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- Pãi asta e dotare Popescule?
În toatã întreprinderea, avem
doar un singur ibric de cafea.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Punerea în libertate de cãtre
Audienþa Naþionalã – înalta ju-
risdicþie pentru cauze complexe,
care aduc atingere securitãþii
naþionale – a independentiºtilor,
acuzaþi de instigare, Josep Tra-
gero, ºeful Mossos Esquadra,
Teresa Laplana, adjunctul aces-
tuia, preºedinþii asociaþilor sepa-
ratiste, Adunarea Naþionaþã Ca-
talanã (ANC) ºi Omnium, Jordi
Sanchez ºi Jordi Cuixart, este un
bun semnal al Madridului. Pânã
acum, justiþia spaniolã se arãta-
se inflexibilã în privinþa separa-
tiºtilor. Nu a dorit sã mai toarne
gaz pe foc, în aceste momente
extrem de tensionate.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu:

“În Republica“În Republica“În Republica“În Republica“În Republica
Moldova trebuie sã seMoldova trebuie sã seMoldova trebuie sã seMoldova trebuie sã seMoldova trebuie sã se
creeze o majoritateacreeze o majoritateacreeze o majoritateacreeze o majoritateacreeze o majoritatea
pro europeanã”pro europeanã”pro europeanã”pro europeanã”pro europeanã”

Facultatea de Drept
a Universitãþii din
Craiova a fost gazdã,
ieri, a unui eveniment
important. În perioa-
da 6 – 7 octombrie, în
Cetatea Bãniei are
loc Conferinþa Inter-
naþionalã Bienalã
„Sistemul juridic, în-
tre stabilitate ºi refor-
mã”. Pe lîngã repre-
zentanþi de marcã
prezenþi la manifes-
tãri, care au susþinut
prelegeri, a avut loc ºi
un moment emoþio-
nant: decernarea ti-
tlului de Doctor „Ho-
noris Causa” prof.u-
niv.dr. Tudorel Toa-
der, actualul ministru
al justiþiei.
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O problemã care preocupã în
egalã mãsurã organizaþiile sindi-
cale ºi reprezentanþii Adminis-
traþiei Naþionale a Penitenciare-
lor este necesitatea suplimentã-
rii veniturilor sistemului peniten-
ciar. În acest sens oportunitatea
reînfiinþãrii întreprinderilor pe-
nitenciare a fost discutatã cu
prim-ministrul României, Mihai
Tudose, acesta arãtându-se ex-
trem de interesat de un astfel de
proiect.La o primã estimare, un
numãr de 20-25 de întreprinderi
înfiinþate în penitenciare pornind
de la capacitãþile existente.

politicã / 7

Concursul Concursul Concursul Concursul Concursul „Nous,„Nous,„Nous,„Nous,„Nous,
L’Europe”L’Europe”L’Europe”L’Europe”L’Europe” pentru pentru pentru pentru pentru
elevii de gimnaziu,elevii de gimnaziu,elevii de gimnaziu,elevii de gimnaziu,elevii de gimnaziu,
liceeni ºi studenþiliceeni ºi studenþiliceeni ºi studenþiliceeni ºi studenþiliceeni ºi studenþi

educaþie / 8

actualitate / 6

77777 ED
UC
AÞ
IE

p
a

g
in

a



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 7 octombrie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Udrea: Îl rugam

pe fostul meu soþ

sã contribuie

cu sume de bani

pentru partid
Elena Udrea a declarat,

ieri, audiatã în calitate de
martor în dosarul lui Vasile
Blaga, cã îi cerea bani
fostului sãu soþ, Dorin
Cocoº, pentru PDL. Potrivit
fostului ministru, numirile
în funcþiile de conducere din
instituþiile de stat se fãceau
la recomandarea unor
membri de partid. “În
funcþionarea PDL, ca ºi în
funcþionarea oricãrui partid
politic, în campanie electo-
ralã exista nevoia de finan-
þare. Membrii de partid au
datoria de a contribui la
finanþare, fiecare cât poate,
iar cei cu funcþii trebuie sã
contribuie mai mult decât
ceilalþi. Eu aveam obligaþia
sã contribui cu 200 de lei pe
lunã la cheltuielile partidu-
lui. Cei care au posibilitatea
sã aducã finanþare aduc
bani. De regulã, îl rugam pe
fostul meu soþ sã contribuie
cu sume de bani. Întotdeau-
na se dãdeau chitanþe pentru
toate sumele primite. Dacã
ºtiai cã te costã 100.000 de
euro campania, conducerea
partidului anunþa în ºedinþã
ºi se încerca strângerea
acelei sume. De regulã,
oamenii nu reuºeau sã
aducã toate sumele ºi exis-
tau atenþionãri pentru cã nu
aduceau sumele la care se
angajau: Nu aþi achitat
cotizaþia”, a declarat fostul
ministru Elena Udrea, în
faþa instanþei. Fostul minis-
tru susþine cã, uneori,
finanþarea era fãcutã prin
intermediari.
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Atenþionarea cod galben de
ploi, lapoviþã ºi ninsoare intrã în
vigoare astãzi dimineaþã, ora 3.00
ºi va fi valabilã pânã în 9 octom-
brie ora 21.00. Zone afectate: Ol-
tenia, vestul Munteniei, sudul
Transilvaniei,  centrul Moldovei.

Meteorologii anunþã cã în Ol-
tenia, vestul Munteniei, apoi ºi în
sudul Transilvaniei ºi în centrul
Moldovei va ploua pe arii extin-
se, cantitãþile de apã vor depãºi
25 l/mp, iar local se vor cumula
40...50 l/mp. Vântul se va inten-
sifica temporar cu viteze de
50...60 km/h. În zonele montane
precipitaþiile vor fi ºi sub formã
de lapoviþã ºi ninsoare, iar rafa-
lele de vânt vor depãºi 70 km/h,
mai ales pe creste.

Avertizarea cod portocaliu va
intra în vigoare sâmbãtã la ora
9.00 ºi este valabilã pânã dumi-
nicã la ora 15.00. Sunt vizate ju-
deþele Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomi-
þa, Brãila, Buzãu, Prahova, Ilfov
ºi Municipiul Bucureºti, Constan-
þa, Tulcea, Galaþi ºi Vrancea, unde
ploile vor fi temporar abundente
ºi se vor cumula cantitãþi de apã

Tribunalul Prahova a decis
arestarea pentru 30 de zile a di-
rectorul Direcþiei Tehnologia In-
formaþiei, din cadrul Agenþiei Na-
þionale de Administrare Fiscalã
(ANAF), Anda Ancuþa Macovei,
procurorii DNA având suspiciuni
cã ea ar fi primit mitã un milion
de euro.  Decizia este executo-
rie, dar nu este definitivã. Maco-
vei a fãcut contestaþie, aceasta
urmând sã fie judecatã la Curtea
de Apel. Procurorii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie (DNA) au
reþinut-o, joi, pe Anda Ancuþa
Macovei,. Macovei a fost reþinutã
pentru fapte pe care le-ar fi co-

A 63-a sesiune a AP NATO este
cea mai importantã de la finalul
Rãzboiului Rece pentru cã are loc
într-o perioadã în care NATO este
„profund subminatã” ºi se încear-
cã destabilizarea ºi chiar destruc-
turarea UE, a susþinut, vineri, ºeful
Delegaþiei române la AP NATO,
Vergil Chiþac. „Sesiunea anualã a
AP NATO este cu siguranþã cea
mai importantã organizatã de noi
pânã acum, sau cel puþin de la fi-
nalul Rãzboiului Rece, pentru cã se
întâmplã într-o perioadã în care
Alianþa NATO este profund sub-
minatã ºi se încearcã destabiliza-
rea, dacã nu chiar destructurarea
Uniunii Europene”, a declarat Ver-

Cod portocaliu e ninsori ºi ploiCod portocaliu e ninsori ºi ploiCod portocaliu e ninsori ºi ploiCod portocaliu e ninsori ºi ploiCod portocaliu e ninsori ºi ploi
Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis

douã avertizãri meteo de ploi ºi ninsori pentru acest
sfârºit de sãptãmânã. Cele mai afectate judeþe sunt
cele din sud ºi sud-est, iar la munte ninsoarea va fi

viscolitã. ªi în Capitalã vor fi ploi abundente.

importante, în general între 40 ºi
60 l/mp. Vântul va avea intensi-
ficãri cu viteze ce vor depãºi lo-
cal 60 km/h, iar începând din
dupã-amiaza zilei de sâmbãtã în
Dobrogea vântul va sufla tare, cu
peste 80...90 km/h.

Pentru aceeaºi perioadã este
valabilã o avertizare cod porto-
caliu de ninsori ºi viscol pentru
Carpaþii Meridionali ºi de Curbu-
rã, în special la peste 1600 m al-
titudine, unde ninsorile vor fi tem-
porar mai consistente, cu depu-
nere de strat de zãpadã ºi, mai
ales pe creste, va fi viscol. În
restul þãrii, temperaturile vor scã-
dea accentuat ºi în regiunile su-
dice, estice ºi centrale unde, mai
ales pe parcursul zilei de sâmbã-
tã, va fi o vreme rece. 

Peste 2.800 de pompieri,
pregãtiþi sã intervinã

Peste 2.800 de pompieri din
judeþele care se vor afla, în wee-
kend, sub avertizarea de vreme
rea sunt pregãtiþi sã intervinã cu
peste 600 de mijloace tehnice.
IGSU anunþã cã, dacã situaþia o

va impune, s-a dispus asigurarea
rezervei de personal.

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis douã aver-
tizãri meteo de ploi ºi ninsori
pentru acest sfârºit de sãptãmâ-
nã. Cele mai afectate judeþe sunt
cele din sud ºi sud-est, iar la
munte ninsoarea va fi viscolitã.
ªi în Capitalã vor fi ploi abun-
dente. “Pentru asigurarea acþi-
unilor preventive la nivelul co-
munitãþilor, au fost înºtiinþate
asupra atenþionãrii toate comi-
tetele locale pentru situaþii de
urgenþã ale localitãþilor aflate
sub incidenþa codurilor de vre-
me rea. Totodatã, la nivelul zo-
nelor vizate, sunt monitorizate
permanent cursurile de apã,
pentru a stabili dacã nivelul de-
bitelor poate produce inundaþii.
Pentru asigurarea acþiunilor în
sprijinul administraþiei publice

locale ºi comunitãþilor, pompie-
rii din cadrul subunitãþilor ope-
rative au verificat ºi pregãtit
mijloacele tehnice de interven-
þie la inundaþii, constând în mo-
topompe de mare capacitate,
bãrci ºi autospeciale cu echipa-
mente pentru evacuarea apei”,
transmite Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã (IGSU).

Pompierii ne recomandã ca pe
timpul intensificãrii vântului ºi cã-
derilor de grindinã sã ne adãpos-
tim în locuinþe sau alte spaþii în-
chise, sã deconectãm aparatura
casnicã ºi sã ne parcãm maºinile
în zone ferite, la distanþã faþã de
copaci sau stâlpi de electricitate.
În Bucureºti, mesaje de informare
ºi recomandãri pentru populaþie
au fost remise, vineri, începând
cu ora 14:00, prin intermediul
panourilor de avertizare cu afiºaj
electronic din Bucureºti.

Chiþac: A 63-a sesiune a AP
NATO, cea mai importantã

de la finalul Rãzboiului Rece
gil Chiþac la conferinþa de deschi-
dere a AP NATO, care se desfã-
ºoarã la Bucureºti, la Palatul Par-
lamentului. Potrivit lui Chiþac, fap-
tul cã în 20 de ani România a or-
ganizat de trei ori sesiunea anualã
a AP NATO aratã cã suntem
„membri de încredere, voluntari ºi
devotaþi ai Alianþei”. “Sigur cã
exemplul acesta nu este semnifi-
cativ. Semnificativã este însã acþi-
unea Armatei Romane în teatrele
de operaþii din exterior, fie cã e
vorba de Afganistan, fie cã e vor-
ba de Balcanii de Vest sau de misi-
unile de pe marile fregate din Ma-
rea Mediteranã sau în Nordul Afri-
cii”, a spus Chiþac.

Director în cadrul ANAF, suspectat
de DNA cã a primit mitã un milion

de euro, a fost arestat

mis în perioada în care a fost di-
rector al Direcþiei Tehnologia In-
formaþiei, Comunicaþii ºi Statis-
ticã Vamalã din cadrul Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor. În ordonan-
þa procurorilor se aratã cã în anul
2010, în calitate de director al
Direcþiei Tehnologia Informaþiei,
Comunicaþii ºi Statisticã Vamalã
din cadrul Autoritãþii Naþionale a
Vãmilor, Ancuþa Anda Macovei a
cerut, pentru sine ºi pentru o altã
persoanã din conducerea institu-
þiei, de la reprezentanþii a douã
societãþi comerciale, un procen-
taj de 25% din valoarea unor con-
tracte de mentenanþã.
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MIRCEA CANÞÃR

Punerea în libertate de cãtre Audienþa
Naþionalã – înalta jurisdicþie pentru cauze
complexe, care aduc atingere securitãþii
naþionale – a independentiºtilor, acuzaþi de
instigare, Josep Tragero, ºeful Mossos
Esquadra, Teresa Laplana, adjunctul aces-
tuia, preºedinþii asociaþilor separatiste,
Adunarea Naþionaþã Catalanã (ANC) ºi
Omnium, Jordi Sanchez ºi Jordi Cuixart,
este un bun semnal al Madridului. Pânã
acum, justiþia spaniolã se arãtase inflexi-
bilã în privinþa separatiºtilor. Nu a dorit
sã mai toarne gaz pe foc, în aceste mo-
mente extrem de tensionate. Curtea Con-
stituþionalã a interzis nu doar organizarea
referendumului la autodeterminare, de la
1 octombrie a.c., dar ºi desfãºurarea
ºedinþei extraordinare a Parlamentului ca-
talan, anunþate pentru luni, în cursul cã-
reia ar urma, eventual, proclamatã inde-
pendenþa anunþatã. Pânã acum, executi-
vul catalan a ignorat, cu premeditare, în
primul rând interdicþia organizãrii referen-
dumului, iar preºedintele Parlamentului ca-
talan, doamna Carme Forcadell, calificând
decizia Curþii Constituþionale, ca extrem
de gravã ºi contra libertãþii de exprimare,
a mai spus cã „nu va accepta cenzura ºi

sesiunea prevãzutã va avea loc”. Sigur cã
preºedinta Parlamentului catalan, o inde-
pendentistã feroce, are dreptul sã afirme
ce doreºte, reconfirmând cã ipocrizia este
bine repartizatã în rândul policienilor eu-
ropeni. Ceea ce ºtiam. Omite însã esenþi-
alul, adâncind o crizã politicã, de care þara
sa nu avea nevoie. ªi nici Europa. Consti-
tuþia Spaniei, din 1978, a fost aprobatã
prin referendum. În Catalonia votul „pro”
a fost de peste 92%, la o ratã de partici-
pare de 68%. Printre cei ºapte deputaþi
care au lucrat la elaborarea proiectului de
Constituþie, doi erau catalani, unul de stân-
ga ºi altul de drepata. Constituþia Spaniei
conferã comunitãþii autonome a Catalo-
niei competenþe depline în privinþa auto-
guvernãrii ºi s-ar putea spune cã este un
model pentru alte þãri. La 40 de ani de
aprobarea Constituþiei – legea fundamen-
talã a þãrii – ea nu este contestatã, pentru
cã Spania este o þarã democratã, iar cetã-
þenii ei se bucurã de toate drepturile ºi li-
bertãþile fundamentale. Persoanele care au
participat la consultarea de la 1 octom-
brie a.c., pentru independenþã, ºtiau cã le
este interzisã participarea, printr-o deci-
zie a Curþii Constituþionale, gardianul res-

pectãrii Constituþiei, votatã, cum spuneam,
covârºitor, de catalani. Se spune cã poli-
þia a intervenit în forþã, ceea ce nu este un
neadevãr, însã nimeni nu insistã asupra
provocãrilor, la care a fost supusã poliþia.
Chiar de Mossos Esquadra, poliþia Cata-
loniei, aflatã în subordinea guvernului de
la Barcelona. Unda de ºoc a crizei politi-
ce, atinge acum ºi sectorul economic.
Deloc prematur: Caixanbank, prima ban-
cã a Cataloniei, a treia din Spania, a þinut,
ieri, un consiliu de administraþie extraor-
dinar, pentru a decide unde îºi va deplasa
sediul social în afara regiunii. Cu o zi îna-
inte, Banco Sabadell, a doua bancã a Ca-
taloniei ºi a cincea din Spania, a anunþat
mutarea sediului social la Alicante, în sud-
estul þãrii, dupã degringolada de la bur-
sã. Eventuala exmatriculare din zona
euro, în caz cã independenþãa va fi pro-
clamatã, pe lângã cea obligatorie din UE,
ar afecta covârºitor Barcelona, locomo-
tiva economicã, ºi principalul pol turis-
tic al Cataloniei, regiune care a primit 17
milioane de persoane în 2016. De partea
cealaltã, premierul Mariano Rajoy, în do-
rinþa de a împiedica proclamarea inde-
pendenþei, cu orice preþ, a avut asearã o

reuniune a guvernului pentru studierea pa-
ºilor urmãtori, printre opþiuni figurând ºi
suprimarea autonomiei regionale – mã-
surã nuclearã – pe care guvernul central
nu o exercitase, niciodatã pânã în pre-
zent. Guvernul spaniol a cerut separatiº-
tilor catalani dizolvarea parlamentului lor
ºi convocarea de alegeri în regiune pen-
tru surmontarea crizei în Madrid ºi Bar-
celona. Bineînþeles, criza politicã a afec-
tat ºi lumea fotbalului, inflamând ambia-
þa creatã în jurul echipei naþionale, la care
a fost convocat ºi Gerard Pique, fluierat
pentru pronunþarea „dreptului de a deci-
de”. Preºedintele regiunii Catalonia, Car-
les Puigdemont, a solicitat in extremis o
mediere din partea Uniunii Europene. S-
a convins repede cã singurul interlocu-
tor al Bruxelles-ului, de la egal la egal,
este statul spaniol. ªi mesaje similare i-
au parvenit de la Paris ºi Berlin. Dar ºi
din alte cancelarii europene. Singura ne-
gociere posibilã rãmâne la nivelul celor
17 regiuni autonome, fiindcã de fapt Car-
les Puigdemont nu doreºte altceva, de-
cât condiþii financiare mai laxe, din par-
tea Madridului, ca monedã de schimb la
ne-decuplarea Cataloniei.

Minstrul Justiþiei,  Tudorel
Toader,  dupã ce a primit titlul
de Doctor „Honoris Causa” al
Universitãþii din Craiova, dar cu
o condiþie: „Am fost invitat în
calitate de profesor, dar, ca mi-
nistru, vã rog sã-mi daþi voie sã
las roba ºi toca de reprezentant
al mediului academic ºi apoi pu-
tem discuta”. Aºa s-a ºi întâm-
plat, iar discuþiile au curs de la
sine. Ministrul a dat impresia cã
este un om care se bazeazã pe
principii, iar prin declaraþii s-a
arãtat ponderat, vorbind, pe un-
deva, ºi ca un om politic. Nu s-
a hazardat în aprecieri, lãsând
deschise portiþe spre comunica-
rea ulterioarã, atât cu societatea
civilã, cât ºi cu mediul din care
provine. A fost întrebat despre
proiectul de lege pe justiþie, iar
rãspunsul a fost ºi diplomatic ºi
profesional: „Ministerul Justiþiei
redacteazã proiectul de lege de
modificare a legislaþiei în dome-
niu, iar avizul Consiliului Supe-
rior al Magistraturii este consul-

Ministrul justiþiei, Tudorel Toader,
ponderat în declaraþii

 Ministrul justiþiei, Tudorel Toader, este prezent
la Craiova, timp de de câteva zile. Ieri, a primit

titlul de Doctor „Honoris Causa” al Universitãþii
din Craiova, dar va fi prezent ºi la Conferinþa

Naþionalã a Rectorilor, pentru prima datã organi-
zatã în Bãnie. Dupã decernarea distincþiei acade-
mice, ministrul a fost de acord sã vorbeascã cu
reprezentanþii mass-media, pe teme stringente

care þin de puterea judecãtoreascã.

tativ. Proiectul ia în calcul toate
propunerile, cele mai multe ve-
nind chiar din partea CSM, de
acolo venind iniþiativa, în 2016.
Obligaþia noastrã este de a-l fi-
naliza, el se aflã la mine, dar nu-
l pot retrage, decizia , dupã fi-
nalizarea lui, fiind a Guvernului
sau a Prlamentului, dupã caz, iar
apoi se va solicita ºi pãrerea Co-
misiei de la Veneþia. Dacã prin-
cipiile pe care se bazeazã un pro-
iect sunt bune, atunci ºi regulile
de aplicare vor fi la fel. Vrea sã
vã spun cã, printre propuneri,
este ºi cea de prelungire a am-
nadatului unui magistrat cu
funcþie de conducere, de la trei
la patru ani, care mi se pare
bunã”. În ceea ce priveºte disen-
siunile apãrute în ultima perioa-
dã între CSM ºi Inspecþia Judi-
ciarã, ministrul Toader a punc-
tat: „Mi se pare inadecvat ca
CSM sã stabileascã regulamen-
tul Inspecþiei Judiciare. În ulti-
mul timp, tot mai mulþi români
au vãzut ce se petrece între cele

douã instituþii ºi cred cã este
ceva în neregulã. Nu aº vorbi de
tabere , ci de interpretarea legi-
lor”. O altã discuþie a fost cea
legatã de controlul Inspecþiei
Judiciare la DNA ºi posibila re-
vocare a  Laurei Codruþa Ko-
vesi. Aici, rãspunsurile au fost
mai mult diplomatice: „Nu pu-

tem vorbi, pânã nu prim rapor-
tul de control ºi rezolvarea ob-
iecþiilor DNA. Nu cunosc ra-
portul ºi nu comentez pãrerea
inspectorilor, fiindcã este drep-
tul fiecãruia de a avea o pãrere.
În ceea ce priveºte întrebarea
de revocare a doamnei Kovesi,
aº veni cu o completare: de ce

nu vorbiþi ºi de nerevocare.
Orice funcþionar public sau
demnitar poate fi supus revo-
cãrii, inclusiv eu. Dar acestea
se fac pe baza unor verificãri
ºi, revin ºi spun cã atunci când
principiile sunt sãnãtoase ºi re-
gulile sunt corecte”.

CRISTI PÃTRU
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Aºa a început ...
La începutul acestei sãptãmâni,

la Centrala Nuclear-Electricã de la
Kozlodui, din Bulgaria, s-a decla-
rarat urgenþã radiologicã genera-
lã, astfel cã Inspectoratul Gene-
ral pentru Situaþii de Urgen-
þã (IGSU) a activat Planul-
 naþional de protecþie ºi in-
tervenþie în caz de accident
nuclear sau urgenþã radio-
logicã ºi a operaþionalizat
mecanismele de gestionare
a acestui tip de risc. La ni-
velul judeþelor Dolj, Mehe-
dinþi, Olt, Vâlcea ºi Gorj au
fost activate Centrele Jude-
þene de Coordonare ºi Con-
ducere a Intervenþiei (CJCCI), iar
la nivel naþional situaþia de urgen-
þã este gestionatã de Centrul Na-
þional de Coordonare ºi Conducere
a Intervenþiei (CNCCI) de la Ciol-
pani. În localitatea Rojiºte (aflatã
în afara zonei afectate) a fost or-
ganizat Punctul Operativ Avansat
ºi Baza de Operaþii, (unde parti-
cipanþii la exerciþiu chiar au dor-
mit în corturi). Autoritãþile de sã-
nãtate publicã au disponibilizat
stocurile necesare de iodurã de
potasiu, pentru a fi distribuite cã-
tre populaþie ºi administrate în
funcþie de evoluþia deplasãrii no-
rului radioactiv.

Un biciclist echipat corespun-
zãtor, care circula regulamentar
pe strada A.I. Cuza din Craiova,
ieri, în jurul orei 11.00,
a fost lovit de un auto-
turism al cãrui ºofer
neatent nu i-a acordat
prioritate. La faþa locu-
lui ºi-au fãcut apariþia
echipaje de la Ambu-
lanþã ºi Poliþie, medicii
acordându-i victimei
primul ajutor, în timp
ce poliþiºtii au demarat
cercetãrile pentru a sta-
bili circumstanþele pro-
ducerii evenimentului.
Din fericire, acesta a
fost doar un scenariu
prin care oamenii legii
au vrut sã atragã aten-

Biciclist „accidentat” ... de Ziua Siguranþei Rutiere
Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii s-a încheiat, ieri,

în Dolj, cu Ziua dedicatã Siguranþei Rutiere. Pentru ca
recomandãrile lor sã aibã un impact mai mare asupra
participanþilor la traficul rutier, poliþiºtii au simulat produce-
rea unui accident în care un biciclist ce circula regulamentar
este lovit de un autoturism, iar voluntarii de la Crucea Roºie
au fãcut demonstraþii de acordare a primului ajutor.

þia, în ultima zi din Sãptãmâna Pre-
venirii Criminalitãþii, asupra con-
secinþelor nerespectãrii regulilor

de circulaþie pe drumurile publi-
ce, dar ºi sã-i sensibilizeze pe toþi
participanþii la traficul rutier.

„Poliþiºti ai Serviciului Rutier
Dolj ºi Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Biroul Rutier, împreunã cu
voluntari ai Filialei de Cruce
Roºie Dolj au luat parte la un e-
xerciþiu de simulare a unui acci-
dent de circulaþie în care este im-
plicat un biciclist ºi acordarea
primului ajutor. Poliþiºtii rutieri

ºi ofiþerii de la Com-
partimentul de Preveni-
re ºi Analizã a Crimi-
nalitãþii Dolj au purtat
discuþii cu trecãtorii,
astfel fiind fãcute reco-
mandãri referitoare la
prevenirea ºi combate-
rea accidentelor rutie-
re, totodatã punându-se
accent pe importanþa
respectãrii regulilor de
circulaþie ºi adoptarea
unei atitudini preventi-
ve în trafic. Ca de fie-
care datã, voluntari ai -
Filialei de Cruce Roºie
Dolj au fãcut demon-

straþii de acordare a primului
ajutor. De asemenea, activitãþi de
educaþie rutierã au fost desfãºu-
rate ºi în alte unitãþi de învãþã-
mânt din judeþul Dolj de cãtre
poliþiºti de la formaþiunile rutie-
re din municipii ºi oraºe. Cu
acest prilej poliþiºtii rutieri din
Dolj au înmânat bicicliºtilor ves-

te reflectorizante ºi le-au fãcut
recomandãri pentru prevenirea
accidentelor rutiere atât lor, cât
ºi conducãtorilor de autoturisme,
conducãtorilor de vehicule cu
tracþiune animalã ºi pietonilor”,
ne-a explicat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Exerciþiul „OLExerciþiul „OLExerciþiul „OLExerciþiul „OLExerciþiul „OLTTTTTENIA 2017” la final:ENIA 2017” la final:ENIA 2017” la final:ENIA 2017” la final:ENIA 2017” la final:
autoritãþile s-ar descurca în caz de urgenþã radiologicã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Exerciþiul „OLTENIA 2017” a ajuns la fi-
nal, dupã „câteva zile extrem de intense”, dupã
cum a explicat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, lt. col. Claudiu Zamfir, din cadrul
IGSU, coordonatorul întregii activitãþi ce a
vizat protecþia ºi intervenþia în caz de acci-
dent nuclear la Centrala Nuclear-Electricã de
la Kozlodui (Bulgaria). Zona de sud a judeþu-

lui Dolj a fost împânzitã de forþe care au lu-
crat împreunã pe diverse scenarii, pentru a
înlãtura efectele dezastrului. Au fost identifi-
cate mici disfuncþionalitãþi, au fost remediate
sau urmeazã, însã reprezentanþii tuturor in-
stituþiilor implicate în acest exerciþiu au fost
de acord cã ar fi bine sã nu mai treacã zece
ani pânã la urmãtoarea activitate de acest gen.
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Mii de cetãþeni evacuaþi
În teren, au fost instalate raioa-

ne de decontaminare totalã ºi iniþia-
lã pentru populaþie ºi forþele de in-
tervenþie. De asemenea, în zonele -
vizate s-a realizat cercetarea ºi mo-
nitorizarea nivelului de radioactivi-

tate din mediu. Inspectoratul Ge-
neral de Aviaþie al Ministerului Afa-
cerilor Interne a ridicat un elicopter
pentru cercetare aerianã, în vede-
rea stabilirii zonei contaminate. La
nivelul judeþului Dolj, aflat în ime-
diata apropiere a CNE Kozlodui, au
fost luate mãsuri încã de la primele
ore de la declararea urgenþei radio-
logice, prefectul judeþului convo-
când Comitetul Judeþean pentru Si-
tuaþii de Urgenþã. Mãsurile iniþiale
de protecþie au vizat evacuarea ce-
lor 15.200 de cetãþeni din localitãþi-
le Ostroveni, Bechet, Cãlãraºi ºi Liº-
teava ºi adãpostirea celor 30.000 din
celelalte 12 localitãþi din zona de -

planificare la urgenþã, respectiv o
razã de 30 de km. Ulterior, mãsuri-
le au fost extinse ºi implementate
pentru populaþiei aflatã în proximi-
tatea Zonei de Planificare la Urgen-
þã, având în vedere traiectoria no-
rului radioactiv.

Totodatã, au fost lansa-
te liniile telefonice verzi,
unde cetãþenii pot suna pen-
tru informaþii privind situa-
þia creatã ºi au fost distri-
buite pastilele de iodura de
potasiu pentru populaþie,
potrivit indicaþiilor Ministe-
rului Sãnãtãþii.

Situaþii de urgenþã
colaterale...

În perioada 02-04 octombrie
a.c., în judeþul Dolj s-au în-
registrat mai multe situaþii
de urgenþã, care au impus
intervenþia integratã a for-
þelor specializate. Astfel, în
zona PCTF Bechet a avut
loc un accident între o cis-
ternã ce transportã sub-
stanþe periculoase ºi un au-
toturism, iar la ºcoala din
localitatea Sadova s-a pro-
dus un incendiu. Un alt eve-
niment gestionat în comun
cu forþele de ordine publi-
cã a fost conflictul spon-

tan al unui grup de cetãþeni din co-
munca Rojiºte, nemulþumiþi de re-
partiþia spaþiilor de evacuare. Pe
timpul evacuãrii populaþiei, în lo-
calitatea Valea Stanciului, s-a pro-
dus un accident rutier cu 4 victi-
me, care a necesitat intervenþia -
salvatorilor doljeni.

Toate acestea au fãcut parte din
scenariul exerciþiului „OLTENIA
2017”, iar evaluatorii au precizat
ieri, în conferinþa de presã organi-
zatã la finalul activitãþilor, cã sco-
pul exerciþiului a fost atins, iar au-
toritãþile judeþene din Dolj sunt pre-
gãtite sã facã faþã unei situaþii reale.

„Au fost câteva zile extrem de
intense, în care ne-am propus mai
degrabã sã indentificãm disfuncþi-
onalitãþile, pentru a le remedia, nu
sã iasã un exerciþiu perfect. Am
desfãºurat activitãþi atât la nivel
naþional, cât ºi judeþean, activitãþi
cu forþe ºi mijloace în teren ºi vreau
sã mulþumesc participanþilor, pen-
tru cã a fost un efort consistent. S-
a dovedit, încã o datã, cã relaþio-
narea dintre oameni face ca lucru-
rile sã meargã mai bine. Ce sã vã
spun... În ultima zi, când se reglase
totul, ºi fiecare ºtia exact ce are de
fãcut, s-a terminat exerciþiul”, a ex-

plicat, zâmbind, coordona-
torul întregii desfãºurãri de
forþe, lt. col. Claudiu Zam-
fir, ºeful Direcþiei Planifica-
re, Exerciþii ºi Management
Stãri Excepþionale din cadrul
IGSU. Urmeazã analize amã-
nunþite, pe fiecare segment
de activitate, organizatorii in-
sistând sã-i mulþumeascã
primarului din Rojiºte, care
a rezolvat problemele ivite pe
parcursul celor câteva zile
cât a gãzduit Centrul de Ope-
raþii în localitate.
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Potrivit unei declaraþii prezenta-
te în plenul Parlamentului European
marþi seara, 3 octombrie, de cãtre
comisarul european pentru ajutoa-
re umanitare ºi managementul cri-
zelor, Christos Stylianides, UE va
continua sã observe îndeaproape tot
ce se întâmplã în Republica Mol-
dova.  Potrivit declaraþiei, UE va
monitoriza strict modul în care au-
toritãþile de la Chiºinãu vor þine cont
în continuare de recomandãrile par-
tenerilor internaþionali referitor la
noul sistem electoral.  Christos Sty-
lianides a amintit cã Republica Mol-
dova are cu UE semnat un program
de sprijin pentru sectorul de judi-
ciar, dar deocamdatã rãmân sus-
pendate alocarea fondurilor din pro-
gram, deoarece nu s-au fãcut pro-
grese suficiente pentru a justifica
efectuarea transferurilor. 

Cei de peste Prut ar putea rata
ajutorul de 100 de milioane de euro

Un comentariu pe marginea si-
tuaþiei din Republica Moldova  a

“În Republica Moldova trebuie sã se creeze“În Republica Moldova trebuie sã se creeze“În Republica Moldova trebuie sã se creeze“În Republica Moldova trebuie sã se creeze“În Republica Moldova trebuie sã se creeze
o majoritatea pro europeanã”o majoritatea pro europeanã”o majoritatea pro europeanã”o majoritatea pro europeanã”o majoritatea pro europeanã”

În ajunul Summitului Parteneriatului Estic,
care se va desfãºura pe 24 noiembrie la Bruxel-
les, situaþia politicã din Republica Moldova a
fost din nou subiectul unor dezbateri în Parla-
mentul European. Ajutoarele financiare pe care

Victor Ponta, Daniel Constantin
ºi Sorin Câmpeanu s-au aflat, ieri,
la Craiova, pentru a prezenta pro-
iectul politic „Pro România”. Fos-
tul premier a precizat cã a fost o
primã întâlnire cu caracter organi-
zatoric, la care au fost prezenþi oa-
meni din fiecare judeþ „pe care nu
i-am chemat noi, ci ei ne-au cãutat
ºi vor sã fie alãturi de noi”. Printre
cei aflaþi în salã, au fost vãzuþi foºti
membri ai organizaþiilor judeþene
UNPR ºi ALDE, printre care fostul
viceprimar al Craiovei, Teodor Sas,
care a ocupat un loc la prezidiu. „Am
spus foarte clar, nu vreau sã facem
alt PSD, alt PNL sau alt ALDE, dacã
vream asta rãmâneam în partidele
respective. Vrem, pe de o parte, sã
ne adresãm celor care se simt ne-
reprezentaþi, foarte mulþi în Româ-
nia ºi foarte mulþi, ca ºi mine, care
au votat cu încredere PSD-ALDE
crezând cã se va aplica un program
de guvernare, ºi vãd în acest an:
Ordonanþa 13, schimbarea guver-
nului Grindeanu, preþurile de la 1

UE le va acorda în continuare Republicii Mol-
dova vor depinde de atitudinea Chiºinãului faþã
de angajamentele pe care ºi le va asuma în ca-
drul unui memorandum de înþelegere ce urmea-
zã sã fie semnat între cele douã pãrþi.

avut ieri, europarlamentarul Ma-
rian Jean Marinescu, în cadrul
unei conferinþe de presã. “Repu-
blica Moldova ar putea rata aju-
torul de 100 de milioane de euro
din partea Comisiei Europene ca
urmare a deciziei Chiºinãului de
a modifica sistemul electoral.
Moldova este un subiect foarte
discutat. Sã ne reamintim în pri-
mul rând de discursul lui Jean
Claude Juncker, preºedintele Co-
misiei Europene, care a precizat
cã are UE are o foaie de parcurs
pentru aderarea Serbiei ºi Mace-
doniei la marea familie europea-
nã. Normal cã am regret cã nu
am reuºit ceea ce am susþinut
încã din 2005, de când am intrat
în Parlamentul European ºi anu-
me sã lipim Moldova de Balcani,
pentru cã, atunci când se va în-
tâmpla, când vor fi îndeplinite
toate condiþiile, primele state care
vor intra în Uniune vor fi statele
din Balcani. Din pãcate, nu am
reuºit acest lucru, iar Moldova a

ratat un moment prielnic, atunci
când avea o mare intrare la insti-
tuþiile europene”, a subliniat eu-
roparlamentarul Marian Jean
Marinescu.

Problema invocatã
este cea a legii electorale

Vicepreºedintele EPP susþine,
aºadar, cã dezbaterile din Parla-
mentul European demonstreazã
încã o datã cã Republica Moldo-
va nu mai este privitã ca o „isto-
rie de succes” la Bruxelles, iar
interesul Uniunii Europene faþã de
Moldova a scãzut. Pe lângã lovi-
tura de imagine, suspendarea
acordãrii celor 100 de milioane
de euro ar afecta ºi economia.
anul trecut Republica Moldova
a ratat asistenþã externã de pes-
te 100 de milioane de euro, iar
în primele opt luni ale acestui an
a atras doar 5% din suportul pre-
conizat din afarã. Suspendarea
asistenþei macrofinanciare din
partea Comisiei Europene ar fi o

nouã loviturã pentru economie.
“Problema invocatã este cea a
legii  electorale,  care a fost
schimbatã. Este vorba de un sis-
tem mixt : jumãtate pe liste, ju-
mãtate pe circumscripþii ºi sunt
tot felul de comentarii legat de
cine ar fi avantajat de acest sys-
tem. Eu spun, cã indiferent de
lege, care pânã la urmã este
rsponsabilitatea statului respec-
tiv, acolo trebuie sã se creeze o
majoritatea pro europeanã. Altfel
Republica Moldova va fi pierdu-
tã. Dacã va exista o majoritatea
pro Rusia, Moldova este pierdu-
tã. Este vorba de ajutorul de 100

Fostul premier Victor Ponta a declarat, ieri,
la Craiova, cã fostul primar Lia Olguþa Vasi-
lescu ar fi trebuit sã ajungã, dacã se respectau
înþelegerile din campanie, la Ministerul Dez-
voltãrii Regionale. Dar cã, dupã rezultatul aler-
gerilor, acest lucru nu a mai fost valabil ºi a

fost nominalizatã la Muncã, întrucât Liviu
Dragnea a dorit sã-ºi pãstreze „puºculiþa” pen-
tru un alt om de încredere. În altã ordine de
idei, Ponta a declarat cã promovat mii de oa-
meni, ºi la Craiova la fel, dar care acum „bagã
capul în pãmânt ca sã-ºi þinã funcþia”.

octombrie, salariile nu mai cresc,
atacul împotriva mediului privat.
Practic cam stricã toate lucrurile
bune pe care noi am reuºit sã le fa-
cem în 2012-2015”, a prezentat
ideea care stã la baza acestui pro-
iect, Victor Ponta.

Ponta: „Eu fac parte
din poporul haºtag”

Daniel Constantin a declarat cã
va fi „o altfel de politicã, un alt fel
de partid”, referindu-se la trei pi-
loni importanþi pe care se clãdeºte
acest proiect politic. ”În primul
rând, mesajul care trebuie sã fie di-
ferit de ceea ce a fost pânã acum,
ºi de aceasta se ocupã domnul Pon-
ta”, a explicat Daniel Constantin.
Mergând pe ideea de comunicare
ºi plecând de la modul de identifi-
care al viitorului partid, Victor Ponta
a fost întrebat în legãturã cu sem-
nul „#” care apare pe afiºe. „Eu fac
parte din poporul haºtag, dupã cum
ºtiþi foarte bine. Comunic foarte
mult pe reþelele sociale, folosesc

comunicarea modernã, urmãresc
fenomenul”, a explicat Victor Pon-
ta. „(...) Nu ne batem cu PSD ºi
PNL la partea de organizare, pe sã-
tuc, cã nu avem cum. Dar dacã pot
sã comunic ºi sã ajungã mesajul la
toatã lumea, e suficient”, a dezvol-
tat Ponta modul de comunicare pe
care se bazeazã proiectul politic Pro
România.

„Dragnea, mai nesuferit
ca Traian Bãsescu”

Fostul premier al României l-a
criticat, în termeni duri, pe liderul
PSD, Liviu Dragnea. Ponta a spus
cã acesta s-a schimbat a doua zi
dupã alegeri, din omul care era
„numai lapte ºi miere ºi care iubea
pe toatã lumea” ajungând sã fie
chiar mai „nesuferit decât Traian
Bãsescu”. „Aºa cum Bãsescu,
uºor-uºor, a luat partidul ºi l-a tre-
cut pe persoanã fizicã, ºi Liviu
Dragnea, care e de la ºcoala lui
Traian Bãsescu, a fãcut acelaºi lu-
cru. (...). Dragnea are un partid
mai puternic decât avea Traian
Bãsescu, dar este el mult mai ne-
suferit decât era Traian Bãsescu,
ceea ce e important. Pãi eu ºtiu
sondajele, are 10% încredere. Sã

conduci un partid de 40% ºi sã ai
10% încredere, asta nu s-a mai
întâmplat. Întotdeauna, ºi Nãsta-
se, ºi Geoanã ºi eu, nu mai vor-
besc de Ion Iliescu, am fost unde-
va peste partid. Sã fii la un sfert
din partid este un lucru rãu. Dar
nu creed cã îl deranjeazã asta”, a
comentat Victor Ponta. „Cât o sã
fie Dragnea ºef la PSD ºi Kovesi
ºefã la DNA, nu o sã vorbim de-
spre schimbãri în justiþie. Amân-
doi îºi folosesc instituþiile ºi pute-
rea pe care o au pentru a-ºi pãstra
funcþia. Când o sã plece cei doi,
atunci o sã putem sã facem o re-
formã adevãratã în justiþie. Pânã
atunci nu”, a mai spus Ponta.

Mihai Tudose, cea mai bunã
opþiune pentru ºefia PSD

Victor Ponta a îndreptat sãgeþi
ironice ºi în direcþia unora dintre
miniºtrii ai cabinetului Tudose, prin-
tre care Rovana Plumb ºi Lia Olgu-
þa Vasilescu. „Eu nu îmi pot imagi-
na cum o colegã la care þin, Rova-
na Plumb, ºi pe care eu am promo-
vat-o. Sã spunã ieri cãn ea nu ºtie
de preþul combustibilului, dar dacã
a zis domnul Dragnea cã nu creºte,
nu creºte”, a afirmat Ponta. Despre

ministrul Muncii, Lia Oluþa Vasiles-
cu, fostul lider al PSD a spus cã
acesta are o problemã legatã de
mãririle de pensii ºi salarii. „Din
pãcate, ce am vãzut eu la ea... Chiar
mãrim toate salariile, toate pensiile
la tot cartierul, la toatã lumea? Dar
de unde? Eu vreau sã mãrim doar
când ºtim sigur cã ne þinem de cu-
vânt. Aºa tot mãrim, mãrim, la un
moment dat nu mai crede nimeni
povestea asta ºi nu mai vorbesc cã
nici nu ai de unde sã tot dai”. Ponta
a mai spus cã fostul primar al Cra-
iova ar fi trebuit sã primeascã porto-
foliul de la Dezvoltare Regionalã, dar
cã nu a mai avut acces acolo tot
din cauza lui Liviu Dragnea. „Eu
cred cã Olguþa ar fi fost bine sã
rãmânã primar sau sã se ducã mi-
nistrul Administraþiei ºi Dezvoltãrii
Regionale. Aºa am vorbit eu cu Ol-
guþa, la Craiova, aici, anul trecut,
în campanie. Nu a putut sã se ducã
la Dezvoltare Regionalã cã acolo
este puºculiþa lui Liviu ºi probabil
cã nu a avut încredere în ea”, a mai
declarat Victor Ponta, care a preci-
zat cã Liviu Dragnea trebuie schim-
bat din fruntea partidului ºi înlocuit
cu actualul premier Mihai Tudose.

LAURA MOÞÎRLICHE

milioane de euro. Majoritatea co-
legilor mei susþin cã acest ajutor
trebuie îngheþat pânã se schimbã
legea. Eu nu am susþinut acest lu-
cru. Eu spun cã trebuiesc daþi
banii, pentru cã se ajutã Moldo-
va, dar cu condiþii impuse de stat
de drept. Cu impunerea criterii-
lor de la Copenhaga pe care tre-
buie sã le respecte toate statele,
indiferent dacã sunt sau nu în
Uniunea Europeanã. Grija noas-
trã ºi a Uniunii este încurajarea
unei majoritãþi pro Europa”, a mai
spus deputatul european, Marian
Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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Echipa managerialã a Liceului
Teoretic „Henri Coandã” din Cra-
iova a iniþiat o acþiune de o deose-
bitã importanþã în viaþa ºcolii, a pro-
fesorilor ºi învãþãtorilor   acesteia, a
întregului personal care îºi desfã-
ºoarã activitatea în aceastã presti-
gioasã unitate de învãþãmânt: un
dialog între generaþiile de ieri ºi de
astãzi de educatori, modelatori de
personalitãþi ºi fãuritori de caracte-
re din acest liceu. Dialogul se do-
reºte a avea loc în fiecare an, cu
acelaºi prilej, al Zilei Internaþionale
a Educaþiei. „E o împrejurare feri-
citã cea care ne reuneºte astãzi,  
cãci nu e puþin lucru ºi nicidecum

Pentru a marca într-un mod inedit Ziua In-
ternaþionalã a Educaþiei, conducerea Liceu-
lui Teoretic „Henri Coandã” din Craiova a
invitat, joi, 5 octombrie a.c., la sediul unitãþii
de învãþãmânt, fostele cadre didactice. Pen-

sionaþi de mai mult timp sau recent, foºtii das-
cãli au rãspuns „prezent” într-un numãr des-
tul de mare, iar întâlnirea a fost extrem de
agreabilã, astfel cã se doreºte repetatã, cel
puþin din an în an.

neînsemnat ca generaþiile sã-ºi dea
mâna peste timp ºi sã se bucure
împreunã” la un bilanþ fructuos, a-
 explicat prof. Mihaela Brumar,
director al Liceului Teoretic „Henri
Coandã”. În continuare, pãrintele-
profesor ºi autor al mai multor cãrþi,
P.C. Ioan Ioanicescu, în cuvinte
pline de înþelepciune ºi de har du-
hovnicesc, s-a referit la raporturile
interumane, la continuitatea ºi vâl-
torile vieþii, la succesiunea genera-
þiilor ºi aportul fiecãreia la progre-
sul social. Un moment emoþionant
l-a constituit omagierea celor cinci
cadre didactice pensionate în cur-
sul acestui an: Gheorghe Tãnasie,

Minodora Ioana, Ionel Ciucã, Po-
lina Zamfir ºi Cornelia Popescu,
care au primit, în semn de recu-
noºtinþã pentru munca depusã, câte
o plachetã ºi un coº cu flori, în aplau-
zele asistenþei. Cuvinte emoþionante
în plen au rostit atât  seniorii, cât
ºi… juniorii, dar discuþiile s-au „în-
cins” la o ceaºcã de cafea.
Au fost depãnate amintiri despre
munca la catedrã, despre diverºi
elevi, despre familii, despre pro-
gresele ºcolii, iar despãrþirea, deºi
tristã, a venit însoþitã de promisi-
unea ºi speranþa unei noi întâlniri
de acest gen.

CARMEN ZUICAN

Sãptãmâna aceasta a avut loc o întâl-
nire de lucru între preºedintele Federaþiei
Sindicatelor din Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor (FSANP) ºi prim-minis-
trul României, Mihai Tudose, pe tema im-
plementãrii unor soluþii concrete pentru
problemele din penitenciare. Prin proble-
mele discutate s-a numãrat ºi revitaliza-
rea industriei penitenciare.

La o primã estimare, un numãr de 20-
25 de întreprinderi înfiinþate în peniten-
ciare pornind de la capacitãþile existente
ar putea da de lucru unui numãr de 6.000-
8.000 de deþinuþi în condiþii de siguranþã
ºi cu utilizarea unui numãr de personal
de supraveghere sensibil redus faþã de
punctele de lucru exterioare.

Se doreºte ºi eliminarea
deficitului de personal

Totodatã, la întâlnirea cu prim-minis-
trul Mihai Tudose sindicaliºtii au discu-

Se solicitã reînfiinþareaSe solicitã reînfiinþareaSe solicitã reînfiinþareaSe solicitã reînfiinþareaSe solicitã reînfiinþarea
întreprinderilor din penitenciareîntreprinderilor din penitenciareîntreprinderilor din penitenciareîntreprinderilor din penitenciareîntreprinderilor din penitenciare

O problemã care preocupã în egalã mãsurã organizaþiile sindicale
ºi reprezentanþii Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor este
necesitatea suplimentãrii veniturilor sistemului penitenciar. În

acest sens oportunitatea reînfiinþãrii întreprinderilor penitenciare
a fost discutatã cu prim-ministrul României, Mihai Tudose, acesta

arãtându-se extrem de interesat de un astfel de proiect.

tat punctele rãmase în divergenþã la pro-
iectul privind Statutul poliþistului de pe-
nitenciare, acesta urmând a fi solicitat
spre aprobare în ºedinþa de Guvern îm-
preunã cu Memorandumul privind supli-
mentarea cu 1.000 de funcþii a ºtatelor
penitenciarelor, în perioada imediat ur-
mãtoare.

Potrivit reprezentanþilor Federaþiei Sin-
dicatelor din Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, de aprobarea acestor
acte normative depinde dezvoltarea unui
sistem de carierã motivant pentru poli-
þiºtii de penitenciare, eliminarea defici-
tului de personal (sunt peste 700.000 de
ore suplimentare) ºi echilibrarea organi-
gramelor penitenciarelor raportat la vo-
lumul misiunilor operative dar ºi la nu-
mãrul de deþinuþi gestionat.

Un alt punct în cadrul discuþiilor pur-
tate între sindicaliºti ºi premierul Ro-
mâniei a fost cel legat de îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru. „Am convenit cã

FSANP va transmite Guvernului o soli-
citare detaliatã referitoare la un plan
multi-anual privind îmbunãtãþirea con-
diþiilor de muncã, dar ºi o listã cu achi-
ziþiile necesare pentru dotarea corespun-
zãtoare a personalului din penitenciare.
Pânã în prezent, lucrãri serioase de mo-
dernizare în penitenciare nu au fost de-
marate, iar nivelul ºi calitatea mijloace-
lor de intervenþie ºi protecþie personalã
nu rãspund nevoilor operative ºi, atunci
când existã, sunt uzate fizic ºi moral”,
au precizat sindicaliºtii.

Dezbatere ºi pe tema
pensiilor militare

FSANP a prezentat prim-ministrului
Mihai Tudose ºi o serie de probleme
punctuale în legãturã cu noua lege cadru
a salarizãrii ºi cu recent aprobatele modi-

ficãri la legea pensiilor. În discuþie sunt
prevederile referitoare la acordarea unor
sporuri precum cel de 100% pentru lu-
crul în zilele de sâmbãtã ºi duminicã sau
sãrbãtori legale care ar fi practic anulat
prin utilizarea unui plafon general de 30%
pentru sporuri.

«În legaturã cu pensiile „militare” am
solicitat aplicarea unei mãsuri de tranzi-
þie care sã corecteze eventuala discrimi-
nare a angajaþilor din penitenciare în func-
þie de momentul solicitãrii ieºirii la pen-
sie. Problema urmeazã a fi discutatã în
detaliu cu prilejul dezbaterilor mai largi
din cadrul sistemului de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã, împreunã
cu sistemul de actualizare a acestui tip
de pensii», au mai afirmat reprezentanþii
Federaþiei Sindicatelor din Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor.

RADU ILICEANU
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 Manifestãri demne de oferirea
unui titlu academic – Doctor „Ho-
noris Causa”, ieri, la Facultatea de
Drept a Universitãþii din Craiova.
„Aula Magna” a instituþiei de în-
vãþãmânt superior a fost arhipli-
nã, la decernarea distincþiei res-
pective prof.univ.dr.  Tudorel
Toader, actualul ministru al justi-
þiei. În deschiderea ºedinþei, a luat
cuvântul prof univ. dr. Sevastian
Cercel, decanul Facultãþii de
Drept: „Sunt momente deosebite
pentru noi, de care suntem
mândri. În luna octombrie, au

Cadrele didactice de la Grã-
diniþa cu Program Prelungit
„Phoenix” din Craiova au þinut
sã sãrbãtoreascã, împreunã cu
copiii ºi pãrinþii acestora, Ziua
Mondialã a Educaþiei, prin mai
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multe activitãþi, sub sloganul
„Ziua educaþiei, vãzutã prin
ochi de copil”. Fiecare prichin-
del a þinut sã arate creaþiile sale,
fie de desene, picturã sau cre-
eaþi manuale, iar educatorii au

avut ca motto „Noi educãm
copiii de azi pentru ca atunci
când vor fi mari sã se integreze
în societate. Fiecare copil pe
care îl educîm este un om pe
care îl câºtigãm”.

Facultatea de Drept a Universitãþii din
Craiova a fost gazdã, ieri, a unui eveni-
ment important . În perioada 6 – 7 oc-
tombrie, în Cetatea Bãniei are loc Con-
ferinþa Internaþionalã Bienalã „Siste-
mul juridic, între stabilitate ºi reformã”.

Pe lîngã reprezentanþi de marcã pre-
zenþi la manifestãri, care au susþinut
prelegeri, a avut loc ºi un moment emo-
þionant: decernarea titlului de Doctor
„Honoris Causa” prof.univ.dr. Tudorel
Toader, actualul ministru al justiþiei.

fost, de-a lungul anilor, mai multe
evenimente de importanþã, ºi amin-
tesc anul 2011, când a fost adop-
tat noul Cod Civil, iar, venind în
istorie, în 1817, a fost adoptat
prima reglementare juridicã, aºa
numitul „Cod Calimac”, cel care
a pus bazele legislaþiei civile. De
aceea am þinut sã organizãm aces-
te manifestãri, iar pentru momen-
tele de astãzi va vorbi domnul
rector al Universitãþii din Craio-
va, prof. univ. dr. Cezar Ionuþ
Spînu”. Acesta a precizat: „Sun-
tem onoraþi sã acordãm acest ti-

tlu domnului Tudorel Toader, un
prieten al Craiovei ºi al mediului
academic din acest municipiu, cu
atât mai mult cu cât suntem în anul
aniversãrii a 70 de ani de la înfiin-
þarea Universitãþii din Craiova”.
„Laudaþio” a fost susþinut de
prof.univ.dr. Dan Claudiu Dãni-
ºor: „Este o plãcere sã prezint una
dintre cele mai importante figuri
ale Dreptului românesc contem-
poran, iar rigoarea sa se vede din
anii de studiu liceal, la matemati-
cã – fizicã, la Focºani. Domnul
profesor poate sã facã saltul de la
un stat care este stãpân la cel care
este un servitor al cetãþeanului”.
Redãm o parte din activitatea dom-
nului Tudorel Toader, una foarte

amplã, care îi atestã meritele.
Dupã absovirea liceului, la Foc-
ºani, a urmat cursurile celei mai
vechi Facultãþi de Drept din Ro-
mânia, cea a Universitãþii „Alexan-
dru Iona Cuza” din Iaºi, obþinând
titlul de Doctor în ªtiinþe juridice,
sub îndrumarea venerabilului prof.
Grigore Th. Theodoru,  cu teza
„Partea vãtãmatã prin infracþiune
ºi rolul ei în procesul penal”. A par-
curs toate treptele carierei acade-
mice, de la asistent universitar
pânã la rector al Universitãþii „Ale-
xandru Ioan Cuza” (în prezent
suspendat, pe perioada exercitãrii

mandatului de ministru al justiþiei),
iar între 2006 – 2016 a fost jude-
cãtor la Curtea Constituþionalã,
fiind unul dintre cei mai buni spe-
cialiºti în Dreptul constituþional.
Contribuþiile sale la domeniile de

cercetare în ºtiinþa dreptului au
imprimat soluþii de doctrinã în
succesiunea Codurilor penale ºi
în evoluþia normativã în materie
penalã. În lucrãrile prezentate,
dreptul penal este în mod con-
stant supus unei analize prin fil-
tre specifice: jurisprudenþa CEDO
ºi cea a Curþii Constituþionale.

O prelegere academicã,
de drept constituþional
Conform normelor academice,

dupã ce primeºte un titlu de Doc-
tor „Honoris Causa”, acesta tre-
buie sã susþinã ºi o prelegere. Aºa

s-a întâmplat ºi ieri, iar Tudorel
Toader a fãcut, pe undeva excep-
þie. A venit, la pupitru, cu un ma-
terial amplu, întins pe mai multe
pagini, dar nu a citit din ele, vor-
bind liber ºi succint: „Sunt onorat
pentru acest titlu ºi vreau sã vã
spun cã sunt ca acasã, aici, în ini-
ma Olteniei. Dacã distanþa, pe
hartã este foarte mare între Iaºi ºi
Craiova, în colaborarea noastrã
aceasta este inexistentã. În ceea
ce priveºte prelegerea, nu vreau
sã vã þin foarte mult, dar voi
puncta câteva repere. Titlul aces-
tei  lucrãri ale mele este „Echili-
brul puterilor în structura statului
de drept”. Totul vine din experi-
enþa judecãtorului constituþional ºi
cea pe care am cãpãtat-o de când
sunt ministru. Necesitatea contro-
lului puterilor, astfel încât sã fie
echilibru între legislativ – execu-
tiv – judecãtoresc este pregnantã.
Trebuie respect faþã de valorile
constituþionale. Puterile statului de
drept se aflã în echilibru, se con-
troleazã reciproc, pentru a nu exis-
ta tendinþa uneia de a le controla
pe celelalte. Tindem cu toþii spre
standarde internaþionale ºi este
nevoie de un reglaj fin între cele
trei puteri”. Acesta a vorbit ºi de
experienþa de la Curtea Constitu-
þionalã: „Am avut, de-a lungul tim-
pului, 35 de sesizãri privind con-
flicte constituþionale, cele mai mul-
te pozitive, ºi exemplele sunt foar-
te multe. Ca regulã generalã, pot
spune cã, în Româniaputerile sunt
în echilibru, îºi respectã compe-
tenþele, iar acolo unde sunt diver-
genþe, Curtea Constituþionalã,
când este sesizatã, intervine”.
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Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia
Aman organizeazã sâmbãtã, 7 octombrie, în-
cepând cu ora 9:00, o activitate o în aer liber,
în cadrul proiectului „Împreunã pentru un
mediu mai curat”.

Elevii din centrele sociale „Aripi de lumi-
na” ºi „Best Life”, alãturi de pedagogii de la
centre, bibliotecari, consilieri de la Agenþia de
Mediu Craiova ºi muzeograful Mirela Ridi-
che, se vor deplasa la Lacul Bistreþ pentru a
observa ce reprezintã o arie protejatã, fauna

Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aris-
tia Aman” organizeazã, în compartimentele
Depozit General, Împrumut Carte pentru
Copii ºi Împrumut Carte pentru Adulþi, o
expoziþie de carte dedicatã scriitorului brita-
nic de origine japonezã Kazuo Ishiguro.

Kazuo Ishiguro, laureatul Premiului No-
bel pentru literaturã pe anul 2017, este unul
dintre cei mai renumiþi autori de ficþiune con-
temporani din lumea anglofonã, fiind nomi-
nalizat de patru ori la Premiul Booker Man,

ºi flora din zonã.
Scopul activitãþii constã în cunoaºterea

ariei protejate – Lacul Bistreþ, a florei ºi a
faunei locale. De asemenea, bibliotecarii ºi
colaboratorii din proiect vor insista asupra
prezentãrii metodelor de protejare a între-
gului areal, transmiterea informaþiilor reali-
zându-se într-un mediu neconvenþional.

«Lacul Bistreþ este, ca mãrime, al doilea
lac natural din România. Fiind situat în su-
dul judeþului nostru, socotim cã vizitarea
acestui lac este o oportunitate pentru copiii
aflaþi în centrele sociale administrate de Ar-

hiepiscopia Craiovei. Nu doar bogãþia faunei
ºi florei din zonã au consacrat aceastã arie
protejatã. Frumuseþea mediului înconjurãtor
este un alt argument care ne determinã sã in-
cludem acest important obiectiv în rândul
activitãþilor desfãºurate sub egida „Împreunã
pentru un mediu mai curat”», a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþe-
ne “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Expoziþie de cãrþi ale laureatului Nobel
pentru literaturã (2017), Kazuo Ishiguro

pe care l-a ºi câºtigat în 1989,
cu romanul „The Remains of
the Day”. În 2008, The Times
l-a clasat pe Ishiguro pe locul
al 32-lea în lista „celor mai mari
50 de scriitori britanici din 1945
pânã azi”. Unul dintre cele mai
cunoscute romane ale sale este
„Never Let Me Go”, care a fost
ecranizat în 2010.

Expoziþia cuprinde unele din-
tre cele mai cunoscute volume
ale scriitorului traduse în limba

românã: „Amintirea palidã a munþilor”
(Iaºi, Editura Polirom, 2007), „Nemângâia-
þii” (Bucureºti, Editura Rao International Pu-
blishing Company, 2005), „Pe cînd eram
orfani” (Iaºi, Editura Polirom, 2003), „Sã
nu mã pãrãseºti” (Iaºi, Editura Polirom,
2006), „Un artist al lumii trecãtoare” (Iaºi,
Editura Polirom, 2005), „Uriaºul îngropat”
(Iaºi, Editura Polirom, 2015).

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Biserica Ortodoxã îi pomeneºte astãzi, 7
octombrie, pe Sfinþii Mucenici Serghie ºi Vah,
care vor fi cinstiþi în mod deosebit la Cate-
drala Mitropolitanã din Craiova, unde se aflã
o parte din sfintele lor moaºte. Ieri, a fost
oficiatã slujba Vecerniei unitã cu litia, iar ra-
cla în care se aflã moaºtele a fost fi purtatã
în procesiune în jurul catedralei. Astãzi, în
ziua de prãznuire, va fi sãvârºit Acatistul
Sfinþilor Mucenici Serghie ºi Vah. Sfânta
Liturghie va fi oficiatã de ÎPS Irineu, Mitro-
politul Olteniei. Moaºtele Sfinþilor Mucenici
Serghie ºi Vah au fost aduse în þara noastrã
de domnitorul Neagoe Basarab ºi depuse la
Mânãstirea Curtea de Argeº. Raclele în care
au fost aºezate au fost realizate din porunca
arhiereascã a episcopului Iosif de Argeº, cu
sprijinul creºtinilor binevoitori din oraºul Pi-
teºti. La 25 octombrie 1949, ca urmare a
hotãrârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, sfintele moaºte au fost aduse la
Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie” din Craiova, în timpul pãs-
toririi Mitropolitului Firmilian al Olteniei.

MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” vã
aºteaptã, în acest wee-
kend, la douã spectaco-
le. Astãzi, 7 octombrie,
la ora 18.00, revine pe
scenã „Vrãjitorul din
Oz”, adaptare dupã L.
Frank Baum, scenariul
ºi regia Cristian Mites-
cu, scenografia Eugenia
Tãrãºescu-Jianu, muzi-
ca Alexandru Berehoi,
coregrafia Ionuþ Sergiu
Anghel. În distribuþie:
Mugur Prisãcaru, Alis
Ianoº, Cosmin Dolea,
Emanuel Popescu, Da-
niel Mirea, Ionica Do-
brescu, Rodica Prisã-
caru, Adriana Ioncu,
Alla Cebotari. Musica-
lul pentru copii a fost distins cu Premiul
pentru scenografie – acordat scenografei
Eugenia Tãrãºescu-Jianu ºi Premiul pentru

Sfinþii Serghie ºi Vah, cinstiþi
la Catedrala „Sfântul Dumitru”

„Vrãjitorul din Oz” revine
pe scena Teatrului „Colibri”

muzica originalã – com-
pozitorului Alexandru Be-
rehoi, la Festivalul inter-
naþional al teatrului con-
temporan de animaþie
ImPuls 2015, organizat
de Teatrul Þãndãricã Bu-
cureºti. Duminicã, 8 oc-
tombrie, la ora 11.00, pu-
teþi (re)vedea „Povestea
celor trei purceluºi”,
spectacol interactiv, vesel
ºi educativ, de ºi cu Geo
Dinescu ºi Marin Fagu,
picturã Iulia Goanþã. Cei
doi actori devin parteneri
de scenã cu micii specta-
tori, se vor juca împreu-
nã, vor descoperi cât este
de sãnãtoasã reciclarea ºi
ce decoruri ºi pãpuºi fru-
moase pot fi construite

din cartoane. Biletele costã 7 lei sau 10 lei,
în funcþie de categoria locului.

MAGDA BRATU

Asociaþia Membrilor Ordinului
„Palmes Académiques” (AMO-
PA), cu sediul la Paris, implicatã
în procesul de dezvoltare a con-
ºtiinþei europene a tinerilor, orga-
nizeazã concursul „Nous, l’Eu-
rope” (2017-2018), cu participa-
rea oraºelor Besançon ºi Stras-
bourg, a regiunilor Bourgogne/
Franche-Comté ºi Grand Est, a
consiliilor departamentale Doubs
ºi Bas-Rhin, cu sprijinul logistic
oferit de Maison de l’Europe în
Franche-Comté ºi al Centrului de
Informaþii despre Instituþiile Eu-
ropene (CIIE).

Concursul se adreseazã elevi-
lor din clasele terminale de gim-
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naziu, liceenilor ºi bacalaureaþi-
lor înscriºi la diverse forme de
studii superioare. Participarea
poate fi individualã sau în grup
de cel mult trei membri. Tema
este realizarea unui studiu despre
Europa. Subiectul poate fi liber,
propus clasei de  profesor sau
de mai mulþi profesori, conform
programelor în vigoare. Studiul
poate avea însã ºi subiectele
propuse de AMOPA. Astfel, ele-
vii din clasele terminale de
gimnaziu trebuie sã propunã, cu
ocazia Anului European al Patri-
moniului 2018, o bancnotã come-
morativã de 50 euro ºi o monedã
de 2 euro, sã aleagã noile elemen-

te aparþinând patrimoniului euro-
pean care vor figura pe acestea
ºi sã îºi argumenteze alegerea. În
raport cu experienþa lor persona-
lã, liceenii ºi studenþii trebuie
sã scrie uneia dintre marile figuri
(în viaþã sau dispãrute) ale con-
strucþiei europene.

Lucrãrile redactate ºi/sau ilus-
trate pot fi prezentate pe hârtie sau
pe suport informatic (formate ac-
ceptate: pdf., jpeg). Participanþii
vor informa preºedintele secþiei
locale AMOPA cu privire la trimi-
terea lucrãrilor. Acestea vor fi ex-
pediate prin instituþia ºcolarã, care
va menþiona adresa sa poºtalã,
adresa sa electronicã ºi adresa

electronicã a profesorului: prin
curier electronic, la a nous.euro-
pe@europe-fc.eu, sau prin curier
poºtal, la Maison de l’Europe en
Franche-Comté – 26 rue de la
République – 25000 BESANÇON.
Termenul limitã de trimitere a lu-
crãrilor este 5 martie 2018.

«Asociaþia Membrilor Ordinu-
lui „Palmes Académiques” din Ro-
mânia (AMOPA-Roumanie) invi-
tã la o largã participare la acest
prestigios concurs, care se adre-
seazã tinerilor, viitorul unei Euro-
pe unite ºi puternice», spune prof.
dr. Maria Tronea, vicepreºedinta
AMOPA-Roumanie.

MAGDA BRATU

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ

„Împreunã pentru un mediu mai curat”:
Vizitã tematicã la Lacul Bistreþ



cuvântul libertãþii / 9sâmbãtã, 7 octombrie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

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 douã
chioºcuri noi,

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

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA COMUNEI MIRSANI

ANUNT CADASTRU GRATUIT

Primaria Comunei Mirsani, Judetul Dolj
anunta toti 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.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã
pentru curãþenie
apartament bloc,
de douã ori pe
lunã, în Craiova.
Telefon: 0727/
226.367.
Îngrijesc bãtrâni,
fac menaj. Telefon:
0767/323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament
3 camere, semi-
decomandat, et.
2, îmbunãtãþit,
Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ
60.000 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0723/864.232.
Vând apartament
4 camere, foarte
spaþios, proaspãt
igienizat, cu vede-
re trilateralã, 2 bãi,
2 balcoane, deco-
mandat - zona 1
Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând casã mo-
destã 1300 mp,
Leamna de Sus,
cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua
publicã de alimen-
tare cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp
teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru,
cadastru, carte
funciarã, unic vân-
zãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi
teren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pã-
dure stejar 100-
110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.

Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de
Epocã IMS M 461,
1974 tip armatã,
carte identitate Târ-
goviºte. Telefon:
0736/728.876.
Vând Ford Ex-
port 1300 cm3, an
fabricaþie 1988,
carte identitate,
pentru  piese
(maºinã epocã)
Târgoviºte, 500
Euro. Telefon:
0736/728.876.
Opel Corsa 1,0-
2003- 165000 km,
cutie automatã.
Telefon: 0723/
347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi bu-
toi stejar 300-400
l, putinã stejar, 150-
200 l, premergã-
tor. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã 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 Arc-
tic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu
trei sertare funcþi-
onabilã, ambele
400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi
galvanizate lungi-
me 3,4m x 20 lei/
bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm,
Telefon: 0766/
598.880.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.

Vând 2 electro-
motoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Ladã frigorificã cu
3 sertare, frigider
Atctic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor co-
lor cu telecoman-
dã D 70 cm în sta-
re bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu
5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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 Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti - Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând urgent loc
de veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã
româneascã bine
întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe ar-
curi. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.

Vând mobilier ma-
gazin din pal me-
laminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 du-
lapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12,
24 Volþi, calorife-
re fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
ghete, bocanci
noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60
foarte puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând putinã de
stejar, 600 litri.
Telefon: 0764/
779.702.
Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Te-
lefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb aparta-
ment 2 camere,
et. 1, îmbunãtã-
þit, vis-a-vis de
Craioviþa Kau-
fland –Penny -
lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884.
Schimb aparta-
mennt 3 camere
zona 1 Mai cu gar-
sonierã + diferen-
þa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez aparta-
ment 2 camere
semidecomanda-
te, et 4, mobilat ºi
utilat, bloc Femina.
Telefon: 0721/
177.748.

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez camerã
mobilatã în aparta-
ment Brazdã, pen-
tru o fatã elevã, stu-
dentã, salariatã se-
rioasã. Telefon:
0749/797.940,
0758/433.143.

PIERDERI
S.C. anunþã pier-
derea cãrþii de in-
tervenþii ºi docu-
mentului cu nr. de
ordine eliberat de
ANAF Dolj, pentru
casa de marcat
Datecs MP 55B
seria 15076240.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

Au marcat: Budescu 33, 38 - penalty, Keºeru 73 / Turisbek 82.
Ploieºti, „Ilie Oanã”, spectatori: 11.000.
România: Tãtãruºanu 6 – R. Benzar 6, Chiricheº 6, D. Grigore 6,

Cr. Ganea 7 – Pintilii 6 (Hoban 70) 6, R. Marin 6 – Chipciu 6, Budes-
cu 8 (Ioniþã 79), Grozav 7 – Fl. Andone 6 (Keºerü 66) 7. Antrenor:
Cosmin Contra.

Kazahstan: Pokatilov – Beysebekov, Maliy, Akhmetov, Dmi-
trenko, Suyumbayev – Tagybergen (Turysbek 65) – Kuat, Dara-
bayev, Nurgaliyev (Khizhnichenko 46) – Murtazayev (Shchetkin
58). Antrenor: Aleksandr Borodyuk.

România – Kazahstan 3-1

Pe arena „Ilie Oanã”, Cosmin Contra a debutat
pe banca naþionalei cu un succes, înlesnit de inspiraþia

lui Budescu ºi de modestul adversar

Prima jumãtate de orã din me-
ciul de debut al lui Contra pe ban-
ca naþionalei a fost practic o con-
tinuare a mandatului neamþului
Daum. Un joc încâlcit, fãrã ori-
zont, o orbecãialã generalã pe te-
ren, în timp ce asiaticii repartizaþi
economic în preliminariile europe-
ne au legat mai bine pasele. Româ-
nii au tresãrit prin douã ocazii ale
lui Chipciu, neinspirat în careul
advers. Apoi ºi-a intrat în rol Bu-
descu. Stelistul a avut la dispoziþie
niºte adversari în faþa cãrora s-a
putut desfãºura. N-a fost nevoit sã
alerge pentru ca naivii fundaºi sã-
cadã în plasã de douã ori în cinci
minute. Le-a strecurat mingea
printre picioare panicându-i încât
aceºtia practic ºi-au dat douã au-
togoluri. Portarul a vârât în pro-

pria plasã o minge care trecea prin
careul mic, iar un stoper l-a invitat
pe Budescu sã se agaþe de piciorul
sãu. ªi astfel, Budescu are 4 go-
luri la naþionalã, marcate cu Feroe
ºi Kazahstan. Întrebarea este dacã-
ºi permite astfel de evoluþii ºi în
faþa unor naþionale decente. De la
2-0 le-a fost mai uºor tricolorilor.
Keºeru a punctat în repriza secun-
dã, dar Benzar a scãpat un adver-
sar în careu ºi Contra n-a scãpat
totuºi fãrã gol primit la debut. Vic-
toria este una de moral, fãrã ca jo-
cul sã încânte, dar nici nu putea
metamorfoza total noul selecþioner
o naþionalã care exprima modest.
Ce a avut totuºi Contra în plus faþã
de Daum: 1. Victorie, 2. Budescu,
3. O echipã ambiþioasã, 4. Un ad-
versar facil pe un teren natural, 5.

I-a motivat pe jucãtori
în românã. 5. Rãguºea-
lã la final. Pânã la urmã,
nici Bãluþã ºi nici Bancu
nu au prins vreun minut
pe teren, Contra ape-
lând la jucãtori aflaþi
aproape de retragere
precum Pintilii, Hoban
sau Grigore, de parcã n-
ar fi fost un prilej de pre-
gãtire a viitoarei campa-
nii, ci un meci decisiv
de calificare. Pentru
partida din Danemarca,
Benzar ºi Chipciu sunt
suspendaþi, iar Grozav
ºi Pintilii sunt acciden-
taþi, Contra chemându-
l ieri pe dinamovistul
Paul Anton pentru a-ºi
completa lotul.

Contra: „Sper ca acest meci
sã fie un nou început”

Impresiile lui „Guriþã” la final
au fost: „Sunt foarte fericit cã am
debutat cu o victorie. Îi felicit pe
bãieþi pentru atitudine, au muncit
ºi au pus în aplicare planul tactic
pe care l-am stabilit. Mã bucur
cã s-a vãzut ceva schimbat în
jocul nostru. Sper ca de acum
înainte sã jucãm din ce în ce mai
bine. Nu vreau sã analizez ce s-a
întâmplat în era Daum. M-aº fi
bucurat sã înscrie ºi Andone pen-
tru cã îºi doreºte foarte mult. Îmi
doresc sã înscrie cât mai mulþi
jucãtori pentru cã ãsta a fost

punctul nostru slab pânã acum.
Jucam bine în apãrare, dar nu
reuºeam sã înscriem. Sper ca
acest meci sã fie un nou început
ºi sã marcãm multe goluri. Au
fost ºi momente de relaxare în
jocul nostru, momente în care le-
am permis adversarilor sã devinã
periculoºi. Acum nu avem timp,
dar vom analiza atent aceste lu-
cruri pentru a elimina greºelile pe
care le facem. În Danemarca
vreau sã arãtãm aceeaºi atitudine
ºi sã câºtigãm, mai ales cã bãieþii
au prins încredere. Mi-am pier-
dut vocea prin minutul 20 cred.
Budescu a avut o evoluþie bunã,
dar trebuie sã aibã continuitate”.

Selecþionerul Kazahstanului, ru-
sul Borodyuk, a explicat înfrân-
gerea astfel: „România a fost mai
rapidã, iar noi nu am reuºit sã
menþinem acelaºi ritm pânã la fi-
nalul celor 90 de minute. Nu
vreau sã fac o comparaþie între
România cu Daum ºi cu noul an-
trenor, însã am remarcat la jucã-
torii români o motivaþie mai pu-
ternicã acum. Jucãtorii români
ne-au depãºit la capitolul tehnic
în acest meci. Din punct de ve-
dere tehnic ºi tactic cedãm în faþa
echipelor europene. Am jucat des-
tul de bine, însã am fãcut câteva
greºeli individuale, din cauza cã-
rora am primit ºi golurile”.  

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
Grupa A, astãzi: 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. Bulgaria 12p, 5. Belarus 5p,
6. Luxemburg 5p.

Grupa B, astãzi: Feroe – Leto-
nia, Andorra – Portugalia, Elveþia
– Ungaria.

10 octombrie: Portugalia –
Elveþia, Letonia – Andorra, Un-
garia – Feroe.
Clasament: 1. Elveþia 24p, 2.

Portugalia 21p, 3. Ungaria 10p,
4. Insulele Feroe 8p, 5. Andorra
4p, 6. Letonia 3p.

Grupa C: Azerbaijan – Cehia
1-2 (Izmailov 55-pen. / Kopic 35,
Barak 66), Irlanda de Nord – Ger-
mania 1-3 (Magennis 90+3 / Rudy
2, Wagner 21, Kimmich 86), San
Marino – Norvegia 0-8 (Simon-
cini 8-aut., King 15-pen., 18, Ely-
ounoussi 40, 48, 69, Selnaes 59,
Linnes 87).
Clasament: 1. Germania 27p,

2. Irlanda de Nord 19p,  3. Cehia
12p, 4. Azerbaidjan 10p, 5. Nor-
vegia 10p, 6. San Marino 0p.

Grupa D: Meciurile Georgia –
Þara Galilor, Austria – Serbia, Ir-
landa – Moldova s-au jucat asearã.

Zona AmSud
Bolivia – Brazilia 0-0, Chile – Ecuador 2-1 (Edu Vargas 22, Alexis

Sanchez 85 / Ibarra 84), Argentina – Peru 0-0, Columbia – Paraguay 1-
2 (Falcao 79 / Cardozo 88, Sanabria 90+1), Venezuela – Uruguay 0-0.

10 octombrie: Ecuador – Argentina, Brazilia – Chile, Peru – Co-
lumbia, Paraguay – Venezuela ºi Uruguay – Bolivia.
Clasament: 1. Brazilia – 38 puncte, 2. Uruguay – 28 puncte, 3.

Chile – 26 puncte (+2), 4. Columbia – 26 puncte (+2), 5. Peru – 25
puncte (+1), 6. Argentina – 25 puncte (+1), 7. Paraguay – 24 punc-
te, 8. Ecuador – 20 puncte, 9. Bolivia – 14 puncte, 10.Venezuela – 9
puncte. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta locului
5 va susþine un baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona Asia
Play-off: Siria – Australia 1-1 (Al Somah 85 / Kruse 40). Returul

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

Zona AmNord ºi Concacaf
Meciurile SUA – Panama, Mexic – Trinidad Tobago, Costa Rica –

Honduras s-au jucat noaptea trecutã.
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 – astãzi:
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.

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: Armenia – Polonia
1-6 (Hambardzumyan 39 / Gro-
sicki 2, Lewandowski 18, 25,
64, Blaszczykowski 58, Wolski
89), Muntenegru – Danemarca
0-1 (Eriksen 16), România –
Kazahstan 3-1 (Budescu 33,
pen. 38, Keºeru 74 / Turysbek
82).
Clasament: 1. Polonia 22p,  2.

Danemarca 19p, 3. Muntenegru
16p, 4. România 12p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F: Anglia – Slovenia 1-0
(Kane 90+4), Scoþia – Slovacia 1-

0 (Martin 89), Malta – Lituania 1-
1 (Agius 23 / Slivka 56).
Clasament: 1. Anglia 23p,

2 .  Sco þ ia  17p ,  2 .  S lovac ia
15p, 3. Slovenia 14p,  5. Li-
tuania 6p, 6. Malta 1p.

Grupa G: Meciurile Italia – Ma-
cedonia, Liechtenstein – Israel,
Spania – Albania s-au jucat asearã.

9 octombrie: Albania – Italia,
Macedonia – Liechtenstein, Israel
– Spania.
Clasament: 1. Spania 22p,

2. Italia 19p,  3. Albania 13p,
4. Israel 9p, 5. Macedonia 7p,
6. Liechtenstein 0p.

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

10 octombrie: Belgia – Cipru,
Estonia – Bosnia, Grecia – Gi-
braltar.
Clasament: 1. Belgia 22p,

2. Bosnia 14p, 3. Grecia 13p,
4. Cipru 10p, 5. Estonia 8p,
6. Gibraltar 0p.

Grupa I: Meciurile Croaþia –
Finlanda, Turcia – Islanda, Koso-
vo – Ucraina s-au jucat asearã.

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. Kosovo 1p.

Budescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la PloieºtiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahiBudescu i-a întors pe kazahi     ca la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºtica la Ploieºti


