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- Vezi, Popescule, de-aia poli-
ticienii sunt cineva, pentru cã
ei îºi duc minciunile, în geanta
“diplomat”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4Madridul vreaMadridul vreaMadridul vreaMadridul vreaMadridul vrea
alegeri anticipatealegeri anticipatealegeri anticipatealegeri anticipatealegeri anticipate
în Catalonia!în Catalonia!în Catalonia!în Catalonia!în Catalonia!

Lideri europeni prezenþi la
Consiliul European de la Bru-
xelles n-au discutat „dosarul
catalan”, extrem de încins.
Fãrã a nega însã dimensiunea
îngrijorãtoare a crizei politice
din Spania, Donald Tusk a
spus doar cã situaþia este
„preocupantã”, dar nu este
momentul unei iniþiative in-
ternaþionale,  presupunând
medierea sau ingerinþa euro-
peanã. A fost  reiteratã în
schimb, de lideri europeni,
precum Emmanuel Macron,
Angela Merkel, Theresa May,
susþinerea guvernului de la
Madrid…
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Universitatea dinUniversitatea dinUniversitatea dinUniversitatea dinUniversitatea din
Craiova a câºtigatCraiova a câºtigatCraiova a câºtigatCraiova a câºtigatCraiova a câºtigat
ºase proiecteºase proiecteºase proiecteºase proiecteºase proiecte
de dezvoltarede dezvoltarede dezvoltarede dezvoltarede dezvoltare

 Universitatea din Craiova a
câºtigat ºase proiecte , în valoa-
re de un milion de lei, în compe-
tiþia organizatã de Consiliul de
Finaþare a Învãþãmântului Su-
perior (CNFIS), care vor arãta,
încã o datã, perceperea institu-
þiei de învãþãmânt superior cra-
ioveanã, la nivelurile naþional ºi
internaþional. Este încã o dova-
dã cã, în Cetatea Bãniei se face
învãþãmânt de calitate, iar de-
spre aceste lucruri a vorbit, ieri,
într-o conferinþã de presã, recto-
rul Universitãþii din Craiova,
prof.univ.dr. Cezar Ionuþ Spînu.
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Despre monedaDespre monedaDespre monedaDespre monedaDespre moneda
virtualãvirtualãvirtualãvirtualãvirtualã
ºi procesareaºi procesareaºi procesareaºi procesareaºi procesarea
numeraruluinumeraruluinumeraruluinumeraruluinumerarului
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Închisoare cuÎnchisoare cuÎnchisoare cuÎnchisoare cuÎnchisoare cu
suspendare pentrususpendare pentrususpendare pentrususpendare pentrususpendare pentru
olteanul care a vrutolteanul care a vrutolteanul care a vrutolteanul care a vrutolteanul care a vrut
sã mituiascã doisã mituiascã doisã mituiascã doisã mituiascã doisã mituiascã doi
poliþiºti doljenipoliþiºti doljenipoliþiºti doljenipoliþiºti doljenipoliþiºti doljeni
cu 800 de leicu 800 de leicu 800 de leicu 800 de leicu 800 de lei

În coloritu-i ºi bogãþia specifice, adãugând ºi-un strop de
voie bunã, toamna s-a instalat confortabil la Centrul Multi-
funcþional, ademenindu-i pe craioveni, timp de trei zile, la
câteva momente de relaxare. O pot face admirând mulþi-
mea de crizanteme cu colorit ºi parfum tomnatic, plante
ornamentale, pomi fructiferi ºi viþã-de-vie, dovleci ºi nuci
ori alegând din diversitatea produselor tradiþionale agroali-
mentare. Gãsiþi aici la vânzare miere ºi produse apicole,
prãjituri ºi alte dulciuri de casã, porumb fiert, mititei sfâ-
râind pe grãtare, dar ºi articole de pielãrie ºi blãnãrie, îm-
pletituri din lânã ºi rãchitã, obiecte de artizanat ºi cerami-
cã, iar pentru cei mici - jucãrii de pluº ºi tiribombe.

Prima ediþie a Festivalului Toamnei, organizatã de Pri-
mãria Craiova, în colaborare cu Centrul Multifuncþional,
SC Pieþe ºi Târguri SRL ºi RAADPFL, s-a deschis ieri ºi
continuã pe parcursul zilelor de sâmbãtã ºi duminicã, în-
tre orele 11.00 ºi 15.30, cu un program atractiv, din care
nu lipsesc recitalurile de muzicã popularã. Tonul distrac-
þiei a fost dat, ieri, de Ansamblul Folcloric „Maria Tãna-
se”, craiovenii fiind invitaþi sã sãrbãtoreascã astãzi cu
Ansamblul „Hora Desnãþuiului” din Bârca, iar mâine, cu
Ansamblurile „Altiþa” din Maglavit, „Izvoraºul” din Bra-
tovoeºti ºi „Cununiþa” al Palatului Copiilor Craiova.

MAGDA BRATU
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Fifor: România
este naþiune-sponsor
al Centrului
de Excelenþã
NATO pentru
Contrainformaþii
Militare

România este naþiune-
sponsor al Centrului de
Excelenþã NATO pentru
Contrainformaþii Militare de
la Cracovia ºi a fost unul din
primele state ale Alianþei care
ºi-au anunþat susþinerea
pentru aceastã entitate, a
declarat joi ministrul Apãrãrii,
Mihai Fifor, la inaugurarea
centrului. Ministrul a precizat
cã România va avea un
reprezentant în cadrul Centru-
lui din Cracovia ºi în Comite-
tul Director. “Aceastã instuþie
a fost înfiinþatã tocmai pentru
cã este necesar ca pregãtirea ºi
dezvoltarea specialiºtilor
Alianþei în domeniul contrain-
formaþiilor militare sã fie
asiguratã în format unitar.
România va folosi fiecare
oportunitate ºi va participa la
cursurile, seminarele ºi
grupurile de lucru care vor
contribui la definirea pregãti-
rii specialiºtilor noºtri în
contrainformaþii militare.
Centrul NATO de Excelenþã
pentru Contrainformaþii de la
Cracovia ºi Centrul NATO de
Excelenþã pentru Informaþii de
la Oradea, România, înfiinþat
în 2010, vor asigura expertiza
necesarã pregãtirii specialiºti-
lor de intelligence care vor fi
astfel capabili sã-ºi îndepli-
neascã cu succes misiunile ºi
sarcinile desemnate”, a spus
titularul Apãrãrii, conform
unui comunicat al MApN. La
inaugurarea Centrului de
Excelenþã NATO pentru
Contrainformaþii Militare au
participat miniºtrii apãrãrii
din Polonia, Slovacia ºi
Ungaria, precum ºi adjunctul
comandantului Comandamen-
tului Aliat Suprem pentru
Transformare, amiral Manfred
Nielson.
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Mihai Tudose a fost întrebat de
jurnaliºti, vineri, în cadrul unei
conferinþe de presã organizatã la
Deva, ce crede cã se va întâmpla
cu salariile dupã ce contribuþiile
vor fi trecute de la angajator la
angajat. „Nu scad salariile sub
nicio formã. Este un mecanism
prin care salariile rãmân cel pu-
þin la fel, ele vor creºte. A fost
discuþia dacã aceastã mãsurã apli-
catã la sistemul de stat este clar
cã genereazã creºteri, pentru cã
statul va transfera salariul brut
de azi pe suma care permitea îna-
inte cheltuielile cu angajatul ºi
dacã privatul va face acelaºi lu-
cru. Am avut discuþii cu patrona-
tele, iar rezultatul discuþiilor a
fost cã este o oportunitate pe care

Primul ministru, Mihai Tudose,
a declarat, vineri, la Deva, în tim-
pul unei conferinþe de presã cã,
în acest moment, taxa de solida-
ritate existã ºi este de 0,25%, cri-
ticându-l pe ministrul de Finanþe.
„Astãzi( n.r ieri), când stãm de
vorbã, aceastã taxã existã. Ministrul de Fi-
nanþe a intrat într-o zonã, a fãcut o simili-
tudine cu ceea ce s-a vorbit în urmã cu trei,
patru luni despre acea taxã de solidaritate
pusã pe cifra de afaceri. Astãzi, când stãm
de vorbã, tot angajatorul plãteºte 0,25%
pentru aceastã taxã, care este ºi o taxã de
asigurare cerutã de Uniunea Europeanã ºi
care este clamatã de sindicate”, a declarat

„Am constatat cã nu s-au fãcut
suficiente progrese pentru a trece
la faza urmãtoare în relaþia cu
Marea Britanie, însã acest lucru
nu trebuie sã creeze un pesimism
deosebit. S-a negociat, s-au apro-
piat oarecum poziþiile, dar nu su-
ficient pentru a merge mai depar-
te. Se va negocia în continuare ºi

Premierul TPremierul TPremierul TPremierul TPremierul Tudose: Salariile nu vor scãdea.udose: Salariile nu vor scãdea.udose: Salariile nu vor scãdea.udose: Salariile nu vor scãdea.udose: Salariile nu vor scãdea.
Rãmân cel puþin la fel sau vor creºteRãmân cel puþin la fel sau vor creºteRãmân cel puþin la fel sau vor creºteRãmân cel puþin la fel sau vor creºteRãmân cel puþin la fel sau vor creºte

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, la Deva, cã
salariile nu vor scãdea dupã ce contribuþiile vor fi trecu-
te de la angajator la angajat, ci cã „rãmân cel puþin la fel
sau vor creºte”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

o oferã statul ca în aceeaºi anve-
lopã de cheltuieli sã plãteascã mai
bine oamenii”, a explicat premie-
rul României.

 Mihai Tudose a mai precizat
cã, în acest moment, este o com-
petiþie „agerbã” în România pe
piaþa forþei de muncã, iar pentru
angajatori a devenit o prioritate
sã-ºi pãstreze salariaþii. „Este o
competiþie agerbã în România pe
piaþa forþei de muncã. Firmele nu
mai gãsesc foarte uºor angajaþi,
iar aþi pãstra angajaþii devine o
prioritate pentru orice companie
sãnãtoasã la cap”, considerã Mi-
hai Tudose.

Premierul a mai precizat cã nu
crede cã vor fi angajatori care vor
scãdea salariile, ci cã acest me-

canism va fi folosit pentru moti-
varea salariaþilor. „Acele vaiete
cum cã vor fi privaþi care vor scã-
dea lefurile cu ocazia acestei
legi... Sunt la privat, puteau sã o
facã ºi astãzi. Cred cã vor folosi
acest mecanism pentru a-ºi moti-

va mai bine oamenii. Nu scade
salariul net. Va trebui cu toþii sã
mai aºteptãm câteva luni ºi veþi
vedea cã nu scad salariile”, a afir-
mat Mihai Tudose. Tudose a mai
spus cã impozitul sub 2.000 de
lei va fi zero începând din 2019.

Iohannis, la Consiliul European: Calendarul
Brexit-ului nu se mai respectã, este clar

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la finele
reuniunii de la Bruxelles a Consiliului European, cã nu va mai

putea fi respectat calendarul iniþial prevãzut pentru ieºirea
Marii Britanii din UE fiind necesarã prelungirea negocierilor

înainte de a trece la faza urmãtoare a Brexit-ului.

vom încerca sã ajungem în situa-
þia de OK pentru continuare la ur-
mãtorul Consiliu, în decembrie”,
a anunþat Klaus Iohannis.

Întrebat dacã, în aceste condi-
þii, mai poate fi respecta calenda-
rul de ieºire a Marii Britanii din
Uniunea, Iohannis a rãspun-
s: ”Calendarul nu se mai respec-

tã, este clar. Doar cã acel calen-
dar a fost un calendar cu propu-
nerea de variantã aºa cum s-a cre-
zut cã este fezabilã. Nu putem, de
dragul unei agende, sã trecem
peste puncte sensibile”.

Klaus Iohannis a spus cã pro-
blema care trebuie soluþionatã în
momentul de faþã nu este neapãrat
suma care reprezintã obligaþiile fi-
nanciare ale guvernului de la Lon-
dra faþã de Uniunea, ci care sunt
în sine aceste obligaþii. ”Nu este
vorba de negocierea unei sume de
bani sau alteia. În aceastã fazã,
negociem un principiu. ªi în ce
priveºte banii, nu avem progrese
suficiente pentru cã cele douã echi-
pe de negociere nu au reuºit pânã
acum sã cadã de acord asupra a

ceea ce reprezintã aceºti bani”, a
precizat ºeful statului.

Iohannis ºi-a exprimat speranþa
cã se va ajunge la un acord pânã
în luna decembrie, când va avea
loc noua reuniune a Consiliului, dar
nu a exclus posibilitatea negocieri-
lor ºi dupã aceastã datã.

Preºedintele Consiliului Euro-
pean, Donald Tusk, a anunþat vi-
neri declanºarea procedurii inter-
ne pentru faza a doua a negocieri-
lor de Brexit cu reprezentanþii Ma-
rii Britanii, relateazã site-ul agen-
þiei Reuters. În urma unei întruniri
la Bruxelles, liderii celor 27 de sta-
te membre UE au dat undã verde
pentru pregãtirea discuþiilor cu
Londra în privinþa relaþiilor comer-
ciale post-Brexit.

Premierul Tudose, ironic la adresa ministrului de Finance
Premierul României, Mihai Tudose, l-a ironizat, ieri, la

Deva, pe ministrul de Finance, Ionuþ Miºa, pe tema taxei de
solidaritate, precizând cã Ionuþ Miºa „pe fond, din punct de

vedere tehnic a înþeles bine, traducerea nu iese bine la
domnia sa”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Mihai Tudose.
Întrebat de cãtre jurnaliºti dacã a înþeles

explicaþiile ministrului de Finanþe cu privire
la taxa de solidaritate, premierul României a
afirmat ironic cã „din ce a explicat, am în-
þeles aproape cum aþi înþeles ºi dumneavoas-
trã, noroc cã ºtim cã nu e aºa”. „Încerc sã
vorbesc româneºte, nu în mod finanþist ca
domnul Miºu. Pe fond, din punct de vedere

tehnic a explicat bine, traducerea
nu iese bine la domnia sa. Azi,
când vã luaþi salariul, tot anga-
jatorul plãteºte aceastã taxã de
0,25%. Aceastã taxã se va menþi-
ne. Iniþial am spus cã rãmân douã,
sãnãtate ºi pensii. Însã s-a con-

statat cã aceastã taxã este obligatorie, e o
negociere ºi la nivel de Uniunea Europea-
nã. Este responsabilitatea angajatorulului
pentru locurile de muncã. Va rãmâne aceastã
taxã, cã este 0,25% sau 0,30%, asta Minis-
terul de Finanþe va face calculele necesare
pentru ca fondul respectiv sã rãmânã în
suma realã la fel, se schimbã doar baza de
raportare”, a explicat Mihai Tudose.
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Comunicat de presã
Festivalul Toamnei Craiova

- ediþia a I-a -

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, în colaborare cu Centrul Multifuncþional Craiova,  SC Pieþe ºi Târguri
SRL ºi RAADPFL. în perioada 20 – 22 octombrie 2017, Festivalul Toamnei, ediþia I-a.

Pe platoul din curtea Centrului Multifuncþional Craiova, se vor regãsi produse tradiþionale agro-alimentare, dulciuri,
seminþe, utilaje agricole, bãuturi autohtone, obiecte de artizanat ºi ceramicã, flori, viþã de vie, rãsaduri ºi porturi
tradiþionale.

Momentele artistice vor fi susþinute de artiºtii Ansamblului Folcloric “Maria Tãnase”, Palatul Copiilor, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Casa de Culturã “Traian Demetrescu”.

Evenimentul se va desfãºura pe o suprafaþã de 2800 de mp.

Program FESTIVALUL TOAMNEI
Vineri, 20 octombrie 2017:
12.00 – Deschiderea oficialã a Festivalului Toamnei, ediþia I-a
12.30 – 14.30 - Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase” – cu participarea extraordinarã a soliºtilor Mariana Ionescu

Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu ºi Petricã Mîþu Stoian, alãturi de orchestra ºi formaþia de dansuri
a Ansamblului Folcloric “Maria Tãnase”.

Sâmbãtã, 21 octombrie 2017:
11.00 – 12.30 - Ansamblul Hora Desnãþuiului al Casei de Culturã ,,Adrian Pãunescu” din Bârca.
12.30 – 15.30 - Palatul Copiilor din Craiova: Formaþia Motion-X-Plosion - cercul de dans modern, profesor Alina

Cuþulescu; Formaþia Chic Aerobic - cercul de gimnasticã aerobicã, profesor Alina Mãlãiescu Udrea, Trupa de teatru
Phantasia Junior, profesor Cazacu Daniela; Formaþia Magic Kids, Formaþia Elegance, cercul de dans sportiv, profesor
Beatrice Pascu; Cercul de muzicã uºoarã, profesor Alin Milosav.

Duminicã, 22 octombrie 2017:
11.00 – 12.00 – Ansamblul ,,Altiþa” al Cãminului Cultural Maglavit ºi Ansamblul ,,Izvoraºul” din Bratovoeºti.
12.00 – 14.00 – Ansamblul Cununiþa al Palatului Copiilor din Craiova, prof. Simona Creþan.

– Expoziþie ºi Atelier de picturã Ioana Flueraºu ºi Mariana Oprea.

14:30-15:30 – KOP Dance School- street dance.

Înscrieri ºi detalii la nr. de telefon: 0746 460 062 – Mirela Negrea.

Madridul vrea alegeriMadridul vrea alegeriMadridul vrea alegeriMadridul vrea alegeriMadridul vrea alegeri
anticipate în Catalonia!anticipate în Catalonia!anticipate în Catalonia!anticipate în Catalonia!anticipate în Catalonia!

Lideri europeni prezenþi la Con-
siliul European de la Bruxelles n-
au discutat „dosarul catalan”, ex-
trem de încins. Fãrã a nega însã
dimensiunea îngrijorãtoare a cri-
zei politice din Spania, Donald
Tusk a spus doar cã situaþia este
„preocupantã”, dar nu este mo-
mentul unei iniþiative internaþio-
nale, presupunând medierea sau
ingerinþa europeanã. A fost reite-
ratã în schimb, de lideri europeni,
precum Emmanuel Macron, Ange-
la Merkel, Theresa May, susþine-
rea guvernului de la Madrid, res-
pectarea Constituþiei ºi a legalitã-
þii. Exceptându-i, poate, pe premie-
rul belgian Charles Michel, susþi-
nut de omologul sãu luxembur-
ghez, Xavier Bettel,  care ºi-au
menþinut apelul la dialog, condam-
nând violenþele poliþiei în cursul
referendumului – declarat ilegal de
Curtea Constituþionalã – din 1 oc-
tombrie a.c.. Joi dimineaþã media fla-
mandã a invocat un e-mail al amba-
sadorului belgian în Spania, motiv
pentru care cabinetul Mariano Rajoy
ºi-a exprimat indignarea, afirmând cã
nu va susþine candidatura unui bel-
gian la Europol (Agenþia Uniunii Eu-
ropene pentru cooperare în materie
de aplicare a legii). Prin ambiguita-
tea rãspunsurilor oferite de preºedin-
tele separatist al Cataloniei, Carles
Puigdemont – neclarificând poziþia

MIRCEA CANÞÃR

Barceloniei – la solicitarea guvernu-
lui de la Madrid, astãzi este prevã-
zutã, în ºedinþa extraordinarã a gu-
vernului condus de Mariano Rajoy,
antamarea procesului de suspendare
a autonomiei, care permite Madridu-
lui luarea unora dintre competenþe
Barcelonei, în domeniile administra-
þiei, învãþãmântului, culturii, sãnã-
tãþii etc. Procedura trebuie însã vo-
tatã în Senat, dar deja liderul PSOE
(partid de opoziþie) Pedro Sanchez a
convenit cu Mariano Rajoy, preºedin-
tele PP, ceea ce înseamnã cã majori-

tatea este deja convenitã. Aplicarea
art. 155 din Constituþie va fi însã pe
termen limitat, menitã sã restabi-
leascã normalitatea, dacã guvernu-
lui autonom condus de Carles Puig-
demont convoacã alegeri anticipate în
Catalonia, pentru înlocuirea lideri-
lor actuali la o manierã democrati-
cã. „Mãsurile punitive” ale guvernu-
lui spaniol împotriva Cataloniei ge-
nereazã însã manifestãri masive în
stradã, regiunea fiind divizatã între
independentiºti ºi unioniºti. În ase-
menea circumstanþe orice decizie lua-

tã nu va fi satisfãcãtoare pentru una
din tabere. Oricum, Parlamentul ºi
Guvernul autonom al Cataloniei au
dat un atac devastator la ordinea de
stat, ºi modul de convieþuire paºnic
al catalanilor, situaþia politicã, eco-
nomicã ºi socialã devenind gravã din
cale afarã. O comisie specialã se va
reuni probabil luni. Carles Puigde-
mont va fi autorizat sã-i prezinte ar-
gumentaþia, ºi apoi Senatul se va pro-
nunþa, vineri, într-o ºedinþã plena-
rã, pe suspendarea autonomiei. O ul-
timã variantã de lucru: guvernul spa-
niol ar fi dispus – potrivit mai mul-
tor surse – sã abandoneze activarea
art. 155 din Constituþie dacã Carles
Puigdemont convoacã el însuºi ale-
geri anticipate. Dar Barcelona res-
pinge, dupã anumite surse, o aseme-
nea abordare. Vineri, simpatizanþii
cauzei independentiste au efectuat
retrageri importante sau simbolice
de bani pentru a protesta astfel con-
tra guvernului spaniol ºi a bãncilor
care îºi deplaseazã sediile sociale în
afara regiunii. Asociaþiile indepen-
dentiste – Adunarea Naþionalã ºi
Omnia Cultural – ºi-au invitat sim-
patizanþii ,  prin reþelele de socia-
lizare, la acþiuni directe ºi paºnice
împotriva guvernului Mariano Rajoy.
Cum este deja târziu, nu se mai poa-
te întâmpla mare lucru, fiindcã rãul
a fost deja fãcut. Cât de mare va fi
el, rãmâne de vãzut.
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Reamintim cã sâmbãtã, 24 iu-
nie a.c., în jurul orei 11.00, agen-
tul de poliþie Pãtru Constantin-Alin
– ajutor ºef de post la Postul de
Poliþie Gherceºti, ºi agentul prin-
cipal Tîrºa Ionuþ-Marius – ajutor
ºef de post la Postul de Poliþie Bul-
zeºti (ambele din cadrul Secþiei 5
Poliþie Ruralã Pieleºti), aflaþi în pa-
trulã intercomunalã pe raza comu-
nei Gherceºti, în satul Ungureni,
(pe DJ 643 F), au oprit pentru con-
trol un autoturism Fiat Ducato,
condus de Ion Popescu, de 54 ani,
din comuna Dobreþu, judeþul Olt,
care transporta ilegal, fãrã docu-
mente de provenienþã, circa 2 me-
tri steri lemne de foc, acesta ofe-
rind diverse sume de bani poliþiºti-
lor pentru a nu lua mãsuri legale
împotriva sa. Bãrbatul a fost refu-
zat de cei doi poliþiºti, dar pentru
cã insista, aceºtia ºi-au anunþat
superiorii, dar ºi pe ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
care, împreunã cu procurorul de-
semnat de la Parchetul de pe lângã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au hotãrât, miercuri, 18 octom-
brie a.c., sã menþinã mãsura ares-

Închisoare cu suspendare pentru olteanul care a vrutÎnchisoare cu suspendare pentru olteanul care a vrutÎnchisoare cu suspendare pentru olteanul care a vrutÎnchisoare cu suspendare pentru olteanul care a vrutÎnchisoare cu suspendare pentru olteanul care a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de leisã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de leisã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de leisã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de leisã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei

Bãrbatul de 54 de ani, din judeþul Olt,
trimis în judecatã de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru
dare de mitã, dupã ce a fost prins încer-
când sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu
800 de lei, ºi-a aflat sentinþa. Inculpatul
a recunoscut comiterea faptelor ºi a ce-
rut sã beneficieze de reducerea limitelor

de pedeapsã, astfel cã, magistraþii Tribu-
nalului Dolj l-au condamnat, joi, 19 octom-
brie a.c., la 1 an ºi 4 luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de în-
cercare de 2 ani ºi 90 de zile de muncã în
folosul comunitãþii. Hotãrârea instanþei
nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Tribunalul Dolj au organizat fla-
grantul. Ion Popescu a fost prins
în timp ce oferea agenþilor de poli-
þie suma de 800 lei, chiar în sediul
Postului de Poliþie Gherceºti. Bãr-
batul fost dus la sediul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
audiat, apoi reþinut pentru 24 de
ore pentru dare de mitã, iar pe 25
iunie Tribunalul Dolj a luat faþã de

el mãsura arestului la domiciliu pe
o perioadã de 30 de zile, mãsurã
prelungitã pânã la zi. Pe 7 iulie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care olteanul a fost tri-
mis în judecatã pentru comiterea
infracþiunii de dare de mitã, cauza
a fost analizatã în camera prelimi-
narã la Tribunalul Dolj, de unde a
ieºit pe 12 septembrie, când instanþa

a dispus începerea procesului. La
primul termen de judecatã, joi, 19
octombrie a.c., inculpatul a recu-
noscut comiterea faptelor în faþa
judecãtorilor ºi a cerut sã benefi-
cieze de prevederile vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Instanþa a admis solici-
tarea, olteanul fiind condamnat la
1 an ºi 4 luni de închisoare cu sus-
pendare ºi 90 de zile muncã în fo-
losul comunitãþii: „Condamnã pe
inculpatul Popescu Ion la pedeap-
sa principalã de 1 an ºi 4 luni în-
chisoare. Dispune suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub supraveghere
pe durata termenului de încercare
de 2 ani. (...) inculpatul va presta
pe parcursul termenului de supra-

veghere o muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii pe o perioadã
de 90 zile la Primãria Comunei
Dobreþu, Jud.Olt. Constatã înce-
tatã de drept mãsura arestului la
domiciliu dispusã faþã de inculpa-
tul Popescu Ion prin încheierea nr
173/25.06.2017 pronunþatã de ju-
decãtorul de drepturi ºi libertãþi
din cadrul Tribunalului Dolj”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. În plus, s-a confiscat suma
pe care voia sã o dea mitã ºi trebu-
ie sã achite cheltuieli judiciare în
valoare de 2000 de lei, dupã cum
au mai stabilit judecãtorii craioveni.
Hotãrârea nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

Ofiþerul PMS Craiova acuzat de trafic de influenþã
ºi înºelãciune rãmâne în spatele gratiilor

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut mãsura
arestãrii preventive faþã de comisarul-ºef de la Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã (PMS) Craiova, Marian ªer-
ban, prins în flagrant de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în parcarea
centrului comercial Auchan, în timp ce primea 1.000 de
euro (a patra tranºã) din cei 5.000 de euro pe care îi
ceruse unui bãrbat pentru a-i facilita angajarea pe un post
de conducãtor auto în cadrul unitãþii. Ofiþerul PMS Craio-
va a fost trimis în judecatã pentru trei infracþiuni de trafic
de influenþã ºi una de înºelãciune, iar dosarul a ieºit din
camera preliminarã a Tribunalului Dolj.

tãrii preventive faþã de comisarul-
ºef Marian ªerban, de la Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã

(PMS) Craiova, acuzat de trafic
de influenþã ºi înºelãciune: „Men-
þine arestarea preventivã a incul-
patului ªerban Marian. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
camera de consiliu de la 18 Oc-
tombrie 2017”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Asta
dupã ce, pe 10 octombrie a.c.,
judecãtorul de camerã prelimina-
rã de la Tribunalul Dolj a dispus
începerea procesului în cauzã.

Reamintim cã ofiþerii de poliþie
judiciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, sub coordona-
rea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au organizat, mier-
curi, 5 iulie a.c., prinderea în fla-
grant a lui Marian ªerban, în vâr-
stã de 46 de ani, comisar-ºef de
penitenciare în cadrul Penitencia-
rului de Maximã Siguranþã (PMS)
Craiova, în timp ce primea suma
de 1.000 euro de la un denunþãtor,
cu scopul de a-i facilita obþinerea
unui post de conducãtor auto în
cadrul penitenciarului. Operaþiunea
s-a desfãºurat în parcarea centru-
lui comercial Auchan din munici-
piu, ofiþerul primind banii în maºi-
na personalã. Potrivit comunica-
tului DGA, denunþãtorul a povestit
cã, în perioada august 2016 – mai
2017, ofiþerul PMS Craiova i-a pre-

tins suma de 5.000 euro, din care
i-a ºi dat 4.000 euro în trei tranºe
(3.000 euro ºi în douã rânduri câte
500 euro), cu promisiunea cã-i va
facilita încadrarea din sursã exter-
nã pe un post de agent de peniten-
ciare (conducãtor auto). Dacã a
vãzut cã nu s-a rezolvat nimic,
doljeanul a decis sã-l denunþe ºi le-
a explicat ofiþerilor anticorupþie cã
urmeazã sã-i dea ºi diferenþa de
1.000 euro, pânã la concurenþa
sumei de 5.000 euro pretinsã, aºa
cum îi ceruse. Dupã flagrant, ofi-
þerul PMS Craiova a fost dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, audiat, ºi apoi reþinut de pro-
curorul de caz pentru comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã,

iar o zi mai târziu, joi, 6 iulie a.c., a
fost arestat preventiv. Cercetãrile
în cauzã au continuat, scoþând la
ivealã cã Marian ªerban mai pro-
cedase la fel ºi cu alte persoane,
care aºteptau sã ajungã agenþi de
penitenciare, dupã cum le promi-
sese, evident contra unor sume
consistente: „În urma cercetãrilor
efectuate s-a stabilit cã, în acelaºi
mod, inculpatul a mai pretins ºi
primit de la alþi doi denunþãtori
sumele de 5.000 euro, respectiv
4.000 euro, în scopul de a le faci-
lita angajarea pe posturi de agenþi
de penitenciare în cadrul unor uni-
tãþi de detenþie din Craiova sau
Caracal”, dupã cum au comuni-
cat reprezentanþii DGA.
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Deputatul Nicolae Giugea a
trecut în revistã, cu lux de amã-
nunte toate promisiunile cu care
PSD a câºtigat alegerile ºi a spus
cã PNL nu va veni la putere de-
cât în urma unor alegeri demo-
cratice. ”Mãririle de salarii ºi pen-
sii – reprezintã o pãcãlealã sinis-
trã. Anunþul lui Dragnea cã Le-
gea pensiilor nu va fi gata în
acest an, este de fapt recunoaº-
terea unui eºec de proporþii. ªi-
au dinamitat singuri programul
de guvernare, striviþi de proprii-
le minciuni ºi incompetenþe” a
declarat Nicolae Giugea.

Consilierul judeþean Cãlin Cos-
min a vorbit despre  proiectul de
hotãrâre depus de consilierii libe-
rali în Consiliul Judeþean Dolj pen-
tru constituirea unor perdele de
protecþie de-a lungul drumurilor
judeþene. ”Cei de la PSD au spus
cã nu se poate, dar, noi spunem
cã fãcând apel la primari , se poa-
te” a spus consilierul liberal. El s-
a referit ºi la situaþia de la Centrul
medical de la Pleniþa. Acolo, re-
prezentantul liberal în consiliul de
administraþie nu a fost niciodatã

Joi, 19 octombrie a.c., a in-
trat în vigoare Legea nr. 169/
2017 pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 254/2013 pri-
vind executarea pedepselor ºi a
mãsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, vizând
eliberãrile din penitenciare pen-
tru condiþii necorespunzãtoare.
Legea prevede cã, la 30 de zile
executate în penitenciar în con-
diþii improprii, deþinuþii benefi-
ciazã de ºase zile considerate
executate. Conform legii, con-
diþiile necorespunzãtoare se re-
ferã la cazarea într-un spaþiu mai
mic sau egal cu 4 mp/deþinut,
care se calculeazã, excluzând
suprafaþã grupurilor sanitare ºi

Liberalii doljeni au punctat ºi sãptãmâna
aceasta la capitolul conferinþã de presã. Cu

subiecte de import, aduse de la Capitalã,
dar ºi cu subiecte punctuale de prin partea

locului, reprezentanþii PNL Dolj
au înjghebat un dialog cu presa localã.

convocat la o ºedinþã. ”Fie ºedin-
þele nu s-au þinut, ceea ce este
grav, pentru cã acolo s-au luat
decizii importante, fie s-au þinut,
dar el nu a fost invitat, ceea ce
este la fel de grav” a declarat Cos-
min Cãlin.

„Practic 800
de metri de drum
rãmân neasfaltaþi”

Subiectul legat de Muzeul de
Artã nu s-a stins nici astãzi. De-
clanºat la ºedinþa ordinarã a CJ
Dolj de luna trecutã, continuat cu
mult patos de-o parte ºi de-a alta
pe facebook, a devenit ºi subiect
de conferinþã. Consilierul judeþean
Marian Irinei spune cã nu are ni-
mic personal cu  Emilian ªtefâr-
þã, managerul Muzeului, cândva
colegi de partid. Din contrã, îl res-
pectã ca o ºi ca arhitect, dar nu
este mulþumit de modul în care
este pus în valoare aceastã insti-
tuþie de culturã. ”Nu este un con-
flict cu directorul Muzeului de
Artã, dar trebuie sã spunem lu-
crurilor pe nume. Temele de pro-

iectare ºi notele conceptuale, eta-
pe premergãtoare unui studiu de
fezabiliate, au fost întocmite eva-
ziv...”, a mai spus Irinei. Libera-
lul doljean a amintit ºi despre  in-
terpelarea fãcutã la SCLDP Dolj SA
. ”Am avut o interpelare cu douã
întrebãri punctuale. Am cerut ex-
plicaþii de ce tarifele cu care aceastã
societate închiriazã utilaje sunt mai

mari, comparativ cu alte judeþe. De
asemenea am întrebat de ce aces-
te contracte se acordã cu încre-
dinþare directã ºi nu prin licitaþie
prin SEAP...”. În plus, Irinei s-a
referit ºi la situaþia DJ 606 H Bra-
loºtiþa – Bâlta. Drumul a fost as-
faltat pe o lungime de 9,3 km deºi
el are 11,4 km. ”Practic 800 de
metri de drum rãmân neasfaltaþi

deoarece CJ Dolj spune cã nu este
drum judeþean, deºi existã o adre-
sã a SCLDP Dolj SA din 2009
care contrazice acest lucru. Prac-
tic, CJ Dolj a pierdut 800 de me-
tri de drum judeþean. ªi este toc-
mai drumul care duce spre cen-
trul comunei” a mai adãugat con-
silierul judeþean Marian Irinei.

MARGA BULUGEAN

31 de deþinuþi eliberaþi în Craiova,
în baza legii recursului compensatoriu

Nu mai puþin de 31 de deþinuþi au fost elibe-
raþi din cele trei penitenciare din Craiova –
Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova,
Penitenciarul Pelendava ºi Centrul de Deten-
þie (fostul Penitenciar de Minori ºi Tineri) –
la intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2017,
dupã cum au anunþat, ieri, reprezentanþii Ad-
ministraþiei  Naþionale a Penitenciarelor

(ANP). Alþi 238 de deþinuþi din cele trei uni-
tãþi de detenþie îndeplinesc, acum, condiþiile
pentru a se prezenta în faþa comisiilor de eli-
berare condiþionatã. Asta pentru cã legea pre-
vede cã, la 30 de zile executate în penitenciar
în condiþii improprii, deþinuþii beneficiazã de
ºase zile considerate executate. În toatã þara
au fost puºi în libertate 529 de deþinuþi.

a spaþiilor de depozitare a ali-
mentelor, prin împãrþirea supra-
feþei totale a camerelor de deþi-
nere la numãrul de persoane ca-
zate în camerele respective, in-
diferent de dotarea spaþiului în
cauza; lipsa accesului la activi-
tãþi în aer liber; lipsa accesului
la lumina naturalã sau aer sufi-
cient ori disponibilitatea de ven-
tilaþie; lipsa temperaturii adecva-
te a camerei; lipsa posibilitãþii de
a folosi toaletã în privat ºi de a
se respectã normele sanitare de
baza, precum ºi cerinþele de igie-
nã;existenþa infiltraþiilor, igrasiei
ºi mucegaiului în pereþii came-
relor de detenþie. erioada pentru
care se acordã zile considerate
cã executate în compensarea

cazãrii în condiþii necorespun-
zãtoare se calculeazã începând
cu 24 iulie 2012.

529 de deþinuþi eliberaþi în þarã
Administraþia Naþionalã a Pe-

nitenciarelor (ANP) a anunþat,
ieri, situaþia numericã a persoa-
nelor condamnate puse în liber-
tate la termen, adicã pe 19 oc-
tombrie a.c., ca urmare a scã-
derii zilelor executate în condiþii
necorespunzãtoare, precum ºi
situaþia numericã a persoanelor
condamnate care vor fi discu-
tate în prima comisie pentru li-
berare condiþionatã, iar rezulta-
tele sunt: 529 de deþinuþi elibe-
raþi, dupã punerea în aplicare a
legii recursului compensatoriu ºi
3.349 de deþinuþi care vor intra
în comisiile de eliberare condi-
þionatã. La Craiova, de la Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã,
12 deþinuþi au fost eliberaþi (alþi
38 de deþinuþi vor intra în comi-
sia de eliberare condiþionatã), de

la Pelendava - 18 de persoane
eliberate (alte 149 vor intra în
comisia de eliberare condiþiona-
tã) ºi de la Centrul de Detenþie
un deþinut a fost eliberat (alþi
51, în comisie).

Referitor la planul solicitat
de CEDO, privind condiþiile din
penitenciarele din România,
ministrul Justiþiei susþine cã
legea recursului compensatoriu

este doar un pas spre soluþio-
narea problemelor. Astfel, Toa-
der spune cã vor fi moderni-
zate mai multe penitenciare,
vor fi construite douã închisori
dar ºi un centru de perfecþio-
nare a angajaþilor din ANP. De
asemenea, brãþara electronicã
este o mãsura de ordin legisla-
tiv avutã în vedere.

CARMEN ZUICAN

Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:Deputatul Nicolae Giugea:
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Reaminitim cã în perioada 12
octombrie - 23 noiembrie 2017,
Universitatea din Craiova prin
Facultatea de Economie ºi Ad-
ministrarea Afacerilor ºi Centrul
de Cercetãri Bancare ºi Finan-
ciare în parteneriat cu Banca
Naþionalã a României organizea-
zã, în cadrul proiectului „Aca-
demica BNR”, 7 seminare cu

Începând de ieri, odatã cu in-
trarea în vigoare a Ordinului Mi-
nisterului Finanþelor Publice nr.
2644/29.09.2017, FNGCIMM ac-
ceptã extrasele de Carte Funciarã
în format electronic, obþinute de
beneficiari prin solicitarea on-line
de la Agenþia Naþionala de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã, sim-
plificând major procesul de solici-
tare a garanþiei.

De asemenea, venind în spriji-
nul IMM-urilor, FNGCIMM poate
procesa direct Certificatele de
Atestare Fiscalã emise de ANAF în
format electronic. Alãturi de inte-
rogarea în timp real a bazelor de
date agregate, noua facilitate con-
tribuie la reducerea numãrului de
documente solicitate antreprenori-
lor în vederea acordãrii garanþiei.

« Integrãm permanent
noi atribute de digitalizare »

« Ne dorim ca Fondul Naþio-
nal de Garantare a Creditelor pen-
tru IMM-uri sã iºi consolideze
misiunea de bazã, de sprijin al
mediului de afaceri românesc,
într-o manierã adaptatã tendinþe-
lor tehnologice actuale, urmatã de
majoritatea partenerilor noºtri in-
stituþionali. Integrãm permanent
noi atribute de digitalizare in pro-
cesele noastre operaþionale, ne
concentrãm pe simplificare ºi de-
birocratizare pentru a putea rãs-
punde aºteptãrilor beneficarilor
garanþiilor FNGCIMM – persoa-
nele fizice, antreprenorii sau be-

Aceastã acþiune beneficiazã de
sprijinul Fondului european pentru
investiþii strategice (FEIS), pilonul
principal al Planului de investiþii
pentru Europa (aºa-numitul Plan
Juncker). Proiectul va sprijini cre-
area unui numãr de 280 locuri de
muncã ºi va mãri volumul de de-
ºeuri colectate ºi procesate cu peste
50.000 tone pe an. Cu aceeaºi oca-
zie, Fondul European de Investiþii
(FEI) va semna trei noi acorduri
în cadrul Iniþiativei pentru IMM-
uri din România, cu BRD-Groupe
Société Générale, ING ºi Libra In-
ternet Bank. Se aºteaptã ca aces-
tea sã faciliteze accesul la finanþa-
re pentru aproximativ 300 de IMM-
uri ºi companii de tip start-up, in-

7,5 milioane de euro pentru7,5 milioane de euro pentru7,5 milioane de euro pentru7,5 milioane de euro pentru7,5 milioane de euro pentru
un proiect în domeniulun proiect în domeniulun proiect în domeniulun proiect în domeniulun proiect în domeniul

reciclãrii economiei circularereciclãrii economiei circularereciclãrii economiei circularereciclãrii economiei circularereciclãrii economiei circulare
Banca Europeanã de Investiþii (BEI) va furniza un împrumut
de 7.5 milioane de euro companiei GreenFiber Internatio-
nal SA pentru a finanþa un proiect în domeniul reciclãrii ºi

economiei circulare.

teresate sã îºi dezvolte afacerile.
“O economie circularã reprezintã
o minã de aur în termeni de opor-
tunitãþi - pentru economia noas-
trã, pentru mediul înconjurãtor ºi
pentru cetãþenii noºtri -, deoare-
ce creeazã noi locuri de muncã.
Prin intermediul acestui proiect
FEIS orientat spre viitor, Planul
de investiþii lucreazã în beneficiul
românilor. Salut, de asemenea,
cele trei noi acorduri din cadrul
Iniþiativei pentru IMM-uri ºi mã
bucur sã vãd cã acest program
inovator din cadrul politicii de
coeziune are rezultate pe teren.”,
a declarat Comisarul european
Corina Creþu, responsabil pen-
tru politica regional.

Despre moneda virtualãDespre moneda virtualãDespre moneda virtualãDespre moneda virtualãDespre moneda virtualã
ºi procesarea numeraruluiºi procesarea numeraruluiºi procesarea numeraruluiºi procesarea numeraruluiºi procesarea numerarului

Ieri, în sediul central al Universitãþii din Craiova,
se va derula cel de-al doilea seminar din cadrul
programului „Academica BNR”. Ruxandra Avram,
ºef compartiment, Compartimentul reglementare ºi
monitorizare a sistemelor de plãþi ºi sistemelor de
decontare, din cadrul BNR a fãcut prezentarea cu
tema „Moneda virtualã – o reprezentare digitalã a
valorii” , în timp ce colegul sãu,  Ioan Muntean,
director adjunct, Direcþia emisiune, tezaur ºi casie-
rie, tot din cadrul Bãncii Naþionale a României a
expus tema „Emisiunea ºi procesarea numerarului“.

tematici legate de activitãþile spe-
cifice Bãncii centrale.

Despre politici
macroprudenþiale

În aceastã perioadã, cadre di-
dactice ºi doctoranzi din cadrul
Universitãþii dezbat alãturi de ex-
perþiai BNR ºi practicieni recu-
noscuþi ai domeniului financiar-

bancar, o suitã de subiec-
te ce ating teme referitoa-
re la modelare, operaþiuni
de piaþã, politici macro-
prudenþiale, stabilitate fi-
nanciarã, statisticã, trece-
rea la euro, garantare de-
pozite bancare, rezoluþie
bancarã, monede virtuale,
HR bãnci centrale, siste-
me de plãþi, comunicare.

Participanþii s-au putut
adresa direct, într-un ca-
dru informal, specialiºti-
lor BNR în vederea schim-
bului de bune practici în
domeniul financiar bancar,
sã abordeze ºi sã dezbatã
teme de actualitate ale
bãncii centrale, de naturã
economicã ºi financiarã.
Se vor putea obþine ºi cla-
rificãri conceptuale ale fenome-
nelor bancare contemporane ºi se

va dezbate ºi corelarea progra-
melor ºi proiectelor sistemului

universitar economic cu cerinþe-
le actuale de pe piaþa muncii.

Simplificarea procesul de garantare
prin digitalizarea etapelor de evaluare

Fondul Naþional de Garantare a Creditelor
pentru IMM–uri (FNGCIMM) lanseazã o serie de
facilitãþi destinate beneficiarilor garanþiilor emise –
persoane fizice sau juridice eligibile pentru diferite
forme de finanþare garantatã.

neficiarii publici » a de-
clarat Alexandru Petres-
cu ,  Director General
FNGCIMM.

Proiectul de simplifica-
re a proceselor de acorda-
re a garanþiilor, atât cãtre
persoanele fizice, în cadrul
Programului Prima Casã,
cât ºi cãtre persoanele ju-
ridice care solicitã o for-
mã de finanþare bãncilor
partenere are drept obiec-
tiv optimizarea duratei de
procesare a documentelor
ºi, implicit, îmbunãtãþirea
calitãþii serviciilor oferite de
FNGCIMM tuturor cate-
goriilor de beneficiari.
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Reprezentanþa Comisiei Eu-
ropene în România ºi Structu-
ral Consulting Group vor orga-
niza, la Craiova, pe 25 octom-
brie, conferinþa „Succesul e ...
molipsitor” – Regiunea Sud –
Vest Oltenia. Parteneri regionali
sunt Universitatea din Craiova
ºi Web Inovation. La eveniment
vor participa reprezentanþi ai
Agenþiei de Devoltare Regiona-
lã S-V Oltenia , OIR POSDRU/
POCU Sud – Vest ºi beneficiari
de finanþãri europene. Eveni-
mentul va include prezentãri de
proiecte de succes ale unor an-

„Succesul e ... molipsitor”

 Programul de depunere a
dosarelor pentru zilele de luni
pânã joi este între orele 9.00 –
15.00, în timp ce vineri birou-
rile de înscriere funcþioneazã
între orele 9.00 – 14.00. Direc-
þiile de sãnãtate publicã, respec-
tiv ministerele cu reþea sanitarã
proprie îºi vor adapta numãrul
punctelor de depunere a dosa-
relor în funcþie de afluxul de
candidaþi.

UMF Craiova
scoate la concurs
308 locuri

Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova
scoate la concurs în aceastã
toamnã 308 locuri. Cele mai
multe sunt alocate domeniului
Medicinã (259), urmat de Me-
dicinã Dentarã (36) ºi Farma-
cie (13). Concursul se desfã-
ºoarã sub formã de test-grilã cu
200 de întrebãri pentru fiecare
domeniu, identice pentru toate
centrele universitare în care se
organizeazã concursul, pe o
duratã de 4 ore. Întrebãrile sunt
diferite, în funcþie de domeniu
de concurs.

Pe baza punctajelor obþinute
la concurs se alcãtuieºte o cla-
sificare unicã naþionalã pentru
fiecare domeniu. Ocuparea lo-
curilor/posturilor în specialita-
te se face în ordinea clasificã-
rii, în limita locurilor/posturilor
publicate la concurs, indiferent
de centrul universitar de con-
curs. Ocuparea locurilor/postu-

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã concurs de
intrare în rezidenþiat pe post ºi rezidenþiat pe loc
în domeniile medicinã, medicinã dentarã ºi far-

macie la data de 19 noiembrie a.c. Concursul se
desfãºoarã în centrele universitare Bucureºti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi

Timiºoara. Înscrierile pentru concurs se fac prin
direcþiile de sãnãtate publicã, respectiv prin

ministerele cu reþea sanitarã proprie,
pânã la data de 27 octombrie inclusiv.

treprenori care au pornit mici
afaceri cu ajutorul fondurilor
europene, studii de caz cu pri-
vire la implementarea unor mo-
dele de bussines inovatoare so-
cial în proiectele cu finanþare
europeanã, precum ºi o secþiu-
ne interactivã – „Sã învãþãm de
la experþi”. În cadrul acestei
secþiuni, vor fi prezentate infor-
maþii practice legate de mana-
gamentul proiectelor europene
ºi despre achiziþiile de proiec-
te, iar speakerii vor rãspunde
întrebãrilor publicului.

CRISTI PÃTRU

rilor în specialitate se face în
ordinea punctajului de promo-
vare obþinut, în limita locurilor/
posturilor publicate la concurs,
alcãtuindu-se o singurã clasifi-
care naþionalã pentru fiecare
domeniu. Medicii, medicii den-
tiºti ºi farmaciºtii care devin
rezidenþi pe locuri încheie un
contract individual de muncã pe
perioadã determinatã, egalã cu
durata rezidenþiatului, cu unita-
tea sanitarã la care au fost re-
partizate locurile pentru rezi-
denþiat. Medicii, medicii dentiºti
ºi farmaciºtii care devin rezi-
denþi pe post încheie contract
individual de muncã pe perioa-
dã nedeterminatã cu unitatea
sanitarã publicã ce a publicat
postul respectiv, cu respectarea
prevederilor Ordonanþei Guver-
nului nr. 18/2009 privind orga-
nizarea ºi finanþarea rezidenþia-
tului, aprobatã prin Legea nr.
103/2012, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Candidaþii posesori ai diplo-
mei de medic obþinute în Ro-
mânia ori într-un alt stat mem-
bru al Uniunii Europene, pen-
tru locurile oferite românilor de
pretutindeni de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale, conform
Legii nr. 299/2007 privind spri-
jinul acordat românilor de pre-
tutindeni, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioa-
re, susþin concursul în aceleaºi
condiþii precum  cetãþenii ro-
mâni, însã concureazã pe locu-
rile publicate de acest minister,

care le va distribui pe centrele
universitare.

 Rezidenþii au obligaþia sã
efectueze pregãtirea ºi sã sus-
þinã examenul de specialist în
specialitatea pentru care au op-
tat, potrivit prevederilor Ordo-
nanþei Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea ºi finanþa-
rea rezidenþiatului, aprobatã prin
Legea nr. 103/2012, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Clasificarea
este naþionalã

Clasificarea pe domenii rezul-
tã prin unificarea electronicã a
rezultatelor din toate centrele
universitare în care s-a desfã-
ºurat concursul, stabilite în
urma aplicãrii grilei corecte rã-

mase definitivã. Clasificarea
este naþionalã ºi se face pentru
fiecare domeniu în care s-a des-
fãºurat concursul.

Clasificãrile se vor afiºa si-
multan pe site-ul rezidentiat-
.ms.ro ºi pe paginile de inter-
net ale celor 6 universitãþi de
medicinã ºi farmacie. Data afi-
ºãrii clasificãrilor pe domenii
este anunþatã în timp util prin
mass-media ºi pe paginile de
internet ale universitãþilor de
medicinã ºi farmacie ºi pe site-
ul rezidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor
în specialitate ºi a centrelor de
pregãtire se face în aceeaºi zi,
prin teleconferinþã, pe baza
punctajului ºi a clasificãrilor, la
o datã stabilitã de comun acord

între Ministerul Sãnãtãþii ºi uni-
versitãþile de medicinã ºi farma-
cie, în intervalul orar 9.00 –
21.00. Candidaþii se vor putea
prezenta în unul din centrele
universitare: Arad, Braºov, Bu-
cureºti, Cluj Napoca, Craiova,
Galaþi, Iaºi, Oradea, Sibiu, Târ-
gu Mureº sau Timiºoara.

În urma alegeri i  locului /
postului ºi a centrului de pre-
gãtire în specialitate se vor îna-
inta Ministerului Sãnãtãþii liste-
le nominale, inclusiv în format
electronic, privind locurile/
posturile, specialitãþile ºi centre-
le alese ºi procesele-verbale ale
sesiunii de alegeri (cu semnã-
turile candidaþilor) în termen de
3 zile lucrãtoare.

RADU ILICEANU
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Sunt ºase programe care au fost
câºtigate de Universitatea din Cra-
iova: „Societatea studenþeascã pen-
tru educaþie universitarã ºi antre-
prenorialã (SEUA)”; „Înfiinþarea ºi
Dezvoltarea Centrului de Compe-
tenþe în Domeniul Managementu-
lui Universitar al Universitãþii din
Craiova (CCDM - UCV) în vede-
rea creºterii capacitãþii instituþio-
nale”; „Promovarea pieþei muncii
în cadrul UCV (PROMOTOR
UCV)”; „PRO UCV” (Strategii
proactive de promovarea ofertei
educaþionale a Universitãþii din Cra-
iova, în vederea efintiecizãrii ac-
cesului la un învãþãmânt superior
performant, în rândul elevilor din
Regiunea Sud – Vest Oltenia); „Ac-
tivitate didacticã de calitate, deon-
tologie ºi eticã academicã – priori-
tãþi permanente în Universitatea din
Craiova”; „Extinderea platformei
IT din Universitatea din Craiova,
în vederea asigurãrii transparen-
þei, gestiunea studenþilor ºi furni-
zarea realã a informaþiilor nece-
sare Registrului Matricol Unic
(RMU)”. Despre foarte multe din-
tre acestea am aflat, ieri, în ca-
drul conferinþei de presã.

Universitatea din Craiova a câºtigatUniversitatea din Craiova a câºtigatUniversitatea din Craiova a câºtigatUniversitatea din Craiova a câºtigatUniversitatea din Craiova a câºtigat
ºase proiecte de dezvoltareºase proiecte de dezvoltareºase proiecte de dezvoltareºase proiecte de dezvoltareºase proiecte de dezvoltare

 Universitatea din Craiova a câºtigat ºase
proiecte , în valoare de un milion de lei, în
competiþia organizatã de Consiliul de Fi-
naþare a Învãþãmântului Superior (CNFIS),
care vor arãta, încã o datã, perceperea in-
stituþiei de învãþãmânt superior craiovea-

nã, la nivelurile naþional ºi internaþional.
Este încã o dovadã cã, în Cetatea Bãniei se
face învãþãmânt de calitate, iar despre aces-
te lucruri a vorbit, ieri, într-o conferinþã
de presã, rectorul Universitãþii din Craio-
va, prof. univ. dr. Cezar Ionuþ Spînu.

Parteneriate
solide cu agenþii
economici

De mai bine de un an strategia
Universitãþii din Craiova este foar-
te bine cunoscutã, una axatã pe
student, pe cercetare ºi pe des-
chiderea internaþionalã. Foarte
multe proiecte au fost ºi vor fi
puse în aplicare, din fonduri eu-
ropene, iar rezultatele se vãd. ªi
ultima performanþã obþinutã, câº-
tigarea celor ºase programe se aflã
pe acest trend ascendent. Mai
multe a spus, ieri, prof. univ. dr.
Cezar Ionuþ Spînu, rectorul
Universitãþii din Craiova. „Sunt
patru proiecte destinate exclusiv
studenþilor ºi liceenilor, care sunt
principala noastrã grijã. Am avut
ºi anul trecut activitate de consi-
liere a tinerilor, astfel cã putem
vorbi de o ratã în descreºtere a
abandonului ºcolar universitar în
primii ani, iar tinerii au înþeles ce-
i aºteaptã dacã vin la noi. Am cîº-
tigat acest proiect de promovare
a pieþei muncii în UCV, care pre-
vede mãsuri integrate de creºtere

ºi de stimulare a inserþiei pe piaþa
muncii pentru studenþii noºtri.
Avem consolidate parteneriate cât
se poate de bune cu agenþii eco-
nomici din zonã, pentru adapta-
rea ofertei educaþionale la piaþa
muncii, peste 2.000 de tineri par-
ticipând la întîlniri organizate cu
agenþii economici din regiune. De
asemenea, prin SEUA , la Univer-
sitatea din craiova va fi înfiinþa-
tão societate antreprenorialã stu-
denþeascã, una care va include
studenþi, masteranzi ºi doctoranzi,
precum ºi absolvenþi ai UCV, în
primii trei ani de absolvire”.

Studenþii, stimulaþi
sã rãmânã
la Craiova

Promovarea UCV va fi fãcutã,
aºa cum a spus, încã de anul tre-
cut, rectorul Cezar Ionuþ Spânu,
doar prin proiecte „aºa cum sunt
ºi cele de acum, nemai fiind dis-
puºi sã alkocãm din banii institu-
þiei, ºi aºa insuficienþi. Vorbim de
studenþi ºi, aºa cum am mai amin-
tit, ei sunt cei mai importanþi. Îi
stimulãm ºi-i vom stimula în con-

tinuare. Avem, la nivelul institu-
þiei, o societate comercialã cu rãs-
pundere limitatã, prin care îi vom
ajuta, dacã tot am vorbit de lo-
curi de muncã, sã ºi gãseascã un
asemenea loc. Am atras, prin par-
teneriate, peste 120.000 de euro
pentru burse private, iar, în pre-
zent, la INCESA, este constituit
un grup de 345 de studenþi, cu
burse de 1.500 de lei lunar, care
participã la proiecte de cercetare.

Cu bursa acordatã de statul ro-
mân, cu celelalte câºtiguri, un stu-
dent de-al nostru ajunge, în tim-
pul facultãþii, la un venit lunar de
2.000 – 2.500 de lei, astfel cã mi-
e greu sã cred cã s-ar duce la o
firmã sã lucreze, la început, pe
bani mai puþini. Practic, acesta
este ºi principalul nostru scop –
sã ajutãm tinerii sã-ºi gãseascã un
loc de muncã bine plãtit”

CRISTI PÃTRU

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova
va fi prezentat duminicã, 29 octombrie, spectacolul
„Calul alb: Scurtã istorie a urii 2017-1944” de Ioana
Pãun, în care performeazã Ilinca Manolache. Sce-
nariul este scris de Smaranda Nicolau ºi se bazeazã
pe investigaþia jurnalistei Laura ªtefãnuþ în legãturã
cu cazul lui Ioan Ficior, condamnat în 2016 pentru
crime împotriva umanitãþii comise în timp ce era
comandantul unui lagãr comunist. Octogenar, Ficior
a primit 20 de ani de închisoare, la mai mult de ju-
mãtate de secol dupã comiterea faptelor. Nu este
nici pe departe un caz izolat. De aceea, spune regi-
zoarea Ioana Pãun, „întrebarea noastrã nu este de
ce acest lucru se întâmplã, ci cum se întâmplã”.

Spectacolul este „un efort de a privi lucid, fãrã
traume ºi resentimente, istoria recentã ºi trecutul
comunist din România ºi de a diseca mecanismele
radicalizãrii, observând totodatã felul în care se re-

„Calul alb”: spectacol ºi dezbatere
despre mecanismele radicalizãrii

gãsesc încã în societatea de astãzi”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã. Din-
colo de faptele reale, extrase din documen-
te de arhivã, sunt surprinse, printr-o crea-
þie colectivã de teatru performance ºi in-
serþii de muzicã live compusã de Diana Mi-
ron, chestiuni mai generale ale umanului
precum ura, manipularea sau prefabricarea
istoriei.

Spectacolul a participat la „One World
Romania”, primul festival de film documen-
tar din Bucureºti ºi unicul dedicat drepturi-
lor omului din România. Totodatã, este in-
clus în festivaluri importante în aceastã
toamnã: Maratonul Teatrului Independent
din Bucureºti, „Temps d’Images” din Cluj-
Napoca ºi Festivalul de Teatru „Pledez pen-

tru tine(ri)” din Piatra Neamþ. «„Calul alb” este un
demers rar întâlnit în România, care aratã efortul
tinerei generaþii independente de a revoluþiona mo-
dul în care se face teatru ºi felul în care teatrul
poate genera dezbateri valoroase pentru maturiza-
rea societãþii ºi înþelegerea  unui trecut violent», se
mai menþioneazã în comunicat. Proiectul este cofi-
nanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional.

Reprezentaþia de la Craiova se va încheia cu o
dezbatere deschisã, prin care publicul poate discuta
alãturi de studenþi de la Facultãþile de Drept, Socio-
logie, ªtiinþe Politice ºi membri ai cluburilor de dez-
bateri. Discuþiile vor fi moderate de Mihail Bumbeº,
activist civic ºi istoric român, preºedintele ºi co-fon-
datorul Asociaþiei Miliþia Spiritualã. Intrarea este li-
berã în limita locurilor disponibile ºi se face cu re-
zervare la Agenþia teatralã (tel. 0251.413.677).

MAGDA BRATU

Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” organizeazã astãzi, 21
octombrie, în Aula „Buia” a Fa-
cultãþii de Agronomie din Craio-
va, cea de-a XIII-a ediþie a Fes-
tivalului-Concurs Naþional de
Interpretare Muzicalã „Vreau sã
cânt!”. Potrivit reprezentanþilor
instituþiei, 88 de copii ºi adoles-
cenþi din þarã s-au înscris în con-
curs, acesta desfãºurându-se pe
douã secþiuni (muzicã uºoarã ºi
muzicã popularã) ºi patru cate-
gorii de vârstã (6-9 ani, 10-13
ani, 14-17 ani ºi peste 18 ani).
Juriul este format din Renata Vari
- sopranã la Opera Românã Cra-
iova, Elmira Sebat - conf. univ.

88 de concurenþi în Festivalul Naþional
de Interpretare Muzicalã „Vreau sã cânt!”

dr. în cadrul Departamentului de
Arte al Facultãþii de Litere, An-
gela Rusu-Cheiþã - profesor la
ªcoala Terraveda ºi interpret de
muzicã popularã.  Pentru fieca-
re categorie de vârstã se vor
acorda premii în bani: locul I -
400 lei, locul al II-lea - 300 lei,
locul al III-lea - 200 lei. „Anul
acesta, datoritã numãrului mare
de participanþi, juriul împreunã
cu organizatorii au decis acor-
darea unor menþiuni. De aseme-
nea, toþi concurenþii vor primi
diplomã de participare”, preci-
zeazã reprezentanþii Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
Truicã Eliza, anunþã publi-

cul despre elaborarea primei
versiuni a planului: PLAN UR-
BANISTIC ZONAL PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E

CU DESTINAÞIA LOCUNÞE CO-
LECTIVE- CRAIOVA- STR. C-TIN
BRÂNCOVEANU, NR. 99A, JU-
DEÞUL DOLJ. Publicul este in-
vitat sã transmitã observaþii asu-
pra documentelor expuse dis-
ponibile pe www.primariacraio-
va.ro- Secþiunea informaþii uti-
le- Urbanism, din data de
17.10.2017 pânã pe 11.11.2017 la
sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. Al. I Cuza, nr.7.

S.C. CAB WASH SRL anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul “Construire spãlãtorie auto
P+1 parþial cu caracter provizoriu
pe durata contractului“, propus a
fi amplasat în Municipiul Craiova,
Calea Severinului, nr.15- lot 2 , ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1 ºi la sediul  S.C. CAB
WASH SRL în Municipiul Craio-
va, Calea Bucureºti, nr. 147, bloc
T10, scara 1, etaj 2, ap. 8, judeþul
Dolj, în zilele de luni pânã joi între
orele 8.00-16.30 ºi vineri între ore-
le 8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr.1 fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj
1.Telefon: 0730/
504.515.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
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TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri 195/65
R15. Telefon: 0762/
183.205.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.

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 frigo-
rificã BOSCH,ara-
gaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare
gri- 12 bucãþi. Tele-
fon: 0728/ 911.350.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider Arc-
tic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu
trei sertare funcþio-
nabilã, ambele 400
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.

Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând putinã de ste-
jar, 600 litri. Telefon:
0764/779.702.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 21 octombrie 2017

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

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti - Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine între-
þinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12, 24 Volþi,
calorifere fontã, pie-
se Dacia noi, pan-
tofi, ghete, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

DIVERSE

Donez mobilã solidã
etaj 5,Craiova, str.
Olteþ.Telefon: 0753/
069.138.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 14 10 3 1 25-9 33
2. FCSB 14 8 5 1 22-8 29
3. Craiova 14 8 5 1 22-11 29
4. Astra 14 6 6 2 19-11 24
5. Botoºani 14 7 3 4 20-14 24
6. Dinamo 14 6 2 6 21-15 20
7. Viitorul 14 6 2 6 16-13 20
8. ACS Poli 14 5 3 6 12-17 18
9. Chiajna 14 5 2 7 16-16 17
10. Voluntari 14 4 4 6 13-16 16
11. CSMP Iaºi 14 3 6 5 15-22 15
12. Sepsi 14 3 2 9 10-24 11
13. Mediaº 14 2 3 9 7-24 9
14. Juventus 14 0 4 10 7-26 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X V- a
Meciurile Gaz Metan – CSMP Iaºi

ºi Chiajna – „U” Craiova s-au jucat asearã.
Juventus – Sepsi, sâmbãtã, ora 18

Viitorul – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.45
Astra – FC Voluntari, duminicã, ora 18
FCSB – ACS Poli, duminicã, ora 20.45
FC Botoºani – Dinamo, luni, ora 20.45

Sârbul de 2,11 metri Nemanja Aleksandrov va evolua
în Bãnie. „Are un IQ baschetbalistic ridicat”

dixit Marius Toma

Eºecul neaºteptat din etapa a
doua, într-o deplasare teoretic
uºoarã, pe terenul lui BC Mureº, o
echipã cu grave probleme finan-
ciare, i-a determinat pe conducã-
torii echipei de baschet a Craiovei
sã aducã un pivot de calitate, sau
cel puþin ala rezultã din CV-ul sâr-
bului Nemanja Aleksandrov. În vâr-
stã de 30 de ani, acesta a evoluat
de-a lungul carierei pentru echipe-
le: Gaziantep (2016), Oldenburg
(2013-2016), Basquet Manresa
(2013), Verviers-Pepinster (2012-
2013), Scavolini Pesaro (2010-
2012), Olimpija Ljubljana (2009-
2010), Steaua Roºie Belgrad

(2006-2009) ºi Zeleznik Belgrad
(2002-2006). În sezonul prece-
dent, Aleksandrov a jucat în cam-
pionatul german, la formaþia Eis-
bären Bremerhaven. În schimb,
americanul Earl Watson a fost eli-
berat, dupã ce n-a impresionat în
cele 4 meciuri oficiale disputate.
„Nemanja Aleksandrov va evolua
la Craiova, este un jucãtor care a
evoluat la alt nivel: Euroligã, Euro-
cup, Liga Adriaticã, Bundesliga.
Este un sportiv cu o carte de vizitã
impresionantã ºi ne va ajuta foarte
mult, are un IQ baschetbalistic ri-
dicat. Antrenorul a fost mulþumit
de el în aceste zile, când s-a pre-

gãtit împreunã cu echipa. Vã mai
zic cã este un pivot atipic” astfel l-
a prezentat Marius Toma, mana-
gerul Craiovei, pe Aleksandrov,
care a evoluat în Euroleague cu
Ljubljiana, acum 7 ani.

Baschetbaliºtii de la SCMU Cra-
iova vor juca astãzi, de la ora 18,
în Sala Polivalentã, cu BC Timba
Timiºoara, în etapa a treia din Liga
Naþionalã. Antrenorul Rami Hadar
ºi managerul Marius Toma consi-
derã cã va fi un meci dificil, þinând
cont cã Timba a jucat de la egal la
egal cu Clujul preþ de 3 sferturi ºi
jumãtate. „Nu existã favoriþi. Eta-
pa trecutã, Timba a jucat la Cluj ºi
a fost la conducere 35 de minute.
Clujenii abia au câºtigat. Avem un
campionat echilibrat. Sibiu câºtigã
la Oradea, cu Steaua, Timba era
sã învingã Clujul, noi ne dorim vic-

toria. La Mureº, câteva faze în care
s-a vãzut lipsa de concentrare ne-
au fãcut sã pierdem printre degete
victoria. Suntem foarte supãraþi,
pentru cã cred cã o meritam“, a
spus Toma. „Respectãm Timba,
are o echipã atleticã, cu talie. Avem
avantajul terenului propriu, vrem
sã câºtigãm. Am jucat douã parti-
de în Liga Naþionalã, echipa este
în progres. Campionatul este un

maraton ºi cred cã mergem în di-
recþia bunã. Sunt mulþumit de ro-
taþia de jucãtori. Nu sunt doar ju-
cãtori buni, ci oameni buni. Ca ori-
ce echipã nouã, mai ales ca a noas-
trã, care are în componenþã bas-
chetbaliºti din toatã lumea, ai ne-
voie de timp, dar sunt bucuros cu
ce am în lot, iar dupã venirea lui
Aleksandrov pot spune cã sunt
chiar fericit“, a spus Rami Hadar.

Derby-ul primelor 2 clasate din Liga Florilor a fost adjudecat
de CSM Bucureºti cu 35-23

Handbalistele de la SCM Craio-
va au avut speranþe preþ de 40 de
minute cã ar putea produce o sur-
prizã uriaºã în sala „Rapid” ºi sã
încurce campioana CSM Bucu-
reºti. Aceasta a condus la pauzã
doar la 2 goluri, 15-13, în meciul
din etapa a 6-a a Ligii Florilor, dar
dupã 10 minute din partea secundã
a început desprinderea, pe fondul
schimbãrilor petrecu-
te ºi în formula de
bazã a Craiovei, sco-
rul final fiind 35-23.
„În primele 40 de mi-
nute am jucat relativ
bine, cu multe reuºite
pe atac ºi apãrare, pe
fazele rapide ale apã-
rãrii, pe repliere. În
momentul în care am
început rotaþia, din
pãcate, nu am avut
ceea ce trebuia ca sã
susþinem ritmul” a de-
clarat Bogdan Burcea,
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Satelitul ªtiinþei întâlneºte Giarmata, pe „Extensiv”

Vicecampioana României la vo-
lei masculin, SCMU Craiova joacã
astãzi, în deplasare, cu ªtiinþa Ex-
plorãri Baia Mare, de la ora 18, în
etapa a patra a Diviziei A1. Echipa
lui Dan Pascu ocupã locul 4, cu 6
puncte, dupã ce a câºtigat în etapa

În etapa a 9-a a seriei C4, echi-
pa a doua a Universitãþii Craiova
joacã astãzi, de la ora 15, pe are-
na „Extensiv” din Parcul Nicolae
Romanescu îmotriva celor de la
Millenium Giarmata. Partida va
fi transmisã în direct pe canalul

1. ªirineasa 8 7 1 0 16-2 22
2. Reºiþa 7 4 2 1 16-6 14
3. Craiova II 8 4 2 2 10-5 14
4. Ghiroda 8 4 1 3 21-14 13
5. Lugoj 7 3 4 0 13-6 13
6. Deva 8 3 3 2 13-11 12
7. Sebiº 7 3 2 2 11-10 11
8. Filiaºi 7 2 4 1 8-5 10
9. Cermei 7 3 1 3 14-12 10
10. Lipova 8 2 3 3 10-10 9
11. Giarmata 8 2 2 4 10-18 8
12. Herm. II 7 2 1 4 9-15 7
13. CNP Tm. 7 2 1 4 6-12 7
14. Bãleºti 8 1 1 6 8-15 4
15. Becicherec 7 0 0 7 2-26 0
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antrenorul SCM Craiova. Echilibrul
sub care s-a disputat aproape 75 %
din meci a fost recunoscut ºi de an-
trenoarea campioanei. „Nu a fost
uºor pentru noi decât dupã primele
10-15 minute din repriza a doua. În
primele 45 de minute a fost o luptã
adevãratã” a spus Helle Thomsen.
A fost a doua înfrângere a sezonu-
lui pentru SCM Craiova în faþa cam-

pioanei, dupã cea din Supercupa
României. Au evoluat pentru Craio-
va: Dumanska, Stanciu (portari),
Florianu 5 goluri, Nikolic 4, Þicu
4, Vizitiu 3, Elisei 3, Klikovac 3, Tri-
funovic 1, ªelaru, Pricopi, Tudor,
Rãdoi. Pentru CSM Bucureºti au
evoluat: Grubisic, Iordache, Ungu-
reanu (portari), Curea 6, Frafjord
6, Gullden 5, Mehmedovic  5, Nea-
gu 3, Kurtovic 3, Udriºtioiu 2, Ma-
nea 2, Jacobsen 1, Bazaliu 1, Hag-
man 1, Jorgensen, Niombla. Pen-

tru CSM Bucureºti ur-
meazã al treilea meci din
Liga Campionilor, în de-
plasare, cu Nykoping, du-
minicã, de la ora 17. Nea-
gu ºi compania au 6
puncte dupã primele 2
etape.

Dupã 6 runde din Liga
Florilor, CSM Bucureºti
este lider, cu 18 puncte,
iar SCM Craiova este pe
locul 2, cu 15 puncte, ºi
etapa viitoare joacã pe te-
ren propriu, cu Danubius
Galaþi, pe 1 noiembrie.

intermediarã derby-ul cu Dinamo,
în Sala Polivalentã, scor 3-1. Baia
Mare are 2 puncte dupã 3 meciuri
jucate. „Jucãm la o distanþã de trei
zile, dupã un drum lung pânã la Baia
Mare. Acest lucru înseamnã cã
meciul va fi foarte greu. Au o echi-

pã imprevizibilã. De obicei, echi-
pele considerate mai slabe joacã pe
ideea cã nu au ce pierde. Noi mer-
gem sã câºtigãm. Sunt semne de
bine, dar trebuie sã avem rãbdare.
Suntem departe de a fi la forma
maximã“, a declarat Dan Pascu.

oficial de YouTube al clubului Uni-
versitatea Craiova. Link-ul la
care se poate urmãri partida va
fi fãcut public cu o jumãtate de
orã înaintea fluierului de start,
atât pe website-ul oficial, cât ºi
pe reþelele de socializare. Echipa

lui Papurã nu parcurge o formã
prea bunã, acumulând un singur
punct în ultimele 3 etape, în care
nu a marcat niciun gol. Timiºenii
de la Giarmata vin dupã succesul
de pe teren propriu cu ªoimii Li-
pova, scor 2-1.
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