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Muncitori uciºi de un mal de pãmânt

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, haiducii luau
de la bogaþi ºi dau la sãraci, acum, politicienii, Popescule, fac invers.

Despre mitingul
de la Craiova!
Înþelegem cã decizia a fost
luatã nu de „centrul PSD”, ci
de lideri importanþi ai unor
organizaþii judeþene ale social-democraþilor ºi, între
aceºtia, cei de la Dolj, ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, ºi senatorul Claudiu
Manda, de ceva vreme preºedintele Comisiei pentru controlul activitãþii SRI. Demnitate respectabilã. Pe contul
Facebook, în seara zilei de 3
decembrie a.c., Lia Olguþa
Vasilescu a anunþat evenimentul organizat de PSD Dolj,
intitulat «Hai la Universitate
sã le spunem „ajunge”», programat pe 9 decembrie a.c., la
ora 15.00.
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Peste 300
Autobuze electrice de doljeni suferã
ºi blocuri
de HIV/SIDA
anvelopate,
Peste 300 de doljeni se aflã
în evidenþele medicale ca fipentru locuitorii
ind purtãtori ai virusului HIV
din Calafat
sau bolnavi de SIDA. ªi chiar

dacã în ultimii 25 de ani s-au
fãcut progrese importante în
plan medical, în continuare
obiective importante rãmân
accesul universal la prevenþia
HIV, tratament, îngrijiri ºi
suport, dar ºi reducerea numãrului persoanelor infectate cu HIV/SIDA sau informarea ºi educarea populaþiei,
mai ales a grupurilor cu risc
crescut.
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Doi craioveni, de 49, respectiv 56 de ani, angajaþi ai SC Conicon Prest
SRL Craiova, ºi-au pierdut viaþa, ieri, în jurul prânzului, dupã ce un mal de
pãmânt s-a prãbuºit peste ei, cu tot cu armãtura din fier beton. Zeci de
pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au muncit mai bine de o orã pentru a-i scoate pe cei doi de sub grãmada de
pãmânt sub care au fost prinºi, la mai bine de 2 metri adâncime. Tragedia
s-a petrecut pe strada Unirii din Craiova, unde firma construieºte un imobil de locuinþe colective. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncã
(ITM) Dolj ºi poliþiºtii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj ajunºi
la faþa locului au deschis o anchetã pentru stabilirea tuturor circumstanþelor în care s-a petrecut evenimentul, deocamdatã cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunii de ucidere din culpã.
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Gala TNC 2017,
cu actorul
Horaþiu Mãlãele
ºi cântãreaþa
Maria Rãducanu
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ROBOR, în creºtere: Indicele
la trei luni creºte cotat 2,21%
Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care se calculeazã costul creditelor în lei cu dobânda variabilã, a crescut ieri la 2,21%, de
la 2,20%, cât a fost cotat vineri,
conform datelor publicate de Banca Naþionalã a României. De asemenea, indicele la ºase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la
2,35%, de la 2,34%, cât a fost
cotat pe 29 octombrie. Mai mult,
indicele ROBOR la nouã luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci comerciale pentru o perioadã de nouã
luni, a crescut la 2,36%, de la
2,35%, valoarea înregistratã vineri.
La începutul lunii septembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 0,92%,
iar la începutul acestui an la 0,87%.
ROBOR reprezintã rata medie a
dobânzii la care bãncile româneºti
se împrumutã între ele în lei. Indicele se stabileºte zilnic de BNR ca
medie aritmeticã a cotaþiilor practicate de zece bãnci selectate de
Banca Naþionalã.

Preºedintele Iohannis
se întâlneºte astãzi cu ambasadorii
statelor membre UE
Preºedintele Klaus Iohannis se
întâlneºte astãzi cu ambasadorii
statelor membre ale Uniunii Europene acreditaþi la Bucureºti, cu
ocazia unui dejun de lucru, gãzduit de Ambasada Republicii Estonia, þarã care deþine preºedinþia
Consiliului UE în cel de-al doilea
semestru al acestui an. Potrivit unui
comunicat al Administraþiei Prezidenþiale, în cadrul întâlnirii, care
va avea loc la ora 13,00, se vor
discuta subiecte legate de evoluþiile interne, dar ºi aspecte referitoare la principalele subiecte aflate pe
agenda reuniunii Consiliului European din 14 ºi 15 decembrie, ºi anume securitate ºi apãrare, gestionarea migraþiei, dimensiunea socialã
a Uniunii Europene, educaþie ºi
culturã. De asemenea, va fi abordat ºi subiectul privind ieºirea Marii Britanii din Uniunea Europeanã.
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Manda: La mitingul PSD de la Craiova
ne aºteptãm sã vinã în jur de 30.000 de persoane
PSD va organiza mitinguri împotriva statului paralel ºi ilegitim în Bucureºti ºi în oraºele mari, mesajul fiind
„aceasta este majoritatea”, secretarul
general adjunct al PSD, Codrin ªtefãnescu, declarând cã decizia a fost luatã la presiunea românilor. Preºedintele
PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a
declarat cã la mitingul organizat pe 9
decembrie la Craiova vor fi prezenþi în
jur de 30.000 de oameni, afirmând cã
USR ºi PNL nu au reuºit sã strângã
decât 700 de manifestanþi, iar oamenii
vor putea sã spunã cine îi reprezintã.
”Din câte am înþeles, sunt foarte
multe organizaþii judeþene care vor face
(mitinguri pe 9 decembrie - n.r.). Nu
pot sã vã spun, pentru cã nu am eu o astfel de
listã. Pot sã vã spun clar cã noi la Dolj stabilisem iniþial pentru ora 17.00, a rãmas ora 15.00,
ca sã ne sincronizãm ºi cu alte organizaþii judeþene. La Dolj ne aºteptãm sã fie, probabil,
în jur de 30.000 de oameni”, a declarat liderul
PSD Dolj, Claudiu Manda.
El a precizat cã la întâlnirea de duminicã seara
de la sediul PSD au fost ”ºapte-opt preºedinþi
de organizaþii”. ”Acolo toatã lumea a spus cã
intenþioneazã sã organizeze miting ºi am stabilit, cumva, ora 15.00. Noi deja ne-am ocupat ºi

de partea de promovare. Pe de o parte, sã vedem dacã sunt oameni care ne susþin ºi pe noi
– vreau sã spun cã la Craiova au fost în jur de
700 de persoane mobilizate de cei de la USR ºi
PNL în piaþã - acum vrem sã vedem dacã sunt
oameni în Craiova ºi tot judeþul Dolj care considerã cã aceia care sunt în piaþã le reprezintã
punctul de vedere sau nu. În plus, sunt destul
de multe abuzuri împotriva cãrora vor protesta
colegii noºtri. Credem cã e momentul ca oamenii sã spunã: ajunge, am înþeles, am vãzut ce
tot se strigã în piaþã. Credem totuºi cã þara asta

trebuie sã fie o þarã normalã în care
Parlamentul sã legifereze, Guvernul sã
guverneze ºi în care fiecare sã îºi facã
treaba”, a adãugat Manda.
El a mai spus cã organizaþiile judeþene nu sunt obligate sã facã miting. ”Nu s-a luat o decizie sã fie
obligat cineva sã facã miting. A fost
discuþie provocatã cumva de preºedinþii organizaþiilor judeþene în intenþia de a se organiza un astfel de miting.(Liviu Dragnea - n.r.) Nu s-a
împotrivit. Au fost colegi care au
spus cã doresc sã facã. Au fost discuþii dacã se organizeazã sâmbãtã sau
duminicã ºi a rãmas sâmbãtã”, a mai
spus Claudiu Manda.
Întrebat despre poziþia premierului Mihai
Tudose cu privire la organizarea de mitinguri
pe 9 decembrie, el a rãspuns: ”Nu am cum sã
anticipez eu poziþia premierului. Nu cred cã va
fi împotrivã. Am vãzut declaraþia despre mitingul de la Dolj. A fost o formã de a nu rãspunde
la întrebare, dar eu cred cã existã posibilitatea
sã fie miting inclusiv la Brãila”.
Claudiu Manda a refuzat sã explice ce înseamnã ”stat paralel”, rezumându-se doar sã
spunã: ”Cred cã puteþi sã vã uitaþi în spaþiul
public sã vedeþi”.

Iohannis atacã la CCR legea care prevede
ca funcþionarii trimiºi în judecatã sã nu mai fie suspendaþi
Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a sesizat CCR în legãturã cu legea privind statutul funcþionarilor publici, care prevede ca
funcþionarii publici sã nu mai fie
suspendaþi din funcþie în cazul în
care sunt trimiºi în judecatã pentru infracþiuni. ªeful statului argumenteazã cã actul normativ diminueazã standardele de integritate ºi
afecteazã încredere cetãþenilor în
instituþii.
„Legea supusã controlului de
constituþionalitate - determinã diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei
funcþii publice ºi afecteazã profund
încrederea cetãþenilor în instituþii.
Aceste standarde se constituie întrun element component al statului
de drept ºi al democraþiei constituþionale, valori supreme în cadrul
unei societãþi democratice”, se ara-

tã în sesizarea înaintatã CCR de
preºedintele României.
„Acest lucru este valabil în toate cazurile exemplificate, unde valorile protejate sunt integritatea ºi
prestigiul funcþiei publice, iar obiectivele unui stat de drept sunt cele
de a asigura cetãþenilor servicii
publice de calitate ºi de a crea premisele pentru încrederea cetãþenilor în instituþiile ºi autoritãþile publice. De aceea, apreciem cã instituirea unui astfel de privilegiu pentru funcþionarii publici în cadrul
Legii nr. 188/1999 nu este unul justificat obiectiv ºi raþional”, argumenteazã ºeful statului.
Un alt motiv invocat de preºedinte este cã se încalcã îndeplinirea cu credinþã a obligaþiilor ce le
revin persoanelor cãrora le sunt
încredinþate funcþii publice. „O
prevedere care eliminã sancþiunea

suspendãrii raportului de serviciu
al unui funcþionar public trimis în
judecatã pentru infracþiuni de o
anumitã gravitate este de naturã sã
aducã atingere standardelor etice
ºi profesionale necesare pentru
persoanele învestite cu autoritate
a statului”, se aratã în sesizarea
ºefului statului.
În ceea ce priveºte introducerea
posibilitãþii de delegare a competenþei de organizare a concursului pentru ocuparea funcþiilor publice prin
ordin al Preºedintelui ANFP, ºeful
statului reclamã cã „prin soluþia legislativã se ajunge la situaþia ca un
aspect esenþial care vizeazã raportul de serviciu, reglementat de legea organicã, sã fie delegat printrun act administrativ”.
Potrivit actului normativ, funcþionarul public de conducere are
prioritate la ocuparea unei funcþii

publice vacante de nivel inferior,
chiar ºi atunci când funcþia vacantã
de nivel inferior este o funcþie publicã de execuþie ºi nu corespunde
studiilor ºi/sau vechimii în specialitatea funcþionarului public de conducere. În acest caz, funcþia publicã de execuþie de nivel inferior
va fi transformatã într-o funcþie
publicã corespunzãtoare, dacã
transformarea nu afecteazã structura organizatoricã aprobatã.
„În comparaþie cu persoanele
care îndeplinesc condiþiile de studii
ºi vechime pentru ocuparea funcþiei publice vacante, acordarea prioritãþii la ocuparea respectivei funcþii unui funcþionar public de conducere, chiar în situaþia în care acesta
nu îndeplineºte condiþiile de studii
ºi vechime, reprezintã un privilegiu
nejustificat raþional ºi obiectiv”, argumenteazã Klaus Iohannis.

Ministerul Sãnãtãþii: Livrarea vaccinului antigripal a început ieri
Ieri a început livrarea celor un milion de doze
de vaccin antigripal, conform anunþului furnizorului de vaccin cãtre Ministerul Sãnãtãþii
(MS), cele mai multe bucãþi urmând sã ajungã
la Constanþa, Prahova ºi Buzãu, anunþã MS.
Conform sursei citate, contractul încheiat cu
câºtigãtorul licitaþiei de achiziþie prevede ca li-

vrarea sã se facã de cãtre furnizor direct în
teritoriu, la direcþiile de sãnãtate publicã. „Luni
(n.r. - ieri) vor fi livrate vaccinurile gripale cãtre direcþiile de sãnãtate publicã din: Constanþa
(91.170 doze), Bucureºti (36.630 doze), Ilfov
(6.520 doze), Cãlãraºi (20.207 doze), Giurgiu
(5.215 doze), Teleorman (17.780 doze), Buzãu
(23.487 doze), Prahova
(43.465 doze), urmând ca
în cel mai scurt timp procesul de distribuire a vaccinului sã fie finalizat la nivel
naþional”, potrivit unui comunicat de presã al MS.
Pentru a evita situaþiile de
întârziere în aprovizionarea
cu vaccin antigripal, Ministerul Sãnãtãþii a încheiat,
pentru prima oarã, un acordcadru pentru achiziþia vaccinului antigripal pentru o

perioadã de doi ani. De altfel, Ministerul Sãnãtãþii încheie acorduri-cadru pentru toate tipurile de vaccin.
Anul acesta, Ministerul Sãnãtãþii va achiziþiona peste un milion de doze de vaccin gripal
sezonier, dublu faþã de anul trecut, astfel încât
sã asigure vaccinarea unui numãr cât mai mare
de persoane aflate în grupele de risc, potrivit
oficialilor ministerului.
Conform ultimelor date furnizate de cãtre
Institutul de Sãnãtate Publicã, pe teritoriul României nu s-au înregistrat cazuri confirmate de
gripã, morbiditatea prin infecþii respiratorii acute
încadrându-se în intervalul aºteptat pentru
aceastã perioadã. La nivel naþional, numãrul total
de cazuri de infecþii respiratorii acute (gripa clinic, IACRS ºi pneumonii) a fost de 83.563, cu
3.7% mai mic comparativ cu cel înregistrat în
aceeaºi sãptãmânã a sezonului precedent
(86.996) ºi cu 7.6% mai mare faþã de cel înregistrat în sãptãmâna precedentã (79.895).
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Despre mitingul de la Craiova!
MIRCEA CANÞÃR
Înþelegem cã decizia a fost luatã nu de
„centrul PSD”, ci de lideri importanþi ai
unor organizaþii judeþene ale social-democraþilor ºi, între aceºtia, cei de la Dolj, ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, ºi senatorul Claudiu Manda, de ceva vreme preºedintele Comisiei pentru controlul activitãþii SRI. Demnitate respectabilã. Pe contul Facebook, în seara zilei de 3 decembrie
a.c., Lia Olguþa Vasilescu a anunþat evenimentul organizat de PSD Dolj, intitulat «Hai
la Universitate sã le spunem „ajunge”», programat pe 9 decembrie a.c., la ora 15.00.
Sunt enumerate ºi motivele organizãrii evenimentului anunþat. Tot duminicã seara,
într-o emisiune de televiziune, pe un canal
de ºtiri cu rating ridicat, senatorul Claudiu
Manda, într-o companie sobrã, prezent fiind ºi ziaristul Cornel Nistorescu, a fãcut,

deloc provocator, acelaºi anunþ, printr-o
exprimare concisã, fãrã pauze între cuvinte,
cu o voce sigurã, mai penetrantã ca în alte
dãþi, sugerând în subsidiar cã demersul
vizeazã apãrarea libertãþilor fundamentale
ale omului. Nimeni nu se îndoieºte de capacitatea organizatoricã a social-democraþilor doljeni, de a organiza un miting de anvergurã. Au ceva exerciþiu îndelungat în
aceastã privinþã. Cã de-a lungul timpului
mitingurile de protest ale social-democraþilor nu au avut finalitatea doritã este o realitate. Dar nu despre asta e vorba. Ele sau dorit, sistematic, semnale menite sã exprime cã reprezintã o forþã politicã ºi dupã
alegerile de acum un an, prima forþã politicã. Mitinguri de factura celui preconizat la
Craiova urmeazã a fi organizate ºi în alte
fiefuri social-democrate, ceea ce înseam-

nã cã „presiunea” vine de jos în sus. ªi în
context nemulþumirea „bazei” electorale –
majoritatea tãcutã – se îndreaptã inclusiv
împotriva staff-ului PSD, adicã a centrului, destul de letargic, implicit a premierului Mihai Tudose, aflat de o vreme, într-o
relaþie tot mai rigidã, cel puþin aparent, cu
partidul. Fiindcã nu s-au mai înregistrat,
de-a lungul timpului, în spaþiul public, atacuri la adresa premierului din partea membrilor propriului partid. Sã revenim la mitingul de la Craiova: nu avem idee cum se
va desfãºura. Ceea ce putem anticipa este
însã faptul cã social-democraþii doljeni vor
demonstra cã rãmân o „organizaþie vie”,
determinatã când i se cere, cu tenori, tot
mai iritatã – pânã la saþietate – de acþiunile în stradã ale adversarilor. Numai cã aici
e discuþia: social-democraþii nu pot juca

pe terenul bãtãtorit al adversarilor lor. În
Polonia, ca sã luãm un exemplu, deºi „noi”
nu suntem Polonia, partidul Dreptate ºi
Justiþie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, a avut avertizãri serioase ºi îndreptãþite pe tema respectãrii statului de
drept, de la Bruxelles, dar premierul Beata Szydlo nu s-a sfiit sã se opunã modificãrii directivei europene privind munca detaºatã, acuzându-l fãrã menajamente pe
preºedintele francez Emmanuel Macron
cã „sapã pilonii UE”. ªi a mai exprimat
câteva lucruri tãioase, care probabil încã
îl mai usturã. Sã revenim: strada nu este
ternul favorabil al PSD. Care trebuie sã
etaleze sobrietate ºi mai ales competenþã
în Parlament – forumul democratic –,
potrivit rigorilor parlamentare. ªi, de ce
nu, potrivit Constituþiei. ªi o poate face.

Autobuze electrice ºi blocuri anvelopate,
pentru locuitorii din Calafat
Punct important pe hartã, datoritã faptului cã
deschide drum direct pe celãlalt mal al Dunãrii,
cãtre vecinii noºtri bulgari, Calafatul impresioneazã ºi prin pitorescul locurilor pe care le ascunde. Oricine se aflã la prima vizitã rãmâne plãcut impresionat de micile „frumuseþi” ale acestui oraº. Strãduþele cochete, uºor înclinate dato-

ritã unghiului pe care-l fac cu fluviul, arhitectura clãdirilor, stejarii seculari ºi castanii cu umbrã
generoasã, linia albastru-cenuºie a fluviului care
te urmãreºte permanent la orizont – toate compun un farmec aparte pe care-l imprimã acestui
orãºel cu ieºire la Dunãre, între altele o pãrticicã
de pãmânt românesc cu o istorie încãrcatã.
plan sã amenajãm un bazin pentru
caiac-canoe ºi unul pentru rafting”,
ne-a dezvãluit o parte din planuri
primarul Lucian Ciobanu.

Parcare pe 5 hectare,
la intrarea pe DN56

În acest municipiu cochet,
strãjuit dintotdeauna de bãtrânul
fluviu, o comunitate de 17.000
de suflete îºi duce traiul, cu speranþã ºi optimism. De ani buni
au privit neputincioºi cum, ca
peste tot în þarã, industria care
le dãdea de lucru oamenilor ºi
hrãnea familiile din Calafat ºi
satele din jur a fost scoasã pe
linie moartã. În 2013, odatã cu
construcþia ºi inaugurarea podului peste Dunãre, „New Europe
Bridge”, s-au gândit cã le va fi
mai bine, cã viaþa lor ºi a comunitãþii va fi schimbatã. Dupã mai
bine de patru ani, de când a fost
pus în circulaþie, podul tot nu
îºi aratã beneficiile mult aºteptate. Primarul municipiului Calafat, Lucian Ciobanu, spune cã,
din contrã, se întâmplã o situaþie inversã. La bugetul local nu
mai intrã taxa ecologicã, care se
percepea feriboturilor, ceea ce
înseamnã un minus de 500.000
de euro anual. ªi, în plus, accesul în Calafat se blocheazã de
cele mai multe ori din cauza cozilor de tiruri care se formeazã
pentru a intra în vamã.

Demersuri pentru preluarea
portului
Pentru a rezolva aceste inconveniente, autoritãþile locale ºi-au
construit un plan de acþiune pe
care vor sã-l punã în practicã în
2018. În primul rând, se doreºte
preluarea portului de la Compania
Naþionalã Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale Giurgiu ºi dezvoltarea mai mult comercialã a acestuia, traficul scãzând foarte mult
dupã deschiderea podului. „Suntem în stadiul de discuþii, dar ne
dorim foarte mult sã preluãm
portul deoarece l-am dezvolta ºi
am reuºit sã ne creºtem veniturile
la bugetul local”, spune primarul
municipiului Calafat, Lucian Ciobanu. Printr-o colaborare dintre
GAL Calafat (n.r. – Grupul de Acþiune Localã) ºi un organism asemãnãtor din Italia, Primãria îºi doreºte sã amenajeze, cu fonduri europene, faleza, ºi aºa extrem de
cãutatã vara, atât de localnici, cât
ºi de bulgarii care trec podul pentru a se relaxa pe malul românesc.
„Vrem sã arate la fel de frumos
cum este Clisura Dunãrii. Avem în

Pentru a descongestiona traficul, Primãria Calafat ºi-a propus
sã amenajeze o parcare de mare
capacitate pe care sã o punã la dispoziþia ºoferilor de tiruri. „Vizavi
de benzinãria Lukoil, de la intrarea
în oraº, se aflã o suprafaþã de 5
hectare pentru care suntem în tratative cu ADS-ul ca sã o preluãm
ºi sã amenajãm acolo o parcare de
mari dimensiuni. Aceastã parcare
va avea rolul de a prelua surplusul
de trafic de pe DN56, care este
foarte, foarte aglomerat în prezent”, a precizat primarul Lucian
Ciobanu. Totodatã, autoritãþile ºiau propus sã investeascã ºi în centura ocolitoare a Calafatului. Deºi
a fost inauguratã în 2015, autoritãþile spun cã artera de circulaþie a
început sã cedeze, pe anumite locuri, din cauza traficului greu. Prima stradã care va intra, totuºi, în

Lucian Ciobanu
lucru, este bulevardul „Tudor Vladimirescu”, cel mai important din
oraº. Potrivit primarului Lucian
Ciobanu, Primãria Calafat a primit,
recent, din partea Ministerului Dezvoltãrii Regionale, o finanþare de 9
milioane de lei pentru reabilitarea
totalã a acestui mare bulevard.

Anveloparea blocurilor,
o primã soluþie propusã
calafetenilor

Locuitorii din Calafat se confruntã iarna cu o mare problemã,
cea a lipsei oricãrei modalitãþi de
încãlzire a locuinþelor în sistem
centralizat. De-a lungul anilor, administraþiile care s-au perindat la
cârma oraºului au încercat sã gãseascã soluþii. Când se ajunsese
aproape în punctul de a bãtea palma, toate înþelegerile au cãzut. Primarul Lucian Ciobanu spune cã nu
s-a renunþat nici acum sã se caute
o soluþie salvatoare pentru încãlzirea celor 200 de blocuri din Calafat. ªi cum proiectele europene
sunt prioritare pentru actuala administraþie, o primã idee se profi-

leazã tot în aceastã direcþie. Cu ajutor din partea Primãriei, locatarii
vor fi încurajaþi sã-ºi anvelopeze
blocurile, prin intermediul unui
proiect european, ºi în felul acesta
pierderile de cãldurã din surse alternative ar fi mai puþine. „Am
convocat asociaþiile de proprietari
la o discuþie pe aceastã temã. Este
o oportunitate realã de a face, totuºi, ceva în aceastã direcþie, fiindcã, de ce sã nu recunoaºtem,
Calafatul este vitregit din acest
punct de vedere”, a declarat primarul Lucian Ciobanu.

Autobuzele electrice vor lega
Calafatul de satele vecine

Printre proiectele îndrãzneþe ale
Primãriei Calafat se aflã ºi achiziþia de autobuze electrice. Tot pe
fonduri europene, autoritãþile doresc sã se doteze ºi cu aceste mijloace de transport moderne pe care
sã le punã în circulaþie, pentru a
asigura legãtura între municipiu ºi
satele aparþinãtoare, Ciupercenii
Vechi, Basarabi ºi Golenþi. „Autobuzele electrice trebuie sã circule,
aºa cum este normal, pe niºte strãzi
reabilitate. Aºa cã avem în plan sã
le modernizãm ºi pe multe dintre
acestea”, ne-a mai spus primarul
Lucian Ciobanu. Pe lista strãzilor
pe care le are în vedere Primãria
Calafat se aflã bulevardul „Horea,
Cloºca ºi Criºan” ºi strada „Traian”. În plan este ºi modernizarea
pieþei agroalimentare, care este
foarte cãutatã de producãtorii de
legume din localitãþile învecinate.
ªi aceastã investiþie este programatã pentru anul viitor, urmând sã
se implementeze cu fonduri de la
bugetul local.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Muncitori uciºi de un mal de pãmânt
Doi craioveni, de 49, respectiv 56 de ani,
angajaþi ai SC Conicon Prest SRL Craiova,
ºi-au pierdut viaþa, ieri, în jurul prânzului, dupã
ce un mal de pãmânt s-a prãbuºit peste ei, cu
tot cu armãtura din fier beton. Zeci de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au muncit mai bine
de o orã pentru a-i scoate pe cei doi de sub
grãmada de pãmânt sub care au fost prinºi, la
mai bine de 2 metri adâncime. Tragedia s-a
Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitate ieri, în jurul orei
11.30, sã intervinã pentru a scoate
douã persoane prinse sub un mal
de pãmânt, pe strada Unirii din
Craiova, la nr. 177. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la
faþa locului, cu o autospecialã de
Descarcerare Grea, un echipament
Multi-Risc special pentru cãutare
– salvare în medii greu accesibile,

petrecut pe strada Unirii din Craiova, unde
firma construieºte un imobil de locuinþe colective. Inspectorii Inspectoratului Teritorial
de Muncã (ITM) Dolj ºi poliþiºtii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj ajunºi la
faþa locului au deschis o anchetã pentru stabilirea tuturor circumstanþelor în care s-a
petrecut evenimentul, deocamdatã cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunii de ucidere din culpã.

o ambulanþã SMURD, dar ºi o
ambulanþã a SAJ Dolj. Mai bine de
o orã au muncit pompierii sã scoatã
din groapa adâncã de peste 2 metri pãmântul ºi armãtura de fier
beton cãzute peste cei doi bãrbaþi,
reuºind, în final, sã-i recupereze,
pe rând. Din nefericire, medicii
SMURD nu au gãsit semne vitale
la nici unul dintre bãrbaþi, fiind declarat decesul acestora. Intervenþia cadrelor ISU Dolj a fost coor-

donatã, în teren, chiar de comandantul unitãþii, col. Constantin Florea, dupã cum a precizat lt. col.
Florin Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt al ISU Dolj.
Inspectorii ITM Dolj ajunºi ºi
ei la faþa locului, împreunã cu poliþiºtii IPJ Dolj, au demarat cercetãrile, stabilind cã victimele, Lucian
Oalã, de 49 de ani, angajat ca dulgher, ºi Marin Patroi, de 56 de ani,
fierar, lucrau într-o groapã de apro-

ximativ 2 metri adâncime, deasupra cãreia erau aproape 6 metri de
pãmânt rezultat din excavare. Malul de pãmânt era asigurat cu un
sistem de bârne din lemn, iar în
interior era montatã o armãturã din fier beton.
Muncitorii au îndepãrtat
bârnele pentru a monta
cofrajul peste armãturã,
ca sã toarne beton, moment în care s-a surpat o
porþiune din malul de pãmânt, antrenând ºi armãtura din fier beton, care
s-a prãbuºit peste cei doi
bãrbaþi, accidentându-i
mortal. „Ambele victime
lucrau cu forme legale,
având contracte de muncã, ºi aveau completate la

zi fiºele de medicina muncii ºi de
instructaj la protecþia muncii. În
cauzã se fac cercetãri pentru stabilirea caracterului evenimentului
ºi a eventualelor persoane responsabile”, ne-a declarat Adina Boboº,
purtãtorul de cuvânt al ITM Dolj.
La rândul lor, poliþiºtii IPJ Dolj
au deschis un dosar penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul comiterii infracþiunilor de ucidere din
culpã, neluarea mãsurilor legale de
securitate ºi sãnãtate în muncã ºi
nerespectarea mãsurilor legale de
securitate ºi sãnãtate în muncã.
Trupurile neînsufleþite ale celor doi
craioveni au fost duse la morga
Spitalului Municipal Filantropia
pentru efectuarea necropsiilor,
dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Au dat 900 de lire sterline ca sã scape!

Cinci craioveni condamnaþi definitiv într-un dosar de viol
ºi cumpãrare de influenþã
Cinci craioveni, doi dintre ei tatã ºi fiu, au fost condamnaþi definitiv la pedepse cuprinse între 2 ºi 8 ani ºi 5 luni
închisoare cu executare pentru comiterea infracþiunilor de
cumpãrare de influenþã ºi viol în formã calificatã. Trei
dintre inculpaþi au violat o fatã de 14 ani, apoi unul dintre
autori a oferit 900 de lire sterline ºpagã unui poliþist al
Secþiei 3 Craiova pentru a schimba declaraþiile lui ºi ale
fiului din dosarul de viol. Hotãrârea a rãmas definitivã pe
28 noiembrie, când Curtea de Apel Craiova a respins
apelurile inculpaþilor, menþinând sentinþa Tribunalului Dolj.
Reamintim cã Florin Iulian Ferariu, de 25 de ani, Viorel Guluº,
de 49 de ani, fiul sãu, Alexandru
Gabriel Guluº, de 16 ani, Aurelia
Daniela Cimpoeru, de 32 de ani,
ºi Viorel Alexe au fost trimiºi în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pe
31 octombrie 2016, într-o cauzã
complexã vizând comiterea infracþiunilor de viol în formã calificatã (comis de trei persoane) ºi
cumpãrare de influenþã, cu intenþia de a scãpa de cercetãri în dosarul de viol.

900 de lire sterline ºpagã
pentru a scãpa…

Cercetarea în cauzã a început
dupã ce o fatã în vârstã de 14 ani a
depus o plângere la Secþia 3 Poliþie
Craiova în care explica faptul cã,
în dimineaþa zilei de 4 septembrie

2016, Viorel Guluº, împreunã cu
alte douã persoane (fiul sãu, Alexandru Gabriel, în vârstã de 16 ani,
ºi un alt tânãr, Florian Iulian Ferariu, de 25 de ani), au forþat-o sã
întreþinã relaþii sexuale. Plângerea
penalã formulatã împotriva celor
trei a fost înregistratã la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
au fost demarate verificãrile, însã
în raportul medico-legal nu au fost
consemnate leziuni fizice, astfel cã
cercetãrile au continuat cu suspecþii în libertate, toþi trei fiind chemaþi sã dea declaraþii cu privire la
fapta de care erau acuzaþi. Numai
cã, în acest context, pe 8 septembrie, agentul principal Sîrbu Marian Alin, din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova, a fost contactat telefonic, în repetate rânduri, de Daniela
Cimpoeru, de 32 de ani, din Craiova, care i-a solicitat sprijin pen-

tru schimbarea declaraþiei lui Viorel Guluº, de 49 de ani, din municipiu din dosarul de viol. Craioveanca i-a propus poliþistului sã îi
ofere o sumã de bani în schimbul
ajutorului, care ar fi constat în
ruperea declaraþiilor aflate deja la
dosarul de viol ºi înlocuirea cu
altele, astfel încât sã scape de rãspunderea penalã.
Agentul de poliþie însã ºi-a informat superiorii ºi pe ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj. S-a deschis un dosar penal
la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, iar procurorul desemnat
ºi ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj au pus la punct
rapid detaliile flagrantului, întrucât Viorel Guluº ºi fiul sãu intenþionau sã disparã (ºi chiar plecaserã din Craiova). Viorel Guluº ºi
Daniela Cimpoeru au fost prinºi
în biroul agentului de la Secþia 3
Poliþie în timp ce îi ofereau 900
de lire sterline ºi au ajuns dupã
gratii. Ulterior au fost arestaþi Viorel Alexe, dar ºi fiul lui Guluº, în
timp ce Ferariu, care este recidivist, ºi a dispãrut dupã comiterea
faptei, a fost dat în urmãrire internaþionalã. El a ajuns în arestul
IPJ Dolj la începutul lunii ianuarie
2017, dupã ce a fost prins la vama
Nãdlac de poliþiºtii de frontierã.

Pedepse pânã la 8 ani ºi 5 luni
de închisoare
Pe 13 septembrie 2016, Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj a
preluat de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova cauza de viol,
cele douã dosare fiind conexate,
inculpaþii fiind trimiºi în judecatã
pe 31 octombrie 2016.
Pe 7 iulie a.c., judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au pronunþat sentinþa în acest caz. Astfel, Viorel
Guluº a primit 7 ani de închisoare,
Aurelia Daniela Cimpoeru a primit
2 ani de închisoare cu executare,Viorel Alexe a primit 2 ani ºi 6 luni
închisoare cu executare, Alexandru Gabriel Guluº a fost condamnat la mãsura educativã a internã-

rii într-un centru educativ pe o
perioadã de 3 ani, iar Florian Iulian
Ferariu a primit cea mai mare pedeapsã, întrucât mai avea douã
condamnãri la închisoare cu suspendare, rezultând, în final 8 ani ºi
5 luni închisoare, inculpaþii fiind
obligaþi ºi la plata sumei de 20.000
lei daune morale cãtre victimã.
Inculpaþii au declarat apel, însã
pe 28 noiembrie a.c., magistraþii
Curþii de Apel Craiova le-au respins
apelurile, menþinând sentinþa pronunþatã la Tribunalul Dolj. Ulterior,
poliþiºtii craioveni au ridicat-o pe
Aurelia Daniela Cimpoeru de la
domiciliu ºi au încarcerat-o la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, pentru ispãºirea pedepsei,
ceilalþi inculpaþi fiind dupã gratii.
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Peste 300 de doljeni
suferã de HIV/SIDA
Peste 300 de doljeni se aflã în evidenþele
medicale ca fiind purtãtori ai virusului HIV
sau bolnavi de SIDA. ªi chiar dacã în ultimii
25 de ani s-au fãcut progrese importante în
plan medical, în continuare obiective imporÎn judeþul Dolj, la
sfârºitul anului 2016, se
aflau în evidenþã activã
322 de cazuri, din care
198 cu infecþie HIV ºi
124 cu boalã SIDA. În
cursul primelor nouã
luni ale anului 2017 au
fost înregistrate cinci
cazuri noi de infecþie cu
HIV. Pentru a reduce
numãrul cazurilor noi,
specialiºtii atrag atenþia
cã este foarte importantã o mai bunã informare ºi educare în legãturã cu
HIV/SIDA. De asemenea, ar fi
necesarã creºterea numãrului de
persoane, în special din grupele de
risc, care solicitã efectuarea unui
test de depistare a infectãrii cu HIV
ºi creºterea numãrului de persoane care adoptã un comportament
sãnãtos în relaþie cu HIV/SIDA.

Peste 14.600 de români figureazã
în evidenþele medicale

La nivel naþional, conform Ra-

tante rãmân accesul universal la prevenþia
HIV, tratament, îngrijiri ºi suport, dar ºi reducerea numãrului persoanelor infectate cu
HIV/SIDA sau informarea ºi educarea populaþiei, mai ales a grupurilor cu risc crescut.

portului Naþional al Departamentului pentru Monitorizarea ºi Evaluarea HIV/SIDA al Institutului de
Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei
Balº”, trãiau, la 30 iunie 2017,
14.655 de persoane infectate cu
HIV/SIDA erau în viaþã, (22.520
total cumulativ 1985 – 2016). Principala cale de transmitere a fost
heterosexualã (64,5% din toate
cazurile noi în 2016 ºi 65% în primele 6 luni ale anului 2017). Numãrul de cazuri HIV în rândul con-

sumatorilor de droguri injectabile a fost de 15,5%
în 2016 ºi 12% în primele
6 luni ale anului 2017.
Distribuþia pe sexe ºi
grupe de vârstã a cazurilor noi de HIV/SIDA la 31
decembrie 2016, a evidenþiat predominanþa la sexul
masculin ºi grupele de vârstã 20-29 ani, 30-39 ani ºi
5-9 ani, iar în primul trimestru al anului 2017, la
sexul masculin ºi grupele
de vârstã 40-49 ani, 25-29
ani ºi 30-34 ani.
HIV continuã sã fie o problemã
majorã de sãnãtate publicã la nivel
mondial, de la începutul epidemiei
decedând peste 35 de milioane de
persoane. În iulie 2017, pe plan
mondial, 36,7 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre
care 34,5 milioane adulþi (17,8
milioane femei) ºi 2,1 milioane
copii. 1,8 milioane persoane au fost
nou infectate.19,5 milioane persoane au primit terapie antiretrovira-

lã, iar 1 milion de persoane au decedat datoritã SIDA. Se estimeazã
cã în prezent doar 70% dintre persoanele cu HIV îºi cunosc boala.
Restul de 30% - 7,5 milioane de
persoane - au nevoie de acces la
serviciile de testare HIV. Între 2000
ºi 2016, noile infecþii cu HIV au
scãzut cu 39%, iar decesele legate
de HIV au scãzut cu o treime, 13,1
milioane de vieþi fiind salvate datoritã ART în aceastã perioadã.
Aceastã realizare a fost rezultatul
eforturilor mari depuse de programele naþionale HIV sprijinite de
societatea civilã ºi de o serie de
parteneri de dezvoltare.

Testarea HIV este voluntarã
ºi anonimã

În România existã un Program
naþional de prevenire, supraveghere ºi control al infecþiei HIV ce îºi
propune sã reducã rãspândirea infecþiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rân-

dul celor cu comportament la risc
pentru infecþia HIV, precum ºi prin
depistarea precoce a persoanelor
infectate HIV simptomatice. Un alt
punct important este reducerea
morbiditãþii asociate cu infecþia
HIV prin asigurarea tratamentului
bolnavilor cu infecþie HIV/SIDA.
Din perspectiva sãnãtãþii publice, diagnosticul ºi tratamentul HIV
este esenþial pentru: reducerea
transmiterii prin scãderea încãrcãturii virale ºi intervenþiilor comportamentale; îmbunãtãþirea rezultatelor profilaxiei pre-expunere prin
evitarea iniþierii tratamentului pentru persoanele seronegative HIV;
consolidarea serviciilor partenere
prin notificare privind persoanele
recent sau probabil expuse HIV.
Foarte important, testarea HIV
este voluntarã ºi/sau anonimã, cu
garantarea confidenþialitãþii ºi a
consilierii pre ºi post test, atât în
sectorul de stat cât ºi în cel privat.
RADU ILICEANU

Tinerii vor sã-ºi facã auzitã vocea
Ieri, Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj a fost gazda unei conferinþe de presã, ocazionatã de încheierea Proiectului„Tinerii în... centru!”.
Proiectul „Tinerii în ... centru!” se bucurã de succes în spaþiul public, cu atât mai mult cu cât
mesajul general al acestui proiect
a fost încurajarea dialogului structurat între tineri ºi reprezentanþi
ai autoritãþilor publice, experþi în
domeniul educaþiei ºi tineretului din
Oltenia. „Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, s-au organizat: un seminar ºi ºase ºedinþe publice în
Giurgiþa (jud. Dolj), Horezu (jud.
Vâlcea), Dãbuleni (jud.Dolj), Eºelniþa (jud. Mehedinþi), Novaci (jud.
Gorj) ºi Craiova. Prin intermediul
acestor activitãþi, s-a urmãrit îm-

A fost o acþiune prin care s-au prezentat obiectivele ºi ceea ce s-a întreprins,
în timp, pentru punerea în practicã a
acestui program.

bunãtãþirea serviciilor destinate tinerilor, prin înfiinþarea de Centre
de Tineret în Novaci, Horezu ºi
Dãbuleni ºi diversificarea acestora, acolo unde existã deja – Giurgiþa, Craiova ºi Eºelniþa. La activitãþiau participat, prin înscriere,
342 de tineri ºi 88 de factori de
decizie. La începutul proiectului,
am chestionat 1.200 de tineri, în
vederea implicãrii în voluntariat.
Peste 70% au fost de acord.Autoritãþile publice locale, din cele
ºase localitãþi menþionate, au devenit mai conºtiente de responsabilitãþile care le revin în susþine-

rea tinerilor”, a precizat Dorina
Gruia, preºedinte al Asociaþiei
pentru Tineri „Streets”, managerul programului.

Autoritãþile publice
locale sprijinã,
în majoritate,
demersurile copiilor

Reprezentanþii Direcþiei de
Sport ºi Tineret Dolj au explicat,
în detaliu, aºa cum este pus în
vigoare programul. „Cele ºase rapoarte de sintezã au fost elaborate de comisiile de experþi, în
urma audierilor publice din Giurgiþa, Novaci, Dãbuleni, Horezu,
Eºelniþa ºi Craiova, ºi au evidenþiat disponibilitatea autoritãþilor
publice locale pentru susþinerea
unui centru de tineret, la standarde europene”, a menþionat Diana Neamþu, consilier pentru tineret în cadrul Direcþiei de Sport
ºi Tineret Dolj. La rândul sãu,
Camelia Bãluþoiu, expert pe
probleme de tineret, în cadrul
DST Dolj, a adãugat: „Este un
program foarte bun , prin care
venim în sprijinul tinerilor, cu atât
mai mult cu cât chiar în programul de guvernare este prevãzutã
sprijinirea elevilor, prin înfiinþarea unor Consilii consultative ale
acestora. Este nevoie ca vocea
adolescenþilor sã se facã auzitã.

În ceea ce priveºte Centrele de
tineret, nu sunt probleme, pânã
acum, decât la Dãbuleni, dar nu
insurmontabile”.

Situaþie dificilã
la Dãbuleni

Dupã cum a precizat Dorina
Gruia, în cea mai mare parte a
localitãþilor prinse în program
sunt puse la dispoziþie spaþii pentru centrele tinerilor, prin acordul autoritãþilor locale, dar, în
Dolj, este, pe undeva, o situaþie
ieºitã din cadrul moral. „Primãria Dãbuleni a susþinut, ºi o va
face în continuare, înfiinþarea
unui Centru pentru tineret. La
nivelul întregii þãri, au fost fãcute puþine audieri publice în acest
sens. Noi, la Dãbuleni, am fãcuto, am vorbit cu toþi reprezentanþii legali ai instituþiilor publice, dar
s-a ajuns în ºedinþa Consiliului
Local, unde trebuia sã fie aprobatã cererea de atribuire a unui
spaþiu pentru tineri. Era nevoie

de douã treimi, însã opoziþia în
Consiliul Local s-a abþinut de la
vot, astfel cã proiectul de hotãrâre nu a trecut. Oricum, vom
merge mai departe ºi sunt convinsã cã se va gãsi o soluþie”, a
spus Violeta Ciuciuc, reprezentant al Primãriei Dãbuleni.
Nici în Craiova lucrurile nu
sunt tocmai în ordine, chiar dacã
tinerii au un spaþiu al lor, dar se
aºteaptã o implicare mai mare a
autoritãþilor, în contextul în care
se încearcã obþinerea titlului de
„Capitalã Naþionalã a Tineretului” în 2019. Unul dintre reprezentanþii adolescenþilor, Alin
Diþã, a sintetizat, aºa cum a perceput, situaþia: „Am fost, de la
începutul acestui proiect, ºi am
mers ºi voi merge împreunã cu
colegii mei. Ne dorim o mai mare
implicare a factorilor de decizie
la nivel local, sã ne ia în seamã,
ºi ne vom implica în Consiliul
Consultativ al Tinerilor”.
CRISTI PÃTRU
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Învãþare interregionalã spre o mobilitate
durabilã în Europa
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud Vest Oltenia, alãturi
de alþi 5 parteneri din regiuni ale
UE, implementeazã proiectul
REGIO-MOB – Învãþare interregionalã spre o mobilitate durabilã în Europa, finantat în cadrul programului Interreg Europe. Membrii Consorþiului sunt:
Asociaþia Regionalã a Municipalitãþilor din Lazio – ANCI Lazio
(Italia), Institutul de Trafic ºi
Transport Ljubljana (Slovenia),
Municipalitatea Niepolomice (Polonia), Parteneriatul în Transport
din Sud Estul Scoþiei (Scotia),
Regiunea Macedonia de Vest
(Grecia).
Reprezentanþii ADR SV Oltenia au precizat într-un comunicat de presã remis redacþiei cã

partenerii REGIO-MOB se aºteaptã sã contribuie la consolidarea mobilitãþii durabile în regiunile lor, prin îmbunãtãþirea
performanþei politicilor in acest
domeniu, ca urmare a unui proces colectiv de învãþare si
schimb de experienþã. „In acest
sens, in cadrul proiectului REGIO-MOB, au fost identificate
o serie de exemple de buna practica in domeniul transportului si
mobilitãþii, care au constituit
obiectul vizitelor de studiu la care
au participat si reprezentanþi ai
grupului de lucru partenerial
constituit la nivelul regiunii SudVest Oltenia. In concordanta cu
activitãþile proiectului, fiecare
partener va elabora un Plan de
Acþiuni care sa identifice cele

mai bune soluþii de mobilitate
care sa poata fi aplicate la nivel
regional”, se mai precizeazã în
comunicat.

Se va continua
în Elveþia...
La finele lunii trecute, ADR
SV Oltenia a organizat o întâlnire in cadrul cãreia a fost prezentatã o primã variantã a Planului de Acþiune, pe baza lecþiilor învãþate in urma activitãþii de cooperare. De asemenea,
au fost supuse dezbaterii o serie de acþiuni care vizeazã îmbunãtãþirea mobilitãþii la nivel
regional: Achiziþie mijloace de
transport public ecologice, Infrastructurã modernã pentru

transportul public (staþii de
transport public, terminale intermodale), Sisteme de transport alternative (piste de biciclete, sisteme de închiriere biciclete, zone pietonale),Sisteme de management al traficului (pentru prioritizarea trans-

portului public), Realizare sisteme Park&Ride etc.
Planul de Acþiune al Regiunii
SV Oltenia va fi finalizat în luna
martie 2018 ºi va fi prezentat în
cadrul Conferinþei Interregionale organizate la Edinburgh, în
Scoþia.

Au fost aprobate primele norme la nivelul UE
privind utilizarea civilã a dronelor
Toate dronele care dezvoltã la impact o
energie mai mare de 80 Jouli precum ºi dronele care prezintã risc pentru securitate ºi viaþã privatã vor fi înregistrate în sisteme naþionale armonizate la nivel European. Conform
Regulamentul aprobat actualizeazã, de asemenea, legislaþia
UE privind siguranþa în sectorul aviaþiei. Având în vedere cã
traficul aerian se va dubla în deceniile urmãtoare, obiectivul
este de a crea un sistem mai flexibil, bazat pe risc la nivelul UE
ºi al statelor membre, care sã
permitã identificarea rapidã ºi
eficientã a potenþialelor ameninþãri. Se va menþine un nivel ridicat de siguranþã fãrã a afecta

“Viitorul
“Viitorul alimentaþiei
alimentaþiei
ºi
ºi agriculturii”
agriculturii”
Reprezentanþa Comisiei Europene în România organizeazã
joi, 7 decembrie a.c., începând cu ora 14.30, o masã rotundã
pe tema recentei comunicãri a Comisiei Europene “Viitorul
alimentaþiei ºi agriculturii”, urmatã de o sesiune de discuþii.
Mihail Dumitru, director general-adjunct, Direcþia Generalã Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene, va prezenta comunicarea ºi va participa la discuþii.
Unul dintre obiectivele Programului de
lucru pentru anul 2017 al Comisiei Europene vizeazã continuarea eforturilor ºi
a procesului de consultare pentru simplificarea ºi modernizarea Politicii agricole comune (PAC). Prin acest demers
se urmãreºte întãrirea contribuþiei acesteia la îndeplinirea celor zece prioritãþi
ale Comisiei, precum ºi a Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilã (ODD).

În data de 29 noiembrie 2017, Comisia Europeanã a adoptat comunicarea
“Viitorul alimentaþiei ºi agriculturii”, document strategic privind viitorul Politicii agricole comune (PAC) în perioada
post-2020.
În vederea pregãtirii comunicãrii, a
fost organizat un larg proces de consultare a tuturor actorilor interesaþi de
PAC ºi de viitorul acesteia, ce a generat un interes substanþial la nivelul statelor membre. În acest sens, Comisia a
primit 322.912 de contribuþii online, fiind ulterior depuse 1.417 documente de
poziþie.

acordului obþinut sãptãmâna trecutã, la Bruxelles, proiectarea ºi fabricarea dronelor va
trebui sã respecte cerinþele fundamentale ale
UE privind siguranþa, securitatea ºi protecþia
datelor cu caracter personal.

competitivitatea Industriei europene. Statele membre ºi Comisia vor intensifica, de asemenea,
cooperarea în domeniul securitãþii aviaþiei, inclusiv securitatea ciberneticã.
“Este o veste foarte bunã
pentru pasageri ºi industria aeronauticã. Sunt mulþumit cã am
reuºit sã introduc toate propunerile PE în textul final. Le mulþumesc colegilor mei din PE,
pentru rezultatul obþinut, ºi în

special Karimei Delli, preºedinta Comisiei pentru Transport…”, a subliniat raportorulMarian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL.
Comisia Europeanã (CE)
este însãrcinatã cu definirea
unor cerinþe specifice, in funcþie de zona de operare ºi tipul
de operaþie, caracteristicile dronei - masã, viteza ºi echipamentele din dotare vor determina
certificarea aparatului.
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Gala TNC 2017, cu actorul Horaþiu
Mãlãele ºi cântãreaþa Maria Rãducanu
Teatrul Naþional Craiova (TNC) încheie anul 2017
într-o notã festivã, organizând, pentru al doilea an
consecutiv, o galã în cadrul cãreia dã întâlnire artiºtilor, publicului fidel, jurnaliºtilor ºi tuturor prietenilor ºi acordã mai multe premii. Evenimentul

„Pe 17 decembrie, celebrãm
împreunã un an plin de premiere
ºi evenimente culturale, alãturi de
invitaþi speciali. Conceput ca un
eveniment deosebit, Gala TNC
2017 îºi propune sã reuneascã toþi

va avea loc duminicã, 17 decembrie, de la ora 18.30,
ºi îi are ca invitaþi speciali pe actorul Horaþiu Mãlãele, într-un recital extraordinar, ºi pe Maria Rãducanu, una dintre cele mai importante ºi originale voci ale jazz-ului românesc.

iubitorii de teatru care ne-au fost
alãturi de-a lungul anului, pentru a
petrece o searã împreunã”, precizeazã reprezentanþii instituþiei. De
la ora 19.00, Horaþiu Mãlãele va
susþine un recital extraordinar, iar

Maria Rãducanu va prezenta un
concert de muzicã veche europeanã ºi fado combinate cu muzicã
popularã româneascã ºi jazz.
În cadrul Galei vor fi decernate Premiul Special; Premiul publicului – categoriile Actor, Actriþã, Spectacol, Regizor, Scenograf – pentru spectacolele din
2017; Premiul Backstage – pentru devotamentul celor din spatele scenei; Premiul pentru jurnalism cultural „Liliana Hinoveanu”; Premiul pentru criticã de
teatru; Premiul pentru fidelitate
– se acordã celui mai fidel spectator, ºi Premiul pentru voluntariat, celui mai activ voluntar.
Pentru decernarea Premiului
Publicului, spectatorii sunt invi-

taþi sã voteze cel mai îndrãgit actor, actriþã, spectacol, regizor ºi
scenograf din spectacolele ce au
avut premiera în anul 2017. Votul
se face prin completarea unui
chestionar, disponibil la Agenþia
teatralã ºi în foaierul teatrului, înainte de intrarea la spectacolele
Teatrului Naþional.
Seara va continua într-o notã
festivã, în foaierul teatrului, alãturi de Horaþiu Mãlãele ºi cele-

brele sale caricaturi, iar pe tot
parcursul serii atmosfera va fi întreþinutã de duo-ul „Golden
Cafe” cu Octavian Gorun (vioarã) ºi Corina Stãnescu (pian).
Prezentatori: actorii Tamara Popescu ºi Constantin Cicort.
Biletele pentru eveniment s-au
pus în vânzare la Agenþia teatralã
(tel. 0251.413.677), la preþurile
de 60, 80 ºi 100 lei.
MAGDA BRATU

Mamifere din patrimoniul Muzeului
Olteniei, într-o expoziþie temporarã
O expoziþie temporarã de mamifere sãlbatice conservate în patrimoniul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei se deschide astãzi, la sediul instituþiei, din strada
„Popa ªapcã” nr. 8, vernisajul fiind anunþat la ora 11.00.
Realizatã de muzeograf dr. Claudia Goga, expoziþia are

Potrivit unui comunicat de presã al Muzeului Olteniei, colecþia de mamifere a instituþiei fost constituitã începând cu anul

1952, fiind apoi îmbogãþitã permanent. Ea
conservã un numãr de 750 de piese, reprezentând mamifere naturalizate, preparate umede, blãnuri ºi trofee, aparþinând
la 57 specii, la care se adaugã cele 47 de
piese care au fost preluate în custodie în
anul 1997 de la Muzeul Cinegetic al Carpaþilor Posada. La întocmirea colecþiei de
mamifere ºi-au adus contribuþia specialiºti naturaliºti: Elena Bazilescu, Constantina Sorescu, Mihai Cruce, Mircea Popescu, Ion Firu, Irina Pãunescu, prin colectãri rezultate în urma activitãþii de cercetare în diverse zone biogeografice din

caracter ecologic, biogeografic ºi sistematic, prezentând
piese valoroase existente în colecþia de mamifere din patrimoniul instituþiei, precum ºi aspecte din viaþa acestora.
Craiovenii vor putea admira frumoasele exponate pânã în
luna iunie 2018.

þarã ºi în special din Oltenia.
În expoziþie se regãsesc piese vechi,
din anii 1903, 1907, 1909 (trofeu de cãprior), 1910, 1916, 1917 (trofeu de lup),
1918 (trofeu de cerb), 1922 (trofeu de
caprã neagrã), dar ºi de specii de chiroptere (15 din cele 17 specii sunt prezente pe teritoriul Olteniei). Din cuprinsul acesteia: „Aspecte vizând sistematica ºi biologia celor mai importante ordine de mamifere”, „Rãspândirea lor zoogeograficã”, „Diversitatea lor”, „Curiozitãþi despre mamifere”.
„Fãrã îndoialã, expoziþia se constituie

într-o acþiune cultural-educativã pentru
toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cãrora încercãm sã le
trezim interesul pentru cunoaºterea patrimoniului muzeal. Scopul ei este de a
face cunoscutã colecþia de mamifere
care conservã piese valoroase de o deosebitã importanþã ºtiinþificã”, se mai precizeazã în comunicatul de presã al muzeului. Specialiºtii instituþiei subliniazã
cã, în prezent, din cele aproximativ 100
de specii de mamifere din fauna României, 72 au nevoie de mãsuri de ocrotire.
MAGDA BRATU

Casa Corpului Didactic Dolj are oferte pentru profesori Winterland,
Winterland, în
în scop
scop caritabil
caritabil
În urmã cu câteva zile, a fost
avizatã oferta de formare, pentru
cadrele didactice, prezentatã de
conducerea Casei Corpului Didactic Dolj, pentru anul ºcolar 20172018. La Ministerul Educaþiei Naþionale a fost depus spre acreditare un întreg program de management educaþional, cu trei
proiecte ale CCD Dolj.
Sãptãmâna trecutã a avut
loc, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, ºi întâlnirea de lucru privind
„Perfecþionarea ºi formarea
continuã a cadrelor didactice care fac parte din Corpul
de metodiºti ai ISJ Dolj”, o
acþiune care se înscrie în
ceea ce înseamnã dezvoltarea învãþãmântului.
„Anul trecut, în parteneriat cu ISJ Dolj, s-au desfãºurat cursuri de pregãtire

pentru candidaþii înscriºi la examenul de definitivat în învãþãmânt ºi
la cel de titularizare. Acestea se vor
desfãºura ºi în 2017 – 2018, dar
oferta cuprinde ºi cursuri pentru
dezvoltarea competenþelor de evaluare a cadrelor didactice, care

participã ca evaluatori la examenele naþionale. Oferta din acest an
vine în sprijinul personalului didactic ºi al celui auxiliar, într-o zonã
bogatã în programe acreditate de
cãtre MEN. Ne dorim, prin valorificarea competenþelor dezvoltate ºi
a cunoºtinþelor dobândite sã creºtem calitatea
actului didactic în judeþul Dolj”, a precizat
prof. ªtefan Vasile, director al Casei Corpului
Didactic Dolj.
În anul precedent, sau desfãºurat cursuri
de formare continuã
acreditate ºi avizate de
cãtre MEN , în Dolj, la
care au participat 3.830
de cadre didactice,
1.088 provenind din
mediul rural.
CRISTI PÃTRU

O nouã ediþie, a VII-a, a evenimentului Winterland este organizatã de Facultatea de Horticulturã a Universitãþii din Craiova.
Deschiderea va avea loc joi, 14
decembrie, ora 12.00, în holul
central al Universitãþii craiovene. Studenþii de la specializarea

Peisagisticã au pregãtit ºi de
aceastã datã diverse decoraþiuni
de Crãciun realizate manual, pe
care le puteþi achiziþiona, vânzãrile din cadrul târgului Winterland urmând sã fie donate unui
scop caritabil.
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de lucrãtor operativ pentru autocompactoare, pe
perioadã determinatã, în cadrul
Secþiei Transport Deºeuri. Dosarele de concurs se depun la sediul
societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la data de
08.12.2017, ora 12.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon 0251/412.628, interior 119.
ADEPLAST intenþioneazã sã
depunã documentaþiile pentru obþinerea Avizului de Gospodãrire a
Apelor la investiþia: Alimenare cu
apã din sursã proprie a punctului
de lucru Iºalniþa, judeþul Dolj.
MIYORAD PAN intenþioneazã
sã depunã documentaþiile pentru
obþinerea Avizului de Gospodãrire a Apelor la investiþia: Plantaþia
de nuci din comuna Cetate sat
Moreni, judeþul Dolj.
Titular: CÎNTÃRAªU VICTORINA cu domiciliul în Municipiul
Craiova, str. Albãstrele nr.6, anunþã publicul interesat asupra elaborãrii primei versiuni a PUZ „ REGLEMENTARE ZONA Bd. DACIA
AFERENTÃ NR. 28A, 26B, 28C” în
localitatea Craiova, Bd. Dacia
nr.28C ºi deslanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site-ul
APM Dolj, http:// apmdj.anpm.ro.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

publicitate
ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ
A DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI.
Unitatea administrativ teritorialã Cãlãraºi, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector
cadastral nr. 3 începând cu data
de 11.12.2017, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Cãlãraºi,
conform art.14 alin ( 1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþi
imobiliare nr. 7/1996, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe siteul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.

PRESTÃRI SERVICII

Geta Ungureanu croitoreasã Craiova, str. Pãltiniº. Informaþii ºi programãri la telefon:
0770/172.756.
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
cu douã camere în
Bucureºti, Prelungirea Ghencea.
Telefon: 0722/
244.888.

Vând apartament 2
camere semidecomandate, 1/4,
zona Puºkin. Telefon: 0758/153.669.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Dacia, etaj 3/4, poziþie deosebitã.Telefon: 0771/504.064.
CASE

Vând casã nouã
toate utilitãþile. Telefon: 0757/414.713.
Vând casã str. Pãrului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor+anexe,apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã neterminatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
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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.
Vând teren intravilan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, suprafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon: 0727/884.205.
Vând4200mpteren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren agricol Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure stejar 100-110
ani comuna Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren 3000 cartier
TERENURI
Bordei strada CarVând pãdure Bo- penului cu gard ºi
rãscu - Gorj. Tele- cabanã. Telefon:
fon: 0723/693.646. 0752/641.487.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5 camere, încãlzire centralã, izolatã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament 3 camere parter sau etaj 1. Telefon: 0730/504.515.
Vând sau schimb
cu apartament Craiova, casã mare cu
toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
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Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Caut instrucþiuni de
folosire pentru faxcopiator marca
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, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând coceni ºi baloþi lucernã. Telefon: 0724/ 053.806.

publicitate

Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, costum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
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, maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL”
puþin 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 frigorificã BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoare gri - 12 bucãþi.
Telefon: 0728/
911.350.

cuvântul libertãþii / 9

Vând cuptor electric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã 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 frigorificã cu trei sertare funcþionabilã, ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând jgheaburi galvanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromotoare trifazate 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 bucãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.

10 / cuvântul libertãþii

Vând bicicletã de
bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, 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-upTesla cu boxe
ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã Cenaclul Flacãra. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color 100 lei bucata,
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) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã 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 casã, încãlzire
gaze (zona Catargiu). Telefon:
0758/131.341.
PIERDERI

Pierdutlegitimaþiede
concurs eliberatã de
Facultatea de Horticulturã Craiova pe
numele Stãiculescu
Ana- Maria Dana.
Se declarã nulã.
MARYON SRL declarã pierdut certificat constatator
punct de lucru
Brazda lui Novac,
Nr.85E, Dolj. Se
declarã nul.
DECESE

Cu profundã durere, anunþãm trecerea la cele veºnice
a celei care a fost
EMILIA STAICU,

soþie ºi mamã admirabilã, în vârstã
de80deani.Inmormântarea are loc
astãzi, 05.12.2017,
ora 12.00, la cimitirul Sineasca din
Craiova.
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publicitate
CONDOLEANÞE

Surorile Mariana, Fãnica ºi
cumnatul Dorel
deplâng decesul
celei ce a fost ºi
va rãmâne în sufletele noastre
EMILIA STAICU.
Regrete, durere
ºi pios omagiu
la plecarea în
veºnicie a colegului Col. (r)
DECÃ ªTEFAN.
Av. p., col.(r)
Stan Dumitru.
Familile col. (r)
Lupu Ilie, Lt. (r)
Hristea Mircea,
m.m.(r) Trifu ªerban, nepoatele
Gia ºi Adriana,
regretã decesul
col. (r) DECÃ
ªTEFAN ºi transmit sincere condoleanþe familiei
îndurerate. Nu te
vom uita niciodatã dragul nostru prieten.
Colonelul (r),
ªTEFAN DECÃ,
a fost rãpus de
moartea nemiloasã. Nobleþea
caracterului, ºi o
viaþã de adânc
devotament ºi
cu spirit pe pãmânt. Va strãluci de- acum
din înaltul regat
al lui Dumnezeu.
Fam. Ceoroianu
ºi Stancu.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Marþi, 5 decembrie 2017

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

marþi, 5 decembrie 2017

sp rt

cuvântul libertãþii / 11
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii sub lupã

Henþul a rezolvat meciul
Calancea – A ieºit bine la ocazia lui Ganea, care i-a ºutat în
mânã. Era greu sã se opunã la golul lui Þucudean, chiar dacã a fost
pe colþul scurt.
Datkovic – Mai bun ca de obicei, determinarea sa este indiscutabilã, însã mingea nu-l prea
cunoaºte.
Kelic – Departe de Þucudean
la gol, nici n-a reacþionat, s-a întors cu spatele. Nu trece deloc
printr-o perioadã fastã, ºi cu Afumaþiul a jucat slab.
Briceag – ªi el a fost destul
de ezitant în prima parte, deºi nu
a comis erori majore, în repriza
a doua a jucat foarte bine. Excelentã deschiderea pentru Bãluþã la ocazia de 4-1. Trebuia sã
se obiºnuiascã mai rapid cu noul
post, mai ales cã acolo poate
reveni Tiago Ferreira, iar în bandã este suveran Bancu.
Martic – N-a fost atent la infiltrarea lui Ganea, la prima ocazie a meciului, scãpându-l nepermis, iar Mangia i-a reproºat vehement aceastã gafã. A adus câteva centrãri bune, dar una nu ia ieºit, la mingea venitã din barã

dupã ºutul lui Mitriþã, deºi Bãluþã
era liber pe 6 metri. Trecere inteligentã pe lângã Hodorogea în
prima parte, dar a fost faultat.
Mateiu – A jucat bine, a acoperit mijlocul terenului împreunã
cu Zlatinski, a încercat sã ºi verticalizeze uneori, aºa cum a fost
la faza ratãrii lui Bãluþã, din prima reprizã. Are nevoie de mai
mult curaj la pãtrundere, atunci
când atacanþii trag adversarii
dupã ei ºi creazã spaþii.
Zlatinski – În prima reprizã a
fost destul de discret, a apãrut
însã bine la combinaþia cu Mitriþã pe centru, la care atacantul a
rãmas singru cu Tordai. Bulgarul a fost cel care a adus victoria. ªutul de la distanþã oprit cu
mâna de Þâru nu prindea poarta,
dar a fost henþ indiscutabil. Pe
lângã faptul cã un stoper nu-ºi
þine mâinile astfel pe atacul advers, Þâru avea timp sã-ºi tragã
mâna. Din acea fazã a ieºit penalty ºi eliminare, iar peste câteva minute din stângul lui Zlatinski a pornit ºi golul al doilea, fiind practic o pasã cu transversala pentru Bancu.

Bancu – A avut o primã reprizã
modestã, n-a fost agresiv la centrarea lui Cicâldãu pentru golul lui
Þucudean. În partea secundã i-a
ieºit tot. A apãrut bine la mingea
provenitã din transversalã ºi cu calm
ºi-a aºezat mingea pe dreptul, speculând colþul lung liber. Excelentã
acþiunea de la golul al treilea, a fãcut ravagii în defensiva adversã ºi
a centrat perfect pentru Bãrbuþ.
Burlacu – N-a fost la nivelul
aºteptat, a pãrut din start destul de
obosit, n-a mai avut forþã pentru
pãtrunderile sale obiºnuite, a fost
static, n-a apãrut la învãluiri ºi de
câteva ori nici n-a coborât cu adversarul direct. A apãrut însã bine
ca pivot la faza celui de-al doilea
gol, scoþând bine mingea pentru
Zlatinski. Nu are energie sã reziste
mai mult de o reprizã, iar cele 90
de minute jucate în Cupã parcã lau sleit. E oarecum normal, este
primul sezon al sãu în care evolueazã constant, poate dupã o pregãtire de iarnã bunã va sta mult mai
bine ºi la capitolul fizic.
Bãluþã – Nu are noroc la gol
pânã acum pe noua arenã ºi probabil îl macinã puþin acest lucru.
Deºi a întors bine adversarul la ocazia din prima
reprizã, a tras slab, mai
bine pasa pentru Burlacu.
A ratat ºi o ocazie de 41, singur cu portarul, cu
o finalizare asemãnãtoare uneia din meciul cu
Juventus. Poate ar trebuie sã încerce sã dribleze
portarul dacã acesta îi „ia”
colþul lung, unde preferã
el sã trimitã mingea. A
alergat mult, a fost un
exemplu bun dat de cãpitan pentru coechipieri.
Mitriþã – Deºi a marcat din penalty în a doua
reprizã, în prima parte
fusese cel mai bun jucãtor de pe teren. A avut trei
acþiuni bune. La prima a

cã a ºi lipsit o perioadã, din cauza unei accidentãri. Poate mai
mult, a dovedit-o la Timiºoara.
R. Popa – A jucat bine, ºi-a fãcut treaba în apãrare, a avut douã
intervenþii hotãrâte ºi „curate”. Este
un jucãtor „under” câºtigat, este
ºi oltean. Nu trebuie sã uitãm însã
de Screciu, chiar dacã nu face un
sezon bun, este un jucãtor cu potenþial imens, la numai 17 ani.
Roman – A intrat pentru prelungiri.

ºutat cu efect cãtre colþul lung, dar
fãrã forþã ºi nu l-a pãcãlit pe Tordai. A doua acþiune a fost similarã,
a ºutat plasat, dar în barã, cu puþin
efect interior ar fi marcat. La penalty a tras destul de bine, deºi
portarul advers a atins mingea.
Bãrbuþ – Intrase bine ºi la
Ploieºti ºi merita sã joace. A
marcat primul gol, înlesnit de
Bancu, dar a apãrut excelent în
faþa porþii. Este foarte important pentru moralul lui, mai ales

L i g a I - e t a p a a XX- a
FC Voluntari – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Omrani 41, Deac 75, Pãun 78.
Chiajna – FC Botoºani 3-0
Au marcat: Bawab 40, M. Cristescu 50, Bud 88.
„U” Craiova – Viitorul 3-1
Au marcat: Mitriþã 58, Bancu 62, Bãrbuþ 77 / Þucudean 42.
CSMP Iaºi – Astra 1-0
A marcat: Cristea 68.
FCSB – Juventus 4-0
Au marcat: Tãnase 54, 78, Coman 81, Budescu 90.
Meciurile ACS Poli – Gaz Metan
ºi Sepsi – Dinamo s-au jucat asearã.
CLASAMENT Liga I

M

V

E

Î

G

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Botoºani
5. Viitorul
6. Astra
7. Dinamo
8. CSMP Iaºi
9. ACS Poli
10. Chiajna
11. Voluntari
12. Sepsi
13. Mediaº
14. Juventus

20
20
20
20
20
20
19
20
19
20
20
19
19
20

14
12
11
10
9
8
8
7
6
7
5
3
2
1

4
5
6
5
4
7
3
6
6
2
7
3
6
6

2
3
3
5
7
5
8
7
7
11
8
13
11
13

33-10
40-14
34-22
25-18
26-17
28-20
26-22
23-26
17-28
28-25
17-23
11-33
8-30
11-40

P
46
41
39
35
31
31
27
27
24
23
22
12
12
9

Liga a V-a Dolj, etapa a 15-a Liga a IV-a Dolj,
Seria I: Avântul Rast - Viitorul Ciupercenii Noi 0-3, Vulturul
Catane - Fulgerul Maglavit 3-0,
Viitorul Afumaþi - Recolta Seaca
de Câmp 4-0, Recolta Cioroiaºi Viitorul Dobridor 1-0, Recolta
Urzicuþa - Spicul Unirea 1-5, Unirea Vela, Vânãtorul Desa ºi Voinþa Caraula au stat.
Clasament: 1. Vânãtorul Desa
31p, 2. Vulturul Catane 31p, 3.
Viitorul Afumaþi 28p, 4. Fulgerul Maglavit 26p, 5. Spicul Unirea 22p, 6. Viitorul Ciupercenii
Noi 21p, 7. Recolta Seaca de
Câmp 14p, 8. Viitorul Dobridor
14p, 9. Voinþa Caraula 12p, 10.
Recolta Cioroiaºi 10p, 11. Avântul Rast 8p, 12. Unirea Vela 6p,
13. Recolta Urzicuþa 4p.

Recolta Mãceºu de Jos nu s-a jucat, Voinþa Belcin - Viitorul Mãceºu de Sus 0-0, Aktiv Padea - Triumf Bârca 7-3, ªtiinþa Malu Mare
- Fulgerul Întorsura 2-4, ªtiinþa
2016 Craiova - Viitorul Giurgiþa 44, Inter Secui - Progresul Cerãt 23, ªtiinþa Calopãr a stat.
Clasament: 1. Progresul Cerãt
32p, 2. Viitorul Giurgiþa 28p, 3.
ªtiinþa 2016 Craiova 28p, 4. Recolta Mãceºu de Jos 26p, 5. ªtiinþa Calopãr 26p, 6. Viitorul Mãceºu de Sus 25p, 7. Triumf Bârca
19p, 8. Inter Secui 17p, 9. Jiul
Podari II 14p, 10. Aktiv Padea
10p, 10. Avântul Dobreºti 10p, 11.
Fulgerul Întorsura 10p, 12. Voinþa Belcin 9p, 13. ªtiinþa Malu Mare
9p, 14. Viitorul Þuglui 7p.

Seria II: Jiul Podari II - Viitorul Þuglui 7-2, Avântul Dobreºti -

Seria III: ªtiinþa Celaru - Progresul Amãrãºtii de Sus 3-0, Vi-

itorul Teasc - Voinþa Puþuri 5-2,
Victoria Cãlãraºi - Unirea Amãrãºtii de Jos 1-2, Fulgerul Mârºani - Avântul Daneþi nu s-a jucat, Viitorul II Cârcea - Constructorul 2012 Craiova 3-1, Progresul Castranova - Torentul
Secui 6-1, AS Rojiºte - Energia
Radomir 4-3, City Leu - Unirea
Tâmbureºti 1-0.
Clasament: 1. Unirea Amãrãºtii
de Jos 41p, 2. Fulgerul Mârºani
35p, 3. ªtiinþa Celaru 34p, 4. Progresul Castranova 28p, 5. Progresul Amãrãºtii de Sus 27p, 6. Avântul Daneþi 26p, 7. AS Rojiºte 26p,
8. Constructorul 2012 Craiova
24p, 9. Energia Radomir 18p, 10.
Unirea Tâmbureºti 18p, 11. City
Leu 16p, 12. Viitorul II Cârcea 13p,
13. Torentul Secui 12p, 14. Victoria Cãlãraºi 12p, 15. Viitorul Teasc
10p, 16. Voinþa Puþuri 4p.

Seria IV: AS Scãeºti - CS Sopot 2-3, Viitorul Coºoveni - Sporting Seaca de Pãdure 8-2, ªarja Robãneºti - Flacãra Drãgoteºti 5-0,
Vulturul Cernãteºti - Progresul Mischii 1-1, Viitorul Coþofenii din Dos
- Betis Craiova 4-2, CSO II Filiaºi
- Viitorul Valea Fântânilor 1-5, Jiul
Breasta - Voinþa Raznic 2-1, Avântul Pieleºti - Viitorul Ghindeni 4-1.
Clasament: 1. Progresul Mischii 35p, 2. Viitorul Coþofenii din
Dos 34p, 3. CS Sopot 31p, 4. Viitorul Coºoveni 30p, 5. Viitorul Valea Fântânilor 27p, 6. Voinþa Raznic 27p, 7. CSO II Filiaºi 26p, 8.
Avântul Pieleºti 20p, 9. Vulturul
Cernãteºti 18p, 10. Betis Craiova
17p, 11. Viitorul Ghindeni 17p, 12.
AS Scãeºti 16p, 13. Flacãra Drãgoteºti 16p, 14. Jiul Breasta 14p,
15. Sporting Seaca de Pãdure 9p,
16. ªarja Robãneºti 5p.

etapa a 17-a

Rezultate: Flacãra Moþãþei Dunãrea Calafat 0-3, Jiul Podari Tractorul Cetate 6-0, Progresul
Bãileºti - Ajax Dobroteºti 10-1,
Danubius Bechet - Recolta Ostroveni 5-1, Metropolitan Iºalniþa Progresul Segarcea 3-1, Victoria
Pleniþa - UT Dãbuleni 2-4, U Craiova SA - Viitorul Cârcea 5-3.
Clasament: 1. U Craiova SA 51p,
2. Jiul Podari 40p, 3. Dunãrea Calafat 35p, 4. Danubius Bechet 34p,
5. Viitorul Cârcea 27p, 6. Metropolitan Iºalniþa 27p, 7. Progresul
Bãileºti 25p, 8. Progresul Segarcea 23p, 9. UT Dãbuleni 23p, 10.
Tractorul Cetate 19p, 11. Recolta
Ostroveni 13p, 12. Victoria Pleniþa 13p, 13. Flacãra Moþãþei
10p,14. Ajax Dobroteºti 7p.
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Oltenii ºi otomanii se luptã la fileu
SCMU Craiova joacã astãzi, de la ora 18, în Sala Polivalentã, contra formaþiei turce Ziraat Bankasi Ankara,
în Cupa CEV
Vicecampioana României la volei masculin, SCMU Craiova, parcurge cel mai slab sezon din ultimele cinci, aflându-se abia pe locul 6 la jumãtatea campionatului,
cu 15 puncte, acumulate numai din
meciurile de pe teren propriu. Astãzi, de la ora 18, în Sala Polivalentã, formaþia din Bãnie începe
parcursul european, întâlnind formaþia turcã Ziraat Bankasi Ankara,
în 16-imile de finalã ale Cupei CEV,
iar bãieþii lui Pascu pretind cã-ºi vor
lua revanºa faþã de fani în cupele
europene. Competiþia se desfãºoarã
pe sistem eliminatoriu, fãrã grupe.
Antrenorul Craiovei ºi al naþionalei
României, Dan Pascu, a prefaþat
meciul de astãzi: „Suntem la un nou

început de drum în cupele europene. Întâlnim o echipã foarte puternicã, cu un buget impresionant,
care are jucãtori din naþionala Poloniei, Germaniei ºi Turciei. Este o
formaþie cu un joc solid, în vitezã.
Sper într-o evoluþie bunã a jucãtorilor, meciurile din cupele europene te motiveazã altfel, decât cele
din campionat. Încercãm sã facem
un meci bun ºi un rezultat pe mãsurã, care sã ne dea ºanse pentru
retur. Sper ca fanii sã fie alãturi de
noi ºi în acest joc ºi sã ne poarte
spre un nou succes în cupele europene.” „Întâlnim o echipã foarte
bunã, cu experienþã în cupele europene. Sper sã facem o partidã
bunã ºi sã ne impunem. Trebuie

sã ne revanºãm în faþa fanilor dupã ultimul eºec din
campionat ºi sã obþinem
un succes pe care ni-l dorim cu toþii” a declarat germanul Bjorn Hohne. „Ne
aºteaptã un meci greu, dar
vom face tot posibilul sã
obþinem un rezultat bun.
Suntem mulþi jucãtori noi
ºi nu cred cã s-a format
un nucleu bine definit” a
adãugat Rãzvan Olteanu.
Lotul celor de la Ankara
este format în majoritate
din jucãtori turci, alãturi
de care joacã doi polonezi,
un neamþ, cãpitanul naþionalei Muntenegrului, iar
antrenor este spaniolul
Fernando Munoz Benitez.
Partida va fi arbitratã de bulgarul
Martin Yanakiev ºi de albanezul Igli

Feshti. Returul este programat pe
20 decembrie, de la ora 19, în ca-

pitala Turciei, într-o salã de aproape 8.000 de locuri.

În data de 09 decembrie 2017,
Sala Polivalentã din Craiova va
gãzdui cel mai spectaculos
show al anului, “Psihedelia”,
susþinut de inegalabila Delia
alãturi de invitaþi surprizã.
Fanii, admiratorii care doresc
sa-ºi întâlneascã idolul într-un
spectacol de excepþie unic în România se pot informa în ceea ce
priveºte disponibilitatea biletelor, în urmãtoare locaþii:Agenþia
Teatrului Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova, Sala Polivalentã, Electroputere Mall ºi
www.eventim.ro, tel 0747219300.
Preþul biletelor:
• 69 lei;
• 89 lei;
• 149 lei VIP 2;
• 249 lei VIP 1.
Persoanele care îºi vor cumpãra bilete în zona VIP vor avea
parte de surprize din partea organizatorilor. Grupurile mai
mari de 20 de persoane, care
doresc locuri în zona VIP, vor
avea parte de o reducere considerabilã la preþul biletelor.

