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- Nu ºtie Popeasca sã se-mbrace,
dar la dezbrãcat nu o întrece
nimeni.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4Carles PuigdemontCarles PuigdemontCarles PuigdemontCarles PuigdemontCarles Puigdemont
transferãtransferãtransferãtransferãtransferã
scandalul în...scandalul în...scandalul în...scandalul în...scandalul în...
Belgia!Belgia!Belgia!Belgia!Belgia!

Preºedintele destituit al co-
munitãþii autonome catalane,
Carles Puigdemont, nu a rãs-
puns la convocarea de ieri a jus-
tiþiei de la Madrid, solicitând sã
fie audiat în Belgia, cum a de-
clarat avocatul sãu, Paul Be-
ckaert, pentru televiziunea pu-
blicã din Barcelona. Potrivit
apãrãtorului sãu flamand, Car-
les Puigdemont ar fi expus unui
risc ridicat dacã s-ar prezenta
la Audiencia National. Instan-
þa care se ocupã de „dosarele
speciale”.
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Medici de familie, înso-
þiþi de pacienþi, au piche-
tat, ieri, Prefectura Dolj în
semn de nemulþumire vi-
zavi de mãsurile luate de
Guvern privind acordarea
serviciilor de sãnãtate din
sectorul medicinã prima-
rã. Doctorii susþin cã tim-
pul petrecut alãturi de pa-
cient a scãzut dramatic din
cauza birocraþiei, accesul
bolnavilor la tratament fi-
ind îngrãdit de protocoa-
le de prescriere necorela-
te cu realitãþile sistemu-
lui ºi cu dovezile ºtiinþifi-
ce actuale. Medicii de fa-
milie acuzã, de asemenea,
cã existã limitãri neper-
mise  în accesarea unor
investigaþii necesare pen-
tru diagnosticul precoce.
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Mâine, la Craiova, va avea loc conferinþa de
toamnã a Asociaþiei Dermatologilor din Oltenia
(ADO), principalele teme fiind importanþa exa-
menelor complementare în dermatologie ºi exem-
plificarea dificultãþilor de diagnostic prin cazuri
clinice. Aceastã manifestare reprezintã un schimb
de experienþã între medicii dermatologi din jude-
þele Olteniei (Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea ºi Mehedinþi).
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Dragnea, despre legea
ajutoarelor sociale:
Cei care pot munci sã nu
mai beneficieze de ajutoare

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a declarat, ieri, cã legea ajutoarelor
sociale a avut ºi efecte nedorite, afir-
mând cã în perioada urmãtoare Gu-
vernul ºi Parlamentul trebuie sã gã-
seascã cea mai bunã formã a legii
pentru ca oamenii care pot munci sã
nu mai beneficieze de ajutoare socia-
le. „Din pãcate, o idee generoasã care
a fost lansatã cu mulþi ani în urmã -
legea ajutoarelor sociale - a avut ºi
efecte nedorite, în sensul cã sunt
mulþi cetãþeni români activi care pot
munci ºi care preferã sã se mulþu-
meascã doar cu ajutoarele sociale, în
condiþiile în care foarte multe com-
panii din România spun cã nu au for-
þã de muncã suficientã”, a declarat
preºedintele PSD, Liviu Dragnea. Li-
viu Dragnea a afirmat cã Parlamentul
ºi Guvernul trebui sã gãseascã o va-
riantã pentru ca oamenii care pot
munci sã nu mai primeascã ajutoare
sociale. „Aici, si Guvernul ºi Parla-
mentul sã ne gândim în perioada ur-
mãtoare care sã fie cea mai bunã for-
mã pentru ca cei care într-adevãr au
nevoie ºi nu pot munci sã fie ajutaþi,
dar ceilalþi sã nu mai poatã sã benefi-
cieze de ajutoare sociale”, a spus
Dragnea.

România, þara cu cei mai mulþi
proprietari de locuinþe din UE,
96% în 2016

România este pe primul loc în Uni-
unea Europeanã din punct de vedere
al procentajului populaþiei care trãieº-
te în locuinþe proprietate personalã,
96% în 2016, cu mult peste media din
UE, de 69,3%, aratã datele publicate
ieri de Oficiul European de Statisticã
(Eurostat). Anul trecut, în fiecare stat
membru al UE erau mai mulþi proprie-
tari de locuinþe decât chiriaºi. Cel mai
ridicat procentaj de cetãþeni care trã-
iesc în locuinþe proprietate personalã
se înregistra în 2016 în România (96%),
Lituania (90,3%), Croaþia (90,1%), Slo-
vacia (89,5%) ºi Ungaria (86,3%), iar
cel mai redus în Germania (51,7%),
Austria (55%), Danemarca (62%),
Marea Britanie (63,4%), Franþa (64,9%)
ºi Suedia (65,2%). Doar 4% dintre lo-
cuitorii României aveau anul trecut
statut de chiriaºi, mult sub media din
UE, de 30,7%. Comparativ, 48,3% din-
tre germani ºi 45% dintre austrieci erau
chiriaºi.
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Preºedintele Klaus Iohannis a ata-
cat, ieri, mãsurile fiscale anunþate de
coaliþia de guvernare, spunând cã
aceasta se comportã ca omul care
câºtigã tot mai mult, dar se împru-
mutã tot mai mult de la bãnci.
“Acum câteva luni, când am inves-
tit acest guvern, am avut o solicita-
re simplã ºi clarã. I-am rugat sã ter-
mine cu þopãiala fiscal-bugetarã. Nu
s-a întâmplat chiar aºa. (...) Româ-
nia traverseazã o perioadã de creº-
tere economicã. În sine e o veste
bunã, creºterea economicã record în
UE. Aceastã creºtere are vulnerabi-
litãþi care trebuie cunoscute. Creº-
terea se bazeazã pe consum ºi astfel
de creºtere nu este vãzutã ca o creº-
tere sustenabilã. Lipseºte o parte
esenþialã pentru a avea o creºtere sãnãtoasã.
Lipseºte partea de investiþii. Lipsa lor este un
semnal îngrijorãtor ºi nu doar de lipsa investi-
þiilor în economia privatã, investiþiile au scã-
zut semnificativ, cu 20%, vorbesc de semes-
trul I. Au scãzut investiþiile publice, care au
un rol important în echilibrarea României, mi-
nus peste 20%. Nici anul trecut nu au fost
chiar grozave”, a declarat Klaus Iohannis.

Ministerul Afacerilor Interne a
lansat în dezbatere publicã un pa-
chet legislativ care are rolul sã întã-
reascã siguranþa poliþiºtilor ºi a ce-
tãþenilor, a anunþat, joi, în cadrul
unei conferinþe de presã, ministrul
Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne, Car-
men Dan, a spus cã pachetul vizea-
zã în special poliþiºtii din stradã.
„Cele mai multe propuneri vin din
partea celor care lucreazã în stradã
ºi care sunt expuºi direct unor ris-
curi profesionale. Prin aceastã lege
ne dorim sã întãrim autoritatea po-
liþistului nu prin forþã, ci prin trans-
parenþã. Aceste schimbãri legislati-
ve reprezintã rãspunsul instituþio-
nal la o realitate crucialã reflectatã
în creºterea numãrului de agresiuni
îndreptate împotriva personalului
MAI, fapte care, din nefericire, au
avut ca rezultate ºi moartea unor
poliþiºti, colegi de-ai noºtri: situaþia
lui Gheorghe Nistor de la Maramu-
reº ºi Sorin Vezeteu de la Suceava.
Separat de aceste cazuri, trebuie
menþionatã creºterea cu aproape 22
de procente a cazurilor de ultraj sã-
vârºite asupra personalului MAI în
primul semestru al acestui an, faþã
de perioada similarã a anului trecut.

Pachet legislativ care protejeazã poliþiºtii, lansat
în dezbatere publicã de Ministerul de Interne

De prea multe ori, cele mai simple
interacþiuni dintre poliþist ºi cetãþean,
cum ar fi legitimarea, escaladeazã
într-o spiralã a conflictului”, a spus
ministrul Carmen Dan.

Proiectul prevede o serie de re-
guli de ordin interior, pe care tre-
buie sã-l respecte poliþiºtii, însã
acestea se vor transforma în lege,
ceea ce înseamnã cã ºi cetãþenii
vor putea afla unde începe datoria
poliþistului, dar ºi dacã acesta sã-
vârºeºte un abuz.

Acest pachet legislativ vizeazã
ºi mai multe modificãri, menite sã
întãreascã respectarea legii. De
exemplu, refuzul unui cetãþean de
a se legitima sau de a se prezenta
la sediul Poliþiei, atunci când exis-
tã o solicitare legalã va fi sancþio-
nat cu amendã cuprinsã între 500
ºi 1.500 de lei, faþã de maximul de
500 de lei, din prezent. „Se pare
cã acest cuantum al amenzii nu are
efectul dorit de legiuitor, pentru cã
întâlnim des situaþii în care, prin
atitudinea lor, diverse persoane des-
considerã autoritatea statului. Tre-
buie spus cã acest refuz obligã au-
toritãþile statului la un consum su-
plimentar de resurse pentru a rea-
liza prin alte modalitãþi identifica-

rea persoanei”, a spus secretarul
general adjunct al MAI, Giani Nica.

Mai mult, noul act normativ
prevede faptul cã persoanele care
nu au fost legitimate pot fi reþinu-
te pentru 24 de ore. „Dupã verifi-
carea situaþiei persoanei ºi luarea
mãsurilor legale, poliþistul are obli-
gaþia de a permite acesteia sã pã-
rãseascã sediul Poliþiei. La expi-
rarea termenului, persoana are
dreptul de a pãrãsi sediul Poliþiei,
chiar dacã identitatea sa nu a pu-

tut fi stabilitã”, se aratã în docu-
mentul menþionat.

Tot aici, este prevãzut cã poli-
þistul are dreptul de a pãtrunde într-
o locuinþã, fãrã acceptul proprie-
tarului, dacã existã indicii potrivit
cãrora sunt persoane în pericol,
victime ale unor atacuri. În aceas-
tã situaþie, înainte de a pãtrunde
într-un spaþiu privat, poliþistul are
obligaþia de a raporta cã urmeazã
sã facã acest lucru ºi nu are voie
sã efectueze percheziþii.
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Preºedintele Iohannis a mai spus, în legãtu-
rã cu veniturile fiscale, cã suntem într-o si-
tuaþie “ciudatã”. “Fac declaraþiile de azi fiind-
cã acest pachet nu este clamata revoluþie fis-
calã ºi cred cã se va transforma într-o bulver-
sare fiscalã”. “Economia creºte ºi veniturile
fiscale scad, în loc sã avem mai mulþi bani la
buget, culmea, avem mai puþini bani la buget.
În acest an colectarea a ajuns la un minim is-
toric de 25 ceva la sutã din PIB, faþã de cât

ne-am propus, 35%. Avem un adevãrat
paradox, avem o creºtere record a PIB-
ului ºi tot o creºtere record a datoriei.
Guvernul se comportã ca un om care câº-
tigã tot mai mult, dar împrumutã mai mult
de la bãnci ºi lasã datoria în baza copiilor
ºi a nepoþilor. Este un comportament con-
traproductiv care nu trebuie sã ne încura-
jeze sã continuã”, a mai spus Iohannis.

„Avertizez politicienii sã nu bage
România într-o aventurã economicã”

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat,
ieri, cã a avut o discuþie cu reprezentanþii

Executivului, legatã de mãsurile fiscale, ºi
fiecare a rãmas pe poziþia sa, însã averti-
zeazã public “sã îºi revinã” ºi sã nu bage
þara într-o aventurã economicã. “Averti-
zez decidenþii politici sã judece clar la rece
ca sã nu bage România într-o aventurã
economicã fiscal-bugetarã cu final trist.
(...) Comisia Europeanã, nu cum cineva a
spus la vitezã cã cineva din Reprezentan-
þã, a demarat procedura de deviaþie sem-
nificativã, adicã în privinþa comportamen-
tului fiscal am cam luat-o pe arãturã, am
pierdut ce se numeºte predictibilitate ºi
sustenabilitate. (...) Solicit coaliþiei aflate
la guvernare PSD ºi ALDE sã dea dovadã
de responsabilitate ºi sã renunþe la aceas-
tã politicã fiscalã care genereazã incerti-
tudine ºi neîncredere, iar în legãturã cu

mãsurile economice, recomand prudenþã la
nivel politic ºi guvernamental fiindcã nu îmi
doresc o politicã de azi pe mâine”, a declarat
Klaus Iohannis.

ªeful statului a fãcut referire ºi la mãsurile
legate de transferul contribuþiile sociale de la
angajator la angajat ºi reducerea impozitului
pe venit, spunând cã, la un calcul simplu,
mult-anunþatele creºteri la salarii sunt de fapt
o sumã de 3 lei pentru un angajat.

“O analizã mai aprofundatã aratã cã aceste
mãsuri mai degrabã complicã problemele de-
cât sã le rezolve. Coaliþia de guvernare spune
cã transferã contribuþiile, dar vine cu acea
nouã taxã de solidaritate sau ceva similar de
2,25% care rãmâne la angajator. Pãi ori trans-
ferãm, ori nu transferãm. (...) Calculul este
în regulã, bine cã e ºi o creºtere de 3 lei, dar
existã îngrijorãri în mediul economic, la sin-
dicate, la români, cã în realitate vor fi sec-
toare întregi unde salariile vor scãdea în urma
acestor mãsuri ºi putem sã ne întrebãm cui
foloseºte þopãiala fiscalã. Românilor nu”,a mai
spus Iohannis.
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Comunicat de presã
Inaugurarea celui mai frumos

stadion din România se apropie
cu paºi rapizi. Craiovenii se vor
putea bucura, în scurt timp, de
un stadion ultramodern, realizat
la cele mai înalte standarde.
Dupã finalizarea etapelor inves-
tiþiei, prevãzute de legislaþia în
vigoare, Municipalitatea intenþi-
oneazã organizarea unui specta-
col grandios, care sã puncteze
finalizarea lucrãrilor ºi inaugu-
rarea Stadionului din Craiova.

Spectacolul a fost gândit ca
un eveniment unic, þinând cont
cã este unul dintre momentele
cele mai aºteptate de cãtre cra-
ioveni ºi iubitorii sportului atât
din Bãnie cât ºi din þarã.

Cu o capacitate de 30.000 de
locuri, arena din Bãnie va putea
gãzdui competiþii fotbalistice
pentru FIFA WORLD CUP,
UEFA Champions League, UEFA

Europa League, FRF – Liga I,
precum ºi competiþii pentru alte
tipuri de sporturi: rugby (Rugby
Union si Rugby League, rugby in
7), oinã, hochei pe iarbã, mini-
hochei sau fotbal american.

De asemenea, stadionul din
Craiova oferã posibilitatea orga-
nizãrii de evenimente culturale ºi

sociale de anvergurã, concerte,
târguri ºi expoziþii la cele mai
înalte standarde.

Proiectul a fost derulat de cã-
tre Compania Naþionalã de In-
vestiþii, Primãria Municipiului
Craiova având calitatea de co-fi-
nanþator.

Anunþul a fost fãcut de prima-
rul Craiovei, Mihail Genoiu. Mier-
curi, în conferinþa de presã sãp-
tãmânalã, edilul-ºef a declarat cã
s-a conturat o soluþie în privinþa
cartierul chinezesc, ºi anume de
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Primãria Craiova va construi
singurã, cu bani de la bugetul lo-
cal, primele locuinþe din cartierul
început de chinezi pe strada „Ca-
racal”. Apartamentele însã vor fi

puþine la numãr ºi vor fi puse la
dispoziþia Ministerului Apãrãrii
Naþionale, în contul terenului pe
care l-a cedat pentru realizarea
proiectului imobiliar.

a bugeta, pentru anul viitor, suma
necesarã construirii mãcar a ce-
lor 250 de locuinþe ce trebuie pre-
date Ministerului Apãrãrii Naþio-
nale. „Dupã ultima întâlnire cu
comisia care a analizat situaþia

cartierului chinezesc s-a creionat
varianta de a bugeta pe anul 2018
realizarea primelor locuinþe de
cãtre Primãria Craiova, pe Legea
114 (n.r. – Legea nr. 114/1996 a
locuinþei) care permite realizarea
de locuinþe de cãtre o autoritate
publicã, însã în anumite condiþii.
Prin urmare, nu va mai fi acea lis-
tã de înscriere liberã, ci vor fi
condiþii conform legii. Asta e mo-
dalitatea cea mai clarã de a porni
primele blocuri – cele mai avan-
sate, de cãtre noi, bineînþeles ºi
din cauza urgenþei cu care trebu-
ie sã finalizãm cele 250 de apar-
tamente pentru Armatã”, a afir-
mat primarul Mihail Genoiu.

Se aºteaptã noua listã
cu solicitanþii MApN

Potrivit autoritãþilor locale, ur-
meazã sã aibã loc o întâlnire între
reprezentanþii Primãriei Craiova ºi
cei ai MApN, în cadrul cãreia se
va discuta pe marginea listei lor
de solicitanþi. În funcþie de cerin-
þele cu care va veni ministerul,
autoritãþile spun cã îºi vor alcãtui
apoi planul de ºantier. „O sã avem
o discuþie ºi cu Ministerul Apãrã-
rii, în privinþa reactualizãrii listei
lor. În funcþie de aceasta, urmea-
zã sã demarãm procedura, care
va fi transparentã”, a mai spus pri-
marul Mihail Genoiu. Întrebat
care va fi valoarea pe care Pri-

mãria Craiova o va prinde în bu-
getul pe 2018, edilul-ºef  a preci-
zat cã nu se ºtie deocamdatã, de-
oarece se lucreazã încã la calcu-
le. Dar cã, în funcþie ºi de numã-
rul de solicitãri de locuinþe trans-
mis de MApN, se va merge fie pe
finalizarea unui cvartal de trei blo-
curi, fie pe finalizarea blocului de
la stradã, care este cel mai avan-
sat dintre toate imobilele care au
fost începute pânã acum.

Locuinþe ar trebui sã fie gata
pânã în ianuarie 2020

Reamintim cã Primãria Craio-
va a preluat de la Armatã un teren
de 6,7 hectare pentru construirea
unui cartier de 1.800 de locuinþe.
În decembrie 2013, printr-o ho-
tãrâre de Guvern (nr. 1052/2013),
semnatã de premierul Victor Pon-
ta ºi ministrul Apãrãrii de atunci,
Mircea Duºa, terenul a trecut din
domeniul public al statului ºi din

administrarea Ministerului Apãrã-
rii Naþionale în domeniul public al
municipiului Craiova ºi în admi-
nistrarea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Craiova. S-au impus ºi
douã condiþii: ca terenul sã fie
folosit numai pentru construcþia
de locuinþe ºi sã se realizeze în 6
ani (art.2, alin. 2); respectiv ca
ministerul sã primeascã 250 de
locuinþe „în vederea cumpãrãrii de
cãtre personalul Ministerului Apã-
rãrii Naþionale, în condiþiile legii,
în termen de maximum 3 ani de
la data preluãrii acestuia”. Cea de-
a doua condiþie a expirat între
timp, termenul fiind prelungit cu
încã trei ani – locuinþele urmând
sã fie puse la dispoziþia MApN
pânã în ianuarie 2020. Situaþia se
complicã ºi mai mult întrucât,
dacã expirã ºi acest termen, nu
se mai poate face nici o prelungi-
re ºi terenul se întoarce la MApN.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pentru sesiunea ianuarie 2018,
instituþiile de învãþãmânt postliceal
ale Jandarmeriei Române organi-
zeazã concurs de ocupare a celor
700 de locuri repartizate, dupã cum
urmeazã: 350 de locuri (din care 3
pentru romi ºi 2 pentru alte mino-
ritãþi) în cadrul ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Ale-
xandru Ghica” Drãgãºani, judeþul
Vâlcea, ºi 350 de locuri (din care
3 pentru romi ºi 2 pentru alte mi-
noritãþi) în cadrul ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Petru Rareº”
Fãlticeni, judeþul Suceava.

Pentru a putea participa la con-
cursul de admitere, candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã anumite con-
diþii ºi criterii specifice: sã aibã ce-
tãþenia românã, sã fie absolvenþi de
liceu cu diplomã de bacalaureat, sã
aibã media la purtare în perioada
studiilor liceale minimum 9, vârsta
între 18 ani împliniþi ºi 27 de ani
(împliniþi în anul participãrii la con-
curs), înãlþimea de minimum 1,70

IJJ Dolj începe recrutarea candidaþilor
pentru ºcolile de subofiþeri jandarmi

m bãrbaþii ºi 1,65 m femeile, apþi
din punct de vedere medical, fizic
ºi psihologic, fãrã antecedente pe-
nale. Locurile scoase la concursul
de admitere sunt comune pentru
femei ºi bãrbaþi.

Cererile-tip de înscriere la sesiu-
nea de admitere ianuarie 2018 se de-
pun de candidaþi la sediul IJJ Dolj pânã
la data de 5 decembrie 2017, iar con-
cursul de admitere se va desfãºura în
perioada 13-21 ianuarie 2018.

Pentru detalii ºi înscriere, dori-
torii se pot adresa Serviciului Re-
surse Umane, din cadrul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean Dolj,
în zilele de miercuri, joi ºi vineri,
între orele 8.00 – 16.00, la sediul
din Craiova, strada „Alexandru
Macedonski” nr. 7 ºi la tel.
0251.534.223, 0251.534.224, inte-
rior 24412, 24419, 24657, sau pot
accesa site-urile celor douã ºcoli de
subofiþeri: www.scoaladragasani.-
ro ºi www.jandarmeriafalticeni.ro.

CARMEN ZUICAN
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova au fina-
lizat cercetãrile ºi au dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de liber-
tate, a fostului primar al comunei
doljene Malu Mare ºi a altor ºase
persoane – contabila primãriei, pa-
tru administratori de firme ºi un
diriginte de ºantier – într-un dosar
în care cercetãrile au demarat anul
trecut, fiind vizate fapte de abuz
în serviciu, înºelãciune ºi fals, res-
pectiv complicitate la aceste in-
fracþiuni. Astfel, procurorii i-au tri-
mis în judecatã pe Alexandru Dicu,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
abuz în serviciu în formã continua-
tã, înºelãciune ºi fals intelectual în
formã continuatã; Constantin Pe-
trache, pentru sãvârºirea infracþi-
unii de complicitate la abuz în ser-
viciu; Gheorghe Ardeleanu, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la abuz în serviciu în
formã continuatã ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã în for-
mã continuatã, Florentina Stoian,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la abuz în serviciu în
formã continuatã ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã în for-
mã continuatã; Rodica Cotea, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la abuz în serviciu în
formã continuatã ºi fals intelectual
în formã continuatã; Gigi Zimþa,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la abuz în serviciu în
formã continuatã, complicitate la
înºelãciune ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã în formã conti-
nuatã, ªtefan Diþã pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de complicitate la
infracþiunea de înºelãciune ºi fals
intelectual.

A încheiat contracte cu încãlcarea
legislaþiei achiziþiilor publice

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, anchetatorii au
reþinut faptul cã „inculpatul Dicu
Alexandru, în calitate de primar al
comunei Malu Mare ºi ordonator
principal de credite în cadrul Uni-
tãþii Administrativ Teritoriale Co-
muna Malu Mare, în perioada
2009-2012, fãrã a respecta proce-
dura din domeniul achiziþiilor pu-
blice (art. 19 ºi art. 23 din O.U.G.
nr. 34/2006), a încheiat contracte
de achiziþii directe de produse, ser-
vicii ºi lucrãri cu mai multe socie-
tãþi, printre care S.C. GIDAZI
PROD COM S.R.L., S.C. SILVIA
METAL S,R,L., S.C. MIFLAN
S.R.L., ºi S.C. MITDUR SERVI-
CE S.R.L., ºi a acceptat la platã
facturi, reprezentând achiziþii de
bunuri ºi materiale, lucrãri de pie-
truire ºi reabilitare drumuri, lucrãri
amenajare ºi dotare pãrculeþ comu-

Dosarul de abuz în serviciu al fostului primarDosarul de abuz în serviciu al fostului primarDosarul de abuz în serviciu al fostului primarDosarul de abuz în serviciu al fostului primarDosarul de abuz în serviciu al fostului primar
din Malu Mare, pe masa judecãtorilordin Malu Mare, pe masa judecãtorilordin Malu Mare, pe masa judecãtorilordin Malu Mare, pe masa judecãtorilordin Malu Mare, pe masa judecãtorilor

Fostul primar al comunei Malu Mare, Ale-
xandru Dicu, contabila Primãriei, patru ad-
ministratori de societãþi comerciale ºi diri-
gintele de ºantier de la lucrarea de înfiinþa-
re a parcului comunal Malu Mare au fost
trimiºi în judecatã de procurorii Parchetului
Curþii de Apel Craiova într-un dosar vizând

comiterea de infracþiuni de abuz în serviciu,
complicitate la abuz în serviciu, înºelãciune
ºi infracþiuni de fals, fapte prin care s-a cre-
at un prejudiciu de peste 822.000 lei. Dosa-
rul s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova,
unde este acum analizat în camera prelimi-
narã, inculpaþii fiind sub control judiciar.

Pe 17 august a.c., poliþiºtii de la Serviciul de Investigare a
Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ Dolj, în baza mandatelor
emise de procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova, fãceau 7 percheziþii în localitãþile Craiova, Malu Mare, Câr-
cea, Filiaºi ºi Bãileºti din judeþul Dolj, Pantelimon, judeþul Ilfov
ºi Drãgãneºti – Olt, judeþul Olt, la locuinþe aparþinând inculpaþi-
lor. Alexandru Dicu (ridicat de pe litoral, unde îºi petrecea con-
cediul), Rodica Cotea, Florentina Stoian, Constantin Petrache ºi
Gheorghe Ardeleanu au fost reþinuþi pentru 24 de ore, iar pe 18
august au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova, care a respins
propunerea de arestare ºi i-a plasat pe sub control judiciar.

nal, bunurile fiind achiziþionate la
preþuri supraevaluate ºi, de aseme-
nea, lucrãrile au fost supraevalua-
te ºi supradimensionate sau nu au
fost executate în realitate, încãl-
când dispoziþiile art. 3 ºi art. 5 din
O.U.G. nr. 119/1999 ºi art. 54 alin.
6 din Legea 273/2006 ºi producând
un prejudiciu de 822.352,23 lei”.

În plus, mai spun anchetatorii, pe
19 decembrie 2011 ºi 24 septembrie
2012, pentru obþinerea tranºelor de
finanþare, aferente contractului pen-
tru finanþare nerambursabilã nr. 222/
N/24.05.2011, încheiat cu Adminis-
traþia Fondului pentru Mediu – Di-
recþia Implementare Proiecte, în ve-
derea realizãrii obiectivului de inves-
tiþie „Înfiinþare parc comunal - co-
muna Malu Mare, judeþul Dolj”, in-

culpatul Dicu Alexandru a înaintat
Administraþiei Fondului pentru Me-
diu documente justificative, care ates-
tau în fals efectuarea anumitor lu-
crãri, care nu au fost executate în
realitate sau au fost executate parþi-
al, parte din cantitãþile de materialele
utilizate fiind supradimensionate, do-
cumente pe care le-a atestat ºi apro-
bat în calitate de reprezentant al
U.A.T.C. Malu Mare.

Inculpaþii, cu facturile „umflate”
la control

Procurorii ºi poliþiºtii doljeni au
documentat ºi au reþinut în rechi-
zitoriu, detaliat, activitatea infrac-
þionalã a fiecãruia dintre inculpaþi.
Astfel, Petrache Constantin, în
calitate de administrator al S.C.
MITDUR SERVICE S.R.L., la data
sãvârºirii faptelor, a emis factura
nr. 0000061/23.06.2009 în valoa-
re de 69.529,32 lei, pentru produ-
se a cãror valoare a fost supraeva-
luatã, preþurile acestora depãºind
cu mult preþurile existente pe piaþã
la momentul efectuãrii achiziþiilor,
iar ulterior a încasat de la Primãria
comunei Malu Mare contravaloa-
rea acestor produse furnizate,
suma încasatã în plus ºi în mod

nejustificat fiind de 61.885,84 lei.
Inculpatul Gheorghe Ardeleanu,

în calitate de reprezentant al S.C.
SILVIA METAL S.R.L., a emis fac-
turile nr. 071/23.10.2009 în valoa-
re de 29.750 lei, nr. 074/
23.10.2009, în valoare de
38.996,30 lei, nr. 094/17.06.2010,
în valoare totalã de 73.780 lei ºi nr.
136/26.04.2012, în valoare totalã de
58.812,20 lei, pentru produse a cã-
ror valoare a fost supraevaluatã,
preþurile acestora depãºind cu mult
preþurile existente pe piaþã la mo-
mentul efectuãrii achiziþiilor, iar, ul-
terior, a încasat de la Primãria co-
munei Malu Mare contravaloarea
acestor produse furnizate, suma
încasatã în plus ºi în mod nejustifi-
cat fiind de 135.335,81 lei.

Inculpata Stoian Florentina, în
calitate de administrator al S.C. MI-
FLAN S.R.L., la data comiterii fap-
telor, a emis facturile nr. 78/
30.05.2012, în valoare de 66.377,52
lei, ºi nr. 80 din 01.06.2012, în va-
loare de 66.384,00 lei, pentru lucrãri
de pietruire ºi reprofilare drumuri
comunale pe raza Comunei Malu
Mare, ce nu au fost executate în to-
talitate, iar, ulterior, a încasat de la
Primãria comunei Malu Mare con-
travaloarea acestor lucrãri, suma în-
casatã în plus ºi în mod nejustificat
fiind de 105.321,66 lei.

Inculpata Zimþa Gigi, în calita-
te de administrator al S.C. GIDAZI
PROD COM S.R.L., în perioada
2011 – 2013, a întocmit situaþii de
platã ºi a emis facturi pentru lu-
crãri neexecutate sau executate
parþial, supradimensionând canti-
tãþile de materiale utilizate la ob-
iectivul „Înfiinþare parc comunal -
comuna Malu Mare, judeþul Dolj”,
încasând, în mod nejustificat, de
la Primãria Comunei Malu Mare
contravaloarea acestor lucrãri ne-
executate, suma încasatã în plus
ºi în mod nejustificat fiind de
519.808,92 lei.

Contabila ºi dirigintele de ºantier,
complicii primarului

Inculpata Cotea Rodica, în ca-
litate de contabil în cadrul Primã-
riei comunei Malu Mare, în perioa-
da 25.06.2009 – 25.06.2012, a în-
tocmit ºi semnat note justificative
ºi referate, prin care a atestat, în
mod necorespunzãtor realitãþii, cã
exista aprobare pentru deschide-
rea de credite ºi finanþare pentru
investiþiile la obiectivele ,,achiziþie
directã de produse plãcuþe nume-
re de casã ºi plãcuþe stradale”; ,,pi-
chete incendiu ºi spaþiu de auto-

buz”, ,,panouri de informare”,
,,plãcuþe nomenclaturã stradalã” ºi
,,reprofilare drumuri”, iar ulterior
a întocmit ordine de platã, aproba-
te de cãtre primarul Dicu Alexan-
dru, prin care s-a dispus virarea în
conturile din Trezorerie ale S.C.
MITDUR SERVICE S.R.L., S.C.
SILVIA METAL S.R.L. ºi S.C.
MIFLAN S.R.L. a diferite sume de
bani, reprezentând contravaloarea
unor produse sau lucrãri, a cãror
valoare a fost supraevaluatã, pre-
þurile acestora depãºind cu mult
preþurile existente pe piaþã la mo-
mentul efectuãrii achiziþiilor.

Inculpatul Diþã ªtefan, în cali-
tate de diriginte de ºantier ºi res-
ponsabil cu urmãrirea ºi suprave-
gherea tehnicã a lucrãrilor de in-
vestiþii pentru obiectivul „Înfiinþa-
re parc comunal - comuna Malu
Mare, judeþul Dolj”, conform con-
tractului de prestãri servicii nr.
7845/09.11.2011, în perioada de-
cembrie 2011 – aprilie 2012, cu
intenþie, a atestat, în fals, efectua-
rea anumitor lucrãri, care nu au
fost executate în realitate sau au
fost executate parþial, parte din
cantitãþile de materialele utilizate
fiind supradimensionate în situa-
þiile de platã ºi procesele - verbale
privind lucrãrile de construcþii, aju-
tând, în acest mod, la sãvârºirea
de cãtre primarul Dicu Alexandru
a infracþiunii de înºelãciune ºi de-
terminând Administraþia Fondului
de Mediu sã plãteascã în mod ne-
cuvenit suma de 519.808,92 lei.

Dosarul s-a înregistrat pe rolul
Judecãtoriei Craiova, unde este
acum analizat în camera prelimi-
narã. Acesta este al doilea dosar în
care este inculpat fostul primar din
Malu Mare, primul fiind pe rolul
Tribunalului Dolj, unde este jude-
cat pentru infracþiuni cu violenþã
comise în campania electoralã.
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Protestul de la Craiova s-a des-
fãºurat  în contextul miºcãrilor de
la nivel naþional. Coaliþia „Solidari
pentru Sãnãtate”, formatã din 9 or-
ganizaþii non-guvernamentale care
apãrã drepturile pacienþilor ºi or-
ganizaþiile naþionale reprezentative
ale medicilor de familie, a iniþiat ieri
un protest public în toatã þara faþã
de subfinanþarea cronicã a asisten-
þei medicale primare din România
ºi de imposibilitatea de practicã
optimã a medicinii de familie, aver-
tizând totodatã cã întregul sistem
va intra în colaps ºi va lãsa milioa-
ne de pacienþi fãrã îngrijirea medi-
calã  la care au dreptul în calitate
de plãtitori de taxe ºi impozite.

Birocraþia ºi subfinanþarea,
marile probleme ale medicinii
de familie

Medicii de familie solicitã asi-
gurarea condiþiilor necesare pen-
tru desfãºurarea activitãþii în sco-
pul îmbunãtãþirii asistenþei medi-
cale a populaþiei din România. De
asemenea, cadrele medicale cer
creºterea finanþãrii medicinii de fa-
milie, pentru echilibrarea finanþã-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Medici de familie, însoþiþi de pacienþi, au
pichetat, ieri, Prefectura Dolj în semn de ne-
mulþumire vizavi de mãsurile luate de Gu-
vern privind acordarea serviciilor de sãnã-
tate din sectorul medicinã primarã. Docto-
rii susþin cã timpul petrecut alãturi de pa-
cient a scãzut dramatic din cauza birocra-

þiei, accesul bolnavilor la tratament fiind
îngrãdit de protocoale de prescriere neco-
relate cu realitãþile sistemului ºi cu dovezi-
le ºtiinþifice actuale. Medicii de familie acu-
zã, de asemenea, cã existã limitãri neper-
mise  în accesarea unor investigaþii nece-
sare pentru diagnosticul precoce.

În practica medicalã, recunoaºterea unei
boli ºi elaborarea diagnosticului se realizea-
zã prin anamnezã, examen clinic ºi investi-
gaþii paraclinice.

Dacã pentru formele clasice ale unor der-
matoze, abilitatea medicului, rod al experi-
enþei ºi pregãtirii permanente, este suficien-
tã pentru un diagnostic corect, pentru alte
maladii diagnosticul necesitã investigaþii pa-
raclinice, uneori deosebite, care sunt, din

Dermatologii olteni se reunesc la Craiova
Mâine, la Craiova, va avea loc conferinþa de toamnã

a Asociaþiei Dermatologilor din Oltenia (ADO), prin-
cipalele teme fiind importanþa examenelor complemen-
tare în dermatologie ºi exemplificarea dificultãþilor de

diagnostic prin cazuri clinice. Aceastã manifestare re-
prezintã un schimb de experienþã între medicii der-
matologi din judeþele Olteniei (Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea
ºi Mehedinþi).

nefericire, la îndemâna numai anumitor cen-
tre medicale.

Unele investigaþii paraclinice sunt speci-
fice profilului dermato-venerologic ºi sunt
foarte importante pentru precizarea diagnos-
ticului, a rãsunetului bolii asupra organismului
ºi, nu în ultimul rând, sunt necesare pentru
conducerea tratamentului.

Vor fi prezentate în detaliu examenele com-
plementare clasice precum examenul histo-
patologic, testele alergologice, imunofluores-
cenþa, dar ºi investigaþii de mare actualitate
precum  dermatoscopia, microscopia con-
focalã, microscopia electronicã ºi tehnicile
de biologie molecularã utile în dermatologie.

Vor fi prezentate studii
ºi cazuri clinice deosebite

La secþiunea „Exemplificarea dificultãþi-
lor de diagnostic prin cazuri clinice”, vor fi

prezentate cazurile deosebite, care au nece-
sitat examene complementare pentru preci-
zarea diagnosticului.

Un subiect de mare actualitate în dome-
niul cercetãrii dermatologice îl reprezintã
microbiomul cutanat, definit prin ansamblul
germenilor bacterieni, micobacterieni, para-
zitari ºi fungici cu care suntem într-un sis-
tem simbiotic.

„Microbiomul cutanat este foarte bogat
ºi complex. El conþine în medie un milion
de germeni/cm2 ºi în jur de 500 de specii.
Acesta diferã în funcþie de sexul persoanei
ºi, de asemenea, existã o variabilitate tem-
poralã la acelaºi individ. Factorii care in-
fluenþeazã densitatea microbiomului cuta-
nat sunt factorul genetic, mediul, tratamen-
tul medicamentos prelungit, contactul in-
teruman sau cu animalele. Cât priveºte mi-
crobiomul cutanat ºi afecþiunile dermato-

logice, în ultimii ani s-au deschis noi direc-
þii de cercetare care se referã la acnee, ro-
zacee, dermatita atopicã etc. Deºi rezulta-
tele acestor cercetãri nu sunt încã conclu-
dente, nu este exclus ca în viitor sã ne
ofere noi explicaþii privind fiziopatologia
diverselor afecþiuni cutanate ºi chiar sã
ofere alte perspective terapeutice. Discu-
þiile pe baza acestui subiect vor fi incitan-
te ºi sperãm cã vor trezi interesul pentru
cercetare în rândul tinerilor dermatologi din
Oltenia”, a precizat prof. univ. dr. Virgil
Pãtraºcu, preºedintele Asociaþiei Dermato-
logilor din Oltenia.

Programul ºtiinþific este foarte bogat,
cuprinzând referate ºi lucrãri ºtiinþifice (stu-
dii ºi cazuri clinice deosebite), care sunt
publicate în volumul conferinþei (174 de pa-
gini). Conferinþa este acreditatã de Colegiul
Medicilor din România.

rii în sistemul public de sãnãtate.
O altã revendicare este recunoaº-
terea importanþei rolului medicu-
lui de familie ºi respectarea drep-
turilor constituþionale ale medici-
lor ºi pacienþilor.

„Protestãm, astãzi, din cauza
birocraþiei cu care ne confruntãm,
birocraþie ce înseamnã timp mai
puþin petrecut alãturi de pacient.
În egalã mãsurã, solicitãm ºi o fi-
nanþare mai bunã a medicinii de
familie. În urmãtorii cinci ani existã
riscul ca milioane de asiguraþi sã
rãmânã neacoperiþi. Mai ales în
mediul rural. Trebuie þinut cont de
faptul cã medicina de familie este
medicina de bazã. Avem stabilit un
calendar al protestelor, iar pe 11
noiembrie câte 50 de medici din
fiecare judeþ se vor deplasa la Bu-
cureºti”, a precizat dr. Adriana
Dogaru, preºedintele Societãþii
Naþionale de Medicina Familiei
(SNMF) filiala Dolj.

2 din 3 români riscã sã rãmânã
fãrã medic de familie

Timpul consultaþiei este irosit,
potrivit medicilor de familie, cu ac-

tivitãþi administrative, nemedica-
le, birocratice, care au fost dele-
gate medicului. Pe termen mediu
ºi lung aceastã situaþie duce la de-
profesionalizarea medicului, la
scãderea performanþelor profesi-
onale ºi este una din cauzele prin-
cipale ale emigrãrii.

Conform unei analize realizate
de SNMF ºi FNPMF, 2 din 3 ro-
mâni riscã sã rãmânã fãrã medic
de familie în condiþiile în care po-
pulaþia României îmbãtrâneºte ºi
odatã cu aceastã tendinþã creºte
incidenþa bolilor care creeazã po-
veri economice ºi sociale extrem
de importante: bolile cardiovascu-
lare, boli oncologice, boli respira-
torii sau boli inflamatorii.

Existã o tendinþã negativã, de ie-
ºire a medicilor de familie din sis-
tem, fie din cauze naturale (pensi-
onare) fie prin migraþia forþei de
muncã ºi intrarea unui numãr scã-
zut de medici tineri care refuzã
aceastã specialitate. Aceastã ten-
dinþã este acceleratã de subfinan-
þarea sistemului naþional de asis-
tenþã medicalã primarã ºi de lipsa
oricãror politici de atragere a tine-
rilor medici cãtre cele 600 de lo-

calitãþi din zonele rurale lipsite de
medici de familie, de care depind
nu doar gradul de sãnãtate al po-
pulaþiei, ci ºi realizarea unor eco-
nomii importante pentru bugetul de
stat. Aceastã tendinþã negativã va
conduce la un colaps total al siste-
mului de medicinã primarã.

Conform analizei proiective re-
alizate de SNMF ºi FNPMF pe un
eºantion de medici de familie re-
prezentativ demografic pentru toa-
tã þara, în anul 2030, doar 1 din 3
pacienþi români va mai avea un
medic de familie, în condiþiile în
care se aºteaptã ca numãrul pen-
sionarilor – segmentul populaþio-
nal cu cea mai mare nevoie de asis-
tenþã medicalã primarã – sã repre-
zinte aproximativ 30% din totalul
populaþiei României.

Numãrul consultaþiilor a crescut
cu 50% faþã de anul 2009

Analiza mai aratã cã numãrul
mediu al consultaþilor medicale acor-
date de medicii de familie a crescut
cu mai mult de 50% faþã de anul
2009. Conform datelor INS, aproa-
pe jumãtate din populaþia rezidentã a
apelat, cel puþin o datã, la medicul
de familie sau la un medic de medi-
cinã generalã în ultimele 12 luni, efec-
tuând în medie 3,7 consultaþii.

„Acest lucru demonstreazã un
grad de aglomerare ºi încãrcare fãrã
precedent a cabinetelor medicilor de
familie, care creºte presiunea pe sis-
temul de asistenþã medicalã prima-
rã. Din 1999 pânã în 2017, bugetul
FNUASS a crescut de 18,1 ori, în
timp ce alocãrile pentru asistenþa
medicalã primarã de doar 12 ori. Dacã
raportul de creºtere ar fi fost respec-
tat, bugetul AMP ar fi trebuit sã fie în
2017 de 2,538 miliarde lei, adicã cu
858 milioane lei mai mare decât este
acum, respectiv de 8,78% din
FNUASS total, faþã de 5,83% cât este
în prezent. Dacã adãugãm ºi nevoia
dezvoltãrii fireºti a cabinetelor de
medicina familiei, pentru oferirea unor
servicii diversificate ºi de calitate, este
evident cã se impune un procent Eu-
ropean din bugetul Sãnãtãþii pentru
medicina de familie, adicã minimum
10% din FNUASS total”, aratã me-
dicii de familie.
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Carles Puigdemont transferã scandalul în... Belgia!Carles Puigdemont transferã scandalul în... Belgia!Carles Puigdemont transferã scandalul în... Belgia!Carles Puigdemont transferã scandalul în... Belgia!Carles Puigdemont transferã scandalul în... Belgia!
MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele destituit al comunitãþii au-
tonome catalane, Carles Puigdemont, nu
a rãspuns la convocarea de ieri a justiþiei
de la Madrid, solicitând sã fie audiat în
Belgia, cum a declarat avocatul sãu, Paul
Beckaert, pentru televiziunea publicã din
Barcelona. Potrivit apãrãtorului sãu fla-
mand, Carles Puigdemont ar fi expus unui
risc ridicat dacã s-ar prezenta la Audien-
cia National. Instanþa care se ocupã de
„dosarele speciale”. Numai cã sustrage-
rea sa interogatorului ridicã probleme...
Bruxelles-ului ºi, deja, premierul Charles
Michel a declarat cã ex-preºedintele ca-
talan nu se aflã în Belgia, „nici ca invitat,
nici la iniþiativa guvernului”, dar „libera
circulaþie în spaþiul Schengen îi permite
sã fie în Belgia fãrã nici o formalitate, fi-
ind tratat ca un cetãþean european”. Toa-
tã aceastã poveste, de la o zi la alta mai
complicatã, este exact ce lipsea coaliþiei
de guvernãmânt, condusã de Charles Mi-
chael, care grupeazã partidul sãu liberal
francofon ºi trei formaþiuni flamande, pre-

zente în alianþa neo-flamandã (N-VA),
condusã de primarul oraºului Anvers, Bart
de Wever, acesta declarând: „Carles Puig-
demont este un prieten ºi totdeauna este
binevenit”. Partidul socialist al fostului
premier, Elio Di Rupio, opineazã cã în joc
este acum credibilitatea internaþionalã a
þãrii, putându-se înþelege o complicitate a
guvernului belgian cu independendentiºtii
catalani. Oricum, Belgia poate antrena un
conflict internaþional nefast, scrie edito-
rialistul cotidianului „Standard”. Pânã
acum, Charles Micheal a tergiversat rãs-
punsul la întrebãrile parlamentarilor opo-
ziþiei ºi guvernul sãu riscã plonjarea în
crizã. Una de care nu avea nevoie, fiindcã
a trãit-o. În Catalonia, dupã instituirea art.
155 din Constituþie, care prevede suspen-
darea temporarã a autonomiei, nici un act
de nesupunere civicã nu a fost manifes-
tat, în rândul celor 300.000 de funcþio-
nari publici ºi toate activitãþile se deru-
leazã fãrã probleme. Sã revenim însã. De-
spre Carles Puigdemont se spune cã este

dispus sã coopereze cu justiþia spaniolã
ºi belgianã. Numai cã situaþia devine de-
licatã, ex-preºedintele Cataloniei poziþi-
onându-se între lege ºi ficþiune. Cum Bel-
gia este o þarã a Uniunii Europene, ca ºi
Spania, judecãtorii de instrucþie de la Au-
diencia National, fie îl vor cita la Bruxel-
les, fie vor solicita arestarea directã a lui
Carles Puigdemont. Ca un detaliu, la Tri-
bunalul Suprem a fost citatã, ieri, ºi Car-
me Forcadell, preºedinta Parlamentului
de la Barcelona. Între alþii. Deocamdatã,
Comisia Europeanã, Consiliul European
ºi Parlamentul European ignorã circul
sordid al lui Carles Puigdemont, acesta
„vãtãmând pur ºi simplu istoria Catalo-
niei”. Unde independentismul a absorbit,
în ultimele luni, toate energiile. S-a dorit
separarea Cataloniei, fãrã a se þine cont
de distrugerea coeziunii sociale a Catalo-
niei. Un teritoriu generos, deloc respin-
gãtor, care a primit, de-a lungul timpului,
numeroase persoane din alte regiuni ale
Europei, chiar ºi din Maghreb. Unitatea

Spaniei a fost pusã în pericol, cum de-
monstreazã manifestãrile pro-spaniole.
Declaraþia de independenþã a proclamat
o „republicã solidarã”, fãrã ca politica so-
cialã sã fie pe aceastã linie. Fiindcã edu-
caþia ºi sãnãtatea au rãmas subfinanþate,
de-a lungul anilor. Ceea ce poate surprin-
de este faptul cã, la nivel naþional, PDe-
CAT (Partidul Democrat Catalan), for-
maþiunea lui Carles Puigdemont, a votat
sistematic alãturi de Partidul Popular al
conservatorului Mariano Rajoy, actualul
premier. În 2012, de pildã, Artur Mas, pre-
ºedintele Cataloniei, considera regiunea
drept un model de descentralizare, felici-
tându-se. Fireºte, opþiunile politice tre-
buie respectate, ºi independentismul este
una dintre ele. Se vorbeºte acum de ne-
cesitatea reformãrii Constituþiei, care da-
teazã din 1978, astfel încât aceasta sã
menþioneze pluritatea culturalã ºi multi-
lingvisticã, sã defineascã Spania ca o
„naþiune a naþiunilor”. Pânã atunci însã,
asistãm la o hispanofobie spaniolã.

Personajul principal omagiat
este generalul de marinã Nico-
lae Dumitrescu-Maican, cel cã-
ruia i-a fost încredinþatã, în anul
1877, comanda bateriilor de
coastã de la Calafat, acestea fi-
ind încadrate, în majoritate, cu
marinari. În timpul inspecþiei, la
bateriile de la Calafat, Principele
Carol I a ordonat deschiderea
focului asupra Vidinului. La pri-
ma loviturã româneascã, acesta
a rostit celebra expresie „Asta-i
muzica ce-mi place!”. La data de
7 noiembrie 1877, bateria de
mortiere „Perseverenþa” a înca-
drat monitorul otoman „Podgo-
riþa”, iar la cea de-a 77-a salvã l-
a scufundat ºi, odatã cu acesta,
încã un remorcher ºi douã ºle-
puri otomane.

Glorioasele fapte de vitejie ale
marinarilor militari români din tim-

140 de ani de la victoria obþinutã, pe Dunãre,
de marinarii militari români
Forþele Navale Române marchea-

zã, printr-o serie de evenimente pla-
nificate în perioada 3-7 noiembrie,
împlinirea a 140 de ani de la victo-

ria obþinutã, pe Dunãre, de mari-
narii militari români, în timpul Rãz-
boiului de Independenþã, împotri-
va otomanilor.

Generalul de marinã Nicolae Dumitrescu-Maican a avut un
rol marcant în evoluþia Marinei Militare Române moderne, fiind
considerat ctitorul acesteia. A îndeplinit trei mandate la conduce-
rea Flotilei Române, douã mai scurte, unul în anul 1874 ºi altul în
anul 1877, iar cel de-al treilea, cu o duratã de nouã ani, în perioada
aprilie 1879 – mai 1888.

pul Rãzboiului de Independenþã,
precum ºi personalitatea remarca-
bilã a generalului de marinã Nico-
lae Dumitrescu-Maican, vor fi adu-
se, din nou, în atenþia publicului,
prin intermediul unor evenimente,
organizate la Constanþa, în satul
Tonea din judeþul Cãlãraºi ºi la Ca-
lafat, în judeþul Dolj.

Simpozion la Muzeul de Artã
ºi Etnografie – Palatul „Marincu”

Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân” din Constanþa va gãzdui
astãzi simpozionul intitulat „Româ-
nia ºi oamenii sãi în timpul Rãzbo-
iului de Independenþã”. În satul
Tonea, comuna Modelu din jude-
þul Cãlãraºi, locul unde generalul
Maican ºi-a gãsit sfârºitul în urma
unui tragic accident, va avea loc
duminicã, 5 noiembrie, un moment
festiv prin care se va acorda ºcolii

din localitate denumirea onorificã
„Generalul de marinã Nicolae Du-
mitrescu-Maican”.

La Calafat, va fi organizat marþi,
7 noiembrie, un ceremonial militar
ºi religios la Monumentul Indepen-
denþei, precum ºi un simpozion la
Muzeul de Artã ºi Etnografie – Pa-
latul „Marincu”.

La toate evenimentele menþio-
nate, au fost invitaþi reprezentanþi
ai Ministerului Apãrãrii Naþionale,
ai autoritãþilor publice locale, pre-
cum ºi strãnepoatele generalului
de marinã Nicolae Dumitrescu-
Maican, doamnele Alexandra
Iuca-Slavu ºi Maria Mãrgãrita
Iuca, venite, special, de la Paris,
unde locuiesc de aproape o jumã-
tate de veac.

MARGA BULUGEAN

Programul evenimentelor:
• vineri, 3 noiembrie, orele 11.00-12.30, Academia Navalã „Mircea

cel Bãtrân”, Constanþa: în cadrul Simpozionului „România ºi oamenii sãi
în Rãzboiul de Independenþã”, vor fi prezentate lucrãrile „România ºi
Rãzboiul ruso-româno-turc”, „Mihail Kogãlniceanu ºi momentul decla-
rãrii Independenþei de Stat a României”, „Marina Românã la Rãzboiul de
Independenþã”, „Generalul de Marinã Nicolae Dumitrescu-Maican”, „Pro-
gramul de înzestrare al Flotilei României dupã perioada Rãzboiului de
Independenþã”; „Pe urmele generalului Maican”;

• duminicã, 5 noiembrie, orele 11.00-12.30, Satul Tonea, comuna
Modelu, judeþul Cãlãraºi: depunere de flori la monumentul ridicat în faþa
ºcolii din localitate, în anul 1903, de cãtre fratele generalului, Dimitrie
Dumitrescu-Maican, pe locul în care s-a petrecut tragicul accident; dez-
velirea unei plãci cu noua denumire a ºcolii, inaugurarea Colþului Marina-
rului ºi un moment artistic, oferit de cãtre elevi;

• marþi, 7 noiembrie, orele 11.00-12.00, municipiul Calafat, Monu-
mentul de Independenþã – ceremonie militarã ºi religioasã, organizatã de
Statul Major al Forþelor Navale, cu sprijinul autoritãþilor publice locale ºi
al Brigãzii Multinaþionale SE Craiova; orele 12.00-13.30, Simpozion de-
dicat aniversãrii a 140 de ani de la Rãzboiul de Independenþã.
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Un grup de profesori din Grecia –
de la „Second Chance School Tylos
Pref. Irakleiou” – ºi din Belgia („In-
stitut voor Katholiek Secundair On-
derwijs Hoeselt”), participanþi ai cur-

Schimb de bune practici între dascãli europeni, la Liceul „TSchimb de bune practici între dascãli europeni, la Liceul „TSchimb de bune practici între dascãli europeni, la Liceul „TSchimb de bune practici între dascãli europeni, la Liceul „TSchimb de bune practici între dascãli europeni, la Liceul „Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiova
 Liceul „Traian Vuia” continuã programele

de dezvoltare la nivel european. Ieri, la insti-
tuþia de învãþãmânt preuniversitar, profesori

din Grecia ºi Belgia au fost prezenþi în rândul
elevilor, prezentând un schimb de bune prac-
tici între cele douã sisteme educaþionale.

sului din cadrul Erasmus-
+KA1 Project Develop-
ment of Adult Educators
Skills, organizat de Aso-
ciaþia „Dominou” Craiova,
reprezentatã prin prof.  Ma-
riana Stoineac ºi Silvia
Pãtru, alãturi de cele douã
cadre didactice fiind ºi re-
prezentantul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj,
prof. Ani Drãghici, in-
spector proiecte educaþio-
nale, au fost gãzduiþi de Li-
ceul „Traian Vuia”, unde au
asistat la „Schimb de bune
practici”, program desfã-
ºurat în laboratoarele insti-
tuþiei de învãþãmânt craio-
vene. În cadrul activitãþi-
lor, oaspeþilor le-au fost

prezentate rezultatele proiectelor eu-
ropene derulate în ultimii ani de cã-
tre profesori ºi elevi ai liceului.

«Participanþii au fost interesaþi în
mod special de laboratorul multime-

dia pe Axa prioritarã 2. Mediu, reali-
zat în proiectul transfrontalier Româ-
nia – Bulgaria, ECO Education for
healthy enviroment MIS – ETC code
336,la laboratorul de Mecatronicã
având loc o demonstraþie practicã a
unui braþ robotic. Schimbul de expe-
rienþã vine sã fundamenteze colabo-
rarea dintre cadrele didactice craio-
vene ºi participanþi, ca rezultat al Pro-
iectului de mobilitate Erasmus+, cu
titlul „Experienþa europeanã pentru
dezvoltarea competenþelor profesi-
onale în domeniul electronicii ºi
automatizãrilor”,proiect ce a rãs-
puns nevoilor de formare, identifica-
te la nivelul ºcolii de a pregãti forþa
de muncã de calitate, bine instruitã,
cu competenþe profesionale cerute
pe piaþa europeanã a muncii. Proiec-
tul a dezvoltat celor 40 de elevi din
Liceul „Traian Vuia”, clasa a X-a,
competenþe tehnice generale ºi abi-
litãþi practice din domeniul automa-
tizãrilor ºi prelucrãrilor la rece, pre-
cum ºi dezvoltarea competenþelor

lingvistice ºi culturale, a capacitãþii
lor de adaptare la munca ºi viaþa într-
un alt context cultural, care sã-i pre-
gãteascã pentru o tranziþie cât mai
uºoarã de la ºcoalã la locul de mun-
cã. Aceºtia au participat la stagii de
pregãtire – practicã de formare, trei
sãptãmâni în Cipru», a precizat prof.
Luminiþa Elena Lazãr, responsabi-
lul de proiect.

În intervalul 11 octombrie – 1
noiembrie 2017, Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru si Aristia Aman”
a gãzduit cursurile gratuite de lim-

Cursurile de limba italianã de la Aman au ajuns la final

ba italianã susþinute de  Antonio
Di Secli – fost profesor de limbã ºi
culturã italianã la Universitatea
din  Trento, Italia.

Cursurile au fost organizate cu
concursul preotului Marius Reºcea-
nu, persoana care a înlesnit organi-
zarea aceloraºi cursuri în luna martie
2017, în cadrul Facultãþii de Teologie
din  Craiova. Pentru a se asigura o
cât mai amplã deschidere faþã de pu-
blic, cursurile de limba italianã au fost
reluate la Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.    

Cursurile, destinate exclusiv în-
cepãtorilor, s-au desfãºurat sãptã-
mânal, de luni pânã joi,  între orele
16:45 – 18:30, pana la data de 1 no-
iembrie inclusiv.

De-a lungul programului, cursan-
þii, persoane de vârste si profesii di-
ferite, au abordat mai multe metode

ªcoala Gimnazialã  „Lascãr Catargiu”
a fost, ieri, gazda unui eveniment impor-
tant: s-a sãrbãtorit ziua de naºtere a celui
care dã numele instituþiei.A fost o zi im-
portantã, celebratã aºa cum se cuvine.
Manifestare a cuprins mai multe momen-
te: un scurt istoric al ºcolii, prezentat de
prof. Eugenia Pascu (director) ºi consi-
lier educativ prof. Maria Popa; un con-
curs de culturã generalã, în urma cãruia
trei echipe, formate din câte trei elevi ai
instituþiei de învãþãmânt, au fost premia-
te cu diplome ºi cãrþi, o alocuþiune susþi-
nutã de prof. istorie Dãnuþ Brebenoiu
(teza acestuia de licenþã fiind, la Faculta-
tea de Istorie „Gheorghe Asachi” din Iaºi,
chiar despre Lascãr Catargiu); o expozi-
þie omagialã „Pagini din istoria ºcolii”-
.Au fost prezenþi Cristina Ciocoiu, con-
silier judeþean, ºi prof. Alin Vancea ºi
Iuliana Gheorghe, din partea Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Orchestra de coarde a Filarmonicii „Oltenia” (diri-
jor: Gian Luigi Zampieri – Italia) ºi solistul þambalist
Giani Lincan (Olanda) prezintã astã-searã, de la ora
19.00, un recital cu bijuterii muzicale. În program: Gri-
goraº Dinicu – „Hora mãrþiºorului”, Giani Lincan –
„Marº românesc” ºi „Þambalul capricios”, Ivan La-
rionov – „Kalinka”, Aram Haciaturian – „Dansul
sãbiilor” din baletul „Gayaneh”, Nikolai Rimski-
Korsakov – „Zborul cãrãbuºului”, interludiu din
opera „Povestea Þarului Saltan”, J.S. Bach – „Aria”
din Suita în Re major, BWV 1068 º.a. Giani Lincan
este absolvent al Liceului „George Enescu” din Bu-
cureºti ºi fost membru al Orchestrei de Stat „Doina
Armatei” ºi al Ansamblului „Ciocârlia”. La mijlocul
anilor ‘90, s-a stabilit în Olanda, unde a înfiinþat pri-
ma Clasã de Þambal ºi Tradiþii Muzicale Balcanice a
Universitãþii CKC–Zoetermeer. ªi-a construit o carte
de identitate scenicã bine definitã, în mai multe zone
de expresie, pornind de la melosul popular ºi cântul
lãutãresc, abordând jazz-ul ca inspirat improvizator
ºi ajungând, cu succes, la café concért ºi la stilurile
clasice de tip crossover.

MAGDA BRATU

Cuvântul de închidere a sesiunii
i-a aparþinut prof. Ileana Moculescu,
director al Liceului „Traian Vuia”:
„Este un eveniment care este foarte
bine recepþionat, în ceea ce priveºte
formarea profesionalã permanentã a
elevilor ºi profesorilor, prin încheie-
rea de noi parteneriate pe mobilitate
europeanã”.

CRISTI PÃTRU

Elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala Gimnazialã
„Lascãr Catargiu” ºi-au omagiat patronul spiritual

de învãþare ºi au fost evaluaþi în mai
multe rânduri. La finalul programu-
lui, cei 16 participanþi au primit un
certificat de limbã, nivel A1, în urma
susþinerii unui examen cu patru pro-
be, ºi o diplomã din partea Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman’.

„A fost o realã plãcere sã particip
la festivitatea de premiere a progra-
mului de limbã italianã pe care l-am
gãzduit la bibliotecã. Cursanþii, 16
persoane de vârste diferite, au in-
trat în posesia unui binemeritat
atestat de limbã, eforturile ºi rezul-
tatele ultimelor sãptãmâni fiind ab-
solut admirabile. Le mulþumim tutu-
ror celor care au urmat aceste cur-

suri ºi, de asemenea, le mulþumim
celor care au fãcut posibilã o ase-
menea acþiune: profesorul Antonio
Di Secli ºi pr. Marius Reºceanu”, a
declarat Lucian Dindiricã, manage-
rul Bibliotecii Judeþene.

Programul va fi reluat la bibliote-
cã în luna martie a anului 2018. Pro-
fesorul Antonio Di Secli intenþionea-
zã sã desfãºoare cursurile pentru ni-
velurile A1 ºi A2. La cursurile gra-
tuite de limba italianã vor putea par-
ticipa atât absolvenþii acestui prim
curs, dar ºi alte persoane dornice sã-
ºi însuºeascã limba italianã.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi

Aristia Aman”

«Pe 1 noiembrie 1823 se nãºtea Lascãr
Catargiu, patronul spiritual al ºcolii, cel
care a rãmas în conºtiinþa semenilor, dupã
cum afirma Ion Luca Caragiale, „un român
neaoº, fãrã declaraþii teatrale, fãrã apucã-
turi zãnatice, dinastic pânã la târare, pa-
triot cuminte ºi dezinteresat pânã a refuza
un scaun de domnie, cunoscând profund
þara ºi lumea ei”. Titu Maiorescu îl aprecia
ca „onest ºi de o neobositã activitate în
amãnuntele administraþiei”. Dascãlii ºi ele-
vii ºcolii sunt mândri cã au un asemenea
patron spiritual. Prin activitãþile de astãzi
(ieri – n.r.) am pus accent pe aducerea unui
omagiu marelui om politic ºi, în primul rând,
român. Pe 13 noiembrie vom organiza Ziua
ºcolii, la 79 de ani de la înfiinþare, când vã
vom prezenta elevii care, de-a lungul tim-
pului, ne-au fãcut cinste. Sunt pagini în-
tregi de istorie, care se pot citi chiar în
cartea noastrã. De asemenea, la acest mo-
ment omagial, am semnat un parteneriat

cu ªcoala Gimna-
zialã „Nicolae Bãl-
cescu”, pentru co-
pii, în cadrul progra-
mului „Un zâmbet
pentru viitor”, coor-
donator de la prie-
tenii noºtri fiind
prof. Crisanda
Turcu», a precizat
prof. Eugenia Pas-
cu, director al ªco-
lii Gimnaziale „Las-
cãr Catargiu”.

CRISTI PÃTRU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
organizeazã astãzi, începând cu ora 17.00, lansarea vo-
lumului „La braþ cu crocodilul printre catrene ºi epi-
grame”, autor Rodica Nicoleta Ion. La eveniment vor
participa: Carmen ªtefãnescu, scriitor; Camelia Geor-
gescu, scriitor; Petre Gigea Gorun, ambasador; Emilia
Ispas, solist chitarã. Evenimentul se va desfãºura în
sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Lansare de carteBijuterii muzicale, cu un virtuoz
al þambalului: Giani Lincan
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al þambalului: Giani Lincan
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al þambalului: Giani Lincan
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al þambalului: Giani Lincan
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al þambalului: Giani Lincan

Bijuterii muzicale, cu un virtuoz
al þambalului: Giani Lincan
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Anunþul tãu!
SC DANUBE FUEL SRL, titu-

lar al proiectului Construire punct
alimentare nave fluviale-antrepo-
zit fiscal anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj- Fãrã
evaluarea impactului asupra me-
diului ºi fãrã evaluare adecvatã
pentru proiectul menþionat, pro-
pus a fi amplasat în municipiul
Calafat, str.Baba Lupa-Port Cala-
fat, judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã  pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile.

DIRECÞIA Silvicã Dolj anunþã
publicul interesat asupra elaborã-
rii primei versiuni a documentaþiei
privind solicitarea de modificare a
prevederilor amenajamentului sil-
vic al Ocolului Silvic Dãbuleni, UP
IV Troaca, u.a.256 ºi al amenaja-
mentului silvic al Ocolului Silvic
Sadova, UP III, u.a.1B, C, E ºi H, 2A,
3A ºi B, 4A, 8, 10A, 11A, 12A, 14A,
16A ºi D ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, jud.Dolj, site-
ul APM Dolj (http://apmdj.anpm.ro),
sediul titularului Direcþia Silvicã
Dolj: strada Iancu Jianu, nr.19, Cra-
iova, jud.Dolj. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. DISTRIBUÞIE ENERGIE

OLTENIA S. A. prin S.C. EXPERT
PRO S.R.L., anunþã, publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: ”INTÃRIRE REÞEA
LEA 20 KV IN VEDEREA CREªTE-
RII SPORULUI DE PUTERE SOLICI-
TAT DE UTILIZATORUL SC CASA
NOASTRÃ SA  - ETAPA I+II”, propus
a fi amplasat în localitãþile Craiova,
Gherceºti,Pieleºti ºi Cârcea„. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, din muni-
cipiul Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
judeþul Dolj ºi la sediul SC EXPERT
PRO SRL, str. Bulevardul Dacia, nr.
58, bl. 5, scara 1, ap. 12, Craiova, ju-
deþul Dolj, în zilele 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 APM
Dolj, municipiul Craiova, str.Petru
Rareº, nr. 1, judeþul Dolj.

Comuna Rast anunþã publicul
interesat de solicitarea obþinerii avi-
zului de gospodãrie a apelor pen-
tru investitia: Infiinþare Sistem de
Canalizare în Satul Rastu Vechi,
Comuna Rast, Judeþul Dolj. Docu-
mentaþia poate fi consultatã la se-
diul ABA JIU ºi Primãria Comunei
Rast; relaþii la telefon: 0745/019.321.

DISTRIBUÞIE ENERGIE OL-
TENIA SA prin SC EXPERT PRO
SRL, anunþã solicitarea obþinerii
avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: Modernizare
LEA 20 kV Pleniþa – Breasta: Re-
alizare buclã 20 kV între LEA 20 kV
Pleniþa – Breasta – Derivaþie 20 kV
Suharu  Verbiþa ºi LEA 20kV Vanju
Mare – Botoºeºti Paia – Derivaþie
Carpen Cleanov -  judeþ Dolj. Re-
laþi la tel. 0744/359.412.

COMUNA GRECEªTI, jude-
þul Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: ÎMPÃDU-
RIREA TERENURILOR CU PE-
RICOL DE ALUNECARE, NE-
PRODUCTIVE SAU NEFOLOSI-
TE, APARÞINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI GRE-
CEªTI, în cadrul proiectului:
,,PLANTÃM FAPTE BUNE ÎN
ROMÂNIA,, INIÞIATIVÃ NAÞIO-
NALÃ PE BAZÃ DE VOLUNTA-
RIAT, Greceºti, sat Greceºti, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, din
municipiul Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, judeþul Dolj ºi la se-
diul Primãriei Greceºti, str. Prin-
cipalã , nr.34 , în zilele de luni
pânã joi între orele 8:00-16:30,
ºi vineri între orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
municipiul Craiova, str.Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

DISTRIBUÞIE ENERGIE OL-
TENIA SA prin SC EXPERT PRO
SRL, anunþã solicitarea obþine-
rii avizului de gospodãrire a
apelor pentru investiþia: ”INTÃ-
RIRE REÞEA LEA 20 KV IN VE-
DEREA CREªTERII SPORULUI
DE PUTERE SOLICITAT DE
UTILIZATORUL SC CASA
NOASTRÃ SA - ETAPA I”cu am-
plamentul în localitãþile Craio-
va, Gherceºti ºi Pieleºti - judeþ
Dolj. Relaþii la tel. 0744/359.412.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea a cinci (5)

funcþii publice de execuþie vacante,  respectiv:
a)-denumire funcþie publicã
1. inspector, cls I, grad Debutant în cadrul Serv.Impozite ºi taxe locale;
2. consilier, cls.I, grad Debutant în cadrul Serv.Impozite ºi taxe locale;
3. inspector, cls.I, grad Principal în cadrul Comp.Financiar Contabil;
4. inspector, cls.I, grad Superior în cadrul Comp.Buget-Plãþi;
5. referent, cls.III, grad Superior în cadrul Comp.Corp control.
b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de 06.12.2017,

ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primãriei,

str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5 zile de la
expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-certificat/diplomã operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)
e) condiþii specifice:
Pentru  funcþia nr.1: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licen-

þã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în specialitatea ºtiinþe economice;

Pentru  funcþia nr.2: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în specialitatea drept ;

Pentru  funcþia nr.3: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licen-
þã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în specialitatea ºtiinþe economice;

                                 - condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor - 5 ani
Pentru funcþia nr.4: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licen-

þã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în specialitatea ºtiinþe economice;

                                 - condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor - 9 ani
Pentru funcþia nr.5: - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu

diplomã de bacalaureat;
                                -condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor - 9 ani
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va cuprinde

documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi specifice funcþiei
publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevãzute de art.49 din
HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei
funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la tel 0251/231.424 int 107.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
TRANSPORT moloz,
diverse. Telefon: 0763/
856.682.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

VÂND apartament 100
mp + 50 mp terasã, etaj
4, zona Severinului,
Hotel Grim. Telefon:
0721/210.472.

Vând apartament 3
camere semideco-
mandat, str. Dezrobirii
etaj 1, 66 mp, Craio-
va. Preþ. 63.000 E. Te-
lefon: 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 cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.

Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.

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

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
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 pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Tele-
fon:0765/261.910

Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând roþi Mercedez
195/65  R-15 , cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
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 hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

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

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.

Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
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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:

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.

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.

Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei
ºi chiuvetã pentru bu-
cãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.

Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atctic,
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, covor persan
2.20/2 – 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând frigider cu 2 uºi
cu congelator defect -
120 lei, cruce albã din
ciment alb 1200-400-
100 cmp - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchie-
toare noi. Telefon:
0351/809.908.

Vând maº inã  de
cusut  e lec t r i cã
pentru piese. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

DIVERSE
Donez mobilã solidã
etaj 5, Craiova, str.
Olteþ. Telefon: 0753/
069.138.
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Universitatea Craiova are doi
reprezentanþi la naþionala under 21
a României, care luptã pentru cali-
ficarea la Campionatul European
din 2019 - Italia. Tricolorii vor în-
tâlni Portugalia, la Ovidiu, pe 10
noiembrie, ºi Þara Galilor, în de-
plasare, pe 14 noiembrie. Tricolo-
rii se aflã pe prima poziþie în grupa
8 de calificare, cu 10 puncte obþi-

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

CS Afumaþi, CS Afumaþi, CS Afumaþi, CS Afumaþi, CS Afumaþi, adversar ineditadversar ineditadversar ineditadversar ineditadversar inedit
pentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtri

În optimile de finalã ale Cupei României, Universitatea
Craiova va întâlni ocupanta locului 4 din Liga a II-a

Fostul oficial al Universitãþii
Craiova, Felix Grigore, a avut
mânã bunã pentru alb-albaºtri la
tragerea la sorþi de la Casa Fot-
balului, fiindcã adversarul ªtiin-
þei în optimile de finalã ale Cupei
României este CS Afumaþi. Echi-
pa ilfoveanã este se aflã pe locul
4 în Liga a II-a, cu 24 de puncte
dupã 14 etape, la 9 puncte de li-
derul Hermandstadt. În turul an-
terior, CS Afumaþi a eliminat-o pe
UTA Bãtrâna Doamnã cu 5-2.
Formaþia ilfoveanã este antrena-
tã de Vasile Neagu ºi are în com-
ponenþã câþiva jucãtori care au
evoluat în Liga I, precum: Rãz-
van Patriche (care a evoluat ºi la
Universitatea Craiova, în Liga a
II-a), Rãzvan Avram, Vasile Ola-
riu sau Mugurel Dedu.

Jocurile din cadrul optimilor
Cupei României vor avea loc
marþi, miercuri ºi joi (28, 29 ºi
30 noiembrie, cu începere de la
ora 13.30, cu exceptia jocuri-
lor televizate. În mod normal,
partida va fi televiziatã în pri-
me-time, iar stadionul din Afu-
maþi nu posedã instalaþie de noc-
turnã, aºa încât partida se va
juca pe un alt stadion ales de il-
foveni sau chiar la Craiova, pe
noul stadion, conform declara-
þiei lui Marcel Popescu: „Sunt
sigur cã oficialii de la CS Afu-
maþi vor accepta propunerea
noastrã, meciul fiind programat
în nocturnã, sã vinã sã joace la
Craiova. Universitatea Craiova
are  în  acest  moment  pr ima
ºansã. O primã ºansã cu un pro-

cent foarte mare, iar primãvara
în Cupa României cu siguranþã
cã ne va aduce un adversar mai
important iar obiectivul Cupa
României rãmâne realizabil.”  

Despre tragerea la sorþi, an-
trenorul Universitãþii, Devis
Mangia, a declarat: „Nu este
vorba de noroc sau ghinion,
despre asta putem vorbi doar

Selecþionerul Ro-
mâniei, Cosmin Con-
tra, a anunþat lista
stranierilor pentru du-
bla cu Turcia ºi Olan-
da. Faþã de lista preli-
minarã, care cuprin-
dea 22 de jucãtori, se-
lecþionerul a renunþat
la 5 dintre aceºtia. Nu
au mai prins lotul Sil-
viu Lung, Iasmin La-
tovlevici, Alexandru
Maxim, Adrian Stoian ºi Dorin Ro-
tariu. Contra a oprit 17 jucãtori care
evolueazã în strãinãtate pentru
meciurile cu Turcia, de la Cluj, ºi
Olanda, de pe Arena Naþionalã.
Stranierii convocaþi pentru dubla
cu Turcia ºi Olanda: Portari: Cipri-
an Tãtãruºanu (Nantes, 48/0),
Costel Pantilimon (Deportivo La
Coruna, 25/0), Bogdan Lobonþ (AS
Roma, 85/0); Fundaºi: Cosmin
Moþi (Ludogorets, 11/0), Vlad Chi-
richeº (Napoli, 51/0), Dragoº Gri-
gore (Al-Sailiya, 30/0), Cristian
Sãpunaru (22/0), Alin Toºca (9/0);
Mijlocaºi: Rãzvan Marin (Standard,
9/1), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0),

Contra ºi-a ales stranierii pentru
amicalele cu Turcia ºi Olanda

Faþã de convocãrile iniþiale, selecþionerul a renunþat
la S. Lung, Latovlevici, Maxim, Stoian ºi Rotariu

Nicolae Stanciu (Anderlecht, 17/
6), Alexandru Chipciu (Anderlecht,
31/4), Gheorghe Grozav (Kara-
bukspor, 16/3), Gabriel Torje (54/
11); Atacanþi: Florin Andone (De-
portivo La Coruna, 19/1), Claudiu
Keºeru (Ludogorets, 20/6), Bog-
dan Stancu (Bursaspor, 52/14).

Lotul final, care va include ºi
numele jucãtorilor convocaþi din
Liga 1, va fi anunþat ulterior. Ro-
mânia va înfrunta Turcia pe 9 no-
iembrie, de la ora 20:15, pe stadio-
nul ”Dr. Constantin Rãdulescu” din
Cluj-Napoca, ºi Olanda pe 14 no-
iembrie, de la ora 21:00, pe Arena
Naþionalã din Bucureºti. 

Burlacu ºi Vlãdoiu,
la naþionala de tineret

România under 21 întâlneºte adversarii cei mai
dificili din preliminarii: Portugalia ºi Þara Galilor

nute în cele patru partide jucate
pânã în acest moment. Vladimir
Screciu a fost sãrit din schemã de
aceastã datã, dar Andrei Burlacu a
primit un nou apel din partea se-
lecþionerului Daniel Isãilã, care s-a
orientat în premierã cãtre funda-
ºul dreapta ªtefan Vlãdoiu, jucã-
tor împrumutat de Universitatea
Craiova la divizionara secundã

Sportul Snagov. Oltean din Râm-
nicu Vâlcea, în vârstã de 19 ani,
ªtefan Vlãdoiu a fãcut paºii impor-
tanþi în fotbal la Centrul de Copii ºi
Juniori al Universitãþii Craiova ºi
a debutat în Liga I la 17 ani ºi 221
de zile, în victoria cu 2-1 obþinutã
de ªtiinþa în sezonul trecut pe te-
renul Astrei Giurgiu.

Lotul convocat de Daniel Isãilã
pentru meciurile cu Portugalia ºi
Þara Galilor: Portari: Ionuþ Radu
(Avellino), Relu Stoian (Juventus
Bucureºti), Cãtãlin Cabuz (AFC
Hermannstadt); Fundaºi: Cristian
Manea (CFR Cluj), Ionuþ Nedelcea-
ru (FC Dinamo), Alexandru Paºca-
nu (Leicester City), Virgil Ghiþã (FC
Viitorul), Andrei Radu (Aris Limas-
sol), Vlad Olteanu (FC Voluntari),
ªtefan Vlãdoiu (Sportul Snagov);
Mijlocaºi: Dragoº Nedelcu (FCSB),
Dennis Man (FCSB), Marco Dulca
(Swansea), Mihai Dobre (FC
Bury), Ianis Hagi (ACF Fiorentina),
Alexandru Cicâldãu (FC Viitorul-
), Andrei Burlacu (Universitatea
Craiova), Silviu Balaure (AFC As-
tra), Doru Dumitrescu (FC Viito-
rul); Atacanþi: George Puºcaº (Be-
nevento Calcio), Adrian Petre (Es-
jberg), Florinel Coman (FCSB).

dupã meci. Asta este tragerea
la sorþi ºi sperãm sã ne descur-
cãm bine, pentru cã meciul din
Cupa României este în timpul
sãptãmânii, între douã partide
grele din Liga I”. Alexandru
Bãluþã, cãpitanul Universitãþii
Craiova, a comentat ºi el trage-
rea la sorþi: „La prima vedere
pare un meci uºor, dar trebuie

sã fim foarte concentraþi sã
luãm meciul în serios. Trebuie
sã facem ce ºtim noi mai bine
pentru a ne califica mai depar-
te. De data asta am avut noroc
la tragerea la sorþi ºi va trebuie
sã ne concentrãm pe ce avem
noi de fãcut. Nu conteazã îm-
potriva cui jucãm, noi trebuie sã
dãm 100% la fiecare meci”.

Programul optimilor Cupei României:

Univer is i ta tea  Clu j  -  D inamo
Chindia  Târgoviºte  -  Astra

FC Botoºani  -  V i i toru l
CS Afumaþ i  -  Un ivers i ta tea  Cra iova

CS Mioven i  -  Gaz  Metan  Mediaº
Unirea  Slobozia  -  CSM Pol i  Iaº i

ACS Pol i  T imiºoara  -  FCSB
AFC Hermannstadt  -  Juventus Bucureºt i
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Giurgiu, stadion: „Marin Anastasovici”, astãzi, ora 20.45
Astra Giurgiu: Iliev – Belu, Polczak, Erico, Al. Stan – Seto, Nyuiadzi – Ioniþã,

Moise, Balaure – Le Tallec. Antrenor: Eduard Iordãnescu. Rezerve: Lazar –
Biceanu, Radunovic, Dandea, V. Gheorghe, Marquinhos, Chipirliu.

Universitatea Craiova: Calancea – Spahija, Kelic, Tiago Ferreira – Martic,
Zlatinski, Mateiu, Bancu – Burlacu, Gustavo, Bãluþã. Antrenor: Devis Mangia.
Rezerve: Mitrovic – Datkovic, Dimitrov, Screciu, Briceag, Roman, Mitriþã.

Arbitru: Marcel Bârsan (Bucureºti).

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova

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 16 8 4 4 22-14 28
5. Viitorul 16 8 2 6 21-13 26
6. Astra 16 6 6 4 22-16 24
7. Dinamo 16 6 3 7 21-19 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 16 3 2 11 11-28 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 VII- a
FC Botoºani – FC Voluntari, astãzi, ora 18

Astra – „U” Craiova, astãzi, ora 20.45
Viitorul – Sepsi, sâmbãtã, ora 18

Gaz Metan – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.45
CFR Cluj – CSMP Iaºi, duminicã, ora 18

FCSB – Chiajna, duminicã, ora 20.45
Juventus – ACS Poli, luni, ora 20.45

În partida de la Giurgiu se va vedea cât
de bine suportã echipa Craiovei un ºoc de
magnitudinea celui suferit în derby-ul cu
FCSB. Alb-albaºtrii au pierdut doar douã
meciuri în acest campionat, cu echipele care
o preced în clasament, însã dacã eºecul din
Gruia a fost unul controversat ºi oarecum
nemeritat, înfrângerea de la Severin, de sãp-
tãmâna trecutã, poate lãsa urme în special
asupra moralului jucãtorilor ºi, în consecin-
þã, asupra formei sportive a acestora. An-
trenorul Devis Mangia s-a referit, în prefaþa
disputei cu Astra, la partida cu FCSB ca la
un accident, însã problemele pe care echipa
le-a avut în special în faza defensivã s-au
observat ºi în alte meciuri, numai cã de
aceastã datã jucãtorii lui Dicã le-au ºi spe-

Dupã eºecul din derby-ul de la Severin, alb-albaºtrii joacã
în deplasare cu Astra Giurgiu

culat, trasnformând derby-ul într-un coº-
mar pentru fanii olteni. De altfel, inclusiv
meciul din tur cu Astra a reliefat anumite
carenþe în jocul alb-albaºtrilor, mai degrabã
formaþia oaspete fiind atunci mai aproape
de victorie, pe final. Tehnicianul italian a in-
sistat cã nu se va abate de la strategia con-
ceputã pentru acest sezon, aºa cã ne aºtep-
tãm la aceeaºi aºezare cu 3 fundaºi. Para-
doxal, tocmai când se formase oarecum o
tripletã defensivã stabilã, cu Datkovic-Ke-
lic-Tiago, aceasta a dat mari semne de slã-
biciune, erorile nefiind numai individuale, ci
ºi colective, dovadã cã sistemul lui Mangia
nu este nici pe departe pus la punct. Inex-
plicabil de ce Mangia nu a sacrificat unul
dintre cei 3 atacanþi scunzi pentru a-l inte-

gra pe Burlacu, juniorul aflat în creºtere evi-
dentã, preferând în schimb sã-l forþeze pe
Screciu, care nu se regãseºte în acest se-
zon.  Burlacu se simte încrezãtor înainte de
meciul de azi: „Noi ne gândim la urmãtoarea
partidã, vom lua lucrurile bune din meciul
cu FCSB, am analizat toate pãrþile ºi vrem
sã readucem zâmbetul pe buze suporterilor.
Trebuie sã privim înainte, pozitiv, pentru
meciul urmãtor. Cunoaºtem punctele bune
ºi mai puþin bune ale Astrei, dar noi ne vom
vedea de jocul nostru. Suntem montaþi sã
facem o partidã bunã ºi sã obþinem toate
cele trei puncte”. Despre meciul cu Astra,
Devis Mangia a declarat: „Avem un meci greu
în primul rând pentru cã Astra este o echipã
care joacã un fotbal de calitate. În acelaºi
timp, beneficiazã de individualitãþi, de jucã-
tori buni, care pot face diferenþa”.

Edy Iordãnescu va sta în tribunã
Lipseºte de pe banca tehnicã a gazdelor

antrenorul principal Eduard Iordãnescu, sus-
pendat douã etape de Comisia de Disciplinã,
în urma scandalului cu Sebastian Colþescu,
de la meciul cu ACS Poli Timiºoara, arbitrul
craiovean trimiþându-l în tribunã pe tehni-
cian, din cauza vociferãrilor. De asemenea,

vârful Abang este ºi el indisponibil, dupã ce
a fost eliminat tot în partida de pe Bega. Pre-
ºedintele Astrei, Dani Coman, a vorbit de-
spre jocul de astãzi: „Trebuie sã uitãm paºii
greºiþi pe care i-am fãcut. Trebuie sã con-
ºtientizãm cã nu suntem într-o perioadã bunã
în campionat, cã trebuie sã acumulãm punc-
te, sã ajungem în play-off, pentru cã ãsta
este principalul obiectiv al acestui club. Nu
aº putea spune cã jucãtorii de la Craiova sunt
ºifonaþi. Sunt jucãtori de calitate, precum
Bãluþã, Bancu, Mitriþã, care au dat goluri din
faze care nu anunþau nimic. Eu sper ca ju-
cãtorii noºtri sã dea dovadã de maturitate,
inteligenþã ºi sã-ºi dea seama cã nu suntem
într-o perioadã bunã ºi cã trebuie sã ajun-
gem în play-off. Bineînþeles cã Iordãnescu
e nemulþumit de rezultate, dar eu cred cã
jucãtorii vor face un cadou frumos, neavîn-
du-l pe bancã mâiine. Suntem pe o pantã
descendentã, dar sã nu uitãm cã avem foar-
te mulþi jucãtori noi, care au venit dupã o
perioadã lungã de inactivitate. E normal din
punctul meu de vedere sã aibã o perioadã
mai slabã. Am încredere în antrenor cã poa-
te sã-i capaciteze pe toþi la maximum pentru
a face performanþã. Sunt convins cã putem
ieºi din aceastã pasã”.
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