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- Cicã din economie, în spitale
stau câte doi bolnavi într-un pat.
Mã-ntreb, Popescule, în Parlament,
de ce nu stau doi pe-un scaun.
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Carles Puigdemont, preºedin-
tele Cataloniei, a optat, marþi
seara, în Parlamentul regional,
pentru un ton grav ºi o cale me-
dianã. ªi dacã s-a semnat, în sea-
ra de 10 octombrie a.c., procla-
marea Republicii independente
Catalonia, punerea în operã a fost
suspendatã, sine die, pentru a
îngãdui un dialog cu Madridul.
Decizia, întoarsã pe toate feþele,
are interpretãri diferite: este un
mod de a renunþa, fãrã a recu-
noaºte, în opinia unora, sau pur
ºi simplu se admite impasul evi-
dent, în opinia altora.
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Agentul din cadrul Postului de
Poliþie Verbiþa prins în flagrant,
în luna ianuarie, primind 150 de
lei ºpagã pentru a nu lua mãsu-
rile legale faþã de un doljean pe
care îl prinsese cu un transport
de lemne fãrã documente lega-
le, a fost plasat sub control judi-
ciar. Este a doua oarã când Tri-
bunalul admite cererea inculpa-
tului, însã acum a rãmas defini-
tivã. Hotãrârea a fost luatã în
procesul în care poliþistul este
judecat pentru luare de mitã, pe
fond cauza fiind amânatã pen-
tru 30 noiembrie a.c.
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Militarii Detaºamentului de Apãrare An-
tiaerianã, parte componentã a Grupului de
luptã NATO, s-au întors acasã. Ieri, în Piaþa
„Mihai Viteazul” din Craiova a avut loc ce-
remonia de repatriere a Detaºamentului de
Apãrare Antiaerianã generat de Batalionul
205 Apãrare Antiaerianã „General Gheor-
ghe Pârvulescu”, din cadrul Brigãzii Multi-
naþionale Sud-Est. La ceremonie au partici-
pat oficialitãþi din cadrul Ministerului Apã-
rãrii Naþionale, reprezentanþi ai administra-
þiei publice locale ºi familiile militarilor. 
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Veste proastã pentru studenþi:
Nu mai au gratuitate la transpor-
tul feroviar cei de peste 26 de ani

Uniunea Naþionalã a Studenþi-
lor din România a transmis o scri-
soare deschisã premierului privind
nemulþumirea faþã de hotãrârea
Guvernului de a nu mai oferi trans-
port feroviar gratuit studenþilor,
care au peste 26 de ani, dupã ce,
anul universitar precedent, aceº-
tia au beneficiat de acest drept.

“Domnule prim-ministru, Mihai
Tudose, respectiv domnule minis-
tru, Liviu Marian Pop, egalitatea
în ºanse nu se regãseºte în acþiunile
întreprinse, iar acest drept trebuie
sã existe pentru toþi studenþii înma-
triculaþi la o instituþie de învãþã-
mânt superior din România indife-
rent de vârstã, etnie, religie, sex, an
de studiu, experienþa precedentã
sau alt criteriu care nu este inclus
în codul ºi obligaþiile studentului.
(...) O minune þine trei zile, un lucru
valoros þine o viaþã, dar un aspect
populist þine un an. România, as-
tãzi face un pas înapoi în educaþie,
România, astãzi face un pas înapoi
în ceea ce înseamnã politicile edu-
caþionale studenþeºti ºi de tineret.
Educaþia româneascã nu trebuie sã
fie o prioritate doar verbal expri-
matã, ci si faptic”, reiese dintr-un
comunicat transmis de cãtre Uniu-
nea Naþionalã a Studenþilor din Ro-
mânia (UNSR).

Studenþii cer ministerului Edu-
caþiei o explicaþie în baza cãreia
s-a luat aceastã decizie, dar ºi un
raport al impactului bugetar. De
asemenea, UNSR precizeazã cã,
potrivit datelor de pe site-ul minis-
terului Educaþiei, în perioada
2009-2015, în învãþãmântul uni-
versitar superior, în fiecare an,
aproximativ 5% din studenþi au
avut vârste cuprinse între 25 ºi 29
de ani.

“Fãrã a avea date exacte de-
spre ultimii doi ani universitari,
putem constata faptul cã trendul
este unul descendent si cã forma-
rea numãrului de studenþi efectiv
este unul redus. Cunoaºtem faptul
cã multe dintre deciziile luate au
un fundament politic sau unul eco-
nomic. Dacã existã un fundament
economic, UNSR va afirma faptul
cã nu este unul fondat, reducerea
de cheltuieli în acest segment, nu
trebuie realizatã prin discrimina-
rea studenþilor în funcþie de vâr-
stã”, se mai aratã în punctul de ve-
dere al UNSR.
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Premierul Mihai Tudose a preci-
zat, ieri, la Palatul Parlamentului, rãs-
punzând unei întrebãri, cã nu a pri-
mit demisiile miniºtrilor vizaþi de re-
maniere, respectiv Sevil Shhaideh ºi
Rovana Plumb.

Întrebat dacã a primit demisiile
miniºtrilor vizaþi de remaniere, respec-
tiv Sevil Shhaideh ºi Rovana Plumb,
Tudose a rãspuns: “Nu”. El a evitat
sã spunã dacã aºteaptã aceste demi-
sii. Miniºtrii Dezvoltãrii Regionale,
Sevil Shhaideh, ºi al Fondurilor eu-
ropene, Rovana Plumb, ar putea sã
demisioneze, potrivit unor surse po-
litice, înaintea ºedinþei CExN a PSD
de joi, în care se va discuta remanie-
rea lor. Dragnea susþine cã nu a dis-
cutat cu Tudose varianta demisiei
miniºtrilor Shhaideh ºi Plumb

Tudose a venit, ieri-dimineaþã, la
biroul preºedintelui Camerei Depu-
taþilor, Liviu Dragnea, cu care a avut
o discuþie de aproximativ o jumãtate
de orã. Dupã aceastã discuþie, Tu-
dose a intrat împreunã cu Dragnea în
sala de plen.

Liderul PSD, Liviu Dragnea a sus-
þinut, ieri, cã nu a discutat cu premie-
rul Mihai Tudose varianta ca miniº-
trii Sevil Shhaideh ºi Rovana Plumb
sã demisioneze. Întrebat în continua-
re dacã ia în calcul demisia celor doi
miniºtri, Dragnea a spus: „Dar nu eu
trebuie sã demisionez”.

Tudose, despre Shhaideh ºi
Plumb: Problema e pe relaþia cu Bru-
xelles-ul; am o „impunere” ca premier

Premierul Mihai Tudose a mai pre-
cizat, referindu-se la miniºtrii Shhai-
deh ºi Plumb, vizate de remaniere, cã

Plenul reunit al Senatului ºi Camerei Deputaþi-
lor l-a votat, ieri, cu 275 de voturi “pentru” ºi 95 de
voturi „împotrivã” pe fostul secretar general al
Guvernului, Mihai Busuioc, în funcþia de preºe-
dinte al Curþii de Conturi. Totodatã, plenul reunit l-
a votat pe Nicu Marcu în funcþia de vicepreºedin-
te al Curþii de Conturi, cu 270 de voturi “pentru” ºi
100 de voturi “împotrivã”. În acelaºi timp, au fost
votaþi ºi Aurel Dumitru în funcþia de consilier de
conturi, Lucian Dan Vlãdescu în funcþia de preºe-
dinte al Autoritãþii de Audit ºi Florin Tunaru în
funcþia de vicepreºedinte al Autoritãþii de Audit.

Comisiile reunite de buget-finanþe au validat,

Plenul Camerei Deputaþilor a
respins, ieri, cu 149 de voturi „împo-
trivã” ºi 94 de voturi „pentru”, moþi-
unea simplã depusã de opoziþie îm-
potriva ministrului Sãnãtãþii, Florian
Bodog, ºi intitulatã “PSD dãuneazã
grav sãnãtãþii”.

Opoziþia a cerut, marþi, demisia
ministrului Sãnãtãþii, Florian Bodog,
la dezbaterea moþiunii simple îndrep-
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existã o problemã de „percepþie” la
Bruxelles, cele douã fiind exact pe
aceastã relaþie cu Bruxelles-ul, el arã-
tând cã are, ca ºef al Guvernului, o
„impunere” în acest sens.

„În ceea ce priveºte partea gu-
vernamentalã a problemei, nu pot
sã nu fiu alãturi de colegii mei din
Guvern, care sunt azi într-un anu-
mit tip de stres pe aceastã proble-
mã. Trebuie sã înþeleagã toatã lu-
mea cã cea mai mare problemã pe
care o avem acum este ca actul de
guvernare sã se desfãºoare în mod
normal, sã ducem programul de gu-
vernare la capãt, iar un element
important în acest program este
atragerea de fonduri europene”, a
spus Tudose.

El a þinut sã facã distincþia între
“realitate” ºi “percepþie” ºi a subli-
niat cã “percepþia” de la Bruxelles este
alta decât “realitatea” din România.

„ªi cele douã colege (Sevil Shhai-
deh ºi Rovana Plumb, n.r.) – ºtiþi foar-
te bine – avem o realitate ºi o per-
cepþie. Realitatea este cã este pre-
zumþia de nevinovãþie, au fost o mul-
þime de cazuri în care cei care au fost
puºi sub acuzare în diverse etape ale
procesului penal s-au dovedit a fi

nevinovaþi, cu vieþile distruse sau
oricum schimbate total, dar avem ºi
o percepþie ºi percepþia la Bruxelles
este cu totul alta decât realitatea de
aici. Dar fiind faptul cã cele douã
colege sunt exact pe zona aceasta de
relaþie cu Bruxellesul, de aici apare
problema. Am o pãrere personalã pe
care v-am spus-o ºi o impunere ca ºef
al Guvernului. Asta este tot”, a adãu-
gat Tudose.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a
fost pusã sub urmãrire penalã de cã-
tre procurorii DNA pentru abuz în
serviciu în dosarul „Insula Belina”,
dosar în care DNA cere ºi încuviinþa-
rea urmãririi penale pentru Rovana
Plumb, ministru al Fondurilor Euro-
pene. Shhaideh ºi Plumb sunt vizate
de remaniere, o decizie formalã în
acest sens urmând a fi luatã joi, la
CExN al PSD. Anterior, tot CExN a
votat o decizie de susþinere a celor
doi miniºtri, dupã acuzele formulate
de DNA la adresa lor.

Mihai Busuioc, votat preºedinte al Curþii de Conturi, de cãtre plenul reunit
marþi, candidatura lui Mihai Busuioc pentru func-
þia de preºedinte al Curþii de Conturi, Busuioc afir-
mând cã în cadrul instituþiei ar trebui înfiinþatã o
direcþie cu rol de îndrumare a autoritãþilor publice.

Mihai Busuioc, actualmente secretar general al
Guvernului, a declarat, marþi, în cadrul ºedinþei în
care a fost audiat de cãtre comisiile parlamentare,
cã în cadrul Curþii de Conturi ar trebui înfiinþatã o
direcþie cu rol de îndrumare a autoritãþilor publice.
“Cred cã suntem cu toþii de acord cã este absolut
necesar sã înfiinþãm o direcþie care sã aibã rol de
îndrumare a autoritãþilor publice. Acest rol de în-
drumare a existat ºi înainte, prin anii ’90, în activi-

tatea Curþii. Odatã cu modificarea Legii Curþii de
Conturi, când activitatea jurisdicþionalã a trecut la
instanþele judecãtoreºti, acest rol a fost pierdut.
Este o fugã o de responsabilitate a funcþionarilor,
a auditorilor de la Curtea de Conturi. Cred cã este
timpul sã ne întoarcem spre aceastã activitate ºi
absolut toate instituþiile din România ar trebui sã
se deschidã ºi sã existe o Direcþie de îndrumare,
nu de consultanþã, pentru cã legea interzice con-
sultanþa”, a declarat Mihai Busuioc.

Candidatura lui Mihai Busuioc a fost validatã
în comisii cu 18 voturi “pentru”, 10 “împotrivã” ºi
o abþinere.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, ieri, la sediul DNA, cã decizia
privind o eventualã demisie va fi comunicatã astãzi, în cadrul Comitetului
Executiv Naþional al PSD. Shhaideh susþine cã va da o declaraþie în dosarul în
care este cercetatã, dupã ce îl va studia. “Eu cred cã sunt acelaºi om, am
respectat întotdeauna partidul ºi cel care m-a pus în funcþia de ministru
este CEx-ul ºi decizia mea, care este luatã, va fi comunicatã mâine în CEx.
Permiteþi-mi sã nu fac afirmaþii despre poziþia mea pe scãrile DNA sau pe
stradã, a declarat Sevil Shhaideh la DNA”, întrebatã fiind despre o even-
tualã demisie din Guvern. Vicepremierul a explicat cã a fost chemat la DNA
pentru chestiuni procedurale. “Nu am dat declaraþie. În acest moment am
fost convocatã cu alte persoane din dosar. Mi s-a adus la cunoºtinþã posi-
bilitatea de a recuza un expert. Aceastã decizie o voi lua împreunã cu
avocata. Termenul este pânã mâine. Când o sã am posibilitatea sã studiez
tot dosarul, voi da o declaraþie”, a mai spus vicepremierul.

Moþiunea simplã împotriva ministrului Sãnãtãþii, respinsã de plenul Camerei Deputaþilor
tatã de PNL împotriva acestuia, ce-
rându-i sã dea explicaþii pentru acu-
zaþiile de plagiat ºi sã opreascã “dri-
cul” pe care îl conduce, în timp ce
UDMR a anunþat cã se va abþine.

Liderul deputaþilor PNL, Raluca
Turcan, i-a cerut ministrului Sãnãtãþii,
Florian Bodog, sã dea explicaþii în Par-
lament cu privire la acuzaþiile de pla-
giat, afirmând cã acesta ar trebui sã se

afle pe lista membrilor Guvernului care
vor fi remaniaþi. Activitatea ministru-
lui Sãnãtãþii a fost criticatã ºi de USR
ºi PMP. Deputatul USR Rareº Pop a
declarat cã ministrul Sãnãtãþii a fost
“în prima linie într-o singurã luptã, cea
a plagiatului”. PMP i-a dat ministrului
Sãnãtãþii un cartonaº roºu. “PMP
acordã, domnule ministru, cartonaºul
roºu pentru activitatea de pânã acum
a Ministerului Sãnãtãþii ºi va vota
aceastã moþiune”, a declarat deputa-
tul PMP Petru Movilã. Deputatul
UDMR Vass Levente a declarat for-
maþiunea pe care o reprezintã se abþi-
ne ºi nu va susþine moþiunea simplã
pe sãnãtate depusã de PNL. ALDE a
susþinut cã nu va vota moþiunea sim-
plã, deputatul Mihai Niþã afirmând cã
formaþiunea pe care o reprezintã con-
siderã cã moþiunea a fost depusã de
PNL „în încercarea de a demonstra cã
acest partid mai existã încã pe scena
politicã ºi din când în când poate sã
mai facã ºi valuri”.

Rãspunzând acuzelor din textul
moþiunii, Bodog a afirmat cã Minis-

terul Sãnãtãþii a inclus în programul
pe care îl are cu Banca Mondialã achi-
ziþia a 100 de ambulanþe, precizând
cã se lucreazã la întocmirea caietului
de sarcini. Ministrul a susþinut cã
proiectul legii vaccinãrii nu este unul
“slab”, fãcut de “amatori”, ci de cei
care “lucreazã în fiecare zi cu activi-
tatea de vaccinare”.

Bodog le-a reproºat liberalilor cã
fac “o confuzie” când spun cã în
majoritatea þãrilor dezvoltate boli
considerate banale au fost eradica-
te. “Singura boalã infecþioasã eradi-
catã este variola, despre unele pu-
tem vorbi doar cã au fost eliminate”,
a spus ministrul. Bodog le-a spus li-
beralilor cã dau dovadã de tupeu,
prin acuzaþiile pe care i le-au adus:
“De câte ori aþi guvernat fie aþi tãiat,
fie aþi îngheþat veniturile din sãnãta-
te. Cu excepþia guvernului Tãricea-
nu, guvernele dumneavoastrã au
suferit de boala cronicã a austeritã-
þii. Acum, reproºaþi acestui Guvern
cã nu creºte salariile din sãnãtate
suficient de repede. Aveþi tupeu”.
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MIRCEA CANÞÃR

Carles Puigdemont, preºedintele
Cataloniei, a optat, marþi seara, în
Parlamentul regional, pentru un ton
grav ºi o cale medianã. ªi dacã s-a
semnat, în seara de 10 octombrie
a.c., proclamarea Republicii indepen-
dente Catalonia, punerea în operã a
fost suspendatã, sine die, pentru a
îngãdui un dialog cu Madridul. Deci-
zia, întoarsã pe toate feþele, are in-
terpretãri diferite: este un mod de a
renunþa, fãrã a recunoaºte, în opinia
unora, sau pur ºi simplu se admite
impasul evident, în opinia altora. Ma-
nevra a fost totuºi abilã. Când Bru-
xelles-ul, dar ºi importantele cance-
larii  europene la unison, au avut
abordãri identice ºi, luând act de di-
vizarea societãþii catalane, Carles
Puigdemont s-a vãzut readus cu pi-
cioarele pe pãmânt. Spuneam cã to-
nul a fost unul grav: catalanii sunt
un popor oprimat, victime a autori-
tarismului, neo-franchismului ma-
drilean ºi toate statele membre ale

UE nu se pot decât bucura de rãmâ-
nerea în grupul comunitar. Asta s-a
fãcut auzit în discursul rostit în Par-
lamentul regional. Cuvântul autono-
mie, repetat pânã la saþietate, în ul-
timele sãptãmâni, sunã deja amenin-
þãtor ºi naþionalismul trebuie înfrun-
tat. Presa spaniolã a denunþat „ºan-
tajul”, „trãdarea” ºi... „independen-
þa” de numai 20 de secunde, cum ti-
tra, ieri, „El Levante”, un cotidian de
Valencia. Numai 20 de secunde, care
au separat anunþul, potrivit cãruia
Carles Puigdemont îºi asuma manda-
tul dat de populaþia catalanã de a pro-
clama un stat independent sub formã
de Republicã ºi suspendarea efecte-
lor deciziei respective. De acum „ba-
lonul” este în curtea Madridului, care
dispune de mai multe opþiuni: Maria-
no Rajoy poate solicita Curþii Consti-
tuþionale sã considere ilegalã decla-
raþia de independenþã. Instituþiile de
forþã pot dispune arestarea preºedin-
telui catalan ºi a cadrelor independen-

tiste, inclusiv al preºedintelui Parla-
mentului de la Barcelona. Se poate,
de asemenea, recurge la articolul 155
din Constituþie, o opþiune nuclearã,
niciodatã utilizatã, care ar putea con-
duce la suspendarea autonomiei Ca-
taloniei. „El Mundo” denunþã „ºanta-
jul” ºi acelaºi lucru îl face ºi publica-
þia „ABC” dupã prestaþia lui Carles
Puigdemont. Care a tras ultimul car-
tuº: ambiguitatea. Cu douã obiective.
Unul de solicitare a comunitãþii inter-
naþionale de a-l forþa pe Mariano Ra-
joy sã negocieze ºi altul de alimenta-
re a „procesului” independentist, pen-
tru menþinerea lui în prim-planul vie-
þii politice regionale. Sub presiunea
mediului economic, dar ºi al naþiona-
liºtilor moderaþi din propria formaþi-
une politicã, Partidul Democrat al Ca-
taloniei (PDCat) ºi separatiºtilor Can-
didaturi Uniunii Populare (CUP), alã-
turi de asociaþii independentiste de
altã parte, Carles Puigdemont a re-
nunþat, fãrã a recunoaºte, sau pur ºi

simplu a admis impasul evident în care
a intrat. Manevra a fost totuºi abilã.
Presa spaniolã susþine cã „declararea
independenþei”, prezentatã cu o orã
întârziere, nu corespunde acordului
negociat în ultimele zile. Oricum,
Catalonia a fost aruncatã într-o mare
incertitudine, susþine vicepreºedinte-
le guvernului de la Madrid, Soraya
Saenz de Santamaria, care concluzio-
neazã cã „nu poate fi impusã o medi-
ere”. Pentru Madrid nu existã dispo-
nibilitatea de a discuta „de la egal la
egal” cu Barcelona, fiindcã asta ar în-
semna o recunoaºtere implicitã a su-
veranitãþii Cataloniei. Tensiunea nu
a dispãrut, fiindcã, ieri, consiliul de
miniºtri, condus de Mariano Rajoy, a
convenit într-o reuniune extraordina-
rã sã trimitã executivului catalan o
adresã pentru a confirma dacã a de-
clarat independenþa Cataloniei. Rãs-
punsul este legat de posibila promo-
vare a articolului 155 din Constituþie.
Despre care aminteam.

Obiectivul principal al discu-
þiilor a fost identificarea rolului
asistenþei medicale comunitare în
dezvoltarea la nivel naþional a
unor modele de intervenþie me-
dico-socio-educaþionale prin care
sã se asigure accesul la servicii
de asistenþã medicalã prenatalã
pentru toate femeile din comuni-
tãþi vulnerabile, pornind de la
principiul cã sãnãtatea maternã
este un drept fundamental al
omului. Temele au inclus ºi res-
ponsabilitatea autoritãþilor publi-
ce centrale ºi locale în organiza-
rea, funcþionarea ºi finanþarea
activitãþii de asistenþã medicalã
comunitarã, precum ºi identifica-
rea oportunitãþilor de finanþare
prin fonduri europene a centre-
lor comunitare ºi a formãrii re-

Proiectul „Mame pentru viaþã. Viaþã pentru mame”,
cel mai amplu program de reducere a mortalitãþii ma-
terne din þara noastrã, dezvoltat de Fundaþia World Vi-
sion România ºi MSD România, a marcat sãptãmâna
internaþionalã de sãnãtate maternã „Safe Motherho-
od”  prin organizarea unei ample dezbateri privind
asistenþa medicalã comunitarã în România, în contex-
tul legislativ actual: „Echitatea serviciilor medicale
pentru mama vulnerabilã din România”.

surselor umane necesare asisten-
þei comunitare.

6.400 de femei din Vâlcea,
Dolj ºi Vaslui, beneficiare

ale proiectului
Cu acest prilej, Fundaþia World

Vision a dat publicitãþii rezultatele
implementãrii proiectului „Mame
pentru viaþã. Viaþã pentru mame”
la 18 luni de la lansare ºi a fãcut
recomandãri bazate pe identifica-
rea barierelor întâmpinate de femei-
le vulnerabile din mediul rural în
accesarea serviciilor de asistenþã
prenatalã ºi planificare familialã.

„Acest proiect-pilot a dezvoltat
soluþii integrate, cost-eficiente, ino-
vative  pentru informarea, educa-
rea ºi facilitarea accesului la servi-

cii medicale a mamelor vulnerabi-
le, aplicabile ºi la nivel naþional.
Accesul la un pachet de servicii de
asistenþã maternã trebuie sã fie egal
ºi echitabil pentru toate femeile,

indiferent de statut sau
situaþie financiarã, iar
barierele existente în
prezent pot fi înlãturate
prin alinierea politicilor
de sãnãtate maternã la
toate celelalte politici re-
levante”, a declarat dr.
Cornelia Scãrlãtescu
Paraschiv, manager pro-
iect „Mame pentru via-
þã. Viaþã pentru mame”,
World Vision România.

Aproximativ 6.400
de femei din Vâlcea,
Dolj ºi Vaslui au fost in-
formate în cadrul sesi-
unilor de educaþie sus-
þinute de educatori co-
munitari despre sãnãta-

tea reproducerii, spaþierea optimã
a naºterilor ºi dreptul la îngrijiri
medicale gratuite. Douã aplicaþii
mobile au fost dezvoltate în ca-
drul proiectului. Un numãr de 400
de gravide au fost monitorizate ºi
informate prin program, fiind con-
siliate ºi sprijinite sã acceseze ser-
viciile de asistenþã prenatalã. Douã
cursuri de e-learning privind în-
grijirea gravidelor pentru medicii
de familie au fost dezvoltate pe
platforma edu-cnsmf.ro, cursuri-
le, accesibile gratuit pânã anul vi-
itor, fiind creditate de Colegiul Me-
dicilor din România.

1 din 10 gravide este minorã
În România, una din cinci gra-

vide nu a efectuat niciun examen
medical înainte de naºtere , iar
rata mortalitãþii materne este de
peste douã ori mai mare faþã de
media UE-27, de trei ori mai mare
decât în Slovacia, Slovenia ºi

Bulgaria, de aproape ºase ori mai
mare decât în Italia ºi Spania ºi
de aproape zece ori mai mare
decât în Austria ºi Polonia. Una
din 4 femei din mediul rural nu
are asigurare de sãnãtate ºi 1 din
10 gravide este minorã. În 2015
au fost raportate 26.000 de sar-
cini la minore, numãrul acestora
fiind în creºtere în mediul rural.

La  dezbatere  au participat re-
prezentanþi ai Preºedinþiei ,Parla-
mentului României, Ministerului
Sãnãtãþii, DSP, Ministerului Mun-
cii ºi Justiþiei Sociale, Ministeru-
lui Dezvoltãrii Regionale, Admi-
nistraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene, SOGR, SNMF,
INSMC, OAMGMAMR, Asocia-
þiei Primarilor din Comune, Aso-
ciaþiei Moaºelor Independente,
primari, medici de familie, asis-
tenþi medicali comunitari din ºase
judeþe, ONG-uri ºi specialiºti.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Incendiu pe strada Râului
Pompierii Inspecto-

ratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitaþi, ieri-dimi-
neaþã, în jurul orei
10.30, pentru stingerea
unui incendiu, pe strada
„Râului” din Craiova.
Douã autospeciale de la
Detaºamentul 1 Pom-
pieri Craiova au fost tri-
mise la faþa locului, în
apropierea Târgului de
sãptãmânã, unde ardea
o casã. Focul a pornit
într-o camerã ºi a fost
localizat destul de repe-
de de pompieri. Din fe-
ricire, nu s-au înregis-
trat victime, doar pagu-
be materiale. La finali-
zarea intervenþiei, în
urma cercetãrilor efec-
tuate de specialiºtii ISU
Dolj, s-a stabilit cã in-
cendiul a fost cauzat de un scurtcircuit la cablul de alimen-
tare al televizorului, dupã cum a precizat mr. Florin Cocoºi-
lã, purtãtorul de cuvânt al ISU Dolj.

Simulare de incendiu la Liceul
Teoretic „Henri Coandã”

Elevii Liceului Teore-
tic “Henri Coandã” din
Craiova au participat,
marþi, 10 octombrie
2017, la un exerciþiu de
simulare în caz de incen-
diu. Ei au fost „evacuaþi”
din sãlile de curs, în ca-
drul acestui exerciþiu de
alarmare menit sã evite
urmãrile unui posibil in-
cident care s-ar fi putut
produce în cazul în care
un spaþiu al ºcolii ar lua foc. Activitatea face parte din exerciþiile
de simulare ºi informare a elevilor în caz de incendii, din plani-
ficarea activitãþilor Comisiei Permanente de securitate ºi sãnã-
tate în muncã ºi pentru situaþii de urgenþã. Exerciþiul a fost
anunþat ºi pregãtit în cadrul ºedinþelor de instruire cu persona-
lul didactic ºi nedidactic al ºcolii organizate luni, 9 octombrie
2017, prilejuri cu care a fost prezentatã ºi prelucratã Procedura
privind Planificarea, pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea exer-
ciþiilor de evacuare în unitãþi de învãþãmânt, în cazul manifestã-
rii unei situaþii de urgenþã generatã de producerea unui incendiu
sau a unui seism, elaboratã de Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, Inspecþia de Prevenire Direcþia Protecþie,
Pregãtire ºi Educaþie Preventivã a Populaþiei, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii unitãþii de învãþãmânt.

În arest pentru furt ºi distrugere
Un craiovean de 31

de ani a fost arestat pre-
ventiv, pentru 30 de
zile, în baza mandatului
emis pe numele sãu de
Judecãtoria Craiova,
marþi,  10 octombrie
a.c., pentru furt ºi dis-
trugere. Lucrãtorii Com-
partimentului Investiga-
þii Criminale din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova,
cu sprijinul poliþiºtilor
Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Dolj, au stabilit,
luni, cã ªtefan Cristian, de 31 de ani, din Craiova, în perioa-
da 28-30 septembrie a.c., a pãtruns în mai multe rânduri,
prin efracþie, în interiorul unei foste sucursale bancare care
a avut sediul în Craiova, pe strada „ªtefan cel Mare”, de
unde a sustras ºi distrus mai multe componente ale instala-
þiei electrice ºi ale sistemului de încãlzire. În urma probato-
riului administrat în cauzã de poliþiºti, s-a dispus reþinerea
craioveanului pentru 24 ore, fiind introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al I.P.J. Dolj, ulterior fiind pre-
zentat instanþei de judecatã.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, sub coordonarea procuroru-
lui desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, au
organizat, luni, 16 ianuarie a.c.,
prinderea în flagrant a unui agent
de poliþie din cadrul Postului de
Poliþie Verbiþa. Agentul, Bogdan
ªtefan Popîrþan, de 25 de ani, în
cursul lunii decembrie 2016, l-a
depistat pe denunþãtor în timp ce
transporta material lemnos, fãrã a
deþine documente de provenienþã
ºi, pentru a nu-l sancþiona contra-
venþional ºi a nu dispune confis-
carea cãruþei ºi a hamului, i-a pre-
tins acestuia diverse sume de bani.

Potrivit anchetatorilor, poliþistul
l-a abordat în mai multe rânduri pe
doljean, ultima datã pe 14 ianuarie,
ocazie cu care i-a solicitat din nou
bani, stabilind sã se întâlneascã douã
zile mai târziu, pentru remiterea su-
mei pretinse. Bãrbatul s-a prezentat
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi a povestit totul, în baza de-
nunþului fiind puse la punct detaliile
prinderii în flagrant. Poliþistul a fost
prins dupã ce primise suma de 150
lei de la denunþãtor. A fost ridicat ºi
adus la Craiova, la sediul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, iar
la finalul audierii, procurorul de caz
a dispus reþinerea agentului de poli-
þie pentru o perioadã de 24 ore. Pe
17 ianuarie a fost prezentat magis-
traþilor Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã, însã in-
stanþa a dispus faþã de el mãsura
arestului la domiciliu.

Pe 1 februarie s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care Bog-
dan ªtefan Popîrþan a fost trimis în

Poliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la Verbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagã
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Agentul din cadrul Postului de Poliþie Verbiþa prins în
flagrant, în luna ianuarie, primind 150 de lei ºpagã pentru a
nu lua mãsurile legale faþã de un doljean pe care îl prinsese
cu un transport de lemne fãrã documente legale, a fost
plasat sub control judiciar. Este a doua oarã când Tribunalul
admite cererea inculpatului, însã acum a rãmas definitivã.
Hotãrârea a fost luatã în procesul în care poliþistul este
judecat pentru luare de mitã, pe fond cauza fiind amânatã
pentru 30 noiembrie a.c.

judecatã pentru luare de mitã, iar pe
1 martie a.c. cauza a ieºit din ca-
mera preliminarã, judecãtorii dispu-
nând începerea procesului: „Con-
statã legalitatea administrãrii pro-
belor ºi a efectuãrii actelor de ur-
mãrire penalã. Dispunerea începe-
rea judecãþii în cauzã privind pe
inculpatul Popîrþan Bogdan ªte-
fan”. Pe 20 martie a.c., Tribunalul
Dolj a admis o solicitare a inculpa-
tului de înlocuire a arestul la domi-

ciliu cu mãsura controlului judiciar,
însã procurorii au fãcut contesta-
þie, admisã de Curtea de Apel Cra-
iova, astfel cã Popîrþan a rãmas
arestat la domiciliu.

Abia sãptãmâna trecutã agentul
a fost plasat sub control judiciar:
„Înlocuieºte mãsura arestului la
domiciliu dispusã faþã de inculpa-
tul Popîrþan Bogdan ªtefan prin

încheierea din data de 22/3/2017
pronunþatã de Tribunalul Dolj, cu
mãsura preventivã a controlului
judiciar. Dispune ca inculpatul Po-
pîrþan Bogdan ªtefan pe timpul cât
se aflã sub control judiciar, sã res-
pecte urmãtoarele obligaþii: sã se
prezinte la organele de urmãrire
penalã, la instanþã ori de câte ori
este chemat; sã informeze de înda-
tã organul judiciar care a dispus
mãsura sau în faþa cãruia se aflã
cauza cu privire la schimbarea lo-
cuinþei; sã se prezinte la Poliþia Ca-
lafat, judeþ Dolj, conform progra-
mului de supraveghere întocmit de
organul de poliþie sau ori de câte
este chemat; sã nu depãºeascã li-
mita teritorialã a României decât
cu încuviinþarea prealabilã a orga-
nului judiciar; sã nu deþinã, sã nu
foloseascã ºi sã nu poarte arme. sã
nu exercite funcþia, meseria sau sã

nu desfãºoare activitatea in exer-
citarea cãreia a sãvârºit fapta. Cu
drept de contestaþie in 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa publicã din data de
02.10.2017”. Procurorii nu au mai
contestat hotãrârea, astfel cã bãr-
batul este sub control judiciar. Pe
fond, procesul a fost amânat pen-
tru data de 30 octombrie a.c.
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Cei 120 de militari, având în dotare tu-
nuri antiaeriene de calibrul 35 mm OER-
LIKON, au fost dislocaþi în Polonia în pe-
rioada martie - septembrie 2017 ca parte
a Grupului de luptã NATO condus de
SUA, având misiunea de a asigura pre-
zenþa înaintatã consolidatã, în sistem ro-
taþional, în nord-estul Alianþei, în confor-
mitate cu mãsurile adoptate în cadrul
Summit-ului de la Varºovia. Militarii ro-
mâni s-au descurcat ºi de data aceasta,
ei au fost apreciaþi de conducerea misiu-
nii ºi de camarazii polonezi. Armamentul
din dotare a fost la standardele NATO,
iar misiunile au avut un înalt grad de difi-
cultate. S-au legat ºi prietenii între mili-
tarii români ºi cei polonezi, iar ceea ce au
constatat militarii români, acolo, în Po-
lonia, a fost cã poporul susþine armata,
iar acest lucru este foarte important pen-
tru starea de spirit a unui ostaº.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Militarii Detaºamentului de Apãrare Antiaerianã, parte compo-
nentã a Grupului de luptã NATO, s-au întors acasã. Ieri, în Piaþa

„Mihai Viteazul” din Craiova a avut loc ceremonia de repatriere a
Detaºamentului de Apãrare Antiaerianã generat de Batalionul 205
Apãrare Antiaerianã „General Gheorghe Pârvulescu”, din cadrul

Brigãzii Multinaþionale Sud-Est. La ceremonie au participat oficia-
litãþi din cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale, reprezentanþi ai

administraþiei publice locale ºi familiile militarilor. 

La finalul ceremoniei, gen. br. Dorin
Ioniþã, comandant al Comandamentului
Forþelor Întrunite a înmânat lt. col. Cris-
tian Dumitru, în semn de apreciere a pro-
fesionalismului manifestat în îndeplinirea
cu responsabilitate a misiunilor încredin-
þate ºi obþinerea de rezultate deosebite în
activitatea desfãºuratã în funcþia de co-
mandat al Detaºamentului de Apãrare
Antiaerianã „Scorpionii Albaºtri” , emble-
ma de onoare a Statului Major General.
Înaltul oficial al Armatei a rãsplãtit ºi
meritele caporalului clasa a III-a Cornel
Vienescu, iar în semn de apreciere pen-
tru devotamentul ºi modul exemplar de
îndeplinire a atribuþiilor pe timpul misiu-
nii din Polonia, a conferit emblema de
onoare a Forþelor Terestre. Ceremonia
s-a încheiat cu defilarea Batalionul 205
Apãrare Antiaerianã „General Gheorghe
Pârvulescu”.

Lt. Col. Cristian Dumitru, comandat al Detaºamentului de Apãrare Antiaerianã „Scor-
pionii Albaºtri”: «Astãzi, primul Detaºament de Apãrare Antiaerianã trimis de þara noastrã
peste hotare îºi înceteazã misiunea. De-a lungul celor 6 luni de misiune, în care am fãcut
parte din grupul de luptã Polonia-NATO, s-au efectuat foarte multe activitãþi din care aº dori
sã menþionez marºul tactic, peste 1.500 de kilometri, miile de ore de instrucþie ºi, nu în
ultimul rând, deschiderea focului antiaerian pentru prima datã dupã 1990, pe teritoriul unei
altei þãri, în afara României. Vreau sã le mulþumesc „Scorpionilor Albaºtri” pentru modul
profesionist în acre s-au achitat de sarcini ºi doresc sã le spun cã sunt gata de îndeplinirea
oricãrei misiuni. Familiilor militarilor vreau sã le transmit sã fie mândre de militarii români ºi
doresc sã le mulþumesc pentru înþelegere, pentru modul în care ºi-au aºteptat militarii
acasã. Au scris o paginã importantã de istorie pentru artileria antiaerianã româneascã. Dom-
nule general, la final, cu mândrie ºi onoare vreau sã raportez: „Misiune îndeplinitã!”».

Prefectul judeþului Dolj, Dan Narcis Purcãrescu: «Este o deosebitã onoare pentru mine
sã fiu alãturi de dumneavoastrã în acest moment foarte important prilejuit de repatrierea
detaºamentului generat de Batalionul 205 Apãrare Antiaerianã “General Gheorghe Pârvu-
lescu” din cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est. În numele Instituþiei Prefectului Jude-
þului Dolj, dar ºi al meu personal, vã rog sã-mi permiteþi sã vã felicit ºi în acelaºi timp sã
vã mulþumesc pentru cã aþi purtat cu onoare însemnele tricolorului ºi v-aþi îndeplinit cu
succes misiunea încredinþatã, aceea de a asigura prezenþa întãritã în nord-estul Alianþei,
în conformitate cu mãsurile adoptate în cadrul Summit-ului de la Varºovia. Bravi militari,
sã nu uitaþi cã aveþi în continuare o misiune importantã, aceea de a duce mai departe
numele acestei unitãþi ºi de a dovedi cã ostaºii din aceastã zonã a þãrii sunt printre cei mai
viteji ºi bine pregãtiþi. Vã urez succes în îndeplinirea nobilei dumneavoastrã misiuni!».

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: «Participãm la un eveniment spe-
cial, care constituie un nou pas în consolidarea statutului þãrii noastre, ca membru respectat
ºi de încredere al Alianþei Nord-Atlantice, prin îndeplinirea angajamentelor asumate în ca-
drul acestui parteneriat. Stimaþi militari, premiera pe care aþi marcat-o prin misiunea derula-
tã în Polonia consolideazã renumele de care se bucurã batalionul dumneavoastrã ºi brigada
din care faceþi parte - una dintre cele mai prestigioase structuri ale Armatei, care a dobân-
dit consideraþia unanimã ºi reputaþia meritatã de „vârf de lance”. Vã felicit pentru modul
în care aþi onorat acest blazon, prin tot ceea ce aþi întreprins pe parcursul acþiunii desfã-
ºurate sub egida NATO, fãcând dovada bunei pregãtiri, a responsabilitãþii ºi a înaltei
calitãþi profesionale ºi câºtigându-vã aprecierea aliaþilor. Craiova este astãzi un centru
militar de importanþã strategicã pentru þara noastrã ºi pentru partenerii sãi internaþionali –
o evoluþie la care v-aþi adus contribuþia decisivã, alãturi de camarazii dumneavoastrã, ºi
care ºi-a primit confirmarea în urmã cu doar douã zile, prin vizita secretarului general al
NATO, domnul Jens Stoltenberg...».

Primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu: «Astãzi, putem spune cã este zi istoricã.
Este momentul întoarcerii militarilor români din prima misiune a Brigãzii Multinaþionale de la
Craiova. Suntem onoraþi ºi mândri cã aþi reprezentat cu cinste tricolorul ºi oraºul nostru într-
o misiune de o asemenea importanþã, nu doar pentru Craiova, ci ºi pentru România. Onoarea
ºi bucuria sunt ºi  mai mari pentru noi cu cât numele Craiovei a ajuns dincolo de graniþele þãri,
într-unul din cele mai importante domenii ale secolului XXI-lea. Vã mulþumesc în numele
craiovenilor pentru toatã munca depusã în consolidarea frontului nord-vestic al Alianþei».

Gen. br. Dorin Ioniþã, comandant al Comandamentului Forþelor Întrunite:
«Misiunea dumneavoastrã prin tot ceea ce a reprezentat constituie o dovadã a capacitãþii
de a profesa ºi performa în specialitatea de care aparþineþi. Decizia luatã cu ocazia Sum-
mitului de la Varºovia din 2016 de reîntãrire a flancurilor, nord-est, sud-est al NATO, a
creat oportunitatea pentru þara noastrã de a demonstra cã instruirea de zi cu zi are rost ºi
dovedeºte cã putem. Prin ceea ce aþi fãcut, prin misiunile pe care le-aþi îndeplinit, prin
cooperarea foarte bunã în cadrul unui batalion condus de partenerii americani, a unui
grup de luptã, în cadrul Brigãzii Multinaþionale poloneze, a fãcut ca dumneavoastrã sã
puneþi un punct pe harta NATO ºi Craiova sã fie mândrã de dumneavoastrã. Eu vã felicit
pentru misiunea pe care aþi îndeplinit-o ºi vã urez în continuare succes».
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A doua dezbatere în Parlamen-
tul European, care a avut loc la fi-
nele lunii trecute, la Strasbourg,
dupã dezbaterea pe Republica Mol-
dova ,  a fost o discuþie aplicatã pe
marginea Raportul Curþii de Con-
turi anual, în care apar toate insti-
tuþiile europene, inclusiv Parlamen-
tul European, un raport despre si-
tuaþia cheltuirii bugetului.  “Este un
raport foarte important pentru cã
se aratã care este situaþia în Euro-
pa, cum s-au cheltuit banii, dacã
existã rezultate. La presiunea Par-
lamentului European, Curtea de
Conturi a început sã facã ºi niºte
aprecieri referitoare la rezultate, a
început sã aducã în discuþie ºi alte
criterii decât rata de eroare, ºi asta
tot la presiunea Parlamentului Eu-
ropean.  De data aceasta, eu am
un raport referitor la protecþia in-
tereselor financiare reale ale uniu-

nii, în care se discutã în general
despre fraudã. Cifrele sunt mai
bune în 2016 faþã de cele raporta-
te în 2015, adicã cu 15% mai puþi-
ne neregularitãþi ºi 8% ca cifrã mai
mica. Concluzia este cã OLAF-ul
lucreazã…”, a spus europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu,
membru în Comisia de buget a
Parlamentului European.

Nu s-au constatat erori cu privire
la partea de venituri a bugetului

Curtea a identificat, de aseme-
nea, mai puþine erori decât în tre-
cut în toate domeniile de cheltu-
ieli, iar nivelul de eroare global fi-
nal pentru 2016 este cu mult mai
mic decât cel din anul anterior.
Pentru aproximativ jumãtate din
cheltuielile UE, rata de eroare nu a
atins nici mãcar nivelul considerat
de Curte ca fiind semnificativ. Nu
s-au constatat erori cu privire la

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Curtea de Conturi Europeanã a emis, pentru cel de al
10-lea an consecutiv, un aviz favorabil în privinþa conturi-
lor anuale ale UE, constatând cã acestea sunt corecte ºi
fidele. În raportul sãu anual pe 2016, publicat pe 28
septembrie a.c., Curtea de Conturi Europeanã subliniazã
faptul cã s-au adus îmbunãtãþiri importante în ceea ce
priveºte modul în care este cheltuit bugetul UE. De
asemenea, Curtea încurajeazã Comisia sã continue sã se
axeze pe performanþã ºi pe simplificare, susþinând astfel
direcþia spre care se îndreaptã Comisa.

partea de venituri a bugetului. Acest
lucru i-a permis Curþii sã emitã –
pentru prima datã – un aviz „cu
rezerve” privind plãþile. Marines-
cu a vorbit ºi despre procurorul
european, dar ºi despre necesita-
tea stipulãrii unor mãsuri de pre-
venire a fraudãrii bugetului euro-
pean. Aplicarea unor norme mai
simple conduce la reducerea ero-
rilor ºi la creºterea eficacitãþii fi-
nanþãrii acordate de UE. În septem-
brie 2016, Comisia a prezentat o
propunere ambiþioasã de simplifi-
care a normelor sale financiare.
Negocierile dintre Parlamentul Eu-
ropean ºi Consiliu privind setul fi-
nal de norme sunt în prezent în
curs, preconizându-se adoptarea
acestor norme în curând. “Am
votat chiar acum la Strasbourg
procurorul european. Sã vedem
când se ajunge la publicare. E foar-

te bine, dar eu cred cã ar fi ºi mai
bine dacã de la nivelul Uniunii s-ar
crea condiþii pentru prevenire. Ce
înseamnã pentru mine prevenirea
ºi desigur, aceste propuneri le voi
introduce în raport…?!. De exem-
plu, Directiva de Achiziþii Publice
ar trebui sã se transforme în Re-
gulament, ca cel puþin toate regu-
lile generale, care pot fi 80-90 %
sã fie aceleaºi peste tot, naþionale
sã rãmânã vreo 10%, ca toate sta-
tele UE sã respecte aceleaºi reguli
ºi în felul acesta, toatã lumea ºtie,
mã refer la companii, administra-
þii, cum sã abordeze o achiziþie
publicã…”,  a mai spus vicepreºe-
dintele EPP.

Comisia face schimb de
bune practici

Statele membre gestioneazã
80 % din cheltuielile din cadrul
bugetului UE, iar Comisia colabo-

reazã îndeaproape cu acestea pen-
tru a se asigura cã banii sunt chel-
tuiþi în mod eficace ºi eficient.
Comisia face schimb de bune

practici, furnizeazã orientãri ºi
organizeazã cursuri de formare
pentru autoritãþile naþionale care
cheltuiesc fondurile UE pe teren.
Obiectivul este acela de a pre-
veni producerea de erori, oferin-
du-le statelor membre posibilita-
tea de a detecta, de a raporta ºi
de a remedia din timp orice ne-
reguli, astfel încât sã nu riºte sã
piardã fonduri la care ar avea
dreptul. „Tot în acest context ºi
tot la Strasbourg am mai solici-
tat standarde de cost, pentru cã
e greu sã vezi cum într-o þarã un
kilometru de autostradã costã 20
de milioane de euro ºi în altã þarã,

4 milioane de euro. Ar trebui sã fie
standarde de cost cel puþin pentru

lucrãrile importante, standarde de
cost care ar trebui respectate în
achiziþii fãcute din bani europeni.
ªi am mai cerut, ca de la nivelul
UE, sã se impunã o activitate elec-
tronica, începând de la cerere, de-
punerea cererii pentru accesare
unui proiect, pânã la aprobare, li-
citaþie, monitorizare ºi plãþi. Cred
cã ar fi un lucru foarte bun pentru
prevenire. ªi tot de la nivelul nos-
tru, al Parlamentului European, tre-
buie uniformizate regulile în toate
fondurile europene. Am parcurs o
primã etapã în urmã cu patru ani,
acum trebuie aºadar sã facem ceva
în plus. Sã ajungem la aceleaºi re-
guli pentru toate fondurile….”, a
subliniat deputatul european.

Cuantumul efectiv expus riscurilor
va reprezenta mai puþin de 2%
Dacã fondurile UE au fost to-

tuºi cheltuite în mod incorect,
Comisia ia mãsuri pentru a reme-
dia acest lucru; în 2016, Comi-
sia a recuperat 3,4 miliarde de
euro. În Raportul sãu anual pe
2016 privind gestionarea ºi per-
formanþa bugetului UE, Comisia
a estimat cã, atunci când se ia în
considerare impactul viitoarelor
corecþii ºi recuperãri, cuantumul
efectiv expus riscurilor va repre-
zenta mai puþin de 2 % din tota-
lul cheltuielilor relevante. Publi-
carea Raportului anual al Curþii
de Conturi Europene dã startul
„procedurii anuale de descãrca-
re de gestiune” a bugetului UE.
Pentru a pregãti terenul pentru
acest proces, Comisia a adoptat,
în iulie 2017, raportul sãu anual
privind gestionarea ºi performan-
þa referitoare la execuþia bugetu-
lui UE pentru exerciþiul 2016.

Acest raport confirmã fap-
tul cã, în 2016, bugetul UE
a contribuit la realizarea
prioritãþilor politice ale Uni-
unii Europene, a creat valoa-
re adãugatã pentru cetãþenii
UE ºi a fost cheltuit în con-
formitate cu normele UE.
“De fiecare datã când am un
raport nou în aceastã Comi-
sie încerc mereu sã aduc
ceva în plus, sã fac ceva util.
Aºa sã spui de fiecare datã
cã totul e ok, conturile sunt
în regulã, puteþi sã le închi-
deþi… acordãm descãrcarea
bugetarã…zic eu cã totuºi nu
este suficient”, a completat
Marian Jean Marinescu, vi-
cepreºedintele Grupului EPP
din PE.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
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Aliniate pe aleea parcului, se
rãsfaþã la soare vreo patru-cinci
drujbe, iar alãturi, de pe o buca-
tã de hârtie, ne zâmbeºte dese-
nul unei frunzuliþe care se va naº-
te din trunchiul de copac, deco-
jit complet ºi modelat. Cu o pe-
reche de cãºti pe urechi ºi pri-
vind atent în ºuvoiul de rumeguº
pe care îl spulberã lama fierãs-
trãului, Gabi Rizea lucreazã la ora
9.00 de dimineaþã. Pânã atunci,
rupsese un lanþ ºi alimentase de
câteva ori rezervorul drujbei.

De sculptat în lemn, Gabi Rizea
s-a apucat în urmã cu trei ani. A
fost o purã întâmplare sã-ºi desco-
pere acest talent, mai puþin întâlnit.
Cu o sinceritate ºi simplitate debor-
dante, în timp ce ne plimbãm prin-
tre aleile liniºtite ºi curate ale par-
cului, povesteºte cã îºi cumpãrase
o drujbã nouã, cu care s-a apucat
sã se joace într-un butuc de lemn,
pe care îl avea la atelier. „Am tot
încercat sã fac o mutriºoarã ºi mi-
a reuºit. Mi-a plãcut ºi am conti-
nuat. Câteodatã fac schiþele, dar în
99% din cazuri, desenele nu se po-
trivesc cu lemnul. Lucrând într-un
lemn care nu mai foloseºte, uscat
ºi deteriorat, mai întâi trebuie sã-i
înlãtur tot putregaiul”.

Gabi Rizea, silvicultorul care dã suflet copacilor tãiaþiGabi Rizea, silvicultorul care dã suflet copacilor tãiaþiGabi Rizea, silvicultorul care dã suflet copacilor tãiaþiGabi Rizea, silvicultorul care dã suflet copacilor tãiaþiGabi Rizea, silvicultorul care dã suflet copacilor tãiaþi
Pe artistul Gabi Rizea l-am gãsit, ieri, „dialogând”
cu un buºtean de lemn, chiar la intrarea în Parcul

Tineretului. Lãsând drujba din mânã, o pudrã finã de
rumeguº i s-a scuturat din pãr ºi de pe faþã. Deloc

deranjat, a dat repede un pas în urmã ca sã priveascã
mai bine spre trunchiul de lemn în care fierãstrãul
sãu tãiase deja câteva linii ºi rotunjise marginile.

«Astãzi, pentru prima datã, am venit la mine ºi cu o
schiþã. Vreau sã fac o frunzã cu o picãturã de rouã, pe

care o voi intitula „Roua dimineþii”».

Dupã trei ani, lemnul nu mai are
nici un secret pentru el, iar druj-
bele sunt consumabile, le schimbã
la câteva luni. Cam la fiecare nouã
lucrare i se întâmplã câte ceva, ba
dã de un cui sau, cum s-a întâm-
plat odatã, de un glonþ. „În funcþie
ºi de starea pe care o am, în douã
zile pot sã termin o lucrare. Când
îmi place ºi mã ajutã ºi lemnul, in-
tru în transã. Lemnul tare se fini-
seazã frumos, iar cel moale mai
greu. La drujbã se executã 90%
din lucrare, 1% este din daltã ºi
9% cu flexul, pentru finisaje”, îºi
dezvãluie toate secretele artei sale
craioveanul Gabi Rizea.

Trei lucrãri, deja
realizate în Parcul
Tineretului

În Parcul Tineretului, artistul
are deja trei lucrãri realizate, iar
acum lucreazã la cea de-a patra.
Prima se aflã pe o alee ce duce
spre arcada de flori ºi îi amin-
teºte de începuturile sale într-ale
sculpturii. «„Întotdeauna împre-
unã” – este printre primele mele
lucrãri. Am fãcut-o în urmã cu
trei ani dintr-un trunchi de stejar
ºi reprezintã o rãdãcinã care plea-
cã din pieptul femeii ºi înconjoa-
rã bãrbatul care este redat pe par-

tea cealaltã a sculpturii. La vre-
mea respectivã am considerat cã
este bine realizatã, dar acum,
dacã o privesc cu mai mare aten-
þie, îi gãsesc ºi defecte», spune
Gabi Rizea. Îºi priveºte acum
piesele executate în lemn prin
optica unui student la Artã –
Secþia Sculpturã. Extrem de
modest, dupã ce aminteºte în
câteva rânduri cã el nu este un
artist profesionist, ci doar un
amator, Gabi Rizea ne mãrturi-
seºte cã a simþit cã are nevoie ºi
de date ºtiinþifice din manualul de
artã, motiv pentru care s-a în-
scris la facultate.

„Gãleata care
curge”, cea mai
apreciatã sculpturã

„Picã parã mãlãiaþã în gura lui
Nãtãfleaþã” – este realizatã în
lemn de stejar ºi, iniþial, artistul
ºi-a propus sã dezveleascã din
carnea lemnoasã a copacului un
mãr, aºezat pe o crenguþã. Lem-
nul nu i-a permis sã extragã acest
fruct ºi artistul a modelat, în cele
din urmã, o parã cu o formã in-
credibil de frumoasã, pe care apoi
a încadrat-o într-o altã formã,
reprezentând o gurã. ªi aºa a ie-
ºit para din gura lui Nãtãfleaþã.

Însã cea mai spectaculoasã
lucrare a sa de pânã acum este
„Gãleata care curge”, realizatã
în lemn de frasin. „Ideea mi-a
trecut prin cap mai demult, dar
nu am realizat-o. Când m-am
apucat sã lucrez la un trunchi de
frasin, am descoperit cã era pu-
tred pe jumãtate ºi a trebuit sã
modelez ceva subþire. ªi aºa a
ieºit firul de apã care curge”, ne
mãrturiseºte Gabi Rizea, plim-
bându-ºi podul palmei peste fi-

rul de apã ºi cercetând încã o
datã sã vadã dacã finisajul a fost
bine realizat. „Pânã acum, este
lucrarea care îmi place cel mai
mult. Când voi termina frunzu-
liþa, probabil cã aceea va fi lu-
crarea mea preferatã”.

Un zâmbet luminos,
sãdit în fiecare
buºtean

Când îl întrebi care este stilul
sãu, rãspunde printr-un zâmbet.
Chiar aºa, zâmbetul este ideea de
la care pleacã ºi la care revine
întotdeauna. „Eu lucrez pentru
public, pentru a le smulge oame-
nilor un zâmbet, cã ºi aºa sun-
tem încruntaþi zi de zi. Chiar am
fãcut un experiment, privind un
timp chipurile oamenilor. De la
copiii de clasa a IV-a ºi pânã la
bãtrâni, aproape toþi au uitat sã
mai zâmbeascã, merg pe stradã
sau ies la plimbare încruntaþi. Eu
vreau sã fac o artã modernã, sim-
plistã, care le readucã oamenilor
zâmbetul pe chipuri. Stilul meu,
dacã l-aº putea numi un stil, este
unul mai poznaº”, se descrie, în
câteva cuvinte, Gabi Rizea.

Artistul craiovean are însã ºi
ceva care îl întristeazã. Se mai
gãsesc oameni care, din necu-
noaºterea lucrurilor, îl judecã,
spunând cã distruge toþi aceºti
copaci. Pentru Gabi Rizea, artis-
tul care pune un mic zâmbet lu-
minos în fiecare buºtean, este ca
o picãturã amarã într-un pahar de
apã, cu atât mai mult cu cât, ca
profesie, este inginer silvic. „Am
plantat mulþi arbori, iubesc enorm
de mult pãdurea din copilãrie ºi
o respect. Tocmai datoritã aces-
tor lucruri, nu am putut sã aban-
donez pur ºi simplu nici aceºti

buºteni, vreau sã îi lãsãm aici ºi
sã le dãm viaþã. Câteodatã, sunt
înþeles greºit ºi lucru acesta mã
întristeazã foarte mult”, spune
artistul craiovean.

Artistul craiovean
a cucerit internetul

Sculpturile sale în trunchiuri-
le de copaci vorbesc vizitatorilor
din Grãdina Botanicã, din Parcul
„Romanescu” ºi acum, mai nou,
din Parcul Tineretului. Pentru fie-
care buºtean pe care l-a folosit,
fiind dinainte tãiat, a primit ac-
ceptul autoritãþilor sã îl sculpte-
ze. În Parcul Tineretului, dupã ce
s-a consultat la rândul ei cu spe-
cialiºtii de la Ocolul Silvic Dolj,
conducerea RAADPFL Craiova a
tãiat 87 de copaci, din specia ste-
jar ºi frasin. Specialiºtii au de-
cretat cã toþi acei copaci erau us-
caþi ºi reprezentau un risc pen-
tru vizitatorii parcurilor. Artistul
Gabi Rizea a fost lãsat sã-i mo-
deleze ºi, dupã ore de trudã cu
drujba în mânã, i-a transformat,
cum spuneam, în mici opere de
artã, îndelung admirate ºi chiar
iubite acum de vizitatori.

Prin intermediul reþelelor de
socializare, lucrãrile sale au de-
venit cunoscute de artiºti din
strãinãtate care îl felicitã pe Gabi
Rizea ºi îi promoveazã arta ur-
banã pe care o face. Recent, au-
toritãþile din municipiile Timiºoa-
ra ºi Slatina l-au contactat pen-
tru a le înfrumuseþa ºi lor parcu-
rile ºi grãdinile, talentatul artist
craiovean rãspunzându-le cã le
va onora cererile, dar, dintr-un
respect deosebit pentru publicul
sãu craiovean, nu va mai repro-
duce niciodatã modelele care se
întâlnesc la Craiova.
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O astfel de manifestare, cu în-
cãrcãturã internaþionalã, nu putea
avea decât prezenþe de marcã la des-
fãºurare. Prezidiul a fost unul cât se
poate de complex, cu eminenþi oa-
meni care încearcã sã dezvolte me-
diul academic mai departe, în ingi-
nerie, practic „intelectualitatea teh-
nicã”. Prof.univ.dr.ing. Nicolae
Dumitru,decan al Facultãþii de Me-
canicã, amfitrionul  manifestãrii, a
deschis ºedinþa: „Suntem mândri cã
avem, pe lângã noi, atâþia profesori
ºi, mai ales, studenþi. Nu puteam sã
organizãm aceste manifestãri, ºi nu
vorbesc doar de ICOME, ci ºi de
Seminarul Naþional de Mecanisme,
aflat la a XII-a ediþie, fãrã sprijinul
partenerilor noºtri economici, mari-
le companii cu care suntem în strân-
sã colaborare, ºi al Consiliului Jude-
þean Dolj, cel care ne-a ajutat ºi ne
ajutã. Nu putem trece peste contri-
buþia adusã de Universitatea din Cra-
iova ºi Senatul Universitãþii”.

Manifestare academicã internaþionalã, cu impact,Manifestare academicã internaþionalã, cu impact,Manifestare academicã internaþionalã, cu impact,Manifestare academicã internaþionalã, cu impact,Manifestare academicã internaþionalã, cu impact,     la Facultatea de Mecanicãla Facultatea de Mecanicãla Facultatea de Mecanicãla Facultatea de Mecanicãla Facultatea de Mecanicã
a a a a a Universitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din Craiova

Ieri, în „Aula Magna” a Facultãþii de Mecanicã a Universi-
tãþii din Craiova, a avut loc deschiderea manifestãrilor ºtiinþi-
fice dedicate „International Confereance of Mechanical En-
gineering - ICOME” (a IV-a ediþie) ºi a Seminarului Naþional
de Mecanisme 2017 (cea de-a 12- a sesiune). Este, pentru
Craiova, unul dintre cele mai mari evenimente academice, cu
atât mai mult cu cât în 2017 se sãrbãtoresc 70 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii din Craiova ºi a 40 de ani de la apari-
þia Facultãþii de Mecanicã.

Aprecieri peste aprecieri
În prezidiu au stat prof.univ.dr.

Cezar Ionuþ Spînu, rector al Uni-
versitãþii din Craiova, prof.univ.dr.
ªtefan Gheorghe, preºedinte al
Senatului Universitãþii din Craiova,-
membri ai Academiei de ªtiinþe
Tehnice - prof. univ.dr.ing. Poli-
dor Bratu ºi prof.univ.dr.ing. Ion
Viºa, fost rector al Universitãþii
„Transilvania” din Braºov, prof.u-
niv.dr. Daniela Tarniþã, cea care
coordoneazã ªcoala Doctoralã
„Academician Radu Voinea” (din
structura Facultãþii de Mecanicã),
prof. univ.dr. Nicolae Crãciunio-
iu, prodecan al Facultãþii de Me-
canicã din Craiova.

Fiecare ºi-a expus punctul de ve-
dere. „ªtim cu toþii cã suntem într-
un an aniversar – 70 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii din Craiova
ºi 40 de ani de la inaugurarea Fa-
cultãþii de Mecanicã. Suntem mândri

ºi, participând la aceste manifestãri,
din aceste zile, nu putem decât sã-
i felicitãm pe colegii noºtri. Univer-
sitatea din Craiova a dovedit cã este
una inovativã ºi deschisã cercetã-
rii. Vreau sã mai spun ceva, înain-
tea desfãºurãrii, pe secþiuni, ale
conferinþelor: în anul 2011, printr-
un program, nu eram în primele lo-
curi ale clasamentului Universitãþi-
lor. Ei bine, acum, dupã ce s-a mo-
dificat legislaþia, suntem acolo sus,
iar finanþarea pentru cercetare va
veni pe indici foarte clar structu-
raþi, de aceea cerem performanþã”
– prof.univ.dr.Cezar Ionuþ Spînu.

„S-a ajuns la cea de-a patra edi-
þie a acestei conferinþe internaþio-
nale ºi sigur se va merge mai de-
parte. S-a creat un grafic ºi nu mai
poate fi dat jos. Nu pot fi luate în
derâdere aceste conferinþe ºi se-
minarii, deoarece acolo se pun la
punct relaþiile, inclusiv internaþio-
nale, în urma cãrora, în viitor, pot

apãrea relaþii bine închegate” –
prof.univ.dr.ªtefan Gheorghe.

„Cred cã nu mai este  nevoie de
laude pentru amfitrioni. Personal,
de circa zece ani nu am mai fost
aici, dar ceea ce vãd, mai ales în
zona Facultãþii de Mecanicã, mã
miºcã ºi îi felicit pe cei de aici. Sun-
tem la simpozioane ºtiinþifice, de
aceea pot aduce câteva pãreri per-
sonale, iar una dintre ele se referã
la regândirea sistemului de învãþã-
mânt, dar nu pe restructurare, cã
ne-am cam sãturat, ci pentru apro-
pierea studenþilor de realitatea ro-
mâneascã, deoarece ei sunt mai
mult în mediul virtual” , prof. uni-
v.dr.ing. Polidor Bratu.«Am fost
rector al Universitãþii „Transilva-
nia” ºi ºtiu cum a fost, atunci, în
2011, când s-au declasificat unele
instituþii de învãþãmânt superior. S-
a spus cã a fost, dacã nu greºesc,
vorba de o „eroare”. Atunci, Cra-
iova, Timiºoara ºi Braºov au fost

lãsate la o parte. Viaþa a dovedit cã
tot ceea ce înseamnã cercetare
merge mai departe, iar rezultatele
se vãd. ªtiu, mai ales cã am fost
rector, ceea ce înseamnã dezvol-
tarea ºtiinþificã, prin atragerea unor
fonduri europene. Iar ceea ce s-a
fãcut la Craiova este demn de lau-
dã» – prof.univ.dr.ing. Ion Viºa.

„ªtim cu toþii ce înseamnã mo-
dulele de cercetare. Anul trecut, la
Cluj-Napoca, la Seminar, s-a pus
problema unde va fi organizatã ur-
mãtoarea ediþii. Atunci, ºtiind cã în
2017 va fi an aniversar, ne-am în-
scris în competiþie, arãtându-ne
disponibilitatea. Sunt convinsã cã
în aceste zile vom avea succes, iar
lucrãrile prezentate de cãtre pro-
fesori ºi cercetãtori vor avea cre-
dibilitate, cu atât mai mult cu cât
vor fi publicate în reviste de spe-
cialitate din Elveþia” - prof.univ.dr.
Daniela Tarniþã.

CRISTI PÃTRU

În Sala „Eminescu” a Casei Universitari-
lor din Craiova are loc astãzi, ora 9.30, des-
chiderea Conferinþei Internaþionale „Lan-
guage, Literature and Cultural Policies”,
eveniment organizat de Departamentul de
Studii Anglo-americane ºi Germane al Fa-
cultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” a
avut loc, luni seara, concertul caritabil „În-
drãgostiþi fãrã noroc”, susþinut de Maestrul
Tudor Gheorghe. Toate sumele obþinute în
urma acestui concert vor fi folosite pentru a
achiziþiona ºi planta copaci în oraºul Craio-
va, în cadrul acþiunii R.C. Craiova Probitas
„Înfrunzeºte Craiova!” – partea a proiectu-
lui districtual „Rotary Planteazã”.

„Deºi titlul te îndeamnã cãtre nostalgie ºi
tristeþe, spectacolul este plin de viaþã ºi de
forþã, de speranþã”. Tudor Gheorghe afirmã
cã selecþia versurilor pe care se sprijinã ori-
care spectacol al sãu este cea mai dificilã
misiune: „Nu mi-a fost deloc uºor sã fac o
selecþie de poeme. Spectacolul începe pe
versurile lui Romulus Vulpescu, îºi continuã
periplul prin poeme splendide semnate de
Grigore Vieru, Mircea Micu, Macedonski
sau Arghezi ºi se terminã în muzicalitatea
versurilor lui Adrian Pãunescu”.

Cu o prezenþã scenicã deosebitã, aºa cum
ne-a obiºnuit, maestrul Tudor Gheorghe a

Tudor Gheorghe ºi Rotary Probitas înfrunzesc CraiovaConferinþã internaþionalã la Facultatea de Litere din Craiova
transmis ºi de aceastã datã un mesaj ce te
îndeamnã la aprecierea culturii, a marilor
artiºti români ºi nu numai, dar ºi a naturii
existente odinioarã, fapt ce îl face sã se im-
plice activ, pentru a doua oarã deja, în pro-
iectul organizat de cãtre Clubul Rotary Cra-
iova Probitas.

Rotary Club Craiova Probitas a realizat ºi
anul acesta un proiect ce vine în sprijinul
comunitãþii ºi continuã acþiunile demarate în
anii anteriori de înverzire a oraºului, prin
plantarea de copaci ºi crearea, astfel, de noi
spaþii verzi pentru locuitorii craioveni. Pro-
iectul „Înfrunzeºte Craiova!” început în 2015
în colaborare cu Maestrul Tudor Gheorghe,
a avut ca rezultat achiziþionarea ºi plantarea
pe strãzile Craiovei a 900 de copaci. Întru-
cât Clubul Rotary îþi doreºte pentru craio-
veni nu doar un aer curat, ci ºi plãmâni sã-
nãtoºi, campania a avut parte de continuita-
te prin strângerea de fonduri ºi reabilitarea
Ambulatoriului de Pneumoftiziologie din ca-
drul Spitalului Victor Babeº din Craiova, in-

Craiova, împreunã cu Universi-
tatea Kent din Canterbury, Ma-
rea Britanie.

La aceastã a XVI-a ediþie, in-
titulatã „Transitio, Transmissio,
Translatio: Spaces of Transition
in the Modern World”, confe-
rinþele plenare sunt susþinute de
Patricia Erskine-Hill, care a acti-
vat ca  profesor la  Universitatea
Baylor din Texas, S.U.A., de
Stephen Prickett, Regius Profes-
sor Emeritus al Universitãþii din
Glasgow ºi profesor onorific al
Universitãþii Kent din Canterbu-
ry, ºi de Mihela Irimia, profesor

emerit al Universitãþii din Bucureºti.
Pe parcursul celor douã zile, la lucrãrile pe

secþiuni participã peste 50 de cadre universi-
tare din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pro-
fesori din învãþãmântul preuniversitar ºi doc-
toranzi ai Facultãþii de Litere din Craiova.

MAGDA BRATU

La cea de-a XXVII-a ediþie a
Zilelor Revistei „Familia”, desfãºu-
rate în perioada 5-7 octombrie, la
Oradea, scriitorului craiovean Ni-
colae Coande i-a fost recent decer-
nat Premiul „Radu Enescu”, pen-
tru eseisticã ºi poezie. Evenimen-
tul a reunit în sala mare a Primãriei
Oradea peste 30 de scriitori din þarã
care au participat la Colocviul Re-
vistei  „Familia”, cu tema „Viaþa li-
terarã – centru/centre, noduri de
reþele, marginalitãþi, grupuri”, lan-
sãri de carte, mese rotunde ale re-
vistelor „Convorbiri literare” ºi
„România literarã”.

Scriitor craiovean premiat în cadrul Zilelor Revistei „Familia”
 Directorul revistei „Familia”,

poetul Ioan Moldovan, secondat de
redactorul-ºef, Traian ªtef, au mai
acordat Premiul pentru debut, „De-
aº avea”, poetului braºovean Ioan
ªerbu. Lucian Vasile Szabo (Timi-
ºoara) a primit un premiu special
pentru memoria culturalã. Premiul
„M.G. Samarineanu” i-a revenit cri-
ticului ºi istoricului literar orãdean
Marius Miheþ. Premiul „Ovidiu Co-
truº”, pentru excelenþã în prozã ºi
dramaturgie, a fost înmânat  pro-
zatorului ºi dramaturgului clujean
Radu Þuculescu. De asemenea,
Premiul „Octav ªuluþiu” i-a reve-

nit poetului, prozatorului ºi criticu-
lui Adrian Alui Gheorghe, din Pia-
tra Neamþ, iar Premiul „Alexandru
Andriþoiu” – poetului arãdean Re-
mulus Bucur. Premiul „Iosif Vul-
can”, pentru excelenþa în creaþie
literarã ºi construcþie culturalã, i-a
fost înmânat poetului ºi editorului
Cãlin Vlasie (Piteºti).

Una dintre cele mai prestigioase
reviste de culturã româneºti, „Fa-
milia” a aniversat, în 2015, 150 de
ani de existenþã. Revista se mân-
dreºte cu publicarea primului poem
al lui Mihai Eminescu („De-aº
avea”, 25 februarie 1866). Tot în

„Familia” a debutat ºi George
Coºbuc, în 1884, sub pseudonimul
„Boºcu”, cu poezia „Aº vrea sã
fiu…”, o traducere a unui poem al
poetului maghiar Petofi Sandor.
Alãturi de cei doi, revista a contri-
buit ºi la impunerea altor scriitori
importanþi, ca Octavian Goga ºi
Emil Isac. Începând cu 1991, re-
vista organizeazã în fiecare an Zi-
lele Revistei „Familia”, cu parti-
ciparea unor scriitori din întreaga
þarã – adevãrate sãrbãtori ale cul-
turii, în cadrul cãrora se acordã ºi
Premiile Revistei „Familia”.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Subsemnatul SUCIU BOG-

DAN, anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru pro-
iectul “Desfiinþare corp C1 – grup
social (WC public) ºi construire clã-
dire P+4 cu funcþiunea de birouri ºi
spaþii comerciale la parter” propus
a fi amplasat în mun. Craiova, str.
Pieþii, nr. 2, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul: Su-
ciu Bogdan, cu domiciliul în mun.
Craiova, str. Renaºterii, nr. 1B, bl.
N3, sc. 1, et. 1, ap. 7, jud. Dolj, în zile-
le de luni pânã joi, între orele 8,00-
16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mdiului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. ICARO PROM SRL-D,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul: ”CONSTRUIRE HALÃ DE
PRODUCÞIE FIRE, FIBRE ªI ÞE-
SÃTURI TEXTILE ªI DEPOZITA-
RE”, propus a fi amplasat în Co-
muna Celaru, sat Soreni, str. Târ-
gului. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul comuna Celaru,
sat Soreni,str. Târgului în zilele de
luni pâna joi, între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr.1, fax: 0251/419 035
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
S.C.COSMODOMI SRL prin

împuternicit SKANTZIKAS MI-
CHAIL,anunþã publicul interest
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “DESFIINÞARE CORP
C4 ªI CONSTRUIRE IMOBIL  LO-
CUINÞE COLECTIVE P+2” propus
a fi amplasat în Craiova, Str. Popo-
rului, nr. 2, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, Str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul S.C.
COSMODOMI SRL, Str. Unirii, nr. 21,
bl. 21ABC, sc. 1, ap. 2, în zilele  de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri  între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, Str. Petru
Rareº, nr. 1, fax 0251/419035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro.

PRIMARIA FILIASI anunþã pu-
blicul interesat asupra  luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj-fãrã acord de mediu în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului/fãrã evaluare
adecvatã pentru proiectul ,,Moder-
nizare infrastructura rutiera în ora-
ºul Filiaºi, judeþul Dolj”, propus a fi
amplasat în intravilanul oraºului Fi-
liasi. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Municipiul Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni- joi între orele
800-1630 ºi vineri între orele 800-1400

precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet : http//apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data de
16.10.2017.

CENTRUL Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj, cu sediul în: localitatea Cra-
iova, str. Ludwig van Beethoven,
nr. 2, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea a 2,5
posturi contractuale temporar
vacante aprobate prin HG nr.286/
2011, modificat ºi completat de
HG nr.1027/2014, în cadrul insti-
tuþiei. Denumirea postului: -2
posturi de profesor în centre ºi
cabinete de asistenþã psihopeda-
gogicã; 0,5 post de profesor lo-
goped. Condiþii specifice de par-
ticipare la concurs: Nivelul stu-
diilor: superioare de lungã dura-
tã,  conform OM 3086/2017 Cen-
tralizator discipline, domenii, spe-
cializãri 2017; nu necesitã vechi-
me. Data, ora ºi locul de desfãºu-
rare a concursului: Proba scrisã:
03 noiembrie 2017, ora 10,00, la
sediul CJRAE Dolj; Proba de in-
terviu: 04 noiembrie 2017, ora
10,00 la sediul CJRAE Dolj. Can-
didaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 5 (cinci) zile de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial.
Date contact: Centrul Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþi-
onalã Dolj, telefon 0351.411.055,
0351.411.056.

UNITATEA administrativ-te-
ritorialã Drãnic, din judeþul Dolj,
anunþã aprobarea etapei finale a
Planului Urbanistic General al
Comunei Drãnic, judeþul Dolj.
Contestaþii ºi completãri se vor
depune la sediul Primãriei Drã-
nic în termen de 30 de zile de la
data afiºãrii anunþului.
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Anunþul tãu!
Ghindeanu Ion ºi Alina Plan

Urbanistic Zonal construire lo-
cuinþã DP+P+M ºi P+M ºi împrej-
muire teren din Craiova, str. Pa-
rângului nr. 104J. Publicul este in-
vitat sã transmitã observaþii asu-
pra documentelor expuse, dispo-
nibile pe www.primariacraiova.ro.
Sancþiuni, Informaþii Utile
Urabnism.

Primãria comunei Mãceºu
de Sus, judeþul Dolj, titular al
proiectului, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupa
mediului ºi de evaluare adecva-
tã pentru proiectul: ,,ALIMEN-
TARE CU APÃ ÎN SISTEM CEN-
TRALIZAT COMUNA MÃCEªU
DE SUS, JUDEÞUL DOLJ, EX-
TINDERE FRONT DE CAPTARE
CU FORAJ NR.2 ªI ADUCÞIU-
NE LA GOSPODÃRIREA DE
APÃ,, propus a fi amplasat în
Comuna Mãceºu de Sus, jude-
þul Dolj, proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, din str. Petru
Rareº, nr. 1 judeþul Dolj, în zilele
de luni- joi, între orele 8.00-16.00,
ºi vinieri între orele 8.00-14.00
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþiui la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.

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 evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particular,
zonã bunã, 4/4, renovat,
îmbunãtãþit, spaþios,
centralã. 0721/279.957.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, semidecomandat,
et. 2, îmbunãtãþit, Nanter-
re (Calea Bucureºti), preþ
60.000 euro, negociabil.
Telefon: 0723/864.232.

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

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui 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 centra-
lã, 570 mp sau schimb
cu apartament minim 3
camere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250 E/
mp negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

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

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 12 octombrie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

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.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând Maºinã de Epocã
IMS M 461, 1974 tip ar-
matã, carte identitate
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876.

Vând Ford Export 1300
cm3, an fabricaþie 1988,
carte identitate, pentru
piese (maºinã epocã)
Târgoviºte, 500 Euro.
Telefon: 0736/728.876.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, putinã
stejar, 150-200 l, pre-
mergãtor. Telefon:
0745/602.001.

Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Tele-
fon: 0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.

Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azboci-
ment D 220x2500 mm,
Telefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.

Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/2
– 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de proprieta-
te – pãdure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti - Dolj.
Telefon: 0770/245.289.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã bolti-
tã – placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând prosoape ºi batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12, 24 Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi, pan-
tofi, ghete, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibi lã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabi l
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit .  Telefon:
0720/231.610.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere, et. 1, îmbunãtãþit,
vis-a-vis de Craioviþa
Kaufland –Penny - lângã
piaþã, cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti, Centru.
Telefon: 0723/692.884.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semidecoman-
date, et 4, mobilat ºi uti-
lat, bloc Femina. Tele-
fon: 0721/177.748.
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

Închiriez camerã la casã
zona Bordei. Telefon:
0752/641.487.

Închiriez camerã mobila-
tã în apartament Braz-
dã, pentru o fatã elevã,
studentã, salariatã se-
rioasã. Telefon: 0749/
797.940, 0758/433.143.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
student Miþu Elisa Cristi-
na, eliberatã de Faculta-
tea de Horticulturã Cra-
iova. Se declarã nulã.
DECLAR pierdutã ºi nulã
legitimaþie de concurs
eliberatã pe numele Cor-
neanu Mihaela Alexan-
dra de cãtre Facultatea
de Horticulturã.

DECLAR pierdutã ºi nulã
legitimaþie de student eli-
beratã pe numele Dicã
Ancuþa Lavinia de cãtre
Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova.
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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 Zona AmSud
Ecuador - Argentina 1-3, Peru - Columbia 1-1, Brazilia - Chile 3-

0, Uruguay - Bolivia 4-2, Paraguay - Veneuzela 0-1.
Clasament: 1. Brazilia – 41 puncte, 2. Uruguay – 31 puncte, 3.

Argentina – 28 puncte (+3), 4. Columbia – 27 puncte (+2), 5. Peru –
26 puncte (+1), 6. Chile – 26 puncte (-1), 7. Paraguay – 24 puncte, 8.
Ecuador – 20 puncte, 9. Bolivia – 14 puncte, 10.Venezuela – 9 puncte.
Peru va susþine un baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona AmNord ºi Concacaf
Trinidad Tobago – SUA 2-1, Honduras – Mexic 3-2, Panama –

Costa Rica 2-1. Clasament: 1. Mexic 21p, 2. Costa Rica 16p, 3.
Panama 13p, 4. Honduras 13p, 5. SUA 12p, 6. Trinidad Tobago 6p.
Honduras va disputa un baraj cu Australia.

Zona Africa
Grupa A: Clasament: 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: Clasament: 1. Nigeria 13p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun
6p, 4. Algeria 1p.

Grupa C: Clasament: 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: Clasament: 1. Senegal 8p (un meci mai puþin), 2.
Burkina 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: Clasament: 1. Egipt 12p, 2. Uganda 8p, 3. Ghana 6p,
4. Congo 1p.

Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.

Universitatea Craiova a avut
ghinion la tragerea la sorþi, fiind-
cã va disputa unul dintre cele
douã meciuri între formaþii de
Liga I. Ca ºi anul trecut, oltenii
vor juca împotriva celor de la
Sepsi Sf. Gheorghe în 16-imile
Cupei României, dar de aceastã
datã adversarul este de prim-eºa-
lon. În sezonul precedent, alb-al-
baºtrii s-au impus în prelungiri,
cu 1-0, la Braºov, gol marcat de
Andrei Ivan. Cele douã echipe s-
au întâlnit ºi în aceastã stagiune,
în Liga I, iar ªtiinþa s-a impus cu
3-2, tot sub Tâmpa, goluri mar-
cate pentru olteni de: Burlacu,
Gustavo, din penalty, ºi Bancu.
Out-siderul are avantajul terenu-
lui propriu, iar cei de la Sepsi  nu
s-au arãtat dispuºi sã renunþe la
acest atu pentru a onora inaugu-
rarea noii arene din Bãnie. ”Sunt
douã motive pentru care nu do-
rim sã jucãm acest meci în de-
plasare: - pentru iubitorii fotba-
lului din Sfântu Gheorghe, res-
pectiv pentru suporterii echipei
noastre ar fi aproape imposibilã
vizionarea meciului pe viu, sin-
gura variantã ar rãmâne viziona-
rea la televizor; - datoritã distan-
þei mari pânã la Craiova, echipa
noastrã ar pierde trei zile, însã pe
moment este mai importantã pre-
gãtirea meciului de campionat
imediat urmãtor meciului de
cupã, cel cu FC Botoºani. Anali-

Grupa A: Olanda
- Suedia 2-0, Franþa
- Belarus 2-1, Lu-
xemburg - Bulgaria
1-1. Clasament: 1.
Franþa 23p, 2. Sue-
dia 19p (+17), 3.
Olanda 19p (+9), 4.
Bulgaria 13p,  5. Lu-
xemburg 6p, 6. Be-
larus 5p.

Grupa B: Portu-
galia - Elveþia 2-0,
Ungaria - Insulele
Feroe 1-0, Letonia -
Andorra 4-0. Clasament: 1.
Portugalia 27p (+28), 2. Elveþia
27p (+16),  3. Ungaria 13p, 4. In-
sulele Feroe 9p,  5. Letonia 7p, 6.
Andorra 4p.

Grupa C, clasament: 1. Ger-
mania 30p, 2. Irlanda de Nord 19p, 
3. Cehia 15p, 4. Norvegia 13p, 5.
Azerbaidjan 10p, 6. San Marino 0p.

Grupa D, clasament: 1. Serbia
21p, 2. Irlanda 19p, 3. Þara Gali-
lor 17p, 4. Austria 15p, 5. Georgia
5p, 6. Moldova 2p.

Grupa E, clasament: 1. Po-
lonia 25p,  2. Danemarca 20p,
3. Muntenegru 16p, 4. Româ-
nia 13p, 5. Armenia 7p, 6. Ka-
zahstan 3p.

Grupa F, clasa-
ment: 1. Anglia 26p,
2. Slovacia 18p (+10),
3. Scoþia 18p (+5),
4. Slovenia 15p,  5. Li-
tuania 6p, 6. Malta 1p.

Grupa G, clasa-
ment: 1. Spania 28p,
2. Italia 23p,  3. Al-
bania 13p, 4. Israel
12p, 5. Macedonia
11p, 6. Liechtenstein
0p.

Grupa H: Esto-
nia - Bosnia 1-2, Belgia - Cipru
4-0, Grecia — Gibraltar 4-0. Cla-
sament: 1. Belgia 28p, 2. Grecia
19p, 3. Bosnia 17p, 4. Cipru 10p,
5. Estonia 8p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa I, clasament:  1. Islan-
da 22p, 2. Croaþia 20p, 3. Ucraina
17p, 4. Turcia 12p, 5. Finlanda 6p,
6. Kosovo 1p.

Echipele calificate pânã acum la CM 2018: Rusia, Brazilia, Uruguay, Argentina, Columbia,
Mexic, Costa Rica, Panama, Japonia, Iran, Arabia Sauditã, Coreea de Sud, Belgia, Germania,

Anglia, Spania, Polonia, Serbia, Islanda, Franþa, Portugalia, Nigeria, Egipt.

Formaþia din Sf. Gheorghe a refuzat sã joace în
Bãnie meciul din 16-imi, cu care s-ar fi inaugurat

noul „Ion Oblemenco”

zând toate acestea, s-a ajuns la
concluzia, cã vom organiza jo-
cul cu U Craiova, ca echipã gaz-
dã, pe terenul de pe stadionul din
Braºov”, se aratã în comunicatul
celor de la Sepsi OSK.

Cãpitanul ªtiinþei, Alex Bãluþã,
considerã cã tragerea la sorþi nu
este una norocoasã: „N-am avut
meci uºor la Braºov cu Sepsi,
este o echipã care se bate pentru
orice minge. Trebuie sã fi învã-
þat ceva din acel meci ºi sper sã
avem o evoluþie mai bunã”. Pen-
tru Mateiu ar fi o altã revenire
acasã, la Braºov, meciul de Cupã.
„Probabil vom juca iar la Braºov,
ne aºteaptã un meci dificil, s-a
vãzut ºi data trecutã, sper ca
acum sã fie mai uºor. Ar fi fru-
mos sã jucãm la Craiova, dar cel
mai important este sã ne califi-
cãm, fiindcã este un obiectiv
Cupa României.” Devis Mangia
nu s-a arãtat nici el încântat cã
echipa sa va avea un adversar din
Liga I încã din primul tur al Cu-
pei României: „Alte echipe au avut
noroc sã joace cu formaþii din
Liga a III-a, dar dacã am picat
cu Sepsi, asta e, vom juca. Nu
ºtiu când ºi unde se va disputa
meciul. Toate jocurile sunt un
obiectiv pentru noi, ne gândim la
victorie. Deocamdatã, ne gândim
la meciul cu Iaºi”.

Partidele din cadrul ºaisprezeci-
milor Cupei României vor avea loc

marþi/miercuri/joi, 24/25/26 octom-
brie, cu începere de la ora 14.30,
cu excepþia partidelor televizate. Cel
mai probabil, meciul Craiovei se va
juca pe 24 octombrie. 

Alb-albaºtrii
n-au fost

mulþumiþi de
gazonul de pe
noul stadion

Alb-albaºtrii s-au antrenat în
premierã pe noul „Ion Oblemen-
co” luni seara. Toþi au convenit
cã este o arenã senzaþionalã, însã
n-au fost mulþumiþi de calitatea
gazonului. „A fost o senzaþie fru-
moasã pe noul stadion, trebuie sã

ne ridicãm la nivelul lui. Mi-ar fi
plãcut sã inaugurãm stadionul cu
o echipã de top din Europa, dar
dacã nu s-a putut, vom juca pri-
mul meci cu cine se va decide.
Au fost mici probleme la gazon,
dar sper ca ele sã se remedieze
pânã la primul meci” a spus Alex
Bãluþã. ªi Alex Mateiu a recunos-
cut cã suprafaþa de joc nu este la
înãlþimea aºteptãrilor: „Ne-am an-
trenat pe noul stadion, este fru-
mos, gazonul este destul de bun,
dar se putea ºi mai bun”. Antre-
norul Craiovei, Devis Mangia, a
spus: „Stadionul este frumos, de-
osebit, dar va fi ºi mai frumos
când va fi plin, asta aºteptãm. Nu
ºtiu cu cine vom juca primul meci
acolo, rãmâne de vãzut”.

Celelalte meciuri
din 16-imile
de finalã:

ªtiinþa Miroslava - U Cluj,
Chindia Târgoviºte - Academi-
ca Clinceni, UTA - CS Afumaþi,
Unirea Slobozia -  ASA Tg.
Mureº,  Metaloglobus -  Gaz
Metan, AFC Hermannstadt - FC
Voluntari, Petrolul - CS Mio-
veni, Juventus Bucureºti - Da-
cia Unirea Brãila, Aerostar Ba-
cãu – Dinamo, CSM ªcolar
Reºiþa – Viitorul, Sãnãtatea Cluj
– FCSB, Chiajna – Astra, FC
Argeº - CSM Poli Iaºi, ASU Poli
Timiºoara - ACS Poli Timiºoa-
ra, FC Botoºani - CFR Cluj.
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