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- Dacã trãia Brâncuºi ºi-ar fi fãcut o

“poartã” nouã. Mulþi dintre politicienii

noºtri, Popescule, ar sta în faþa
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ªi Parisul ºi Berlinul au tri-
mis mesaje clare, privind uni-
tatea Spaniei. Dar ºi alte can-
celarii europene au procedat
identic. Angela Merkel a rea-
firmat, într-o discuþie telefo-
nicã avutã cu omologul spaniol
Mariano Rajoy „susþinerea sa
pentru unitatea Spaniei”,
dupã cum a declarat purtãto-
rul ei de cuvânt, Steffen Sei-
bert. Cu toate acestea, tensi-
unea persistã. ªi cerul Cata-
loniei e înnorat.
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Un craiovean de 36 de ani
susþine cã a fost ridicat din
trafic, încãtuºat ºi dus la se-
diul Secþiei 3 Poliþie Craiova,
unde ar fi fost bãtut de poli-
þiºti, pentru cã le-ar fi atras
atenþia cã au trecut cu maºi-
na printre pietoni. De cealaltã
parte, reprezentanþii Poliþiei
doljene spun cã bãrbatul a re-
fuzat sã se legitimeze ºi a de-
venit recalcitrant, motiv pen-
tru care a fost încãtuºat ºi dus
la Secþie, unde a fost sancþio-
nat, fãrã sã fie agresat.
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Liderul celei mai puternice alianþe militare din lume,
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a vizitat, ieri,
Brigada Multinaþionalã NATO Sud-Est (MN BDE) de la Cra-
iova. Un moment istoric pentru municipiu, comparabil poa-
te doar cu prezenþa în Bãnie a preºedintelui francez Char-
les de Gaulle în 1968 sau cea a lui Robert McNamara, pre-
ºedintele Bãncii Mondiale la vremea aceea, la Dãbuleni, în

1979. Însoþit de preºedintele Klaus Iohannis, de ministrul
Apãrãrii, Mihai Fifor. ºi de ºeful Statului Major General al
Armatei, generalul Nicolae Ciucã, secretarul general al
NATOa mulþumit  din nou României pentru modul în care
se implicã în activitãþile Alianþei ºi a subliniat cã NATO este
o organizaþie puternicã ºi unitã, fapt ce se i se datoreazã ºi
armatei române. La rândul sãu, Klaus Iohannis a arãtat cã

angajamentul României de a gãzdui Comandamentul Bri-
gãzii Multinaþionale Sud-Est dovedeºte preocupare ºi im-
plicare din partea þãrii noastre pentru creºterea nivelului
de securitate în întreaga regiune a Mãrii Negre.Tot ieri,
Jens Stoltenberg a participat, la Palatul Parlamentului, în
Bucureºti, la deschiderea sesiunii plenare a celei de-a 63-a
reuniuni a Adunãrii Parlamentare a NATO.
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Simona Halep a fost primitã
la Palatul Victoria

Sportiva Simona Halep a avut,
ieri, o întrevedere cu premierul Mihai
Tudose, au transmis surse guverna-
mentale. Însoþitã de foºtii mari
tenismeni români, Ilie Nãstase ºi Ion
Þiriac, Halep a ajuns la Palatul
Victoria în jurul orei 16.00. Calificarea
în finala turneului de la Beijing i-a
adus Simonei Halep prima poziþie în
clasamentul mondial la tenis feminin.
WTA a actualizat situaþia la general,
iar românca a devansat-o pe Garbine
Muguruza. Simona Halep este al 25-
lea lider din ierarhiei WTA, fiind
prima tenismenã din România care
ocupã aceastã poziþie. WTA a
actualizat clasamentul, iar Halep a
acumulat 6175 de puncte, podiumul
fiind completat de Garbine Muguru-
za, cu 6135, ºi Karolina Pliskova, cu
5605. Din nefericire, Simona Halep a
pierdut finala turneului de la Beijing.
Caroline Garcia s-a impus cu 6-4, 7-6
ºi a câºtigat trofeul. Marele meci al
Simonei a fost însã partida de
sâmbãtã cu Ostapenko, meci ce a
dus-o pe primul loc în clasamentul
mondial.

„Partidul este obligat sã analizeze
orice idee de remaniere”

Liderul PSD Liviu Dragnea a
precizat, ieri, cã premierul Mihai
Tudose poate sã propunã orice
idee de remaniere, iar partidul este
obligat sã analizeze, el fãcând acest
comentariu rãspunzând unei
întrebãri referitoare la modul în care
vede activitatea ministrului
Educaþiei, Liviu Pop. „Fiind vorba
de membri ai Guvernului, cred cã
procedura corectã este urmãtoarea:
premierul are toate pârghiile
necesare sã facã evaluarea fiecãrui
ministru ºi, aºa cum a fost procedu-
ra de numire pentru fiecare
ministru, este ºi procedura inversã,
de deznumire”, a spus, Dragnea,
întrebat cum apreciazã activitatea
lui Pop, ca ministru. Întrebat despre
posibilitatea ca ministrul Sãnãtãþii,
Florian Bodog, sã fie remaniat în
urma unor acuzaþii de plagiat,
Dragnea a rãspuns: „Nu sunt la
curent în detaliu, dar am înþeles cã e
o problemã mai veche care ar fi fost
rezolvatã, nu ºtiu. Sigur, nu cred cã
e o coincidenþã cu faptul cã mâine
se discutã subiectul Sãnãtãþii în
Parlament dar, repet, premierul are
toatã deschiderea din partea
partidului, sã analizeze ºi sã facã
propuneri”.
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Purtãtorul de cuvânt al PSD,
Adrian Dobre, a precizat, ieri, cã
nu existã un conflict între premie-
rul Mihai Tudose ºi liderul PSD Li-
viu Dragnea, el arãtând, referitor la
nemulþumirile preºedintelui Senatu-
lui, Cãlin Popescu Tãriceanu, cã se
va putea face sã se vadã mai des cu
Tudose. Liderul PSD Liviu Drag-
nea a negat, ieri, cã ar avea un con-
flict cu premierul legat de faptul cã
Guvernul nu depune legile justiþiei
sau nu sesizeazã CCR referitor la
ancheta DNA pe speþa Belina.

Solicitat sã comenteze informa-
þiile privind existenþa unui conflict
între premierul Mihai Tudose ºi
Liviu Dragnea, Dobre a rãspuns:
„Nu existã acest conflict. Nu s-a
discutat în BPN acest subiect”. El
a spus cã nu existã nemulþumiri
legate de lipsa de asumare a Gu-
vernului a legilor justiþiei sau a se-
sizãrii la CCR privind anchetarea
de cãtre DNA a HG-urilor referi-
toare la lacul Belina: „Nu, nu exis-
tã aceastã nemulþumire fãcutã pu-
blic, nici nepublic. Nu existã!”, a
spus Dobre. El a mai arãtat cã,
dacã preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, este nemulþu-
mit cã se vede rar cu premierul
Tudose, atunci „sigur se va putea
face sã se vadã mai des”.

Preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, a susþinut, ieri, cã
simte nevoia unor întâlniri mai dese
cu premierul Mihai Tudose, în care
sã afle despre deciziile Guvernului,
el arãtând cã este loc de o funcþio-
nare mai bunã a relaþiei Executiv –
majoritate parlamentarã. Întrebat,
dupã întrevederea cu liderul PSD
Liviu Dragnea, care este relaþia cu
Guvernul ºi cu premierul Tudose,
în condiþiile în care au apãrut infor-
maþii privind existenþa unor tensi-
uni între Guvern ºi partidele care
susþin Executivul, Tãriceanu a rãs-
puns: „Nu ºtiu, pânã acum nu am
vãzut astfel de informaþii”.

„Relaþia este cea care trebuie sã
caracterizeze o majoritate cu Gu-

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, este acuzat cã ar fi plagiat
douã treimi din teza sa de doctorat
în ªtiinþe Economice, intitulatã
„Managementul ºi marketingul uni-
tãþilor sanitare”, ministerul menþi-
onând cã acesta a respectat stan-
dardele de calitate. În urma acuza-
þiilor de plagiat aduse lui Florian
Bodog, ministerul Sãnãtãþii a pre-
cizat, printr-un comunicat de pre-
sã remis MEDIAFAX, cã „teza a
fost redactatã cu respectarea tu-
turor standardelor de calitate ºi de
eticã profesionalã, iar originalitatea
acesteia aparþine integral autorului
tezei, domnului Florian Bodog”.

„Partea generalã a tezei a fost
elaboratã în perioada 1999-2001 la
Facultatea de ªtiinþe Economice a
Universitãþii Oradea, sub coordo-
narea regretatului profesor univ. dr.
Mihai Demetrescu. De asemenea,
referatele care fac parte integrantã
din lucrare au fost susþinute în ace-
eaºi perioadã. Din 2001, Faculta-
tea de ªtiinþe Economice de la Ora-
dea a rãmas fãrã prof. univ. dr.
Mihai Demetrescu, urmare a de-
cesului acestuia; astfel teza respec-
tivã de doctorat nu a fost finaliza-
tã; la acel moment domnul Florian
Bodog ºi-a dat acceptul ca materi-
alele de cercetare academicã reali-
zate de dânsul sã fie folosite ca note
de curs pentru studenþi. Aceste

Mihai Tudose s-a întâlnit, ieri,
cu reprezentanþii proiectului RePa-
triot, care are ca obiectiv întoar-
cerea românilor în þarã, prin inter-
mediul antreprenoriatului, pãrþile
convenind sã dialogheze constant
privind proiectele care pot duce la
reîntoarcerea românilor din strãi-
nãtate. Reprezentanþii Repatriot au
cerut politici publice pentru antre-
prenorii români din strãinãtate prin
care aceºtia sã fie încurajaþi sã se
întoarcã, arãtând cã 57% din ro-
mânii din diaspora doresc sã se
întoarcã în þarã, conform unui stu-
diu realizat în diaspora.

Premierul Mihai Tudose i-a asi-
gurat de sprijinul Guvernului în de-
mersurile pe care le fac. “Misiu-
nea noastrã este aceea de a ne asi-
gura cã, indiferent de culoarea po-
liticã a celor aflaþi la masa discuþii-
lor, lucrurile se întâmplã”, a spus
prim-ministrul. Pãrþile au convenit
sã menþinã un dialog între repre-
zentanþii diasporei ºi aparatul de

PSD: Nu existã conflict TPSD: Nu existã conflict TPSD: Nu existã conflict TPSD: Nu existã conflict TPSD: Nu existã conflict Tudose-Dragneaudose-Dragneaudose-Dragneaudose-Dragneaudose-Dragnea

Bodog, noi acuzaþii de plagiat
note de curs nu au fost niciodatã
publicate anterior, ci au constituit
doar suport în procesul didactic”,
mai reiese din comunicat.

Ministerul Sãnãtãþii mai preci-
zeazã cã, odatã cu înmatricularea
la Universitatea de la Timiºoara,
Bodog a revenit asupra tezei res-
pective de doctorat, a continuat
studiile necesare ºi a finalizat teza
de doctorat prin elaborarea pãrþii
aplicate, ºi anume a capitolelor de
cercetare ºtiinþificã, sub coordo-
narea profesorului Gheorghe Io-
nescu, directorul ºcolii doctorale.

Contactaþi de cãtre MEDIAFAX,
reprezentanþii ministerului Educaþiei
ºi ai Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificate-
lor Universitare (CNATDCU) au
precizat, cã pânã în acest moment,
nu a fost depusã nicio sesizare la
Unitatea Executivã pentru Finanþa-
rea Învãþãmântului Superior, a Cer-
cetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UE-
FISCDI) cu privire la teza de doc-
torat a lui Florian Bodog. Reacþia
ministerul Sãnãtãþii vine dupã ce
Press One a publicat o anchetã în
care susþine cã Florian Bodog a pla-
giat 147 dintre cele 232 de pagini
ale tezei sale de doctorat în ªtiinþe
Economice, intitulatã „Managemen-
tul ºi marketingul unitãþilor sanita-
re”, susþinutã în 2008 la Universi-
tatea de Vest din Timiºoara (UVT).

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit
cu o delegaþie Repatriot

lucru al primului-ministru pe mar-
ginea iniþiativelor aflate în lucru ºi
a oricãror alte idei ºi proiecte sus-
tenabile pentru crearea de punþi de
legãturã între românii din diaspora
ºi românii din þarã.

„La nivel legislativ, în Parlament,
existã trei proiecte de lege care au
scopul de a îmbunãtãþi condiþiile
pentru românii din diaspora: un pro-
iect de lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 299/ 2007
privind sprijinul acordat românilor
de pretutindeni, un proiect de lege
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 321/2006 privind regimul
acordãrii finanþãrilor nerambursabile
pentru programele, proiectele sau
acþiunile privind sprijinirea activitã-
þii românilor de pretutindeni ºi a or-
ganizaþiilor reprezentative ale aces-
tora ºi un alt proiect de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
86/2016 privind instituirea centre-
lor comunitare româneºti în strãi-
nãtate”, informeazã Guvernul.

vernul pe care îl susþine. Acum,
cã eu poate simt nevoia unei întâl-
niri mai dese cu primul-ministru în
care sã aflãm despre decizii pe care
Guvernul le-a luat sau decizii care
sunt în pregãtire, e normal ºi, în
ultima perioadã, nu pot sã spun cã
au abundat întâlnirile cu primul-
ministru care sã ne dea aceastã
posibilitate”, a adãugat Tãriceanu.
El a spus cã, pe de altã parte, este
la curent cu chestiunile cele mai
importante. „Nu vreau decât sã
spun cã avem loc de o funcþionare
mai bunã între partidele coaliþiei,
între majoritate ºi Guvern. Asta nu
are niciun fel de semnificaþie apar-
te”, a adãugat Tãriceanu.

Întrebat dacã este mulþumit de
activitatea Guvernului, Tãriceanu a
spus: «Când o sã facem o discuþie
mai aplicatã cu punctele din program
pe care sã le analizãm la capitolul „în-
depliniri”, „termene”, atunci o sã pot
sã fac o declaraþie mai amplã. În
momentul ãsta nu sunt în mãsurã sã
abordez aceastã chestiune».

Dragnea: Nici vorbã de conflict
cu Tudose privind legile justiþiei
ºi sesizarea CCR privind Belina

 Liderul PSD Liviu Dragnea a
negat, ieri, cã ar avea un conflict

cu premierul Tudose legat de fap-
tul cã Guvernul nu depune legile
justiþiei sau nu sesizeazã CCR re-
feritor la ancheta DNA pe speþa
Belina.

Întrebat dacã existã o nemulþu-
mire în PSD faþã de premierul Mi-
hai Tudose pentru cã Guvernul nu
depune legile Justiþiei sau nu sesi-
zeazã CCR privind ancheta DNA pe
speþa Belina, Dragnea a rãspuns:
„Nu am vorbit asta în partid. Ne-
am întâlnit la Suceviþa, nu s-a dis-
cutat asta, ba dimpotrivã. Atunci a
rãmas, am hotãrât sã ne vedem în
alianþã ºi sã discutãm care este cea
mai eficientã procedurã ºi atât. Nici
vorbã de conflict pe subiectul ãsta”.

Referitor la sesizarea CCR de
cãtre preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, anunþatã de
Dragnea ºi negatã de Tãriceanu, li-
derul PSD a spus cã, din ce a înþe-
les el, Tãriceanu va continua acest
demers. „Eu am vorbit cu domnul
Tãriceanu, am vorbit ºi astãzi, dum-

nealui a zis ºi – am înþeles – conti-
nuã cu demersul ãsta”, a spus Drag-
nea. Întrebat dacã sunt elemente de
neconstituþionalitate privind anche-
tarea, de cãtre DNA, a HG-urilor
din speþa Belina, Dragnea a spus:
“Mã întrebaþi lucrul ãsta. Mai rã-
mâne sã mã întrebaþi dacã am un
conflict cu domnul Tãriceanu, mai
avem sã ieºim de mânã... Nu sunt
constituþionalist. Dacã eram con-
stituþionalist, o fãceam eu”.

Liderul PSD Liviu Dragnea a
anunþat, ieri-dimineaþã, cã preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, va face sesizarea cãtre
CCR privind anchetarea de cãtre
DNA a adoptãrii unor HG-uri, în
speþa dosarului Belina, el precizând
cã Tãriceanu a fost cel care i-a
comunicat aceastã intenþie a sa.

Dragnea ºi Tãriceanu au avut,
ieri, o întrevedere la Palatul Parla-
mentului, la biroul preºedintelui Se-
natului. Întrebat, dupã întrevedere,
ce se întâmplã cu proiectul de sesi-
zare a CCR, pe care trebuia sã îl
elaboreze ministerul Justiþiei, ºi dacã
aºteaptã de la ministrul Justiþiei,
Tudorel Toader, sã ia o decizie în
acest sens, Dragnea a rãspuns:
„Cred cã sesizarea o va face dom-
nul preºedinte Tãriceanu, aºa am
înþeles. Nu ºtiu, pot fi mai multe
(variante, n.r.), nu ºtiu ce va face
Guvernul, dar ºtiu cã domnul Tãri-
ceanu mi-a zis cã intenþioneazã sã
facã aceastã sesizare”. Ulterior,
Cãlin Popescu Tãriceanu, a preci-
zat cã nu a luat hotãrârea de a sesi-
za CCR privind ancheta DNA în
cazul Belina ºi cã doar a solicitat
specialiºtilor în drept constituþional
din Senat sã analizeze dacã existã
bazã solidã pentru acest demers.
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MIRCEA CANÞÃR

ªi Parisul ºi Berlinul au trimis mesaje
clare, privind unitatea Spaniei. Dar ºi alte
cancelarii europene au procedat identic.
Angela Merkel a reafirmat, într-o discu-
þie telefonicã avutã cu omologul spaniol
Mariano Rajoy „susþinerea sa pentru
unitatea Spaniei”, dupã cum a declarat
purtãtorul ei de cuvânt, Steffen Seibert.
Cu toate acestea, tensiunea persistã. ªi
cerul Cataloniei e înnorat. Ampla demon-
straþie de forþã – niciodatã vãzutã –, de
duminicã, a opozanþilor referendumului
pentru independenþa Cataloniei, care a
scos pe strãzile Barcelonei peste 950.000
de persoane, potrivit organizatorilor,
350.000 de persoane, potrivit poliþiei lo-
cale, în dorinþa de a-ºi face auzitã vo-
cea, în favoarea unitãþii Spaniei, l-a lã-
sat, aparent, rece pe Carles Puigdemont,
preºedintele regiunii. Care, într-un inter-
viu difuzat pe canalul public catalan, TV3,
în aceeaºi zi, a spus cã nu... renunþã. În

pofida presiunii imense ºi a sloganurilor
scandate: „Spania nu va fi niciodatã în-
vinsã”, „Trãiascã Catalonia”, „Puigde-
mont la închisoare”, „Întoarceþi-vã la dis-
cuþii”. Dacã deþinãtorul premiului Nobel
pentru Literaturã, scriitorul cu naþionali-
tate peruanã ºi spaniolã, Mario Vargas Llo-
sa, a spus cã „naþionalismul a umplut is-
toria de rãzboaie, de sânge ºi cadavre”,
la mitingul amintit, Carles Puigdemont nu
s-a sfiit sã reitereze cã „declaraþia de in-
dependenþã este prevãzutã în legea refe-
rendumului, în respectarea rezultatului.
ªi noi vom aplica ce spune legea”. În
ºedinþa parlamentului regional de astãzi,
10 octombrie a.c., se aºteaptã sã se de-
clare independenþa, deºi nu puþini cred
cã, în ceasul al douãsprezecelea, sã se
facã pasul înapoi. În ultimele ore, inclu-
siv din partea miºcãrilor independentiste
s-au fãcut auzite apeluri la „armistiþiu” ºi
acordarea unui ºanse dialogului, inclusiv

prin ministrul regional al antreprizelor, în
cotidianul catalan „Ara”, acesta neexclu-
zând o „suspendare imediatã a guvernu-
lui, posibila arestare a promotorilor, ºi,
mai grav, debutul unei spirale a manifes-
tãrilor ºi conflictelor în stradã”. Separa-
tiºtii au fost convinºi, la un moment dat,
de intervenþia Uniunii Europene ca me-
diator, dar în absenþa gestului bruxellez,
consecinþele rãmân imprevizibile. Evident,
se lucreazã stãruitor în culise, ºi liderul
socialiºtilor spanioli, Pedro Sanchez, a
cerut imperativ ºefului guvernului sepa-
ratist catalan, Carles Puigdemont, sã
„opreascã totul” ºi sã renunþe la decla-
raþia de independenþã unilateralã. Se aº-
teaptã, inclusiv de separatiºti, ca în ulti-
mul moment sã se convinã asupra unei
negocieri, privind fie organizarea unui re-
ferendum în acord cu Madridul, fie a
unor discuþii pertinente privind termene-
le independenþei. Dar, premierul Mariano

Rajoy, inflexibil, a spus cu fermitate cã
nu va accepta „nicio declaraþie de inde-
pendenþã amânatã”. Care va fi reacþia in-
dependentiºtilor, dacã Madridul aplicã
articolul 155 din Constituþie, privind sus-
pendarea autonomiei, nu se cunoaºte.
Asistãm, de fapt, la neputinþa clasei poli-
tice spaniole de a soluþiona o problemã,
deloc insurmontabilã, la un moment dat.
Acum Catalonia „forþeazã”, în temeiul re-
zultatului unui referendum declarat ilegal,
de Curtea Constituþionalã, negocierea
unui statut, nu de autonomie ca celelalte
17 regiuni ale Spaniei, ci o altã redistri-
buire a încasãrilor fiscale, mai exact o
largã autonomie bugetarã, aºa cum o au
Þara Bascilor ºi provincia Navarra, aces-
tea fiind privilegiate, în opinia Barcelo-
nei. Atitudinea fermã a Madridului a fost,
indiscutabil, un cadou fãcut separatiºti-
lor. Oricum, astãzi este o zi lungã, care
poate intra în istoria Spaniei.

La toate asociaþiile de proprietari
din Craiova vor fi efectuate, în aces-
te zile, verificãri la instalaþiile de în-
cãlzire, prin umplerea conductelor
cu apã fierbinte. Reprezentanþii SC
Termo spun cã, în felul acesta, se
testeazã modul cum se comportã
sistemul de distribuþie a agentului
termic la o presiune mare. „Probe-
le la cald sunt obligatorii ºi trebuie
sã fie efectuate la toþi abonaþii noºtri,
întrucât este necesar sã vedem dacã
sunt probleme cu presiunea. Pe
varã, sistemul de distribuþie a unui
bloc poate sã mai sufere modificãri,
în urma unor debranºãri, ºi atunci
se pot produce dezechilibre pe re-
þele. Ca sã nu ridice probleme, tre-
buie sã le reglãm înainte de a porni
furnizarea propriu-zisã”, a precizat
Sorin Iordache, reprezentantul SC
Termo.

Ultimele verificãri înainte de
furnizarea cãldurii

Dupã efectuarea probelor la cald,
nu mai dureazã mult ºi, în jurul da-

Craiovenii primesc cãldurã
în apartamente pe 15 octombrie

SC Termo începe, din aceastã noapte, sã efec-
tueze probele la cald în tot oraºul, urmând sã por-
neascã ºi furnizarea cãldurii în jurul datei de 15
octombrie. Se pune problema ca mai multe blo-
curi care sunt arondate la 40 de asociaþii de pro-
prietari sã nu fie încãlzite deloc în aceastã iarnã,

din cauza datoriilor uriaºe pe care le-au acumulat.
Conducerea SC Termo a precizat cã singura con-
cesie care se poate face este ca administratorii sã
demonstreze cã au acþionat în instanþã pe locatarii
cu cele mai mari restanþe din bloc, situaþie în care
se va porni încãlzirea ºi pentru aceste imobile.

tei de 15 octombrie, SC Termo se
pregãteºte sã înceapã furnizarea
cãldurii în Craiova. Potrivit condu-
cerii societãþii, trebuie sã se înde-
plineascã mai întâi condiþiile legate
de temperaturã. „Cãldura se furni-
zeazã pentru protejarea populaþiei,
dar în anumite condiþii. Pentru a
putea oferi cãldurã în apartamente
trebuie ca, în trei nopþi consecuti-
ve, sã se înregistreze temperaturi

sub 10 grade Celsius. Dacã nu co-
boarã sub acest prag, nu se poate
începe furnizarea de agent termic.
Oricum, dupã efectuarea tuturor
probelor la cald, noi vom fi pregã-
tiþi ºi vom urmãri temperaturile de
afarã pentru a stabili, cu exactitate,
când se va da cãldura în tot ora-
ºul”, a mai spus Sorin Iordache.

Mai multe grãdiniþe au solicitat
agent termic

Statistic, 15 octombrie este data
de la care s-a pornit, în fiecare an,
furnizarea cãldurii în Craiova. Re-
prezentanþii SC Termo spun cã, de
regulã, sunt mulþi locatari care con-
siderã cã pornirea instalaþiilor la
acest termen este prea devreme ºi
atunci solicitã sã se mai întârzie, în
speranþa de a face ºi unele econo-
mii. Pe de altã parte, sunt ºi abo-
naþi, cum sunt grãdiniþele, care cer
sã li se dea cãldurã mai devreme de
aceastã datã. „La abonaþii de la blo-

curi nu putem sã facem nici o ex-
cepþie, furnizarea se porneºte oda-
tã pentru toatã lumea. În ceea ce
priveºte ºcolile, grãdiniþele ºi spita-
lele, fiind racordate separat, se poate
face acest lucru. Chiar ºi acum,
când au fost aceste zile friguroase,
au fost câteva grãdiniþe care ne-au
solicitat cãldurã ºi le-am pornit in-
stalaþiile”, a explicat Sorin Iordache.

Mãsuri suplimentare pentru
controlul plãþilor

Reprezentanþii SC Termo atrag
însã atenþia cã problema cea mare
nu o reprezintã furnizarea în sine,
sistemul fiind pregãtit pentru în-
cãlzirea populaþiei, ci plãþile pe care
le vor efectua locatarii. Conduce-
rea societãþii se teme ca nivelul
datoriilor de la cetãþeni sã nu creas-
cã din nou, pe perioada lunilor de
iarnã, când se adaugã la facturã o
parte consistentã, plata încãlzirii.
„Mai mult ca sigur facturile vor fi
mai mari ºi o parte dintre locatari
vor întârzia cu plãþile cãtre noi.
Însã, de aceastã datã, ne-am luat
o mãsurã de precauþie ºi acolo unde
ºtim cã sunt datorii, vrem sã ne
asigurãm cã s-au fãcut toþi paºii
legali pentru a nu mai creºte ºi mai
mult”, a declarat Sorin Iordache.
Potrivit acestuia, SC Termo a in-
vitat la discuþii administratorii aso-

ciaþiilor cu mari datorii ºi le-a pus
în vedere cã vor primi cãldurã în
aceastã iarnã cu condiþia sã demon-
streze cã au dus la îndeplinire toa-
te prevederile legale în acest sens.

40 de asociaþii de proprietari,
pe lista neagrã

Sunt vizate 40 de asociaþii de pro-
prietari din Craiova, cu restanþe mari,
cãtre care a fost sistat ºi consumul
de apã caldã, încã din varã. Repre-
zentanþii SC Termo spun cã singura
dovadã pe care o pot aduce admi-
nistratorii, în acest sens, sunt do-
sarele de acþionare în judecatã a ma-
rilor datornici din asociaþie. „Noi îi
chemãm pe administratori sã ne
arate dosarele prin care i-au acþio-
nat în instanþã pe datornicii de la
care sunt obligaþi sã recupereze
debitele. Dacã nu pot sã demonstre-
ze acest lucru, nu le va fi furnizatã
nici cãldurã. Unii dintre administra-
tori ne-au adus listele ºi ne-am uitat
pe ele ºi mai putem sã facem con-
cilieri, dar sunt ºi asociaþii unde nu
s-a întâmplat nimic ºi mai mult ca
sigur cã nu vor primi cãldurã”, a
avertizat reprezentantul SC Termo.
Acesta a precizat cã, iniþial, a fost
vorba de 120 de asociaþii, dar au
rãmas doar 40, acestea fiind ºi cele
care au datorii foarte mari.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Zi importantã, ieri, pentru Ro-
mânia, fiind gazda Adunãrii Par-
lamentare, dar mai ales o zi isto-
ricã pentru Craiova, unde s-a con-
stituit în mod oficial una dintre
cele mai puternice structuri NATO
– Brigada Multinaþionalã Sud-Est.
Adunarea Parlamentarã a NATO
a reunit 266 de membri cu drep-
turi depline ai legislativelor din cele
29 de þãri membre NATO, dele-
gaþi din cele 12 þãri asociate, din
þãrile cu statut de membri asociaþi
mediteraneeni ºi observatori par-
lamentari. Prezent la acest eveni-
ment, secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, a precizat cã
Alianþa Nord-Atlanticã se adaptea-
zã la noile provocãri de securitate
din lume, intensificând prezenþa în
Europa de Est, în sudul Europei,
contracarând ameninþãrile hibride
ºi cibernetice. „Ne adaptãm la
noul mediu de securitate, la noile
provocãri ºi riscuri de securitate.
În acest context, extindem prezen-
þa spre estul Alianþei, intensificãm
reacþiile la ameninþãrile din sud.
Intensificãm mãsurile de contra-
carare a ameninþãrilor hibride ºi
cibernetice. Intensificãm susþine-
rea partenerilor. Aducem coope-
rarea cu Uniunea Europeanã la un

Liderul celei mai puternice alianþe militare din
lume, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO,
a vizitat, ieri, Brigada Multinaþionalã NATO Sud-Est
(MN BDE) de la Craiova. Un moment istoric pentru

municipiu, comparabil poate doar cu prezenþa în
Bãnie a preºedintelui francez Charles de Gaulle în
1968 sau cea a lui Robert McNamara, preºedintele
Bãncii Mondiale la vremea aceea, la Dãbuleni, în
1979. Însoþit de preºedintele Klaus Iohannis, de

ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor. ºi de ºeful Statului
Major General al Armatei, generalul Nicolae Ciucã,

secretarul general al NATO a mulþumit  din nou

nou nivel”, a precizat înaltul ofi-
cial al NATO.

„Este foarte bine cã UE îºi
dezvoltã un sistem de apãrare”

Pe de altã parte, Alianþa Nord-
Atlanticã are o abordare axatã pe
consolidarea apãrãrii ºi pe dialog
în relaþia cu Rusia, secretarul ge-
neral Jens Stoltenberg cerând
Moscovei sã respecte angajamen-
tele internaþionale ºi subliniind cã
NATO nu vrea un nou Rãzboi
Rece. Tot la Bucureºti, Jens Stol-
tenberg, secretarul general NATO,
a atras atenþia cã Uniunea Euro-
peanã nu îºi poate dezvolta pro-
priul sistem de apãrare în afara
Alianþei Nord-Atlantice. „Este
foarte bine cã Uniunea Europea-
nã îºi dezvoltã un sistem de apã-
rare complementar Alianþei Nord-
Atlantice. Alianþa a solicitat acest
lucru de mult timp. Dar este im-
portant sã reiterãm cã sistemul de
apãrare european nu poate înlo-
cui sistemul NATO, ci trebuie sã
fie în interiorul NATO. Este vor-
ba chiar ºi de capabilitãþile mili-
tare. Dacã luãm ca exemplu cazul
ieºirii Marii Britanii din UE, dupã
Brexit 80% din capabilitãþile mi-
litare NATO vor fi în afara UE.

De aceea, susþinem dezvoltarea
sistemului de apãrare al Uniunii
Europene, dar în cadrul NATO, nu
în afara NATO”, a insistat Jens
Stoltenberg.

„Tot mai multe þãri au atins
pragul de 2% din PIB alocat

apãrãrii”
Înaltul oficial NATO a vorbit

despre vizitele pe care le-a între-
prins la unitãþile militare multinaþi-
onale create în partea de est a
Alianþei, dar ºi despre importanþa
majorãrii bugetelor pentru apãrare
de cãtre statele membre, într-un
context geopolitic „incert”. „Tot
mai multe þãri au atins pragul de
2% din PIB alocat apãrãrii. Vreau
sã spun cã acest prag de 2% acor-
dat apãrãrii nu este un obiectiv
înalt. În timpul Rãzboiului Rece
alocam mai mulþi bani pentru apã-
rare. Pe de altã parte, aceste uni-
tãþi militare le-am vãzut în acþiu-
ne. Am discutat cu trupele ºi co-
mandanþii, în Estonia, Letonia, Li-
tuania ºi Polonia. Grupurile de luptã
sunt deplin operaþionale. Transmi-
tem mesajul clar cã un atac împo-
triva unui aliat este considerat un
atac împotriva tuturor. Sigur cã nu
am consolidat prezenþa doar în

nord-estul Alianþei. Am consolidat-
o ºi în sud-est. Aici, în România,
brigada multinaþionalã NATO
este deplin operaþionalã”, a mai
spus Jens Stoltenberg.

Irak 2002, momentul-cheie
în istoria militarilor craioveni
Secretarul general al NATO,

Jens Stoltenberg, a amintit la Cra-
iova despre unul dintre cele mai
importante momente ºi anume pri-
ma misiune într-un teatru de ope-
raþiuni, din Irak, în 2002.  „Dum-
neavoastrã aþi contribuit la pre-
gãtirea armatelor în numeroase
þãri ºi aþi crescut capacitatea aces-
tora de a lucra împreunã. Apre-
ciem nivelul de pregãtire pe care
soldaþii români l-au atins în tea-
trele de operaþiuni din Afganistan
ºi Kosovo. Scorpionii Roºii au fost
printre primele unitãþi  NATO dis-
locate în Irak în 2002, dar multe
alte state au trupe dislocate, de
asemenea. Zece state aliate s-au
obligat sã contribuie cu forte în
cadrul acestei Brigãzi. Polonia a
dislocate o companie, dar ºi Ca-
nada, Portugalia ºi Spania au con-
tribuit. NATO este o Alianþã Trans-
atlanticã unitã într-un scop comun.
Acesta este motivul pentru care vã
aflaþi aici. NATO are cei mai buni
militari, bãrbaþi ºi femei. Vã feli-
cit pentru curajul, profesionalis-
mul ºi implicarea dumneavoas-
trã”, a subliniat Stoltenberg, la
Craiova. Secretarul general NATO
ºi-a mai exprimat preocuparea ºi
în legãturã cu recentele atacuri ci-
bernetice care au vizat Letonia.
„Sunt foarte preocupat. Am con-
solidat apãrarea statelor membre ºi
cooperãm în domeniul tehnologiei

pentru acoperirea vulnerabilitãþilor
reþelelor”, a insistat Stoltenberg.

NATO nu cautã confruntare ºi nu
este o ameninþare pentru Rusia

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, în cadrul Adunãrii Parla-
mentare a NATO, cã prezenþa îna-
intatã de pe Flancul Estic trebuie
întãritã, mai ales în Sud, la Marea
Neagrã, afirmând cã diferenþele
dintre mãsurile luate pentru Nor-
dul Flancului ºi cele din Sudul sãu
trebuie sã disparã. „Deciziile de
întãrire a apãrãrii colective, inclu-
siv prin amplasarea trupelor NATO
pe teritoriul aliaþilor estici, în ca-
drul prezenþei înaintate, sunt do-
vezi grãitoare ale solidaritãþii ºi
unitãþii aliate. Trebuie sã lucrãm
în continuare la consolidarea
posturii de apãrare ºi descurajare
a Alianþei, la sporirea eficacitãþii
ºi coerenþei acesteia. Prezenþa îna-
intatã de pe Flancul Estic trebuie
întãritã, mai ales în Sud, la Ma-
rea Neagrã, pe toate dimensiuni-
le”, a subliniat Klaus Iohannis .
ªeful statului a mai spus cã Alian-
þa nu cautã confruntare ºi nu este
o ameninþare pentru Rusia, afir-
mând cã în relaþia cu Rusia este
nevoie de o strategie care sã in-
cludã dialogul. „Scopul nostru este
pacea, nu rãzboiul. NATO nu cau-
tã confruntarea ºi nu este o ame-
ninþare pentru Rusia, aºa cum a
arãtat Alianþa ºi la Varºovia. Însã,
în relaþia cu Rusia, este nevoie de
o strategie aliatã cuprinzãtoare ºi
coerentã pe termen lung. Ea tre-
buie sã includã dialogul, dar de
pe o poziþie puternicã de apãrare
ºi descurajare”, a precizat preºe-
dintele României.
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României pentru modul în care se implicã în activi-
tãþile Alianþei ºi a subliniat cã NATO este o organiza-

þie puternicã ºi unitã, fapt ce se i se datoreazã ºi
armatei române. La rândul sãu, Klaus Iohannis a

arãtat cã angajamentul României de a gãzdui Coman-
damentul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est dovedeºte

preocupare ºi implicare din partea þãrii noastre
pentru creºterea nivelului de securitate în întreaga
regiune a Mãrii Negre. Tot ieri, Jens Stoltenberg a

participat, la Palatul Parlamentului, în Bucureºti, la
deschiderea sesiunii plenare a celei de-a 63-a reu-

niuni a Adunãrii Parlamentare a NATO.

Solidaritate ºi unitate
La Craiova, Klaus Iohannis a

vorbit despre importanþa momen-
tului, despre semnificaþia acestu-
ia. ªi anume constituirea Brigãzii
Multinaþionale NATO Sud-Est, care
va fi operaþionalã pânã la finalul
anului viitor. „Mã bucur cã, în tim-
pul relativ scurt care a trecut de la
adoptarea deciziei de constituire a
acestei structuri NATO în Româ-
nia, s-au înregistrat progrese im-
portante, apreciate ca atare la ni-
vel aliat. Am încredere cã ne vom
respecta în continuare angajamen-
tele asumate în aceastã privinþã
astfel încât, la sfârºitul anului vii-
tor, sã realizãm capacitatea totalã
a comandamentului Brigãzii Mul-
tinaþionale Sud-Est. În paralel, vom
participa în continuare la prezenþa
NATO din Polonia, în cadrul struc-
turii conduse de SUA, precum ºi
la Misiunea Resolute Support din
Afganistan. Suntem ºi vom rãmâ-
ne parte a efortului NATO de îm-
bunãtãþire a securitãþii regionale ºi
globale printr-o abordare multidi-
recþionalã. Constituirea acestei
structuri NATO pe teritoriul Ro-
mâniei reprezintã unul dintre rezul-
tatele importante ale þãrii noastre
decis de ºefii de stat ºi de guvern
la Summitul NATO de la Varºovia
în anul 2016 pentru întãrirea se-
curitãþii în regiune. Conjugând
efortul României, al aliaþilor ºi al
NATO ca organizaþie, aceastã
structurã reprezintã expresia prin-
cipiilor care stau la baza Alianþei

Nord-Atlantice – solidaritatea ºi
unitatea. Ne aflãm în plin proces
de consolidare a posturii de des-
curajare ºi apãrare a NATO în
Flancul estic al Alianþei. Faptul cã
România gãzduieºte Comanda-
mentul Brigãzii Multinaþionale
Sud-Est indicã gradul înalt de pre-
ocupare ºi implicare a þãrii noas-
tre pentru creºterea nivelului de
securitate, nu doar în þara noas-
trã, ci în întreaga regiune a Mãrii
Negre. Pentru noi rolul de furni-
zor de securitate ºi stabilitate pe
care ni l-am asumat este un ob-
iectiv pe care, odatã realizat, ne
propunem sã-l consolidãm ºi sã-l
adaptãm evoluþiilor regionale ºi glo-
bale”, a subliniat ºeful statului.

„Am încredere cã vom merge
în continuare”

Preºedintele României a amin-
tit ºi de pericolul ameninþãrilor ci-
bernetice ºi tot la Craiova a atras
atenþia asupra a ceea ce înseamnã
NATO ºi anume solidaritate.
„Ameninþãrile cibernetice ºi hibride
cresc în relevanþã ºi alimenteazã
caracterul de incertitudine al ca-
racterului actual. Faptul cã Româ-
nia gãzduieºte acest eveniment
aratã implicarea þãrii noastre pen-
tru creºterea nivelului de securi-
tate în toatã regiunea Mãrii Ne-
gre. Pentru noi, acest obiectiv
odatã fãcut ne propunem sã-l
adaptãm. NATO înseamnã solida-
ritate ºi unitate, iar participarea
celorlalte state membre NATO res-
pectã fidel acest principiu. Mul-

Adunarea Parlamentarã a NATO, reunitã în
plen la Bucureºti, ºi-a ales, ieri, conducerea –
preºedintele ºi cinci vicepreºedinþi pentru un
mandat de un an. Paolo Alli (Italia), preºedinte-
le al AP NATO, ºi vicepreºedinþii Metin Lutfi Ba-
ydar (Turcia), Joseph A. Day (Canada), Rasa Juk-
neviciene (Lituania) ºi Lordul Campbell (Marea
Britanie) au fost realeºi pentru un nou mandat.

þumesc statelor aliate care parti-
cipã la acest efort comun”, a mai
spus ºefului statului. „Sunt con-
vins cã militarii strãini din þara
noastrã vor aprecia ospitalitatea
noastrã ºi vor colabora excelent
cu partenerii români. S-au înre-
gistrat progrese importante apre-
ciate ca atare la nivel de aliaþi. Am
încredere cã vom merge în conti-
nuare.  Suntem ºi vom rãmâne
parte a efortului NATO de îmbu-
nãtãþire a securitãþii regionale ºi
globale printr-o abordare multidi-
recþionalã”, a adãugat preºedinte-
le Klaus Iohannis.

Preºedintele României a amintit
ºi de inaugurarea sediului Unitãþii
NATO pentru Integrarea Forþelor
la Bucureºti, ca prim comanda-
ment al Alianþei Nord-Atlantice în-
fiinþat pe teritoriul naþional în con-
textul implementãrii Planului de
Reacþie Rapidã al NATO, aprobat
în anul 2014 la Summitul din Þara
Galilor, precum ºi înfiinþarea ºi
activarea Comandamentului de Di-
vizie Sud-Est din Bucureºti, din
2015, iar un an mai târziu, inaugu-
rarea facilitãþii antirachetã Aegis
Ashore de la Deveselu.

De asemenea, Vitalino Canas (Portugalia) a fost
ales ca vicepreºedinte. În AP NATO, preºedinte-
le ºi vicepreºedinþii pot fi aleºi pentru cel mult
douã mandate de câte un an. Trezorierul AP
NATO, Marc Angel (Luxemburg), a fost reales
în funcþie, pentru încã un mandat de doi ani. Se-
siunea urmãtoare a AP NATO va avea loc în mai
2018, în Polonia, la Varºovia.
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Astfel, joi seara, în jurul orei
19.00, pe strada Caracal, în par-
carea hypermarketului Lidl Cra-
iova, S.G.C.T, în vârstã de 26
de ani, din municipiul Craiova, a fost prins
cu 4 pliculeþe ce conþineau fragmente ve-
getale de culoare galben-olive, cu miros
înþepãtor. De asemenea, tot în aceeaºi sea-
rã, dar pe strada Severinului, vizavi de Ha-
nul Craioviþa, N. I. M., în vârstã de 24 de
ani, cu domiciliul în localitatea Craiova, a
fost depistat având asupra sa 3 pliculeþe
ce conþineau substanþe interzise. Întrebaþi
despre provenienþa substanþelor, ambii au
declarat cã le-au achiziþionat de la persoa-
ne necunoscute, în schimbul unei sume
de bani, în vederea consumãrii acestora,
prin amestecarea cu tutun.

În cursul zilei de vineri, jandarmii au
depistat alþi doi tineri, de 26, respectiv 23
de ani, unul pe strada Potelu, vizavi de

Începând cu 2 octombrie a.c., este în
desfãºurare un control vizând „Asigurarea
exactitãþii ºi uniformitãþii mãsurãtorilor
efectuate în pieþele agroalimentare, târ-
guri ºi oboare, legalitatea mijloacelor de
mãsurare utilizate la cântãririle efectuate
în cadrul tranzacþiilor comerciale pen-
tru determinarea maselor în domenii de
interes public”, pânã în acest moment
inspectorii din cadrul DRML Craiova
efectuând controale în pieþele agroali-
mentare din Craiova (Valea Roºie, Gã-
rii, Brazda lui Novac), Dr. Tr. Severin
(Piaþa Crihala), Orºova (Piaþa 1800),
Tg. Jiu (Piaþa Centralã) ºi Piaþa din lo-
calitatea doljeanã Melineºti.

Inspectorii au urmãrit respectarea
condiþionãrilor din aprobãrile de model,
existenþa buletinelor de verificare me-
trologicã ºi, dupã caz, a declaraþiilor de
conformitate, integritatea marcajelor
metrologice aplicate sub formã de sigi-
lii, precum ºi buna funcþionare a mij-
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Inspectorii Direcþiei Regionale de
Metrologie Legalã (DRML) Craiova
au aplicat, în primele trei trimestre
ale anului 2017, amenzi în valoare
de 76.000 lei, dupã efectuarea a 600
de controale privind legalitatea
mijloacelor de mãsurare ºi corecti-
tudinea efectuãrii mãsurãtorilor
prin care se stabilesc costuri în
tranzacþiile comerciale.

loacelor de mãsurare utilizate ºi corectitudi-
nea efectuãrii mãsurãtorilor prin care se sta-
bilesc costuri în tranzacþiile comerciale.
Acþiunile de control s-au finalizat prin în-
tocmirea a 44 de procese-verbale de con-
trol metrologic, fiind controlate 49 de mij-
loace de mãsurare, din care au fost testate
metrologic un numãr de 33 de bucãþi.

Acþiunea de control continuã, inspectorii
DRML Craiova urmând sã ajungã în majori-
tatea pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din raza
de competenþã, dupã cum a precizat direc-
torul unitãþii, Paula Rãdulescu.

Echipajele din cadrul
Grupãrii de Jandarmi
Mobile „Fraþii Buzeºti”
Craiova au depistat, în
perioada 5-7 octombrie
a.c., patru tineri din
Craiova care deþineau,
în vederea consumului,
substanþe halucinogene
interzise, dupã cum au
anunþat reprezentanþii
unitãþii.

Parcul „Nicolae Romanescu” – zona ANL-
urilor, care avea asupra sa douã pliculeþe
de substanþe psihotrope, iar cel de-al doi-
lea tot în parcare la Lidl, vizavi de Spitalul
Militar Craiova, acesta având patru plicu-
leþe ce conþineau fragmente vegetale, tot
pentru consum propriu.

„Au fost încheiate acte procedurale în
acest sens, dosarele întocmite fiind înain-
tate cãtre Brigada de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova pen-
tru continuarea cercetãrilor, persoanele în
cauzã fãcându-se vinovate pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de deþinere de droguri
pentru consum propriu, fãrã drept”, ne-a
declarat Cristina Coroian Etegan, ofiþer de
presã al GJMb Craiova.

Acuzaþii de agresiune la Secþia 3 Poliþie CraiovaAcuzaþii de agresiune la Secþia 3 Poliþie CraiovaAcuzaþii de agresiune la Secþia 3 Poliþie CraiovaAcuzaþii de agresiune la Secþia 3 Poliþie CraiovaAcuzaþii de agresiune la Secþia 3 Poliþie Craiova
Un craiovean de 36 de ani susþine cã a fost

ridicat din trafic, încãtuºat ºi dus la sediul
Secþiei 3 Poliþie Craiova, unde ar fi fost bã-
tut de poliþiºti, pentru cã le-ar fi atras aten-
þia cã au trecut cu maºina printre pietoni. De

cealaltã parte, reprezentanþii Poliþiei dolje-
ne spun cã bãrbatul a refuzat sã se legitime-
ze ºi a devenit recalcitrant, motiv pentru
care a fost încãtuºat ºi dus la Secþie, unde a
fost sancþionat, fãrã sã fie agresat.

Faptele s-au petrecut vineri
dupã-amiazã, în jurul orei 17.00,
pe bulevardul Decebal. Mama cra-
ioveanului a fost cea care ne-a se-
sizat, ieri, ºi, contactat, Cristian
Dida, de 36 de ani, din Craiova,
ne-a povestit cã a fost bãtut de
poliþiºtii Secþiei 3 Craiova, pentru
cã le-a atras atenþia cã nu au acor-
dat prioritate de trecere pietonilor,
la una din trecerile de pietoni din

gât, apoi m-au dus la secþie, m-au
bãgat într-o camerã ºi m-au bãtut
pânã am leºinat. De fapt, am leºi-
nat de douã ori. Le-am spus sã mã
lase, cã am ºi eu copil acasã. Mi-
au dat sã semnez un proces-ver-
bal, am zis cã semnez ce vor ei...”,
a povestit craioveanul, precizând
cã va merge la Institutul de Medi-
cinã Legalã Craiova pentru obþine-
rea unui certificat medico-legal
dupã ce va fi externat de la Spita-
lul de Urgenþã.

De cealaltã parte, reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj spun cã bãrbatul nu a fost agre-
sat, însã a fost încãtuºat ºi dus la
sediul Secþiei 3 Poliþie Craiova pen-
tru cã a refuzat sã se legitimeze ºi i-
a înjurat pe poliþiºti. A fost sancþio-
nat contravenþional cu o amendã
totalã de 4.045 lei ºi i-a fost sus-
pendat permisul de conducere pen-
tru 30 de zile, iar el a semnat pro-
cesul-verbal fãrã sã aibã vreo ob-
iecþiune. „În dupã-amiaza zilei de
vineri, 6 octombrie a.c., în jurul orei
17.00, în timp ce patrula pe bule-
vardul Decebal din municipiu, un
echipaj de siguranþã publicã al Sec-
þiei 3 Poliþie Craiova a oprit un au-
toturism marca Smart, la volanul
cãruia era un bãrbat. La solicita-
rea poliþiºtilor de a se legitima, aces-
ta a refuzat, ba, mai mult, a înce-

apropierea Mall-ului. El spu-
ne cã a fost ridicat din trafic,
dus la sediul Secþiei ºi bãtut,
acum fiind internat la Secþia
de Neurochirurgie a Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova.

„Eram pe prima bandã de
circulaþie, oprit la trecerea de
pietoni care duce la Mall,
înainte de podul Electro,
când am vãzut cã maºina Po-
liþiei a trecut printre pietoni.
Noi eram mai multe
maºini oprite, ºi ei au
fost singurii care au tre-
cut. Dar ceva mai în
faþã este o trecere de pie-
toni semaforizatã, unde
era roºu, aºa cã eu am
ajuns în laterala lor.
Aveam geamul deschis
ºi le-am spus cã aºa
exemplu dau ei, sã trea-
cã printre pietoni…
Atunci cel din dreapta
m-a înjurat, l-am înju-

rat ºi eu înapoi, s-a fãcut ver-
de la semafor ºi am pornit.
Dar ei au dat drumul la gi-
rofar ºi m-am oprit sub pod.
M-au tras din maºinã, mi-au
pus cãtuºele, unul þinea de
mine, iar celãlalt mi-a încuiat
maºina mea, de fapt este a
unui prieten, cu tot cu cãþea-
ua în ea. În maºina lor m-au
lovit cu cheia, dupã cap, pe

put sã adreseze injurii poliþiºtilor ºi
a devenit agresiv în limbaj. A fost
imobilizat, încãtuºat, ºi dus la se-
diul Secþiei unde a fost identificat,
ulterior fiind sancþionat în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 61/
1991 pentru sancþionarea faptelor
de încãlcare a unor norme de con-
vieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii
publice ºi OUG 195/2002 privind
regimul circulaþiei pe drumurile
publice, cu o amendã totalã în va-
loare de 4.045 lei. Ca mãsurã com-
plementarã, i-a fost reþinut ºi per-
misul de conducere pentru o perioa-
dã de 30 de zile. Facem precizarea
cã persoana în cauzã ºi-a asumat
abaterile, a semnat procesul-verbal
de contravenþie ºi nu a avut nici un
fel de obiecþiuni”, ne-a declarat in-
spector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Potrivit site-ului oficial al In-
stitutului Naþional pentru Stu-
dierea Holocaustului din Româ-
nia „Elie Wiesel”, www.inshr-
ew.ro, la 9 octombrie 1941 a în-
ceput deportarea a peste 26.000
de evrei din Suceava, Câmpu-
lung Moldovenesc, Vatra Dor-
nei, Rãdãuþi, Gura Humorului
ºi din alte localitãþi din vecinã-
tate, cãtre Transnistria, dupã
ce, la 14 septembrie 1941, înce-
puse deportarea evreilor din
Basarabia ºi Bucovina. «În
data de 9 octombrie 2017, au avut loc mai
multe manifestãri prilejuite de comemora-
rea „Zilei Holocaustului”, în majoritatea
unitãþilor de învãþãmânt din judeþul Dolj.

Astfel, la Liceul Tehnologic „Petre
Baniþã”, din comuna Cãlãraºi, s-a desfã-
ºurat o dezbatere, pe baza referatelor în-
tocmite de elevi, pe aceastã temã, ºi a fost
vizionat filmul documentar „Holocaustul
uitat”.De asemenea, cadrele didactice de
la  Liceul „Charles Laugier” din Craiova
au organizat o vizitã, pentru elevi, la Si-
nagoga din Craiova, iar la Liceul Tehno-
logic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi s-a

Filarmonica „Oltenia” deschide stagiu-
nea de muzicã de camerã cu un program
dedicat centenarului Dinu Lipatti. Susþi-
nut de tenorul german Markus Schafer ºi
de pianistul Mihai Ungureanu, recitalul
are loc astã-searã, începând cu ora 19.00,
la Muzeul de Artã Craiova.

Markus Schafer a studiat muzica bise-
riceascã ºi arta vocalã în Karlsruhe ºi în
Dusseldorf cu prof. Armand Mc Lane. Ul-
terior a studiat la studioul de operã din Zu-
rich ºi a fost membru al ansamblurilor de
operã din Hamburg ºi  Dusseldorf. Ca tenor
liric, a dobândit o reputaþie impresionantã,
interpretând roluri în operele lui Mozart, dar
ºi în marile oratorii ale secolului al XIX-lea.
Ca interpret de lieduri, s-a bucurat de un

Pânã mâine, 11 octombrie,
studenþii craioveni se pot în-
scrie în cea mai mare organiza-
þie de tineri din lume. AIESEC
Craiova a dat startul recrutãrii
de toamnã pe 22 septembrie,
oferindu-le acestora posibilita-
tea de a avea una dintre cele
mai frumoase experienþe. Cei
care aleg sã se înscrie în AIE-
SEC „au ocazia de a-ºi dezvolta
abilitãþi de lider, de a lucra într-
o echipã mare, de a se dezvolta
pe plan personal ºi profesional
într-un mediu internaþional, prin
dobândirea unei experienþe
practice în domenii precum
Marketing, Vânzãri, Finanþe”,
precizeazã reprezentanþii AIE-

SEC Craiova. Modalitatea de înscriere este simplã: fie on-
line, pe site-ul oficial www.aiesec.ro, fie la standul AIESEC
care se aflã în Universitate, în cadrul Facultãþii de Litere.
Tinerii trebuie sã fie studenþi cu vârsta de pânã în 29 de
ani, sã aibã un nivel de englezã cel puþin conversaþional,
sã fie responsabili ºi de încredere, deschiºi cãtre un mediu
internaþional, capabili sã lucreze într-o echipã ºi orientaþi
cãtre soluþii. Pânã în prezent s-au completat peste 100 de
formulare de înscriere, a precizat Anca Mîrloi, coordona-
torul echipei de recrutare. Pe 14 ºi 15 octombrie vor avea
loc seminariile de inducþie, în care tinerii care au ales sã
facã parte din organizaþie vor afla mai multe despre AIE-
SEC, despre valorile ºi departamentele acesteia.

La Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
s-a deschis, ieri, expoziþia de
carte „Personalitãþile lunii
octombrie”. Sunt prezentate
scrieri despre sau ale urmãto-
rilor autori: Dimitrie Cantemir,
Simion Mehedinþi, ªtefan Pe-
ticã, Mihail Sadoveanu, Agat-
ha Grigorescu-Bacovia, Zaha-
ria Stancu, Mircea Vulcãnes-
cu, Cella Serghi. Potrivit Bi-
roului de presã al instituþiei,
„prin aceastã expoziþie de car-
te se doreºte trecerea în re-
vistã a operelor unor perso-

nalitãþi marcante ale þãrii noastre”. Dintre titlurile expu-
se: Mircea Vulcãnescu – „Cuvinte pentru fratele rã-
mas departe” (material printat ºi documentar audio),
Societatea Românã de Radiodifuziune, Bucureºti, 2004;
Dimitrie Cantemir – „Opere”, Tomurile I-IV, Editura Tipo
Moldova, Iaºi, 2010; ªtefan Peticã – „Poeme”, Editura
Adevãrul S.A., Bucureºti; Simion Mehedinþi – „Politi-
ca de vorbe ºi omul politic”, Editura Tipo Moldova,
Iaºi, 2012; Cella Serghi – „Cartea Mironei”, EPL, Bu-
cureºti, 1965; Agatha Grigorescu-Bacovia – „Poezie
sau destin”, Editura Eminescu, Bucureºti, 1971; Zaha-
ria Stancu – „Viaþã, poezie, prozã”, Editura Eminescu,
Bucureºti, 1975; Mihail Sadoveanu – „Dureri înãbuºi-
te”, EPL, Bucureºti, 1966.

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” a ini-
þiat prima întâlnire, dupã va-
canþa de varã, în cadrul pro-
iectului „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mã-
ricei”. Astfel, în intervalul 9-
11 octombrie, se vor desfã-
ºura activitãþi cu tema „Din
lumea animalelor: caii – vi-
zionare”. Vor afla mai multe
despre acest subiect preºco-
lari ºi ºcolari de la urmãtoare-
le unitãþi de învãþãmânt: ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea Eliade”
(9 octombrie), Grãdiniþa „Et-
hos”, Grãdiniþa „Paradisul
copiilor” (10 octombrie), Grã-
diniþa „Otilia Cazimir”, Grãdi-

niþa „Elena Farago”, ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul” (11 octombrie).

Holocaustul, comemorat ºi în instituþii leHolocaustul, comemorat ºi în instituþii leHolocaustul, comemorat ºi în instituþii leHolocaustul, comemorat ºi în instituþii leHolocaustul, comemorat ºi în instituþii le
de învãþãmânt preuniversitar din Doljde învãþãmânt preuniversitar din Doljde învãþãmânt preuniversitar din Doljde învãþãmânt preuniversitar din Doljde învãþãmânt preuniversitar din Dolj

Prin Hotãrârea de Guvern nr. 672 din luna mai 2004,
la propunerea Comisiei Internaþionale pentru Studie-
rea Holocaustului în România, condusã de laureatul
Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, a fost insti-
tuitã, pentru 9 octombrie, „Ziua Holocaustului în Ro-
mânia”. Potrivit actului normativ, în þara noastrã au
fost organizate acþiuni culturale, simpozioane, mese
rotunde ºi alte acþiuni cu tematicã specificã, prin con-

tribuþia autoritãþilor publice locale. În judeþul Dolj, s-
au desfãºurat astfel de activitãþi de comemorare, iar
Inspectoratul ªcolar Judeþean, prin reprezentanþii sãi,
au fost prezenþi la astfel de activitãþi. Evenimentele
acelor ani rãmân ca o patã neagrã în istorie, iar come-
morarea lor face parte din recunoºtinþa noastrã pentru
cei care au fost victime nevinovate ale unui regim dic-
tatorial ºi sângeros.

desfãºurat o masã rotundã, ce a constat
în prezentãri ale profesorilor ºi elevilor
privind Holocaustul, în timp ce la Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi” din Craiova s-a
organizat o expoziþie de fotografie ºi vi-
zionarea filmului „Lista lui Schindler”», a
precizat prof. Traian Dorobanþu, inspec-
tor de istorie în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Întregul judeþ, parte la comemorare
Activitãþi pentru comemorarea Holo-

caustului au avut loc în întreg teritoriul:
Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” din Se-

garcea, Liceul Teh-
nologic „Constan-
tin Nicolaescu Plop-
ºor” din Pleniþa, Se-
minarul Teologic
Ortodox „Sf. Grigo-
rie Teologul” din
Craiova, ªcoala
Gimnazialã „Gheor-
ghe Brãescu” din
Calafat, ªcoala Gim-
nazialã „Henri Coan-
dã” din comuna Pe-
riºor, ªcoala Gimna-

zialã din comuna Valea Stan-
ciului, Liceul Teoretic „Inde-
pendenþa” din municipiul Ca-
lafat, ªcoala Gimnazialã din co-
muna Mârºani, ªcoala Gimna-
zialã din comuna Sadova,
ªcoala Gimnazialã din comuna
Ostroveni, ªcolile Gimnaziale
din comunele Dobreºti, Teslui,
Drãgoteºti, Colegiul de Arte ºi
Meserii „Constantin Brân-
cuºi” din Craiova, ªcolile Gim-
naziale din Breasta, Þuglui,
Terpeziþa, Rojiºte, Colegiul

„ªtefan Odobleja” ºi cele trei mari unitãþi
de învãþãmânt – Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional „Carol I”,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”.

Am luat legãtura cu doi dintre repre-
zentanþii unitãþilor de învãþãmânt care au
fãcut parte din program. „La noi, s-a reali-
zat o dezbatere în urma vizionãrii unui film
documentar ºi a website-ului Yad Vashem.
Ne-am dorit, ºi cred cã am reuºit, sã-i res-
ponsabilizãm pe tineri, astfel încât sã nu
mai avem parte de astfel de orori. Vom con-
tinua cu programe în aceastã direcþie”, a
menþionat prof.  Irina Vînturiºi, director
adjunct al Liceului „Henri Coandã” din
Craiova, La rândul sãu, prof.  Claudiu Ga-
vrilã, manager al Liceului Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” din Segarcea, a spus: „Avem o
istorie de care trebuie sã þinem seama, pen-
tru a nu mai fi posibile astfel de tragedii.
De aceea, le-am prezentat tinerilor ororile
trecutului, în speranþa cã acestea nu mai
pot avea loc, iar sprijinul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a fost total. Trebuie
sã înþelegem cã numai prin toleranþã pu-
tem merge mai departe”.

CRISTI PÃTRU

În program:
George Enescu: Sept chansons de

Clément Marot, op. 15
Dinu Lipatti: Cinque chansons de Ver-

laine (1941); Quatre mélodies pe versuri de
Rimbaud, Éluard, Valéry (1945)

Violeta Dinescu: Hommage à Lipatti
Franz Liszt: Tre sonetti di Petrarca (ver-

siune originalã pentru tenor ºi pian, 1847)

Recital dedicat centenarului Dinu Lipatti, în deschiderea
stagiunii de muzicã de camerã a Filarmonicii „Oltenia”

mare succes în New York (Lincoln Center),
la Viena, la Festivalurile Schubert din Feld-
kirch ºi în Schwarzenberg, la Wigmore Hall
din Londra sau la Heidelberg Spring Festi-
val. Din anul 2008 este profesor de artã vo-
calã la Universitatea de Muzicã, Teatru ºi
Media din Hanovra.

Solist concertist al Filarmonicii „Olte-

nia”, pianistul Mihai Ungureanu a stu-
diat la Academiei de Muzicã din capitalã,
beneficiind de îndrumãrile reputaþilor
muzicieni Dan Grigore ºi Ioana Minei. În
ipostazele de solist, interpret de muzicã
de camerã ºi acompaniator, a concertat în
centre culturale renumite din majoritatea
þãrilor din Europa, America de Nord ºi de
Sud (în S.U.A., Canada, Argentina ºi Bra-
zilia a susþinut o serie de concerte cu or-
chestra ºi recitaluri de mare succes), din
Rusia (ex-U.R.S.S.) ºi din spaþiul asiatic
(Japonia, Coreea de Sud, Republica Isla-
micã Iran, Liban). Este laureatul mai mul-
tor competiþii naþionale ºi a fost distins
cu Premiul ATM (Premiul Criticii Muzi-
cale/1986). În calitate de director general
(în perioadele 1990-2000 ºi 2003-2009) ºi
de director artistic (între 2001-2003 ºi 2012-
2016) al Filarmonicii „Oltenia”, a întreprins
ºi organizat numeroase turnee peste ho-
tare, în Europa ºi Asia.

MAGDA BRATU

AIESEC recruteazã studenþi
craioveni pânã mâine

Expoziþie de carte la Biblioteca
„Aman”

S-au reluat activitãþile în cadrul
proiectului „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei”
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Municipiului Bãi-

leºti, cu sediul în localitatea Bãileºti,
str. Prinþul Barbu Alexandru ªtir-
bey, nr. 13, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea func-
þiilor contractuale vacante de: -
ªofer II -Compartimentul Repara-
þii Întreþinere Strãzi- 1 post; -Mun-
citor Necalificat- Compartimentul
Spaþii Verzi, Salubritate- 3 posturi;
-Muncitor Calificat II- Comparti-
ment Administrativ- 1 post; -Mun-
citor Calificat II- Compartiment
Reparaþii Întreþinere Strãzi- 1 post,
conform HG 286/2011. Concursul
se va desfãºura astfel: - Proba scri-
sã în data de 01.11.2017, ora 10.00;
- Proba interviu în data de
03.11.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: - condiþiile prevãzute de
art. 6 din HG 286/2011, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare; -
sã îndeplineascã condiþiile de stu-
dii astfel: -ªofer II: -permis de con-
ducere categoria B-C; -cazier auto;
-studii medii/generale; -nu este ne-
cesarã vechime; Muncitor calificat
II: -nivelul studiilor -medii/profesi-
onale; -calificare în una din urmã-
toarele meserii: zidar, frezor, dul-
gher, lãcãtuº mecanic, strungar,
sudor, instalator apã-canal, electri-
cian; -nu este necesarã vechime;
Muncitor necalificat: -studii medii/
generale; -nu este necesarã vechi-
me. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Municipiului Bãileºti. Relaþii su-
plimentare la sediul Primãriei Muni-
cipiului Bãileºti, persoanã de con-
tact: Buzdugan Miruna, telefon:
0251.311.017, fax: 0251.311.956, e-mail:
pmb.contabilitate@yahoo.com.

PRIMÃRIA Comunei Coþofenii
din Dos, judeþul Dolj, organizeazã
în data de 01.11.2017 concursul
pentru ocuparea funcþiei de naturã
contractualã: Bibliotecar, grad pro-
fesional debutant, în cadrul Biblio-
tecii Comunale Coþofenii din Dos.
Rel.suplimentare la nr. de telefon:
0251.447.089.

Unitatea Militarã 01662 Craiova,
organizeazã concurs, conform H.G.
286/23.03.2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru ocu-
parea unui post vacant de personal
civil contractual, de execuþie: - Psi-
holog practicant (autonom) la micro-
structurã Cunoaºtere ºi asistenþã
psihologicã / studii superioare în
domeniul psihologiei, psihosociolo-
giei, psihopedagogiei (absolvirea
studiilor universitare cu diplomã de
licenþã), cu diplomã de licenþã în do-
meniul psihologiei / calificarea psi-
holog / atestat de liberã practicã în
specialitatea „psihologie aplicatã în
domeniul securitãþii naþionale” ºi
atestat de liberã practicã în specilita-
tea „psihologie educaþionalã, con-
siliere ºcolarã ºi vocaþionalã” (treap-
ta de specializare practicant (auto-
nom), la cel puþin unul dintre cele
douã atestate) / master în oricare din
specialitãþile psihologiei pentru ab-
solvenþii facultãþilor în sistem Bolog-
na / vechime în specialitate – minim
6 luni; Probele de concurs: - proba
scrisã, în data de 02.11.2017, ora
10.30; - interviul, în data de 08.11.2017,
ora 10.00. Data limitã de depunere a
dosarelor: 24.10.2017, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Unitãþii Militare 01662 Craio-
va, str. Vasile Alecsandri, nr. 91. De-
taliile organizatorice vor fi afiºate la
sediul unitãþii ºi pe pagina de inter-
net, la adresa: cci.mapn.ro. Date de
contact ale secretariatului, la telefon
0251/562.828, int. 108.

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

În conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996 cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, Pri-
mãria Comunei Vela, judeþul Dolj, in-
tenþioneazã sã solicite de la A.N. Ape-
le Române – Administraþia Bazinalã
de Apã Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor pentru lucrarea: „Înfiinþare
sistem de alimentare cu apã în satul
Vela, comuna Vela, judeþul Dolj”, cu
amplasarea în comuna Vela. Persoa-
nele care doresc sã obþinã informa-
þii suplimentare, sau care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii sau
recomandãri, cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire al apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la
adresa: Comuna Vela, sat Vela, str.
Principalã, nr. 58, tel/ fax: 0251/ 362.619
sau la sediul A.B.A. Jiu, str. Nicolae
Romanescu, nr. 54, Craiova.

ROMÂNIA
JUDEÞUL DOLJ
PRIMÃRIA COMUNEI MÎRªANI

ANUNÞ CADASTRU GRATUIT

Primãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj
anunþã toþi proprietarii care deþin teren în
tarlalele 173,174 (punct Tomneasca) sã se
prezinte la sediul Primãriei Comunei Mîr-
ºani, de luni pânã vineri în perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricolã, cu actul de identi-
tate ºi titlul de proprietate (ºi alt act de
proprietate dacã existã) pentru întocmirea
documentaþiilor cadastrale ºi înscrierea
imobilelor în cartea funciarã conform
,,Programului de Cadastru ºi Carte Funcia-
rã”, demarat de cãtre Agenþia Nationalã De
Cadastru Si Publicitate Imobiliarã.
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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.

Comuna Orodel”- judeþul Dolj organizeazã la sediul din
localitatea Orodel, str. Principalã, nr. 133 – judeþul Dolj
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului comunei Orodel- judeþul Dolj:

1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent, compar-
timentul ,,ASISTENÞÃ SOCIALÃ”

Condiþii generale
Cele prevãzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statu-

tul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

Condiþii specifice
- Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, res-

pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice -1 an.

- cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certi-
ficat/atestat su alt document echivalent  de utilizare a calcula-
torului.

Data ora ºi locul de desfãºurare a concursului
09.11.2017 ora 10.00 –proba scrisã
- proba interviu  va fi stabilitã ulterior susþinerii probei scrise
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unitãþi admi-

nistrativ teritoriale ,, Comuna Orodel” –judeþul Dolj  în ter-
men de20 de  zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial
al României

Relaþii suplimentare privind, actele necesare pentru dosar,  pro-
bele de concurs ºi tematica se pot obþine la sediul instituþiei sau
la telefon 0251/367538 –compartim. Secretariat  sau pe pagina
de internet a Primãriei Orodel –www.primariaorodel.ro.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 ca-
mere, semidecoman-
dat, et. 2, îmbunãtãþit,
Nanterre (Calea Bucu-
reºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.
Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, de-
comandat - zona 1
Mai, Târg Pelendava
– Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului 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. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj. Te-
lefon: 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 comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
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 teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974 tip
armatã, carte identita-
te Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabri-
caþie 1988, carte
identitate, pentru
piese (maºinã epo-
cã) Târgoviºte, 500
Euro. Telefon: 0736/
728.876.
Opel Corsa 1,0- 2003-
165000 km, cutie au-
tomatã. Telefon: 0723/
347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 le i .  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 saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei
ºi chiuvetã pentru bu-
cãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
t ic,  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. Tele-
fon: 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 (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maº inã  de
cusut  e lec t r i cã
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 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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartamennt 3
camere zona 1 Mai cu
garsonierã + diferenþa.
Telefon: 0741/467.645

Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.

Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Fe-
mina. Telefon: 0721/
177.748.
Înch i r iez  camerã
la casã zona Bor-
dei. Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.

PIERDERI
CASINO LUXOR SRL
declarã pierdut cer-
tificat constatator
punct de lucru Cra-
iova eliberat de ORC
Dolj. Se declarã nul.

Pierdut carnet de stu-
dent eliberat de UMF
Craiova pe numele
ION MIHNEA RÃZVAN.
Se declarã nul.
Pierdut certificat înre-
gistrare MOPED cu Nr.
DJ CRAIOVA 01774.
Se declarã nul.

CITAÞII
Numitul Varwijk Diºea
Harm Emco Lammert
este chemat în data de
10.10.2017 în calitate
de pârât la Judecãto-
ria Craiova în dosarul
nr. 28079/215/2016,
completul CMF4 având
ca obiect majorare pen-
sie întreþinere, în con-
tradictoriu cu reclaman-
ta Varwijk Diºea Nico-
leta Georgiana având
calitate de reclamantã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Rezultate: Flacãra Moþãþei -
Danubius Bechet 1-2, Jiul Podari -
Victoria Pleniþa 2-4, Progresul Bãi-
leºti - U Craiova SA 0-1, Recolta

Satelitul ªtiinþei are o sãptãmânã de focSatelitul ªtiinþei are o sãptãmânã de focSatelitul ªtiinþei are o sãptãmânã de focSatelitul ªtiinþei are o sãptãmânã de focSatelitul ªtiinþei are o sãptãmânã de foc
Echipa lui Cornel Papurã întâlneºte echipele

Hunedoarei, astãzi pe Cetate Deva, pe „Extensiv”,
ºi sâmbãtã pe CS ªirineasa, la Petroºani

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova joacã astãzi, de la ora 15,
pe arena „Extensiv”, meciul din
etapa a 7-a a seriei C4, cu Cetate
Deva, amânat cu câteva zile la so-
licitarea clubului din Bãnie. Partida
va fi arbitratã de Mihai Domºa din
Aiud. Pentru echipa lui Cornel Pa-
purã este o sãptãmânã importantã,
sâmbãtã urmând derby-ul seriei, la
Petroºani, cu liderul, CS ªirinea-
sa, formaþie care l-a încorporat
recent pe fostul golgheter al Ligii
I, Florin Costea. Neînvinsã în ac-
tuala ediþie, echipa a doua a ªtiin-
þei se poate apropia la douã puncte
de ªirineasa înaintea meciului di-
rect, dupã ce formaþia vâlceanã,
strãmutatã la Petroºani, a remizat
în deplasare cu ªcolar Reºiþa, scor
1-1. În aceastã rundã, cealaltã
echipã doljeanã din serie, CSO Fi-

1. ªirineasa 7 6 1 0 14-2 19
2. Craiova II 6 4 2 0 10-2 14
3. Ghiroda 7 4 1 2 21-12 13
4. Lugoj 6 3 3 0 12-5 12
5. Reºiþa 6 3 2 1 14-5 11
6. Sebiº 7 3 2 2 11-10 11
7. Filiaºi 6 2 3 1 7-4 9
8. Lipova 7 2 3 2 9-8 9
9. Gl. Cermei 6 2 1 3 11-11 7
10. CNP Tm. 6 2 1 3 5-9 7
11. Deva 6 1 3 2 10-11 6
12. Giarmata 7 1 2 4 8-17 5
13. Bãleºti 7 1 1 5 7-13 4
14. Herm. II 6 1 1 4 6-15 4
15. Becicherec 6 0 0 6 2-23 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  seria C4

Echipa de handbal a Craiovei
disputã al doilea meci la interval de
48 de ore, întâlnind astãzi, de la
ora 11, în Sala Polivalentã, pe HC
Zalãu, echipã pregãtitã de coleri-
cul Gheorghe Tadici. Meciul se
disputã cu câteva zile mai devre-
me la solicitarea formaþiei oaspe-
te, care joacã sâmbãtã meciul cu

Liga a V-a Dolj, etapa a 7-a
Seria I: Unirea Vela – Viitorul

Vârtop 8-3, Recolta Urzicuþa –
Vulturul Catane 1-9, Voinþa Ca-
raula - Vânãtorul Desa 6-8, Spi-
cul Unirea - Viitorul Ciupercenii
Noi 4-0, Recolta Seaca de Câmp
- Fulgerul Maglavit 2-2, Recolta
Cioroiaºi - Viitorul Afumaþi 3-5.
Clasament: 1. Vânãtorul Desa

21p, 2. Fulgerul Maglavit 16p, 3.
Vulturul Catane 15p, 4. Viitorul
Afumaþi 12p, 5. Spicul Unirea
12p, 6. Viitorul Ciupercenii Noi
9p, 7. Unirea Vela 9p, 8. Avântul
Rast 7p, 9. Recolta Seaca de Câmp
6p, 10. Voinþa Caraula 6p, 11. Vi-
itorul Dobridor 4p, 12. Recolta
Urzicuþa 1p, 13. Recolta Cioro-
iaºi 1p, 14. Viitorul Vârtop 0p.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 9-a
Ostroveni - Tractorul Cetate 2-4,
Progresul Segarcea - Viitorul Câr-
cea 2-2, Metropolitan Iºalniþa - UT
Dãbuleni 5-1, Dunãrea Calafat -

Ajax Dobroteºti nu s-a jucat.
Clasament: 1. U Craiova SA

27p, 2. Jiul Podari 19p, 3. Danu-
bius Bechet 19p, 4. Progresul Se-

garcea 17p, 5. Dunãrea Calafat
16p, 6. Progresul Bãileºti 14p, 7.
Metropolitan Iºalniþa 12p, 8. Trac-
torul Cetate 12p, 9. Viitorul Câr-

cea 11p, 10. Flacãra Moþãþei 9p,
11. UT Dãbuleni 8p, 12. Victoria
Pleniþa 7p, 13. Recolta Ostroveni
4p, 14. Ajax Dobroteºti 4p.

Seria II: ªtiinþa 2016 Craiova
- Avântul Dobreºti 4-4, Inter Se-
cui - Jiul Podari II 6-2, Prietenia
Craiova - Voinþa Belcin 2-2, ªtiin-
þa Calopãr - Fulgerul Întorsura 4-
0, Progresul Cerãt - Viitorul Mã-
ceºu de Sus 4-2, Viitorul Giurgi-
þa - Viitorul Þuglui 6-0, Triumf
Bârca - Recolta Mãceºu de Jos
0-3, ªtiinþa Malu Mare - Aktiv
Padea 4-0.
Clasament: 1. Progresul Ce-

rãt 21p, 2. Recolta Mãceºu de Jos
19p, 3. ªtiinþa Calopãr 19p,  4.
Inter Secui 16p, 5. Viitorul Giur-
giþa 16p, 6. Prietenia Craiova
13p, 7. Triumf Bârca 13p,  8.
Viitorul Mãceºu de Sus 12p, 9.
ªtiinþa 2016 Craiova 10p, 10. Vi-

itorul Þuglui 7p, 11. ªtiinþa Malu
Mare 6p,11. Fulgerul Întorsura
4p, 12. Voinþa Belcin 4p, 14. Jiul
Podari II 1p, 15. Avântul Dobreºti
1p, 16. Aktiv Padea 0p,

Seria III: Viitorul II Cârcea -
City Leu 3-0, Constructorul 2012
Craiova - Energia Radomir 5-4,
Voinþa Puþuri - Unirea Tâmbureºti
0-1, Unirea Amãrãºtii de Jos - To-
rentul Secui 3-0, Progresul Amã-
rãºtii de Sus - Avântul Daneþi 0-
2, Victoria Cãlãraºi - Fulgerul
Mârºani 3-8, Viitorul Teasc -
Progresul Castranova 2-3,  AS
Rojiºte - ªtiinþa Celaru 1-0.
Clasament: 1. Unirea Amãrãº-

tii de Jos 19p, 2. AS Rojiºte 18p,

3. Progresul Amãrãºtii de Sus
18p, 4. Fulgerul Mârºani 16p, 5.
Avântul Daneþi 16p, 6. ªtiinþa
Celaru 15p, 7. Constructorul
2012 Craiova 13p, 8. Progresul
Castranova 12p, 9. Unirea Tâm-
bureºti 9p, 10. City Leu 7p,  11.
Energia Radomir 6p, 12. Viitorul
II Cârcea 6p, 13. Viitorul Teasc
4p, 14. Victoria Cãlãraºi 3p, 15.
Voinþa Puþuri 1p, 16. Torentul
Secui 0p.

Seria IV: Vulturul Cernãteºti
- Avântul Pieleºti 4-2, Progresul
Mischii - Voinþa Raznic 3-2, CS
Sopot - Viitorul Ghindeni 4-1,
Flacãra Drãgoteºti - Viitorul Va-
lea Fântânilor 0-4,  Sporting Sea-

ca de Pãdure - Betis Craiova 5-
1, ªarja Robãneºti -  Viitorul Co-
þofenii din Dos 1-4, AS Scãeºti -
CSO II Filiaºi 4-4, Jiul Breasta -
Viitorul Coºoveni 2-7.
Clasament: 1. Viitorul Coþo-

fenii din Dos 18p, 2. Viitorul Va-
lea Fântânilor 16p, 3. CSO II
Filiaºi 16p, 4. Viitorul Coºoveni
15p, 5. Progresul Mischii 15p,
6. CS Sopot 12p, 7. Voinþa Raz-
nic 11p, 8. Avântul Pieleºti 9p,
9. Vulturul Cernãteºti 9p, 10.
Viitorul Ghindeni 8p, 11. Betis
Craiova 8p, 12. AS Scãeºti 7p,
13. Jiul Breasta 7p, 14. Spor-
ting Seaca de Pãdure 5p, 15.
Flacãra Drãgoteºti 4p, 16. ªarja
Robãneºti 1p.

liaºi, dupã ce a fost eliminatã dra-
matic ºi nedrept de FC Argeº din
Cupa României, a terminat la ega-
litate, scor 2-2, partida disputatã
în deplasare cu ªoimii Lipova,
Dinu ºi Calu marcând pentru for-
maþia lui Victor Naicu.

Juniorii under 19 ai Universitãþii
au ratat calificarea în Liga Elitelor

Oficialii Universitãþii Craiova au
amânat meciul echipei satelit, din
Liga a III-a, pentru ca echipa de
juniori under 19 sã aibã la dispoziþie
toþi jucãtorii în tentativa de a se ca-
lifica în Liga Elitelor, meciul deci-
siv fiind cu Academia Gicã Popes-
cu. Deºi a mizat pe campionii en-
titre de la under 17 ºi pe jucãtori
care au debutat în Liga I, precum
Markovic ºi Buzan, echipa lui Pe-
triºor Bondrea a ratat obiectivul,

chiar dacã avea nevoie doar de un
punct în disputa de la „Hanul Doc-
torului”. Echipa gazdã i-a fãcut un
cadou frumos lui Gicã Popescu cu
ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani
ºi a învins cu 1-0, calificându-se
astfel în Liga Elitelor, competiþie
care reuneºte cele mai bune acade-
mii din þarã. Pe ploaie ºi prin bãl-
toace, Zanfir a marcat unicul gol,
în minutul 12, iar oaspeþii nu au
putut egala, chiar dacã au avut 3
bare în repriza secundã. Fiecare
echipã a terminat jocul cu un jucã-
tor în minus, Trancã ºi Toboº fiind

Zalãul lui TZalãul lui TZalãul lui TZalãul lui TZalãul lui Tadici vine în Polivalentãadici vine în Polivalentãadici vine în Polivalentãadici vine în Polivalentãadici vine în Polivalentã
BSK Ankara, din turul 2 preliminar
al Cupei EHF, competiþie în care
formaþia craioveanã intrã din faza
urmãtoare. Dupã 4 etape din Liga
Florilor, SCM Craiova se aflã pe
locul doi, cu 12 puncte, în timp ce
formaþia sãlãjeanã ocupã poziþia a
ºasea, cu 6 puncte. Craiovencele
au câºtigat sâmbãtã, cu 28-19, în

deplasare cu Universitatea Cluj, iar
victoria s-a conturat devreme, aºa
încât Bogdan Burcea ºi-a permis
sã odihneascã jucãtoarele de bazã,
utilizând în repriza secundã mai
mult rezervele. Urmãtorul meci al
formaþiei din Bãnie va fi la sfârºi-
tul lunii octombrie, derby-ul cu
CSM Bucureºti.

eliminaþi. În urma acestui rezultat,
seria 10 a fost câºtigatã de Acade-
mia „Gicã Popescu“, cu 24 de punc-
te (golaveraj 52-19), urmatã de
Universitatea Craiova, cu 23 de
puncte (67-10). Pentru echipa un-
der 19 a Universitãþii Craiova au
evoluat: Bobonete – Albãstroiu, Vlã-
dulescu, Puþaru, R. Bogdan – Bu-
zan (83 Dinu), R.Enache (62 Mar-
kovic), Þoiu – Trancã, Gunie (71
Nichifor), Mihãilã. Formaþia gazdã,
pregãtitã de Gicã Barbu, a evoluat
în formula: Udrea – Niþu, ªtefan,
Pãduraru, Nãzdrãvanu (69 Preda)

– Pîrvuleasa (58 Lambu), G. Ena-
che, Toboº, Butoi – Zanfir, Cazan
(82 Ghiþulescu). Meciul echipelor
under 17 nu a avut o importanþã
pentru clasament, echipa Universi-
tãþii Craiova fiind deja calificatã în
Liga Elitelor. Aceasta s-a impus cu
2-1, goluri marcate de: Baiaram ºi
Cojocaru. Antrenorul Dragoº Bon
a început cu: Preduþ - Niþuicã, G.
Negrea, Manea, T. Negrea - Cojo-
caru, Rezeanu, Sîrbu, Moldovan -
Baiaram, Niþu. Pe parcursul meciu-
lui au mai intrat: Ionescu, Pãtulea,
Simon, Dobre ºi Cristea.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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

Echipele calificate pânã acum la CM 2018: Rusia, Brazilia, Mexic, Costa Rica, Japonia, Iran,
Arabia Sauditã, Coreea de Sud, Belgia, Germania, Anglia, Spania, Polonia, Nigeria, Egipt.

Grupa A: Astãzi,
ora 21.45: Franþa –
Belarus, Luxemburg –
Bulgaria, Olanda –
Suedia.
Clasament: 1. Fran-

þa 20p, 2. Suedia 19p
(+19), 3. Olanda 16p
(+7), 4. Bulgaria 12p, 5.
Belarus 5p, 6. Luxem-
burg 5p.

Grupa B: Astãzi,
ora 21.45: Portugalia –
Elveþia, Letonia – Andorra, Un-
garia – Feroe.
Clasament: 1. Elveþia 27p

(+18), 2. Portugalia 24p (+26), 3.
Ungaria 10p, 4. Insulele Feroe 9p,
5. Andorra 4p, 6. Letonia 4p.

Grupa C: Cehia – San Mari-
no 5-0, Germania – Azerbaidjan
5-1, Norvegia – Irl. de Nord 1-0-
Clasament: 1. Germania 30p,

2. Irlanda de Nord 19p,  3. Cehia
15p, 4. Norvegia 13p, 5. Azerbai-
djan 10p, 6. San Marino 0p.

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

Au marcat: Eriksen 59 / Deac 88.
Danemarca: Schmeichel 6 – Dalsgaard 7, Kjaer 6, Christen-

sen 6, Durmisi 6 – Kvist 6, Delaney 7 – Eriksen 8 – Poulsen 8
(Schone 83), Bendtner 7 (Dolberg 70) 6, Sisto 7.

România: Tãtãruºanu 7 – Bãlaºa 6, Chiricheº 5, Grigore 6,
Ganea 5 – Hoban 6, Stanciu 6 – Deac 7, Bãluþã 6 (Þucudean 83)
6, Budescu 6 (Bancu 66) 7 – Andone 5 (Keºeru 70) 5.

Arbitru: Deniz Aytekin (Germania) 6.
Eliminat: Ganea 63.

Danemarca – România 1-1

Tricolorii au încheiat o campanie dezastruoasã
cu o remizã norocoasã la Copenhaga

Naþionala României a terminat
campania de calificare cu un meci
modest, dar încheiat cu un egal, la
Copenhaga, împotriva Danemar-
cei. Ca ºi în tur, la Cluj, tricolorii
nu au avut niciun corner, dar, la
fel ca atunci, au remizat cu nordi-
cii. Contra n-a schimbat faþa naþi-
onalei, însã are mult noroc faþã de
neamþul Daum. „Guriþã” s-a cali-
ficat în play-off cu Dinamo, fiind-
cã ªtiinþa a nimerit bara de 3 ori în
aceeaºi fazã, iar zeiþa Fortuna îl
ocroteºte ºi la naþionalã. Zeiþa care
nu a fost alãturi de Daum când
Stanciu rata în prelungiri cu Mun-
tenegru, în primul meci din preli-
minarii. România a pãºit rar în ca-
reul advers pe „Parken”, danezii
fiind net superiori, îndeosebi pe
partea apãratã de Ganea ºi Bãluþã.
La posesie suferim crunt. Practic,
România a avut mingea doar când
a respins-o din propria jumãtate ºi
când Budescu a fãcut câteva gium-

buºlucuri, dar numai pentru impre-
sia artisticã, fãrã eficienþã, fiindcã
danezii nu sunt naivi precum ka-
zahii sau feroezii. Bendtner a mar-
cat din prima reprizã, dar arbitrul
ne-a þinut în joc, anulând aiurea
golul, pe motiv de ofsaid. Pe vre-
muri, Urs Maier ne-a sabotat în
drumul spre Euro, acum turco-
germanul Aytekin ne-a ajutat fãrã
sã mai avem nevoie. Pânã la urmã,
arbitrul a admis superioritatea gaz-
delor ºi le-a acordat penalty-ul cu-
venit, obþinut de Bendtner ºi trans-
format, cu emoþii, de Eriksen.
Apoi, pe Ganea l-a trimis la vestia-
re mai devreme, sfârºindu-i chinul,
fundaºul stânga fiind „terorizat” de
Poulsen preþ de o orã. Norocul lui
Bancu, olteanul debutând cu aceas-
tã ocazie ca fundaº stânga la naþi-
onalã. ªi n-a îmbrãcat degeaba tri-
coul, fiindcã avea sã centreze la
golul egalizator. În final, când ro-
mânii se rugau sã nu piardã la han-

dicap, Bancu l-a gãsit pe Þucudean
în careul advers, iar luftul acestuia
s-a transformat în assist pentru
Deac, venit prompt sã egaleze. Nu
i-am încurcat pe danezi, fiindcã
aceºtia au punctaj suficient pentru
a prinde barajul. În schimb, Con-
tra rãmâne neînvins la naþionalã ºi
are moral speranþe pentru viitoa-
rea campanie. Poate vom juca ºi
fotbal atunci, cine ºtie?

Concluziile lui Cosmin Contra
au fost: „Nu sunt un antrenor cu
fler, dar nu mai aveam nimic de
pierdut. Eram în zece oameni ºi l-

am introdus pe Þucudean pentru a
egala ºi mi-a ieºit. ªtiam cã Þucu-
dean este puternic acolo, în faþa
porþii, iar el a intrat foarte bine. A
ºutat la acea fazã, iar Deac a în-
scris. Am jucat împotriva unei
echipe foarte bune, o echipã pu-
ternicã din punct de vedere fizic,
care a evoluat în multe momente
la limita efortului. Iar noi am reuºit
în bunã parte sã facem faþã. Am
controlat bine prima reprizã, când
nici ei, dar nici noi nu ne-am creat
ocazii foarte mari. În repriza a doua
le-am spus bãieþilor sã încercãm

sã stãm mai mult în jumãtatea lor
de teren, lucru pe care l-am reuºit
în primele minute. A venit însã apoi
acel penalty ºi imediat am rãmas
în zece oameni dupã eliminarea lui
Ganea. Eu sunt mulþumit de bãieþi,
de atitudinea lor. I-am felicitat pen-
tru efortul depus pentru cã am aler-
gat în zece oameni împotriva unei
echipe care avut posesia. Le-am
spus bãieþilor la sfârºit cã ãsta este
spiritul pe care îl vreau la echipa
naþionalã. Nu trebuie sã ne dãm
bãtuþi niciodatã ºi sã dãm mereu
totul pentru a câºtiga”.

Zona AmSud
La noapte: 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
Astãzi, ora 12: Australia – Siria (în tur 1-1). Câºtigãtoarea va

disputa un baraj cu locul 4 din zona AmNord ºi Concaacaf.

Zona AmNord ºi Concacaf
La noapte: Trinidad Tobago – SUA, Honduras – Mexic, Panama –

Costa Rica.
Clasament: 1. Mexic 21p, 2. Costa Rica 16p, 3. SUA 12p, 4. Pana-

ma 10p, 5. Honduras 10p, 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
Grupa A: Guinea – Tunisia 1-4, Libia – DR Congo 1-2. Clasa-

ment: 1. Tunisia 13p (+7), 2. DR Congo 10p (+5), 3. Guinea 3p, 4.
Libia 3p. Pe 6 noiembrie: Tunisia – Libia, DR Congo – Guinea.

Grupa B: Nigeria – Zambia 1-0, Camerun – Algeria 2-0. Clasa-
ment: 1. Nigeria 13p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun 6p, 4. Algeria 1p.

Grupa C: Mali – Coasta de Fildeº 0-0, Maroc – Gabon 3-0. Clasa-
ment: 1. Maroc 9p, 2. Coasta de Fildeº 8p, 3. Gabon 5p, 4. Mali 3p.
Pe 6 noiembrie: Coasta de Fildeº – Maroc, Gabon – Mali.

Grupa D: Africa de Sud – Burkina Faso 3-1, Capul Verde – Se-
negal 0-2. Clasament: 1. Senegal 8p (un meci mai puþin), 2. Burki-
na Faso 6p, 3. Capul Verde 6p, 4. Africa de Sud 4p (un meci mai
puþin). Pe 6 noiembrie: Senegal – Africa de Sud, Burkina Faso –
Capul Verde. Pe 12 noiembrie: Africa de Sud – Senegal.

Grupa E: Uganda – Ghana 0-0, Egipt – Congo 2-1. Clasament: 1.
Egipt 12p, 2. Uganda 8p, 3. Ghana 6p, 4. Congo 1p.

Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.

Clasament: 1. Serbia 18p, 2.
Þara Galilor 17p, 3. Irlanda 16p,
4. Austria 12p, 5. Georgia 5p, 6.
Moldova 2p.

Grupa E: Danemarca – Ro-
mânia 1-1, Kazahstan – Armenia
1-1, Polonia – Muntenegru 4-2.
Clasament: 1. Polonia 25p,  2.

Danemarca 20p, 3. Muntenegru
16p, 4. România 13p, 5. Armenia
7p, 6. Kazahstan 3p.

Grupa F: Lituania – Anglia 0-
1, Slovacia – Malta 3-0, Slovenia
– Scoþia 2-2.
Clasament: 1. Anglia 26p, 2.

Slovacia 18p (+10), 3. Scoþia 18p

(+5), 4. Slovenia
15p,  5. Lituania 6p,
6. Malta 1p.

Grupa G: Me-
ciurile Albania –
Italia, Macedonia
– Liechtenstein, Is-
rael – Spania s-au
jucat asearã.
Clasament: 1.

Spania 25p, 2. Italia
20p,  3. Albania 13p,
4. Israel 12p, 5. Ma-

cedonia 8p, 6. Liechtenstein 0p.

Grupa H: Astãzi, ora 21.45:
Belgia – Cipru, Estonia – Bosnia,
Grecia – Gibraltar.
Clasament: 1. Belgia 25p,

2. Grecia 16p, 3. Bosnia 14p,
4. Cipru 10p, 5. Estonia 8p, 6.
Gibraltar 0p.

Grupa I: Meciurile Finlanda
– Turcia, Ucraina – Croaþia, Is-
landa – Kosovo s-au jucat
asearã.
Clasament:  1. Islanda 19p, 2.

Croaþia 17p, 3. Ucraina 17p, 4.
Turcia 11p, 5. Finlanda 5p, 6. Ko-
sovo 1p.
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