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-  O zicalã veche ne spune cã
“unde-s doi, puterea creºte”, dar
uite cã Popescu, de unul singur
ºi-a crescut averea.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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15 noiembrie 1987, o zi cu ce-
rul acoperit, prin pãrþile locului,
tuºatã de un gri apãsãtor, era de-
dicatã „potrivit calendarului poli-
tic” organizãrii alegerilor locale în
toatã þara. Într-o notã de acalmie,
îngemãnatã cu lehamitea, fiindcã
optimismul de paradã era tot mai
greu de motivat, starea de spirit
fiind de-a dreptul leºinatã. Fuse-
se un an secetos, prost din punct
de vedere agricol, Nicolae Ceau-
ºescu respingea orice reformã re-
alã, considerând-o „o trãdare a
principiilor socialiste”, (...).
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Diabetul ocupã locul doi în
ierarhia bolilor înregistrate în
rândul populaþiei din judeþul
Dolj, dupã bolile cardiovascu-
lare. Peste 42.000 de doljeni
suferã de aceastã afecþiune.
Consideratã una dintre ame-
ninþãrile majore la adresa sã-
nãtãþii populaþiei, diabetul în-
registreazã o creºtere epide-
micã  generând provocãri im-
portante, atât din punct de
vedere medical, cât ºi econo-
mic ºi social.
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Un tânãr doljean în vârstã de 27 de ani, din
localitatea Izvoare, ºi-a pierdut viaþa, ieri dupã-
amiazã, dupã ce un excavator s-a prãbuºit peste
el. Potrivit primelor date ale IPJ Dolj, tânãrul,
Marian Popescu, ºi fratele sãu, au o întreprin-
dere familialã specializatã în lucrãri de construc-
þie ºi tocmai terminaserã de sãpat un ºanþ, pe
strada „Zambilelor” din Craiova, în jurul orei
15.00. Bãrbatul, care conducea utilajul, a vrut
sã-l urce pe platforma cu care îl ºi aduseserã la
faþa locului, însã, în urma unei manevre greºi-

te, excavatorul s-a prãbuºit la pãmânt, prinzân-
du-l pe doljean. Echipajul de Descarcerare din
cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) Dolj l-a scos pe tânãr de sub utilaj, iar
medicii de pe ambulanþã n-au mai putut decât
sã constate decesul acestuia. La faþa locului au
ajuns ºi poliþiºti ai IPJ Dolj, dar ºi inspectori din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj,
fiind deschisã o anchetã pentru a se stabili cu
exactitate circumstanþele producerii tragediei.

CARMEN ZUICAN
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DNA: Fostul ºef al CNADNR,
judecat pentru cã a prejudiciat
compania cu aproape nouã
milioane de lei

Fostul director general al
Companiei Naþionale de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
din România, Dorin Gavril
Debuceanu, a fost trimis în
judecatã de DNA, el fiind
acuzat cã a prejudiciat compa-
nia cu aproape nouã milioane
de euro prin acordarea unor
contracte de asistenþã juridicã.
Dorin Gavril Debuceanu este
acuzat de abuz în serviciu în
formã continuatã.

„Inculpatul Debucean Dorin
Gavril, în calitate de director
general al Companiei Naþionale
de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România SA
Bucureºti, cu încãlcarea
prevederilor legale, a semnat
douã contracte de asistenþã
juridicã, având ca obiect
prestarea de servicii de asistenþã
juridicã pentru cauze strict
determinate ºi un onorariu ºi
alte cheltuieli stabilite ca platã
lunarã, pe întreaga perioadã de
desfãºurare a proceselor”,
potrivit unui comunicat de
presã al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.

Cele douã documente au fost
semnate de Debuceanu în
cursul anului 2008, fãrã sã aibã
aprobarea Consiliului de
Administraþie sau a vreunei
structuri de specialitate din
cadrul CNADNR. Mai mult, nu
era prevãzutã posibilitatea de
reziliere unilateralã a acestor
contracte, aratã DNA. Ca
urmare a încheierii abuzive a
celor douã contracte, Compania
de Autostrãzi a înregistrat o
pagubã totalã de 8.761.387 lei,
rezultatã prin executarea silitã a
celor douã contracte. Dosarul se
va judeca Tribunalul Bucureºti.

Dorin Gavril Debuceanu a
mai fost trimis în judecatã de
procurorii anticorupþie, pentru
sãvârºirea unor infracþiuni
asimilate celor de corupþie, fiind
deja condamnat definitiv la
pedeapsa de trei ani ºi ºase luni
închisoare.
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Mãdãlina Dobrovolschi, purtãtor de cuvânt
al Preºedinþiei, a transmis, ieri, cã ºeful sta-
tului vrea o justiþie independentã, ca rãspuns
la o întrebare legatã de o posibilã solicitare a
lui Klaus Iohannis pentru ca Liviu Dragnea
sã demisioneze, dupã începerea urmãririi pe-
nale în dosarul Tel Drum. “Referitor la acest
subiect, o singurã precizare, faptul ca preºe-
dintele îºi doreºte o justiþie independentã ºi
puternicã, iar beneficiarul este societatea”, a
declarat Mãdãlina Dobrovolschi, purtãtor de
cuvânt al Preºedinþiei.

Întrebatã dacã a existat vreo discuþie între
preºedintele Klaus Iohannis ºi Liviu Dragnea,
dupã ce DNA a început urmãrirea penalã în
cazul preºedintelui PSD , Mãdãlina Dobro-
volschi a afirmat: “Dacã exista o discuþie ofi-
cialã, ea se afla pe agenda publicã”. Preºe-
dintele Klaus Iohannis i-a solicitat lui Liviu
Dragnea, în anul 2016, sã demisioneze, dupã
condamnarea din dosarul Referendumului.

DNA a anunþat luni cã Liviu Dragnea este
urmãrit penal pentru constituirea unui grup
infracþional, abuz în serviciu ºi infracþiuni pri-

PNL ºi USR vor iniþia împreunã
moþiunea de cenzurã împotriva gu-
vernului Tudose, a declarat, ieri,
liderul deputaþilor PNL, Raluca
Turcan, afirmând cã liberali vor
purta discuþii cu UDMR, PMP,
minoritãþile naþionale ºi parlamen-
tarii neafiliaþi. “Am decis sã iniþiem
împreunã aceastã moþiune de cen-
zurã ºi, de asemenea, sã ne adre-
sãm celorlalte formaþiuni de opo-
ziþie sã susþinã aceastã moþiune de
cenzurã. Este în interesul români-
lor sã scãpãm de aceastã guverna-
re falimentarã”, a declarat liderul
deputaþilor PNL Raluca Turcan, la
Parlament, dupã întâlnirea cu re-
prezentanþii USR.

PNL a purtat negocieri, ieri, cu
reprezentanþii UDMR, urmând ca
astãzi sã se încerce discute cu
PMP, cu reprezentanþii minoritã-
þilor naþionale ºi cu parlamentarii
neafiliaþi. “Aceastã moþiune este un
gest de responsabilitate ºi oricine
spune cã este inutilã ºi cã nu-ºi
atinge scopul greºeºte profund

Sindicatul Naþional al Funcþio-
narilor Publici (SNFP) anunþã cã
va da în judecatã Ministerul Mun-
cii dacã instituþia nu va promova
o ordonanþã de urgenþã prin care
fondul de salarii pe 2018 sã fie su-
plimentat.

“Vor fi ºi acþiuni de protest, dar
ministerul va fi ºi dat în judecatã
dacã nu va fi promovatã o ordo-
nanþã care sã suplimenteze fon-
dul de salarii pe 2018, astfel încât
salariile în platã sã rãmânã nemo-
dificate ºi sã poatã fi aplicatã le-
gea salarizãrii aºa cum a fost ne-
gociatã. În condiþiile în care nu va
fi suplimentat fondul de salarii,
acea creºtere de 25% va fi absor-
bitã de trecerea contribuþiei anga-
jatorului pe angajat. (..) Legea sa-
larizãrii prevede o creºtere de 25%
anul viitor, iar în lipsa unei ordo-
nanþe care sã aducã o creºtere de
23%, automat acei 23% vor fi
luaþi din creºterea de 25%. Dacã
nu se face acest lucru pânã la data
la care se elaboreazã legea buge-
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vind deturnarea de fon-
duri europene, în legã-
turã cu favorizarea Tel
Drum în privinþa acor-
dãrii de contracte. Do-
sarul a fost deschis ca
urmare a unui sesizãri
a OLAF (Oficiul euro-
pean antifraudã),
transmisã procurorilor
pe 30 septembrie
2016, privind suspi-
ciuni de obþinere nele-
galã pentru lucrãri de
reabilitare de drumuri
judeþene a unor fon-
duri europene.

“În România nu existã
stat paralel”

Mãdãlina Dobrovol-
schi, purtãtor de cu-
vânt al Preºedinþiei, a

declarat cã în România nu existã un stat pa-
ralel ºi cã aceasta este invenþia unor oameni
cu probleme în Justiþie. Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, a declarat, ieri, cã “statul paralel” di-
namiteazã obiectivele de dezvoltare durabilã
ale României. “În România nu existã un stat
paralel, este o invenþie a celor care au pro-
bleme cu justiþia. Dacã e sã aduc în atenþia
publicului, e vorba de acest beneficiar real,
al unui sistem sãnãtãs atunci când vorbim de
un stat de drept, e societatea”, a declarat,
marþi, Mãdãlina Dobrovolschi, purtãtor de
cuvânt al Preºedinþiei.

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tã-
riceanu l-a acuzat în trecut pe ºeful statului
Klaus Iohannis cã este produsul statului pa-
ralel, cã este “ºantajabil ºi uºor de manevrat”
de acest sistem. Ieri, Tãriceanu a revenit ºi a
declarat cã acest stat paralel dinamiteazã ob-
iectivele de dezvoltare durabilã ale României.

«Doresc sã fac referire la cea mai impor-
tantã provocare pentru România, fãrã de care
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilã
nu poate fi posibilã. Este o provocare speci-

ficã României, care din pãcate nu a scãpat
definitiv de practicile specifice regimului co-
munist. Nu am cuprins aceastã provocare în
strategia din 2008 dintr-un motiv foarte sim-
plu, pentru cã nu mi-am imaginat cã Româ-
nia nu s-a desprins definitiv de trecutul ei.
Mã refer la ceea ce vedem astãzi cu toþii,
anume „statul paralel”, statul ocult care pune
sub semnul întrebãrii principiile democratice
fundamentale, cum ar fi exercitarea puterii
de cãtre cetãþeni, prin intermediul reprezen-
tanþilor aleºi prin vot, adicã al Parlamentului,
sau separaþia puterilor în stat sau ceea ce
numim global statul de drept», a declarat
Cãlin Popescu Tãriceanu, în cadrul unui eve-
niment despre revizuirea Strategiei Naþionale
pentru Dezvoltarea Durabilã a României, des-
fãºurat la Guvern.

Preºedinþia, dupã anunþul PNL privind
moþiunea : Luptele politice îºi au locul

în altã parte
Purtãtorul de cuvânt al preºedintelui Klaus

Iohannis, Mãdãlina Dobrovolschi, a decla-
rat, ieri, cã ºeful statului îºi doreºte un cli-
mat stabil pe scena politicã ºi cã luptele po-
litice îºi au locul în altã parte, ca rãspuns la
o întrebare legatã de moþiunea de cenzurã
anunþatã de PNL.

Întrebatã care este opinia preºedintelui
Klaus Iohannis asupra a ceea ce se întâmplã
pe scena politicã, în contextul în care PNL a
anunþat cã va depune o moþiune de cenzurã
împotriva Guvernului Tudose, Mãdãlina Do-
brovolschi a rãspuns cã: „Domnul preºedin-
te îºi doreºte, evident, ca lucrurile sã condu-
cã spre un climat de stabilitate pentru cã, pânã
la urmã, în centrul preocupãrilor se aflã ce-
tãþeanul român, care trebuie sã simtã cã lu-
crurile au o evoluþie pozitivã. Luptele politice
îºi au locul în altã parte”.

Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a anun-
þat, luni, la finalul ºedinþei Biroului Executiv al
partidului, cã liderii liberali au cãzut de acord
sã depunã o moþiune de cenzurã, urmând sã
fie iniþiate discuþii pentru obþinerea susþinerii
din partea altor formaþiuni parlamentare.

Funcþionarii Publici avertizeazã cã vor
da în judecatã Ministerul Muncii, dacã

nu le cresc salariile aºa cum au negociat
tului, degeaba se face ulterior. Am
înþeles cã în luna noiembrie tre-
buie terminat bugetul. Noi avem
douã acþiuni: de instanþã ºi de pro-
test”, a declarat Sebastian Opres-
cu, liderul sindicatului, pentru
MEDIAFAX.

Guvernul a adoptat, sãptãmâna
trecutã, ordonanþa de urgenþã prin
care este modificat Codul Fiscal,
prevederile urmând sã intre în vi-
goare de la 1 ianuarie 2018. Ordo-
nanþa de urgenþã modificã ºi com-
pleteazã Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal ºi prevede mutarea
CAS de la angajator la salariat cu
reducerea cotei totale de contribu-
þii sociale de la 39,25% la 37,25%,
splitarea plãþii TVA, ridicarea pla-
fonului pentru microîntreprinderi la
un milion de euro ºi instituirea con-
tribuþiei asiguratoare pentru mun-
cã de 2,25% din fondul de salarii,
dar ºi scãderea de la 16% la 10% a
impozitului pe venituri ºi creºterea
salariului minim pe economie de la
1.450 la 1.900 de lei.

PNL ºi USR vor iniþia împreunã
moþiunea de cenzurã împotriva

guvernului Tudose
pentru cã România prosperã tre-
buie sã fie o Românie democrati-
cã în care Opoziþia, atunci când
sesizeazã derapaje uriaºe ale ce-
lor de la guvernare, are ca instru-
ment o moþiune de cenzurã, ori
aceastã guvernare a ratat în mai
puþin de un an de zile orice pro-
misiune din campania electoralã ºi
din programul de guvernare, mai
mult decât atât ºi-a dat jos pro-
priul guvern. Este dispusã oricând,
aºa cum am vãzut, sã-ºi zboare ºi
al doilea guvern”, spus Turcan.

Preºedintele PNL, Ludovic Or-
ban, a anunþat, luni, la finalul
ºedinþei Biroului Executiv al par-
tidului, cã liderii liberali au cãzut
de acord sã depunã o moþiune de
cenzurã, urmând sã fie iniþiate dis-
cuþii pentru obþinerea susþinerii din
partea altor formaþiuni parlamen-
tare. Decizia a fost luatã în unani-
mitate, într-o ºedinþã a Biroului
Executiv Naþional la care au par-
ticipat ºi membrii grupurilor par-
lamentare.
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MIRCEA CANÞÃR

15 noiembrie 1987, o zi cu ce-
rul acoperit, prin pãrþile locului, tu-
ºatã de un gri apãsãtor, era dedica-
tã „potrivit calendarului politic” or-
ganizãrii alegerilor locale în toatã
þara. Într-o notã de acalmie, înge-
mãnatã cu lehamitea, fiindcã opti-
mismul de paradã era tot mai greu
de motivat, starea de spirit fiind de-
a dreptul leºinatã. Fusese un an se-
cetos, prost din punct de vedere
agricol, Nicolae Ceauºescu respin-
gea orice reformã realã, conside-
rând-o „o trãdare a principiilor so-
cialiste”, mediul politico-economic
internaþional nu îi mai era deloc fa-
vorabil, ºi, peste toate, se angajase
temerar la plata unei datorii externe
de 13 miliarde dolari, în timp ce la
Moscova numãrul unu devenise
Mihail Gorbaciov. Ceea ce se în-
tâmpla în Polonia, unde sindicatul
independent Solidarnost era tot mai
vocal, susþinut evident ºi de afarã,
prefigura „agonia partidului”. La
Braºov, municipiu cunoscut pen-
tru potenþialul sãu industrial, la acea
datã – pe lângã cel turistic –, în
noaptea de 14 spre 15 noiembrie,
angajaþii secþiei Matriþe-ªtanþe de la
Uzinele Steagul Roºu au încetat lu-
crul, solicitând plata integralã a sa-
lariilor. Cum dialogul cu conduce-
rea uzinei, purtat în dimineaþa zilei
de 15 noiembrie, a eºuat, prin lipsa

Municipalitatea craioveanã a
ajuns ºi ea la convingerea cã acest
detaliu de organizare, care n-a fost
prins nici în proiectul iniþial al Wa-
ter Park-ului, se dovedeºte a fi un
aspect extrem de important de care
depinde funcþionarea întregului
complex, mai ales în timpul sezo-
nului rece când vizitatorii au la dis-
poziþie doar zona piscinelor aco-
perite. Lipsindu-le posibilitatea de
a avea un acces uºor la produse
alimentare ºi bãuturi rãcoritoare,
dupã ce ies din apa încãlzitã a ba-
zinele interioare, clienþilor parcu-
lui nu le mai rãmâne altceva de fã-
cut decât sã-ºi punã hainele groa-
se ºi sã se avânte, prin frigul de
afarã, pânã în zona exterioarã a
chioºcurilor, singurul loc de unde

de tact ºi de supleþe a decidenþilor,
muncitorii au plecat încolonaþi, în
ceea ce s-a numit „marºul ºube-
lor”, spre sediul comitetului jude-
þean PCR, unde dialogul s-a dove-
dit din nou inoperant. Demonstranþii
au pãtruns în sediul partidului ºi l-
au devastat. 61 de persoane au fost
condamnate, ulterior, ºi 67 de per-
soane au primit domiciliu forþat. Ei
bine, în aceeaºi zi, o vânãtoare or-
ganizatã în pãdurea Periºor - Dolj
s-a soldat cu rãnirea gravã, din im-
prudenþã, a secretarului cu proble-
me organizatorice, Marius Cojoca-
ru, 53 de ani, un om de bunã cali-
tate umanã, uneori prea puþin cen-
zurat, în referirile la politicile parti-
dului. El este cel care a coordonat,
ca mare iubitor al fotbalului, „ame-
najarea” cantonamentului din veci-
nãtatea Parcului Tineretului, cu
aportul unor întreprinderi de con-
strucþii, în stil „socialist”. A fost
adus, cât mai grabnic cu putinþã, la
Spitalul judeþean numãrul 1 din Cra-
iova, luat în primire de echipe de
chirurgi, compusã din dr. Tomiþã
Paraliov, dr. Cornel Sabetay ºi prof.
univ. dr. Petre Georgescu, care,
deºi i-au extirpat un rinichi, fãcut
praf de glontele pentru mistreþi (bre-
neke), ºi au fãcut tot posibilul pen-
tru a-l salva, nu s-a mai putut face
altceva decât prelungi, la reanima-

re, puþinã vreme, viaþa. Nu s-a vor-
bit, în presa localã, dar nici centra-
lã, nici de protestul muncitorilor de
la Braºov, nici de deznodãmântul
vânãtorii de la Periºor, unde parti-
cipase ºi primul secretar al judeþu-
lui, Gheorghe Matei, instalat în
funcþie la 2 septembrie 1987, dele-
gat ca preºedinte al Comitetului
Executiv al Consiliului popular ju-
deþean, prin decret prezidenþial. În
presa zilei de 16 noiembrie 1987 se
vorbea, în schimb, de victoria în ale-
geri a Frontului Democraþiei ºi Uni-
tãþii Socialiste, dar ºi de vizita ofi-
cialã de prietenie în þara noastrã a
tovarãºului Mengistu Haile Mariam,
secretarul general al Partidului Mun-
citoresc din Etiopia. Mare eveni-
ment. Abia la 28 noiembrie 1987, în
ºedinþa Comitetului Executiv al CC
al PCR, s-a discutat despre „abate-
rile grave sãvârºite de primul secre-
tar ºi alþi membri ai secretarialului ºi
biroului judeþean al PCR Dolj, pre-
cum ºi de unele cadre cu munci de
rãspundere pe linie de partid ºi de
stat”, fãrã a fi nominalizaþi. Nu „me-
ritau” nici mãcar acest detaliu. Mis-
terul a fost lãsat sã pluteascã zile de-
a rândul, comentându-se „pe sur-
se”, cum s-ar spune astãzi. O stare
de rãtãcire totalã, fãrã niciun azimut,
s-a instalat la toate palierele admi-
nistraþiei judeþene, dupã ce s-au luat

mãsuri radicale cu toate persoanele
care participaserã la vânãtoarea men-
þionatã. Marin Lungu, un rezonabil
primar al Craiovei – construise linia
de tramvai –, a fost basculat din
funcþie, deºi era membru al CC al
PCR, exclus din partid, când a ºi
protestat, circumstanþiindu-ºi parti-
ciparea la vânãtoare. Braºovul, de-
spre care vorbea Europa Liberã ºi
presa strãinã, trebuia... estompat cu
vânãtoarea de la Periºor. Cum prie-
tenilor apropiaþi, activiºtilor de par-
tid, li s-a interzis participarea la fu-
neraliile lui Marius Cojocaru, orga-
nizate la Malovãþ, în judeþul Mehe-
dinþi, partidul a ieºit prost „din toa-
tã povestea”, rãmasã nelãmuritã.
Chiar dacã s-a pus în cârca neferi-
citului Gheorghe Matei toatã vino-
vãþia. „Þapi ispãºitori” pentru eve-

nimentele de la Braºov, unde, coin-
cidenþã stranie, prim-secretar era
Petre Preoteasa, originar din Pleni-
þa, care fusese lider comunist ºi la
Dolj, iar primar Adrian Cioboiu, ºi
acesta din Craiova, erau partici-
panþii la neinspirata vânãtoare or-
ganizatã la Periºor. Despre „huli-
gani”, „derbedei”, „vandali”, „in-
divizi certaþi cu legea”, „elemente
înrãite”, cum vor fi etichetaþi par-
ticipanþii la revolta de la Braºov,
se va vorbi ceva mai târziu, ºi
Marius Oprea ºi Stejãrel Olaru, în
cartea lor „Ziua care nu se uitã”,
descriu evenimentele. La Dolj,
prietenii apropiaþi lui Marius Cojo-
caru n-au þinut seama de recoman-
dãrile primite ºi s-au deplasat la
Malovãþ, lãmurindu-se dacã mai era
nevoie din ce partid fãceau parte.

În speranþa de a-i convinge pe craioveni sã
frecventeze, ºi pe timp de iarnã, Water Park-ul
din Parcul Tineretului, autoritãþile locale cautã
intens soluþii pentru amenajarea acelei zone de
fast-food, cât mai aproape de zona bazinelor aco-

perite. Regulamentul de acces în complexul de
distracþii spune cã vizitatorii nu au voie sã intre
cu mâncare ºi bãuturi, altele decât cele puse în
vânzare la standurile amenajate, prin urmare
cade ºi varianta practicã a pacheþelului de acasã.

pot sã-ºi cumpere o rãcoritoare sau
ceva de mâncare. Pentru mulþi,
acest fapt a fost un motiv suficient
de convingãtor de a nu se mai în-
toarce ºi a doua oarã la Water Park.

Plonjon, prin frig, la chioºcurile
cu mâncare

Potrivit primarului Craiovei, Wa-
ter Park-ul înregistreazã, din aceas-
tã privinþã, deficienþe, care trebuie
corectate ºi la care se lucreazã acum,
în sensul gãsirii unei soluþii mulþu-
mitoare ºi pentru municipalitate ºi
pentru organismele europene cu aju-
torul cãrora s-a implementat acest
proiect. „Este de lucru acolo, pen-
tru cã sunt anumite deficienþe care
fac sã nu existe confortul total. La
inaugurare, a fost acea variantã cu

chioºcurile exterioare, plasate în
afara suprafeþei afectate de proiec-
tul european ºi care au asigurat ali-
mentaþia publicã. În perioada de
iarnã, însã, aceste spaþii de alimen-
taþie nu mai sunt utile, pentru cã
nimeni nu pleacã, încins fiind, din
bazin, ca sã traverseze parcul pânã
la acele chioºcuri”, a recunoscut
edilul-ºef al Craiovei.

Proiectul european exclude
orice activitate comercialã,

în incintã
Mihail Genoiu a mai spus cã se

doreºte ca respectiva zona de fast-
food sã fie regânditã, în sensul pla-
sãrii sale în interior. Autoritãþile îºi
argumenteazã aceastã propunere
prin faptul cã, astfel, ar putea de-
servi clienþii Water Park-ului pe toatã
perioada anului, inclusiv pe timp de
iarnã, când sunt disponibile doar
piscinele interioare. Numai cã exis-
tã anumite rigori în punerea în prac-
ticã, date de faptul cã este vorba de
o investiþie cu fonduri europene. „S-
au gândit variantele de a fi în interi-
or, dar s-au respins de cãtre ADR
(n.r. – Agenþia de Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia), care a
solicitat, în mod special, la vremea
semnãrii contractului de finanþare,
ca în incinta parcului sã nu existã

activitate comercialã”, a explicat pri-
marul Craiovei.

Barul-ciupercã a rãmas fãrã
clienþi

Acesta a dat exemplul unei „ciu-
perci de apã”, care se gãseºte în
mijlocul celui mai mare bazin exte-
rior. Obiectivul a fost conceput sã
funcþioneze ca un bar rotativ, cu
activitate comercialã, dar nu s-a ac-
ceptat în momentul avizãrii proiec-
tului. „Acolo este construitã deja o
ciupercã în apã, intenþia proiectan-
tului fiind clarã: sã aibã destinaþie de
alimentaþie. Dar nu funcþioneazã
pentru cã am avut acceptul ADR-
ului. Adicã, proiectul are anumite
reguli, care te scot din zona finanþã-
rii. În momentul în care ai venit cu
aºa ceva, automat declarã proiectul
neeligibil ºi ºi-l eliminã”, a menþionat
Genoiu. Primarul a lãsat însã de în-
þeles cã municipalitatea negociazã
intens acest aspect cu reprezentan-
þii ADR Sud-Vest Oltenia, folosindu-
se în sprijin ºi de bilanþul negativ al
încasãrilor de la Water Park.

Clienþi foarte puþini
Din datele fãcute publice de Pri-

mãria Craiova, Water Park-ul a avut
cei mai mulþi vizitatori în luna au-
gust, luna inaugurãrii – 5.849 de
clienþi, care au adus încasãri din vân-
zarea biletelor de 227.720 de lei. În
septembrie ºi octombrie, numãrul
vizitatorilor a scãzut dramatic - 518
persoane, cu încasãri de 20.744 de
lei. Privite în comparaþie cu sumele
de care are nevoie Water Park-ul
pentru funcþionare – în medie,
150.000 de lei lunar – aceste cifre
sunt extrem de mici. „Fiind în sta-
diul în care am constatat cã indica-
torii financiari nu se pot îndeplini,
putem sã solicitãm anumite detalii,
cum este ºi zona de fast-food, toc-
mai pentru a putea sã îi ducem la
îndeplinire”, a mai spus Genoiu. O
altã mãsurã de echilibrare, cât de cât,
a cheltuielilor, la care se gândeºte
primãria este ca, pe perioada de iar-
nã, o parte din personal sã fie deta-
ºat în alte zone.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, ieri, propunerea procu-
rorilor de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi au prelungit, cu
încã 30 de zile, arestarea preven-
tivã a celor trei bãrbaþi prinºi luna
trecutã în timp ce dãdeau „atacul”
la un bancomat de pe Calea Bu-

Reamintim cã la Tribunalul Dolj
s-a înregistrat, pe 11 octombrie a.c.,
un dosar în care craioveanca Fãni-
ca Vlad, registrator medical la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova la data comiterii faptelor, a
fost trimisã în judecatã, sub con-
trol judiciar, pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de influenþã, ca-
uzã în care cercetãrile au fost efec-
tuate de ofiþerii de poliþie judiciarã
ai Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, din cadrul Direcþiei
Generale Anticorupþie (D.G.A.), sub
coordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj.

Potrivit unui comunicat al DGA,
în rechizitoriul întocmit la finaliza-
rea cercetãrilor s-a reþinut faptul
cã, «pe 12 aprilie a.c., la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj a

Încã 30 de zile dupã gratii pentru hoþii prinºi în timp ceÎncã 30 de zile dupã gratii pentru hoþii prinºi în timp ceÎncã 30 de zile dupã gratii pentru hoþii prinºi în timp ceÎncã 30 de zile dupã gratii pentru hoþii prinºi în timp ceÎncã 30 de zile dupã gratii pentru hoþii prinºi în timp ce
„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti
Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit,

ieri, cu încã 30 de zile, arestarea preventivã a
celor trei bãrbaþi cu vârste cuprinse între 21
ºi 60 de ani, unul din Brãila ºi ceilalþi doi din
municipiul Vulcan, judeþul Hunedoara, prinºi
în flagrant, pe 18 octombrie a.c., în timp ce
„dãdeau atacul” la un bancomat de pe Calea

Bucureºti din Craiova. Cei trei montaserã un
dispozitiv artizanal în fanta bancomatului,
pentru a sustrage bani, dupã ce îºi încercase-
rã norocul, în acelaºi fel, câteva minute mai
devreme, la un alt bancomat din zonã. În urma
cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã cei trei sunt
autorii altor 10 fapte similare.

cureºti: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj: Prelungeºte durata mãsurii
arestãrii preventive a inculpaþilor
Stãnescu Aurel, Þalã Mihai Moi-
se ºi Codreanu Florin Daniel, pe
o perioadã de 30 de zile, de la
data de 18.11.2017 ºi pânã la

data de 17.12.2017, inclusiv. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la comunicare. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu, azi,
14.11.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, în perioada 2 -
16 octombrie a.c., poliþiºtii doljeni
au fost sesizaþi de reprezentanþii
mai multor unitãþi bancare cu su-
cursale în Craiova ºi Filiaºi, cu pri-
vire la faptul cã persoane necu-
noscute, prin forþarea fantei de eli-
berare numerar, au încercat sã
sustragã sume de bani din banco-
mate. Astfel, în aceastã perioadã,
10 ATM-uri bancare au fost for-
þate, în toate cazurile oamenii le-
gii întocmind dosare de cercetare
penalã sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de tentativã la furt cali-
ficat. A fost demaratã o anchetã
pentru identificarea autorilor, iar
miercuri, 18 octombrie a.c., în
jurul orei 19.00, poliþiºtii au reuºit
sã prindã în flagrant trei bãrbaþi,
pe Daniel Codreanu, de 21 de ani,

din municipiul Brãila, judeþul Brãi-
la, Moise Þala, de 27 de ani, ºi
Aurel Stãnescu, 60 de ani, ambii
din municipiul Vulcan, judeþul
Hunedoara, care montaserã un
dispozitiv artizanal la un banco-
mat de pe Calea Bucureºti, în zona
centralã. Cei trei au fost încãtu-
ºaþi la faþa locului, apoi duºi la
sediul IPJ Dolj, audiaþi ºi reþinuþi
pentru 24 de ore: „În urma acti-
vitãþilor specifice desfãºurate,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale ºi Poliþiei
Municipiului Craiova au prins în
flagrant trei bãrbaþi imediat dupã
ce au acþionat asupra unui ban-

comat amplasat pe Calea Bucu-
reºti, cu un dispozitiv confecþio-
nat artizanal, introducându-l în
fanta de eliberare numerar, cu sco-
pul de a sustrage bani, ulterior
încercând sã acþioneze prin ace-
eaºi metodã, asupra unui alt ATM,
din apropiere, activitate infracþi-
onalã întreruptã de intervenþia
poliþiºtilor. Din primele cercetãri
s-a stabilit cã cei trei sunt ºi au-
torii faptelor sesizate anterior”,
au declarat, la momentul respec-
tiv reprezentanþii IPJ Dolj. cerce-
tãrile continuã pentru stabilirea
întregii activitãþi infracþionale a
inculpaþilor.

„Undã verde” pentru judecarea angajatei„Undã verde” pentru judecarea angajatei„Undã verde” pentru judecarea angajatei„Undã verde” pentru judecarea angajatei„Undã verde” pentru judecarea angajatei de la Spitalul de Urgenþã de la Spitalul de Urgenþã de la Spitalul de Urgenþã de la Spitalul de Urgenþã de la Spitalul de Urgenþã
Craiova acuzatã de trafic de influenþãCraiova acuzatã de trafic de influenþãCraiova acuzatã de trafic de influenþãCraiova acuzatã de trafic de influenþãCraiova acuzatã de trafic de influenþã

Procesul Fãnicãi Vlad, fostã registrator medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, acuzatã
de trafic de influenþã, poate începe. Asta au hotãrât
magistraþii Tribunalului Dolj luni, 13 noiembrie a.c.,
când dosarul femeii a ieºit din camera preliminarã a
instanþei. Potrivit anchetatorilor, în urmã cu câþiva
ani, femeia a cerut ºi primit 2.900 de euro de la un
bãrbat, pentru a-i angaja soþia în cadrul spitalului,
însã nu ºi-a respectat promisiunea. S-a pensionat
între timp, bãrbatul i-a cerut banii înapoi, însã femeia
i-a promis cã rezolvã în luna septembrie a.c., în
contul sumei respective, la care s-ar mai fi adãugat
1.000 de euro. Numai cã nici de aceastã datã nu a
ieºit aranjamentul, astfel cã femeia a fost denunþatã.

fost înregistrat denunþul unei per-
soane prin care arãta cã, în vara
anului 2013, i-a remis numitei V.F.
(n.r. – Vlad Fãnica) suma de 2.900

euro pentru a-ºi trafica influenþa
asupra unor funcþionari din cadrul
instituþiei în care îºi desfãºura ac-
tivitatea, pentru ca soþia sa sã fie
angajatã pe un post de asistent
medical în cadrul aceluiaºi spital.
Întrucât pânã în cursul lunii mar-
tie 2017, persoana nu a fost anga-
jatã pe postul dorit, denunþãtorul
i-a solicitat inculpatei V.F. restitui-
rea sumei de 2.900 euro, aspect con-
firmat de aceasta printr-un anga-
jament scris, datat ºi semnat perso-
nal, plata urmând sã se efectueze
în douã tranºe. Întrucât inculpata
nu ºi-a onorat promisiunea, denun-
þãtorul a sesizat aceste aspecte or-
ganelor de cercetare penalã. În luna
septembrie 2017, au fost scoase la
concurs mai multe posturi de asis-
tent medical la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, iar V.F.

a promis cã, în contul sumei de
2.900 euro, la care s-ar fi adãugat
cel mult 1.000 euro, va interveni
pe lângã persoane cu funcþii de
decizie în cadrul instituþiei spitali-
ceºti în scopul menþionat. În urma
concursului, soþia denunþãtorului a
fost declaratã „respins”».

Având în vedere cele constatate
în urma administrãrii probatoriului,
pe 8 septembrie a.c., ofiþerii S.J.A.
Dolj au pus în executare mandatul
de aducere emis de procuror pe
numele Fãnicãi Vlad, aceasta fiind
adusã la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, unde procu-
rorul de caz a dispus efectuarea în
continuare a urmãririi penale faþã de
suspectã ºi punerea în miºcare a
acþiunii penale pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de trafic de influenþã, fi-
ind instituitã mãsura preventivã a
controlului judiciar.

Dosarul a intrat în camera preli-

minarã a Tribunalului Dolj, a fost
analizat de judecãtori, care au con-
statat legalitatea probelor ºi au dis-
pus, luni, 13 noiembrie a.c., începe-
rea judecãrii procesului: „Constatã
legalitatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul nr. 235/P/2017 din data
de 10.10.2017 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, cu privire la
trimiterea în judecatã sub control
judiciar a inculpatei VLAD FÃNI-
CA, pentru sãvârºirea infracþiunii de
trafic de influenþã. Constatã legali-
tatea administrãrii probelor ºi a efec-
tuãrii actelor de urmãrire penalã în
cauza cu nr. 235/P/2017 din data de
10.10.2017 al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispunerea în-
ceperii judecãþii în cauzã privind pe
inculpata VLAD FÃNICA. Cu con-
testaþie în 3 zile de la comunicare.
Pronunþatã în camera de consiliu azi,
13.11.2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei.
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Medicii avertizeazã cã 1 din 2
adulþi cu diabet rãmân nediagnos-
ticaþi ºi sunt expuºi unor compli-
caþii grave ce pot produce dizabi-
litate ºi chiar moarte prematurã. În
aceste condiþii, depistarea preco-
ce ºi controlul eficient al diabetu-
lui zaharat sunt esenþiale pentru pre-
venirea complicaþiilor.

Prevalenþa ridicatã a diabetului
zaharat este o importantã proble-
mã de sãnãtate ºi în România.
11,6% din adulþii din þara noastrã
au diabet, prevalenþa bolii fiind mai
mare faþã de media de la nivel Eu-
ropean – 9,1%. Totuºi, dintre cele
aproape 2 milioane de adulþi care
suferã de diabet, numãrul celor di-
agnosticaþi este mult mai scãzut,
atrag atenþia specialiºtii.

În fiecare an, Ziua Mondialã a

Numãr record de bolnavi cu diabet în DoljNumãr record de bolnavi cu diabet în DoljNumãr record de bolnavi cu diabet în DoljNumãr record de bolnavi cu diabet în DoljNumãr record de bolnavi cu diabet în Dolj
Diabetul ocupã locul doi în ierarhia boli-

lor înregistrate în rândul populaþiei din ju-
deþul Dolj, dupã bolile cardiovasculare.
Peste 42.000 de doljeni suferã de aceastã
afecþiune. Consideratã una dintre amenin-

þãrile majore la adresa sãnãtãþii populaþiei,
diabetul înregistreazã o creºtere epidemi-
cã  generând provocãri importante, atât din
punct de vedere medical, cât ºi economic
ºi social.

Diabetului, marcatã pe data de 14
noiembrie, se concentreazã pe o
temã aparte. Tema Zilei Mondiale a
Diabetului 2017 a fost “Femeile ºi
diabetul - dreptul nostru la un viitor
sãnãtos”. Campania promoveazã
accesul tuturor femeilor expuse ris-
cului la medicamentele ºi tehnolo-
giile esenþiale în domeniu, la edu-
caþie ºi la consolidarea capacitãþii
de prevenire a diabetului.

În prezent, 2 din 5 femei cu dia-
bet sunt la vârsta fertilitãþii, repre-
zentând peste 60 de milioane de fe-
mei din întreaga lume. Diabetul este
a noua cauzã principalã de deces la
femei la nivel global, cauzând 2,1
milioane de decese pe an. Femeile
cu diabet zaharat de tip 2 sunt de
aproape 10 ori mai susceptibile de
a avea boalã coronarianã decât fe-

meile fãrã aceastã afecþiune. Femei-
le cu diabet zaharat de tip 1 prezin-
tã un risc crescut de avort spontan
sau de naºtere a unui copil cu mal-
formaþii. 1 din 7 naºteri este afec-
tatã de diabetul gestaþional.

Specialiºtii estimeazã cã 20,9 mi-
lioane sau 16,2% din mame, în 2015,
aveau o anumitã formã de hiperglice-
mie în timpul sarcinii. Jumãtate din
toate cazurile de hiperglicemie în tim-
pul sarcinii apar la femeile cu vârsta
sub 30 de ani. Marea majoritate a
cazurilor de hiperglicemie în timpul
sarcinii au fost în þãri cu venituri mici
ºi medii, unde accesul la îngrijirea
maternã este adesea limitat.

Care sunt simptomele
diabetului

De aceea, dacã sunt observate
simptomele (specifice sete puter-
nicã, urinãri frecvente, obosealã
accentuatã, lipsa energiei, senzaþie
de foame continuã, vedere înceþo-
ºatã, scãdere bruscã în greutate),
ar trebuie consultat un specialist.
Depistarea precoce a diabetului za-
harat este cheia pentru un control
eficient al afecþiunii, care sã asigu-
re o calitate a vieþii cât mai bunã
pentru persoanele cu diabet. În lip-
sa unei îngrijiri corespunzãtoare,
care sã þinã afecþiunea sub control,
riscul de instalare a unor complica-
þii grave, dizabilitante sau care pot
cauza chiar moarte prematurã este
mult mai ridicat.

Depistarea precoce a diabetului
zaharat este fundamentalã pentru

controlul afecþiunii ºi reduce riscul
unor complicaþii severe. Screenin-
gul are un rol foarte important în
asigurarea unui management efi-
cient al diabetului, o datã prin fap-
tul cã ajutã la diagnosticarea diabe-
tului înainte ca boalã sã evolueze,
iar apoi, datoritã faptului cã permi-
te identificarea timpurie a compli-
caþiilor ºi astfel se pot lua mãsurile
terapeutice care se impun.

70% din cazurile de
diabet zaharat de
tip 2 pot fi prevenite

Îngrijorãtor este cã deºi pânã la
70% din cazurile de diabet zaharat
de tip 2 pot fi prevenite prin adopta-
rea unui stil de viaþã sãnãtos, aceas-
tã afecþiune continuã sã fie printre
cele mai invalidante ºi costisitoare
boli. Potrivit specialiºtilor în diabet
zaharat, nutriþie ºi boli metabolice,
adoptarea unei diete variate ºi echili-
brate caloric poate þine la distanþã
aceastã afecþiune complexã. Astfel,
este încurajatã o alimentaþie bogatã

în legume, fructe proaspete, cereale
integrale, peºte ºi nuci.

De asemenea, se recomandã
atingerea sau menþinere unei greu-
tãþi sãnãtoase, precum ºi practica-
rea zilnicã a 30 de minute de exer-
ciþii fizice. Adoptarea acestor com-
portamente sãnãtoase ajutã inclusiv
persoanele deja diagnosticate cu dia-
bet zaharat în controlul valorilor gli-
cemice ºi în evitarea complicaþiilor
severe asociate.

Cele douã tipuri de diabet zaharat
sunt tipul 1, caracterizat de lipsa to-
talã a insulinei din organism, ºi tipul
2, caracterizat prin prezenþa unei
cantitãþi mai mari de insulinã decât
la omul normal, dar pe care organis-
mul nu o poate folosi din diverse
motive sau printr-o cantitate mai
micã faþã de normal, fãrã însã a lipsi
cu desãvârºire. La rândul sãu, insu-
lina este un hormon secretat de pan-
creas, care regleazã metabolismul
glucidelor, lipidelor, protidelor ºi mi-
neralelor din organism.

RADU ILICEANU

Agenda întâlnirii a cuprins stabilirea struc-
turii CCPT ºi discuþii despre regulamentul
de organizare. Ideea înfiinþãrii acestei struc-
turi consultative a pornit de la dorinþa de a
crea un mecanism eficient de realizare ºi
promovare a dialogului structurat între ti-
neri ºi autoritatea publicã localã. CCPT este
o structurã, fãrã personalitate juridicã, ce va
funcþiona pe lângã Consiliul Local ºi Primã-
ria Craiova, prin hotãrârea Consiliului Local
Municipal Craiova.

„Cei prezenþi au decis crearea unui comi-
tet de iniþiativã ºi au definitivat componenþa
viitorului CCPT: preºedinþii organizaþiilor ne-
guvernamentale de ºi pentru tineret,  orga-

Proiectul „Autostrada Dreptului” este unul
care este destinat studenþilor. Aceºtia se im-
plicã în diverse activitãþi academice, cultura-
le ºi de divertisment. „Este un program care
vizeazã un schimb de experienþã academicã,
studenþeascã ºi care presupune atât posibili-
tatea participãrii studenþilor la ore de curs ºi
seminare desfãºurate de profesorii craioveni,
cât ºi posibilitatea realizãrii unor activitãþi din
afara curriculumului. În aceastã perioadã, au
loc întâlniri între cei 13 studenþi invitaþi ºi pro-
fesorii ºi conducerea Facultãþii de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova, participând cu toþii la
evenimentul „O zi a porþilor deschise”, la Ba-
roul Dolj, de asemenea având loc activitãþi
interactive de socializare ºi cunoaºtere, prin
care este vizitatã Craiova ºi este descoperitã
distracþia în Oltenia”, a precizat Sebastian
Popa, student, membru al ASD – UC.

Tinerii craioveni vor sã fie ascultaþi
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj a organizat, ieri, o întâlnire, în

vederea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) în
Craiova. Au fost prezenþi, pe lângã reprezentanþii DJST, ºi cei ai ONG-urilor.

nizaþiilor studenþeºti,  struc-
turilor sindicale adresate ti-
nerilor, partidelor politice,
Consiliului Judeþean al Ele-
vilor, Fundaþiei Judeþene pen-
tru Tineret, reprezentanþilor
grupurilor informale de tine-
ret recunoscute de Primãria
Municipiului Craiova. Este
momentul în care Primãria
Craiova trebuie sã arate cã
este un partener viabil în re-
zolvarea problemelor tineri-
lor”, a precizat Diana
Neamþu, consilier de tineret
în cadrul DJST Dolj.

Vocea tinerilor trebuie au-
zitã, iar doi dintre cei care au fost prezenþi
la întâlnire ne-au dat câteva declaraþii. „Ne
dorim sã se înfiinþeze acest consiliu ºi ve-
nim cu propuneri de dialog ºi de rezolvare
a problemelor, deoarece credem cã putem
fi un liant de comunicare” – Dorina Gru-
ia, preºedinte al Asociaþiei pentru Tineri
„Streets”. „Avem idei, cei mai mulþi sun-
tem studenþi ai Facultãþii de Educaþiei Fizi-
cã ºi Sport a Universitãþii din Craiova ºi
vrem sã ne implicãm în viaþa comunitãþii,
deoarece vrem sã arãtãm cã se pot face
lucruri mari în Craiova” – Radu Lozan,
Asociaþia Sportivã „Proefs”.

CRISTI PÃTRU

În aceastã toamnã, Asocia-
þia Studenþilor în Drept din
cadrul Universitãþii din Craio-
va (ASD - UC) gãzduieºte pro-
iectul „Autostrada Dreptului”.
Astfel, în perioada 12 – 18 no-
iembrie, la Facultatea de Drept
din Craiova se reunesc stu-
denþi de la instituþii de învãþã-
mânt superior de profil din
Capitalã (Universitatea din Bu-
cureºti), Cluj-Napoca (Univer-
sitatea „Babeº-Bolyai”) ºi Chi-
ºinãu (Universitatea de Stat din
Republica Moldova).

La rândul ei, Maria Cristina Babiþã, în
anul II al Facultãþii de Drept de la Cluj-Na-
poca, a menþionat: „Este important pentru
mine sã particip la acest proiect, deoarece
mã ajutã sã înþeleg materia de anul II de stu-
diu, predatã în maniere diferite de profesorii
de la noi ºi de la Craiova, sã observ viaþa
studenþeascã din Oltenia, sã relaþionez cu toþi
colegii mei din cele trei centre universitare,
veniþi aici”. Nu în ultimul rând, trebuie subli-
niatã ºi pãrerea Ralucãi Soare, preºedinte
al ASD – UC: „Acest proiect nu este doar
cel mai frumos al nostru, ci este ºi o adevã-
ratã provocare, nefiind deloc uºor sã gãz-
duim colegi de-ai noºtri din alte oraºe, iar
finalul ne aduce satisfacþii, cele mai multe
fiind legãturile create între tineri ºi instituþii-
le de învãþãmânt superior”.

CRISTI PÃTRU
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Economia europeanã a funcþi-
onat semnificativ mai bine decât
se aºtepta în acest an, stimulatã
de un consum privat rezistent, de
o creºtere mai puternicã pe plan
mondial ºi de scãderea ratei ºoma-
jului. “Investiþiile se relanseazã, de
asemenea, în contextul unor con-
diþii de finanþare favorabile ºi al
unui sentiment considerabil ame-
liorat în ce priveºte economia,
întrucât nesiguranþa s-a estompat.
Economiile tuturor statelor mem-
bre sunt în creºtere”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
Comisiei Europene.

Centrul de Cercetãri Bancare ºi Finan-
ciare (CEBAFI) al Universitãþii din Craio-
va organizeazã, astãzi, masa rotundã cu
tema „Codul fiscal – modificãrile recen-
te ºi impactul lor asupra mediului de afa-
ceri”. Evenimentul este programat sã se
desfãºoare la Sala 228 – Clãdirea Centralã
(strada „A.I. Cuza” nr. 13), cu începere

Masã rotundã la Universitatea din Craiova
pe tema recentelor modificãri fiscale

de la ora 12:00. Invitat ºi speaker în ca-
drul evenimentului este Gabriel Biriº, par-
tener fondator „Biriº Goran”, specialist în
fiscalitate ºi fost secretar de stat în Mi-
nisterul Finanþelor Publice. La eveniment
vor participa cadre didactice ºi doctoranzi
ai Facultãþii de Economie ºi Administrarea
Afacerilor, precum ºi reprezentanþi ai me-

diului economico-social local ºi regional.
Masa rotundã, organizatã în cadrul pro-
gramului Facultãþii de Economie ºi Admi-
nistrarea Afacerilor „Educaþia financiarã –
provocãri ºi soluþii“, se adaugã proiecte-
lor ce doresc sã contribuie la creºterea
gradului de educaþie financiarã a studenþi-
lor ºi publicului larg.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Economia zonei euro este pe cale sã creascã
în acest an în ritmul cel mai rapid din ultimul
deceniu, cu o previziune de creºtere a PIB-ului
real de 2,2 %. Aceasta depãºeºte substanþial
previziunile de primãvarã (1,7 %). Economia
UE în ansamblu urmeazã, de asemenea, sã de-
pãºeascã aºteptãrile, cu o creºtere solidã de

2,3% în acest an (de la 1,9 % în primãvarã). 
Potrivit previziunilor de toamnã comunicate joi,
9 noiembrie, Comisia Europeanã se aºteaptã ca
creºterea economicã sã se menþinã atât în zona
euro, cât ºi în UE la 2,1% în 2018 ºi la 1,9% în
2019 (previziunile de primãvarã: 2018: 1,8 în
zona euro, 1,9 în UE-).

Creºterea economicã a depãºit
aºteptãrile, dar se preconizeazã
o uºoarã atenuare

Deºi redresarea economicã ci-
clicã are loc deja de 18 trimestre
neîntrerupte, ea rãmâne incomple-
tã, înregistrând încã, de exemplu,
o încetinire semnificativã a pieþei
forþei de muncã ºi o creºtere a sa-
lariilor neobiºnuit de micã. Creº-
terea PIB--ului ºi inflaþia sunt, prin
urmare, încã dependente de spri-
jin din partea politicilor. Banca
Centralã Europeanã ºi- a menþi-
nut politica monetarã foarte aco-
modantã, în timp ce alte bãnci

centrale de la nivel mondial au
început sã creascã ratele dobân-
zilor. Se preconizeazã cã un nu-
mãr de state membre din zona euro
vor adopta politici fiscale expan-
sioniste în 2018, dar orientarea
fiscalã generalã a zonei euro ar tre-
bui sã rãmânã, în general, neutrã.

ªomajul continuã sã scadã,
dar unele încetiniri persistã

Crearea de locuri de muncã a
fost susþinutã ºi condiþiile de pe
piaþa muncii urmeazã sã benefi-
cieze de creºterea cererii inter-
ne, mãrirea moderatã a salarii-
lor ºi reformele structurale puse
în aplicare în anumite state
membre. Este de aºteptat ca în
acest an ºomajul în zona euro
sã ajungã la o medie de 9,1 %,
cel mai scãzut nivel din 2009
pânã în prezent, întrucât numã-
rul total de angajaþi atinge un ni-
vel record. “În urmãtorii doi ani
ºomajul urmeazã sã scadã în con-
tinuare pânã la 8,5 % în 2018 ºi
7,9 % în 2019. Rata ºomajului
în UE este estimatã la 7,8 % în
acest an, 7,3 % în 2018 ºi 7,0 %
în 2019. Crearea de locuri de
muncã va fio moderatã, întrucât
stimulentele fiscale temporare
vor scãdea în anumite þãri, iar pe-
nuria de competenþe profesiona-
le va apare în alte þãri”, se mai
spune în comunicatul respectiv.

Perspectivele modeste
ale inflaþiei

Rata inflaþiei principalelor pre-
þuri de consum a fluctuat în cur-
sul primelor nouã luni ale anului
sub influenþa efectelor de bazã ale
energiei. În schimb, inflaþia de
bazã, care exclude preþurile ener-
giei ºi ale alimentelor neprelucra-
te, a crescut însã rãmâne modes-
tã, reflectând impactul unei perioa-
de prelungite de inflaþie scãzutã, a
creºterii reduse a salariilor, precum
ºi a deficitului rezidual de pe piaþa
muncii. În general, este de aºtep-
tat ca inflaþia sã atingã o valoare
medie de 1,5 % în zona euro în
acest an ºi sã scadã la 1,4 % în
2018, înainte de a se ridica la 1,6
% în 2019.

Finanþele publice profitã
de îmbunãtãþirea condiþiilor
ciclice

Se preconizeazã cã finanþele
publice din zona euro se vor îm-
bunãtãþi mai mult decât era de aº-
teptat în primãvarã, îndeosebi
mulþumitã relansãrii creºterii eco-
nomice. Este de aºteptat ca soldul
bugetar global sã se îmbunãtãþeas-
cã în aproape toate statele mem-
bre. În ipoteza menþinerii aceloraºi
politici, este de aºteptat ca ponde-
rea deficitului public general din
zona euro în PIB sã scadã la 0,8
% în 2019 (1,1 % în 2017 ºi 0,9
% în 2018), în timp ce ponderea
datoriei în PIB este de aºteptat sã
scadã la 85,2 % (89,3 % în 2017
ºi 87,2 % în 2018).

Riscurile sunt, în general,
echilibrate

Riscurile ca dezvoltãrile eco-
nomice sã se dovedeascã mai

bune sau mai slabe decât cele
preconizate sunt, în general,
echilibrate. Principalele riscuri
în sensul scãderii sunt externe,
legate de tensiunile geopolitice
ridicate (de exemplu, în penin-
sula coreeanã), de condiþiile fi-
nanciare globale posibil mai
stricte (de exemplu, datoritã
creºterii aversiunii faþã de risc),
de adaptarea economicã din Chi-
na sau de extinderea unor poli-
tici protecþioniste. “În Uniunea
Europeanã, riscurile în sensul
scãderii sunt legate de rezulta-
tul negocierilor privind Brexitul,
de o mai mare apreciere a mo-
nedei euro ºi de rate ale dobân-
zii pe termen lung mai ridicate.
În schimb, scãderea nesiguran-
þei ºi îmbunãtãþirea moralului în
Europa ar putea conduce la o
creºtere mai puternicã decât cea
preconizatã ºi ar putea determi-
na ºi o creºtere economicã mai
puternicã în restul lumii”.

Valdis Dombrovskis, vicepreºedinte pentru moneda euro ºi dialog so-
cial, responsabil ºi pentru stabilitatea financiarã, servicii financiare ºi uni-
unea pieþelor de capital: „Economia UE funcþioneazã bine în general. Creº-
terea economicã ºi crearea de locuri de muncã sunt solide, investiþiile se
relanseazã ºi deficitul ºi da-
toria publicã sunt în scãdere
treptatã. Existã, de asemenea,
semne de reluare a unui pro-
ces de convergenþã a venitu-
rilor reale. Cu toate acestea,
între statele membre existã di-
ferenþe semnificative, unele
dintre ele confruntându-se
încã cu o încetinire conside-
rabilã pe piaþa forþei de mun-
cã. Politicile noastre trebuie
sã rãmânã puternic axate pe
o creºtere economicã durabi-
lã ºi favorabilã incluziunii”.

Pierre Moscovici, co-
misarul pentru afaceri
economice ºi financiare,
impozitare ºi vamã:
„Dupã cinci ani de redre-
sare moderatã, creºterea
economicã europeanã s-a
accelerat în prezent.
Avem veºti bune de pe
multe fronturi, cu mai
multe locuri de muncã
create, investiþii sporite ºi
finanþe publice consoli-
date. Cu toate acestea,
rãmân prezente provocã-

rile sub forma unor niveluri ridicate ale datoriei ºi a unei creºteri sala-
riale moderate. Este necesar ca statele membre sã depunã eforturi se-
rioase pentru a se asigura cã aceastã extindere este de duratã ºi cã bene-
ficiile ei sunt împãrþite în mod echitabil”.



Atelier „Bios Art”… în naturã!
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Este vorba despre Chivu Maria
Camelia (Bechet), Dincu Ioana (Cra-
iova), Mãlãescu Georgiana Raluca
(Iºalniþa), Lilea Alexandru Ionuþ (Bãi-
leºti) ºi Vlad Marian Ionuþ (Balº-Olt).
La fel de mulþi reprezentanþi, cinci,
are ºi judeþul Gorj. De asemenea, vor

40 de concurenþi, între care 5 doljeni,40 de concurenþi, între care 5 doljeni,40 de concurenþi, între care 5 doljeni,40 de concurenþi, între care 5 doljeni,40 de concurenþi, între care 5 doljeni,
vor urca pe scena Festivalului „Maria Tãnase”vor urca pe scena Festivalului „Maria Tãnase”vor urca pe scena Festivalului „Maria Tãnase”vor urca pe scena Festivalului „Maria Tãnase”vor urca pe scena Festivalului „Maria Tãnase”
Dupã ce, ieri-dimineaþã, i-a audiat ºi pe ulti-

mii trei tineri care s-au prezentat la preselec-
þie, ridicând numãrul total al participanþilor la
59, juriul naþional a decis: 30 de soliºti vocali
ºi 10 instrumentiºti (caval, trompetã, vioarã,

clarinet, taragot) vor urca pe scena celei de-a
24-a ediþii a Festivalului-concurs al Interpre-
þilor Cântecului Popular Românesc „Maria
Tãnase”. Între aceºtia, 5 tineri, toþi soliºti vo-
cali, vor reprezenta judeþul Dolj.

concura un solist din Republica
Moldova ºi trei din Serbia.

Preselecþia a fost urmatã, ieri, de
Colocviile ºtiinþifice „Maria Tãnase”,
cadru în care a fost lansat volumul
ce cuprinde comunicãrile susþinute
la ediþia precedentã, din 2015. De

asemenea, lucrarea - editatã în con-
diþii grafice deosebite - include cu-
vântãri ale personalitãþilor culturale
pe scena festivalului ºi fotografii din
arhiva Muzeului Olteniei.

Tot ieri, la Galeriile „Cromatic” ale
Centrului Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj s-a deschis expoziþia „Cos-
tumul popular autentic”, cu piese
din colecþia Marinelei Pereanu. Cos-
tume de mireasã ori pentru nuntã,
pentru tânãrã înstãritã ori pentru tâ-
nãrã þãrancã, bãtrânesc ori de femeie
mai în vârstã, þãrãnesc, boieresc, bãr-
bãtesc tineresc ori þãrãnesc de varã /
pentru iarnã - toate pot fi admirate în
expoziþie. Marinela Coluna Pereanu
(n. 1 ianuarie 1972), originarã din co-
muna doljeanã Gogoºu, a hotãrât sã
descopere tainele tradiþionalului ro-
mânesc chiar din zona copilãriei, în-
cepând cu anul 1990. Pânã în pre-
zent, se poate lãuda cu o colecþie de
peste 300 de costume populare,
având o vechime cuprinsã între 100
ºi 200 de ani.

Cortina Festivalului-concurs al
interpreþilor Cântecului Popular Ro-
mânesc „Maria Tãnase” se ridicã
astã-searã, ora 19.00, în sala Teatru-
lui Naþional Craiova, concursul fiind
urmat de recitalurile susþinute de
foºti laureaþi: Lavinia Bârsoghe,
Manuela Ana Motocu, Liviu Oltea-
nu, Maria Tatiana Rotaru, Mãdãlina
Stoica, Mirela Zisu, Constantin Lã-
tãreþu, Romina Teodora Panã, Ion
Drãgan, Stana Stepanescu, Ciprian
Pop, Zorica Savu, Roberta Crintea,

Ina Ioana Todoran, Bogdan Toma,
Vlãduþa Mãrioara Lupãu, Radu La-
zãr, Andra Ioana Matei, Alexandru
Brãdãþan, Angelica Fluture, Georgeta
Chiþoran, Anuþa Arghiroi, Loredana
Streche, Diana Laura Cãlinescu. Spec-
tacol-concurs va fi ºi mâine-searã, tot
de la ora 19.00, iar vineri, 17 noiem-
brie, se va desfãºura Gala Laureaþilor,
când vor fi acordate Trofeul ºi pre-
miile pe cele douã secþiuni - soliºti
vocali ºi soliºti instrumentiºti.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã astãzi Conferinþa ªtiinþifi-
cã Internaþionalã “Martin Luther: 500 Years
after the Reformation” (Martin Luther: 500
de ani de la Reformã). Organizatã pentru a
marca 500 de ani de la evenimentul epocal re-
prezentat de apariþia „Disputatio pro declara-
tione virtutis indulgentiarum“, text cunoscut
sub denumirea de „Cele 95 de Teze“, manifes-
tarea planificatã la bibliotecã va reuni profe-
sori ºi cercetãtori din România, dar ºi din þãri
precum Spania ºi Franþa.

Afiºate pe uºa bisericii din Wittenberg în
data de 31 octombrie 1517, cele 95 de Teze re-
dactate de Martin Luther, în esenþã o listã de
întrebãri de supus dezbaterii, au declanºat o
adevãratã revoluþie în interiorul Bisericii Cato-
lice. Deºi autorul ºi-a propus redactarea teze-
lor într-o notã echilibratã, cele 95 de principii
enunþate de Martin Luther au antrenat o serie
de evoluþii care, într-un timp relativ scurt, au
determinat o schimbare radicalã de paradigmã

Conferinþa Internaþionalã „Martin Luther: 500 Years after the Reformation”
nu doar în sfera religioasã, ci ºi în domeniile
politic, juridic, social ºi etic.

Prelegerile înscrise în cadrul conferinþei vor
trata problematici precum sursele spaniole re-
feritoare la impactul Reformei Protestante în
Transilvania, consecinþele Reformei Luterane
în Monarhia Spaniolã în secolele XVI ºi XVII,
dar ºi procesul de desecularizare antrenat de
Reformã, cu toate mutaþiile politice, economice
ºi sociale antrenate. De asemenea, vor fi pre-
zentate ºi dezbãtute diferite poezii ºi cãrþi reli-
gioase apãrute în spaþiul autohton ºi Europa
Occidentalã ºi se vor enunþa paralele între Or-
todoxie ºi Protestantism în plan teologic. Pen-
tru a închide cercul deschis de Reforma din
1517, se vor dezbate ºi iniþiativele ºi rezultatele
efective obþinute de Contrareformã.

“O manifestare ºtiinþificã consacratã lui
Martin Luther ºi celor 95 de teze expuse în
1517 reprezintã atât un gest istoric, respon-
sabil, în raport cu unul dintre evenimentele
timpurii ale istoriei moderne de care se leagã

o serie de mutaþii ºi evoluþii la nivel euro-
pean ºi nu numai, dar ºi o bunã ocazie de a
dezbate ºi discuta cu specialiºti de formaþie ºi
religie diferite. La conferinþa organizatã la
bibliotecã vor participa cu prelegeri profe-
sori, teologi ºi cercetãtori, rezultatul pe care
ni-l propunem constând în împãrtãºirea unui
evantai cât mai generos de opþiuni ºi viziuni.
500 de ani de la episodul Wittenberg mai în-
seamnã ºi o nouã paginã în istoria creºtinis-
mului, un capitol fãrã de care specificitãþile,
evoluþia ºi diferenþele dintre noi ar fi cu ne-
putinþã de pãtruns. Diversitate de profesiuni
de credinþã într-o singurã credinþã, aceea
creºtinã”, a declarat Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aris-
tia Aman”.

Evenimentul se va desfãºura în sala “Biblio-
teca Exilului Românesc din Paris - Basarab Ni-
colescu” începând cu ora 9.30.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”

La Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei se desfãºoarã
astãzi, de la ora 11.00, o nouã edi-
þie a conferinþei „Pe urmele lui
Racoviþã în cercetarea ºtiinþifi-
cã a peºterilor” sub al cãrei ge-
neric se urmãreºte omagierea ilus-
trului savant român Emil Racovi-
þã  (n. 15 noiembrie 1868 – d. 19
noiembrie 1947), biolog de renu-
me mondial, explorator polar, fon-
dator al Biospelogiei ca ºtiinþã ºi
al primului Institut de Speologie
din lume. Evenimentul cuprinde
expuneri ºi videoproiecþii în care
se vor evidenþia excepþionalele
realizãri ºtiinþifice ale savantului,
dar ºi rezultatele actuale din do-
meniul biospeologiei româneºti.

La eveniment este invitatã sã
participe biolog Oana Mirela
Chachula, biolog investigator la
Muzeul Naþional de Istorie a Ro-
mâniei ºi totodatã specialist în
chiropterologie ºi explorãri carsti-
ce, cu o experienþã speologicã de

Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei organizeazã
astãzi, de la ora 13.30, în cadrul
atelierelor de creaþie animalierã

„Pe urmele lui Racoviþã în cercetarea ºtiinþificã a peºterilor”
peste 15 ani, participantã la diver-
se expediþii internaþionale organi-
zate în Grecia, Franþa,Turcia, An-
glia ºi NE Indiei - Meghalaya.
Domnia sa va conferenþia despre
„Nebãnuitele frumuseþi ale sub-
teranelor din România ºi de pe
mapamond; peºterile din Româ-
nia între conservare ºi exploa-
tare turisticã”. 

Evenimentul este organizat de
muzeograf dr. Mirela Sabina Ridi-
che ºi face parte din proiectul cul-
tural-educativ „Muzeul – o ªcoalã
Altfel” sprijinit financiar de Con-
siliul Judeþean Dolj. ªi-au anunþat
participarea studenþi ai departa-
mentului de Biologie – Facultatea
de Horticulturã a Universitãþii din
Craiova, elevi de la Colegiul Naþi-
onal „Carol I”, Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, ªcoala  Gimnazialã
„Mihai Eminescu” din Craiova ºi
cadre didactice, însã aºteptat este
ºi publicul interesat de tematica
acestei conferinþe.

plasticã „Bios Art”, o întâlnire cu
elevii clasei a II-a de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”. „Plinã de
surprize, Natura ne dãruieºte patru
anotimpuri care mai de care mai
spectaculoase. Cartea Naturii de
data aceasta se deschide la
paginile ce conþin poveºtile
Toamnei ºi Iernii. Copiii vor afla ce
comportamente au vieþuitoarele
din þara noastrã în aceste anotim-
puri prin intermediul unei prezen-
tãri multimedia realizate de
muzeograf drd. Lila Gima”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al instituþiei. Însoþiþi de prof.
Veronica Lavinia Mitricã, copiii
vor realiza diverse obiecte
handmade prin tehnicile modelaj în
lut, picturã ºi string art, precum ºi
ecosisteme având ca personaje
principale trei animale alese de ei.
La finalul atelierului, vor fi
încurajaþi sã scrie câteva mesaje
ecologice legate de mediul
înconjurãtor.
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Anunþul tãu!
Comuna Rast anunþã publicul inte-

resat de solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrie a apelor pentru investitia: In-
fiinþare Sistem de Canalizare în Satul Ras-
tu Vechi, Comuna Rast, Judeþul Dolj. Do-
cumentaþia poate fi consultatã la sediul
ABA JIU ºi Primãria Comunei Rast; relaþii
la telefon: 0745/019.321.

LICEUL Tehnologic „Horia Vintilã”, cu
sediul în localitatea Segarcea, str. Unirii,
nr. 33, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale tem-
porar vacante de: -Muncitor calificat, 1
post, perioadã determinatã, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfãºu-
ra astfel: -Proba scrisã în data de
04.12.2017, ora 13.00; -Proba interviu în
data de 05.12.2017, ora 13.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Con-
diþii generale, conform Art.3 din HG 286/
23.03.2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare; -studii minime: 8 clase/10 cla-
se+Curs calificare profesionalã/ªcoalã Pro-
fesionalã, cu cel puþin una din calificãrile:
lãcãtuº mecanic, instalator sanitar, meca-
nic întreþinere ºi reparaþii; -vechime: mi-
nim 2 ani; -abilitãþi de relaþionare ºi comu-
nicare cu tot personalul ºcolii; -abilitatea
de a lucra în echipã. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrãtoare de la publica-
rea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Liceului Tehnologic „Horia
Vintilã”, Segarcea. Relaþii suplimentare la
sediul: Liceul Tehnologic „Horia Vintilã”,
persoanã de contact: Cioromela Caius, te-
lefon: 0743.532.282, fax: 0251.210.401, e-
mail: caiuscioromela@yahoo.com.

SC SENIC COM SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire locuinþe colective
S+P+10 cu garaje la subsol”, propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, Bulevar-
dul Dacia, nr. 2A, judeþul Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1 în zilele de L-J, între orele
08.00-16.00 ºi vineri între orele 08.00-
14.00 ºi la sediul titularului din strada
Bariera Vâlcii, nr. 247, Municipiul Craiova,
judeþul Dolj. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, fax 0251.419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afiºarea pu-

blicã a documentelor tehnice ale cadastru-
lui. Unitatea administrativ-teritorialã Gogo-
ºu, din judeþul Dolj, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastrului pentru
sector cadastral nr.9 începând cu data de
20.11.2017, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Gogoºu, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ce-
rerile de rectificare ale documentelor tehni-
ce vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi
pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.

ANUNÞ prealabil privind afiºarea pu-
blicã a documentelor tehnice ale cadastru-
lui. Unitatea administrativ-teritorialã Mãce-
ºu de Jos, din judeþul Dolj, anunþã publica-
rea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 1 ºi 2 începând
cu data de 21.11.2017, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Primãriei Mãceºu de Jos,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea ca-
dastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la se-
diul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþiona-
le de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

Lavinia-Nadia Cilibiu, titular al proiec-
tului ”CONSTRUIRE LOCUINÞÃ P+1, PUÞ
FORAT, BAZIN SEPTIC ETANª VIDANJABIL
ªI ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj, pentru 8 pro-
iecte propuse a fi amplasate în comuna
ªimnicu de Sus, sat Dudoviceºti, strada
Craiovei, nr. 370, 370A, 370C, 370B, 372,
372A, 372C, 372B, jud. Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni
pânã vineri, între orele 8:00 – 14:00. Publi-
cul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 20.11.2017 (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ).

PRIMÃRIA Comunei Coþofenii din Dos,
judeþul Dolj, organizeazã în data de
12.12.2017 concursul pentru ocuparea func-
þiei de naturã contractualã: Bibliotecar, grad
profesional debutant, în cadrul Bibliotecii
Comunale Coþofenii din Dos. Rel. suplimen-
tare la nr. de telefon: 0251.447.089.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Centrul
Multifuncþional Craiova scoate la licitaþie
publicã deschisã în vederea închirierii ur-
mãtoarele spaþii disponibile: spaþii de bi-
rouri cu suprafeþe cuprinse între 27.00
mp- 47,60 mp, pentru imobilul Centrul
Business Center Sud. Spaþii de birouri cu
suprafeþe de 22.80 mp la Centrul de Dez-
voltare Tehnologicã ºi Excelenþa în Afa-
ceri. Spaþii de birouri cu suprafeþe de
55,00 mp la Centrul de Sprijin al I.M.M. –
urilor ºi Institutelor de Cercetare ºi Ino-
vare. Spaþii de birouri cu suprafeþe cu-
prinse între 41,00-105,00 mp, spaþii expo-
ziþionale permanente etaj l în vederea re-
alizãrii showroom-ului „TOTUL PENTRU
CASA TA”, spaþii de depozitare ºi de ali-
mentaþie publicã- în incinta Centrului Mul-
tifuncþional Craiova. Documentaþia nece-
sarã se procurã de la Centrul Multifuncþi-
onal Craiova, str. Târgului nr.26, etaj 2,
camera E 211. Licitaþia va avea loc la ace-
eaºi adresã în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro ºi
0769/ 268.690.

COMPLETARE CONVOCATOR Al Adu-
nãrii Generale Ordinare a Acþionarilor So-
cietãþii CLÃDIREA  PROIECT S.A. Cu se-
diul în Craiova, str. Ghe Chiþu, nr. 10, jud.
Dolj CUI 2291704, înmatriculatã la ORC Dolj
sub nr. J16/130/1991. Administratorul Unic
al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A., (“So-
cietatea”), în temeiul dispoziþiior art. 117
ind 1 din legea 31/1990 completeazã or-
dinea de zi a Adunãrii Generale Ordinare
a Acþionarilor, convocatã la data de
28.11.2017, ora11.00, la sediul Societãþii
din Craiova, str. Ghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj
la care sunt îndreptãþiþi sã participe toti
acþionarii Societãþii îãnregistraþi în Regis-
trul Acþionarilor al societãþii CLADIREA
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
28.10.2017 (data de referinþã), astfel: Se
adaugã urmãtorul punct pe ordinea de zi
astfel: 1) Se supune aprobãrii ratificarea
actelor perfectate de Societate în calitate
de Garant cu ING BANK ºi anume: actul
adiþional 2 la contractul de ipotecã mobi-
liarã nr. 08453/G1 din data de 29 septem-
brie 2015 ºi actul adiþional 2 la contractul
de ipotecã mobiliarã asupra conturilor
bancare nr. 08453/G2 din data de 29 sep-
tembrie 2015. Administratorul Unic al So-
cietatea CLÃDIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

Anunþul tãu!

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a terenu-
lui de 30 mp situat în Municipiul Calafat, Strada Baba Lupa,
jud. Dolj, identificat conform anexei la H.C.L. nr. 147/18.09.2017,
în urmãtoarele condiþii:

•preþul de pornire al licitaþiei este de 1,50 euro (echivalent
lei)/mp/AN

•perioada de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
•participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi

a taxelor ºi impozitelor la bugetul local
•taxa de participare la licitaþie 100 lei
•garanþia de participare la licitaþie 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc în data de 27.11.2017, ora 12:00, iar
înscrierea se va face pânã la data de 27.11.2017, ora 11:00.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel/fax: 0251/231424; 0251/232884.

ANUNT ANGAJARE ANIMATOR GRU-
PUL DE ACÞIUNE LOCALA JIU-ROMANATI
cu sediul in Comuna Castranova, sat Cas-
tranova, judetul Dolj angajeaza ANIMATOR
cu Contract Individual de Munca de 8 ore/
zi. Cerinþele postului: · Studii ºi speciali-
zãri: Studii medii/ superioare, Cunoºtinþe
de operare PC, Disponibilitate la deplasari,
Abilitati de comunicare · Aptitudini ºiabili-
tãþi: Abilitãþi de coordonare, îndrumare ºi
consiliere, Asumarea responsabilitãþilor,
Capacitate de analizã, sintezã ºiselecþie,
Obiectivitate ºi corectitudine, Capacitate
de lucru în condiþii de stres sau program
prelungit, Capacitate de a asimila cunoº-
tinþe noi, deschidere ºi adaptare la nou,
Comunicare eficientã, flexibilitate ºi capa-
citate de lucru în echipã, Eticã profesiona-
lã, Loialitate faþã de interesele GAL-ului,
Capacitate de a asimila. Atribuþiiºirespon-
sabilitãþi: sa realizeze activitãþile de anima-
re în teritoriu singur sau  impreuna cu restul
echipei tehnice, în vederea promovãrii ac-
þiunilor GAL vizite în teritoriu; tine legãtu-
ra dintre GAL ºi locuitori; realizarea ºi dis-
tribuirea materialelor necesare animãrii ºi
promovarii, participarea la evaluarea, se-
lectia cereri de finantare si a cererilor de
plata. Data limita de depunere a CV-urilo-
reste 16.11.2017. CV – urile, actele de stu-
diisicopie CI se depun la sediul GAL din
localitatea Castranova, strada Stadionului,
nr. 1, in intervalulorar 8-16 sau  la mail gal-
romanatijiu@yahoo.com.

OFERTE DE SERVICIU
Caut bonã, copil 2 ani -
cartier Rovine.  Telefon:
0764/237.292.

PRESTÃRI SERVICII
Geta Ungureanu croitorea-
sã Craiova, str. Pãltiniº. In-
formaþii ºi programãri la te-
lefon: 0770/172.756.

BALAST de Olt, pãmânt ve-
getal, 26-40 tone. Telefon:
0762/352.811.

Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.

Efectuãm transport mãrfuri,
3,5 tone. Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã nouã toate uti-
litãþile. Telefon: 0757/
414.713.

Vând casã str. Pãrului nr.33.
Telefon: 0755/ 074.742.

VILÃ (Duplex), Parcul Puº-
kin (ªcoala 22). Telefon:
0722/977.001.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire centralã,
izolatã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.

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

Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gor j .  Te le fon :  0723 /
693.646.

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure stejar
100-110 ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

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

Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni ,  judeþul  Gor j  cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Caut instrucþiuni de folosi-
re pentru fax-copiator mar-
ca Samsung SF 5100 P.
Telefon: 0721/995.405.

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

Vând þuicã (fãcutã din vin),
triploc, motoare 380 V, ar-
bore motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.

Vând alain delon pentru bãr-
baþi, costum damã( 3 piese)
Telefon: 0729/ 684.222

Vând vin vechi butoi stejar
300-400 l, putinã stejar, 150-
200 l, premergãtor. Telefon:
0745/602.001.

Vând roþi Mercedez 195/
65  R-15, cu cauciucuri de
iarnã, televizor 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 / bucatã,  maºi-
nã electricã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând frigider „ZIL” puþin fo-
losit, maºinã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.

Vând combinã frigorificã
BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã fontã bu-
cãtãrie, calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/011.731.

Vând taburele din pal mela-
minat culoare gri - 12 bucãþi.
Telefon: 0728/911.350.

Vând cuptor electric nefolo-
sit. Preþ 250 lei. Telefon: 0775/
383.003; 0351/805.288.

Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/
153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 15 noiembrie 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:

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.

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

Vând frigider Arctic, funcþio-
nabil, ladã frigorificã cu trei
sertare funcþionabilã, ambe-
le 400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galvanizate
lungime 3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment D
220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.

Vând 2 electromotoare trifa-
zate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.

Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total 250
lei ºi chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei. Tele-
fon: 0728/011.731.

Vând televizor color cu tele-
comandã D 70 cm în stare
bunã - 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

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

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine în-
treþinutã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare 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 aragaz 4 ochiuri, te-
levizor color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut Ileana,
4 gropi fãcute noi cimitirul
Romaneºti. 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) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

DECESE
Familia George Popes-
cu (Aurelia, Bogdan,
Dragoº, Diana, Iuliana,
Matei ºi Robert) anun-
þã cu regret decesul ce-
lui ce a fost dr. MARIN
RÃDULESCU, un medic
ºi un om de excepþie, un
reper al neurologiei ol-
tene ºi româneºti pe
care a slujit-o pânã în
ultimele clipe ºi la su-
pravieþuirea cãreia a
contribuit ºi ca mana-
ger, vreme de câþiva tul-
buri ani post-decem-
briºti, al Spitalului nr. 3,
autor de studii aplicate
în domeniu, împãtimit
meloman ºi iubitor al
spaþiului cultural auto-
hton ºi universal frec-
ventat ºi în calitate de
creator cu rara discre-
þie intimã a unei modes-
tii exemplare.

La despãrþirea lumeas-
cã de un prieten drag,
care ne-a onorat cu da-
rurile harului sãu de în-
þelept din vechi vremuri
mai rãbdãtoare cu des-
tinele noastre trecãtoa-
re, transmitem sincere
condoleanþe familiei cã-
reia îi împãrtãºim egal
durerea acestei tragice
pierderi. Dumnezeu sã-l
odihneascã! Veºnicã
aducere-aminte!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Squadra Azzurra n-a reuºit
sã învingã Suedia, pe miticul
stadion din Milano (72.696
spectatori), dupã ce pierduse
partida tur (0-1). Prin acest
rezultat nefast, deplâns de în-
treaga Peninsulã „niente Mon-
diale”. Pentru prima datã din
1958, rãnitã în orgoliu, toatã
Italia suferã ºi lacrimile lui
Gianluigi Buffon, la sfârºitul
partidei,  înduioºeazã. Italia
avea nevoie de o victorie la
douã goluri diferenþã pentru a
merge în Rusia. Campioana lu-
mii în patru rânduri, ultima datã
în 2006, finalistã în 1970 ºi
1994, prezentã la toate ediþiile,
cum spuneam, din 1958, az-
zurri rateazã bifarea celei de-a
19-a prezenþe consecutive la un
turneu final. O situaþie simila-
rã, adicã un baraj, mai trãise
„La Nazionale” în 1997, când
a disputat un baraj contra Ru-
siei, premergãtor Mondialului
din 1998. Atunci, dupã o remi-
zã la Moscova (1-1), italienii s-
au impus (1-0), la Napoli, gra-
þie lui Casiraghi. Pe San Siro,
italienii au dat totul. Determi-
narea lor a fost impresionantã,
dar n-au izbutit sã ducã parti-
da în prelungiri, fiindcã Suedia
s-a dovedit disciplinatã tactic,
puternicã fizic ºi ambiþioasã.
Fãrã Zlatan Ibrahimovic, Sue-
dia a câºtigat dreptul de a fi la
CM 2018, pentru prima datã

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 14-a

Rezultate: Metropolitan Iºalni-
þa - Jiul Podari 0-2, Progresul Se-
garcea -  Progresul Bãileºti 3-4,
Recolta Ostroveni - Flacãra Mo-
þãþei 4-2, Viitorul Cârcea - UT
Dãbuleni 5-2, Ajax Dobroteºti -
Danubius Bechet 0-2, Tractorul
Cetate - Victoria Pleniþa 4-1, Du-
nãrea Calafat - U Craiova SA 1-3.

Clasament: 1. U Craiova SA
42p, 2. Dunãrea Calafat 31p, 3.
Jiul Podari 31p, 4. Danubius Be-
chet 28p, 5. Viitorul Cârcea
21p,  6.  Progresul  Segarcea
20p, 7. Tractorul Cetate 19p, 8.
Progresul Bãileºti 18p, 9. Me-
tropolitan Iºalniþa 18p, 10. UT
Dãbuleni 17p, 11. Recolta Os-
troveni 13p, 12. Flacãra Moþã-
þei 10p, 13. Victoria Pleniþa 10p,
14. Ajax Dobroteºti 7p.

Seria I: Vânãtorul Desa - Vii-
torul Afumaþi 2-3, Viitorul Dobri-
dor - Vulturul Catane 2-4, Voinþa
Caraula - Recolta Cioroiaºi 5-4,
Viitorul Vârtop - Avântul Rast nu
s-a jucat, Recolta Seaca de Câmp
- Unirea Vela 2-0, Viitorul Ciuper-
cenii Noi - Recolta Urzicuþa 6-1.
Fulgerul Maglavit ºi Spicul Uni-
rea au stat.

Clasament: 1. Vulturul Catane
30p, 2. Vânãtorul Desa 27p, 3.
Fulgerul Maglavit 25p, 4. Viitorul
Afumaþi 24p, 5. Spicul Unirea 16p,
6. Viitorul Ciupercenii Noi 15p, 7.
Recolta Seaca de Câmp 14p, 8.
Viitorul Dobridor 13p, 9. Voinþa
Caraula 12p, 10. Unirea Vela 9p,
11. Avântul Rast 7p, 12. Recolta
Cioroiaºi 7p, 13. Recolta Urzicuþa
7p, 14. Viitorul Vârtop 0p.

Seria II: Fulgerul Întorsura -
Avântul Dobreºti 4-2, Viitorul

Liga a V-a Dolj, etapa a 12-a
Þuglui - ªtiinþa 2016 Craiova 1-
2, Viitorul Mãceºu de Sus 1-0,
Progresul Cerãt - ªtiinþa Malu
Mare 14-4, Voinþa Belcin - Jiul
Podari II 1-1, Viitorul Giurgiþa -
ªtiinþa Calopãr 3-1, Recolta Mã-
ceºu de Jos - Aktiv Padea 3-0,
Inter Secui 3-3, Triumf Bârca -
Prietenia Craiova nu s-a jucat.

Clasament: 1. Progresul Cerãt
29p, 2. Viitorul Giurgiþa 27p, 3.
ªtiinþa Calopãr 26p, 4. ªtiinþa 2016
Craiova 25p, 5. Viitorul Mãceºu de
Sus 24p, 6. Recolta Mãceºu de Jos
23p, 7. Inter Secui 23p, 8. Triumf
Bârca 19p,  9. Prietenia Craiova
14p, 10. Avântul Dobreºti 10p, 11.
Jiul Podari II 9p, 12. Voinþa Belcin
9p, 13. Fulgerul Întorsura 8p, 14.
Viitorul Þuglui 7p, 15. ªtiinþa Malu
Mare 7p, 16. Aktiv Padea 4p.

Seria III: Avântul Daneþi - Vi-
itorul Teasc 11-2, Torentul Se-

cui - Victoria Cãlãraºi 5-2, Uni-
rea Tâmbureºti - ªtiinþa Celaru
0-3, Progresul Amãrãºtii de Sus
- Viitorul II Cârcea 2-1, Voinþa
Puþuri - AS Rojiºte 3-0, Unirea
Amãrãºtii de Jos - Constructo-
rul 2012 Craiova 4-1, Energia
Radomir - Fulgerul Mârºani 2-
4,  City Leu - Progresul Cas-
tranova 3-5.

Clasament: 1. Unirea Amãrãº-
tii de Jos 31p, 2. Fulgerul Mâr-
ºani 29p, 3. Avântul Daneþi 26p,
4. ªtiinþa Celaru 25p, 5. Progre-
sul Amãrãºtii de Sus 24p, 6. Pro-
gresul Castranova 22p, 7. AS
Rojiºte 22p, 8. Constructorul
2012 Craiova 20p, 9. Unirea
Tâmbureºti 18p, 10. Energia Ra-
domir 12p, 11. Torentul Secui
12p, 12. City Leu 10p, 13. Vic-
toria Cãlãraºi 9p, 14. Viitorul II
Cârcea 6p, 15. Viitorul Teasc 4p,
16. Voinþa Puþuri 4p.

Seria IV: Sporting Seaca de
Pãdure - Vulturul Cernãteºti 3-4,
Betis Craiova - AS Scãeºti 2-3,
Viitorul Valea Fântânilor - ªarja
Robãneºti 1-0, Flacãra Drãgoteºti
- Progresul Mischii 1-4, CS So-
pot - Jiul Breasta 6-5,Viitorul
Ghindeni - Viitorul Coºoveni 2-
1, Voinþa Raznic - Viitorul Coþo-
fenii din Dos 2-2, Avântul Pieleºti
- CSO II Filiaºi 1-1.

Clasament: 1. Viitorul Coþofe-
nii din Dos 28p, 2. Progresul Mis-
chii 28p, 3. CS Sopot 27p, 4.
Voinþa Raznic 24p, 5. CSO II Fi-
liaºi 23p, 6. Viitorul Valea Fântâ-
nilor 21p, 7. Viitorul Coºoveni
21p, 8. Avântul Pieleºti 17p, 9.
Viitorul Ghindeni 17p, 10. Vultu-
rul Cernãteºti 16p, 11. Betis Cra-
iova 14p, 12. AS Scãeºti 13p, 13.
Flacãra Drãgoteºti 10p, 14. Jiul
Breasta 8p, 15. Sporting Seaca de
Pãdure 6p, 16. ªarja Robãneºti 2p.

Squadra azzurra n-a
izbutit sã marcheze
vreun gol în ambele
manºe din barajul cu
Suedia ºi va lipsi de la
turneul final din Rusia

dupã 2006. Arbitrul spaniol
Mateu Lahoz nu s-a dorit im-
plicat în deznodãmântul parti-
dei. Ar fi putut sancþiona gaz-
dele în douã rânduri în prima
reprizã pentru jucarea balonu-
lui cu mâna de Darmian (min.
13) ºi apoi Barzagli (min. 28).
Dar ar fi putut dicta penalty ºi
în favoarea Italiei dupã contac-
tul lui Augustinsson ºi Marco
Parolo. În absenþa lui Marco
Verratti, suspendat, Squadra
Azzurra n-a avut un patron la
mijlocul terenului, comentân-
du-se ºi acum retragerea lui Pir-

lo, un lider în acest comparti-
ment. Sã mai spunem ºi faptul
cã portarul lui FC Copenhaga,
Robin Olsen, a avut douã inter-
venþii fabuloase, la Alessandro
Florenzi (min. 45) ºi El- Shaa-
rawy (min. 87). Toatã Italia
plânge. Giampiero Ventura nu
ºi-a anunþat deocamdatã demi-
sia,  având contract  pânã în
2020, dar Federaþia Italianã va
discuta astãzi despre demiterea
lui. Vechea gardã a naþionalei –
Buffon (175 de selecþii), Bar-
zagli (36 de ani – 73 de selec-
þii), De Rossi (34 de ani -117

selecþii)- ºi-a anunþat retragerea.
Giorgio Chelini ºi Marco Paro-
lo încã nu s-au pronunþat. Se
va vorbi mult de aceastã parti-
dã, o fotografie de fapt a fot-
balului italian, la acest moment.

29 de echipe
calificate

Asearã s-a disputat ultimul
baraj pentru Mondiale, zona
Europei, Irlanda – Danemarca,
dupã 0-0 în tur. Tot 0-0 a fost
în prima manºã a play-off-uri-
lor intercontinentale Peru –

Noua Zeelandã ºi Australia –
Honduras. 29 de reprezentati-
ve calificate pentru turneul fi-
nal al CM 2018 – din 32 – sunt
deja cunoscute. Iatã repartiza-
rea lor pe continente: Europa –
Rusia (gazdã), Germania, An-
glia, Belgia, Croaþia, Islanda,
Franþa, Spania, Polonia, Portu-
galia, Elveþia, Serbia, Suedia.
Africa –Egipt, Maroc, Nigeria,
Senegal, Tunisia. America de
Sud –Brazilia, Columbia, Ar-
gentina, Uruguay. Asia – Ara-
bia Sauditã, Coreea de Sud,
Japonia ºi Iran.
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1. FCSB 17 11 5 1 36-11 38
2. CFR Cluj 17 11 4 2 26-10 37
3. Craiova 17 9 6 2 28-19 33
4. Botoºani 17 9 4 4 23-14 31
5. Viitorul 17 9 2 6 24-13 29
6. Astra 17 6 7 4 24-18 25
7. Dinamo 17 7 3 7 24-19 24
8. ACS Poli 17 6 4 7 15-26 22
9. CSMP Iaºi 17 5 6 6 20-24 21
10. Voluntari 17 5 5 7 16-19 20
11. Chiajna 17 5 2 10 19-23 17
12. Sepsi 17 3 2 12 11-31 11
13. Mediaº 17 2 4 11 7-29 10
14. Juventus 17 1 6 10 10-28 9

 CLASAMENT    M    V                E                  Î       G    P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X VIII- a
ACS Poli – FC Botoºani, vineri, ora 18

CSMP Iaºi – FCSB, vineri, ora 20.45
Sepsi – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 16

„U” Craiova – Juventus, sâmbãtã, ora 19
Concordia – Astra, duminicã, ora 18

Dinamo – CFR Cluj, duminicã, ora 20.45
FC Voluntari – Viitorul, luni, ora 20.45

Universitatea Craiova va disputa partida din optimile
Cupei României pe arena din Berceni, care are 2.700
de locuri ºi a gãzduit meciul de la Euro 2011 under 19

Deºi oficialul Craiovei, Marcel Popes-
cu, se declarase convins cã adversara
alb-albaºtrilor din optimile Cupei Româ-
niei, CS Afumaþi, va accepta invitaþia de
a juca meciul direct în Bãnie, gruparea
ilfoveanã a refuzat acest lucru ºi s-a ori-
entat cãtre o altã arenã din Ilfov, cea din
Berceni, pe stadionul fostei echipe din
Liga 2, ACS Berceni, acum desfiinþatã.
Programat la o orã care necesita un sta-
dion cu instalaþie de nocturnã, ceea ce
gruparea din Afumaþi nu posedã, meciul
de marþi, 28 noiembrie, de la ora 18, se
va desfãºura un un stadion de 2.700 de
locuri, care dispune de douã tribune ºi o
peluzã ºi pe care s-au desfaºurat meciuri
de la Campionatul European de Fotbal
under 19, organizat de România în anul
2011. Arena a mai gãzduit un meci din
Cupa României, în 2012: ACS Berceni –
CFR Cluj 0-2. Aceasta a fost alegerea con-
ducãtorilor echipei ilfovene, refuzând ast-
fel ºansa de a fi a treia grupare care joa-

cã pe noua arenã din Bã-
nie, dupã Slavia Praga ºi
Juventus Bucureºti. Opþi-
unea oficialilor CS Afumaþi
a contat atât pentru a da o
ºansã cât mai mare jucã-
torilor sã obþinã o califica-
re în urmãtoarea fazã a
Cupei, dar ºi pentru ca su-
porterii echipei sã nu facã
o deplasare aºa lungã.

„Meciul dintre CS Afu-
maþi ºi prim-divizionara
Universitatea Craiova, din
optimile Cupei Romaniei
se va disputa marþi, 28
noiembrie, cu începere de
la ora 18, pe stadionul din
Berceni. Federaþia Româ-
nã de Fotbal ºi televiziunile care deþin
drepturile de transmitere a partidelor din
optimile Cupei României au stabilit pro-
gramul jocurilor în urma cãrora se vor

decide cele 8 echipe calificate în sfer-
turile de finalã ale competiþiei. Regula-
mentul prevede ca partidele din optimi-
le ºi sferturile Cupei României sã se dis-
pute în sistem eliminatoriu, pe terenul
echipei de categorie inferioarã, astfel cã
CS Afumaþi este clubul cãruia îi revine
responsabilitatea organizãrii întâlnirii cu
Universitatea Craiova. Dat fiind intere-
sul ridicat faþã de duelul CS Afumaþi vs
Universitatea Craiova, FRF ºi televiziu-
nile au decis ca partida sã se dispute în
nocturnã, marþi, 28 noiembrie, cu în-
cepere de la ora 18. Stadionul din Afu-
maþi nu dispune de instalaþie de noc-
turnã, iar regulamentul prevede ca într-
o astfel de situaþie meciul sã fie orga-
nizat pe o arena din cea mai apropiatã
localitate care dispune de o astfel de fa-
cilitate. Astfel, pentru a permite cât mai

multor suporteri afumãþeni sã poatã
asista din tribune la superduelul cu Uni-
versitatea Craiova, din optimile Cupei,
conducerea clubului ºi cea a primãriei
comunei Afumaþi au ales ca loc de des-
fãºurare a partidei stadionul din comu-
na Berceni, care beneficiazã de noctur-
nã ºi de o suprafaþã de joc impecabilã”
e comunicatul clubului din Afumaþi.

Celelalte partide din optimile Cupei
României se disputã dupã urmãtorul
program: 28 noiembrie, ora 14: Unirea
Slobozia – CSMP Iaºi, ora 21: FC Bo-
toºani – Viitorul; 29 noiembrie, ora
17:30: CS Mioveni - Gaz Metan, ora
20:30: Universitatea Cluj – Dinamo; 30
noiembrie, ora 14: Hermannstadt - Ju-
ventus Bucureºti, ora 17:30: Chindia
Târgoviºte - Astra Giurgiu, ora 21:30:
ACS Poli Timiºoara – FCSB.
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