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- O ducem greu, Popescule:
au crescut preþurile, au cres-
cut taxele, a crescut numãrul
politicienilor....

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4O febrilitateO febrilitateO febrilitateO febrilitateO febrilitate
poate excesivã!poate excesivã!poate excesivã!poate excesivã!poate excesivã!

Dacã admitem cã site-ul
PSD Dolj informeazã, aproa-
pe sistematic, despre „viaþa
internã” a organizaþiei jude-
þene, densã de regulã la sfâr-
ºit de sãptãmânã, ei bine toc-
mai un eveniment major, pre-
cum ºedinþa Comitetului Exe-
cutiv judeþean, gãzduitã deu-
nãzi de sala Filarmonicii „Ol-
tenia” nu a beneficiat, din
varii motive, de „minuta” de
rigoare. N-a fost o reuniune
de rutinã, ci de informare re-
ciprocã, ni s-a spus, atât din
partea conducerii organiza-
þiei judeþene, cât ºi din par-
tea liderilor organizaþiilor din
teritoriu.
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În urmã cu o lunã, CFR a
scos  la luminã un vagon mo-
dernizat dupã standardele eu-
ropene, care a pornit în prima
sa cursã spre Constanþa. Era,
de fapt, startul unei campanii
prin care se doreºte adunarea
a peste douã milioane de sem-
nãturi pentru introducerea in-
vestiþiilor obligatorii în calea
feratã ºi în infrastructurã. Ieri,
trenul cu vagonul modernizat
a ajuns ºi în Gara Craiova, din
direcþia Bucureºti.
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Noul stadion al Craiovei are
ºanse mari sã fie inaugurat dumi-
nicã, la meciul Universitatea Cra-
iova – FCSB. „Sunt ºanse mari
ca meciul Universitatea Craio-
va – FCSB sã se joace dumini-
cã pe noul stadion. Se fac toa-
te eforturile în acest sens ºi,
din estimãrile noastre, este
foarte posibil acest lucru”, ne-
a declarat  comandantul ISU Dolj,
col. Constantin Florea.

Potrivit reprezentanþilor Primã-
riei Craiova, ieri s-a întrunit comi-
sia de recepþie ºi s-au pornit pro-
cedurile de predare-primire a
complexului sportiv. Finanþatorul
investiþiei de 52 de milioane de
euro, Compania Naþionalã de In-
vestiþii, constructorul, Con-A Cluj,
firma de proiectare, Inpectoratul
de Stat în Construcþii Dolj ºi Pri-
mãria Craiova – în calitate de be-
neficiar – urmeazã ca în aceste
zile sã efectueze procedurile ºi sã
permitã ISU Dolj sã verifice con-
formitatea lucrãrii cu standardele
de securitate la incendiu. Ieri, toþi
aceºti factori implicaþi erau opti-
miºti ºi dãdeau ºanse mari ca sta-
dionul sã fie pregãtit pentru a gãz-
dui meciul de duminicã. Totodatã,
o delegaþie a FRF este aºteptatã,
astãzi, pentru a omologa terenul
de joc.
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Eurodeputaþii vor discuta
despre hãrþuirea sexualã în UE,
într-o dezbatere în plenul PE

Membrii Parlamentului European
vor discuta despre hãrþuirea sexualã
în Uniune, într-o dezbatere în plen
care va avea loc marþi, conform unei
informãri a Legislativului european.
“Ca urmare a scandalului de la Holly-
wood privind hãrþuirea sexualã sis-
tematizatã din industria filmului ºi
campania globalã #MeToo a femei-
lor care au povestit abuzurile cu care
s-au confruntat, deputaþii vor discu-
ta despre hãrþuirea sexualã în UE, într-
o dezbatere de marþi seara. Deputaþii
vor întreba Comisia despre mãsurile
luate în UE pentru a preveni violenþa
sexualã ºi a sprijini victimele”, se spu-
ne în informarea PE. Comisia parla-
mentarã pentru drepturile femeilor a
organizat o audiere publicã în iunie
2017 pe tema mãsurilor de prevenþie
ºi combatere a hãrþuirii sexuale la lo-
cul de muncã, în locurile publice ºi în
viaþa politicã din UE, reaminteºte PE,
menþionând cã “rezultatul audierii va
contribui la o rezoluþie nelegislativã
ce va fi adoptatã de plen înainte de
sfârºitul mandatului”. “Deputaþii ar
putea sã foloseascã acest prilej pen-
tru a cere tuturor statelor membre sã
ratifice urgent ºi sã implementeze
Convenþia de la Istanbul”, se remar-
cã în informarea PE.

Legea vaccinãrii a fost
adoptatã de Senat
cu unanimitate de voturi

Senatul a adoptat, ieri, proiectul
de lege privind vaccinarea persoa-
nelor în România, din care a fost eli-
minat data de intrare în vigoare a le-
gii, care iniþial era 1 ianuarie 2018, în
favoarea proiectului exprimându-se
toþi cei 99 de senatori prezenþi. Pro-
iectul de lege privind organizarea ºi
finanþarea activitãþii de vaccinare a
populaþiei în România a fost adop-
tat, la mijlocul lunii august, de Gu-
vern. Acesta instituie obligaþia vac-
cinãrii copiilor cu vaccinurile prevã-
zute în calendarul naþional de vacci-
nare, precum ºi cu cele administrate
în situaþii epidemiologice speciale
întregii populaþii sau unor grupuri de
populaþie. Actul normativ urma sã
intre în vigoare la data de 1 ianuarie
2018, dar, printr-un amendament,
aceastã prevedere a fost eliminatã din
conþinutul documentului. La ºedinþa
de ieri a participat ºi ministrul Sãnã-
tãþii, Florian Bodog.
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
a declarat, ieri, la Iaºi cã sperã sã nu
existe „o dinamicã crescândã a ratei cri-
minalitãþi”, mai ales cã Serviciile de Pro-
baþiune au luat mãsuri de supraveghe-
re a celor eliberaþi, dupã intrarea în vi-
goare a recursului compensatoriu,
transmite corespondentul MEDIAFAX.

Tudorel Toader a declarat cã repre-
zentanþii Serviciilor de Probaþiune au
luat mãsuri suplimentare pentru supra-
vegherea celor eliberaþi în urma intrãrii
în vigoare a legii privind recursul com-
pensatoriu. De cealaltã parte, reprezen-
tanþii Serviciului de Probaþiune Iaºi sus-
þin cã doar cei care au o hotãrâre jude-
cãtoreascã ºi un rest de pedeapsã de
doi ani ajung sã fie în supravegherea
acestei instituþii. «Imaginaþi-vã ce ar fi
însemnat ca eu în calitate de ministru al
Justiþiei sã spun „da, a intrat legea în
vigoare. Aveþi dreptul la ºase zile cal-
culate considerate efectiv la 30, dar haideþi sã ve-
dem studiul de impact, câþi ieºiþi, cum ieºiþi”. Asta
ar fi o þinere a celor care au dreptul, o menþinere a
lor în mediul penitenciar fãrã temei legal. Nu cred
cã cineva doreºte sau acceptã ideea ca în peniten-
ciar sã fie þinut cineva în lipsa temeiului legal, te-
meiului juridic, care este hotãrârea judecãtoreas-
cã», a explicat Tudorel Toader.

Întrebat dacã se aºteaptã la o eventualã creºte-
re a ratei infracþionalitãþii, ministrul Justiþiei a de-
clarat cã sperã ca acest lucru sã nu se întâmple.
„Dinamica infracþionalitãþii este într-o continuã
schimbare. Direcþiile de Probaþiune au luat mãsuri

Magistraþii Tribunalului Bucureºti
au decis, ieri, amânarea termenului la
care ar fi trebuit sã decidã dacã sta-
tul român va fi chemat ca garant al
plãþii despãgubirilor în procesul Co-
lectiv, în care sunt judecate mai mul-
te persoane, printre care ºi fostul pri-
mar, Cristian Popescu Piedone.

“O nouã amânare, restul a fost doar
spectacol. De douã luni despre asta
discutãm. Ba nu sunt traducãtori, ba s-
a citit, dar nu s-a citit. Citaþiile astea,
din ce ºtiu eu, sunt fãcute de un anga-
jat de-al lor deci ar trebui sã rãspundã
cã nu s-a trimis prin poºtã sau pentru
toate astea. Eu nu îmi imaginez cã cel
mai mare tribunal din þarã nu are tradu-
cãtor, nu are posibilitatea sã trimitã o
corespondenþã aºa cum trebuie. Pro-
babil cã se doreºte o perpetuã amâna-
re”, a declarat, ieri, la Tribunalul Bucu-
reºti, Eugen Iancu, tatãl lui Alexandru,
un tânãr mort în incendiu.

Judecãtorii au stabilit un nou ter-
men pentru data de 20 noiembrie,
motivul invocat pentru amânare fi-
ind lipsa de procedurã.

“Dupã doi ani, justiþia încã nu are
un rãspuns, un rezultat. Cei care sunt
mai mult sau mai puþin vinovaþi sunt
liberi, fac ce vor, copiii noºtri sunt în
mormânt. Nu e vorba de despãgubire
aici. Nu þinem neapãrat sã cerem des-
pãgubiri, noi vrem sã fie pedepsiþi
oamenii care au greºit ºi în urma aces-
tor date, se vor da niºte pedepse, in-
teresul nostru este sã se schimbe ceva
în sistemul medical. De doi ani, nu e
nicio schimbare în sistemul medical.
În ziua de azi, nu existã un pat, un
specialist, un loc tratat un ars. Sunt,
în medie, 600 de arºi pe an în Româ-
nia, dintre care peste 70 la sutã mor
din cauza condiþiilor sau necondiþii-
lor care existã în România”, a declarat
Jean Chelba, tatãl lui Alexandru Chel-
ba, mort în incendiul din Colectiv.

Apãrãtorii patronilor din clubul
Colectiv spun cã întârzierea proce-
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suplimentare pentru supravegherea celor eliberaþi,
în condiþiile acestei legi privind recursul compen-
satoriu. Vã dau un exemplu. Dacã ai un deþinut
care avea ºase ani de executat ºi a executat efectiv
cinci ani, el are beneficiu de un an. Acum, dacã a
stat cinci ani efectiv în penitenciar, ce a avut de
învãþat, ce învãþãminte a tras de pe urma pedepsei
sigur au fost trase cu bunele ºi cu relele lor. Nu
ºtiu, vom vedea. Sper sã nu existe, sã spunem, o
dinamicã crescândã a ratei criminalitãþii”, a decla-
rat ministrul Justiþiei.

Tudorel Toader a explicat faptul cã în luna sep-
tembrie a avut o întâlnire cu ºefii Serviciilor de

Probaþiune. „Am discutat la Bucureºti,
la Ministerul Justiþiei, toate dificultãþi-
le întâmpinate în activitatea dânºilor,
toate mãsurile pe care trebuie sã le luãm
ºi le vom lua pentru îmbunãtãþirea ac-
tivitãþii. Cu siguranþã, în faþa acestor
eliberãri fac o prioritizare a mãsurilor
pe care trebuie sã le ia, prioritizare în
care intrã ºi aducerea sub supraveghere
imediatã a celor care au ieºit sau ies
din penitenciar pe baza recursului
compensatoriu”, a mai spus ministrul.

În schimb, reprezentanþii Serviciu-
lui de Probaþiune Iaºi susþin cã nu ºtiu
nimic despre mãsuri suplimentare ºi ex-
plicã faptul cã oricum puþini din cei care
ies din închisori ca efect al legii 169/
2017 intrã în competenþa lor. „Nu pot
comenta aceastã declaraþie (n.r. privind
mãsurile suplimentare) pentru cã nu
ºtiu despre ce este vorba. Poate au
existat consultãri la nivel de minister,

mã refer cu Direcþia Naþionalã de Probaþiune. Noi
nu am informaþi despre acest lucru. ªi în afara ca-
drului legal noi nu putem acþiona”, a declarat Oana
Paicu, ºef serviciu delegat al Serviciului de Proba-
þiune Iaºi. Aceasta a explicat ºi faptul cã, în acest
moment, Serviciul de Probaþiune nu are informaþii
clare despre numãrul celor care vor ieºi din Peni-
tenciarul Iaºi ºi vor fi de competenþa instituþiei pe
care o conduce, deoarece, potrivit Codului penal,
a legii de funcþionare a Serviciilor de Probaþiune ºi
a legii privind executarea pedepselor neprivative
de libertate, sunt sub supraveghere doar cei care
îndeplinesc anumite condiþii.

Doi ani de zile de la incendiu,
o nouã amânare în Dosarul Colectiv

sului þine ºi de maniera în care a fost
instrumentat de cãtre procurori.
“Sunt o groazã de inconveniente din
cauza procedurii. Ca opinie persona-
lã, cred cã procurorii s-au grãbit cu
trimiterea în judecatã. (...) Probabil se
va pune în discuþie, când vom avan-
sa cu aceastã procedurã, ºi reunirea
cu dosarul cu ofiþerii de la ISU. Pro-
babil aceste inconveniente de ordin
procedural þin ºi de modalitatea în
care parchetul a decis sã documen-
teze toate cauzele, împãrþite inclusiv
pe unitãþi de parchet diferite”, a de-
clarat Vlad Hosu, avocatul lui Costin
Mincu, unul dintre patronii Colectiv.

DNA a cerut judecãtorilor la ter-
menul din 11 septembrie introducerea
statului în dosarul Colectiv, dispunân-
du-se citarea Ministerului Finanþelor,
ca reprezentant. Procurorii au susþi-
nut, în cererea înaintatã judecãtorilor,
cã statul, prin Ministerul Finanþelor,
trebuie sã “garanteze realizarea efec-
tivã ºi rapidã a drepturilor patrimonia-
le legitime ale persoanelor afectate,
pãrþi vãtãmate, pãrþi civile moºtenitori/
succesori ai celor decedaþi în tragedia
din Clubul Colectiv”

“Participarea Statului Român, repre-
zentat de Ministerul Finanþelor Publi-
ce la acest proces, în calitate de sub-
iect procesual, este concordantã rolu-
lui constituþional al statului de condu-
cãtor al instituþiilor publice, în consi-
derarea faptului cã, între activitatea de
autorizare, rezultatul dramatic ºi preju-
diciul adus victimelor care au suferit
vãtãmãri, rãni, arsuri etc. în urma in-
cendiului din club, deficienþele entitã-
þilor publice implicate în intervenþia de
urgenþã la incendiul din Clubul Colec-
tiv din Bucureºti, în seara zilei de 30
octombrie 2015, existã legãturã de cau-
zalitate mediatã”, spune DNA.

Procurorii susþin cã deficienþele
activitãþii instituþiilor publice în acest
caz au fost constatate de cãtre Gu-
vernul României, prin raportul Cor-

pului de control. “S-au constatat de-
ficienþele din activitatea instituþiilor
publice ce au concurat direct sau in-
direct la producerea prejudiciilor
aduse pãrþilor civile. Sub acest as-
pect s-a reþinut cã, datoritã acþiunii
necoordonate a autoritãþilor publice
ºi cu elemente de improvizaþie, dato-
rate lipsei de exerciþii în caz de ur-
genþe majore ºi bazei materiale defi-
citare a fost împiedicatã evitarea pier-
derilor de vieþi omeneºti”, aratã DNA.

Procurorii citeazã raportul Corpu-
lui de Control al Guvernului ºi susþin
cã statul român nu a activat Mecanis-
mul de protecþie civilã al Uniunii Eu-
ropene, deºi acesta era aplicabil. “S-a
dovedit cã Statul Român nu a uzat de
instrumentul legal, convenþional re-
glementat la nivelul Uniunii Europe-
ne, ºi nu a activat Mecanismul de pro-
tecþie civilã al Uniunii Europene, asu-
mându-ºi în regim de putere publicã,
prin intermediul prerogativelor acor-
date de Constituþie, a apreciat în mod
greºit cã are capacitatea sã asigure
prin resursele proprii prevalenþa inte-
resului public-general. Prin urmare,
Statul Român trebuie sã participe la
procedurile judiciare în acest dosar,

întrucât în cauzã, avem de-a face cu
un ansamblu de consecinþe datorate
inclusiv instituþiilor publice române”,
precizeazã sursa citatã.

În unul din cele douã rechizitorii
ce au fost conexate, însumate, consti-
tuirile de pãrþi civile se ridicã la
42.194.144 euro ºi 28.477.456 lei, iar în
cel de-al doilea, 90 de persoane s-au
constituit pãrþi civile cu sume cuprin-
se între 30.000 euro ºi 2.000.000 euro.
Astfel, procurorii considerã cã statul
român trebuie sã fie garanþie “pentru
ca, din punctul de vedere al executãrii
despãgubirilor civile, urmãrile dezas-
trului din Clubul Colectiv sã nu rãmâ-
nã iluzorii”, precizând cã o hotãrâre
de despãgubire este imposibil de a fi
pusã în executare în mod real, întrucât
“pãrþile civile nu vor putea obþine des-
pãgubirile civile stabilite de instanþa
de judecatã, datoritã faptului cã, in-
culpaþii nu au în patrimoniile lor bu-
nuri suficiente care sã serveascã la
acoperirea prejudiciilor”.

În urma incendiului din 30 octom-
brie 2015, 64 de persoane au murit, 27
în incendiul propriu-zis iar restul ulte-
rior, în spitalele din România ºi din strãi-
nãtate, ºi alte 146 au fost rãnite.
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O febrilitate poate excesivã!O febrilitate poate excesivã!O febrilitate poate excesivã!O febrilitate poate excesivã!O febrilitate poate excesivã!
MIRCEA CANÞÃR

Dacã admitem cã site-ul PSD Dolj in-
formeazã, aproape sistematic, despre
„viaþa internã” a organizaþiei judeþene,
densã de regulã la sfârºit de sãptãmânã,
ei bine tocmai un eveniment major, pre-
cum ºedinþa Comitetului Executiv jude-
þean, gãzduitã deunãzi de sala Filarmoni-
cii „Oltenia” nu a beneficiat, din varii
motive, de „minuta” de rigoare. N-a fost
o reuniune de rutinã, ci de informare re-
ciprocã, ni s-a spus, atât din partea con-
ducerii organizaþiei judeþene, cât ºi din
partea liderilor organizaþiilor din terito-
riu. O anume febrilitate, deºi potrivitã ar
fi sintagma de „maximã gravitate”, s-a
fãcut resimþitã, atât în tonul preºedinte-
lui PSD Dolj, Claudiu Manda, cât ºi al
ministrului Muncii, deputata Lia Olguþa
Vasilescu, al deputatului Ion Cãlin ºi pre-
ºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, în discuþiile de „bucãtãrie in-
ternã”, pânã la urmã, reiterat fiind apelul

la unitate ºi la neabandonarea activitãþii
militanþilor partidului în teritoriu. Ideea-
cheie, comunicatã activului de partid pre-
zent la reuniune, a fost aceea – deplin
statutarã – a preluãrii unor competenþe
deþinute de preºedintele organizaþiei ju-
deþene Claudiu Manda – vicepreºedinte
al Senatului ºi preºedintele al Comisiei
Parlamentare de Control a SRI – de de-
putatul Ion Cãlin, preºedintele executiv
al PSD Dolj. Nu este vorba de o „dero-
bare” de competenþe, ci de o transmitere
a acestora, vremelnic, cãtre un alt factor
de decizie, la nivelul staff-ului PSD Dolj.
La aproape un an de la câºtigarea alege-
rilor legislative, social-democraþii nu se
simt deloc confortabil la guvernare, con-
fruntându-se nu doar cu dificultãþile fi-
reºti, ci ºi cu adversitatea opoziþiei ºi voci
contestatare din partea unor apropiaþi,
pânã mai ieri. Numãrul mare de miniºtri,
schimbaþi din varii motive, transmite de

asemenea semnale cu tot felul de posibi-
le interpretãri. Sigur cã guvernarea nu e
floare la ureche ºi nu puþine intenþii bune
sau mai puþin bune pot fi abandonate pe
parcurs, uneori cu ochii la sondaje, al-
teori din cauza bruiajului nu puþinelor
ONG-uri. Sigur cã PSD Dolj conteazã,
prin numãrul sãu de parlamentari, în mai
toate demersurile guvernului Mihai Tu-
dose. ªi, la fel de sigur, dupã toate apa-
renþele, este ºi faptul cã relaþia între Li-
viu Dragnea ºi Mihai Tudose nu mai este
cea „din luna de miere”. Toate aceste
detalii, în logica lucrurilor, ar putea fi co-
municate electoratului doljean, pentru co-
recta lui informare. Mesajul accentuat al
preºedintelui PSD Dolj, Claudiu Manda,
aflat de puþinã vreme în „rolul politic al
vieþii”, despre buna colaborare existentã
între echipa Consiliului Judeþean Dolj,
dominatã de social-democraþi ºi primarii
din teritoriu, indiferent de culoarea lor

politicã, are o simbolisticã aparte, în sen-
sul cã, momentan, organizaþia judeþeanã
nu are nevoie de perturbãri, ci doar de
calm politic, dacã poate exista aºa ceva.
Chiar dacã nu toate gesturile social-de-
mocraþilor doljeni sunt inspirate, nici n-
ar fi posibil aºa ceva, deocamdatã prin
tact rãmân avantajos poziþionaþi în sufra-
giul alegãtorilor. O mai bunã comunica-
re, un plus de transparenþã, poate ºi o
preocupare stãruitoare pentru atragerea
de competenþe atestate, inclusiv recu-
noaºterea deschisã a unor neîmpliniri,
fiindcã existã ºi aºa ceva, n-ar dãuna de-
loc imaginii partidului. Nota bene: absenþa
oricãror referiri critice la adresa opozi-
þiei, în cadrul ºedinþei Comitetului Exe-
cutiv al PSD Dolj, semn distinct al fap-
tului cã agenta discuþiilor a fost traver-
satã de o febrilitate poate excesivã. În-
gândurarea nu e deloc dãunãtoare, mai
ales atunci când  eºti pe val.

Festivalul Internaþional „Adri-
an Pãunescu” se aflã deja la cea
de-a V-a ediþie la Craiova. Auto-
ritãþile locale susþin cã, prin or-
ganizarea lui, se urmãreºte con-
tinuarea unei tradiþii începute în
anul 2013, aici, în Bãnie, locali-
tatea de care se leagã o parte
importantã a vieþii, educaþiei, ac-
tivitãþii ºi implicãrii publice ale
poetului Adrian Pãunescu. „Acest
eveniment cultural ºi civic de
excepþie va reuni poezia, muzi-
ca, dialogul, dezbaterile ºtiinþifi-
ce, chestiuni fundamentale în
care Adrian Pãunescu a crezut cu

178.500 de lei pentru Festivalul
Internaþional „Adrian Pãunescu”

Primãria Craiova alocã suma de 178.500
lei, de la bugetul local, în vederea organizã-
rii Festivalului Internaþional „Adrian Pãu-
nescu”, aflat la ediþia a V-a, în perioada 1-3

decembrie, de cãtre Fundaþia Culturalã „Iu-
birea”. Propunerea de finanþare a evenimen-
tului se aflã pe ordinea de zi a ºedinþei Con-
siliului Local Municipal, de joi.

toatã fiinþa sa: valoarea, atitudi-
nea, concordia, civilizaþia, per-
formanþa, cultura prin adãugire,
identitatea naþionalã ºi tendinþa
cãtre universalitate”, se aratã în
raportul care însoþeºte proiec-
tul de hotãrâre privind alocarea
banilor pentru organizarea eve-
nimentului.

Autoritãþile suportã
cheltuielile

de organizare
În calitate de co-organizator,

Primãria Craiova le propune con-

silierilor municipali sã aloce
suma de 178.500 lei, de la bu-
getul local, pentru organizarea
manifestãrilor. Potrivit munici-
palitãþii, aceºti bani acoperã
cheltuieli de cazare, transport ºi
onorarii pentru invitaþi, pentru
organizarea spectacolelor ºi sim-
pozioanelor, lansãri de carte,
premii, diplome, flori, chirie sãli,
concepþie, înregistrare, prezen-
tarea festivalului. De asemenea,
municipalitatea craioveanã pune
la dispoziþie ºi spaþiul de desfã-
ºurare a evenimentului din data
de 1 decembrie, cu titlu gratuit,

respectiv Piaþa „Mihai Viteazu”
din Craiova.

Beneficii
de imagine pentru
municipiul Craiova

În opinia autoritãþilor locale,
participarea la acest eveniment
aduce un dublu beneficiu, atât
pentru locuitorii oraºului, care
vor avea posibilitatea ca timp de
trei zile sã ia parte, în mod gra-
tuit, la un act cultural de o înal-
tã þinutã, dar ºi beneficii de ima-
gine pentru oraºul Craiova.
„Aceastã tradiþie are ca scop
dezvoltarea unor momente de
artã consacrate ºi cerute de pu-
blicul larg, precum ºi sprijinirea
adevãratelor valori, mai puþin
cunoscute, din oraºul Craiova.
Festivalul va reuni atât persona-
litãþi consacrate ale vieþii publi-
ce din spaþiul etnic ºi cultural ro-
mânesc, precum Victor Soca-
ciu, Mircea Baniciu, Vasile ªei-
caru, Nicu Alifantis, Cristofor
Aldea-Teodorovici etc., dar ºi
noi talente ºi valori, urmãrindu-
se în acest fel ºi sprijinirea ge-
neraþiei tinere”, susþin reprezen-
tanþii municipalitãþii.

Remember Cenaclul
Flacãra, în Piaþa
„Mihai Viteazul”

În cele trei zile de festival, vor
fi readuse în atenþie operele ºi idei-

le relevante marca „Adrian Pãu-
nescu”, mai cu seamã cele care
au legãtura cu oraºul Craiova, pre-
cum imnul “Cântec pentru Olte-
nia“, poezia ºi cântecul “Craiova,
my love“, poemul ºi cântecul
“Stelele Sudului“, poeziile “Scri-
soare cãtre Ilie Balaci“, “Toamna
la Craiova“, “Imn pentru Dãbu-
leni“, „Balada pentru Amza Pel-
lea“, “Dinspre Dunãre încoace“.

Festivalul se va deschide la
Muzeul de Artã, apoi, în fiecare
searã, vor avea loc spectacole de
muzicã ºi poezie. Pe data de 1
decembrie, în prima zi, este pro-
gramat spectacolul în aer liber
“Remember Cenaclul Flacãra -
In memoriam Adrian Pãunescu“,
care va fi gãzduit de Piaþa „Mi-
hai Viteazu”. Pe scenã vor urca
Victor Socaciu, Mircea Baniciu,
Vasile ªeicaru, Emeric Imre,
Magda Puskas, Vali Moldovan,
Mãdãlina Amon ºi Generaþia Folk
din Craiova, George Nicolescu,
Andrei Pãunescu ºi trupa „To-
tuºi”, Vasile Mardare, Cristian
Buicã, Mircea Vintilã, Ducu
Bertzi. A doua zi, pe scena Filar-
monicii Oltenia, vor fi un recital
de poezie al marelui actor Dorel
Viºan ºi un concert extraordinar
Cristofor Aldea Teodorovici. Fes-
tivalul se va încheia a treia zi cu
un concurs de poezie ºi recitalul
Nicu Alifantis, cu trupa sa.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi au dispus, sãptãmâ-
na trecutã, trimiterea în judeca-
tã, în stare de arest preventiv, a
craioveanului Florentin Popa, de
31 de ani care l-a înjunghiat mor-
tal pe Felix Cristian Bîscã zis
Bimby, de 27 de ani, în faþa ma-
gazinului non-stop „La Robert”,
din cartierul Brazda lui Novac.
Anchetatorii au stabilit cã auto-
rul a folosit o baionetã, pe care a
mers ºi a luat-o de acasã, dupã
ce s-a certat cu Bimby. Victima
ºi autorul se cunoºteau de mai
multã vreme, locuind în acelaºi
cartier, ºi se întâlneau frecvent
în zona în care s-a comis fapta,
respectiv la magazinul non-stop
situat lângã staþia de autobuz de
la Complexul Baba Novac, din

Cu aceastã ocazie, Curtea de Apel
Craiova va organiza miercuri, 25
octombrie a.c., la sediul instanþei,
din strada „Constantin Brâncuºi” nr.
5A, „Ziua porþilor deschise”, acti-
vitate la care sunt invitaþi studenþi,
auditori de justiþie, reprezentanþii
societãþii civile, jurnaliºtii, precum
ºi toþi cei interesaþi de activitatea
acestor instituþii. 

Agenda evenimentului include
vizitarea principalelor comparti-
mente ale instanþei, prezentarea cir-
cuitului unui dosar ºi a etapelor
procesuale pânã la soluþionarea unei
cauze, persoanelor interesate fiin-
du-le oferite materiale conþinând
informaþii despre funcþionarea sis-

Poliþiºtii din cadrul Secþiei Re-
gionale de Poliþie Transporturi
(SRPT) Craiova, împreunã cu
specialiºti cadrul Direcþiilor Sil-
vice Olt, Gorj ºi Argeº, au efec-
tuat, la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, mai exact în perioada 20 –
22 octombrie 2017, activitãþi
specifice, în zona de responsa-
bilitate, pe linia prevenirii ºi com-
baterii activitãþilor ilegale din do-
meniul circulaþiei, depozitãrii,
prelucrãrii ºi comercializãrii ma-
terialului lemnos, având în vede-
re prevederile Planului de mãsuri
,,SCUTUL PÃDURII 2017” –
 pentru prevenirea ºi combaterea
ilegalitãþilor din domeniul forestier.

La aceste acþiuni au participat
20 de poliþiºti din cadrul Secþiei

Criminalul din Brazda lui Novac a mers acasãCriminalul din Brazda lui Novac a mers acasãCriminalul din Brazda lui Novac a mers acasãCriminalul din Brazda lui Novac a mers acasãCriminalul din Brazda lui Novac a mers acasã
special pentru a-ºi lua baioneta cu care a comis faptaspecial pentru a-ºi lua baioneta cu care a comis faptaspecial pentru a-ºi lua baioneta cu care a comis faptaspecial pentru a-ºi lua baioneta cu care a comis faptaspecial pentru a-ºi lua baioneta cu care a comis fapta

„Ziua porþilor deschise”„Ziua porþilor deschise”„Ziua porþilor deschise”„Ziua porþilor deschise”„Ziua porþilor deschise”
la Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiova

La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei ºi Uniunea Euro-
peanã au stabilit desfãºurarea în fiecare an, în ziua de 25 octom-
brie, a Zilei europene a justiþiei civile, cu scopul de a aduce în

atenþia cetãþenilor europeni a modul de funcþionare a justiþiei ºi
de a sprijini dezvoltarea unui spaþiu judiciar comun european.

temului judiciar românesc. În ho-
lul central al instituþiei vor fi puse
la dispoziþia publicului broºuri de
informare privind formularea cere-
rilor în faþa Curþii Europene a Drep-
turilor Omului, admiterea în ma-
gistraturã, organizarea sistemului
judiciar în România, precum ºi bro-
ºuri de informare editate de Cur-
tea de Apel Craiova care cuprind
informaþii concrete ºi utile pentru
justiþiabili.

Primirea ºi înregistrarea partici-
panþilor se va realiza în intervalul orar
9.30-10.00 în holul central al insti-
tuþiei, urmând ca vizita sã se desfã-
ºoare pânã la orele 12.00, dupã cum
au anunþat reprezentanþii instanþei.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj l-au trimis în judecatã pe craiovea-
nul Florentin Popa, de 31 de ani, din Craio-
va, pentru comiterea infracþiunii de omor,
dupã ce l-a înjunghiat mortal pe Felix Cris-
tian Bîscã zis Bimby, de 27 de ani, în faþa
magazinului non-stop „La Robert”, din car-

tierul Brazda lui Novac. Autorul s-a certat
de douã ori în noaptea respectivã cu victi-
ma, dupã prima ceartã mergând acasã pen-
tru a se înarma cu o baionetã. Când s-a rea-
prins conflictul, a folosit-o, dupã cum au sta-
bilit anchetatorii. Dosarul este acum în ca-
mera preliminarã la Tribunalul Dolj.

cartierul craiovean Brazda lui
Novac, unde consumau bãuturi
alcoolice pânã spre dimineaþã
împreunã ºi cu alþi prieteni.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, în noaptea
de spre 3 septembrie a.c., în timp
ce se aflau în faþa magazinului res-
pectiv, între victimã, Felix Cris-
tian Bîscã, ºi Florentin Popa s-a
iscat un conflict spontan, generat
în primã fazã de un alt tânãr, pe
fondul consumului de alcool ºi al
unor neînþelegeri mai vechi. Ast-
fel, Florentin Popa l-a împins ini-
þial pe tânãrul respectiv, s-au în-
jurat, cel din urmã scoþând un bri-
ceag pe care îl avea asupra sa. În
conflict, de partea tânãrului, a in-
tervenit imediat victima, Felix
Cristian Bîscã, acesta lovindu-l cu
piciorul pe Florentin Popa.

În urma acestui conflict, care a
fost aplanat de ceilalþi martori pre-
zenþi, Popa, însoþit de doi amici,
„a plecat acasã ºi s-a înarmat cu
un cuþit tip baionetã, cu lungi-
mea totalã de 42 cm, lama având
o lungime de 31 cm ºi o lãþime
maximã de 3 cm. Cei trei au re-
venit apoi la magazinul non-stop
unde se afla încã victima cu cei-
lalþi amici ai lor ºi, la scurt timp
între victimã ºi inculpat s-a rea-
prins conflictul, mai cu seamã
datoritã faptului cã victima ob-
servase cã inculpatul purta pe sub
haine, în teacã, baioneta. Con-
flictul verbal a degenerat, în ciu-
da faptului cã martorii prezenþi
au încercat sã-l aplaneze, astfel
cã inculpatul Popa Florentin a
reuºit sã scoatã cuþitul tip baio-
netã din teacã ºi sã înjunghie vic-

tima în zona precordialã, deºi în-
tre cei doi se afla interpus un tâ-
nãr. Ca urmare a loviturii apli-
cate, victima s-a prãbuºit la sol,
decedând la scurt timp, astfel cã,
la sosirea ambulanþei, echipajul
medical a constatat decesul”, au
reþinut procurorii în rechizitoriul
prin care au dispus trimiterea în
judecatã a tânãrului.

Medicii legiºti au constatat cã
moartea tânãrului de 27 de ani a
fost violentã ºi a fost cauzatã de

hemoragie internã ºi externã, con-
secinþa unei plãgi tãiate toracice,
cu interesare cardiacã ºi pulmona-
rã. Autorul a fost reþinut, apoi
arestat preventiv, ºi a recunoscut
în faþa anchetatorilor comiterea
faptei, susþinând, însã, cã nu avea
intenþia sã-l omoare pe Bimby.

Dosarul s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj, instanþa menþinând ares-
tarea preventivã a inculpatului, ºi
urmeazã sã fie analizat de judecã-
torul de camerã preliminarã.

„Scutul Pãdurii 2017”:

Peste 18 mc de lemne confiscate ºi amenziPeste 18 mc de lemne confiscate ºi amenziPeste 18 mc de lemne confiscate ºi amenziPeste 18 mc de lemne confiscate ºi amenziPeste 18 mc de lemne confiscate ºi amenzi
aplicate de poliþiºtii SRPT Craiovaaplicate de poliþiºtii SRPT Craiovaaplicate de poliþiºtii SRPT Craiovaaplicate de poliþiºtii SRPT Craiovaaplicate de poliþiºtii SRPT Craiova

Regionale de Poliþie Transporturi
Craiova, 2 jandarmi ºi 4 specialiºti
din domeniul silvic. Aceºtia au le-
gitimat peste 40 de persoane ºi au
verificat 21 de mijloace de trans-
port. Oamenii legii au
aplicat, în total, ca
urmare a abaterilor
constatate, 19 sanc-
þiuni contravenþiona-
le, în valoare totalã
de 19.000 lei. De
asemenea, cantitatea
totalã de material lem-
nos confiscatã de
poliþiºti în cadrul
acestei acþiuni este
de 18,53 mc, iar va-
loarea totalã a bunu-
rilor confiscate este

de 5.500 lei. 
Astfel, sâmbãtã, 21 octombrie

a.c., în cadrul acestor activitãþi,
poliþiºtii l-au depistat în zona kilo-
metrului fluvial 647,  pe raza loca-
litãþii Gura Padinii din judeþul Olt,
pe Florinel ª., în vârstã de 49 de
ani, din comuna Grojdibodu, jude-
þul Olt, în timp ce transporta cu
un ansamblu compus dintr-un
tractor ºi douã remorci cantitatea
de 15 mc lemn de foc, de esenþã
tare. Fiindu-i solicitate, bãrbatul nu
le-a putut prezenta poliþiºtilor do-
cumentele legale aferente transpor-
tului efectuat. În acest caz, poli-
þiºtii au luat mãsura sancþionãrii
contravenþionale a persoanei în
cauzã, pentru încãlcarea prevede-
rilor Legii171/2010, iar materialul
lemnos, în valoare de 4.500 lei, a
fost ridicat în vederea confiscãrii,
fiind ulterior predat Ocolului Sil-
vic Corabia, dupã cum au anunþat
reprezentanþii Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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Pentru lansarea campaniei #SE-
POATE, CFR a pus la dispoziþia
Federaþiei Naþionale Feroviare Miº-
care Comercial Vagoane, cu titlu
gratuit, un vagon de clasa a doua,
modernizat în Ateliere Griviþa. Va-
gonul este dotat cu scaune ergono-
mice, mochetã, WIFI gratuit, ra-
dio ºi TV. Primul tren cu acest va-
gon ataºat a plecat în data de 18
septembrie a.c., la ora 9:32, din Gara
Bucureºti Nord spre Gara Constan-
þa. Începând din data de 19 sep-
tembrie, vagonul cãlãtoreºte, în re-
gim normal de clasa a doua, câte o
sãptãmânã, cãtre toate cele 8 re-
gionale CFR din þarã. Ieri, vagonul
a poposit în Gara din Craiova. Aici,
reprezentanþii CFR ºi ai Sindicatu-
lui Liber au prezentat presei vago-
nul ºi o serie de propuneri pe care
le-au fãcut deja Guvernului.

„Este o iniþiativã a Federaþiei
Naþionale Feroviare Miºcare Co-

Acþiunea de protest s-a desfãºu-
rat în judeþele Alba, Arad, Argeº, Bi-
hor, Bistriþa Nãsãud, Botoºani, Bra-
ºov, Brãila, Buzãu, Caraº Severin,
Cluj, Constanþa, Dâmboviþa, Dolj,
Gorj, Iaºi, Hunedoara, Maramureº,
Mehedinþi, Mureº, Olt, Prahova,
Sãlaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Timiº, Vaslui, Vrancea ºi în Munici-
piul Bucureºti.  În toate oraºele pi-
chetarea a început la ora 15.00.

Victor Peþa, vicepreºedintele
BNS Dolj a subliniat faptul cã acþi-
unea se înscrie în calendarul de pro-
teste aprobat de Biroul Executiv
BNS în ºedinþa din 12 octombrie.
În funcþie de reacþia Guvernului se

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

VVVVVagonul campaniei #SEPOAagonul campaniei #SEPOAagonul campaniei #SEPOAagonul campaniei #SEPOAagonul campaniei #SEPOATTTTTE a ajuns ºi la CraiovaE a ajuns ºi la CraiovaE a ajuns ºi la CraiovaE a ajuns ºi la CraiovaE a ajuns ºi la Craiova
În urmã cu o lunã, CFR a scos  la luminã

un vagon modernizat dupã standardele euro-
pene, care a pornit în prima sa cursã spre Con-
stanþa. Era, de fapt, startul unei campanii prin
care se doreºte adunarea a peste douã milioa-
ne de semnãturi pentru introducerea investi-
þiilor obligatorii în calea feratã ºi în infrastruc-

turã. Ieri, trenul cu vagonul modernizat a ajuns
ºi în Gara Craiova, din direcþia Bucureºti. Deºi
la capitolul confort cãlãtorii nu au avut ce re-
proºa, totul fiind nou, la capitolul punctualitate
CFR Cãlãtori a rãmas tot deficitarã: cãlãtorii
ºi-au exprimat nemulþumirea faþã de o întâr-
ziere de 30 de minute.

mercial Vagoane, cea mai reprezen-
tativã federaþie din transporturile
feroviare, care reprezintã 70% din
personalul activ la unitãþile de cale
feratã. Este o acþiune derulatã cu
sprijinul CFR Cãlãtori. Noi dorim
ca sã aducem în atenþia publicului
urmãtorul aspect. Dupã 27 de ani
de zile, indiferent de ce guvern s-a
perindat pe la putere, niciunul nu
ºi-a mai adus aminte de calea fera-
tã. A fost uitatã, efectiv. Sã ne adu-
cem aminte cã în 1990, CFR-ul era
cea mai dezvoltatã companie, atât
pe verticalã, cât ºi pe orizontalã din
toatã Europa. Din 1990 pânã acum,
niciun guvern nu a mai investit ni-
mic. Aici, mã refer în primul rând,
la infrastructurã.  În afarã de Cori-
dorul IV care este într-adevãr în
proporþie de 70% reabilitat total, în
partea de sud ºi est nu s-a mai in-
vestit deloc în infrastructura fero-
viarã…”, a subliniat Gheorghe Frã-

þicã, preºedintele Uniunii Teritoriale
a Sindicatelor Miºcare - Comer-
cial Regionala Craiova.

„În al doilea rând nu s-a mai
investit nici în materialul rulant”

Investiþii nu s-au fãcut pe nici-
un palier. Nici în ceea ce priveºte
infrastructura feroviarã, dar nici în
ceea ce priveºte reînnoirea loco-
motivelor. CFR s-a distrus în fie-
care zi câte un pic. „În al doilea
rând, nu s-a mai investit nici în
materialul rulant. Locomotivele
sunt de 30-40 de ani ºi multe din-
tre ele sunt defecte. Unele au luat
chiar foc. În ceea ce privesc va-
goanele, avem în compunerea tre-
nurilor în momentul acesta aproa-
pe 1800 de trenuri, care circulã în
reþea . Toate vagoanele sunt îm-
bãtrânite, au peste 20-30 de ani.
Acesta este semnalul pe care îl tra-
gem. Cã se poate face ceva. Acest
vagon este refãcut de noi în Revi-
zia de Vagoane Bucureºti, în staþia
Bucureºti-Nord, cu ajutorul sala-
riaþilor noºtri ºi am demonstrat cã
în maxim o lunã de zile am putut
sã scoatem acest vagon, care din
punctul nostru de vedere este pes-
te toate celelalte. Investiþia nu a fost
una foarte mare, ea se ridicã un-
deva la 40.000 – 50.000 de lei”, a
mai spus Gheorghe Frãþicã.

În parcul CFR Cãlãtori:
1.800 de vagoane

Tot ca o premierã pentru miº-
carea sindicalã din România, repre-

zentanþii Federaþiei Naþionale Fe-
roviare Miºcare Comercial Vagoa-
ne (FNFMCV) – cel mai mare sin-
dicat din CFR - au lansat, pe lângã
Campania Naþionalã ºi o petiþie on-
line #SEPOATE (https://www.pe-
titieonline.com/sepoate), cu scopul
de strânge douã milioane de sem-
nãturi pentru investiþii multianuale
în cafea feratã. “Dacã nu se inves-
teºte cu adevãrat în calea feratã,
în doar câþiva ani, vom ajunge într-
un punct în care nu va mai fi ni-
mic de fãcut. Am convingerea cã
vom reuºi sã adunãm în spatele
petiþiei#SEPOATE un numãr cât
mai mare de semnãturi, care sã
susþinã proiectul nostru. Au fost
schimbate multe elemente ale va-
gonului, tot ce înseamnã sisteme
de iluminat, sonorizare, aer condi-
þionat, toalete, mochete, scaune. În
mod deosebit la interior s-au fãcut
investiþiile, pentru cã s-a avut în
vedere confortul cãlãtorului. În
acelaºi timp s-au fãcut modificãri
ºi la partea de rulare, vagonul a fost

vopsit, recondiþionat parþial. Se pot
moderniza aceste vagoane ºi cu
forþe proprii, dar la starea parcului
de vagoane pe care îl are CFR
Cãlãtori este obligatorie o investi-
þie masivã, desigur, printr-un pro-
gram multianual, noi apreciem la
cel puþin 10 ani, pentru cã nu se
pot face aceste investiþii peste
noapte. Ar trebui ca ºi aceastã
Agenþie de Reformã Feroviarã care
a fost înfiinþatã sã treacã la treabã,
sã atragã funduri europene. Este
singura entitate eligibilã ºi ar putea
sã facã niºte lucruri interesante.
CFR Cãlãtori are în circulaþie 1800
de vagoane. Dacã ar fi sã moder-
nizeze aceste vagoane, s-ar nece-
sita o investiþie destul de mare, dar
nu se pot face toate în acelaºi an
ºi pe lângã modernizãri de vagoa-
ne mai este ºi nevoie de vagoane
noi, care au deja durata de funcþi-
onare expiratã”, a declarat Dan
Useiu, vicepreºedintele Federaþiei
Naþionale Feroviare Miºcare Co-
mercial Vagoane.

Sindicaliºtii doljeni au pichetat Prefectura
Reprezentanþi ai Blocului Naþional Sin-

dical (BNS) au pichetat, ieri dupã-amiazã,
sediile prefecturilor din 29 de judeþe ºi
sediul Guvernului în Bucureºti, nemulþu-
miþi de lipsa de reacþie a Executivului în
ceea ce priveºte solicitarea BNS de renun-

þare la mãsura de transfer a contribuþiilor
sociale integral în sarcina salariaþilor. La
Craiova, o mânã de sindicaliºti s-a instalat
sub geamul prefectului, începând cu ora
15.00, scandând împotriva mãsurilor luate
de acest Guvern în planul fiscal.

vor continua acþiunile de protest,
conform calendarului deja anunþat,
respectiv organizarea a cel puþin 10
manifestaþii de stradã la nivel local,
în intervalul 30.10 - 10.11.2017, ºi
a unui miting de amploare în Bucu-
reºti. “Sindicaliºtii sunt nemulþumiþi
de intenþia Guvernului de a transfe-
ra contribuþiile sociale integral în
sarcina salariaþilor. BNS considerã
cã aceastã mãsurã nu este una
bunã, ea nu se aplicã nicãieri în
Europa ºi solicit renunþarea chiar
dacã ea face parte din programul
de guvernare, mai ale cã ºi alte
mãsuri din acest program au fost
anulate”, a subliniat Peþa.

„Nu înþelegem de ce numai
România doreºte sã experi-

menteze aceste lucruri”
La acþiunea de pichetare de ieri

au participat ºi sindicaliºti din me-
diul privat. Ovidiu Cioroianu, pre-
ºedintele Sindicatului Ford a sus-
þinut punctual de vedere al BNS ºi
a spus cã mãsura pe care intenþio-
neazã sã o ia acest Guvern, de la 1
ianuarie 2018, este efectiv un ex-
periment social. „Am demarat o
campanie la nivel naþional, prin
care ne exprimãm dezacordul pri-
vind transferul contribuþiilor socia-
le în sarcina angajatului. Nicãieri
în þãrile UE sau în lume, care au
sisteme de protecþie bine puse la
punct sau sisteme de monitorizare
fiscale, nu s-a experimentat acest
lucru. Nu înþelegem de ce numai
România, doreºte sã experimente-
ze aceste lucruri. În Suedia, o þarã

cu o democraþie mult mai consoli-
datã ºi o economie mult mai bine
pusã la punct, când a dorit sã facã
schimbãri majore în domeniul fis-
calitãþii, a chemat la aceeaºi masã

patronatele ºi sindicatele. Abia
dupã ce au cãzut de acord, s-a tre-
cut la implementarea efectivã mã-
surilor”, a precizat liderul sindica-
liºtilor de la Ford.
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Peste 1.300 de doljeni au ajuns,
în doar o sãptãmânã, la medic,
acuzând dureri de cap, inflamaþii
ale gâtului, febrã ºi o stare gene-
ralã proastã. Cei mai mulþi au fost
diagnosticaþi cu infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare ºi
pneumonie.

Unii bolnavi au avut nevoie
de internare

Autoritãþile sanitare monitori-
zeazã situaþia ºi, potrivit reprezen-
tanþilor Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã, în judeþul Dolj, s-au înre-
gistrat 927 de cazuri de infecþii
acute ale cãilor respiratorii supe-
rioare ºi 398 cazuri de pneumo-
patii acute. Numãrul total al ca-
zurilor de viroze respiratorii ºi gri-
pã înregistrat în aceastã
sãptãmânã –1.325, este
mai crescut faþã de valoa-
rea înregistratã în sãptã-
mâna anterioarã (1.290 de
cazuri). O parte din cei
care s-au prezentat la me-
dic cu pneumonii sau in-
fecþii ale cãilor respirato-
rii – cazurile mai grave –
a avut nevoie ºi de inter-
nare în spital. Deoarece
morbiditatea înregistratã
se aflã în intervalul aºtep-
tat ºi nu existã dovada cir-
culaþiei de virusuri gripale

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, ieri, între orele 10.30 ºi 12.30,
în baza unui proiect aflat în derula-

Aproape 400 de cazuri de pneumonieAproape 400 de cazuri de pneumonieAproape 400 de cazuri de pneumonieAproape 400 de cazuri de pneumonieAproape 400 de cazuri de pneumonie
într-o sãptãmânãîntr-o sãptãmânãîntr-o sãptãmânãîntr-o sãptãmânãîntr-o sãptãmânã

Judeþul Dolj se confruntã cu o creºtere a numãrului
de cazuri de pneumonie, dupã ce, în numai o sãptãmânã,
398 de persoane au fost diagnosticate cu aceastã
afecþiune. O parte din acestea au avut nevoie de
internare în spital dupã ce medicii au hotãrât sã-i þinã
sub supraveghere pe bolnavi.

în rândul populaþiei, reprezentan-
þii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj au caracterizat sãptãmâna
prin lipsã de activitate gripalã.

Cele mai expuse rãmân, în con-
tinuare, aºa-numitele categorii la
risc. Mai exact, persoanele aflate
în evidenþele medicale cu afecþi-
uni pulmonare, cardiovasculare,
cu boli metabolice, renale, astm
bronºic ºi diabet zaharat. La fel ºi
cei care intrã în contact cu bol-
navii – cadrele medicale sau per-
sonalul auxiliar din unitãþile sani-
tare –, respectiv adulþii ºi copiii
care sunt internaþi în instituþii de
ocrotire socialã ºi persoanele cu
vârsta peste 65 de ani.

În acest context, specialiºtii din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Pu-

blicã Dolj recomandã po-
pulaþiei sã asculte sfatul
medicilor. Pentru per-
soanele vârstnice, în spe-
cial cele cu afecþiuni cro-
nice cardiace ºi respira-
torii, recomandarea este
aceea de a evita pe cât
posibil deplasãrile care
creeazã premisele îmbol-
nãvirii sau a apariþiei com-
plicaþiilor afecþiunilor
existente. În cazul în
care apar primele semne
de boalã – febrã, dureri
de cap ºi de gât sau tuse
– trebuie anunþat telefo-
nic, în cel mai scurt timp
posibil, medicul de fami-
lie. În caz de agravare a
acestor semne, în spe-
cial în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi ape-
lat gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta
la camerele de gardã ale celui mai
apropiat spital.

Campania de vaccinare
gratuitã va începe

în câteva sãptãmâni
Vaccinarea antigripalã rãmâne

cea mai eficientã modalitate de
protecþie împotriva îmbolnãviri-
lor de sezon. Vaccinarea antigri-
palã a populaþiei din grupele de
risc va începe la sfârºitul lunii
octombrie sau la începutul lunii
noiembrie, au precizat reprezen-
tanþii Ministerului Sãnãtãþii. În
prezent, a fost finalizatã proce-
dura pentru achiziþia unei prime
cantitãþi de vaccin, mai micã de-
cât necesarul pentru tot anul.

Sunt vaccinate persoanele cu
risc ridicat de îmbolnãvire, adicã
cele cu vârsta peste 65 de ani, una
din categoriile cele mai expuse la
viroze respiratorii, persoane cu boli

cronice, în special boli respiratorii
ºi cardiovasculare,  boli metaboli-
ce, copii ºi bãtrâni instituþionalizaþi,
personal medical, gravide conform
strategiei MS ºi recomandãrilor
OMS ºi ECDC.

Cei care prezintã semne de rã-
cealã ar trebui sã nu ezite sã anun-
þe medicul de familie. În plus, pen-
tru a preveni îmbolnãvirile, specia-
liºtii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
îi sfãtuiesc pe doljeni sã respecte
o serie de mãsuri. Medicii reco-
mandã spãlarea frecventã a mâini-
lor, cu apã ºi sãpun, în special în
situaþii de participare la activitãþi
publice. În caz de strãnut, este re-
comandatã folosirea batistelor din
hârtie, de unicã folosinþã, care pre-
vin rãspândirea picãturilor poten-
þial infectate în mediul ambiant.

RADU ILICEANU

„Porþi închise violenþei!” ... la Electroputere Mall
Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au organizat, ieri,

la Electroputere Mall, o acþiune preventivã,
vizând prevenirea violenþei domestice. Oamenii
legii au discutat cu doamnele ºi domniºoarele întâl-
nite, le-au fãcut recomandãri ºi le-au oferit pliante
cu sfaturi care sã le fereascã sã devinã victime.

re ºi intitulat „Porþi închise vio-
lenþei!”, care face parte integrantã
din Programul de prevenire a vio-

lenþei domestice, poliþiºtii
de proximitate din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Craiova au
desfãºurat o activitate in-
formativ-preventivã la
Electroputere Mall. 

La aceastã acþiune au
participat aproximativ 120
de persoane, cu prepon-
derenþã de sex feminin, fi-
ind avute în vedere urmã-

toarele aspec-
te: prevenirea
ºi combaterea
agresiunilor
fizice, verbale
sau de altã na-
turã care se
pot petrece în
cãminul conjugal; con-
ºtientizarea existenþei
problemei violenþei în
mediul intrafamilial,
riscurile ºi efectele
asociate comiterii de
fapte de naturã penalã
sau contravenþionalã;-
 încurajarea ºi învãþa-
rea unor comporta-
mente ºi atitudini non-

violente atât la locul de muncã, dar
ºi în familie ºi societate. Au fost
distribuite tuturor participanþilor
pliante cu caracter preventiv, res-
pectiv broºura „Ghidul siguranþei
pentru victimele violenþei în fami-
lie”, urmãrindu-se conºtientizarea
acestora cu privire la riscurile la
care se expun în cazul neadoptãrii
unui comportament preventiv ºi
antivictimal.

Astfel de activitãþi vor mai fi
desfãºurate ºi în alte zone ale Cra-
iovei, oamenii legii încercând ca
prin acþiunile de informare sã sca-
dã numãrul victimelor violenþei
domestice, perfect conºtienþi cã
cifrele oficiale sunt mai mici decât
cele reale, pentru cã nu toate victi-
mele acestui tip de infracþiune de-
pun plângeri.

 CARMEN ZUICAN
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Sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional „Carol I” din Craiova a
fost, ieri, arhiplinã. Elevi ai insti-
tuþiei de învãþãmânt au þinut sã
participe la manifestãrile dedica-
te apropiatei sãrbãtoriri a Zilei Ar-
matei Române. „Copiii sunt foar-
te interesaþi de prezenþa militari-
lor ºi se aratã receptivi la ceea
ce vãd ºi aud. În sala de sport
este  organizatã o expoziþie pe
tematicã militarã, cu tot ceea ce
presupune aceasta, de la materi-
ale de prezentare, pânã la tehni-
cã de luptã. Cu toþii ne îndrep-
tãm gândurile spre înaintaºi ºi
vrem sã le aducem recunoºtinþa
noastrã”, a precizat prof. Angel
Cristian Stãiculescu, director al
Colegiului Naþional „Carol I”.

Exemple pentru
adolescenþi

Întreaga manifestare a fost mo-
deratã de cpt. Mihai Stãncioiu,
ofiþer de relaþii publice în cadrul
Brigãzii Multinaþionale Sud-Est
Craiova, cea care are în compo-

Barry Buzan s-a nãscut la Londra,
la 28 aprilie 1946, iar în 1954 a plecat
împreunã cu familia în Canada, astfel
cã, pe lângã cetãþenia britanicã, dobân-
deºte ºi cetãþenia canadianã. A absolvit
în 1969 cursurile prestigioasei Univer-
sity of British Columbia, în domeniul
ºtiinþelor politice ºi al relaþiilor interna-
þionale, iar între anii 1970 ºi 1973 a ur-
mat studiile doctorale la London Scho-
ol of Economics, obþinând titlul de doc-
tor cu o tezã consacratã politicii brita-
nice de menþinerea a pãcii ºi de asigu-
rare a securitãþii în perioada interbelicã
(The British Peace Movement from
1919-1939).

Imediat dupã obþinerea titlului de

Colegiul Naþional „Carol I” a fost, ieri,
gazda unui eveniment emoþionant – mi-
litari profesioniºti, alãturi de elevi ai
Colegiului Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu”din Craiova, au venit în faþa

tinerilor ºi le-au explicat ceea ce înseam-
nã viaþa de ostaº, cu bune ºi cu rele. Ma-
nifestarea face parte din suita acþiunilor
de acest gen, ocazionate de Ziua Armatei
Române, sãrbãtoritã pe 25 octombrie.

nenþa sa forþe din cadrul NATO.
«Este a VI-a ediþie a proiectului
„Armata Românã în ºcoli” ºi ne
bucurãm de un real succes când
venim în faþa voastrã. Sunteþi ti-
neri ºi aveþi exemple pe care tre-
buie sã le urmaþi. Ca o noutate,
am adus, azi, un ofiþer din Briga-
da Multinaþionalã, canadian,
Ryan Dickie, care va vorbi ºi
va rãspunde la întrebãri», a men-
þionat Mihai Stãncioi. Ryan nu s-
a lãsat prea mult aºteptat ºi a in-
trat într-un dialog cu elevii, fãrã
inhibiþii, discuþia fiind purtatã în
limba englezã. A rãspuns la toate
întrebãrile, nu a fost complexat
ºi a arãtat cã este un adevãrat
prieten. Odatã momentul consu-
mat, cpt. Mihai Stãncioiu a con-
tinuat: «Vom aduce în faþa voas-
trã  ofiþeri ºi subofiþeri români
care sã vã împãrtãºeascã din
experienþa lor. Îi am lângã mine
pe trei reprezentanþi ai Batalionu-
lui 20 Infanterie „Scorpionii
negri”, unitate cu o mare experi-
enþã în teatrele de operaþiuni din

Afganistan, Irak, Bosnia etc.:  lt.
Raluca Preda, slt.Daniel Ro-
ºu,plt. Cristian Bãlan, care vã
pot explica mai multe». Tinerii au
ridicat foarte multe probleme, de
la cât cântãreºte un echipament
de luptã, cu  ce probleme s-au
confruntat, dacã au omorât tero-
riºti, pânã la ajutorul dat popula-
þiei civile. Rãspunsurile nu au în-
târziat, dar unul ni s-a pãrut foar-
te bun, cel al plt. Cristian Bãlan,
un om cu o experienþã de 15 ani:
„La prima misiune, în Afganistan
– eram pe picior de plecare – a
venit un bãieþel la mine, sã nu fi
avut mai mult de 6-7 ani, care m-
a rugat sã-l ajut sã meargã la o
ºcoalã. În zona respectivã nu era
posibil, dar am vorbit cu colegii
mei pentru ce este de fãcut. Ei
bine, dupã câþiva ani, când m-am
întors, ºcoala era ridicatã, iar co-
pilul învãþa acolo. Cam asta fa-
cem noi, în principal, în aceste
teatre, protejãm ºi ajutãm popu-
laþia civilã. Este numai un exem-
plu, dar pericolele sunt la tot pa-
sul. Cel mai greu este cã nu-i
avem pe cei apropiaþi lângã noi.
ªi mai este ceva – acolo, în con-
diþii grele, avem încredere unul în
altul, suntem o adevãratã familie”.

Dialog între repre-
zentanþii aceleiaºi
generaþii

Cum copiii erau interesaþi ºi de
o viitoare carierã, la întâlnire a
fost prezent ºi plt. adjt. Liviu
Mutuleanu, reprezentant al Cen-
trului Militar Zonal Dolj, institu-
þia care face recrutãri, pe baza

cererilor, pentru cariera militarã
profesionistã, care a menþionat:
„Avem elevi de excepþie, aºa cum
sunteþi ºi voi. În salã, sunt con-
vins, sunt mai mulþi tineri de cla-
sa a VIII-a, care sunt la început
de drum, decât cei de a XII-a,
care ºi-au trasat un viitor Dar, vã
mai spun ceva: când eram tânãr,
ca voi, nici eu nu ºtiam ce mã
aºteaptã, însã aºa am crezut eu
de cuviinþã, atunci, ºi nu regret”.
Însã, poate, cel mai aºteptat mo-
ment pentru adolescenþi a fost cel
în care au putut vorbi cu doi re-
prezentanþi ai generaþiei lor, Mi-
runa Slotea ºi Rãzvan Micu, de
la Colegiul Naþional Militar „Tu-
dor Vladimirescu” din Craiova.
Copiii din salã i-au chestionat pe
diverse probleme, de la progra-
mul zilnic, restricþiile la care, dacã
este cazul, sunt supuºi, pânã la
repetenþie ºi treptele care trebuie
trecute ºi de ce au ales acest li-
ceu. Rãspunsurile nu au întârziat

sã aparã: «Eram elevã la Colegiul
Naþional „Elena Cuza” ºi eram
fascinatã de micã de ceea ce îmi
povestea bunicul, care este mili-
tar de carierã, ºi-mi plãceau de-
filãrile la care participam. Anul
trecut, când s-a reînfiinþat Liceul
Militar, nu am stat pe gânduri.
Este un program mai strict, faþã
de al vostru, cu trezire la ora 6
dimineaþa (n.r. – din salã s-a au-
zit un „off” colectiv) ºi cu un
orar structurat, inclusiv timp de
studiu» – Miruna. „La mine a fost
ceva aºa, ca o dozã de nebunie.
Mã pregãteam pentru altceva,
dar, dintr-o datã, am zis sã merg
la „Militar”. Este adevãrat, este
un program mai strict, seara la
ora 22.00 se dã stingerea, dar,
fãrã acest program nu am putea
face faþã orarului de a doua zi.
Sigur cã avem ºi timp liber, însã
trebuie sã ni-l controlãm” – Rãz-
van Micu, venit din Târgu Jiu.

CRISTI PÃTRU

Mâine, ora 9.00, în Sala Albastrã a Universitã-
þii din Craiova va avea loc ceremonia de decer-
nare a titlului Doctor Honoris Causa al Univer-

sitãþii din Craiova profesorului emerit Barry
Buzan, de la London School of Economics and Po-
litical Science, Marea Britanie.

doctor, activeazã timp de doi ani în do-
meniul cercetãrii la Institutul de Rela-
þii Internaþionale din cadrul Universi-
ty of British Columbia, pentru ca apoi
sã aleagã cariera de profesor la Depar-
tamentul de Studii Internaþionale – Uni-
versitatea din Warwick, unde avea sã
parcurgã, de altfel, toate treptele ca-
rierei didactice: asistent (1976), lector
(1983), conferenþiar (1988) ºi profe-
sor (1990). Începând cu 1995 îºi des-
fãºoarã activitatea didacticã ºi de cer-
cetare în domeniul Studiilor Interna-
þionale la Universitatea din Westmin-
ster, iar din 2002 susþine cursuri de -
Relaþii Internaþionale la London Scho-
ol of Economics, la care activeazã ºi în

momentul de faþã, primind titlul de Pro-
fessor Emeritus. Totodatã, este Profe-
sor onorific la Universitatea din Copen-
haga ºi la Universitatea Jilin din China.

Domnia sa este un ilustru reprezen-
tant al „ªcolii Engleze” în domeniul Re-
laþiilor Internaþionale ºi reputat specia-
list în domeniul Studiilor de securitate.
În semn de recunoaºtere pentru remar-
cabila sa activitate de cercetare ºi nu-
meroasele contribuþii în domeniu, Pro-
fesorul Barry Buzan a fost ales în 1998
membru al Academiei Britanice, iar din
anul 2001 membru al Academiei de
ªtiinþe Sociale din Marea Britanie.

MARGA BULUGEAN
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Târgul Meºterilor Populari este
organizat de Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei, în parteneriat cu
Centrul Judeþean pentru Conserva-
rea ºi Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj, Consiliul Local ºi Primã-
ria Municipiului Craiova, cu spriji-
nul financiar al Consiliului Judeþean
Dolj. În pavilioanele special amena-
jate în centrul Craiovei îºi vor face
loc peste 140 de olari, cioplitori în
lemn, cojocari, þesãtoare, pielari, ico-
nari, fierari, cofetari ºi nu numai, din
mai toate centrele meºteºugãreºti
active din Oltenia (Olt, Vâlcea, Gorj,
Mehedinþi, Dolj) ºi din þarã (Harghi-
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În perioada 27-29 octombrie, în Piaþa „Mihai Viteazul” se va
desfãºura cea de-a 40-a ediþie a Târgului Meºterilor Populari,
eveniment cu peste 140 de participanþi din întreaga þarã ºi o
gamã diversificatã de artefacte ale creaþiei tradiþionale, nelipsite
fiind ceramica, împletiturile din lânã ori nuiele, costumele popu-
lare ºi produsele alimentare tradiþionale. Deschiderea oficialã
este anunþatã pentru vineri, 27 octombrie, ora 11.00, iar expozi-
þia cu vânzare în aer liber ºi demonstraþiile meºterilor populari
vor avea loc zilnic, între orele 9.00 ºi 19.00. Atmosfera va fi în-
tregitã de recitaluri ale ansamblurilor folclorice ºi rapsozilor po-
pulari din comune doljene. Ca în fiecare an, meritele deosebite
ale meºteºugarilor în conservarea ºi perpetuarea tradiþiei, cali-
tatea ºi valoarea creaþiei vor fi rãsplãtite cu premii.

ta, Covasna, Maramureº, Suceava,
Braºov, Argeº, Timiº, Sibiu etc.).
Potrivit ºefului Secþiei de Etnografie
a Muzeului Olteniei, Irinel Cãnureci,
la aceastã ediþie a Târgului „este re-
înnodatã tradiþia colaborãrii cu ªco-
lile de Arte ºi Meserii din Oltenia” ºi,
în plus, publicul va cunoaºte activi-
tatea atelierelor interactive desfãºu-
rate de muzeu.

Craiovenii vor gãsi la vânzare de
la costume populare, ceramicã, ob-
iecte casnice, textile, împletituri, ouã
încondeiate, icoane pe lemn ºi sti-
clã, scoarþe ºi cergi þãrãneºti, piese
de port, împletituri din pãnuºe, co-

ºuri de nuiele, mobilier, obiecte din
metal ºi materiale preþioase pânã la
produse alimentare tradiþionale, dul-
ciuri, miere ºi produse apicole. At-
mosfera va fi întregitã de recitalurile
susþinute, pe scena amplasatã în Pia-
þa „Mihai Viteazul”, de artiºti din
comunele doljene: Ansamblul Folc-
loric „Marin Chisãr” din Goicea,
Ansamblul Folcloric „Ion ªerban”
din Iºalniþa, rapsozii populari Relu

Mirea ºi Marius Gheorghe (vineri,
27 octombrie), Ansamblul „Tranda-
firul” al Casei de Culturã din Dãbu-
leni, Ansamblul „Muguraºul” din Le-
ºile – ªimnicu de Sus, rapsodul po-
pular Viorel Rãdoi (sâmbãtã, 28 oc-
tombrie), Ansamblul „Altiþa” al Cã-
minului Cultural Maglavit, Ansam-
blul Folcloric „Hora Desnãþuiului” ai
Casei de Culturã „Adrian Pãunescu”
din Bârca, rapsodul popular Viorica

Simion (duminicã, 29 octombrie).
În cadrul festivitãþii de duminicã

vor fi acordate premiile pentru meº-
terii populari participanþi, pe douã
secþiuni – Adulþi ºi Copii ºi tineret.
Între acestea, ºi Trofeul Târgului,
oferit de Consiliul Judeþean Dolj ºi
Muzeul Olteniei, în valoare de 2.000
lei, ºi Premiul „Cetatea Bãniei”, acor-
dat din partea Primãriei Municipiu-
lui Craiova, în valoare de 3.000 lei.

La Bucureºti are loc, în perioa-
da 20-30 octombrie, a 27-a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru, pe
lista celor 53 de spectacole din în-

Spectacolul TNC „Dacã am gândi cu voce tare” se va juca, duminicã, în Festivalulul Naþional de Teatru

Muzeul de Artã Craiova vã invitã joi, 26
octombrie, ora 18.00, la „ePOCALIPS@”
imaginatã de Marian Zidaru – unul dintre cei
mai reprezentativi sculptori români contem-
porani. Evenimentul va avea loc simultan în
trei spaþii expoziþionale: parterul Palatului „Jean
Mihail”, Galeria „ARTA” a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România – Filiala Craiova ºi Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”.

«„ePOCALIPS@” este o construcþie lin-
gvisticã ºi ideaticã creatã prin amalgamarea a
doi termeni ultra-cunoscuþi: epoca / apoca-
lipsa, din aceastã încruciºare rezultând hibri-
dul perfect care descrie confuzia ºi ipocrizia
lumii în care trãim. Plasaþi astfel în cea mai
pervertitã zonã a epocii contemporane, un
spaþiu contaminat de imposturã (politicã, re-
ligioasã etc.) exersãm permanent supravie-
þuirea. Însã existenþa într-un astfel de mediu

treaga þarã care sunt prezentate în
cadrul evenimentului aflându-se ºi
o producþie a Teatrului Naþional din
Craiova: „Dacã am gândi cu voce

tare” pe textul autorului bosniac
Adnan Lugonic, pus în scenã de
Radu Afrim.

Spectacolul a fost montat la Cra-

iova în premierã naþionalã, a fost
fi prezentat pentru prima datã pe 6
mai a.c. ºi îi are în distribuþie pe
actorii Cãtãlin Vieru, Iulia Colan,
Constantin Cicort, Tamara Popes-
cu, Marian Politic, Romaniþa Io-
nescu, Eugen Titu, Claudiu Mihail,
Alex Calangiu, Raluca Pãun, Geor-
ge Albert Costea, Dragoº Mãce-
ºanu, Costinela Ungureanu, Lili
Sîrbu ºi Cãtãlin Stratonie. Deco-
rul este realizat de Vanda Maria
Sturdza, costumele sunt creaþia Liei
Dogaru, miºcarea scenicã îi apar-
þine Flaviei Giurgiu, iar muzica este
compusã de Alex Bãlã.

Din selecþia oficialã a Festiva-
lului Naþional de Teatru mai fac
parte alte douã spectacole semna-
te de Radu Afrim – unul dintre cei
mai importanþi regizori contempo-
rani români, recunoscut ºi în spa-
þiul european. Este vorba despre

„Mãcelãria lui Iov” de Fausto Pa-
ravidino (Teatrul Naþional „Vasile
Alecsandri” Iaºi) ºi „Pasãrea re-
tro se loveºte de bloc ºi cade pe
asfaltul fierbinte” (Teatrul Naþio-
nal Târgu-Mureº – Compania
„Tompa Miklos”), ambele cu sce-
nografia de Irina Moscu.

Festivalul Naþional de Teatru
este o producþie a UNITER – Uni-
unea Teatralã din România, ARCUB
– Centrul Cultural al Municipiului
Bucureºti, Teatrului Naþional „I.L.
Caragiale”, în parteneriat cu Insti-
tutul Cultural Român (ICR). Pro-
iectul este finanþat de Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale ºi Pri-
mãria Municipiului Bucureºti. Ediþia
din acest an este dedicatã marelui
actor Victor Rebengiuc. Selecþioner
ºi director artistic al festivalului este
Marina Constantinescu, iar director
executiv – Aura Corbeanu.

„ePOCALIPS@” artistului Marian
Zidaru, în trei spaþii expoziþionale

devine devastatoare, iar societatea care se
„construieºte” dupã aceste precepte alimen-
teazã în mod inevitabil haosul ºi alienarea. Este
un discurs artistic deosebit de critic, prin care
Marian Zidaru ne provoacã sã evadãm din
letargia mentalã a unui consumerism ieftin,
pentru a avea propria opinie vizavi de efecte-
le ºi defectele societãþii contemporane. (…)
Este o cale prin care sã putem descoperi cã
adevãratele valori nu se obþin prin bogãþie ma-
terialã, duplicitate, interese de clan ºi meschi-
nãrie sufleteascã», precizeazã organizatorii.

Evenimentului va fi deschis de Mihaela
Velea ºi Cãtãlin Davidescu – curatorii pro-
iectului, alãturi de Erwin Kessler – critic ºi
istoric de artã. Cu ocazia vernisajului, artis-
tul va susþine, pentru prima oarã la Craiova,
un performance de notorietate pentru crea-
þia sa:  Îngerul cãlãtor, creând prin acest

gest simbolic un liant între cele
trei spaþii expoziþionale care îi vor
gãzdui opera.

Marian Zidaru este unul din-
tre cei mai reprezentativi sculp-
tori români contemporani, unul
dintre vârfurile de lance ale sce-
nei artistice de la sfârºitul anilor
’80 pânã în prezent. A absolvit
Institutului de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu” din Bucureºti, obþinând
de-a lungul timpului burse de studiu ºi rezi-
denþe în Italia ºi Germania. Are numeroase
participãri la importante expoziþii internaþio-
nale, iar lucrãrile sale se aflã în colecþiile Mu-
zeului Naþional de Artã al României, Gug-
genheim Museum New York sau State Pic-
ture Gallery Munchen.

«Vã invitãm sã descoperiþi adnotaþiile cri-

tice, reflecþiile dure pe marginea realitãþii de
zi cu zi, dar ºi soluþiile cathartice ale artistului
plasate în „ePOCALIPS@”,  în perioada 27
octombrie 2017 – 28 februarie 2018, la Mu-
zeul de Artã Craiova», adaugã organizatorii
evenimentului. Programul de vizitare este de
marþi pânã duminicã, inclusiv, între orele
10.00 ºi 17.00. Intrarea  va fi liberã în prima
zi de marþi a fiecãrei luni.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-

genþã Craiova, cu sediul în localita-
tea Craiova, Str. Tabaci, Nr. 1, Judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiilor contractuale va-
cante urmãtoare: Posturi vacante:
Registrator medical debutant- 3
posturi în cadrul Serviciului de eva-
luare ºi statisticã medicalã, ªef Ser-
viciu tehnic administrativ (inginer,
specialitatea electromecanicã)- 1
post, Inginer specialist 1A (electrome-
canic)- 1 post pentru Secþia clinicã ATI,
Operator debutant- 1 post pentru Sec-
þia clinicã ATI, analist debutant- 1 post
pentru Compartimentul informaticã.
Concursul se va desfãºura astfel:
1.Proba scrisã: în data de 15.11.2017,
ora 9,00; 2.Proba interviu: în data de
17.11.2017, ora 11,00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.
Registrator medical debutant: studii
medii, nu necesitã vechime în mun-
cã; 2. ªef Serviciu tehnic administra-
tiv (inginer, specialitatea electrome-
canicã): absolvent al învãþãmântului
superior- diplomã de licenþã; minim 2
ani vechime în specialitate; 3. Inginer
specialist 1A (electromecanic): absol-
vent al învãþãmântului superior- diplo-
mã de licenþã, minim 7 ani vechime în
specialitate; 4. Operator debutant:
diplomã de absolvire a învãþãmântu-
lui postliceal sau diplomã de baca-
laureat, nu necesitã vechime în mun-
cã; 5. Analist debutant: diplomã de li-
cenþã în specialitate, nu necesitã
vechime în muncã. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a la sediul uni-
tãþii din Strada Tabaci, nr. 1. Relaþii su-
plimentare la sediul Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, persoa-
nã de contact: Ec. Ungurenuº Atena-
Carmen, telefon: 0251.502.306.

Anunþul tãu!

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

Primãria comunei Amãrãºtii de
Sus, judeþul Dolj, în conformitate cu
prevederile art. 11, alin.(1) din Le-
gea Cadastrului ºi a publicitãþii imo-
biliare nr. 7/1996, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi în baza contractului de prestãri
servicii nr.2470/07.08.2017 solicitãm
emiterea Ordinului Directorului
General al Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
privind începerea lucrãrilor de în-
registrare sistematicã pentru imo-
bilele situate în sectoarele cadastra-
le 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 din
unitatea administrativ teritorialã
Amãrãºtii de Sus.

ªOTOROG Victor PFA anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul: Pro-
iect tehnic de împãdurire „Sprijin
pentru prima împãdurire ºi crea-
rea de suprafeþe împãdurite”, afe-
rente Mãsurii 8 din PNDR 2014-
2020, pentru suprafaþa de 3,63ha,
propus a fi amplasat în oraºul Dã-
buleni, jud.Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.30,
ºi vineri, între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

CONSILIUL LOCAL VERBIÞA
organizeazã licitaþie publicã con-
cesiune bunuri imobile în data de
25.11.2017, ora 10.00. Telefon: 0251/
367.113, e-mail: verbita@cjdolj.ro.

ANUNÞ PUBLIC. S.C. SADPGC
GALICEA MARE anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei/acordului
de mediu privind activitatea de
,,Spãlãtorie-Aauto” ce se desfãºoa-
rã în com. Galicea Mare, str. Stadio-
nului, nr. 2, jud. Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, zil-
nic între orele 8-16,30 ºi vineri între
orele 8-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic lasediul Apm Dolj
pânã la data de 07.11.2017.

Titular STAICU ANAMARIA LI-
LIANA PENTRU S.C. ECSOLU-
TIONS SRL, cu domiciliul în jude-
þul Dolj, Comuna Cârcea, sat Câr-
cea, str.  Mihai Viteazu Nr.1A, anun-
þã publicul interesat asupra elabo-
rãrii primei versiuni a PUZ REGLE-
MENTARE ZONA CUPRINSÃ ÎN-
TRE BD. DACIA ªI ALEI DE ACCES
AFERENTE BLOCURILOR T9,T8,
V4, localitatea Craiova, Bd. Dacia,
Nr.66C,  judeþul Dolj ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr.1, Craiova, judeþul Dolj,
site-ul APM Dolj, http://apmdj.an-
pm.ro . Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la APM Dolj,
în tremen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.
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ANIVERSÃRI
La zi de naºtere ºi
a numelui Sfânt
urãm dragului nos-
tru ALEXANDRU
DIMITRIS ªERP,

“La Mulþi Ani!”, co-
pilãrie fericitã alã-
turi de cei dragi,
succes la ºcoalã.
Pãrinþii, fratele, mo-
ºicu ºi bunicii.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr.12. Te-
lefon: 0721/ 995.405.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1.Tele-
fon: 0730/ 504.515.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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 Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 24 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.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri 195/65
R15. Telefon: 0762/
183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/ 995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei/ bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,aragaz
3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucã-
tãrie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoa-
re gri- 12 bucãþi. Te-
lefon: 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 maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 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 bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color
cu telecomandã D 70
cm în stare bunã -
100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 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 cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, al-
ternator 12V nou,
pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând putinã de ste-
jar, 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 þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

DIVERSE

Donez mobilã solidã
etaj 5,Craiova, str.
Olteþ.Telefon: 0753/
069.138.

PIERDERI
PARTEA MIHAI SRL
declarã pierdut certificat
constatator Nr. 48912/
2013, emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

Declar pierdutã
adeverinþa de li-
cenþã master elibe-
ratã de Facultatea
de Litere Craiova,
pe numele POPA I.
CONSUELA CRIS-
TINA. Se declarã
nulã.

CONDOLEANÞE
CLUBUL SENIO-
RILOR ROC - 54
anunþã cu pro-
fundã tristeþe
plecarea, în lu-
mea fãrã dor, a
seniorului nostru
FLORIN STAMA.
Dumnezeu sã-l
ierte! Dumnezeu
sã-l odihneascã
în pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

L i g a  I  -  e t a p a  a  X V- a
Gaz Metan – CSMP Iaºi  0-2

Au marcat:  Pedro Mendes 37,  Jo Santos 81.
Chiajna – „U” Craiova 1-2

Au marcat:  Marc 87 /  Bãluþã 32,  Martic  90+2.
Juventus – Sepsi  2-1

Au marcat:  Wallace 27,  Mãzãrache 59 /  Astafei  16.
Viitorul  –  CFR Cluj  1-0

A marcat:  Eric  44.
Astra – FC Voluntari  2-3

Au marcat:  Abang 2,  Ioniþã 37 /  Popadiuc 8,
Tudorie  14,  Marinescu 67 – pen.

FCSB – ACS Poli  7-0
Au marcat:  Gnohere 13,  41,  63,  Fl .  Coman 34,  48,

Larie  61,  Fl .  Tãnase 85.
Meciul  FC Botoºani  –  Dinamo s-a jucat  asearã.

Braºov, stadion: „Tineretului”, astãzi, ora 20.45
Sepsi Sf. Gheorghe: Fejer – M. Burlacu, Ghinga, Damian, Dumbravã –

Petrovikj, I. Fulop – P. Petre, Cl. Herea, Astafei – Hadnagy. Antrenor:
Valentin Suciu. Rezerve: Miron – Grecu, Dima, Mitra, Papsys, Nikolic.

Universitatea Craiova: Mitrovic – Datkovic, Spahija, Tiago Ferreira –
Dimitrov, Zlatinski, Screciu, Briceag – Mitriþã, A. Burlacu, Roman. Antre-
nor. Devis Mangia. Rezerve: L. Popescu – Popov, Kelic, Buzan, Bãluþã,
Gustavo, Mihãilã.

Arbitru: Florin Chivulete (Bucureºti).

Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Calancea – N-a avut multe in-
tervenþii, în general ocaziile gaz-
delor s-au soldat cu ºuturi pe lân-
gã poartã. S-a accidentat în repri-
za a doua, fapt care l-a afectat ºi
la faza golului egalizator, dar ºi
mai apoi, când a respins o minge
care ar fi ieºit în aut, iar dupã plon-
jon s-a ridicat destul de greu sã
blocheze adversarul.

Datkovic – Este cel mai nesi-
gur dintre cei 3 fundaºi titulari. A
greºit ºi acum câteva mingi, dar a
ºi venit cu douã centrãri bune ºi a
fost la originea fazei golului din
prelungiri, scoþând bine în dreap-
ta pentru Bãluþã. A avut ºi o lovi-
turã cu capul la un corner, puþin
peste poartã.

Kelic – Faþã de anul trecut, e
mai bun pe construcþie, dar are la-
cune la marcaj, mai ales la mingile
deviate, ºi-a scãpat adversarii din
marcaj în câteva rânduri. În ciuda
taliei fundaºilor noºtri, avem des-
tule probleme la fazele fixe sau la
centrãrile în forþã. Inclusiv la 2-1,
el ºi Tiago i-au permis lui Marc sã
reia din careu ºi putea fi 2-2.

Tiago Ferreira – Destul de
bun, pânã la faza golului egaliza-
tor, când putea fi mai sigur în
marcaj. A reuºit parþial schema cu
loviturile libere executate pe lung
pentru el, i-a ieºit o recentrare,
apoi adversarii au prins ideea. Ori-
cum, tripleta defensivã a avut pro-

Ca ºi anul trecut, ªitinþa debuteazã în Cupa României
la Braºov, contra lui Sepsi

Universitatea Craiova începe
parcursul în Cupa României la fel
ca anul trecut, la Braºov, contra
lui Sepsi Sf. Gheorghe. Alb-albaº-
trii s-au deplasat dupã meciul cu
Chiajna direct la Braºov, unde
acum o lunã câºtigau dramatic în
campionat, cu 3-2, în faþa nou-pro-
movatei. Deºi Devis Mangia pre-
tinde cã va alinia cea mai bunã for-
mulã în seara aceasta, deoarece
Cupa României este unul dintre
obiectivele clubului, condensarea
programului ºi apropiatul derby cu
FCSB îl va determina probabil sã
menajeze anumiþi jucãtori. „Cupa
României este un obiectiv impor-
tant pentru echipa noastrã. Este un
ajutor faptul cã am jucat înainte cu
Sepsi, voi pune în teren cea mai
bunã echipã pentru a ne califica mai
departe. Am început bine aceastã
serie de 4 meciuri în deplasare ºi
sper sã continuãm la fel. Sunt me-
ciuri diferite, trebuie sã fim întot-
deauna atenþi. Putem sã greºim, dar

important e sã nu le repetãm. Cred
cã Mihãilã este un fotbalist cu multe
calitãþi, se antreneazã de 10 zile cu
noi, dar va trebui sã creascã din
punct de vedere fizic. Îl aºteptãm
sã fie pregãtit pentru debutul la
ªtiinþa!” a spus antrenorul italian.
Brazilianul Gustavo îºi doreºte un
parcurs mai lung decât anul tre-
cut, respectiv calificarea în finalã:
„Va fi un meci greu la Braºov, dar
trebuie sã fim pregãtiþi, atenþi.
Cupa este un obiectiv important
ºi anul acesta mi-aº dori sã ajun-
gem în finalã. Am avut ocazii în
acel meci de la Sepsi, dar am ºi
dat gol. Sãptãmâna aceasta am
lucrat bine, fazã ofensivã ºi mer-
gem acolo sã ne calificãm mai
departe”. ªi Vladimir Screciu este
optimist în privinþa partidei de as-
tãzi: „Sepsi ne-a pus foarte mari
probleme în campionat, dar sun-
tem Universitatea Craiova ºi mer-
gem la victorie. A sosit timpul sã
aducem Cupa la Craiova. Mã simt

bine pe ambele postu-
re, mijocaº central ºi
fundaº central. La ju-
nior jucam mijlocaº
central, dar când este
nevoie de mine joc ºi
în apãrare”.

ªi gazdele ar putea
efectua schimbãri
faþã de formula de
bazã, antrenorul Va-
lentin Suciu, decla-
rând cã jucãtorii fo-
losiþi mai puþin trebu-
ie sã arate cã meritã
sã rãmânã în conti-
nuare în lot. „Venim
dupã un joc foarte
slab cu Juventus Bu-
cureºti ºi ne aºteaptã
un meci foarte greu,
împotriva Craiovei, o
echipã foarte bunã,
cu jucãtori foarte importanþi în lot,
care oricând pot face diferenþa.
Au demonstrat în ultima perioadã
cã unitatea grupului lor este foar-
te bunã ºi au moralul ridicat. Eu
cred cã o sã aibã un cuvânt greu
de spus în acest campionat ºi
chiar în Cupã. Noi avem foarte
mulþi jucãtori cu probleme de sã-
nãtate, mici accidentãri, ºi nu
vrem ca acestea sã se agraveze.
Pentru noi prioritar este campio-
natul, dar, normal, ºi Cupa este
importantã ºi trebuie sã respec-
tãm competiþia. Toþi jucãtorii pe
care îi avem în lot, dacã pânã
acum nu au evoluat, au posibilita-
tea sã demonstreze cã meritã sã
rãmânã la aceastã echipã ºi sã fie
în prima ligã”. a declarat Suciu.

Programul 16-imilor Cupei României:
Astãzi

FC Argeº - CSM Poli Iaºi, ora 16
Petrolul Ploieºti - CS Mioveni, ora 18

Universitatea Cluj - ªtiinþa Miroslava, ora 19
Mâine

AFC Hermannstadt - FC Voluntari, ora 14
Academica Clinceni - Chindia Târgoviºte, ora 14.30

CS Afumaþi - UTA Arad, ora 14.30
Unirea Slobozia - ASA Târgu Mureº, ora 14.30

Metaloglobus Bucureºti - Gaz Metan Mediaº, ora 14.30
Dacia Unirea Brãila - Juventus Bucureºti, ora 14.30
CSM ªcolar Reºiþa - Viitorul Constanþa, ora 14.30

Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 16
ASU Poli Timiºoara - ACS Poli Timiºoara, ora 18

Sãnãtatea Cluj – FCSB; ora 20.30
Joi

FC Botoºani - CFR Cluj, ora 18
Aerostar Bacãu – Dinamo, ora 21

Alb-albaºtrii sub lupã

bleme în repriza secundã, în spe-
cial la faze fixe ºi contraatacuri.

Martic – Omul care a adus fe-
ricirea, când nimeni nu mai spe-
ra. Incredibilã reluare cu stângul
în vinclu. Mai ºutase o datã cu
stângul în repriza secundã, dar pe
direcþia portarului. Evoluþie
recmercabilã, destule centrãri
bune, în stilul sãu ºi o degajare pro-
videnþialã de pe linia porþii în pri-
ma reprizã.

Screciu – E mai inspirat când
se apropie de poarta adversã decât
atunci când paseazã în preajma
propriului portar. E tânãr, talentat,
e cuminte, serios, are un mare vi-
itor în faþã, dar chiar dacã nu a
recunoscut, e departe de forma de
anul trecut. Sunt normale însã os-
cilaþiile la vârsta sa, la care alþii nici
nu se gândesc la debutul în Liga I.

Mateiu – Dupã Bãluþã ºi Ban-
cu, a avut cea mai consistentã evo-
luþie. A recuperat multe mingi, a
dezvoltat rapid pe tranziþia poziti-
vã ºi de la el a plecat faza primu-
lui gol, cu o excelentã pasã pen-
tru Briceag printre adversari. Pã-
cat cã nu a reluat direct în poarta
goalã când Caparco l-a blocat pe
Bãluþã ºi a rãmas pe iarbã.

Briceag – A pasat perfect la go-
lul lui Bãluþã. În prima reprizã el
ºi Bancu au creat panicã în dreap-
ta apãrãrii gazdelor. A avut o re-
prizã secundã modestã, fiind de-

pãºit deseori în duelurile directe.
Bancu – Unul dintre cei mai

buni de pe teren. A alergat enorm,
a fãcut bine ambele faze, ºi-a asu-
mat riscuri. Pe final a fost schim-
bat, pãrând puþin obosit.

Gustavo – În prima reprizã a
apãrut în combinaþii, dar n-a reu-
ºit lucruri importante. În partea a
doua a fost destul de discret. În
final a coborât la mijloc, când
echipa a forþat golul victoriei.

Bãluþã – A fost din nou MVP.
Ca ºi la Iaºi, a jucat perfect rolul
de nouar, execuþie excelentã la des-
chiderea scorului. A ratat o oca-
zie în repriza secundã, când a fost
blocat de Caparco. El a centrat cu
exteriorul ºi la faza din prelungiri,
când a luftat Yamissi.

Roman – Credeam cã evoluþia
bunã de la Iaºi l-a reînviat, dar a
fãcut din nou un meci slab, la
Chiajna. N-a reuºit sã þinã de
mingi în avanposturi, sã scoatã
puþin echipa din presiunea gazde-
lor, a pierdut duelurile cu adver-
sarii, parcã era mai obosit decât
titularii.

Burlacu – A intrat pe final, dar
trebuia introdus mai devreme, el
era schimbarea normalã când a ie-
ºit Bancu. Inexplicabil de ce Man-
gia a ezitat sã facã ºi a treia schim-
bare, pentru a se scurge timpul,
la 2-2, lãsând astfel gazdelor rã-
gaz de încã o ocazie.
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