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- Pe Popescu, de când l-au ales ºi-a

ajuns sus, n-a mai coborât niciodatã

sã mai vorbeascã cu alegãtorii.
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Sã recapitulãm: reuniunea
CExN al PSD s-a terminat
aproape de miezul nopþii de joi
spre vineri. În spatele uºilor
închise, tensiunea discuþiilor,
potrivit tuturor surselor, a atins
la un moment dat punctul de
fierbere al apei. ªi inclusiv Li-
viu Dragnea, negru de supãra-
re, dupã ºedinþa CExN, a mãr-
turisit: „PSD a trecut printr-o
mare cumpãnã”. S-a luat act de
demisia celor trei miniºtri Se-
vil Shhadeh de la Dezvoltare,
Rovana Plumb de la Fonduri
Europene, ºi Rãzvan Cuc de la
Transporturi.
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Copiii, persoanele cu vârsta
peste 65 de ani, femeile gravi-
de, bolnavii ce suferã de afecþi-
uni cronice ºi personalul sanitar
vor fi imunizaþi cu prioritate în
cadrul campaniei gratuite de
vaccinare din aceastã toamnã.
Vaccinarea antigripalã a popula-
þiei din grupele de risc va începe
la sfârºitul lunii octombrie sau
la începutul lunii noiembrie, au
precizat reprezentanþii Ministe-
rului Sãnãtãþii. În prezent, a fost
finalizatã procedura pentru achi-
ziþia unei prime cantitãþi de vac-
cin, mai micã decât necesarul
pentru tot anul.
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Craiovenii, ºi nu numai, sunt aºteptaþi, în acest weekend,
sã treacã pragul Centrului Multifuncþional din Romaneºti,
care gãzduieºte standurile Târgului de Comerþ al Olteniei.
Peste 100 de firme îºi expun produsele variate - dulciuri de
casã, deodorante naturale cu esenþã de lavandã, covoare
olteneºti, obiecte de încãlþãminte ºi îmbrãcãminte ºi pânã la
utilaje agricole mari, care sunt expuse în zona exterioarã.
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Roxana Bãnicã, noul secretar
general al Guvernului,
în locul lui Mihai Busuioc

Premierul Mihai Tudose a anun-
þat, ieri, dupã ºedinþa Comitetului
Executiv al PSD, cã secretar gene-
ral al Guvernului va fi Roxana Bã-
nicã, ea urmând sã preia funcþia de
la Mihai Busuioc, ales preºedintele
Curþii de Conturi. „Propunerea este
dna Roxana Bãnicã, fost secretar
general la Finanþe, actualmente se-
cretar general adjunct la Secreta-
riatul General al Guvernului”, a
anunþat premierul Mihai Tudose.
Plenul reunit al Senatului ºi Came-
rei Deputaþilor l-a votat, miercuri,
cu 275 de voturi „pentru” ºi 95 de
voturi „împotrivã” pe fostul secre-
tar general al Guvernului, Mihai
Busuioc, în funcþia de preºedinte al
Curþii de Conturi.

Tudose: Mãsura privind TVA
split nu va mai fi obligatorie
pentru toate firmele

Premierul Mihai Tudose a anun-
þat, ieri, cã mãsura privind TVA split
nu va mai fi obligatorie pentru toa-
te firmele, ci doar pentru cele care
intrã în insolvenþã, în faliment sau
au înregistrat întârzieri la plata
TVA. Întrebat ce se va întâmpla cu
modificãrile la Codul fiscal privind
TVA split, Tudose a spus: „Au înce-
put nuanþãrile în urma discuþiilor
cu patronatele. Unele observaþii ale
patronatelor sunt corecte ºi, pentru
a scurta cumva din procedura le-
gislativã, vom pune amendamente
la Senat ºi apoi la Camera Deputa-
þilor. Cred cã ar fi bine ca luni sã le
prezinte ministrul de Finanþe”. El a
spus cã mãsura nu va mai fi obliga-
torie pentru toate firmele. „Nu va
mai fi obligatoriu pentru toatã lu-
mea ci, în principiu, pentru firmele
care intrã în insolvenþã, în faliment,
sau firmele cu istoric fiscal nu foar-
te coerent, cu 2-3-4 întârzieri la TVA.
Va fi ºi un sistem de premiere, încer-
cãm sã-l fixãm, ºi va fi anunþat în
momentul depunerii amendamente-
lor, dar foarte curând”, a adãugat
Tudose. Senatul a decis, marþi, re-
trimiterea la Comisia de buget a pro-
iectului de lege privind plata TVA
defalcatã, liderul senatorilor PSD,
ªerban Nicolae, motivând cã nici
MFP, nici iniþiatorii amendamente-
lor nu au clarificat aspecte care þin
impactul bugetar al exceptãrii de
la aplicarea obligatorie.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Conducerea PSD a decis, ieri, ca
vicepremierul demisionar, Sevil
Shhaideh, sã devinã consilier de stat
la Guvern, Rovana Plumb sã preia
ºefia Comisiei pentru Afaceri Euro-
pene din Camera Deputaþilor, în timp
ce Rãzvan Cuc rãmâne cu postul
de parlamentar. „Am propus pen-
tru postul de preºedinte la Comisia
pentru Afaceri Europene, care era
vacant, pe doamna Rovana Plumb,
iar pentru postul de chestor, care
rãmâne liber prin plecarea dlui Paul
Stãnescu, pe dl. Adrian Þuþuianu”,
a mai spus preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, dupã ºedinþa Comitetului
Executiv al partidului.

Întrebat dacã Sevil Shhaideh va
deveni consilier de stat în Guvern, pre-
mierul Mihai Tudose a rãspuns: „La
ora asta cred cã a devenit deja. Actele

Preºedintele Klaus Iohannis l-a
primit, ieri, la Palatul Cotroceni, pe
Donald Tusk, preºedintele Consi-
liului European, discuþiile vizând
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Comitetul Executiv Naþional al PSD a votat noii miniºtri ai
Guvernului, fiind desemnaþi Felix Stroe la Ministerul Transportu-
rilor, Paul Stãnescu vicepremier ºi ministrul al Dezvoltãrii Regio-

nale ºi Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene.
Liderii PSD s-au reunit, ieri, într-o nouã ºedinþã a Comitetului

Executiv Naþional, dupã ce joi seara, dupã aproape ºapte ore, social
democraþii nu au mai dat vot pentru susþinerea faþã de cei trei

miniºtri care au anunþat cã sunt dispuºi sã demisioneze. Rovana
Plumb (ministrul delegat pentru fonduri europene), Sevil Shhai-

deh (viceprim-ministru, ministrul dezvoltãrii regionale) ºi Rãzvan
Cuc (ministrul Transporturilor) au anunþat cã vor demisiona din

Guvern. De asemenea, ieri a avut loc ºi o discuþie în Coaliþie,
pentru a lãmuri situaþia lui Viorel Ilie, ministrul susþinut de

ALDE, cãruia premierul îi dorea demisia. Surse politice spun cã
ALDE nu renunþã însã la susþinerea lui Viorel Ilie.

Noul ministru al Transportu-
rilor, Felix Stroe, s-a nãscut în
25 decembrie 1955 în localitatea
Valea Teancului din Buzãu. A ur-
mat cursurile Academiei Navale
Mircea cel Bãtrân Constanþa, iar
apoi studiile Academiei de Înalte
Studii Militare Bucureºti ºi Facul-
tatea de comandã. Între anii 1878
– 1991 a fost ofiþer activ în cadrul
Marinei Militare. Între 2000 ºi 2003
a deþinut funcþia de viceprimar al
oraºului Constanþa.

Postul de ministru al Fondu-
rilor Europene va fi ocupat de
Marius Nica. Acesta are 36 de ani
ºi a fost ministrul Fondurilor Eu-
ropene în guvernul Ponta. Este un
personaj crescut în umbra vicepre-
ºedintelui PSD Rovana Plumb.
Nica a absolvit Academia Naþiona-
lã de Informaþii în 2003, cu spe-
cializarea jurnalism, comunicare ºi
psiho-sociologie comportamenta-
lã, apoi a lucrat pânã în 2008 ca
ofiþer la MApN, unde analiza din

punct de vedere al managementu-
lui riscurilor de incidente de secu-
ritate pe cei care doreau sã se an-
gajeze în MApN. A avut propria
firmã, Holding Group Trading In-
ternational SRL.

Înlocuitorul lui Sevil Shhai-
deh în postul de vicepremier ºi
ministru al Dezvoltãrii Regio-
nale este senatorul Paul Stãnes-
cu. În vârstã de 60 de ani, Stãnes-
cu a absolvit în 1982 Facultatea

de Agronomie de la Craiova ºi pânã
în 2008 a activat în sectorul agri-
col. În 2008 a fost ales preºedinte
al CJ Olt, funcþie în care a fost
reales în 2012. Din 2010, este li-
derul filialei PSD Olt, iar în 2013 a
fost ales vicepreºedinte al partidu-
lui, fiind socotit unul dintre cei mai
influenþi lideri din teritoriu ai parti-
dului. În anul 2016, a fost ales în
Senatul României, unde ocupã
funcþia de chestor.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea
a declarat, ieri, cã refuzã sã mear-
gã la depunerea de jurãmânt a noi-
lor miniºtri ºi va intra în Palatul
Cotroceni abia dupã alegerile pre-
zidenþiale, susþinând cã nu mai are
încredere cã ºeful statului nu se
implicã politic. “Nu vreau sã mã
duc la Cotroceni decât dupã ale-
gerile prezidenþiale pentru cã nu
mai cred în neimplicarea politicã a
preºedintelui. Nu e un moft. Dacã
vrea sã vorbeascã de PSD sã se
facã membru. Altfel îl rog sã nu
mai vorbeascã despre PSD”, a fost
mesajul preºedintelui PSD pentru
ºeful statului Klaus Iohannis.

Liderul PSD a avut aceeaºi so-
licitare ºi pentru purtãtorul de cu-
vânt al Preºedinþiei, Mãdãlina
Dobrovolschi. “Cererea e trans-

Funcþii pentru demisionarele din Guvern Dragnea boicoteazã Preºedinþia
au fost semnat de dimineaþã”. De ase-
menea, Liviu Dragnea a spus cã Rãz-
van Cuc „are deja postul de parlamen-
tar”. Cuc este deputat de Giurgiu.

La rândul sãu, premierul a mai
spus, întrebat fiind dacã ºi-a
schimbat pãrerea despre probleme-
le penale ale fostului vicepremier
Sevil Shhaideh, motiv pentru care
a cerut remanierea ei, cã s-a refe-
rit la acele probleme care, din cau-
za naturii penale, nu cã ar fi vino-
vatã, pot aduce atingere activitãþii
în relaþia cu Bruxelles-ul. „Ca ºi
consilier, domnia sa ne va ajuta
foarte mult pe ceea ce are experi-
enþã. Cred cã e cea mai bunã din
þarã pe aceastã zonã, în ceea ce
înseamnã dezvoltarea regionalã,
reforma administrativã, la Gu-
vern”, a adãugat premierul.

misã ºi cãtre purtãtorul de cu-
vânt. Nu trebuie sã facã confe-
rinþe la Cotroceni sã spunã ce tre-
buie sã facã PSD. Vrea sã îºi
spunã pãrerea, sã semneze ade-
ziunea ºi vine la partid”, a mai
spus Dragnea.

Cât priveºte relaþia cu Klaus Io-
hannis ºi cum s-a ajuns în aceastã
situaþie, Dragnea a precizat: “ Am
stat cu mâna întinsã pânã mi-a
amorþit. Nu cred cã PSD sau eu
am fãcut instituþional ceva împo-
triva preºedintelui Iohannis. Eu nu
mai vreau sã merg în Palatul Co-
troceni”. Întrebat ce va face dacã
picã ºi Cabinetul Tudose, preºe-
dintele Klaus Iohannis a declarat
joi cã îºi va pune serios întreba-
rea dacã PSD este capabil sã gu-
verneze.

Klaus Iohannis a discutat cu preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk despre consolidarea UE

pregãtirea unei foi de parcurs pri-
vind paºii de urmat pentru conso-
lidarea UE.

“Preºedintele României, domnul

Klaus Iohannis, l-a primit, ieri, 13
octombrie a.c., la Palatul Cotro-
ceni, pe preºedintele Consiliului
European, domnul Donald Tusk.
Preºedintele Donald Tusk se aflã
într-un proces de consultare a
membrilor Consiliului European în
vederea pregãtirii unui document,
de tip foaie de parcurs, privind
paºii care urmeazã sã fie întreprinºi
în procesul de consolidare a Uniu-
nii Europene. Documentul urmea-
zã sã fie discutat la reuniunile vii-
toare ale Consiliului European”, se
aratã într-un comunicat transmis
de Administraþia Prezidenþialã.

Klaus Iohannis a reiterat în mod
ferm poziþia României de a nu ac-
cepta propuneri care conduc cã-
tre o Europã cu douã sau mai mul-
te viteze sau cãtre o Europã a cer-
curilor concentrice, precizeazã
Administraþia Prezidenþialã, afir-
mând ca astfel de opþiuni nu ar face

decât sã adânceascã diviziunile în-
tre statele membre.

Preºedintele României a afirmat
cã principiul inclusivitãþii trebuie sã
aibã un rol esenþial în procesul de
consolidare a Uniunii Europene.
“Avansarea într-o formulã de uni-
tate ºi coeziune, fãrã fragmentãri
în rândul statelor membre, trebuie
sã fie principalul obiectiv la nivel
european”, se aratã în comunicat.

În cadrul discuþiei, Klaus Iohan-
nis a pledat pentru o Europã unitã,
puternicã, coezivã ºi coerentã, mai
aproape de cetãþenii sãi ºi puternic
profilatã în plan global. “Acest de-
ziderat va defini acþiunea Româ-
niei pe perioada deþinerii Preºedin-
þiei Consiliului Uniunii Europene în
primul semestru din 2019”, se aratã
in comunicat. Klaus Iohannis si
Donald Tusk au abordat ºi elemen-
te legate de pregãtirea summitului
care va avea loc la Sibiu în 2019.
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Sã recapitulãm: reuniunea CExN al PSD
s-a terminat aproape de miezul nopþii de
joi spre vineri. În spatele uºilor închise,
tensiunea discuþiilor, potrivit tuturor sur-
selor, a atins la un moment dat punctul de
fierbere al apei. ªi inclusiv Liviu Dragnea,
negru de supãrare, dupã ºedinþa CExN, a
mãrturisit: „PSD a trecut printr-o mare
cumpãnã”. S-a luat act de demisia celor
trei miniºtri Sevil Shhadeh de la Dezvol-
tare, Rovana Plumb de la Fonduri Euro-
pene, ºi Rãzvan Cuc de la Transporturi.
Demisiile acestora – pasul înapoi – fuse-
serã solicitate imperativ de premierul Mi-
hai Tudose pe motive diferite. Pentru cele
douã doamne, din cauza problemelor avu-
te cu justiþia, în dosarul „Belina”. Greu de
spus ce s-a mai încercat în ceasul al doi-
sprezecelea, dar, oricum, Mihai Tudose ºi-
a pus mandatul de premier în joc. ªi prin
acest gest extrem, liderii PSD s-au vãzut

cu spatele la zid. Liviu Dragnea, liderul
partidului, nu a câºtigat în faþa premierul
Mihai Tudose, dar nici acesta, la rândul
sãu, nu ºi-a adãugat vreun spor de imagi-
ne. Pierderile colaterale vor fi cunoscute
în curând. A fost cea de a doua teribilã
„cumpãnã”, dupã cea de acum patru luni,
când a fost basculat ex-premierul Sorin
Grindeanu, din interiorul partidului social-
democrat ºi orice confruntare de aceastã
facturã lasã urme nu uºor de cicatrizat în
pofida aparenþelor. Liviu Dragnea spunea
cã „sentimentul de frustrare din PSD
e pe situaþie”. A mai spus câte ceva de-
spre comunicarea defectuoasã, devenitã
o adevãratã marotã. Înlocuitorii miniºtri-
lor remaniaþi – deciºi în ºedinþa Comite-
tului Executiv Naþional – votaþi ieri, sunt
Felix Stroe la Ministerul Transporturilor,
Paul Stãnescu – vicepremier ºi ministrul
Dezvoltãrii Regionale, Marius Nica – mi-

nistru delegat al Fondurilor Europene. Li-
derul ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, nu
vrea sã renunþe, în ruptul capului, la mi-
nistrul Viorel Ilie, chiar dacã premierul
Tudose nu îl mai vrea în Guvern. Au mai
fost aduse în discuþie ºi alte scenarii, ori-
cum discutabile. Liviu Dragnea nu a pier-
dut conducerea partidului ºi nici nu o va
pierde cu una, cu douã, dar a devenit evi-
dent, chiar prea evident, cã are nu puþini
frondeuri. Uneori lasã impresia, ºi asta
deranjeazã, cã e deplin convins de faptul
cã alegerile parlamentare de anul trecut
au fost câºtigate doar de el ºi programul
economic „fãrã cusur”, prezentat pânã
la saþietate în toate împrejurãrile. Pe
atunci era nespus de reþinut, meticulos
ºi organizat. ªi în mesaje, dar ºi coordo-
narea aparatului de partid din teritoriu.
Victoria teafãrã, în alegerile parlamenta-
re ºi apoi imposibilitatea desemnãrii lui

ca premier, din motivele cunoscute, l-au
transformat în ceea ce nu afiºase pânã
atunci. Viitori miniºtri aveau sã fie cu-
noscuþi dupã rezultatul alegerilor. Situa-
þiunea nu e banalã. ªi tocmai originalita-
tea – indiscutabilã – i-a jucat ulterior fes-
te. Fiindcã s-a vãzut cã dincolo de crite-
rii, care nu aveau neapãrat de-a face cu
profesionalismul riguros, PSD-ul resim-
te o lipsã de resursã umanã adecvatã. Fie
cã în realitate nu a fost identificatã, fie
cã solicitatã a refuzat sã punã umãrul,
lãsând loc liber pentru soluþii mai mult
sau mai puþin improvizate. A doua ispra-
vã a lui Liviu Dragnea, la patru luni dupã
precedenta, deºi nu a avut logicã politicã,
nu are nici strãlucire. ªi, în plus, de joi
seara este greu de presupus, în pofida de-
claraþiilor „de culoare”, cã relaþia lui cu
premierul Mihai Tudose mai rezoneazã
identic, ceea ce lasã loc imaginaþiei.

Vaccinarea este importantã în
special pentru persoanele cu risc
de complicaþii datorate gripei ºi
pentru persoanele care îngrijesc
aceste persoane, care beneficiazã
de vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie. Printre aces-
tea se numãrã persoanele cu vâr-
sta cuprinsã între 6 luni ºi 64 de
ani în evidenþã cu afecþiuni medi-
cale cronice pulmonare, cardio-
vasculare, metabolice, renale, he-
patice, neurologice, diabet zaha-
rat, obezitate, astm sau virusul
imunodeficienþei umane; femeile
gravide; medicii, cadrele sanitare
medii ºi personalul auxiliar, atât din
spitale, cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire (copii sau bã-
trâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi cro-
nici, care prin natura activitãþii vin

Cine beneficiazã de vaccinare
gratuitã în aceastã toamnã?

Copiii, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, femeile
gravide, bolnavii ce suferã de afecþiuni cronice ºi personalul

sanitar vor fi imunizaþi cu prioritate în cadrul campaniei
gratuite de vaccinare din aceastã toamnã. Vaccinarea
antigripalã a populaþiei din grupele de risc va începe la

sfârºitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie, au
precizat reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii. În prezent, a

fost finalizatã procedura pentru achiziþia unei prime cantitãþi
de vaccin, mai micã decât necesarul pentru tot anul.

în contact respirator cu pacienþii
sau asistaþii; persoane, adulþi ºi
copii, rezidente în instituþii de
ocrotire socialã precum ºi persoa-
ne care acordã asistenþã medica-
lã, socialã ºi îngrijiri la domiciliu
persoanelor la risc înalt; toate per-
soanele cu vârsta egalã sau peste
65 de ani.

În afara acestor grupe de risc,
care beneficiazã de vaccin gratuit,
vaccinarea antigripalã este utilã ºi
pentru celelalte persoane, care pot
procura vaccinul din farmacii la
preþuri accesibile.

Avertisment
din partea medicilor

Gripa este o boalã care poate fi
mortalã, iar principalele grupe de
risc sunt reprezentate de bãtrâni,
bolnavi cronic, femei gravide ºi

copii. Chiar dacã vaccinul antigri-
pal rãmâne cea mai eficientã mo-
dalitate de protecþie împotriva îm-
bolnãvirilor de sezon, medicii re-
comandã populaþiei sã þinã seama
ºi de o serie de mãsuri preventive.
Este necesar sã fie respectate nor-
mele generale de igienã, precum
spãlarea mâinilor ori de câte ori e
nevoie ºi pãstrarea unei igiene cor-
porale riguroase. În aceastã perioa-
dã este indicat consumul de fruc-
te ºi legume, care asigurã un aport
optim de vitamine, pentru întãri-
rea sistemului imunitar. Este, de
asemenea, important sã se respec-
te orele de somn pentru a evita
slãbirea sistemului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este aceea de a se feri pe
cât posibil de deplasãrile care cre-
eazã premisele îmbolnãvirii sau a
apariþiei complicaþiilor afecþiuni-

lor existente. În cazul în care apar
primele semne de boalã – febrã,
dureri de cap ºi de gât sau tuse –
trebuie anunþat telefonic, în cel
mai scurt timp posibil, medicul de
familie.

Totodatã, specialiºtii atrag aten-
þia cã persoanele afectate de vi-
roze respiratorii au tendinþa de a
lua medicamente fãrã a consulta
în prealabil un doctor. Medicii
susþin cã automedicaþia devine o
mare problemã, în aceastã perioa-
dã a anului, odatã cu creºterea nu-
mãrului de persoane care au pro-
bleme din cauza virozelor respi-
ratorii ºi a pneumoniilor.

Peste 300 de cazuri
de pneumonie,
într-o sãptãmânã

În ultima sãptãmânã, în jude-
þul Dolj s-au înregistrat 943 de
cazuri de infecþii acute ale cãilor

respiratorii superioare ºi 347 de
cazuri de pneumopatii acute.
Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii ºi gripã înregis-
trat  în aceastã sãptãmânã
(1.290) este uºor crescut faþã
de valoarea înregistratã în ace-
eaºi sãptãmâna a anului trecut
(1.024 cazuri), dar se încadrea-
zã în limitele sezonului.

Rata incidenþei în rândul po-
pulaþiei a cazurilor de IACRS a
fost de 135,22‰oo, a pneumo-
patiilor a fost de 49,75‰oo iar a
gripei de 0‰oo. Ponderea spita-
lizãrilor din numãrul total de ca-
zuri a fost 12,17%. Întrucât mor-
biditatea înregistratã se aflã în
intervalul aºteptat ºi nu existã
dovada circulaþiei de virusuri gri-
pale în rândul populaþiei, Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj ca-
racterizeazã sãptãmâna prin lip-
sã de activitate gripalã.

RADU ILICEANU
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Pe rolul Tribunalului Dolj s-a
înregistrat, miercuri, 11 octombrie
a.c., un dosar în care craioveanca
Fãnica Vlad, registrator medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova la data comiterii fapte-
lor, a fost trimisã în ju-
decatã, sub control judi-
ciar, pentru comiterea
infracþiunii de trafic de
influenþã, cauzã în care
cercetãrile au fost efec-
tuate de ofiþerii de poliþie
judiciarã ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, din cadrul
Direcþiei Generale Anti-
corupþie (D.G.A.), sub
coordonarea procuroru-
lui desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Potrivit
unui comunicat de ieri al DGA, în
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor s-a reþinut faptul cã,
«pe 12 aprilie a.c., la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj a fos-
t înregistrat denunþul unei persoa-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Secþiei 4
Poliþie Craiova, cu sprijinul colegi-
lor din cadrul Secþiei 5 Poliþie Ru-
ralã Pieleºti, Secþiei 1 Poliþie Rura-
lã Melineºti, Poliþiei oraºului Piatra
Olt ºi a cinci grupe de luptãtori din
cadrul Serviciului de Acþiuni Spe-

Registrator medical de la Spitalul de Urgenþã Craiova,Registrator medical de la Spitalul de Urgenþã Craiova,Registrator medical de la Spitalul de Urgenþã Craiova,Registrator medical de la Spitalul de Urgenþã Craiova,Registrator medical de la Spitalul de Urgenþã Craiova,
la judecatã pentru trafic de influenþãla judecatã pentru trafic de influenþãla judecatã pentru trafic de influenþãla judecatã pentru trafic de influenþãla judecatã pentru trafic de influenþã

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au trimis în judecatã, sub control judi-
ciar, o craioveancã, fostã registrator medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, sub
acuzaþia de trafic de influenþã. În urmã cu câþiva
ani, femeia a cerut ºi primit 2.900 de euro de la
un bãrbat, pentru a-i angaja soþia în cadrul uni-

tãþii medicale, însã nu ºi-a respectat promisiu-
nea. S-a pensionat între timp, bãrbatul i-a cerut
banii înapoi, însã femeia i-a promis cã rezolvã în
luna septembrie a.c., în contul sumei respecti-
ve, la care s-ar mai fi adãugat 1.000 de euro.
Numai cã nici de aceastã datã nu a ieºit aranja-
mentul, astfel cã femeia a fost denunþatã.

ne prin care arãta cã, în vara anu-
lui 2013, i-a remis numitei V.F. (n.r.
- Vlad Fãnica) suma de 2.900 euro
pentru a-ºi trafica influenþa asu-
pra unor funcþionari din cadrul in-
stituþiei în care îºi desfãºura acti-

vitatea, pentru ca soþia sa sã fie
angajatã pe un post de asistent
medical în cadrul aceluiaºi spital.
Întrucât pânã în cursul lunii mar-
tie 2017, persoana nu a fost an-
gajatã pe postul dorit, denunþãto-

rul i-a solicitat inculpatei V.F. re-
stituirea sumei de 2.900 euro, as-
pect confirmat de cãtre aceasta
printr-un angajament scris, datat
ºi semnat personal, plata urmând
sã se efectueze în douã tranºe. În-

trucât inculpata nu ºi-a
onorat promisiunea, de-
nunþãtorul a sesizat aces-
te aspecte organelor de
cercetare penalã. În luna
septembrie 2017, au fost
scoase la concurs mai
multe posturi de asistent
medical la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, iar V.F. a promis cã,
în contul sumei de 2.900
euro, la care s-ar fi adãu-
gat cel mult 1.000 euro,
va interveni pe lângã per-
soane cu funcþii de deci-

zie în cadrul instituþiei spitaliceºti
în scopul menþionat. În urma con-
cursului, soþia denunþãtorului a
fost declaratã „respins”».

Având în vedere cele constata-
te în urma administrãrii probato-

riului, pe 8 septembrie a.c., ofiþerii
S.J.A. Dolj au pus în executare
mandatul de aducere emis de pro-
curor pe numele Fãnicãi Vlad,
aceasta fiind adusã la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde procurorul de caz a dis-
pus efectuarea în continuare a ur-
mãririi penale faþã de suspectã ºi
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã, fiind instituitã
mãsura preventivã a controlului
judiciar.

Dosarul a intrat acum în came-
ra preliminarã a Tribunalului Dolj,
instanþã care joi, 12 octombrie a.c.,
a menþinut mãsura controlului ju-

diciar faþã de femeie: „Constatã
legalitatea ºi temeinicia mãsurii
controlului judiciar dispusã faþã de
inculpata Vlad Fãnica, mãsura
dispusa prin ordonanþa cu nr. 235/
P/2017 din 08.09.2017 a Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar privind pe inculpata Vlad
Fãnica. Respinge cererea formu-
latã de inculpatã prin apãrãtor
ales de încetare a obligaþiei de a
pãrãsi teritoriului României. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, azi
12.10.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 

Reþea de hoþi din societãþi comerciale
destructuratã de poliþiºtii craioveni

Poliþiºtii doljeni, cu sprijinul colegilor din Olt, au descins,
joi, la ºapte adrese din Piatra Olt, la persoane suspectate cã
fac parte dintr-o reþea de hoþi care acþiona pe raza judeþului
Dolj, cinci olteni cu vârste cuprinse între 18 ºi 36 de ani
fiind reþinuþi pentru 24 de ore. Aceºtia sunt suspectaþi cã au
sustras acumulatori, piese ºi subansamble auto de la socie-
tãþi comerciale, prejudiciul total cauzat fiind de peste 40.000
lei. Asearã inculpaþii au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare preventivã.

ciale – I.P.J. Dolj ºi S.A.S. – I.P.J.
Olt, au efectuat joi, 12 octombrie
a.c., 7 percheziþii domiciliare la lo-
cuinþele a 7 persoane cu vârste cu-
prinse între 18 ºi 36 de ani, bãnui-
te de comiterea de furturi de pie-
se, componente ºi subansamble
auto. „Este vorba de furturi co-

mise în luna noiembrie a anului
trecut, respectiv luna aprilie a
acestui an, dintr-un parc auto se-
cond-hand situat pe Centura de
Nord a Craiovei, respectiv din in-
cinta unui punct de lucru al unei
societãþi comerciale cu sediul în
localitatea Iºalniþa, judeþul Dolj,
fapte prin care a fost produs un
prejudiciu de peste 40.000 lei”, a
declarat inspector principal Cãtã-
lin Dochia, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Cercetãrile în dosar au demarat
în luna aprilie, când doi membri ai
acestei grupãri au fost prinºi în fla-
grant având în maºina cu care cir-
culau pe DE 70 bunuri sustrase de
la Iºalniþa. La momentul respectiv,
pentru reþinerea celor doi, poliþiºtii
au tras 7 focuri de armã. Cei doi
bãrbaþi aflaþi în autoturism au fost
prinºi, imobilizaþi ºi conduºi la se-
diul Secþiei 4 Poliþie, unde s-a sta-
bilit cã se numesc Cristinel Pom-
pei, de 27 de ani ºi Conea Mihai, de
28 de ani, ambii din localitatea Pia-
tra Olt, judeþul Olt. Oltenii au fost
reþinuþi, apoi arestaþi pentru 30 de
zile, iar prejudiciul cauzat, în valoa-
re de aproximativ 20.000 lei, a fost
recuperat în totalitate ºi restituit
societãþii comerciale pãgubite.

Cercetãrile au continuat, s-a sta-
bilit cã cei doi fac parte dintr-o gru-
pare mai mare, iar poliþiºtii Secþiei
4 Craiova au documentat activita-
tea infracþionalã a persoanelor în

cauzã, astfel cã au fost obþinute de
la instanþã autorizaþii de percheziþii
pentru ºapte adrese din Piatra Olt,
aparþinând suspecþilor. Mai multe
persoane au fost ridicate ºi aduse
la Craiova, la sediul Secþiei 4 Poli-
þie Craiova, iar în urma audierilor
s-a dispus efectuarea în continua-
re a urmãririi penale faþã de Lau-
renþiu Mihai, de 33 de ani, ºi Flo-
rin Pompei, de 31 de ani, pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt cali-
ficat în dosarul privind furtul de
acumulatori din parcul auto de pe
Centura de Nord a Craiovei, iar-
 faþã de Florian Toma, de 22 de ani,
Ion Mihai ºi Mielu Mihai, ambii de
18 ani, pentru sãvârºirea infracþi-
unii de furt calificat în dosarul pe-
nal privind furtul de piese ºi suban-
samble auto din incinta punctului

de lucru al societãþii comerciale din
localitatea Iºalniþa.

Cei cinci suspecþi au fost reþi-
nuþi pe bazã de ordonanþã de reþi-
nere, fiind introduºi în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al I.P.J.
Dolj. Ieri dupã-amiazã au fost pre-
zentaþi, pe rând, Judecãtoriei Cra-
iova, instanþã care a emis mandat
de arestare preventivã pentru o pe-
rioadã de 30 de zile pe numele lui
Ion Mihai, de 18 ani, în timp ce
faþã de Florian Toma, de 22 de ani,
ºi Mielu Mihai, de 18 ani, a fost
luatã mãsura arestului la domiciliu
pentru 30 de zile. Oamenii legii ur-
mau sã-i ducã în faþa judecãtori-
lor, cu propunere de arestare pre-
ventivã ºi pe Florin Pompei ºi La-
urenþiu Mihai, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Aflat la cea de-a II-a ediþie, Târ-
gul de Comerþ al Olteniei ºi-a des-
chis porþile ieri ºi va putea fi vizi-
tat pânã duminicã, inclusiv. Zona
este deosebit de atractivã ºi pen-
tru cã, în aceeaºi incintã a Centru-
lui Multifuncþional, se desfãºoarã
simultan încã douã târguri expozi-
þionale, Agro Oltenia ºi Expo Vin
Oltenia. „Þin sã mulþumesc tutu-
ror participanþilor ºi expozanþilor
care au vrut sã vinã alãturi de noi
la aceastã ediþie a Târgului de Co-
merþ al Olteniei, atât celor care se
aflã în interiorul Centrului Multi-
funcþional, cât ºi celor care au ex-
pus afarã. Ne aflãm la cea de-a II-
a ediþie ºi ne aºteptãm sã fie un
succes pe mãsura celei de anul tre-
cut, luând în considerare faptul cã
multe firme sunt, din nou, printre
participanþii de astãzi”, le-a urat
bun-venit tuturor participanþilor,
dar ºi vizitatorilor, Cristina Viºte,
organizatorul Târgului de Comerþ
al Olteniei. În deschidere, membrii
Ansamblului Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” au oferit tuturor
participanþilor un spectacol de dan-
suri ºi cântece populare.

35 de milioane de
euro au intrat în
agricultura judeþului

Reprezentantul Oficiului Jude-
þean pentru Investiþii Rurale Dolj,
Daniel Popescu, a subliniat, impor-
tanþa unui astfel de eveniment pen-
tru fermieri, aceºtia putând sã se
informeze, deopotrivã, ºi despre

Craiovenii, ºi nu numai, sunt aºteptaþi, în acest weekend,
sã treacã pragul Centrului Multifuncþional din Romaneºti,
care gãzduieºte standurile Târgului de Comerþ al Olteniei.
Peste 100 de firme îºi expun produsele variate - dulciuri de
casã, deodorante naturale cu esenþã de lavandã, covoare ol-
teneºti, obiecte de încãlþãminte ºi îmbrãcãminte ºi pânã la
utilaje agricole mari, care sunt expuse în zona exterioarã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

posibilitãþile de a-ºi dezvolta mici-
le ferme prin proiecte cu fonduri
europene. „Aceastã expoziþie este
deosebitã, în opinia mea, pentru cã
adunã laolaltã fel ºi fel de produ-
cãtori, atât agricoli, cât ºi non-
agricoli. Agenþia pentru finanþarea
investiþiilor rurale deruleazã fondul
european pentru agriculturã ºi dez-

voltare ruralã, iar pe exerciþiul fi-
nanciar actual sunt alocate 8 mili-
arde de euro. Judeþul Dolj a avut
un target ambiþios, pânã în prezent
am plãtit circa 35 de milioane de
euro, la care se adaugã ºi co-fi-
nanþarea naþionalã, iar pe unele
mãsuri, co-finanþarea privatã”.
Acesta a mai spus cã existã multe
mãsuri care vizeazã exploataþiile
agricole -  tânãrul fermier, cele
pentru fermele mici, în pomicul-

turã, în procesarea producþiei agri-
cole ºi pomicole, precum ºi mã-
suri non-agricole pentru zona ru-
ralã. „Am mulþumirea cã printre
participanþii la acest târg se aflã ºi
producãtori care au fost finanþaþi
de instituþia noastrã”, a punctat
Daniel Popescu.

182 de companii
din Dolj, aplicante
în programul
StartUp Nation

Radu Ghinea, reprezentantul
Oficiului Teritorial pentru IMM-
uri Craiova, a subliniat, la rândul
lui, participarea numeroasã a ex-
pozanþilor în cadrul acestei ediþii,
precum ºi faptul cã printre aceº-

tia se aflã ºi firme care au benefi-
ciat de programele implementate
de instituþia amintitã. „Am ajuns
pe ultima sutã de metri la deschi-
derea oficialã a acestui târg pen-
tru cã, în clipa de faþã, am la bi-
rou peste 182 de companii care
semneazã acordul de finanþare pe
programul StartUp Nation. Este
îmbucãtor sã vãd cã sunt prezenþi
atât furnizori, cât ºi beneficiari ai
noºtri pe alte programe. Îmi pla-
ce cã au industrii creative, deoa-
rece o cheie importantã pentru
agenþie este sã finanþeze industrii-
le creative, dar ºi IT-ul ºi partea
de hard inovativ”, a afirmat repre-
zentantul Oficiului Teritorial pen-
tru IMM-uri Craiova.

Târgurile expoziþio-
nale agricole
capãtã tradiþie
ºi în zona noastrã

Ion Gavrilescu, consilier supe-
rior la Direcþia Agricolã Dolj, a
subliniat faptul cã toate cele trei
târguri expoziþionale, care se aflã
în desfãºurare la Craiova în aces-
te douã zile, îi ajutã mult ºi pe agri-
cultorii din Dolj, iar faptul cã or-
ganizarea lor se continuã de la un
an la altul este semnul cã agricul-
tura judeþului se aflã pe mâini bune,
fermierii fiind tot mai preocupaþi
în aceastã direcþie. „Agricultura
doljeanã este mare consumatoare
de inputuri ºi ne oferã ºi materii
prime pentru toate sectoarele pre-
zente aici, motiv pentru care ne

bucurãm cã acest târg are conti-
nuitate, devine tradiþie. Este un
semn cã existã prosperitate în
aceastã zonã a þãrii”, a spus Ion
Gavrilescu.

Cosmetice naturale,
cu esenþã
de lavandã

Aºadar, astãzi ºi mâine, peste
100 de expozanþi îºi aºteaptã vi-
zitatorii, în locaþia amintitã. La
standuri, sunt produse extrem de
variate. Chiar la intrare în clãdi-
rea Centrului Multifuncþional vã
aºteaptã producãtori cu dulciuri de
casã apetisante ºi un producãtor
de articole cosmetice, pe bazã de
lavandã. Familia Dîrjan a venit din
Sãlaj, unde deþine o suprafaþã de
2,5 hectare cultivate cu lavandã.
Cei doi soþi se ocupã de tot lanþul
tehnologic, cultivã lavanda, o re-
colteazã, apoi o proceseazã ºi o
comercializeazã sub formã de sã-
punuri parfumate, balsam pentru
buze, deo stick-uri ºi apã parfu-
matã sau sãculeþi decorativi cu
pulbere de lavandã. „Toate pro-
dusele noastre sunt naturale, chiar
ºi la produsele pentru înfrumuse-
þare am folosit esenþã de lavandã
ºi stabilizatori naturali, pe bazã de
cearã de albine. Preþurile sunt
puþin mai mari, dar produsele sunt
de o calitate superioarã”, ne-a pre-
cizat reprezentantul firmei Agro
Team Dîrjan, unul dintre expo-
zanþii cu cel mai frumos stand din
cadrul târgului.
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Secþiunile Galei de anul acesta,
8 la numãr, au fost gândite în aºa
fel încât sã reflecte cât mai bine

Uniunea bancarã îºi poate atin-
ge potenþialul maxim ºi poate pune
la dispoziþie toate instrumentele
necesare pentru a face faþã unor
crize viitoare numai dacã toate
componentele sale sunt pe deplin
puse în aplicare. „Finalizarea Uni-
unii bancare constituie o etapã
esenþialã pentru viitorul Uniunii
economice ºi monetare ºi pentru
clãdirea unui sistem financiar care
sã sprijine crearea de locuri de
muncã ºi creºterea economicã. Ne
dorim un sector bancar care sã
absoarbã crizele ºi sã împartã ris-
curile prin intermediul canalelor pri-
vate, astfel încât contribuabilii sã nu
fie primii care sã suporte nota de
platã. Prezentãm acum idei prag-
matice pentru a avansa, în paralel,
cu partajarea riscurilor ºi cu redu-
cerea riscurilor. Sperãm cã acestea
vor constitui pentru colegiuitorii UE
un subiect de reflecþie util, care sã
le permitã sã ajungã, pânã în 2018,
la un consens cu privire la mãsurile
care mai trebuie adoptate…”, a de-
clarat Valdis Dombrovskis, vicepre-
ºedinte al Comisiei Europene, res-
ponsabil cu stabilitatea financiarã,
serviciile financiare ºi Uniunea pie-
þelor de capital. 

Asigurarea în continuare a unei
supravegheri de înaltã calitate

Principalele elemente ale comu-
nicãrii se axeazã pe de o parte, pe

Aceastã mãsurã a fost luatã în-
 prima parte a lunii septembrie -
pentru 10 state: Belgia, Cehia,
Spania, Italia, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, Portugalia ºi Fin-
landa. Acestora li se adaugã acum
alte cinci þãri: România, Croaþia,

Gala Fondurilor StructuraleGala Fondurilor StructuraleGala Fondurilor StructuraleGala Fondurilor StructuraleGala Fondurilor Structurale
Începând cu data de 12 octombrie 2017, organizaþiile

care au implementat proiecte din fonduri europene sau
din alte surse de finanþare nerambursabilã se pot înscrie
la cea de-a II-a ediþie a Galei Fondurilor Structurale
organizatã de Reprezentanþa Comisiei Europene în
România ºi Structural Consulting Group

structura ultimelor apeluri de pro-
iecte din cadrul financiar 2007 –
2013 ºi sã ofere ºansa proiectelor

nefinalizate în 2014 sã se înscrie
acum. Gala de anul acesta are ºi
douã secþiuni dedicate start-up-uri-
lor ºi structurilor de economie so-
cialã create prin proiectele-umbrelã
din cadrul apelurilor România Start
Up ºi Economie Socialã din 2014-
2015, apeluri care au creat o mare
efervescenþã la nivel naþional. Aºa-
dar, înscrierile sunt deschise atât
organizaþiilor care au implementat
proiecte din fonduri nerambursa-
bile europene ºi din surse alterna-
tive, cât ºi structurilor create ºi
dezvoltate prin proiecte cu ajuto-
rul finanþãrilor acordate (spre
exemplu structuri de economie
socialã sau start-up-uri). Terme-
nul limitã de transmitere a aplica-
þiilor este 15 noiembrie 2017. Com-
pletarea ºi transmiterea formularu-
lui de înscriere se fac online pe -

Secþiunile  Galei  Fonduri lor Structurale  2017 :
1. Bucuroºi de oaspeþi 
2. ªcoala face omul OM
3. Infrastructura... pe catwalk!
4. Schuman-ul european în Poiana lui Iocan!
5. Prâslea cel voinic în Þara Finanþãrilor
6. Cu impact INCLUS!
7. Start-up deºtept
Finanþatori la scarã micã pentru impact la scarã mare

www.fonduri-structurale.ro/gala
(link is external). Proiectele ce vor
fi premiate vor fi decise în urma
jurizãrii care se va face pe fiecare
dintre cele 8 secþiuni de cãtre un
juriu format din profesioniºti în
domeniul finanþãrilor europene ºi

personalitãþi cu competenþe recu-
noscute în domeniile care fac ob-
iectul secþiunilor. Anunþarea câºti-
gãtorilor ºi decernarea premiilor se
va face în decembrie 2017, la Bu-
cureºti, în cadrul Galei Fondurilor
Structurale.

Uniunea bancarã va asigura dezvoltarea
unui sistem financiar stabil

Comisia Euro-
peanã a publicat,
recent, o comuni-
care ce traseazã o
traiectorie ambi-
þioasã, dar realistã,
pentru ajungerea
la un acord asupra
aspectelor restan-
te ale Uniunii
bancare, pe baza
angajamentelor
asumate de
Consiliul UE. Împreunã cu Uniunea pieþelor de capital,
Uniunea bancarã finalizatã va asigura dezvoltarea unui sistem
financiar stabil ºi integrat în UE, iar cetãþenii ºi companiile
europene vor beneficia de o integrare financiarã sporitã.

un acord rapid privind pachetul
cuprinzãtor de reforme, prezentat
în luna noiembrie 2016; iar pe de
altã parte. Pe de altã parte, pe  pro-
grese privind sistemul european de
asigurare a depozitelor, astfel în-
cât toþi deponenþii din cadrul Uni-
unii bancare sã beneficieze de ace-
laºi nivel de protecþie, indiferent de
situarea lor geograficã, prin inter-
mediul unui sistem european unic
de asigurare a depozitelor (EDIS).
ªi nu în ultimul rând pe  un meca-
nism de sprijin bugetar pentru Uni-
unea bancarã, prin crearea unui
mecanism comun de sprijin pen-
tru Fondul unic de rezoluþie (SRF)
pentru a se proteja stabilitatea fi-
nanciarã. Elementele comunicãrii
se mai axeazã ºi pe reducerea sto-
cului de credite neperformante,
printr-un pachet de mãsuri ce ur-
meazã a fi adoptat în primãvara
anului 2018 precum ºi pe mãsuri
pentru titlurile garantate cu obliga-
þiuni suverane, prin prezentarea în
2018 a unei propuneri care sã per-
mitã dezvoltarea de astfel de titluri.
Totodatã se are în vedere ºi asi-
gurarea în continuare a unei su-
pravegheri de înaltã calitate, prin
prezentarea unei propuneri ca fir-
mele mari de investiþii care desfã-
ºoarã activitãþi asimilabile celor
bancare sã fie considerate insti-
tuþii de credit ºi sã facã obiectul
supravegherii bancare.

România, pe lista celor care pot creºte
suma plãtitã în avans fermierilor

Comisia
Europeanã a
inclus alte cinci
state, printre
care ºi Româ-
nia, pe lista
celor care pot
creºte suma
plãtitã în avans
fermierilor
afectaþi de
condiþiile clima-
tice dificile din
prima jumãtate
a acestui an. În urma
acestei decizii, fermieri
din 15 state membre
sunt acum eligibili
pentru a primi în avans
plãþi mai mari.

Irlanda, Grecia ºi Marea Britanie,
state care au cerut mai târziu acest
sprijin ºi care au reacþionat dupã
ce procedurile pentru primele 10
state erau deja demarate. Astfel,
pentru a evita îngreunarea între-
gului proces, Comisia a decis sã
abordeze separat cererile celor
douã grupuri de state.

Diferitele condiþiile climatice
dificile, de la secetã la ploi puter-
nice, pe care au trebuit sã le în-
frunte anul acesta, i-au pus pe
fermieri în faþa unor dificultãþi
financiare. Permiterea creºterii

nivelului plãþilor efectuate în
avans de autoritãþile naþionale
cãtre fermieri, conform politicii
agricole comune, are ca scop
ameliorarea problemelor care þin
de fluxul de numerar.

50% din totalul plãþilor direct
Acordul acoperã plãþile direc-

te cãtre fermieri ºi anumite plãþi
pentru dezvoltarea ruralã, care
sunt de regulã efectuate de sta-
tele membre în perioada 1 de-
cembrie – 30 iunie. Pânã acum
statele membre puteau alege sã

efectueze în avans,
începând cu 16 oc-
tombrie, în fiecare
an, pânã la 50% din
totalul plãþilor direc-
te, respectiv 75% din
cele destinate dez-
voltãrii rurale. Deci-
zia Comisiei le per-
mite statelor afecta-
te de condiþii clima-
tice dificile sã creas-
cã nivelul acestor
plãþi pânã la 70% ºi
respectiv 85%.  De
acum statele eligibi-
le au posibilitatea sã
decidã singure dacã
vor profita sau nu de
aceastã facilitate le-
gatã de normele pen-
tru acordarea în
avans a plãþilor.
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În anul 2011 s-a înfiinþat Cole-
giul „ªtefan Odobleja”, prin co-
masarea a patru unitãþi de învãþã-
mânt de elitã din învãþãmântul te-
oretic ºi tehnologic doljean.Anii au
trecut, iar instituþia a reuºit sã
devinã un reper al educaþiei mo-
derne, prin sloganul „O ºcoalã
pentru viitorul tãu!”. «Suntem aici
pentru prima ediþie a Zilelor Co-
legiului, manifestare care sunt
convins ca va deveni tradiþionalã.
Suntem pe un trend ascendent, din
toate punctele de vedere, iar aici
se vede munca atât a profesori-
lor, cât ºi a pãrinþilor ºi elevilor,
iar nu puteam obþine rezultate fãrã
implicarea în totalitate a autoritã-

Ieri, pentru prima datã, Colegiul
„ªtefan Odobleja” ºi-a serbat ziua,
una care are mare importanþã în
istorie, plecând de la cel care a dat
numele acestei unitãþi de învãþã-

mânt preuniversitar. La manifes-
tãri au fost reprezentanþi de mar-
cã, de la autoritãþi locale ºi cen-
trale pânã la mediul academic ºi
cadrul diplomatic.

þilor administrative locale ºi jude-
þene, Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, partenerilor noºtri din
mediul de afaceri („Ford”, „Sof-
tronic”, „Popeci”, „Recon” ºi
multe, altele, cerându-mi scuze
dacã nu-i amintesc pe toþi). Ca
proces educaþional, cu rezultate
remarcabile, putem aminti creº-
terea promovabilitãþii, la Bacalau-
reat, în acest an, cu 41%, pânã la
65%. Am fost gazde pentru mai
multe manifestãri din mediul de
învãþãmânt. Sã amintim numai
concursul pentru ocuparea postu-
rilor de conducere din instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar dol-
jean ºi competiþia „Made for Eu-

rope”. De asemenea, am obþinut
ºi titlul de „ªcoalã Europeanã”, pe
care vrem sã-l pãstrãm ºi peste
trei ani. Sloganul nostru este cât
se poate de corect ºi am convin-
gerea cã vom ajunge între prime-
le locuri ale învãþãmântului jude-
þean», a precizat prof. Daniel Ale-
xandru Ion, director al Colegiu-
lui „ªtefan Odobleja”.

Un consul
al României,

cu rãdãcini craiovene,
la „ªtefan Odobleja”
Manifestarea de ieri a fost gân-

ditã în consonanþã cu data de naº-
tere a lui ªtefan Odobleja (13 oc-
tombrie 1902), la acþiuni fiind pre-
zente mai multe personalitãþi de
marcã, atât din mediul academic
– prof.univ.dr. Dan Seliºteanu, de-
canul Facultãþii de Automaticã a
Universitãþii din Craiova, prof.u-
niv.dr. Daniela Roºca – Faculta-
tea de Mecanicã, Leonardo Geo-
mãnescu – director al INCESA,
prof.univ.dr. Cristian Spulbãr, din
cadrul Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, cât ºi
din cel al Ministerului Afacerilor
Interne, în speþã reprezentantul
Guvernului în teritoriu, prefectul
judeþului Dolj, Dan Narcis Pur-

cãrescu,precum ºi din mediul di-
pomatic - Consulul General la Ro-
mâniei în Serbia, la Zajecar, Ma-
rius Dilof.Acesta din urmã ne-a
oferit câteva declaraþii, care aratã
implicarea în procesul educaþio-
nal. «Eu sunt un om al urbei. Sunt
nãscut în Bãileºti, dar am crescut
în Craiova, astfel cã mã leagã o
adevãratã viaþã de aceastã zonã.
Zilele acestea am venit ºi cu alte
probleme la Craiova, legatã de si-
tuaþia studenþilor români din Ser-
bia, dar nu puteam sã nu particip
la manifestãrile de la „Odobleja”,
de care mã leagã foarte multe
amintiri, iar directorul îmi este
prieten. Vã spun cu toatã sinceri-
tatea cã am vãzut lucruri extraor-
dinare în aceastã instituþie. Ne
dorim sã dezvoltãm metodologia
de ºcolarizare, prin Programul
„Pentru românii de pretutindeni”,
nu numai pentru învãþãmântul
superior, cât ºi pentru cel preuni-

versitar, chiar Ministerul Educa-
þiei Naþionale având prevãzute ast-
fel de programe. În Serbia, pe
Valea Timocului ºi în Serbia de
Rãsãrit avem copii români pe
care vrem sã-i aducem la Craio-
va, sã înveþe ºi sã rãmânã la Uni-
versitatea din Craiova. Ne mai
dorim ºi un program transfron-
talier, pe Dunãre, cu judeþul Me-
hedinþi ºi cu localitatea Kladovo
din Serbia, pentru pãstrarea tra-
diþiilor româneºti ºi învãþãmân-
tul în limba românã. Sunt pro-
iecte de duratã, dar, revenind la
manifestarea de la „Odobleja”,
mã simt onorat ºi am vorbit cu
domnul director pentru ca, în
viitor, spaþiile neocupate din cã-
mine, sã fie folosite de studenþii
români din Serbia, în baze legale.
Mã voi întoarce oricând, cu plã-
cere, la Craiova, cu atât mai mult
cu cât am familia aici».

CRISTI PÃTRU

Mai multe unitãþi ºcolare din mediul preuniversi-
tar doljean ºi-au restrâns activitatea  ºi ºi-autran-
sformat activitatea în grãdiniþe. „Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, la propunerea administraþiei pu-
blice locale, a avizat, conform legislaþiei, reþeaua
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat, la
nivelul fiecãrei localitãþi. Au fost situaþii când, din
cauza scãderii naturale a populaþiei ºcolare, în struc-
turile unitãþilor ºcolare cu personalitate juridicã,
unde funcþionau ºi clase de învãþãmânt primar ºi

Restrângere de activitate în unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar din judeþ

preºcolar, cu acces separat, s-a stabilit ca în acest
an ºcolar sã funcþioneze numai nivelul preºcolar.
Dãm ºi câteva exemple: ªcoala din Covei – Grãdi-
niþa din localitate; ªcoala din Rãcarii de Jos – trans-
formatã în unitate preºcolarã; ªcoala din Racoviþa
a devenit Grãdiniþã; ªcoala Gimnazialã din Cornu a
rãmas numai cu învãþãmânt preºcolar”, a precizat
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Cu ocazia celei de a XVII-a
ediþii a Sãptãmânii limbii italiene
în lume, care se desfãºoarã în
perioada 16-22 octombrie a.c. ºi
care are tema „Italiana la
cinema, italiana în cinematogra-
fie”, Societatea Culturalã Româ-
no-Italianã „Dante Alighieri” din
Craiova, Comitet Local al Societã-
þii „Dante Alighieri” din Roma, ºi
Secþia de limba italianã a Facultãþii
de Litere din Craiova organizeazã,
în lectoratul italian al Universitãþii
craiovene, mai multe activitãþi.

Astfel, luni, 16 octombrie, cu
începere de la ora 10.00, va avea

Masã rotundã ºi proiecþii de filme,
în Sãptãmâna limbii italiene

loc masa rotundã „Italiana la
cinema, italiana în cinematogra-
fie”, la care ºi-au anunþat
participarea traducãtor Carla
Manuela Buicã, prof. Iulia
Mãnãchescu (Colegiul Naþional
„Ioniþã Asan” Caracal), prof.
Raluca Veliºcu Gavrilescu
(Liceul „Charles Laugier”,
Craiova), prof. Carmen Fãge-
þeanu ºi Carmen Mihai (Liceul
Adventist Craiova), studenþii
Elena Mãdãlina Sãnduriu,
Daniela Roxana Bãrboianu
(anul III, francezã-italianã) ºi
Ana-Maria Lorena Tudor (anul

III, englezã-italianã). Activitatea
se va încheia cu un program
artistic prezentat de un grup de
elevi de la Liceul Adventist
Craiova.

Marþi, 17 octombrie, ora
12.00, va fi proiectat filmul „La
vita e bella”, cu o prezentare a
lect. univ. dr. Ramona Lazea,
iar miercuri, 18 octombrie, ora
11.00, filmul „Ladri di biciclet-
te”, cu o prezentare a conf. univ.
dr. Nicoleta Cãlina. Coordonato-
rul programului este prof. univ.
dr. Elena Pîrvu.

MAGDA BRATU

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã

Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,Ziua Colegiului „ªtefan Odobleja”,
organizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcãorganizatã, în premierã, cu invitaþi de marcã



8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 14 octombrie 2017culturãculturãculturãculturãculturã

«Zilele de marþi vor fi de
acum înainte de nota
11plus1. La Naþionalul cra-
iovean, din octombrie, sun-
tem expuºi la diversitate ºi
exprimãri neconvenþionale -
începe „11plus1 indepen-
dent/contemporan” - pro-
ducþii artistice din toatã þara
ajung la Craiova», anunþã
reprezentanþii instituþiei.

Marþi, 17 octombrie, de
la ora 19.00, va fi prezen-
tat spectacolul „MaRo”, de
Szekely Csaba, în regia lui
Andi Gherghe, care declarã: „Am
vrut sã arãt cât de ridicol ºi comic
e sentimentul naþionalist”. Produc-
þia Yorick Studio, de la Târgu

La sediul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
a avut loc, joi, ceremonia de premiere a laureaþilor Concursu-
lui AMOPA „Défense et illustration de la Langue française”,
ediþia 2016-2017: Giulia-Maria Bulugean (Premiul I, Expri-

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” a gãzduit, ieri, masa
rotundã cu titlul „Dilemmas of Europe.
The Future of Romania and Russia
Relations”. Invitatul de onoare, prof.
dr. Alexey Gromyko, directorul Institu-
tului Europei al Academiei de ªtiinþã a
Rusiei, a susþinut o prelegere pe
marginea raporturilor Federaþiei Ruse cu
Uniunea Europeanã, în general, respec-
tiv relaþiile existente în Federaþia Rusã ºi
România, în particular.

Moderatorul evenimentului, lect.
univ. dr. Florin Pãsãtoiu, a lansat
dezbaterea care a urmat prelegerii ºi în
care s-au angajat cu intervenþii mai
mulþi profesori ºi studenþi ai Universitã-
þii din Craiova.

Cu ocazia evenimentului, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
a vernisat expoziþia de carte cu genericul
„Relaþiile româno-ruse”, cuprinzând
aproximativ 50 de cãrþi redactate în
limbile românã, francezã, englezã ºi
rusã. Cea mai veche lucrare expusã este
„Adeverul despre Rusia”, redactatã în
limba românã, în anul 1863, cu ajutorul
alfabetului de tranziþie (chirilic-latin).

BIROU PRESÃ BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
„ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Astãzi, 14 octombrie, ora
18.00, micii spectatori sunt aºtep-
taþi la Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri” la spectacolul „De-a
capra cu trei iezi”, adaptare dupã
Ion Creangã, scenariul ºi regia Iu-
lia Cârstea, muzica Alexandru Io-
sub, cu Oana Stancu, Rodica Pri-
sãcaru, Alis Ianoº, Iulia Cârstea,
Daniel Mirea, Emanuel Popescu.
Reprezentaþia pune în valoare ºi
elemente de decor, recuzitã din
producþii ce au îmbogãþit de-a lun-
gul timpului repertoriul teatrului.

Companii de teatru ºi dansCompanii de teatru ºi dansCompanii de teatru ºi dansCompanii de teatru ºi dansCompanii de teatru ºi dans     din Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºti ºi Târgu Mureº ºi Târgu Mureº ºi Târgu Mureº ºi Târgu Mureº ºi Târgu Mureº
ajung, luna aceasta, la Craiovaajung, luna aceasta, la Craiovaajung, luna aceasta, la Craiovaajung, luna aceasta, la Craiovaajung, luna aceasta, la Craiova

Unele dintre cele mai bune producþii de te-
atru independent ºi de dans contemporan din
þarã vor putea fi vãzute la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” începând de sãptãmâna vii-
toare, în cadrul proiectului „11plus1 contem-
poran/independent”, care se va derula în sta-
giunea 2017-2018 a instituþiei. „MaRo” de Sze-

kely Csaba, în regia lui Andi Gherghe, ºi „Me,
myself and I”  (conceptul ºi coregrafia: Carla
Waltner) aduc artiºti din Târgu Mureº ºi Bu-
cureºti pe scena craioveanã. Spectacolele vor
avea loc marþea, pe 17 ºi 24 octombrie, în Sala
„Ion D. Sârbu”, alte douã producþii artistice
putând fi vizionate tot aici, în noiembrie.

Mureº, este o comedie causticã
despre obsesiile naþionale. Piesa
vorbeºte despre bizareriile relaþii-
lor româno-maghiare prin zece sce-

ne uºor absurde. Întâmplã-
rile se petrec în Transilvania,
unde se întâlnesc mândria
etnicã ºi complexul de infe-
rioritate, sentimentele de do-
minare ºi nemulþumirile rea-
le, durerea sincerã ºi umo-
rul, condimentate bineînþeles
cu multe gâlcevi ºi bruftu-
ieli. „MaRo” a fost marele
câºtigãtor al Festivalului Co-
mediei Româneºti (festCO
2016), unde a obþinut ºi pre-
miile pentru interpretare fe-
mininã ºi masculinã.

Urmãtoarea experienþã 11plus1
va avea loc pe 24 octombrie, ora
19.00: reprezentaþia de dans con-
temporan „Me, myself and I”

(conceptul ºi coregrafia: Carla
Waltner), cu tineri artiºti din Bu-
cureºti. „Spectacolul vorbeºte de-
spre tipologii de indivizi din socie-
tatea zilelor noastre. Despre con-
diþia artistului gay, a femeii con-
temporane, cât de mult se reprimã
ei artistic, raportarea lor la social
ºi a societãþii la ei”, anunþã repre-
zentanþii Naþionalului craiovean.

Urmãtoarele douã spectacole
din cadrul proiectului „11plus1

contemporan/independent” vor fi
prezentate în luna noiembrie. Este
vorba despre „Refracþie. O per-
spectivã asupra autismului” – un
spectacol documentar, de teatru
performativ, ºi „The Great Sche-
me Of Things” – „un puzzle de
sunet, text, imagine ºi miºcare, un
mesaj adresat Umanitãþii ce þinteº-
te grandiozitatea filarmonicã folo-
sind o esteticã pop-punk”.

MAGDA BRATU

Diplome ºi cãrþi pentru laureaþii Concursului
„Défense et illustration de la Langue française”

fluture viguros (...)».
La ceremonia de premiere au fost prezenþi ºi elevi de la

Liceul Teoretic „Henri Coandã”, participanþi la proiectul edu-
cativ bilingv „En lisant, en écrivant” / „Citind, scriind”.
Acestui proiect i se circumscrie ºi vernisajul expoziþiei de
carte „Publius Ovidius Naso”, realizatã de Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, pentru comemorarea
marelui exilat la Tomis. Lectura „Metamorfozelor”, capo-
dopera ovidianã, le-a permis elevilor  sã se familiarizeze cu
opera poetului al cãrui destin este legat de istoria noastrã.

La finalul evenimentului gãzduit de biblioteca doljeanã, prof.
dr. Maria Tronea a citit versuri închinate de Marin Sorescu
unui spirit afin: „Mã întorc spre mare ºi vorbesc cu Ovidiu, /
Poetul pe care pãmântul meu îl simte în nervuri ºi în liniile
norocului / Când îºi duce palma Dobrogei la frunte”.

mare scrisã), Luciana-Elena Hoancã (Premiul al II-lea, Expri-
mare scrisã), Maria Dincã (Primul Accessit, în cadrul secþiu-
nii „Premiul Maupassant pentru tânãra nuvelã”), Andreea Ka-
rina Bianca Popescu (Primul Accesit pentru secþiunea Poe-
zie). Aceasta din urmã a participat la concurs  în calitate de
elevã a ªcolii Gimnaziale „Sf. Dumitru”, în prezent studiind la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, ca ºi celelalte laureate.

Diplomele ºi cãrþile primite ca premiu au fost înmânate
de profesor dr. Maria Tronea, vicepreºedintã AMOPA-Rou-
manie, care a adresat felicitãri laureatelor, fãcând cunoscute
ºi cuvintele de apreciere ale preºedintelui AMOPA, Michel
Berthet, la adresa participanþilor la acest concurs prestigios:
«Este o adevãratã fericire sã pui în valoare, sã vezi încolþind
„seminþe de speranþã”, talente în formare, sã te minunezi
privind crisalida liberându-se din cocon pentru a deveni un

Pãpuºile intrã, din nou,Pãpuºile intrã, din nou,Pãpuºile intrã, din nou,Pãpuºile intrã, din nou,Pãpuºile intrã, din nou,
în scenã la „Colibri”în scenã la „Colibri”în scenã la „Colibri”în scenã la „Colibri”în scenã la „Colibri”

Duminicã, 15 octombrie, la ora
11.00, spectatorii vor porni într-o
cãlãtorie cu totul specialã graþie
spectacolului „Alis în lumea pã-
puºilor”, în regia Iuliei Cârstea,
care semneazã ºi scenariul ºi pe
care o regãsim în distribuþie, alã-
turi de actorii Alis Ianoº, Oana
Stancu, Daniel Mirea ºi Emanuel
Popescu. Scenografia este o crea-
þie a maestrului Eustaþiu Gregori-
an, muzica îi aparþine lui Alexan-
dru Iosub, iar coregrafia a fost re-
alizatã de Anca Tudor.

Biletele se pot
procura de la
Agenþia teatrului,
deschisã de luni
pânã sâmbãtã,
între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-
19.00, iar dumi-
nica, în intervalul
10.00-13.00, la
preþurile de 7 lei
sau 10 lei ,  în
funcþie de cate-
goria locului.

MAGDA BRATU

Prelegere pe tema raporturilor Federaþiei RusePrelegere pe tema raporturilor Federaþiei RusePrelegere pe tema raporturilor Federaþiei RusePrelegere pe tema raporturilor Federaþiei RusePrelegere pe tema raporturilor Federaþiei Ruse
cu UE susþinutã la Craiova de prof. drcu UE susþinutã la Craiova de prof. drcu UE susþinutã la Craiova de prof. drcu UE susþinutã la Craiova de prof. drcu UE susþinutã la Craiova de prof. dr. Alexey Gromyko. Alexey Gromyko. Alexey Gromyko. Alexey Gromyko. Alexey Gromyko
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08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 Izolaþi în România
10:10 Universul credinþei
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Recurs la moralã
17:00 Starea naþiei
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România (R)
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 #Creativ
23:35 Festivalul internaþional de

folclor „Cântecele munþilor” de la
Sibiu (R)

01:10 Anchetele comisarului
Antonescu (R)

01:40 Izolaþi în România (R)
02:10 În grãdina Danei (R)
02:35 Vreau sã fiu sãnãtos
03:00 Telejurnal (R)
03:40 Sport (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:05 Viaþa satului (R)
05:55 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Secretul grecilor: Insula

Tinos
12:30 Gala Umorului
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Întâlnirile TVR Moldova
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Duelul pianelor
21:00 Duelul pianelor
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Managerul nopþii (R)
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
01:00 MotorVlog (R)
01:30 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:25 La granita legii (R)
1993, SUA, Dramã

TVR 2

07:40 Spionii din vecini
09:30 Adam
11:10 Pact matrimonial
12:45 Omul care a cunoscut

infinitul
14:35 Revolta lui Atlas: Partea I
16:15 Iubire ºi prietenie
17:50 Trumbo
20:00 Testamentul nou-nouþ
21:55 Spionii din vecini
23:45 Rãzbunarea amintirilor
01:20 Antropoid
03:20 Hostel - Cãminul ororilor
04:55 Reþeaua
06:00 Micuþii infractori

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Eu ºi Marley: Cãþeluºul
2011, SUA, Comedie, Familie
12:45 Fort Boyard (R)
14:30 Gospodar fãrã pereche

(R)
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
23:00 Insurgent
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
01:45 Noua normalitate
02:15 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
03:15 I Like IT (R)
03:45 Superspeed la Pro TV

(R)
04:15 Eu ºi Marley: Cãþeluºul

(R)
2011, SUA, Comedie, Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 O singurã privire (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Cine-i cine?
16:30 Dimineþi lângã tine
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 O singurã privire
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Cine-i cine? (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 O singurã privire (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Dimineþi lângã tine (R)

08:15 Sfârºitul aventurii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Totul despre Crãciun cu

Eve (R)
14:30 La bloc
16:45 Sunetul muzicii
20:30 Descendenþii
23:00 Destine la rãscruce
02:00 Descendenþii (R)
04:00 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

08:45 The Wall - Marele Zid (R)

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Aici eu sunt vedeta! (R)

16:00 Observator

16:15 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Eroii

2006, SUA, Dramã, SF

02:00 Observator (R)

03:00 The Wall - Marele Zid (R)

04:15 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 In dragoste ºi în rãzboi

2014, Turcia, Dramã

11:00 Sport, dietã ºi o vedetã

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

14:00 Asta-i România! (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Se strigã darul

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Se strigã darul (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:20 Pasiune Toscanã (R)

2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 B.D. la munte ºi la mare

(R)

1971, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus 18

19:00 Dosarele DNA

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Tinerii pistolari (R)

1988, SUA, Acþiune, Dramã,

Western

00:30 Mlaºtina (R)

2014, Spania, Crimã, Thriller

03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:00 Ajutor! vreau sã slãbesc!

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Borussia Dortmund –
Real Madrid

15:00 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
21:30 O familie modernã
22:00 Homeland: Reþeaua terorii
23:00 Local Kombat Finala, Raul

Catinas - Paul Slowinski (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

DUMINICÃ - 15 octombrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Poveste dupã poveste
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Dosar România (R)
17:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
17:30 #Creativ (R)
18:00 Lozul cel mare
18:40 România în versiune

francezã
19:00 România 9 (R)
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Toamna simfonic - concert

Tudor Gheorghe cu Orchestra
Naþionalã Radio

23:00 Garantat 100%
00:00 Banii tãi (R)
00:35 Dosar România (R)
01:30 Poveste dupã poveste

(R)
02:00 Ultima ediþie (R)
02:50 România în versiune

francezã (R)
03:05 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Azi despre mâine
12:30  Sãnãtate cu de toate
13:10 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
14:40 E vremea ta! (R)
15:00 Duelul pianelor (R)
16:00 Duelul pianelor (R)
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Un comisar acuzã
1974, România, Acþiune
22:10 Jimmy P.
2013, SUA, Franta, Dramã
00:40 Primãvara bobocilor (R)
1985, România, Comedie
02:10 Teatru TV (R)
04:00 Telejurnal TVR 2
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Cãlãtoria lui Fanny
09:05 Roboþi
10:35 Testamentul nou-nouþ
12:30 Spielberg
15:00 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
16:30 Afacerea Est
18:00 Ziua Independenþei:

Renaºterea
20:00 Fãrã armã în linia întâi
22:20 Umbre
23:10 The Deuce
00:15 O luptã personalã 4: Þintã

în miºcare
01:45 Fãrã armã în linia întâi
04:00 The Deuce
05:05 Riposta

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Uite cine vorbeºte acum!
1993, SUA, Comedie
13:05 Apropo Tv
14:00 România, jos pãlãria! (R)
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fort Boyard
22:15 Crank: Tensiune maximã
2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
00:15 Apropo Tv (R)
01:15 Noua normalitate
02:15 Americanii
2013, SUA, Crimã, Dramã,

Mister, Thriller
03:15 Crank: Tensiune maximã

(R)
2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 O singurã privire (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Cine-i cine?
16:30 Dimineþi lângã tine
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 O singurã privire
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Cine-i cine? (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 O singurã privire (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Dimineþi lângã tine (R)

08:00 Zdob ºi Zdub. Concert
aniversar - "20 de veri"

10:00 La bloc (R)
12:15 Sunetul muzicii (R)
16:00 La bloc
18:15 Cu primele 20 de milioane

e mai greu
20:30 Drumul ruºinii
22:30 Ucide-i cu tandreþe
00:30 Drumul ruºinii (R)
02:30 Ucide-i cu tandreþe (R)
04:30 Cine A.M.
05:45 Sunetul muzicii (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

08:45 The Wall - Marele Zid (R)

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Te cunosc de undeva (R)

16:00 Observator

17:00 Liceenii

1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste

19:00 Observator

20:00 Bãieþi de oraº (R)

21:00 iUmor

23:00 Plãcinta americanã: Frãþia

Beta

2007, SUA, Comedie

01:00 ªoferul

2014, Canada, Australia,

Acþiune, Comedie, Crimã

03:00 The Wall - Marele Zid (R)

04:15 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:00 Teleshopping
08:45 In dragoste si in razboi
2014, Turcia, Dramã
11:00 Pastila de râs
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
13:45 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Demonii întunericului
2008, SUA, Horror, Thriller,

Western
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Ochii din umbrã (R)
04:30 Asta-i România! (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Apel de urgenþã
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus 18
19:00 Camera de râs
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Camino
2015, Acþiune, Aventuri, Thriller
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Camino (R)
2015, Acþiune, Aventuri, Thriller
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:15 Ora exacta in sport
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:15 Stiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Europa

League, FC Lugano – FCSB
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
15:00 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:45 Campionatul Mondial de

Minifotbal Tunisia 2017, România
- Guatemala

19:45 Stiri Sport.ro
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
20:30 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 Special
22:00 Homeland: Reþeaua terorii
23:00 Finala Turneului de

Bowling IBIBO (PREMIERÃ)

PRO X
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Anunþul tãu!
STÃNESCU Constantin-Doru

ºi Stãnescu Ionela ºi SC Euroge-
netic SRL anunþã propunerea pre-
liminarã privind „Elaborare PUD
pentru construire staþie distribu-
þie carburanþi ºi amplasare totem”,
str. Aleea 4 ªimnic, nr. 12, Mun.
Craiova, Jud. Dolj. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii asu-
pra documentelor expuse dispo-
nibile pe: www.primariacraiova.ro,
secþiunea Informaþii utile -Urba-
nism, pânã la data de 30.10.2017,
la sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

Ghindeanu Ion ºi Alina
Plan Urbanistic Zonal con-
struire locuinþã DP+P+M ºi
P+M ºi împrejmuire teren din
Craiova, str. Parângului nr.
104J. Publicul este invitat sã
transmitã observaþii asupra do-
cumentelor expuse, disponibi-
le pe www.primariacraiova.ro.
Sancþiuni, Informaþii Utile
Urabnism.

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.

CONSILIUL LOCAL GHINDENI
JUDEÞUL DOLJ

C O N V O C A R E

Având în vedere art.39, alin.1 din Legea 215 din 2001, Consiliul Local
Ghindeni, se convoacã în ºedinþã ordinara în  data  de 20.10.2017, ora 09:30la sediul
Consiliului Local Ghindeni, jud.Dolj.

ªedinþa are la ordinea de zi urmãtoarele:

1 Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului  de consilier local a d-lui
Pãun Cristian

2 Proiect de hotarare privind validarea în funcþia de consilier local a d-lui SECU
FELIX NICU

3  Proiect de hotãrâre privind luare act încetare mandat PIRVU MARIAN
4 Proiect de hotarare privind validarea în funcþia de consilier local a d-lui IOANA

MIHAI
5 Proiect de hotãrâre privind Completarea Comisiei Buget Finanþe.
6 Proiect de hotarare privind organizarea zilei comunei Ghindeni, jud.Dolj.
7 Proiect de hotãrare privind aprobarea definitivãrii ºi actualizãrii Planului Urbanistic

al comunei Ghindeni, jud.Dolj
8 Proiect de hotãrâre privind  aprobarea documentelor necesare demarãrii ºi

derulãrii procedurii de licitaþie publicã organizatã în vederea atribuirii contractului
de delegare prin concesionare a operãrii instalaþiilor de gestionare a deºeurilor
municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al
Deºeurilor în Judeþul Dolj”

9 Proiect de hotãrâre privind Rectificare BVC al comunei Ghindeni jud.Dolj
10 Diverse

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 te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particular,
zonã bunã, 4/4, reno-
vat, îmbunãtãþit, spa-
þios, centralã. 0721/
279.957.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, 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
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974
tip armatã, carte iden-
titate Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târ-
goviºte, 500 Euro. Te-
lefon: 0736/728.876.
Opel Corsa 1,0- 2003-
165000 km, cutie au-
tomatã. Telefon: 0723/
347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei/ bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine “
Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând combinã frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.

Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 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 bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând 25 stupi cu fami-
lii. Telefon: 0748/
145.050.
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
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.

Vând maºinã de
cusut  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 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 saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
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
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis
de Craioviþa Kau-
fland –Penny - lân-
gã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bu-
cureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semideco-
mandate, et 4, mobilat
ºi utilat, bloc Femina.
Telefon: 0721/177.748.

Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.

Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Telefon:
0749/797.940, 0758/
433.143.

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

COMEMORÃRI
Astãzi, 14 octombrie
a.c. se împlinesc 19
ani de la trecerea în
nefiinþã a celui ce a
fost, mult iubitul
nostru tatã ºi soþ,
ION PETRE (PUIU)
MIULESCU fost ju-
decãtor la Curtea de
Apel Craiova. Este
un prilej pentru a ne
aminti cu pioºenie
de sufletul sãu bun,
de chipul sãu lumi-
nos ºi vesel. Dum-
nezeu sã te  odih-
neascã în pace,
PUIU. Florin, Crina
ºi Nicoleta.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

1. CFR Cluj 13 10 2 1 25-9 32
2. FCSB 13 8 4 1 22-8 28
3. Craiova 13 7 5 1 20-10 26
4. Astra 13 6 5 2 19-11 23
5. Botoºani 13 7 2 4 20-14 23
6. ACS Poli 13 5 3 5 12-14 18
7. Dinamo 13 5 2 6 18-15 17
8. Viitorul 13 5 2 6 15-13 17
9. Voluntari 13 4 3 6 13-16 15
10. CSMP Iaºi 13 3 6 4 14-20 15
11. Chiajna 13 4 2 7 13-16 14
12. Sepsi 13 3 1 9 10-24 10
13. Mediaº 13 2 3 8 7-23 9
14. Juventus 13 0 4 9 7-23 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X I V- a
Meciul  FC Voluntari  –  FCSB s-a jucat  asearã.

Gaz Metan – Viitorul ,  sâmbãtã,  ora 16.30
CSMP Iaºi  –  „U” Craiova,  sâmbãtã,  ora 19.15

Sepsi  – Astra,  duminicã,  ora 18
CFR Cluj – FC Botoºani,  duminicã,  ora 20.45

ACS Poli  – Chiajna, luni,  ora 18
Dinamo – Juventus,  luni ,  ora 20.45

La începutul returului, ªtiinþa
se aflã la al doilea dintre cele trei
meciuri consecutive în deplasa-
re, care se anunþã a fi ºi cel mai
greu, deoarece alb-albaºtrii întâl-
nesc una dintre echipele cele mai
spectaculoase din tur. Iaºul lui
Stoican s-a metamorfozat dupã
acel 0-2 de la severin, din debu-
tul campionatului, iar jucãtori pre-
cum Jo, Kizito, Qaka, Mendes
sau Platini au ridicat nivelul unei
formaþii schimbate aproape com-
plet în vara trecutã.

Devis Mangia sperã ca jucã-
torii sãi sã aibã o reacþie bunã
dupã pauza competiþionalã, fi-
indcã preedenta întrerupere nu
a fost de bun augur pentru alb-
albaºtri. Italianul considerã Ia-
ºiul o formaþie redutabilã în spe-
cial în ofensivã ºi nu se rapor-
teazã la ultimul rezultat al mol-
dovenilor, fiindcã aceºtia au
avut absenþe importante la Ovi-
diu, unde au pierdut cu 5-2. „E
un meci complicat, în primul
rând pentru cã vine dupã o pa-
uzã, iar întreruperea preceden-
tã nu ne-a priit, dar de data
aceasta trebuie sã reîncepem
bine, pentru cã Iaºiul este o
echipã competitivã, care dezvol-
tã un joc de calitate, are jucãtori
tehnici ºi rapizi în atac, Jo, Ki-
zito, Platini, Cristea. Nu trebuie
sã luãm în calcul partida pe care
au pierdut-o cu Viitorul, pentru
cã nu au avut linia defensivã la
dispoziþie”, a spus Mangia, care
nu-i are la dispoziþie pe Mitriþã,
suspendat, ºi pe Rossi, Bãrbuþ,
Spahija, accidentaþi.

Antrenorul italian sperã ca pri-
mul meci pe teren propriu sã se
joace pe noul stadion, unde echi-
pa s-a antrenat deja: „Stadionul
nou este unul fantastic, spre
exemplu în Italia sunt doar douã
stadioane de acest gen, cum
avem la Craiova. Ne dorim sã-l
inaugurãm cât mai curând”.

Devis Mangia ºi-a cerut scu-
ze pentru eroarea ziariºtilor ita-
lieni, care au prezentat un cer-
ºetor pe strãzile din Roma drept
Nicolae Negrilã, gloria Craiovei
Maxima: „Dupã pãrerea mea, zia-
riºtii italieni au fãcut o eroare
foarte mare. Cred cã lucrul cel

Iaºi, stadion: „Emil Alexandrescu”, sâmbãtã, ora 19.15
CSMP Iaºi: Kelava – Miguel, Frãsinescu, Cioinac, Sin - Qaka,

Chelaru - Jo, Kizito, Mendes – And. Cristea. Antrenor: Flavius
Stoican. Rezerve: Koselev – Bãdic, Moisi, Panþâru, Spãtaru,
ªtefãnescu, Cisse.

Universitatea Craiova: Calancea – Kelic, Datkovic, Tiago Fer-
reira – Martic, Zlatinski, Mateiu, Bancu – Gustavo, Bãluþã, Burla-
cu. Antrenor. Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Briceag, Popov,
Screciu, Dimitrov, Mihãilã, Roman.

Arbitru: Cãtãlin Popa (Piteºti).

CSMP Iaºi – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova întâneºte formaþia
lui Stoican de Zilele Iaºului, oraºul fiind invadat

de pelerini veniþi pentru Sf. Paraschiva

mai bun acum ar fi sã-ºi cearã
scuze. Încep eu prin a-mi cere
scuze pentru compatrioþii mei”.

Dupã ce a debutat la echipa
naþionalã în partida cu Dane-
marca, mijlocaºul Nicuºor Ban-
cu spune cã îºi doreºte sã con-
tinue ascensiunea: „M-am apu-
cat de fotbalul profesionist la 18
ani, practic nu am avut juniorat
ºi am reuºit în acest timp sã
ajung în Liga I ºi apoi la echipa
naþionalã. Îmi doresc sã fiu sã-
nãtos, asta este cel mai impor-
tant. Nu am realizat mare lucru,
trebuie sã muncesc mult mai
mult ºi sã mã impun la club ºi
la naþionalã”.

Despre jocul de la Iaºi, ju-
cãtorul de 25 de ani a decla-
rat: „Ne va aºtepta o partidã
foarte grea, mai ales cã jucãm
în deplasare, cu o echipã bunã,
au jucãtori de vitezã. Am pre-
gãtit  meciul bine ºi sper sã ne
impunem, fiindcã vrem sã rã-
mânem pe primele locuri. Ulti-
ma datã când am jucat la Iaºi
nu am avut o prestaþie bunã,
am fost schimbat în prima re-
prizã, sper sã îmi iau revanºa”.

ªi fotbaliºtii ieºeni
s-au închinat la racla cu

Moaºtele Sfintei Parascheva
Aºadar, Iaºul este un oraº

aflat în sãrbãtoare în ziua me-
ciului, cu ocazia Sf. Paraschi-
va. Fotbaliºtii Iaºiului s-au nu-
mãrat ºi ei printre pelerinii care
s-au închinat la racla cu Moaº-
tele Sfintei Parascheva, cu o zi
înainte de meciul cu Universita-
tea Craiova. „Meciul cu Craiova
se va juca într-o zi specialã pen-
tru oraº ºi pentru creºtinism,
chiar de Sfânta Parascheva. De
aceea am decis sã-i ducem pe
bãieþi în pelerinaj la Mitropolie,
cu o zi înainte de meci, într-o
sãptãmânã în care creºtini din
toatã þara vin sã se roage”, a
declarat preºedintele Adrian
Ambrosie. Gazdele au mai mul-
te motive de sãrbãtoare sãptã-
mâna aceasta, ieri inaugurându-
ºi noului magazin oficial. Repre-
zentanþii clubului au vândut bi-
lete ºi au oferit cadouri suporte-
rilor pentru meciul de sâmbãtã.

Cãpitanul Andrei Cristea spu-
ne cã întreaga echipã este deci-
sã sã facã un meci mare împo-
triva Craiovei ºi sã le ofere su-
porterilor o victorie în aceastã
zi importantã pentru oraº. „Va fi
un meci foarte frumos, întâlnim
una dintre cele mai bune echipe
ale campionatului. Craiova este
echipa care a jucat cel mai spec-
taculos fotbal în turul campio-
natului, nu putem decât sã ne
bucurãm pentru un astfel de
meci. Noi, spre surprinderea
multora, am reuºit sã formãm o
echipã bunã în tur, ne-am expri-
mat destul de bine. Suntem la trei
puncte de zona play-off-ului ºi
avem nevoie de puncte pentru a
ne menþine în grafic. Este un
meci special pentru noi, pentru
oraº. Este o sãrbãtoare foarte
importantã pentru Iaºi, pentru
România, pentru toþi creºtinii, de
aceea ne dorim ca în aceastã zi
sfântã sã facem o partidã bunã
ºi sã-i bucurãm pe suporterii
noºtri. Sper sã avem un stadion
plin. Astfel de meciuri te moti-
veazã, când joci cu 7-8 mii de
suporteri ºi cu echipe de top.
Îmi doresc ca publicul sã aibã
rãbdare cu noi, pentru cã întâl-
nim o echipã foarte bunã a cam-
pionatului ºi sper sã ne susþinã
indiferent de ce se va întâmpla
pe teren. Sunt încrezãtor cã vom
face un rezultat pozitiv ºi ne
vom bucura la sfârºit”.

Craiova nu prea câºtigã
la Iaºi

Universitatea Craiova a câºti-
gat ultima datã la Iaºi în 2014,
scor 3-1 (Nuno Rocha 2 ºi Târ-
nãcop), dar de atunci au urmat
3 înfrângeri consecutive: 1-0, 3-
0 ºi 2-1 (Bãluþã). Stoican a trans-
format formaþia din Copou într-
una dintre cele mai spectaculoase
echipe din Liga I, una care îºi

permite sã atace orice adversar,
chiar dacã ºi-a schimbat aproa-
pe întregul lot în vara trecutã.
Moldovenii vin dupã un eºec
drastic la Ovidiu, 5-2, dar atunci
le-au lipsit ambii stoperi ºi în re-
priza a doua au ratat câteva oca-
zii imense de gol.

Biletele în sectorul fanilor
ªtiinþei costã 15 lei ºi se pot
achiziþiona de la stadion în ziua
meciului.

Satelitul joacã derby-ul
cu ªirineasa

ªi echipa a doua a Universi-

tãþii Craiova disputã astãzi un
meci important, în deplasare, pe
stadionul „Jiul” din Petroºani,
acolo unde s-a relocat formaþia
vâlceanã CS ªirineasa, liderul
seriei C4. Echipa lui Cornel Pa-
purã ocupã locul secund, la 5
puncte de echipa care l-a trans-
ferat sãptãmâna aceasta pe fos-
tul golgheter al Ligii I, Florin
Costea. Craiovenii vin dupã pri-
mul eºec al sezonului, înregis-
trat pe teren propriu, cu Cetate
Deva. Cealaltã formaþie doljea-
nã din seria C4, CSO Filiaºi, a
jucat ieri cu CSM Lugoj.
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