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- Nu duduie, n-am “Peugeot”,

eu merg pe jos.
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ªi acum doar o speranþã: aceea
cã alegerile anticipate anunþate de
Mariano Rajoy, pentru 21 decem-
brie a.c., se vor þine, rezultatul
acestora permiþând catalonilor sã
trãiascã, în continuare, împreunã.
Într-o atmosferã de precampanie
electoralã, ranforsatã de inedita
participare împreunã a militanþi-
lor populari (PP), socialiºti (PSC),
centriºti (Ciudadanos), aflaþi în pri-
mele rânduri ale unei manifestãri
de proporþii, în favoarea unitãþii
Spaniei, contra independentiºtilor,
în Barcelona, s-a denunþat „trage-
dia istoricã” provocatã de separa-
tiºti, promiþând „acum da, vom
merge sã votãm”.
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Odatã cu publicarea celui de-al
11-lea raport privind Uniunea se-
curitãþii, Comisia Europeanã a pre-
zentat, recent, un set de mãsuri
operaþionale ºi practice menite sã
asigure o mai bunã protecþie a ce-
tãþenilor UE împotriva ameninþã-
rilor teroriste. Mãsurile vizeazã re-
medierea vulnerabilitãþilor consta-
tate în urma atacurilor recente ºi
vor ajuta statele membre la mai
buna protejare a spaþiilor publice
ºi privarea teroriºtilor de mijloa-
cele necesare pentru a acþiona.

Premii pentru
spectacolul
„Furtuna” ºi
Teatrul „Colibri”
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 În aceste zile, una dintre cele mai prestigioa-
se instituþii de învãþãmânt preuniversitar din
Craiova ºi din þarã, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” îºi sãrbãtoreºte 135 de ani de existenþã.
Este un moment de bucurie, de aducere aminte
de trecut ºi de speranþã, iar citatul „Aici se înva-
þã carte”, care îi aparþine acad. Radu Voinea, fost
absolvent, ºi care se aflã expus atât la intrare,
cât ºi pe holuri este cât se poate de actual,  re-

zultatele obþinute de-a lungul timpului dându-i
dreptate. Manifestãrile, care au debutat sâmbã-
ta trecutã ºi care vor þine o sãptãmânã, vin sã
încununeze o istorie bogatã. Ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, conducerea unitãþii de învã-
þãmânt a expus principalele acþiuni, iar punctul
culminant a fost expoziþia de picturã a unui elev
eminent, multiplu laureat al Olimpiadelor ºco-
lare naþionale ºi internaþionale.
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“Porc Crescut Româneºte”,

un program lansat la iniþiativa

fermierilor români

ºi a asociaþiilor de zootehniºti
Fermierii români au

lansat iniþiativa „Porc
Crescut Româneºte”, în
cadrul unui eveniment la
care au participat importanþi
crescãtori de porc, reprezen-
tanþi ai autoritãþilor (Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale, ANSVSA, AFIR) ºi
asociaþiile de profil. Progra-
mul lansat sub denumirea
„Porc Crescut Româneºte”
este o iniþiativã a fermierilor
români care îºi propune sã
redea cãrnii de porc autohton
supremaþia pe masa consu-
matorilor prin informarea
acestora asupra calitãþii
cãrnii de porc de la noi ºi
implicarea românilor în
susþinerea producþiei locale.
Fermierii îºi propun astfel sã
tragã un semnal de alarmã
asupra faptului cã porcul
crescut în România este pe
cale sã disparã de pe masa
românilor. Programul naþio-
nal „Porc Crescut Româneº-
te” este un proiect iniþiat de
cele mai importante asociaþii
de profil: Cooperativa Þara
Mea, Federaþia Naþionalã Pro
Agro, Asociaþia Producãtorilor
de Carne de Porc din Româ-
nia, Asociaþia Fermierilor cu
Investiþii în Sectorul Suinelor,
Asociaþia InfoCons, Asociaþia
AgroInteligenþa ºi Centrul
pentru Management Agricol.
„Uniunea Europeanã este un
exportator net de carne de
porc, dar România este un
importator net - aproximativ
50% din carnea de porc din
comerþul modern ºi tradiþio-
nal este importatã”, a subli-
niat Ioan Ladoºi, Preºedintele
Asociaþiei Producãtorilor de
Carne de Porc din România.
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„Este doar o luptã internã ºi,
din punctul meu de vedere, este o
luptã pentru legitimitate”, a decla-
rat deputatul Cosette Chichirãu,
pentru MEDIAFAX, cu privire la
situaþia din partid. Cosette Chichi-
rãu este unul dintre cei 15 parla-
mentari sau ºefi de filiale care au
transmis o scrisoare deschisã,
dupã alegerile de la Braºov, în care
îºi aratã nemulþumirea faþã de sis-
temul de votare.

„Congresul trebuie refãcut, iar
delegaþii la Congres trebuie aleºi
statutar în toatã þara, conform unui
sistem de vot unitar, pentru cã la
Bucureºti, ºtiþi foarte bine, alege-
rile care iniþial au fost fãcute pe un
sistem de vot agreat de toatã lu-
mea, inclusiv de gruparea Ghinea
(deputatul Cristian Ghinea – n.r),
asta este în procesul verbal, au fost
dupã aceea anulate, abuziv, din
punctul meu de vedere. Nu poþi sã

„Achitã inculpatul Blaga Va-
sile sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de trafic de influenþã.
Ridicã sechestrul asigurãtor dis-
pus în cursul urmãririi penale”,

„S-a aprobat în Biroul Executiv
depunerea mâine a moþiunii împotri-
va ministrului de Finanþe, Ionuþ
Miºa. Moþiunea se va depune de gru-
pul parlamentar al PNL de la Senat”,
a declarat preºedintele PNL, Ludo-
vic Orban.

PNL va depune ºi o moþiune împotriva mi-
nistrului Energiei, Toma Petcu. „Am hotãrât de
principiu elaborarea ºi depunerea în cursul sãp-
tãmânii viitoare a unei moþiuni împotriva minis-
trului Energiei, care sã radiografieze dezastrul

SSSSScccccandal în USR: Partidul împãrþitandal în USR: Partidul împãrþitandal în USR: Partidul împãrþitandal în USR: Partidul împãrþitandal în USR: Partidul împãrþit
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Scandal în Uniunea Salvaþi România (USR) dupã
alegerile din weekend de la Braºov, unde a fost

ales preºedinte Dan Barna. Contestatarii cer re-
luarea alegerilor ºi spun cã nu cred în scindarea

partidului, dar nici nu acceptã abuzuri.

ai un Congres valid ºi legitim când
faci tot felul de abuzuri din astea”,
a susþinut Chichirãu.

Membrii USR nu se mai feresc
sã vorbeascã public de tabere
existente acum în USR. “În ge-
neral, este posibilã aceastã nego-
ciere, dar cred cã încã suferim de
o naivitate a multora din partid prin
care o tabãrã crede cã se poate
impune singurã. (...) El (n.r. Bar-
na) este susþinut de tabãra Ghi-
nea, ei sperã sã controleze tot ºi
probabil nu le-ar pãsa dacã jumã-
tate din USR ar pleca, atâta vre-
me cât ei rãmân cu un partid la
cheie”, a spus Chichirãu.

Lavinia Cosma, deputat USR,
a declarat, pentru MEDIAFAX, cã
USR nu riscã sã se rupã, dar cã
Biroul Naþional al partidului tre-
buie sã înceteze cu abuzurile din
ultimul timp. „Ne dorim sã reve-
nim la principiile pentru care a fost

fondat USR ºi dorim ca Biroul Na-
þional împreunã cu noua condu-
cere sã înþeleagã acest lucru ºi sã
se opreascã din abuzurile fãcute
în ultima perioadã”.

În acelaºi timp, deputatul a spus
cã ar trebui sã se reia Congresul
de sâmbãtã. „Cred cã ar trebui res-
pectat statutul, pentru cã aºa cum
am scris ºi în aceastã scrisoare,
nu putem sã cerem altor partide
sau sã blamãm alte partide cã nu

respectã legea, atâta vreme cât noi
nu o facem. (...)Trebuie aplicat
votul unitar ºi trebuie aplicat sta-
tutul, în primul rând. Nu e demo-
cratic sub nicio formã ca un Bi-
rou Naþional, indiferent din cine 
ar fi format, sã treacã peste niºte
alegeri fãcute ºi sã dea niºte dis-
poziþii care nu sunt în concordanþã
cu statutul, doar pentru cã nu le-
a convenit rezultatul”, a precizat
Lavinia Cosma.

PNL depune douã moþiuni simple: Prima împotriva
ministrului Finanþelor, a doua pe energie

Senatorii PNL vor depune, astãzi, moþiune simplã împotri-
va ministrului Finanþelor, Ionuþ Miºa, a declarat, luni,

preºedintele liberalilor, Ludovic Orban, precizând cã sãptã-
mâna viitoare, PNL va depune la Camera Deputaþilor ºi o

moþiune împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu.

inimaginabil care existã în domeniul energiei,
atât în ceea ce priveºte devalizarea companiilor
din domeniu, în ceea ce priveºte reducerea la
maxim a cheltuielilor de investiþii ºi de mente-
nanþã care pun în pericol reþelele principale de

transport atât pentru Transelectrica,
cât ºi pentru Transgaz, de aseme-
nea, lipsa completã a pregãtirilor pen-
tru iarnã ºi mai ales derapajul grav
în domeniul energiei care a dus la
creºterea preþurilor la energie elec-
tricã, la gaz ºi în mod evident în iar-

na aceasta se va simþi ºi creºterea extrem de
mare a preþului la energia termicã”, a precizat
Orban. Moþiunea îndreptatã împotriva minis-
trului Energiei va fi depusã sãptãmâna viitoare
la Camera Deputaþilor, a spus liderul PNL.

Vasile Blaga a fost achitat în dosarul în care
este acuzat de trafic de influenþã

Vasile Blaga a fost achitat, ieri, de judecãtorii de
la Tribunalul Bucureºti, în dosarul în care a fost

trimis în judecatã sub acuzaþia de trafic de influen-
þã, sentinþa în cazul sãu nefiind definitivã.

a decis, luni, Tribunalul Capi-
talei. Decizia poate fi contesta-
tã de procurori cu apel. La ulti-
mul termen de judecatã, procu-
rorii au cerut condamnarea la

închisoare cu executare ºi in-
terzicerea dreptului de a fi mem-
bru al unui partid ºi de a avea
funcþii publice.

Vasile Blaga, fost senator în
Parlamentul României, a fost tri-
mis în judecatã pe 28 noiembrie
2016 de procurorii DNA din Plo-
ieºti în dosarul în care este acu-
zat de trafic de influenþã, cauza
fiind trimisã instanþei supreme.
Mandatul de senator al lui Vasile
Blaga s-a încheiat în luna decem-
brie 2016, iar dosarul nu a mai
fost de competenþa ÎCCJ, fiind
trimis Tribunalului Bucureºti.

„În perioada 2011-2012, în
calitate de secretar general a unui
partid aflat la guvernare, incul-
patul Blaga Vasile a primit în pa-
tru rânduri, de la o societate co-

mercialã reprezentatã de incul-
patul Berdilã Horaþiu Bruno,
suma totalã de 700.000 euro, în
schimbul exercitãrii influenþei
prin intermediul inculpatului ªte-
fan Gheorghe (vicepreºedinte al
aceluiaºi partid) asupra unei per-
soane care a deþinut consecutiv
funcþii de conducere la douã
companii naþionale, astfel încât
firma reprezentatã de Berdilã
Horaþiu Bruno sã obþinã con-
tracte la cele douã companii na-
þionale. Suma totalã de 700.000
euro a fost primitã prin interme-
diului inculpatului ªtefan Gheor-
ghe, vicepreºedintele respectivei
formaþiuni politice (500.000
euro) ºi printr-un alt intermediar
(200.000 euro)”, susþin procu-
rorii DNA.
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O nebunie care a divizat Catalonia, pe cale sã se stingã!O nebunie care a divizat Catalonia, pe cale sã se stingã!O nebunie care a divizat Catalonia, pe cale sã se stingã!O nebunie care a divizat Catalonia, pe cale sã se stingã!O nebunie care a divizat Catalonia, pe cale sã se stingã!
MIRCEA CANÞÃR

ªi acum doar o speranþã: aceea cã
alegerile anticipate anunþate de Ma-
riano Rajoy, pentru 21 decembrie
a.c., se vor þine, rezultatul acestora
permiþând catalonilor sã trãiascã, în
continuare, împreunã. Într-o atmo-
sferã de precampanie electoralã, ran-
forsatã de inedita participare împre-
unã a militanþilor populari (PP), so-
cialiºti (PSC), centriºti (Ciudadanos),
aflaþi în primele rânduri ale unei ma-
nifestãri de proporþii, în favoarea
unitãþii Spaniei, contra independen-
tiºtilor, în Barcelona, s-a denunþat
„tragedia istoricã” provocatã de se-
paratiºti, promiþând „acum da, vom
merge sã votãm”. Fractura între
cele douã câmpuri politice va dura
însã multã vreme. Ex-preºedintele
Cataloniei, Carles Puigdemont, în

pofida destituirii sale de cãtre guver-
nul spaniol, a cerut concitadinilor sã
organizeze „o opoziþie democraticã”,
la luarea sub control direct a Catalo-
niei, de cãtre reprezentanþii guver-
nului central de la Madrid. În care
realitate trãieºte ºeful executivului
secesionist al Cataloniei de peste un
an? Greu de spus. Fostul primar al
Gironei, lasã impresia cã a fost con-
vins de naºterea unui nou stat – o
republicã virtualã – al cãrui prim-
preºedinte va f i .  Pentru moment
„trupele” sunt în expectativã. Re-
giunea urmeazã sã fie condusã di-
rect de numãrul doi al guvernului
de la Madrid, Soraya Saenz de San-
tamaria, de 46 de ani, o femeie ex-
trem de puternicã, ministru pentru
administrarea ter i torialã ,  cu un

portofoliu creat anul trecut, special,
pentru a gestiona dosarul catalan.
Ieri însã partidul independentist la
preºedintelui  catalan (PDeCAT),
Carles Puigdemont, a anunþat cã va
participa la alegerile regionale an-
ticipate, convocate pentru 21 decem-
brie. Asta dupã ce judecãtorul de in-
strucþie, Carmen Lamela, sesizatã
într-un an alt dosar legat de inde-
pendentiºtii catalani, de însuºi pro-
curorul general al Spaniei, urma sã
decidã dacã admite sesizarea, incul-
pând persoanele vizate pentru rebe-
liune, incitare ºi deturnare de fon-
duri în valoare de 6.205.450 euro,
„ronþãite” cu ocazia organizãrii re-
ferendumului pentru independenþã.
Potrivit canalului spaniol de televi-
ziune La Sexta, Carles Puigdemont

ar fi solicitat – alãturi de alþi membri
ai guvernului destituit – azil politic
în Belgia, în cadrul întâlnirii de ieri
cu naþionalistul flamand, Gert Bour-
geois. Premierul belgian, Charles
Michel, a dezminþit însã informaþia.
Noul ºef al Mossos Esquadra, comi-
sarul Feran Lopez, numit de minis-
trul spaniol de interne, Juan Igna-
cio Zoido, s-a angajat sã respecte le-
gea, constituþia ºi statutul, în vede-
rea normalizãrii situaþiei din Cata-
lonia. Drapelul spaniol fluturã în
continuarea, deasupra palatului gu-
vernului catalan. Ceea ce e un semn
bun. Adicã, nebunia care a divizat Ca-
talonia e pe cale sã se stingã. Ca ºi
în pelicula „Goodbye, Lenin”, ur-
meazã probabil sã se toarne un film
cu titlul „Goodbye, Puigdemont”.

Primarul Craiovei, Mihai Geno-
iu, s-a deplasat, ieri, la locaþia unde
îºi desfãºoarã acum activitatea de
comerþ cu haine second-hand mai
mulþi comercianþi ºi a verificat
amplasamentul pe care urmeazã sã
se amenajeze noile spaþii de vân-
zare ale târgului de sãptãmânã.
Potrivit reprezentanþilor municipa-
litãþii, lucrãrile de reabilitare încep
chiar din aceastã sãptãmânã, iar la
finalul acestora înfãþiºarea actua-
lului perimetru va fi schimbatã în
totalitate. „Astãzi (n.r. - ieri) înce-
pe reabilitarea târgului din cartie-
rul 1 Mai. În curând, comercian-
þii, dar ºi clienþii acestora vor pu-
tea beneficia de spaþii moderne de
comerþ”, a anunþat, pe facebook,
primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Incinta târgului va fi asfaltatã
Potrivit municipalitãþii, vor fi

efectuate lucrãri de asfaltare pe

Municipalitatea reabiliteazã Târgul de sãptãmânã din „1 Mai”
Dupã ce a funcþionat timp de mai multe luni în

condiþii improprii pentru comercianþi, dar ºi pentru
clienþi, târgul de sãptãmânã din cartierul „1 Mai”
intrã, în sfârºit, în reabilitare. Municipalitatea va

moderniza infrastructura ºi a lansat deja licitaþia pen-
tru amenajarea de chioºcuri-tip din care comercianþii
îºi vor vinde toate mãrfurile. Târgul va beneficia ºi de

un spaþiu cu 180 de locuri de parcare.

toatã suprafaþa târgului, astfel ca
accesul clienþilor cãtre tarabe ºi
standurile cu marfã sã nu mai fie
o problemã, atunci când plouã sau
sunt condiþii de vreme rea. De
asemenea, pentru descongestio-
narea traficului din zonã, autori-
tãþile au anunþat cã vor fi amena-
jate, totodatã, ºi 180 de locuri de
parcare, ce vor fi puse la dispo-
ziþia comercianþilor ºi a clienþi-
lor. De asemenea, în incintã se
vor regãsi mai multe chioºcuri din
care se va vinde toatã marfa, în
condiþii de igienã. Spaþiile comer-
ciale vor fi amenajate de cãtre
comercianþii care vor închiria
terenurile, urmând ca autoritãþile
locale sã le vor asigura acestora
accesul la reþelele de utilitãþi.

38 de spaþii, scoase la licitaþie
În paralel cu modernizarea târ-

gului, se aflã în desfãºurare ºi

procesul de închiriere, prin lici-
taþie, a terenurilor pentru con-
struirea de chioºcuri în târgul
municipal Craiova. Potrivit repre-
zentanþilor SC Pieþe ºi Târguri,

licitaþiile se deruleazã în perioa-
da 19 octombrie – 3 noiembrie,
fiind vorba de mai multe loturi de
chioºcuri. „Este vorba despre 16
terenuri în zona de comerciali-
zare a produselor nealimentare,
18 terenuri în zona pentru co-
mercializarea en-gros a legume-
lor ºi fructelor ºi de 4 terenuri în
zona de alimentaþie publicã, pen-
tru terase-restaurante”, a decla-
rat Adrian Dinu, purtãtorul de
cuvânt al instituþiei. Acesta a pre-
cizat cã orice persoanã sau fir-
mã interesatã poate obþine infor-
maþii ºi poate depune oferte la
sediul S.C Pieþe ºi Tîrguri din
Piaþa Centralã sau la telefon 0251/
410696, Compartimentul Licita-
þii Terenuri.

Producãtorii agricoli, separaþi
de societãþile comerciale

Potrivit reprezentanþilor SC
Pieþe ºi Târguri, închirierea te-
renurilor din târgul municipal se

face pe o perioadã de patru ani,
iar chioºcurile trebuie sã cores-
pundã normativelor municipale.
De-a lungul gardului dinspre stra-
da „Constantin Severeanu”, adi-
cã pe latura de est a târgului, se
vor afla cele 16 chioºcuri pentru
produse nealimentare, iar chioº-
curile pentru comercializarea en-
gros a legumelor ºi fructelor –
în numãr de 18 - vor fi amplasa-
te pe latura de sud, aici fiind sec-
torul societãþilor comerciale. Faþã
în faþã cu acestea, vor fi amena-
jate locurile pentru vânzarea di-
rect din maºinã a legumelor ºi
fructelor, platforma aceasta, care
va avea 40 de locuri, fiind desti-
natã doar pentru producãtorii
agricoli.

Piaþa Chiriac va fi mutatã
Autoritãþile pregãtesc ºi mu-

tarea în Târgul municipal Cra-
iova a pieþei en-gros de legume
ºi fructe, care se aflã acum în
Piaþa Chiriac. Când toate lucrã-
rile vor fi gata, comercianþii care
vând acum la tarabele ºi pe spa-
þiile neamenajate din piaþa res-
pectivã vor fi direcþionaþi, po-
trivit autoritãþilor, spre zona co-
mercialã a târgului. Societãþile
comerciale care vând legume ºi
fructe vor avea acces doar în
spaþiu destinat acestora, iar pro-
ducãtorii agricoli, de asemenea,
se vor instala în zona stabilitã
pentru aceºtia. Dupã transferul
comercianþilor – la care se lu-
creazã acum – autoritãþile loca-
le intenþioneazã sã închidã Piaþa
Chiriac pentru comerþul de le-
gume ºi fructe, întrucât zona
este una foarte aglomeratã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit re-
prezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului (IPJ)
Dolj, joi, 21 septembrie a.c.,
la ora 3.50, poliþiºtii Secþiei 5
Poliþie Pieleºti au fost sesizaþi
de un bãrbat din Pieleºti, de-
spre faptul cã un autoturism
a ieºit de pe ºosea ºi i-a lovit
maºina care era în faþa por-
þii. La adresa indicatã a fost
trimis un echipaj de poliþiºti,
aceºtia stabilind cã un auto-
turism BMW înmatriculat în
Franþa, condus pe DN 65 de
Adrian Iliuþã Grigorie, a de-
rapat ºi a lovit un autoturism
ºi mai multe utilaje agricole
ce se aflau în afara pãrþii ca-
rosabile. ªoferul a fost testat cu
aparatul etilotest rezultând o con-
centraþie de 0,87 mg/l alcool pur
în aerul expirat, ºi pentru cã, atât
el, cât ºi pasagerul, Cãtãlin ªerban,
de 24 ani, din oraºul Balº, Olt, se
manifestau violent, au fost imobi-
lizaþi ºi, în timp ce se deplasau cã-

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, du-
minicã seara, în jurul orei 20.30,
poliþiºtii de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au obþinut o infor-

O delegaþie de judecãtori din
Polonia, Germania ºi Italia a fost
prezentã, în perioada 23-27 oc-
tombrie a.c., la Curtea de Apel Cra-
iova în cadrul unei vizite de stu-
diu, parte din programul de schimb
de magistraþi al Reþelei Europene
de Formare Judiciare (EJTN), in-
titulat Programme dóEchanges des
Autorités Judiciaires (Program de
schimb al autoritãþilor judiciare)-
. Programul vizitei a inclus vizita-
rea Curþii de Apel Craiova ºi a in-
stanþelor din raza teritorialã precum
ºi întâlniri cu magistraþii din cadrul
secþiilor penale, civile, comerciale
ºi de contencios administrativ ºi

Judecãtori din Polonia, Germania ºiJudecãtori din Polonia, Germania ºiJudecãtori din Polonia, Germania ºiJudecãtori din Polonia, Germania ºiJudecãtori din Polonia, Germania ºi
Italia, în vizitã la Curtea de Apel CraiovaItalia, în vizitã la Curtea de Apel CraiovaItalia, în vizitã la Curtea de Apel CraiovaItalia, în vizitã la Curtea de Apel CraiovaItalia, în vizitã la Curtea de Apel Craiova

fiscal. Scopul principal al acestei
vizite a fost de a cunoaºte siste-
mul judiciar românesc, aspectele
practice din activitatea desfãºura-
tã în cadrul ºedinþelor de judecatã
ºi modalitãþile în care se aplicã drep-
tul european ºi Convenþia Europea-
nã a Drepturilor Omului. Participa-
rea la ºedinþele de judecatã, schim-
bul de opinii ºi împãrtãºirea expe-
rienþei între judecãtori a fost un bun
prilej pentru dezvoltarea culturii
judiciare europene bazatã pe încre-
dere reciprocã între autoritãþile ju-
diciare din spaþiul european comun,
dupã cum au comunicat reprezen-
tanþii instanþei craiovene.

Tânãrul care a lovit cu capul în faþãTânãrul care a lovit cu capul în faþãTânãrul care a lovit cu capul în faþãTânãrul care a lovit cu capul în faþãTânãrul care a lovit cu capul în faþã
un poliþist doljean, judecat în douã judeþeun poliþist doljean, judecat în douã judeþeun poliþist doljean, judecat în douã judeþeun poliþist doljean, judecat în douã judeþeun poliþist doljean, judecat în douã judeþe

Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de 25 de ani,
din Balº care a lovit cu capul în faþã un poliþist
doljean, a fost trimis în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, în
stare de arest preventiv, pentru ultraj. Dosarul
s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova, unde a
intrat în camera preliminarã. Însã Grigorie mai
este inculpat într-un al doilea dosar, la Judecãto-
ria Balº, unde a fost trimis în judecatã alãturi de
Cãtãlin ªerban, de 24 de ani, tot din Balº, tânã-

rul care îl însoþea când l-a agresat pe poliþistul
doljean, ambii fiind acuzaþi de tâlhãrie calificatã
ºi port sau folosire fãrã drept de obiecte pericu-
loase. Pe 21 septembrie a.c., cei doi au tâlhãrit
angajatul unui cazinou din Balº, de unde au fugit
cu 4.500 lei, s-au urcat în BMW-ul înmatriculat
în Franþa al lui Grigorie ºi au pornit spre Craio-
va, numai cã, la Pieleºti, au provocat un accident
ºi au fost prinºi. Ambii tineri sunt dupã gratii,
unul în Dolj, iar cel de-al doilea în Olt.

tre sediul secþiei, Grigorie Adrian
l-a lovit cu capul în zona feþei pe
agentul principal Sorin George
Cepoi, provocându-i leziuni serioa-
se. Cei doi tineri au fost duºi la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, fiind audiaþi pe tot parcur-
sul zilei de joi, mai ales cã, înainte

de a ajunge în Dolj, comise-
serã o tâlhãrie la un cazinou
din Balº, în aceeaºi noapte.
Grigorie a fost reþinut pentru
24 de ore ºi introdus în ares-
tul IPJ Dolj, vineri, 22 sep-
tembrie fiind arestat pentru 30
de zile, iar Cãtãlin ªerban a
fost predat poliþiºtilor IPJ Olt
pentru continuarea cercetãri-
lor în dosarul tâlhãriei.

Au dat atacul la un cazinou
din Balº

Procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Balº au
anunþat, la momentul respec-
tiv, cã: „Probatoriul admi-
nistrat în cauzã, pânã la

acest moment, a relevat faptul cã
în noaptea de 20/21.09.2017 in-
culpatul ªerban Cãtãlin împreu-
nã cu un alt inculpat major (n.r.
Adrian Iliuþã Grigorie) au sustras
prin ameninþare ºi acte de violen-
þã, folosindu-se de un dispozitiv
care genera ºocuri electrice, suma

de 4500 lei din incinta cazinou-
lui SC INTERGALACTIC JAK-
POT SRL. Prin încheierea din
data de 22.09.2017 a Judecãto-
riei Balº s-a admis propunerea
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Balº ºi s-a dispus arestarea
preventivã a inculpatului pe o
duratã de 30 de zile, începând cu
data de 22.09.2017. În cauzã, ur-
mãrirea penalã continuã în ve-
derea lãmuririi împrejurãrilor de
fapt, adoptãrii mãsurilor legale ºi
stabilirii rãspunderii judiciare”.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a lui Adrian Iliuþã Grigorie pen-
tru comiterea infracþiunilor de ul-
traj ºi conducerea pe drumurile pu-

blice a unui autoturism de o per-
soanã aflatã sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice, dosarul înregistrându-
se la Judecãtoria Craiova pe 12 oc-
tombrie a.c., ulterior fiind menþinutã
arestarea preventivã a lui Grigorie.

Câteva zile mai târziu, mai exact
pe 16 octombrie a.c., la Judecãto-
ria Balº s-a înregistrat dosarul în
care Cãtãlin ªerban ºi Adrian Iliuþã
Grigorie au fost trimiºi în judecatã
pentru tâlhãrie calificatã ºi port sau
folosire fãrã drept de obiecte peri-
culoase, judecãtorii olteni menþi-
nându-l în arest preventiv ºi pe
ªerban. În ambele cazuri dosarele
au intrat în camera preliminarã,
urmând sã fie analizate de judecã-
torii craioveni, respectiv olteni, iar
Grigorie va face naveta între cele
douã instanþe.

Irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã
doljeni încercând sã intre ilegal în þarã

Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat trei cetãþeni
irakieni care au încercat sã intre ilegal în România, fãrã a
efectua formalitãþile de trecere a frontierei de stat, cu scopul
de a ajunge într-un stat din vestul Europei.

maþie conform cãreia trei persoa-
ne de sex masculin au coborât
dintr-un mijloc de transport îna-
inte de efectuarea controlului de
frontierã pe sensul de intrare în
þarã. Imediat a fost declanºatã o
acþiune specificã, în care au fost

angrenate forþe ale poliþiei de fron-
tierã ºi Poliþiei Municipiului Cala-
fat, trecându-se la încercuirea ºi
cercetarea zonei din apropierea

punctului de trecere a fron-
tierei. În urma acþiunii des-
fãºurate, poliþiºtii de frontie-
rã au depistat, într-o staþie
de autobuz de pe centura
Municipiului Calafat, aflatã
în imediata apropiere a
punctului de frontierã, trei
bãrbaþi care nu vorbeau lim-
ba românã ºi nu aveau do-
cumente de identitate asu-
pra lor. „Bãrbaþii au fost
duºi la sediul PF pentru
cercetãri, ºi au declarat cã
sunt cetãþeni irakieni, au
vârste cuprinse între 20 ºi
24 de ani ºi au încercat sã
intre ilegal în România, cu
scopul de a ajunge într-un
stat din vestul Europei. Con-
form protocolului româno-
bulgar, cei trei cetãþeni ira-

kieni au fost predaþi autoritãþilor
Poliþiei de Frontierã Bulgare, în
vederea continuãrii cercetãrilor ºi
dispunerii mãsurilor legale ce se
impun”, ne-a declarat comisar
Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
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Sunt propuse trei direcþii
principale de acþiune. Prima ar
consta în protejarea spaþiilor

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

O mai bunã protecþie a cetãþenilor UEO mai bunã protecþie a cetãþenilor UEO mai bunã protecþie a cetãþenilor UEO mai bunã protecþie a cetãþenilor UEO mai bunã protecþie a cetãþenilor UE
împotriva ameninþãrilor teroristeîmpotriva ameninþãrilor teroristeîmpotriva ameninþãrilor teroristeîmpotriva ameninþãrilor teroristeîmpotriva ameninþãrilor teroriste

Odatã cu publicarea celui de-al 11-lea
raport privind Uniunea securitãþii, Co-
misia Europeanã a prezentat, recent, un
set de mãsuri operaþionale ºi practice me-
nite sã asigure o mai bunã protecþie a ce-
tãþenilor UE împotriva ameninþãrilor
teroriste. Mãsurile vizeazã remedierea
vulnerabilitãþilor constatate în urma ata-
curilor recente ºi vor ajuta statele mem-

Prim-vicepreºedintele Frans Timmermans: 
„Nu vom ceda niciodatã în faþa teroriºtilor care ne atacã securitatea ºi

libertãþile. Europenii solicitã adoptarea, atât la nivelul guvernelor naþiona-
le, cât ºi la nivelul UE, a unor mãsuri ferme de combatere a acestor
riscuri. Datoritã noilor mãsuri anunþate astãzi, statele membre vor putea,
pe de o parte, sã îi priveze pe teroriºti de mijloacele care le permit sã
comitã acte odioase, ºi, pe de altã parte, sã asigure o mai bunã protecþie
a spaþiilor publice ºi, astfel, a modului nostru de viaþã.”

publice, printr-un plan de mã-
suri care au în vedere un sprijin
financiar sporit, instrumente de

îndrumare/orientare, schimb de
bune practici ºi îmbunãtãþirea
cooperãrii dintre actorii locali ºi
sectorul privat, precum ºi printr-
un plan de acþiune referitor la
contracararea atacurilor cu sub-
stanþe chimice, biologice, radi-
ologice ºi nucleare (CBRN), me-
nit sã intensifice nivelul de pre-
gãtire, adaptabilitate ºi coordo-
nare la nivelul UE.

Cea de-a doua în privarea te-
roriºtilor de mijloacele pe care
le folosesc pentru a acþiona,
prin mãsuri ce vizeazã limitarea
accesului la substanþele utiliza-
te pentru fabricarea de explo-
zivi artizanali, sprijinirea auto-
ritãþilor de aplicare a legii ºi ju-
diciare atunci când se confrun-
tã cu probleme de criptare în
anchetele penale ºi combaterea
finanþãrii terorismului.

Potrivit raportului, au-
toritãþile americane au in-
staurat structurile ºi pro-
cedurile necesare pentru
a asigura funcþionarea
corectã, au fost instituite
proceduri de administra-
re a plângerilor ºi de asi-
gurare a respectãrii nor-
melor relevante, coopera-
rea cu autoritãþile europe-
ne de protecþie a datelor a
fost intensificatã, proce-
sul de certificare funcþio-
neazã bine – peste 2 400
de companii fiind certifi-
cate pânã în prezent -, iar
garanþiile privind accesul autoritã-
þilor publice din SUA la datele cu
caracter personal în scopuri de se-
curitate naþionalã rãmân în vigoa-
re. „Comisia sprijinã ferm acordul
cu SUA privind Scutul de confiden-
þialitate. Transferurile internaþionale
de date efectuate în condiþii de sigu-
ranþã ºi securitate aduc beneficii
companiilor certificate, dar ºi con-
sumatorilor ºi societãþilor din UE, in-
clusiv IMM-urilor. Aceastã primã re-
examinare anualã demonstreazã an-
gajamentul nostru de a crea un sis-
tem de certificare solid, cu o activi-
tate de supraveghere dinamicã”, a
subliniat Andrus Ansip, vicepreºe-
dinte pentru piaþa unicã digital.

bre la mai buna protejare a spaþiilor pu-
blice ºi privarea teroriºtilor de mijloa-
cele necesare pentru a acþiona. Comisia
a propus, de asemenea, consolidarea ac-
þiunii externe a UE în ceea ce priveºte
combaterea terorismului ºi a recoman-
dat demararea de negocieri cu Canada
pentru un acord revizuit privind regis-
trul cu numele pasagerilor.

ªi ultima direcþie este con-
solidarea acþiunii externe pri-
vind combaterea terorismului,
prin recomandarea de a autori-
za deschiderea negocierilor cu

Canada pentru un acord revi-
zuit privind registrele cu nume-
le pasagerilor (PNR) ºi prin
consolidarea cooperãrii Euro-
pol cu þãrile terþe.

Primul raport privind funcþionarea
Scutului de confidenþialitate UE-SUA

Comisia Europeanã a publicat sãptãmâna
trecutã, primul sãu raport anual privind
funcþionarea Scutului de confidenþialitate
UE-SUA, al cãrui scop este de a proteja da-
tele cu caracter personal ale cetãþenilor UE

transmise cãtre companii din SUA în scopuri
comerciale. Raportul aratã cã, în general,
scutul asigurã un nivel adecvat de protecþie
ºi face o serie de recomandãri pentru îmbu-
nãtãþirea funcþionãrii.

Modernizare proactivã
Recomandãrile pentru asigura-

rea funcþionãrii corespunzãtoare a
Scutului au în vedere: monitoriza-
rea mai proactivã ºi regulatã de
cãtre Departamentul de Comerþ al
SUA a respectãrii de cãtre compa-
nii a obligaþiilor prevãzute de Scut;
creºterea gradului de conºtientiza-
re a cetãþenilor UE în ce priveºte

modul de exercitare a
drepturilor, în special
referitor la depunerea
plângerilor; coopera-
rea mai strânsã între
autoritãþile responsabi-
le cu asigurarea res-
pectãrii normelor de
confidenþialitate, în ce
priveºte elaborarea ori-
entãrilor viitoare; con-
sacrarea prin lege a
protecþiei oferite cetã-
þenilor strãini din
SUA; numirea cât mai
curând posibil, cu ti-
tlu permanent, a unui

Avocat al Poporului pentru Scu-
tul de confidenþialitate ºi ocupa-
rea poziþiilor vacante din Comite-
tul de supraveghere a vieþii priva-
te ºi libertãþilor civile. Raportul va
fi transmis Parlamentului Euro-
pean, Consiliului, Grupului de lu-
cru „Articolul 29” al autoritãþilor de
protecþie a datelor, precum ºi au-
toritãþilor SUA.

Decizia privind Scutul de confidenþialitate UE-SUA a fost adopta-
tã la 12 iulie 2016, iar cadrul acestuia a devenit operaþional la 1
august 2016. El protejeazã drepturile fundamentale ale tuturor cetã-
þenilor UE ale cãror date cu caracter personal sunt transmise în SUA
în scopuri comerciale ºi asigurã claritate juridicã societãþilor care
efectueazã transferuri transatlantice de date.



6 / cuvântul libertãþii marþi, 31 octombrie 2017educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiovaîmplineºte 135 de
ani de existenþã ºi a devenit, între
timp, reper pentru învãþãmântul
doljean ºi naþional, de aceea trebu-
ie amintite câteva din etapele aces-
tor ani. Astfel, „actul de naºtere”
al Gimnaziului „Fraþii Buzeºti” a
fost semnat pe 9 ianua-
rie 1910, prin adresa Mi-
nisterului Cultelor ºi In-
strucþiunii Publice, sem-
natã de Spiru Haret. Ini-
þial , Colegiul a purtat ti-
tulatura „Gimnaziul real
de bãieþi”, apoi s-a trans-
format în liceu, iar în
1924 ministrul C. Ange-
lescu a semnat actul co-
memorativ ºi a pus pia-
tra de fundament a edi-
ficiului ºcolii, pe fostul
loc al familiei Haralam-
bie. „Sunt clipe de isto-

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –
o istorie ºi un viitoro istorie ºi un viitoro istorie ºi un viitoro istorie ºi un viitoro istorie ºi un viitor

 În aceste zile, una dintre cele mai presti-
gioase instituþii de învãþãmânt preuniversitar
din Craiova ºi din þarã, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” îºi sãrbãtoreºte 135 de ani de exis-
tenþã. Este un moment de bucurie, de aduce-
re aminte de trecut ºi de speranþã, iar citatul
„Aici se învaþã carte”, care îi aparþine acad.
Radu Voinea, fost absolvent, ºi care se aflã
expus atât la intrare, cât ºi pe holuri este cât
se poate de actual,  rezultatele obþinute de-a
lungul timpului dându-i dreptate. Manifestãri-

le, care au debutat sâmbãta trecutã ºi care vor
þine o sãptãmânã, vin sã încununeze o istorie
bogatã. Ieri, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã, conducerea unitãþii de învãþãmânt a expus
principalele acþiuni, iar punctul culminant a fost
expoziþia de picturã a unui elev eminent, mul-
tiplu laureat al Olimpiadelor ºcolare naþionale
ºi internaþionale. Miercuri, la Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova, începând cu
ora 10:00, va avea loc manifestarea de galã,
unde vor veni invitaþi din toatã þara.

rie, cu care ne mândrim, iar titula-
tura actualã dateazã din 2 octom-
brie 1997, prin Ordinul Ministeru-
lui Educaþiei Naþionale, cu nr. 4982,
iar în 30 octombrie, prin O.M.
11208/2012, MECTS a acordat
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”
placheta ºi diploma „Nicolae Ior-

ga”, pentru o îndelungatã activita-
te educativã ”, a precizat prof.
Carmen Lucia ªtefãnescu, di-
rector al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti”.

Un „olimpic” la chimie,
cu talent la desen

Pornind de la aceas-
tã istorie, ieri, holul
central, sãlile, labora-
toarele instituþiei de în-
vãþãmânt prestigioase
au fost pline, elevi ºi
cadre didactice þinând
sã fie parte în aceste
manifestãri. Manage-
riatul a susþinut o con-
ferinþã de presã, în
care s-au expus planu-
rile de viitor ºi s-a pre-
zentat întreg programul
zilelor aniversare.
„Echipa managerialã

transmite preþuirea pentru înain-
taºi ºi credinþa cã rezultatele ex-
traordinare obþinute de elevi ºi ca-
dre didactice vor continua. În
aceste zile de sãrbãtoare, avem
foarte foarte multe acþiuni, înce-
pând cu concursul interjudeþean
de matematicã „Gheorghe Dumi-
trescu” ºi încheind cu sesiunea
de referate ale elevilor, trecând ºi
prin competiþii sportive. Dar, as-
tãzi (ieri – n.r.) suntem martorii
unei expoziþii de desene, ale unui
elev de excepþie al nostru, multi-
plu laureat al Olimpiadelor naþio-
nale ºi Internaþionale, este vorba
de Florian Cãlina”, a menþionat
prof. Ileana Didu, director ad-
junct al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti”. Cel de care a vorbit
prof. Didu, Florian Cãlina, este
cel care, datoritã performanþelor
obþinute la Olimpiada Naþionalã de

Chimie, din acest an, a adus, la
Craiova, faza naþionalã din 2018.
Are talente mari, este, pe partea
de desen, îndrumat de cãtre prof.
Iulia Ciocoiaº, iar prof. Laura
Noreanu, de Limba ºi Literatura
Românã, a transmis ºi mesajul de
felicitãri al prof.  Dana Calafe-
teanu, de la Palatul Copiilor din
Craiova. Începuturile au fost la
ªcoala Gimnazialã „Traian” din
Craiova, sub coordonarea prof.
Adriana Marcea. Fãrã a da do-
vadã de inhibiþie, concursurile
anterioare spunându-ºi cuvântul,
Florian Cãlina ne-a declarat:
„Este un moment fericit pentru
mine ºi trebuie sã le mulþumesc
colegilor ºi profesorilor pentru cã
au venit sã mã susþinã. Am ex-
pus în tablouri ceea ce am simþit
ºi sunt bucuros sã vãd apreciere
ºi am vrut sã arãt frumuseþea”.

Învãþãmântul dual, o formã de
învãþãmânt care prinde din ce în
ce mai mult contur, ºi-a arãtat, ieri,
într-un cadru festiv, beneficiile.
Elevii Colegiului Tehnic de Indus-
trie Alimentarã din Craiova, înso-
þiþi de pãrinþi,  au semnat con-
tractele pentru urmãtorii trei ani,
cu S.C BACOLUX, firma care va
asigura ºcolarizarea, prin acorda-
rea unor burse, pe lângã cele ofe-
rite de stat, ºi plata tuturor cheltu-
ielilor, pentru 24 de tineri în mese-
riile de bucãtar ºi ospãtar. La cere-
monie au participat ºi
reprezentanþi ai ISJ Dolj
ºi ai Consiliului Local
Craiova (consilier local
Manuela Godinel,
membru în Consiliul de
Administraþie al CTIA).
„Avem o tradiþie de 54
de ani în educaþia pro-
fesionalã pentru ali-
mentaþia publicã ºi in-
dustria alimentarã, iar

Lectura rãmâne cea mai bunã
formã de învãþãturã, este un slo-
gan care este tot timpul actual, fie
cã este vorba de limbã ºi literatu-
rã, biologie, chimie, istorie, oferind
spaþii infinite de explorare. În acest
sens, la Liceul „Traian Vuia” din
Craiova a avut loc concursul jude-
þean „Fete de la lecture”, care vi-
zeazã cele trei limbi romanice stu-
diate în judeþul Dolj, scopul fiind
stimularea învãþãrii celor trei limbi
– francezã, italianã, spaniolã. „La
acþiune, care s-a bucurat de un real

Peste 300 de elevi prezenþiPeste 300 de elevi prezenþiPeste 300 de elevi prezenþiPeste 300 de elevi prezenþiPeste 300 de elevi prezenþi
la un concurs de lecturãla un concurs de lecturãla un concurs de lecturãla un concurs de lecturãla un concurs de lecturã

susþinut în l imbi romanicesusþinut în l imbi romanicesusþinut în l imbi romanicesusþinut în l imbi romanicesusþinut în l imbi romanice

succes, au participat peste 300 de
elevi din ciclurile gimnazial, respec-
tiv liceal. Concursul ºi-a propus sã
promoveze lectura , în special cea
într-o limbã strãinã, fiind o invita-
þie la descoperire ºi cunoaºtere. Ne
dorim sã stimulãm interesul pen-
tru învãþarea limbilor moderne ºi
dezvoltarea unei atitudini pozitive
în colaborarea pluridisciplinarã”, a
precizat prof. Adriana Sãlceanu,
inspector ºcolar opentru limbi ro-
manice în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Un nou contract pentru învãþãmântul dualUn nou contract pentru învãþãmântul dualUn nou contract pentru învãþãmântul dualUn nou contract pentru învãþãmântul dualUn nou contract pentru învãþãmântul dual
Ieri, în cadru festiv, s-a semnat un con-

tract profesional, în ceea ce priveºte forma
de învãþãmânt dual, la care au fost prezenþi
atât beneficiarii (elevii), cât ºi reprezentan-
þii angajatorului, ai municipalitãþii ºi ai
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Astfel,
24 de tineri vor urma cursuri de pregãtire
teoreticã ºi practicã, prin susþinerea finan-
ciarã a unei firme implicatã direct, o formã
de educaþie care începe sã dea roade.

prin acest program sperãm ca, la
finalizarea lui, tinerii sã-ºi gãseas-
cã un loc de muncã”, a precizat
prof. Laura Duþescu, director al
CTIA. La rândul sãu, Melania
Popa, reprezentantul angajatorului,
a declarat: „Ne bucurãm pentru
aceastã colaborare ºi vreau sã spun
cã, la locul nostru de activitate de
la Herculane, totul este gratuit pen-
tru practicã, inclusiv transportul.
Vrem ca atât elevii, cât ºi pãrinþii
lor sã fie mândri”. Prof. Simona
Ciulu, inspector pentru învãþã-

mântul tehnic ºi profesional în ca-
drul ISJ Dolj a menþionat cã „este
doar un început ºi sperãm într-o
colaborare continuã cu operatorii
economici. Orice elev care este
ºcolarizat vrem sã aibã un loc de
muncã, dar numai de el depinde.
Noi le asigurãm toate condiþiile”. La
rândul sãu, prof. Monica Leonti-
na Sunã, inspector general al ISJ
Dolj a subliniat: „Pentru mine este
ºi un moment emoþional, deoarece
aici mi-am început cariera peda-
gogicã. Pentru acest an ºcolar uni-

tatea face parte din cele
patru care au încheiat
contacte de acest gen (ce-
lelalte trei fiind Liceul
„Matei Basarb”, Colegiul
„ªtefan Odobleja” ºi Li-
ceul Tehnologic Auto –
n.r.). Învãþãmântul dual
este unul care va scoate
tineri pregãtiþi ºi le asigu-
rã o oportunitate de for-
mare profesionalã”.



„Cambridge Day Craiova 2017”

cuvântul libertãþii / 7marþi, 31 octombrie 2017 culturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþie

În perioada 22-29 octombrie s-
a desfãºurat la Timiºoara cea de-a
II-a ediþie a Festivalului Interna-
þional de Animaþie „Sub baghe-
ta lui Merlin”, organizat de Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Mer-
lin”, în parteneriat cu Teatrul Ma-
ghiar „Csiky Gergely” Timiºoara,
Asociaþia Culturalã Kratima, Fun-
daþia Judeþeanã pentru Tineret
Timiº (FITT), cu sprijinul finan-

ciar al Consiliului Judeþean Timiº.
15 trupe din Serbia, Ungaria,

Republica Moldova ºi România au
fermecat publicul cu poveºti cla-
sice ºi actuale, poveºti populare
sau ale unor autori celebri, poveºti
europene ºi arabe, în spectacole de
toate genurile: de animaþie, cu pã-
puºi, cu mãºti, cu actori sau non-
verbale. Invitat în festival, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din

Craiova a prezentat spectacolul
„Furtuna”, scenariul ºi regia Cris-
tian Pepino.

Juriul festivalului timiºorean a
fost format din prof. univ. dr. Oana
Leahu (Facultatea de Arte din Tg.
Mureº), Toma Hogea (regizor ºi
actor), Adela Moldovan (actor pã-
puºar ºi regizor), Gabriela Mariº
(teatrolog ºi editor al revistei „Tim-
pul Cireºelor”), Mariana Ivaºcu
(actor pãpuºar ºi regizor). Juriul a
acordat Premiul pentru Interpre-
tare Colectivã în spectacolul „Fur-
tuna” actorilor Oana Stancu, Geo
Dinescu, Marin Fagu, Mugur Pri-
sãcaru. Cu Premiul de Excelen-
þã au fost distinºi actorul Marcel
Iureº ºi regizorul Cristian Pepino
– „pentru contribuþia pe care a
adus-o ºi o aduce încã în teatrul
românesc de animaþie ca profe-
sor, mentor ºi regizor”. De ase-
menea, Adriana Teodorescu, ma-
nagerul Teatrului „Colibri”, a pri-
mit Premiul pentru Management
Cultural.

„Furtuna” de William Shake-
speare este o producþie inspiratã
de arta animaþiei. Se adreseazã

publicului de toate vârstele, prin
actori ºi pãpuºi, într-o notã de fan-
tastic ºi umor vorbind despre pu-
tere ºi destin, rãzbunare ºi iertare,
despre dominaþia binelui asupra
rãului. Decorurile sunt realizate de
Remus Alexandru Gabor, muzica
îi aparþine lui Marin Fagu, iar iar
costumele sunt concepute de Ra-
luca Aioniþoaie.

Spectacolul a mai fost prezen-

tat, luna aceasta, la Festivalul In-
ternaþional de Teatru „Poveºti” Alba
Iulia – ediþia a XII-a, iar în luna
mai, la Festivalul Internaþional de
Teatru de Animaþie „EuroMarione-
te” Arad – ediþia a XVIII-a. Publi-
cul craiovean se va bucura de
„Furtuna” vineri, 8 decembrie,
ora 18.00, la sediul Teatrului „Co-
libri”, din Calea Bucureºti nr. 56.

MAGDA BRATU

A luat fiinþã la 2 septembrie 1980, în
cadrul Casei de Culturã a municipiului
Craiova. A câºtigat trofeele, Marele Premiu
ºi locul I la mai toate festivalurile ºi
concursurile de umor importante: „Con-
stantin Tãnase” – Vaslui, „Mãrul de Aur” –
Bistriþa, „Cobiliþa de Aur” – Bãileºti, „Vlad
Muºatescu” – Câmpulung Muscel º.a.
Sute de spectacole, tot atâtea premii,
divertisment de bunã calitate, aproape un
mod de viaþã pentru tinerii care, ani buni,

au frecventat grupul ce-l avea ca instructor ºi textier pe
George Cãlugãru.

Dupã 37 de ani, trupa craioveanã de umor „Pro Parodia”,
cãci despre ea este vorba, dã întâlnire foºtilor membri, pentru
o searã de amintiri ºi povestiri din activitatea grupului, umor ºi
poezie. George Cãlugãru, Emil Rãdinoiu, Marian Rãþulescu ºi
Doru Sereº  – cãci (ºi) ei au fost „Pro Parodia” – vã aºteaptã
astã-searã, de la ora 21.30, la Salsa Dynamyk Dance Club
Craiova, din strada „Petre Ispirescu” nr. 44.

Programul întâlnirii mai cuprinde ºi douã prezentãri de cãrþi:
un volum-document despre grupurile umoristice celebre ale
Craiovei, „Vinovaþi de umor”, semnat de Radu Marini ºi
despre care va vorbi Marian Rãþulescu, ºi volumul al doilea al
romanului „Cârneni”, de George Cãlugãru.

MAGDA BRATU

 „Pro Parodia”: reîntâlnire dupã 37 de ani…
Centrul educaþional ºi de formare profesionalã

Dagmar D.V. Craiova, împreunã cu Eurolingva
Examinations Centre susþin inteligenþa! În acest

context, reprezentnaþii celor douã organizaþii
intenþioneazã ca la sfârºitul acestei sãptãmâni sã

susþinã evenimentul „Cambridge Day Craiova
2017” pentru parinþi,copii ºi profesori

de limba englezã.
În cadrul „Cambridge Day Craiova 2017” vor

avea loc : un seminar gratuit de informare pentru
parinþi – aceºtia vor afla care sunt examenele
Cambridge, ce probe includ, când ºi de ce ar

trebui susþinute þi ce costuri au, un workshop
pentru profesorii de limba englezã, precum þi

simulari paper based þi computer based ale tuturor
examenelor Cambridge pentru elevii cu vârste între

7 si 17 ani. Participarea este gratuitã þi se face pe
bazã de înscriere, formularul fiind disponibil pe
pagina de facebook a centrului DAGMAR D.V.

Evenimentul care va avea loc la Colegiul
National „Elena Cuza” începând cu orele 10.00

este parte a Proiectului de Responsabilitate
Socialã „Cambridge Day”, Eurolingva Examina-
tions Centres & Cambridge Assesment English.

MARGA BULUGEAN

Programul evenimentului:
• 10:30-12:00 Seminar de infor-

mare pentru pãrinþi
• 10:30-12:30 Workshop pentru

profesorii de Englezã (certificat)
• 10:30-16:00 Simulari examene

Cambridge pentru copii ºi adoles-
cenþi (YL, KET, PET, FCE, CAE)

Sub egida Primãriei Craiova ºi Consiliului Local
Municipal, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va
organiza, în perioada 20-24 noiembrie, Sãptãmâna
Educaþiei Permanente – Festivalul ªanselor Tale,
ediþia a XVIII-a. Sloganul din acest an este „Educa-
þia, o ºansã pentru fiecare!”.

Evenimentul va promova, timp de o sãptãmânã,
educaþia formalã ºi non-formalã, prin conferinþe,
mese rotunde, târguri ale ofertei edu-
caþionale ºi locurilor de muncã, cur-
suri experimentale, birouri de ghi-
dare ºi consiliere, concerte, specta-
cole, expoziþii, concursuri, seminarii
referitoare la ofertele educaþionale, le-
gislaþia României ºi cea a Uniunii Eu-
ropene, aspecte privind sursele de fi-
nanþare europene, spectacole de tea-
tru, dans, muzicã, expoziþii de pictu-
rã, fotografie, sculpturã, workshopuri
etc., care pot fi organizate în spaþii

Sãptãmâna Educaþiei Permanente –
Festivalul ªanselor Tale

convenþionale sau neconvenþionale.
Scopul festivalului este de a promova ºi implemen-

ta conceptul oficial de „învãþare pe tot parcursul vie-
þii”. Evenimentul este brand prin decizia nr. 244136
emisã de Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
(OSIM) ºi înregistratã cu nr. 1045939/19/09/2007,
iar promotor la nivel naþional este Asociaþia „Euroed”.

MAGDA BRATU

Lansãri de cãrþi la Biblioteca Judeþeanã
Astãzi ,  începând cu ora

17.00, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” vã
invitã sã luaþi parte la lansarea
volumelor „Sublima”,  vol.
XXII, poezie, ºi „Monografia
satului Bahna, judeþ Mehe-
dinþi”, autor Serafim Dumitru.
La eveniment vor participa col.
Ion Untaru, profesorii Doina
Ionaºcu, Dana Popescu, Ma-
rian Niþã, Violeta Buzãrin, prof.
univ. dr. I. Vasile, dr. Dodo
Grecescu, dr. Letiþia Iubu, ing.
Maria Diaconu, ing. Adriana
Batista, Tatiana ªerban, Daniela
Predoanã º.a. Evenimentul se
va desfãºura în Sala „Dinu C.
Giurescu”.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã „ALEXANDRU ªI

ARISTIA AMAN”
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În prima etapã vor fi alocate 5
milioane de euro pentru elabora-
rea metodologiei de screening al
populaþiei în vederea depistãrii in-
fecþiilor cronice cu virusuri hepa-
titice B /D ºi C. De asemenea, vor
fi realizate registrele naþionale de
screening ºi va fi asiguratã moni-
torizarea la nivel naþional a imple-
mentãrii programelor de scree-
ning. Vor fi organizate programe
de formare pentru profesioniºtii
implicaþi în prevenirea, depistarea
precoce (screening), diagnosticul
ºi tratamentul hepatitelor virale B/
D ºi C (ex. medici de familie,
medici de specialitate în gastro-
enterologie, psihologi, asistenþi so-
ciali, asistenþi medicali comunitari,
asistenþi medicali, mediatori sani-
tari etc.). Datele obþinute vor fi
analizate, iar studiile realizate în
urma acestora vor sta la baza vii-
toarelor politici de sãnãtate.

Din cauza rafalelor de vânt,
reprezentanþii RAADPFL Craio-
va împreunã cu conducerea Po-
liþiei Locale Craiova au decis ca
porþile Parcului “Nicolae Roma-
nescu”, Parcului Tineretului ºi
Grãdinii Botanice “Alexandru
Buia” sã fie închise, iar vizita-
torilor sã le fie interzis accesul
din cauza pericolului la care se
pot expune. “Am luat acestã
decizie deoarece mai mulþi ar-

Parcurile din Craiova,
închise publicului

bori sunt bolnavi ºi sub greuta-
tea vântului sau a precipitaþiilor
se pot rupe. Nu dorim sã pu-
nem în pericol vizitatorii”, a de-
clarat Aurelia Filip, director RA-
ADPFL Craiova. Administraþia
Naþionalã de Meteorologie a
emis Cod Galben de intensifi-
cãri ale vântului, în intervalul 30
octombrie, ora 18.00 – 31 oc-
tombrie, ora 12.00.

LAURA MOÞÎRLICHE

25 de milioane de euro pentru25 de milioane de euro pentru25 de milioane de euro pentru25 de milioane de euro pentru25 de milioane de euro pentru
depistarea ºi tratamentul hepatiteidepistarea ºi tratamentul hepatiteidepistarea ºi tratamentul hepatiteidepistarea ºi tratamentul hepatiteidepistarea ºi tratamentul hepatitei

O sumã de 25 milioane de euro va fi alocatã
pentru derularea programelor de depistare

(screening), stadializare ºi acces la tratament al
pacienþilor cu boli hepatice cronice secundare

infecþiilor virale cu virusuri hepatitice B/D ºi C.

10 milioane de euro
pentru Oltenia

ºi Muntenia
În cea de-a doua fazã se va

asigura finanþarea pentru testarea
în vederea depistãrii cazurilor de
infecþie HVC ºi HVB prin teste
rapide (Ac anti VHC, Ag HBs, Ac
anti HBs), investigaþiile, trata-
mentul ºi follow-up-ul pentru pa-
cienþii depistaþi cu infecþii croni-
ce cu virusuri hepatitice B/D ºi
C. Tratamentul pentru pacienþii
depistaþi cu infecþii cronice cu
virusuri hepatitice B/D ºi C va fi
asigurat exclusiv pentru persoa-
nele neasigurate. Se vor achiziþi-
ona ºi echipamente necesare ac-
tivitãþii.  Pentru etapa II sunt alo-
cate 20 milioane de euro (10 mi-
lioane de euro pentru fiecare pro-
iect, fiecare proiect necesitând
acoperirea a 2 regiuni de dezvol-

tare: Sud-Vest Oltenia ºi Sud
Muntenia, respectiv Sud-Est ºi
Nord Est).

În prezent sunt lansate apelu-
rile pentru etapa 1 a derulãrii pro-
gramelor de prevenþie, depistare
precoce, diagnostic ºi tratament
precoce al cancerului de col ute-
rin ºi a celui mamar, precum pen-
tru programele regionale de în-
grijire a gravidei ºi copilului. Eta-
pa II va fi implementatã dupã fi-
nalizarea negocierilor cu repre-
zentanþii Comisiei Europene a
opþiunilor simplificate privind
costurile.

S-a lansat ºi apelul pentru pro-
gramele de depistare (screening),
stadializare ºi acces la tratament
al pacienþilor cu boli hepatice cro-
nice secundare infecþiilor virale cu
virusuri hepatitice B/D ºi C.

Pânã la sfârºitul anului 2017
Ministerul Sãnãtãþii intenþioneazã
finalizarea de noi apeluri în dome-
niul derulãrii programelor de pre-
venþie, depistare precoce, dia-
gnostic ºi tratament precoce al
cancerului colorectal ºi pentru pro-
gramul de screening pentru iden-
tificarea pacienþilor cu factori de
risc cardiovascular are ca scop re-
ducerea morbiditãþii ºi mortalitãþii
prin boli cardiovasculare.

5.000 de noi bolnavi
de hepatitã B ºi C
România a tratat anual 5.000

de noi bolnavi de hepatitã B ºi
C, iar noile tratamente oferã
mult mai multe ºanse pacienþi-
lor. Dupã trei luni de terapie, 90-
95 la sutã din cei care se tratea-
zã cu aceste medicamente au
ºansa de a se vindeca definitiv
de boalã.

Hepatitele virale ucid 1,5 mili-
oane de oameni din întreaga
lume, în fiecare an. La fel de
multe decese ca ºi cele prin HIV/
SIDA. Pentru a opta cauzã ma-
jorã de deces la nivel mondial,
hepatita viralã este extrem de ne-
glijatã. De asemenea, hepatita vi-
ralã este principala cauzã de can-
cer hepatic, iar acesta este a doua
cauzã de deces prin cancer. La
nivel mondial, se estimeazã 1,4
milioane de cazuri noi de hepati-
tã viralã A anual ºi, chiar dacã nu
se cronicizeazã, poate genera
pierderi economice semnificati-
ve ºi consecinþe sociale în co-
munitãþile afectate. Deºi s-au în-
registrat progrese vizibile în pri-
vinþa tratamentului, potrivit me-
dicilor, accentul trebuie pus pe
prevenþie, cu atât mai mult cu cât

existã profilaxie specificã pentru
hepatita viralã tip A ºi hepatita vi-
ralã tip B, prin produse vaccina-
le eficiente ºi sigure. De aseme-
nea, mãsurile preventive, pre-
cum ameliorarea condiþiilor de
sanitaþie, asigurarea potabilitãþii
apei, a igienei alimentare, res-
pectarea regulilor de igienã per-
sonalã ºi colectivã, implementa-
rea strategiilor de siguranþã a tra-
tamentului parenteral ºi transfu-
ziilor de sânge, reduc impactul
hepatitelor virale asupra sãnãtãþii
publice.

Hepatita B este una dintre cele
mai frecvente infecþii virale din
lume. OMS estimeazã cã douã
miliarde de oameni au fost infec-
taþi cu virusul hepatitei B ºi apro-
ximativ 350 de milioane de oa-
meni trãiesc cu infecþii cronice.
În ceea ce priveºte hepatita C, la
nivel mondial existã aproximativ
170 de milioane de oameni infec-
taþi cronic cu virusul hepatitei C.
În anul 2000, OMS a estimat cã
3-4 milioane de persoane sunt in-
fectate în fiecare an. În regiunea
OMS Europa, aproximativ un
adult din 50 este infectat cu vi-
rusul hepatic B sau are infecþie
cronicã cu virus hepatic C.

RADU ILICEANU
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PREALABIL PRI-

VIND AFIªAREA PUBLICÃ A DO-
CUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Seaca de
Camp, din judeþul Dolj anunþã pu-
blicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoare-
le cadastrale nr.2 începând cu
data de 06.11.2017, pe o perioa-
dã de 60 de zile, la sediul Comu-
nei Seaca de Camp, conform art.
14 alin. (1) ºi (2) din Legea ca-
dastrului ºi a publicitãþii imobili-
are nr. 7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.

APOSTU VIOREL – IONEL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul “PROIECT TEHNIC DE ÎM-
PÃDURIRE “SPRIJIN PENTRU
PRIMA ÎMPÃDURIRE ªI CREA-
REA DE SUPRAFEÞE ÎMPÃDU-
RITE”, AFERENTE MÃSURII 8
DIN PNDR 2014- 2020, PENTRUI
SUPRAFAÞA DE 1.12 Ha, pro-
pus a fi amplsat în comuna Leu,
judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1, în zi-
lele de luni pânã joi între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele
8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate
la concurs 1 post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã:

1 post Conservator debutant, studii superioare, pe duratã nedetermina-
tã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Serviciului Evidenþã,
Conservare ºi Investigaþii al Patrimoniului Cultural Naþional al Mu-
zeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  31 Octombrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la se-

diul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului
privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidia-
nul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 31 Octombrie 2017 – 14 Noiembrie 2017, perioada de depunere a
dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str.
Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 15 Noiembrie 2017,  selecþia dosarelor de înscriere ºi afiºarea  rezul-
tatelor în urma finalizãrii selecþiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiþiilor
de participare;

- 22 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probã scrisã  la sediul
Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 27 Noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul
Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele
dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din
Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la
tel. 0251/417.756.

Primaria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocu-
parea a doua functii publice de executie vacante, pe perioada
nedeterminata:

· 11.12.2017, ora 10,  proba scrisa
· 13.12.2017, ora 10, proba interviu
Condiþii de participare la concurs
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.

54 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabil -studii universitare de licenþã absolvi-
te cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absol-
vite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii func-
tiei publice:  1 an

-Inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimen-
tului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:  -studii universita-
re de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în
domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului si autorizãrii con-
strucþiilor,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice: 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea a III- a la sediul Primariei Carcea, str.Aeroportului, nr.45.

Locul desfãºurãrii concursului: Primaria Carcea, str. Aeropor-
tului nr. 45.

Conditiile de participare si bibliografia pot fi consultate la se-
diul institutiei si pe site-ul www.primariacarcea.ro. Relatii la
telefon 0251/458121.

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ PATI-
SERÃ. Telefon:
0743/041.996.
Caut maseur pentru
masaj la domiciliu. Te-
lefon: 0351/170.504.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
T R A N S P O R T
moloz, diverse.
Telefon: 0763/
856.682.
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
APARTAMENTE

Vând apartament
3 camere semide-
comandat, str.
Dezrobirii etaj 1,
66 mp, Craiova. Preþ.
63.000 E. Telefon:
0749/123.570.

CASE

Vând casã modestã
Leamna de Sus,
1400 mp, cadastru.
Telefon: 0758/153.669.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
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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”!

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 Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsoni-
erã plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 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, putinã ste-
jar, 150-200 l, pre-
mergãtor. Telefon:
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
/ bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70-
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând combinã fri-
gorificã BOSCH,a-
ragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând taburele din
pal melaminat cu-
loare gri - 12 bucãþi.
Telefon: 0728/
911.350.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider 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.

marþi, 31 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:

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

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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.

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 Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti - Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de va-
loare), diverse scu-
le aºchietoare noi.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (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, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. 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 televizor co-
lor cu telecomandã
D 70 cm în stare
bunã - 100 lei, sã-
pun de casã cu 5
lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12,
24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete,
bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei,
aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100
lei, masã exten-
sibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã
la bloc. Telefon:
0762/850.986.

DIVERSE

Donez mobilã soli-
dã etaj 5, Craiova,
str. Olteþ. Telefon:
0753/069.138.

PIERDERI
Pierdut cãþel alb tuns
scurt pe str. Fraþii
Buzeºti, nr. 43, rasa
Bichon. Rãspunde la
numele Bobiþã. Tele-
fon: 0744/914.274;
0723/654.744;
0251/525.242.

CONDOLEANÞE
Suntem alãturi de
prietena noastrã
Popa Coca Manu-
ela la durerea pri-
cinutã de decesul
fiicei sale IRINA
ºi îi transmitem
sincere condo-
leanþe! Din partea
prietenelor ºi co-
legelor.



12 / cuvântul libertãþii marþi, 31 octombrie 2017sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. FCSB 16 10 5 1 34-10 35
2. CFR Cluj 16 10 4 2 25-10 34
3. Craiova 16 9 5 2 26-17 32
4. Botoºani 15 7 4 4 20-14 25
5. Astra 16 6 6 4 22-16 24
6. Viitorul 15 7 2 6 17-13 23
7. Dinamo 15 6 3 6 21-15 21
8. CSMP Iaºi 16 5 6 5 20-23 21
9. ACS Poli 16 6 3 7 14-25 21
10. Voluntari 16 5 5 6 16-18 20
11. Chiajna 16 5 2 9 18-21 17
12. Sepsi 15 3 2 10 11-26 11
13. Mediaº 16 2 4 10 7-26 10
14. Juventus 16 1 5 10 9-27 8

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X VI- a
CSMP Iaºi – Concordia 3-1

Au marcat: Mendes 49, Platini 67, Cristea 90 / Batin 72.
FC Voluntari – Juventus 0-0

ACS Poli – Astra 2-1
Au marcat: Munteanu 37, Mailat 71 / Balaure 59.

CFR Cluj – Gaz Metan 0-0
„U” Craiova – FCSB 2-5

Au marcat: Larie – autogol 66, Kelic 72 / Gnohere 1,
Teixeira 34, Fl. Tãnase 62, Budescu 70. Fl. Coman 82.

Meciurile Sepsi – FC Botoºani ºi Dinamo – Viitorul
s-au jucat asearã.

Au marcat: Larie – autogol 66, Kelic 72 / Gnohere 1, Teixeira 34, Fl.
Tãnase 62, Kelic - autogol 70. Fl. Coman 82.

Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 11.000.
Universitatea Craiova: Calancea 3 – Datkovic 4 (58 Dimitrov) 4, Kelic 4,

Tiago Ferreira 4 – Martic 3, Screciu 3 (83 Briceag), Mateiu 5, Bancu 4 –
Gustavo 3, Mitriþã 3 (63 Burlacu) 6, Bãluþã – cpt 5. Antrenor: Devis Mangia.

FCSB: Niþã 6 – Enache 7, Bãlaºa 7, Larie 6, Momcilovic 8  – Ov. Popes-
cu 7, Nedelcu 7 (76 Pintilii) 6 – Teixeira 8, Budescu 8 (73 Fl. Coman) 8,
Tãnase – cpt. 9 – Gnohere 8 (52 Alibec) 8. Antrenor: Nicolae Dicã.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) 7.

Universitatea Craiova – FCSB 2-5

La Severin s-a produs una din-
tre înfrângerile istorice ale Craio-
vei. Una dintre ruºinile memorabi-
le, întrecutã numai de partidele în
care ªtiinþa se preda în faþa rivalei.
De la înfrângerile din 2006, ime-
diat dupã promovare, 0-3 cu Stea-
ua ºi 0-4 cu Dinamo, Craiova nu a
mai fost „subordonatã” într-o ase-
menea manierã într-un derby. Au
mai fost eºecuri drastice cu Stea-
ua de-a lungul timpului, dar nicio-
datã speranþele nu erau aceleaºi, iar
partidele nu se anunþau la fel echi-
librate precum aceasta, înaintea
cãreia echipele erau la egalitate de
puncte ºi câºtigãtoarea devenea li-
der. A fost un 0-4 în 1964, dar
ªtiinþa se afla la meciul de debut în
Liga I, un 1-5 în 1987, dar întâl-
neam atunci campioana Europei,

un 0-5 în 2004, dar era sezonul în
care retrogradam în premierã din
primul eºalon, un 0-3 în 2006, însã
abia repromovasem. În sfârºit, a
fost un 0-3 în primãvarã, dar era
ultimul meci al sezonului ºi eram
cu gândul mai mult la returul se-
mifinalei cu FC Voluntari. Actuala
echipã intrã cu acest rezultat în is-
toria „catastrofelor” în derby-uri.

FCSB nici mãcar nu marcase
la Ovidiu ºi Voluntari

Nu existã scuza diferenþei de
buget sau de lot, situaþia era ace-
eaºi ºi în precedentele deplasãri din
campionat ale trupei lui Dicã, în-
cheiate 0-1 la Viitorul ºi 0-0 la Vo-
luntari. Nimeni nu spune cã alb-
albaºtrii ar trebui sã se lase de fot-
bal dupã un astfel de meci, existã
ºanse de revanºã, dar din atitudi-
nea lor din teren ºi de la final ve-
dem cã nu au orgoliul necesar, nu

Un meci de tristã amintire pentru olteni, duminicã
seara la Severin, ªtiinþa fiind umilitã de rivala FCSB

prin joc ºi rezultat

posedã acea ambiþie specificã ol-
tenilor de a face face meciuri mari
cu rivalele, indiferent de context.
Poate cã actuala generaþie a uitat
sau nu s-a racordat la feeling-ul
fanilor ªtiinþei, pentru care un suc-
ces într-un derby este echivalent
cu un trofeu. Dar, dacã ne uitãm
pe banca tehnicã, nici nu prea are
cine sã le insufle acest spirit. Cra-
iova nu se mândreºte neapãrat cu
vitrina de trofee, nici nu face parte
din cluburile foarte galonate. Spec-
tacolul, lupta în derby-uri, rezulta-
tele contra rivalelor, spiritul rebel
primeazã în raport cu virtuala salã
cu premii. Spre exemplu, ªtiinþa lui
Sorin Cârþu câºtiga eventul în
1991, dar marcante au fost rezul-
tatele sezonului anterior, în care
aceeaºi generaþie câºtiga împotri-

va tuturor echipelor sistemului,
într-o adevãratã Revoluþie fotbalis-
ticã. Sigur, e mai bine sã pierzi o
datã cu 5-2 decât sã pierzi de 3 ori
cu 2-1, sã zicem, dar când vine
vorba de astfel de derby-uri nu se
aplicã aceastã teorie. Mai bine te
zvânta Botoºaniul sau Mediaºul ºi
îþi apãrai onoarea cu FCSB! Nu zice
nimeni sã ne punem poalele-n cap,
fiindcã astfel de momente critice
trebuie gestionate bine, altfel riºti
sã intri pe tobogan, dar echipa nu
oferã impresia cã are acea menta-
litate ºi spirit specifice oltenilor.

Reacþiile din partea clubului au
fost pe mãsura jocului Universitãþii

Dupã meci, pe o paginã apro-
piatã clubului a apãrut o teorie me-
nitã sã consoleze fanii, conform
cãreia Universitatea rãmâne totuºi
singurul club care rezistã ºi nu vin-
de jucãtori la FCSB. Un discurs

care seamãnã al naibii de mult cu
cel promovat pe vremea lui Mitite-
lu, unul nociv, periculos. Aºadar,
fãrã vreun trofeu, fãrã vreun po-
dium sau o finalã, fãrã sã batem
mãcar o datã pe FCSB, dar ne
mândrim cã nu le-am vândut jucã-
tori. Pãi dacã „renaºterea” avea ca
scop de fapt transformarea într-o
altã academie a lui Becali atunci mai
bine reveneam la perioada 2010-
2013 ºi lãsam fotbalul pe mâna al-
tora, iar stadionul îl lãsam pentru
concerte ºi manifestaþii sau nu-l mai
construiam defel!

Stupefiant este ºi discursul pre-
ºedintelui Marcel Popescu, unul de
mercenar, ajuns accidental prin
club, nu al unui conducãtor cu de-
cenii de exprienþã în ceea ce în-
seamnã Universitatea Craiova. „Ce
s-a întâmplat, a cãzut vreun bloc?
Tot un punct jumãtate au luat” di-
xit M. P., pãrând cã nu conºtienti-
zeazã ce loviturã de imagine recep-
þionatã prin umilinþa suferitã dumi-
nicã seara. Ne aºteptam la scuze
faþã de suporteri dupã o umilinþã
istoricã, nu la demagogie. Puteam
sã avem ºi 10 puncte în faþa FCSB
ºi tot umilinþã se numea ce s-a în-
tâmplat la Severin. „Nu e umilitor
rezultatul, noi avem echipã tânã-
rã” ºi-a continuat Popescu discur-
sul, unul deja lipsit de bun simþ.
Ca sã ne referim numai la statisti-
cã, Universitatea a avut pe teren 3
jucãtori sub 24 de ani: Mitriþã, Scre-
ciu ºi Burlacu, în timp ce FCSB a
avut 4: Coman, Nedelcu, Tãnase
ºi Ov. Popescu.

S-a terminat norocul lui Mangia
Revenind la jocul în sine, lãudã-

torii lui Mangia ar trebui sã recapi-
tuleze momentele în urma cãrora l-
au fãcut pe italian unul dintre stra-
tegii infailibili ai Ligii I. Mãcar acum,
dupã ce acesta a fost surclasat tac-
tic de un tehnician cvasidebutant.
Defensiva nepusã la punct de Man-
gia a scârþâit permanent ºi norocul
i-a adus antrenorului punctele de
care, spre exemplu, Mulþescu nu a
avut parte. La Chiajna, gazdele pu-
teau face 2-1 în douã minute ºi au
fost extrem de aproape ºi de 2-2 la
ultima fazã. Iaºul a avut 3 ocazii
uriaºe de a marca în prima reprizã,
dar la pauzã a fost 1-0 pentru Cra-
iova. Sepsi a egalat de douã ori ºi
putea sã o mai facã încã o datã, la
2-3. Juventus Bucureºti a ratat 3
mari ocazii de a întoarce acel 0-1
cu ªtiinþa, la Ploieºti, dupã ce Gus-
tavo a ratat penalty-ul. ªi Timiºoa-

ra, deºi în inferioritate numericã, a
avut pe final, la 0-1, o ºansã uriaºã
de a egala. Din remizele de acasã
cu Voluntari, Chiajna ºi Astra nu
puteam pretinde mai mult, iar cea
cu FCSB în deplasare a fost smul-
sã dupã o reprizã secundã în care
alb-albaºtrii nu au cãlcat în jumãta-
te adversã ºi oricum gazdele erau
preocupate mai mult de returul cu
Plzen, care le-a vârât vreo 10 mili-
oane de euro în cont prin intrarea
în grupele Europa League. Sã nu
uitãm cã Mangia a preluat o echipã
transformatã de Mulþescu dintr-una
defensivã într-una aproape emina-
mente concentratã pe atac ºi italia-
nul trebuia doar sã rezolve defensi-
va. ªi are la dispoziþie vreo 7 sto-
peri, câþi nu a avut Craiova în toate
celelalte sezoane de la promovare.

„Lavorare, lavorare....”

Impresia derby-ului de la Seve-
rin a fost cã oaspeþii puteau marca
de cât ori doresc, în afara celor 5
goluri având ºi alte 5-6 ocazii uria-
ºe, care puteau amplifica mãcelul.

În schimb, alb-albaºtrii au avut pri-
ma ºansã de gol abia la 0-3, în mi-
nutul 60, prin Bãluþã. Explicaþia cu
golul primit prea devreme este pue-
rilã. O echipã respectabilã în pri-
mul rând nu se expune astfel ºi nu
comite atâtea erori în debut de meci,
iar dacã se întâmplã trebuie sã aibã
un plan, sã reacþioneze ºi în astfel
de situaþii. Dacã echipa a acuzat
ºocul nu a avut rãspuns imediat,
atunci putea sã o facã dupã pauzã,
în urma intervenþia antrenorului.
Însã Mangia a fost ºi el depãºit, ca
ºi jucãtorii sãi, de acest derby ºi
dupã meci pãrea la fel de bulversat.
Nu a gãsit explicaþiile eºecului, în
schimb repeta la nesfârºit: „lavora-
re, lavorare...” Muncã, muncã,
Mister, dar fãrã inspiraþie ºi fãrã ati-
tudine nu ieºim din mediocritate.
Apropo de mediocritate, Bãluþã le
considera „echipe mai mediocre” pe
ACS Timiºoara ºi Sãnãtatea Cluj,
care primiserã 7, respectiv 6 goluri
de la FCSB. Craiova a luat 5, dar
fãrã probleme putea încasa vreo 10
goluri la Severin...
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