româ-
nã  (din 1980) ºi profesor onorific
(1985-1993) la Universitatea RUhr
din Bochum.

A fost secretar general al Cen-
trului Român de Cercetãri din Pa-
ris (din 1982) ºi a colaborat cu
note, articole, recenzii ºi eseuri la
reviste precum Lupta, Cuvântul
românesc, Journal of the Ameri-
can Romanian Academy of Arts
and Sciences, Dacoromania º.a. De
asemenea, activitatea sa ºtiinþificã
a înglobat ºi publicarea de studii ºi
materiale ºtiinþifice publicate în
reviste de specialitate. Cea mai
mare parte a materialelor realizate
de Cicerone Poghirc abordeazã
teme ºi subiecte precum filologia,
lingvistica, în mod deosebit de ex-
tracþie indoeuropeanã ºi orientalã.

Membru al Academiei Româno-
Americane de Arte ºi ªtiinþe ºi
membru de onoare al Societãþii
Române de Studii Indo-Europene,
Cicerone Poghirc a fost distins cu
Ordinul Naþional pentru Merit în
grad de comandor în decembrie
2000. A murit în data de 15 aprilie
2009, fiind înmormântat la Paris.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi

Aristia Aman”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
secþia Mediatecã, American Corner Craiova ºi Depozit
General – Sãli de Lecturã, marcheazã, joi, 05.10.2017,
începând cu ora 9:00, Ziua Internaþionalã a Educaþiei.

La eveniment vor participa elevii clasei a II-a de la
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”, însoþiþi de
învãþãtorul Mihaela Gheorghiu. Elevii vor participa la
atelierul interactiv denumit: “Sã ne educãm creativita-
tea!” ºi la o vizionare de film animat educativ.

Ziua de 5 octombrie, Ziua Internaþionalã a Educaþiei,
a fost marcatã distinct în structura anului ºcolar
începând cu anul 2013, atribuindu-se acest statut de
cãtre UNESCO. Prin aceastã activitate Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” îºi propune
conºtientizarea, informarea ºi implicarea celor mici în
activitãþile de educaþie non-formalã desfãºurate, eveni-
mentul þinând sã ne reaminteascã faptul cã o educaþie
de calitate reprezintã cheia spre o viaþã de succes.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Ziua Internaþionalã
a Educaþiei la „Aman”
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Anunþul tãu!
Baronescu Marian reprezentant

al  Baronescu Marian Intreprindere
Familiala anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul “Dezvoltarea fermei de le-
gume in spatii protejate la Barones-
cu Marian I. F. – Construire hala am-
balare si depozitare conditionare”
propus a fi amplasat in comuna,
Perisor, satul Perisor, str. Legumicul-
torilor, nr. 9, jud. Dolj. Informatiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul  APM Dolj, str. Petru
Rares, nr. 1, si la sediul Baronescu
Marian Intreprindere Familiala, co-
muna Perisor, str. Legumicultorilor,
nr. 9, jud. Dolj, in zilele de L-J, intre
orele 8,00 - 16,00 si veneri intre orele
8,00 – 14,00. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares nr. 1.

DIRECÞIA Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã procedura de achiziþie
pentru un numãr de 2 apartamente
situate în mun.Craiova, cartierul Cra-
ioviþa Nouã. Criteriul de selecþie va fi
tehnico-economic (30%) ºi financiar
(70%). Condiþii minime: 4 camere,
minim 65mp, disponibilitate în ma-
xim 60 de zile. Ofertele de vânzare
vor fi formulate conform modelului
care poate fi accesat pe site-ul:
www.dgaspcdolj.ro, rubrica infor-
maþii de interes public, ºi vor fi înso-
þite de copia documentaþiei cadas-
trale sau a extrasului de carte funcia-
rã. Vor fi acceptate ofertele depuse
de cãtre persoane fizice sau persoa-
ne juridice, precum ºi de cãtre agen-
þii imobiliare (fãrã platã comision in-
termediere). Ofertele de vânzare vor
fi transmise într-un plic închis, pe care
sã fie scris ofertã apartament prin
poºtã, curier sau la sediul instituþiei
din Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr.22, camera 12, pânã la data de
20.10.2017, ora 16.00.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

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

Comuna Daneþi, judetul Dolj,
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „În-
fiinþare sistem de alimentare cu apã
ºi canalizare în satele Brabeþi, Bra-
niºte ºi Locusteni, comuna Daneþi,
judeþul Dolj”, propus a fi amplasat
în  Comuna Daneþi, judetul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la: sediul Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, cu
adresa în Str.Petru Rareº, Nr.1, Cra-
iova, Dolj, Cod 200349, sediul pri-
mariei din Daneþi, cu adresa în Ju-
deþul Dolj, Sat Daneþi, Comuna Da-
neþi, Strada Principalã, nr.160 în zi-
lele de luni-joi între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj cu sediul în Str.Pe-
tru Rareº, Nr.1, Craiova, Dolj, Cod
200349, email: office@apmdj.an-
pm.ro, fax: 0251.419.035.

Titular: ªUÞU ALINA ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALÃ anunþã
publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj, Craiova, pentru proiec-
tul „ÎNFIINÞARE ATELIER DE MO-
BILIER TRADIÞIONAL ÎN MEDIUL
RURAL, BAZIN ETANª VIDANJA-
BIL ªI ÎMPREJMUIRE TEREN”, pro-
pus a fi amplasat în Comuna Gher-
ceºti, sat Gherceºti, Tarlaua 37, Par-
cela 1, Corp 13, Judeþul Dolj.  Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele pe care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L -V, între orele 9-14 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.arpmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii /observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
11.10.2017.

U.J.C.C. Dolj, cu sediul în Cra-
iova str. Unirii nr. 50, închiriazã spa-
þii situate la aceeaºi adresã, preta-
bile pentru sediu de bancã, farma-
cie, cabinete medicale, agenþie de
turism ºi alte activitãþi. Relaþii la te-
lefon 0769016925 sau 0251/533830,
cât ºi la sediul firmei.

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.

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.
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INFORMARE

Primãria Comunei Scaeºti, judeþul Dolj, telefon 0251/
447.007, solicitã de la Administraþia Nationalã Apele
Române Dolj, aviz de gospodãrire a apelor/aviz de am-
plasament pentru desfãºurarea activitãþii de Moderniza-
re ºi extindere infrastructurã de apã potabilã ºi înfiin-
þare reþea de canalizare în comuna Scaeºti, judeþul Dolj.

Ca rezultatat al procesului de producþie vor rezulta
permanent urmãtoarele ape uzate menajere ce se vor
evacua în paraul Argetoaia, dupã ce au fost epurate prin
staþiile de epurare Saeºti ºi Valea lui Pãtru.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospodari-
re a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la
tel. 0732/908893- Mateescu Mihaela- primar, dupã data
de 03.10.2017(data estimatã la care se va transmite soli-
citarea de aviz).

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.
I.I. Dinu Cãtãlin Marius
angajeazã tractorist
cod COR 834101 C.V-
uri la mail: i.i.dinu.cata-
lin@gmail.com.
Îngrijesc bãtrâni, fac
menaj. Telefon: 0767/
323.821.

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 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.
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.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 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 în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã 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. Telefon:
0744/810.932.
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 sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 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 pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na 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.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
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.

AUTO
Opel Corsa 1,0- 2003-
165000 km, cutie au-
tomatã. Telefon: 0723/
347.253.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 5 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:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974
tip armatã, carte iden-
titate Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târ-
goviºte, 500 Euro. Te-
lefon: 0736/728.876.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând  roþi Mercedes
spiþate, cu cauciucuri
cu tot. Telefon: 0762/
183.205.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei.  Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
0351/805.288.
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 galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 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 chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând 25 stupi cu fami-
lii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, f r ig ider
Atctic, aragaz cu 4
ochiur i .  Telefon:
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 Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna 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 ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã
pentru piese. Tele-
fon: 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 putinã de stejar,
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. 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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

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. Telefon: 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 pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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, 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. Te-
lefon: 0752/641.487.

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.

PIERDERI
PIERDUT carnet de
student eliberat pe nu-
mele Pãdeanu ªtefan
Alexandru, de cãtre
UMF Craiova. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Colectivul Direcþiei
Elaborare ºi Imple-
mentare Proiecte
din cadrul Primãriei
Municipiului Craio-
va este alãturi de dl.
Ovidiu Mischianu,
la greaua încercare
pricinuitã de dece-
sul mamei.



12 / cuvântul libertãþii joi, 5 octombrie 2017

Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

Experimentul selecþionerului
strãin a fost un eºec. ªi neapãrat
din cauzã cã un strãin n-ar fi po-
trivit pentru banca naþionalei, ci
fiindcã ºefii FRF au adus un an-
trenor senil, care ºi-a bãtut joc de
aceastã campanie de calfiicare.
Am ajuns, cu douã meciuri înain-
te de finalul acesteia, sã nu avem
nici ºanse teoretice mãcar pentru
baraj. În aceste condiþii, germa-
nul nu mai avea ce cãuta printre
tricolori. ªi soluþia Cosmin Con-
tra este privitã cu reticenþã de
mulþi. Motivul scepticismului este
legat de tinereþe, selecþionerii de
vârsta lui „Guriþã” fiind extrem de
rari. Pe de altã parte, Contra are
ºi atuuri care îl recomandã pen-
tru acest post: a avut imediat re-
zultate la echipele pe care le-a
condus, este un bun motivator ºi
se impune în faþa jucãtorilor. Deºi
spune cã a preluat naþionala într-
un moment greu, tocmai momen-
tul în care a venit îl ajutã, fiindcã îi
succede unui antrenor care a avut
cel mai slab parcurs din istoria na-
þionalei ºi nu existã presiunea re-
zultatelor, având douã meciuri ofi-
ciale ºi alte câteva amicale la dis-

Grupa A: 7 octombrie: Suedia
– Luxemburg, Belarus – Olanda,
Bulgaria – Franþa.

10 octombrie: Franþa – Belarus,
Luxemburg – Bulgaria, Olanda –
Suedia.

Clasament: 1. Franþa 17p, 2.
Suedia 16p, 3. Olanda 13p, 4. Bul-
garia 12p, 5. Belarus 5p, 6. Luxem-
burg 5p.

Grupa B: 7 octombrie: Feroe –
Letonia, Andorra – Portugalia, El-
veþia – Ungaria.

10 octombrie: Portugalia – El-
veþia, Letonia – Andorra, Ungaria
– Feroe.

Clasament: 1. Elveþia 24p, 2.
Portugalia 21p, 3. Ungaria 10p, 4.
Insulele Feroe 8p, 5. Andorra 4p,
6. Letonia 3p.

Grupa C: astãzi: Azerbaijan –
Cehia, Irlanda De Nord – Germa-
nia, San Marino – Norvegia.

8 octombrie: Cehia – San Mari-
no, Germania – Azerbaidjan, Nor-
vegia – Irl. de Nord.

Clasament: 1. Germania 24p, 2.
Irlanda de Nord 19p, 3. Azerbai-
djan 10p, 4. Cehia 9p, 5. Norvegia
7p, 6. San Marino 0p.

Grupa D: mâine: Georgia – Þara
Galilor, Austria – Serbia, Irlanda –
Moldova.

România – Kazahstan
Ploieºti, stadion: „Ilie Oanã”, astãzi, ora 21.45
România: Tãtãruºanu – Benzar, Chiricheº, Grigore, Ganea – Pintilii, R.

Marin – Ioniþã, Stanciu, Bãluþã - Andone. Selecþioner: Cosmin Contra.
Kazahstan: Loria – Dmitrenko, Logvinenko, ªomko, Ahmetov – Bey-

sebekov, Darabaev, Kuat, Tagybergen - Kizinicenko, Murtazaev. Selecþi-
oner: Alexandr Borodyuk.

Arbitru: Sandro Scharer (Elveþia).

Debutul lui Cosmin Contra pe banca naþionalei
României va fi în meciul de la Ploieºti, cu Kazahstan

poziþie pentru a pregãti campania
de calificare la Euro 2020.

Contra: „Vreau sã se simtã
o schimbare în jocul echipei”

„Guriþã” sperã ca la meciurile
cu Kazahstan ºi Danemarca sã se
vadã o micã schimbare în jocul
primei reprezentative ºi în atitudi-
nea jucãtorilor. „Încep un nou
drum, am venit într-un moment
greu la naþionalã, dar întotdeauna
antrenorii depind de rezultate. An-
trenorul de dinaintea mea nu a avut
rezultate. Eu am gãsit un grup foar-
te bun la naþionalã, cu poftã de
antrenamente. Le-am transmis ju-
cãtorilor niºte idei simple, dar sunt
idei pe care le-am spus din inimã.
Sper ca în meciurile cu Kazahstan
ºi Danemarca sã se vadã o micã
schimbare la naþionalã, pentru cã
nu pot schimba foarte mult în trei
zile de antrenament. Vreau sã se
vadã altceva, adicã o altã atitudi-
ne, sã ne luptãm pentru fiecare
minge. Sunt emoþii normale pen-
tru mine înaintea unui vis împlinit.
Normal cã ele existã, dar când în-
cepe meciul voi redeveni Cosmin
Contra cel care se agitã pe margi-

ne. Soarta a fãcut ca debutul meu
la echipa naþionalã sã aibã loc pe un
stadion unde eu am avut aproape
doi ani extraordinari cu Petrolul în
care am câºtigat un trofeu dupã
foarte mult timp. Îmi va face enorm
de multã plãcere sã mã întorc la
Ploieºti, pe stadionul pe care m-am
simþit extraordinar”. Despre primul
adversar, „Guriþã” a comentat: „Ka-
zahstan este o echipã bunã, o echi-
pã puternicã din punct de vedere
fizic. Ne poate pune probleme. Dacã

noi nu vom juca bine atunci e posi-
bil sã avem o surprizã. Meciul tur a
fost unul ciudat deoarece s-a jucat
în condiþii proaste, jucãtorii noºtri
nu sunt obiºnuiþi sã joace pe gazon
artificial. Kazahstan a jucat atunci
foarte agresiv, dar ambele echipe au
avut ocazia de a marca ºi a câºtiga.
Kazahstan ºi Danemarca sunt echi-
pe puternice din punct de vedere
fizic ºi avem nevoie de prospeþime,
aºa cã vor fi ceva schimbãri în aces-
te douã meciuri. Trebuie sã rãmâ-

nem în grupa valoricã C pentru a fi
capi de serie la tragerea la sorþi a
Ligii Naþiunilor, aºa cã pentru noi
sunt importante aceste ultime me-
ciuri”, a adãugat Contra.

Printre tricolori se aflã ºi doi
jucãtori ai Universitãþii Craiova,
Alex Bãluþã ºi Nicuºor Bancu, iar
primul are ºanse chiar sã fie titu-
lar. Ieri, Contra a fost nevoit sã
renunþe la Bogdan Stancu, acci-
dentat, îl locul sãu fiind convocat
George Þucudean, de la Viitorul.

Preliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa

9 octombrie: Moldova – Austria,
Serbia – Georgia, Þara Galilor –
Irlanda.

Clasament: 1. Serbia 18p, 2.
Þara Galilor 14p, 3. Irlanda 13p,
4. Austria 9p, 5. Georgia 5p, 6.
Moldova 2p.

Grupa E: astãzi: Armenia – Po-
lonia, Muntenegru – Danemarca,
România – Kazahstan.

8 octombrie: Danemarca – Ro-
mânia, Kazahstan – Armenia, Po-
lonia – Muntenegru.

Clasament 1. Polonia 19p, 2.
Muntenegru 16p, 3. Danemarca
16p, 4. România 9p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F: astãzi: Anglia – Slovenia,
Malta – Lituania, Scoþia – Slovacia.

8 octombrie: Lituania – Anglia,
Slovacia – Malta, Slovenia – Scoþia.

Clasament: 1. Anglia 20p, 2. Slo-
vacia 15p, 3. Slovenia 14p, 4. Sco-
þia 14p, 5. Lituania 5p, 6. Malta 0p.

Grupa G: mâine: Italia – Mace-
donia, Liechtenstein – Israel, Spa-
nia – Albania.

9 octombrie: Albania – Italia,
Macedonia – Liechtenstein, Israel
– Spania.

Clasament: 1. Spania 22p, 2.
Italia 19p,  3. Albania 13p, 4. Isra-
el 9p, 5. Macedonia 7p, 6. Liech-
tenstein 0p.

Grupa H: 7 octombrie: Bosnia
– Belgia, Gibraltar – Estonia, Ci-
pru – Grecia.

10 octombrie: Belgia – Cipru, Es-
tonia – Bosnia, Grecia – Gibraltar.

Clasament: 1. Belgia 22p, 2. Bos-
nia 14p, 3. Grecia 13p, 4. Cipru 10p,
5. Estonia 8p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa I: mâine: Croaþia – Fin-
landa, Turcia – Islanda, Kosovo –
Ucraina.

9 octombrie: Finlanda – Turcia,
Ucraina – Croaþia, Islanda – Ko-
sovo.

Clasament: 1. Croaþia 16p, 2.
Islanda 16p, 3. Ucraina 14p, 4.
Turcia 11p, 5. Finlanda 4p, 6. Ko-
sovo 1p.
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Zona AmSud
Bolivia – Brazilia, Venezuela – Uruguay, Columbia – Paraguay,

Chile – Ecuador, Argentina - Peru. Clasament: 1. Brazilia 37p, 2.
Uruguay 27p, 3. Columbia 26p, 4. Peru 24p, 5. Argentina 24p, 6.
Chile 23p, 7. Paraguay 21p, 8. Ecuador 20p, 9. Bolivia 13p, 10. Ve-
nezuela 8p. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta
locului 5 va susþine un baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona Asia
Play-off, astãzi, ora 15.30: Siria – Australia. Returul se disputã

pe 10 octombrie. Câºtigãtoarea va disputa un baraj cu locul 4 din
zona AmNord ºi Concaacaf.

Zona AmNord ºi Concacaf
Mâine noapte: SUA – Panama, Mexic – Trinidad Tobago, Costa

Rica – Honduras.
Clasament: 1. Mexic 19p, 2. Costa Rica 15p, 3. Panama 10p, 4.

SUA 9p, 5. Honduras 9p, 6. Trinidad Tobago 3p.
Prrimele 3 clasate se calificã la Mondiale, iar locul 4 dã baraj

cu câºtigãtoarea play-off-ului din Asia.

Zona Africa - sâmbãtã
Grupa A: Guinea – Tunisia, Libia – DR Congo. Clasament:

1. Tunisia 10p, 2. DR Congo 7p, 3. Guinea 3p, 4. Libia 3p.
Grupa B: Nigeria – Zambia, Camerun – Algeria. Clasament:

1. Nigeria 10p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun 3p, 4. Algeria 1p.
Grupa C: Mali – Coasta de Fildeº, Maroc – Gabon. Clasament:

1. Coasta de Fildeº 7p, 2. Maroc 6p, 3. Gabon 5p, 4. Mali 2p.
Grupa D: Africa de Sud – Burkina Faso, Capul Verde – Senegal.

Clasament: 1. Burkina Faso 6p, 2. Capul Verde 6p, 3. Senegal 5p,
4. Africa de Sud 4p.

Grupa E: Uganda – Ghana, Egipt – Congo. Clasament: 1. Egipt
9p, 2. Uganda 7p, 3. Ghana 5p, 4. Congo 1p.

Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.


