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Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au de-
pistat patru cetãþeni din Irak ºi unul din Ser-
bia, care au încercat sã intre ilegal în þarã,
ascunºi într-un camion încãrcat cu butelii
pentru gaz, condus de un cetãþean bulgar.
ªoferul s-a prezentat la controlul de froni-
terã pe 3 ianuarie 2020 ºi transporta marfa

cãtre Cehia. În urma controlului efectuat, în
compartimentul marfã au fost descoperiþi cei
cinci bãrbaþi, cu vârste între 31 ºi 59 de ani.
Aceºtia au declarat cã s-au urcat în remorca
autocamionului la Sofia, fiind ajutaþi de un
cetãþean cãruia nu-i cunosc identitatea, fãrã
ºtirea conducãtorului auto, cãruia i-au plã-

tit între 3.000 ºi 4.000 de euro pentru a ajun-
ge într-o þarã din Vestul Europei. De aseme-
nea, ºoferul a spus cã nu ºtia nimic despre
cei cinci pasageri clandestini. Atât conducã-
torul auto, cât ºi migranþi au fost predaþi
autoritãþilor bulgare, pentru continuarea
cercetãrilor. ( C. PÃTRU)

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat

Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,Migranþi ascunºi într-un camion,
depistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafatdepistaþi la PTF Calafat



2 / cuvântul libertãþii luni, 6 ianuarie 2020actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Iranul se pregãteºte de „rãzbunare”Iranul se pregãteºte de „rãzbunare”Iranul se pregãteºte de „rãzbunare”Iranul se pregãteºte de „rãzbunare”Iranul se pregãteºte de „rãzbunare”
MIRCEA CANÞÃR

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
Director:

MIRCEA CANÞÃR
Redactor-ºef:

MARGA BULUGEAN
REDACÞIA:

Laura Moþîrliche, Marga Bulugean,
Cristi Pãtru

Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

- Câinele lui Popescu,
latrã în curte, iar Popescu,
în Parlament.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Ministerul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii a emis Nota nr. 42241/
17.12.2019, referitoare la precizãri
cu privire la olimpiada la disciplina
„Educaþie tehnologicã ºi aplicaþii
practice”, pentru anul ºcolar 2019/
2020, în învãþãmântul gimnazial.
Având în vedere noua programã
pentru aceastã disciplinã, „apro-
batã prin Ordinul MEN nr.3393/
2017 ºi aplicatã în sistemul de în-
vãþãmânt începând cu anul ºco-
lar 2017/2018, programele aferen-
te olimpiadei la disciplina „Edu-
caþie tehnologicã ºi aplicaþii prac-
tice/Educaþie tehnologicã” se apli-
cã dupã cum urmeazã: la clasele
a V-a ºi a VI-a, se aplicã progra-
mele aprobate prin Nota MEN nr.
44569/27.12.2018; la clasa a VII-
a se aplicã din programa din Ane-
xã; la clasa a VIII-a se aplicã pro-
grama aprobatã prin Nota MECTS
nr. 60083/20.12.2010, cu preci-
zarea cã la etapa judeþeanã progra-

A apãrut noua metodologie la concursurile
tehnologice, pentru elevii de gimnaziu

Au apãrut, deja, primele modificãri, în programe-
le ºcolare pentru susþinerea unor olimpiade la di-
verse structuri de învãþãmânt, conform anilor de stu-
diu.  Prima dintre ele se referã la disciplina „Edu-
caþie tehnologicã ºi aplicaþii practice”, în anul ºco-
lar 2019/2020, pentru învãþãmântul gimnazial.

ma este aferentã probei scrise”.
Practic, se revine la alte acte nor-
mative anterioare, cu tot ceea ce
presupun acestea.

Douã faze, la olimpiadã
Sunt douã etape de parcurge-

re a olimpiadei, judeþeanã, respec-
tiv naþionalã. Prima dintre ele va
avea numai proba scrisã. Astfel,
în cadrul acesteia competenþele
specifice relevante sunt urmãtoa-
rele: executarea de produse utile
ºi/sau creative prin activitãþi de tip
proiect (nefiind aplicabilã compo-
nenta de executare), pe baza unei
fiºe tehnologice pe care o întoc-
meºte elevul, cu sprijinul profe-
sorului; rezolvarea de probleme în
realizarea unui produs, folosind
simboluri ºi termeni specifici teh-
nologiilor, ºi achiziþii din matema-
ticã ºi ºtiinþe; promovarea produ-
selor realizate pe baza unor crite-
rii de calitate, în vederea valorifi-

cãrii optime; etc. Vor fi luate în
calcul tehnologiile (de execuþie a
produselor utile din materiale tex-
tile; ateliere de execuþie a produ-
selor utile ºi/sau a unor lucrãri cre-
ative din materiale textile; instru-
mente, dispozitive, scule, maºini
de cusut; tehnologii artizanale;
etc.); design (elemente de limbaj
grafic, tot pentru textile); calita-
te, economie ºi antreprenoriat
(proprietãþile ºi utilizãrile materi-
alelor textile; analiza de produs –
utilizare materiale folosite, alcãtui-
re, formã, funcþionalitate ºi dis-
funcþionalitãþi, preþ). La faza na-
þionalã, lucrurile se schimbã, apã-
rând ºi proba practicã. Apar, la
competenþe specifice relevante,
transferarea în contexte previzi-
bile a mãsurilor specifice de se-

curitate în muncã, de prevenire
ºi stingere a incendiilor; analiza
criticã a consecinþelor dezvoltãrii
tehnologice asupra sãnãtãþii ºi
bunãstãrii indivizilor, comunitãþii
ºi a mediului; analizarea impactu-
lui dezvoltãrii tehnologice asupra
meseriilor/profesiilor/ocupaþiilor
de pe piaþa muncii din prezent ºi
viitor ... La Tehnologii, apar ºi cele
de execuþie în material lemnos,
metalice ; instrumente, dispoziti-
ve, scule, maºini (cusut, gãurit,
dar, numai pentru proba scrisã);
operaþii tehnologice de pregãtire,
prelucrare, finisare. La Design ºi
Calitate, economie ºi antrepreno-
riat sunt cam aceleaºi condiþii ca
la judeþ, apãrând cele din lemn ºi
cele din produse metalice.

CRISTI PÃTRU

Ahvazul, oraºul din sud-vestul
Iranului, capilata Khuzestanului,
provincie martir a rãzboiului Iran-
Irak (1980-1988) în cursul cãreia s-
a lansat generalul Qassem Sulei-
mani, a arborat ieri drapelul roºu
(culoarea martirilor) ºi verde (culoa-
rea Islamului) pentru un ultim oma-
giu adus comandantului forþei Quds,
unitatea de elitã a Gardienilor Re-
voluþiei, armata ideologicã a Repu-
blicii Islamice. Agenþia de presã Irna
vorbea de o mulþime numeroasã, iar
agenþia Mehr, apropiatã ultra-con-
servatorilor pomenea de un numãr
incredibil de participanþi, în timp ce
televiziunea de stat menþiona „o
mulþime glorioasã”. Bãrbaþi ºi femei
îl plângeau pe generalul cu barbã
grizonatã, arhitectul strategiei ira-
niene în regiune –patronul forþei
Quds, braþul armat al Iranului în
Orientul Mijlociu, lovindu-se cu
pumnii în piept ºi proferând mesaje
anti-americane, reluate cu insisten-
þã de televiziunile iraniene. Autori-
tãþile de la Teheran au decretat trei
zile de doliu naþional ºi ieri de la
primele ore ale dimineþii televiziu-

nea de stat a difuzat un program
special de omagiu naþional. Înhuma-
rea este prevãzutã pentru marþi în
oraºul natal Kerman din nord-estul
þãrii. Uciderea lui Soleimani, cãruia
Iranul i-a jurat rãzbunare, a ºocat
Republica Islamicã ºi prefigureazã
un nou rãzboi în Orientul Mijlociu.
Preºedintele american Donald
Trump care a ordonat asasinarea
generalului a anunþat încã de sâm-
bãtã cã SUA au selectat 52 de site-
uri de înalt nivel economic sau im-
portanþã culturalã din Iran pe care
le vor lovi foarte rapid ºi dureros
dacã Republica Islamicã atacã per-
sonalul sau site-uri americane. El a
mai spus cã cele 52 de site-uri ira-
niene corespund la o manierã sim-
bolicã numãrului de americani, re-
þinuþi ca ostatici timp de un an la
ambasada SUA din Teheran. Se pre-
figureazã cu claritate o ripostã –li-
mitatã sau de anvergurã- a Iranu-
lui care ar putea sã arunce în aer
Orientul Mijlociu afectând orice
echilibru geo-strategic. Nu este cla-
rã deocamdatã poziþia marilor pu-
teri, Franþa ºi Germania, pe de-o par-

te, Rusia, Turcia ºi Irak pe de altã
parte. Ceea ce ºtim este cã preºe-
dintele Emmanuel Macron s-a între-
þinut telefonic, încã de vineri, cu
Vladimir Putin exprimându-ºi îngri-
jorarea faþã de situaþia din Orientul
Mijlociu, convenind asupra necesi-
tãþii neescaladãrii periculoase a ten-
siunilor din regiune. În Irak tensi-
unile dintre suniþi ºi ºiiþi ar putea
sã explodeze, cât de curând încât pa-
cificarea þãrii sã devinã o misiune
imposibilã. Citat de agenþia oficialã
Irna, generalul de divizie Abdolrahim
Monssavi, comandantul-ºef al arma-
tei iraniene, a spus cã SUA trebuie
sã aibã curajul sã punã în execuþie
ameninþãrile sale. Rachete ºi obuze
de mortiere au lovit zona verde a Bag-
dadului unde se aflã ambasada ame-
ricanã, dar ºi o bazã militarã din nord
unde se aflã staþionaþi militari ame-
ricani. Ieri, parlamentul iranian, do-
minat de ºiiþi pro-Iran, urma sã vo-
taze o lege privind plecarea soldaþi-
lor americani. Cu toate acestea exis-
tã ºi la Bagdad o nemulþumire, înde-
osebi din partea tinerilor, faþã de imo-
bilismul politic, dar ºi ingerinþa ira-

nianã. Miliþiile pro-iraniene precum
Hach al Chaabi, integratã în armata
regulatã continuã sã apere regimul
irakian, cu legãturi în Siria ºi Libia
dar mai ales la Teheran. Uniunea Eu-
ropeanã cu Franþa în frunte îºi vede
nãruite eforturile pentru menþinerea
acordului pe dosarul nuclear iranian.
Asta e deja o certitudine. Succesorul
generalului Qassem Suleimani a fost
numit Ismail Qaani, fost adjunct al
forþei Quds, de cãtre ghidul suprem,
ayatolahul Kamenei descriindu-l ca
unul dintre comandanþii cei mai de-
coraþi. Pe Twitter Donald Trump a
scris cã Iranul n-a câºtigat niciodatã
un rãzboi, dar nu a pierdut nici o ne-
gociere. O îngrijorare teribilã devi-
ne tot mai evidentã, ºi dupã scurge-
rea perioadei de doliu naþional, eºte
aºteptatã reacþia Teheranului, dacã
nu cumva un inspirat joc diplomatic
va calma lucrurile, mai ales cã Mike
Pompeo, ºeful diplomaþiei america-
ne, pe Twitter, în discuþiile cu omo-
logii britanic ºi german, Dominik
Raab ºi Heiko Maas, a asigurat cã
SUA doresc dezescaladarea tensiu-
nilor cu Iranul.
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Cãtre Cãminul de bãtrâni de
pe strada „Tabaci” a fost alocatã
suma de 9,8 milioane de lei de la
bugetul local, care au fost folo-
siþi pentru achitarea drepturilor
salariale, a cheltuielilor materiale
de întreþinere ºi funcþionare a
instituþiei, precum ºi a sumelor
aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate.

Pentru funcþionarea celor 9
creºe de pe raza oraºului ºi a celor
douã activitãþi de asistenþã – În-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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O bunã parte din cele 562 milioane de lei,

care au constituit bugetul Craiovei pe anul
2019, au fost cheltuiþi ºi pentru asistenþa socialã
care a fost acordatã diferitelor categorii socia-
le. De la bãtrânii care sunt îngrijiþi la cãminul
de pe strada „Tabaci”, copiii care primesc servi-
cii sociale la cele 9 creºe funcþionale în oraº,
persoanele încadrate cu grad de handicap ºi
asistenþii personali ai acestora ºi pânã la craio-
venii cu venituri financiare modeste, care au
beneficiat de subvenþii pentru încãlzirea aparta-
mentelor cu energie termicã, toate aceste plãþi
au fost asigurate de la bugetul local.

grijire la domiciliu pentru vârst-
nicii din Craiova ºi Centru de zi
pentru bãtrâni s-au achitat peste
8,2 milioane de lei pentru plata
salariilor celor 153 de salariaþi
care au îngrijire aceste persoa-
ne; peste 700.000 de lei au fost
cheltuiþi pentru desfãºurarea în
bune condiþii a activitãþii, înce-
pând cu procurarea materialelor
pentru curãþenie, încãlzit ºi ilu-
minat, deratizare, analize medi-
cale ºi hranã. Tot în anul 2019,

din banii primãriei, s-au acordat
ajutoare de urgenþã ºi de deces
în sumã de 12.400 de lei unui
numãr de 21 de familii, care au
avut probleme economice. Un
numãr de 17 persoane au fost
înhumate cu sprijinul autoritãþii,
suportându-se de la buget toate
cheltuielile.

Peste 3.000 de craioveni
au primit subvenþie pentru

energia termicã
Pentru încãlzirea cu lemne a

populaþiei au fost acordate sub-
venþii de la bugetul local. 20 de
craioveni, care sunt beneficiari
de ajutor social, au primit inte-
gral subvenþia pentru lemne, ba-
nii suportaþi de la buget ridicân-

du-se în 2019 la suma de 5.600
de lei. Alte 25 de persoane, care
au venituri mici, dar care nu sunt
încadrate ca beneficiare de aju-
tor minim garantat, au primit
subvenþii pentru încãlzirea cu
lemne a locuinþei – peste 3.200
de lei. Cel mai mare numãr a fost
însã al craiovenilor care au pri-
mit ajutoare de la buget, sub for-
mã de subvenþii, pentru încãlzi-
rea cu energie termicã a locuin-
þei. În execuþia bugetarã pe pri-
mele 11 luni, care a fost propusã
ºi aprobatã de consilierii munici-
pali, la sfârºitul lunii trecute, se
precizeazã cã un numãr de 3.355
de craioveni, consumatori de
energie termicã furnizatã în sis-
tem centralizat au primit subvenþii
totale de peste 1,22 milioane de
lei în iarna trecutã.
Peste 16.000 de abonamente

de transport pentru persoanele
cu handicap

Peste 16,6 milioane de lei au
fost acordate de la bugetul local
pentru persoanele cu handicap.
În aceºti bani au intrat drepturile
salariale ale unui numãr de 506

asistenþi personali ai persoanelor
cu handicap grav – pentru copii
ºi adulþi, 885 de beneficiari de
indemnizaþie pentru persoane cu
handicap grav. Alte 467 de per-
soane au beneficiat de plata in-
demnizaþiei primite de persoana
cu handicap în perioada conce-
diului de odihnã al asistentului
personal, suma care s-a plãtit de
la buget, în acest caz, fiind de
12,78 milioane de lei. Pentru un
numãr de 130 de asistenþi per-
sonali au fost achitate analize
medicale – suma plãtitã fiind de
aproximativ 5.000 de lei. Alþi bani
au fost acordaþi pentru transpor-
tul acestora. Nu mai puþin de
16.900 de abonamente pe mijloa-
cele de transport în comun din
Craiova au fost acordate, tot de
la bugetul local, persoanelor cu
handicap grav ºi accentuat, pre-
cum ºi asistenþilor personali ai
acesora. Suma care s-a achitat
de la bugetul local a fost de 1,1
milioane de lei. O altã sumã –
388.000 de lei – a fost plãtitã
pentru asistenþii personali ai per-
soanelor cu handicap, dar care
nu sunt încadraþi.
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Din totalul persoanelor ocupa-
te în perioada de referinþã, 3.841
au peste 45 de ani, 2.603 au vâr-
sta cuprinsã între 35 ºi 45 de
ani,2.345 au între 25 ºi 35 de ani,
iar 1.802 sunt tineri sub 25 de
ani. În funcþie de rezidenþã, din
totalul persoanelor încadrate în
muncã, 5.838 provin din mediul
urban, iar 4.753 persoane sunt
din mediul rural. Din punct de
vedere al nivelului de pregãtire al
persoanelor pentru care s-a iden-
tificat un loc de muncã, cele mai
multe persoane au studii liceale/
postliceale (4.648)), urmate de
cele cu studii primare/gimnazia-
le (2.722)). Numãrul celor cu
studii profesionale este de 2.179,
iar cei cu studii universitare sunt
în numãr de 1.042.

Propunerea de modificare a
regulamentului existent de asigu-
rare a respectãrii normelor, vine
ca reacþie directã la blocarea de
ieri a activitãþii Organului de apel
al OMC. Actualul regulament –
un temei juridic al UE pentru ad-
optarea contramãsurilor comer-
ciale – impune ca un litigiu sã
parcurgã în întregime procedu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Interesele comerciale ale Uniunii Europene
Comisia Europeanã a prezentat,  luna trecutã, o

propunere care va permite Uniunii Europene sã îºi
protejeze interesele comerciale în pofida paraliziei
sistemului multilateral de soluþionare a litigiilor din
cadrul Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC).
Pentru a pune ºi mai mult accentul pe conformare ºi pe
asigurarea respectãrii acordurilor comerciale ale UE,
Comisia a creat astãzi poziþia de Responsabil cu
aplicarea dispoziþiilor în materie comercialã.

Prin intermediul AJOFM Dolj

Peste 10.500  persoane angajate în primelePeste 10.500  persoane angajate în primelePeste 10.500  persoane angajate în primelePeste 10.500  persoane angajate în primelePeste 10.500  persoane angajate în primele
unsprezece luni ale anului 2019unsprezece luni ale anului 2019unsprezece luni ale anului 2019unsprezece luni ale anului 2019unsprezece luni ale anului 2019

În primele unsprezece luni ale anului 2019,
ca urmare a implementãrii Programului

Judeþean de Ocupare a Forþei de Muncã, prin
intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în
muncã 10.591 persoane, dintre care 4.749 femei.

4.901 persoane fac parte din
categoria celor greu ocupabile

Din numãrul total de persoa-
ne care au fost angajate prin in-
termediul AJOFM Dolj, în pri-
mele unsprezece luni ale anului
2019, 4.901 persoane fac par-
te din categoria celor greu sau
foarte greu ocupabile. „Preci-
zãm cã încadrarea într-o cate-
gorie de ocupabilitate se reali-
zeazã ca urmare a activitãþii de
profilare a persoanelor înregis-
trate în evidenþele noastre. Pen-
tru integrarea pe piaþa muncii,
persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã înregistrate
în baza de date a agenþiei jude-
þene pentru ocuparea forþei de
muncã beneficiazã de pachete

personalizate de mãsuri active
prevãzute de Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocu-
pãrii forþei de muncã, modifi-
catã ºi completatã”, se preci-
zeazã într-un comunicat de pre-
sã al AJOFM Dolj.

Astfel, în primele unspreze-
ce luni ale anului 2019 , numã-
rul persoanelor care au benefi-
ciat de asistenþã pentru înregis-
trarea în evidenþã ca persoane
aflate în cãutarea unui loc de
muncã, în vederea asigurãrii
protecþiei sociale privind acor-
darea indemnizaþiei de ºomaj sau
cuprinderea în mãsuri active, a
fost de 14.937 persoane.

6.70% rata ºomajului
La începutul lunii trecute,

rata ºomajului înregistrat la ni-
velul judeþului Dolj a fost
de6,70 %, cu 0,02pp mai micã
decât cea din luna anterioarã ºi
cu0,66pp sub valoarea înregis-
tratã la finele aceleiaºi luni a
anului 2018.  Din totalul de

17.816 persoane înre-
gistrate în evidenþele
AJOFM Dolj,2.145
erau beneficiari de in-
demnizþie de ºomaj,
iar 15.671 erau ºomeri
neindemnizaþi. În ceea
ce priveºte mediul de
rezidenþã, 15.139
(85%) ºomeri provin
din mediul rural ºi
2.677 (15%)sunt din
mediul urban. ªome-
rii fãrã studii/cu nivel
de instruire primar au
ponderea cea mai
mare în totalul ºome-
rilor înregistraþi în evi-
denþele AJOFM Dolj
(37.7 %), urmaþi de
cei cu nivel de instrui-
re gimnazial (27.6 %),

rile OMC, inclusiv în faza de apel,
înainte ca Uniunea sã poatã re-
acþiona. Lipsa unui organ de apel
al OMC funcþional permite mem-
brilor OMC sã se sustragã de la
obligaþiile care le revin ºi sã sca-
pe de aplicarea unei hotãrâri cu
efect juridic printr-un simplu apel
faþã de un raport al unui grup
special.

Acest nou mecanism se va
aplica ºi dispoziþiilor privind so-
luþionarea litigiilor incluse în
acordurile comerciale regionale

sau bilaterale la care UE este par-
te. UE trebuie sã fie în mãsurã
sã rãspundã cu fermitate în ca-
zul în care parteneri comerciali

împiedicã soluþionarea eficientã
a litigiilor, de exemplu prin blo-
carea componenþei grupurilor
speciale. rin urmare, UE se con-

centreazã din ce în ce
mai mult pe asigurarea
respectãrii angajamen-
telor luate de partenerii
ei în cadrul acordurilor
comerciale multilaterale,
regionale ºi bilaterale. În
acest sens, Uniunea se
va baza pe o serie de in-
strumente. Propunerea
prezentatã astãzi va face
de acum obiectul unei
validãri de cãtre Parla-
mentul European ºi de
cãtre statele membre ale
UE în cadrul Consiliu-
lui, în cadrul unui pro-
ces legislativ uzual.

iar 21.8 % au absolvit învãþã-
mânt liceal/postliceal. ªomerii
cu nivel instruire profesional
reprezintã 10.9 % din totalul
ºomerilor înregistraþi, iar cei cu
studii superioare au o pondere
de 2 %. „Structura ºomerilor
înregistraþi pe nivel de ocupa-
bilitate, stabilit prin profilare, se
prezintã astfel: 10.462persoane

foarte greu ocupabile, 5.131
greu ocupabile,1.310 mediu
ocupabile, iar 913 sunt persoa-
ne uºor ocupabile. Încadrarea
într-o categorie de ocupabilitate
se realizeazã ca urmare a acti-
vitãþii de profilare a persoane-
lor înregistrate în evidenþele
noastre”, se mai precizeazã în
comunicat.
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07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Politicã ºi delicateþuri
11:00 Universul credinþei
13:00 Sãlbãticia Carpaþilor (R)
2011, Marea Britanie, Documen-

tar
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiarã de pe unu
17:00 Legende ºi mistere
2010, Marea Britanie, Documen-

tar, Istoric
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:35 Nadine
19:30 Vorbeºte corect! (R)
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Matilda
2017, Rusia, Biografic, Dramã,

Istoric
21:50 Cântece de sãrbãtoare
22:00 Down the Road. Aventurã
23:00 Vremea barbarilor
2016, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
00:00 Telejurnal
00:30 Breaking News - Dark

News
01:00 Nadine (R)
01:50 Vremea barbarilor (R)
2016, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
02:45 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 Cele ºase surori
08:00 Oanapp
09:00 Documentar 360° Geo

(R)
10:00 Câºtigã România!
11:00 Glasul inimii (R)
2014, SUA, Dramã
11:55 Poate nu ºtiai
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Regatul Sãlbatic
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Mic dejun cu un

campion (R)
16:00 Glasul inimii
2014, SUA, Dramã
16:55 Poate nu ºtiai
17:00 România…în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:10 Un Cupidon cãzut din

cer
2011, Nouã Zeelandã,

Comedie, Romantic, Dragoste
22:00 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
23:00 Câºtigã România! (R)
00:10 Camerã cu priveliºte

(R)
1985, Marea Britanie, Come-

die, Dramã, Romantic, Dragoste

TVR 2

07:45 Pe plajã Chesil
09:35 Zootropolis
11:25 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
13:15 Dragoste cu sare ºi

piper
13:50 Dragoste cu sare ºi

piper
14:30 S-a nãscut o stea
16:45 Harry Potter ºi Piatrã

Filozofalã
19:15 Batwoman
20:00 Ready Player One: Sã

înceapã jocul
22:20 The Aftermath
00:10 Fiu al Americii
01:55 În întuneric

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Turnul Întunecat
2017, SUA, Acþiune,

Aventuri, Fantastic, Horror,
SF, Western

22:15 Ninja
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Greu de ucis 2 (R)
1990, SUA, Acþiune, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

FILM NOW
08:20 Jurassic World: Un

regat în ruinã
10:30 Reþeaua de socializare
12:25 Tatãl miresei
14:10 Aventurile extraordi-

nare ale Adelei
15:50 Cinã pentru fraieri
17:45 Transformers -

Rãzboiul lor în lumea noastrã
20:00 Primul om pe Lunã
22:20 Spartanul
00:05 Moºtenire diabolicã
02:10 Bãiatu' tatii
04:00 Transformers -

Rãzboiul lor în lumea noastrã
06:20 Tatãl miresei

07:45 La Mãruþã (R)
09:45 Afurisitul de telefon!

(R)
11:45 La bloc (R)
13:45  Gaºca nebunã (R)
15:30 Ce se întâmplã în

Vegas... (R)
17:00 Cu toþii au sãrutat

mireasã
18:30 La bloc
20:30 Aproape celebri
22:30 Râul morþii
00:30 Calvarul (R)
02:00 La Mãruþã (R)
04:00 Râul morþii (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 iUmor
22:30 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
00:15 Omul feroviar (R)
2013, Australia, Marea

Britanie, Biografic, Dramã
02:15 Acces direct (R)
04:00 În puii mei
04:30 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gülperi
23:30 Moldovenii (R)
2019, România, Comedie
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului

(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Rãpirea fecioarelor (R)
1968, România, Aventuri
09:30 Teleshopping
10:00 Constantin 60' (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:00 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:00 Rãzbunarea roºie
2014, SUA, Crimã, Thriller
22:00 Focus din inima

României
22:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
23:30 Un adolescent în

Brooklyn
2016, SUA, Dramã, Sport
02:00 Rãzbunarea roºie (R)
2014, SUA, Crimã, Thriller
04:00 Un adolescent în

Brooklyn (R)
2016, SUA, Dramã, Sport
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Fotbal Preliminariile

CE 2020, Bucuraþi-vã de
fotbal!- rezumate

10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Fotbal Preliminariile

CE 2020: România - Malta
12:30 Teleshopping
13:00 ªtiri Sport.ro
13:45 Fotbal: UEFA Europa

League: FCSB – Milsami
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Familia Heck
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Familia Heck
22:00 Prison Break
23:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Fotbal Preliminariile

CE 2020

PRO X
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S-a nãscut o stea
Se difuzeazã la HBO, ora 14:30

Tragicã poveste de dragoste
este centratã în jurul muzicia-
nului Jackson Mâine (Bradley)
care o întâlneºte pe tânãra
aspirantã Ally (Lady Gaga) ºi se
îndrãgosteºte pe loc de ea.
Deºi nu mai sperã sã devinã
cântãreaþã vreodatã, Ally cuce-
reºte publicul imediat, dupã ce
Jack o convinge sã urce pe
scenã, la unul dintre concertele

lui. Pe mãsurã ce carierã lui Ally ia amploare, povestea
lor de dragoste se deterioreazã, iar Jack se simte tot
mai singur în interminabilã lui luptã cu demonii interiori.

Turnul Întunecat
Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30

O nouã dimensiune a
imaginaþiei ni se deschi-
de odatã cu lansarea
aventurii SF "The Dark
Tower" - prima ecraniza-
re a operei omonime
semnate de celebrul
scriitor Stephen King.
Captiv într-un peisaj
deºertic dintr-un dezo-
lant univers paralel,
ultimul pistolar, Roland

Deschain (Idris Elba), duce o nesfârºitã luptã cu Walter
O'Dim alias "Omul în negru" (Matthew McConaughey).
Acesta urmãreºte sã distrugã Turnul întunecat, ele-
mentul-cheie care menþine Universul laolaltã, iar sin-
gurul care-l poate împiedica este Roland.

RECOMANDÃRI TV
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○sursa: cinemagia.ro

Râul morþii
Se difuzeazã la Pro Cinema,

ora 22:30

Unul dintre cele mai bogate
râuri din Louisiana e punctul
de atracþie pentru un cuplu
divorþat, Sander ºi Kelly, care,
ajunºi în acest punct, încear-
cã sã-ºi rezolve problemele
conjugale ºi sã gãseascã
împreunã o nouã sursã de
energie. Cei doi sunt însoþiþi

de doi infractori, pe nume Ice ºi Jerry, care sunt con-
vinºi cã o mare sumã de bani e ascunsã undeva, pe
fundul rãului. Dar, pe fundul apei nu se ascunde doar
o comoarã, ci ºi un rechin, care le va pune tuturor
viaþa în pericol.
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MARÞI - 7 ianuarie

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Politicã ºi delicateþuri
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor

(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Legende ºi mistere (R)
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
13:00 Tezaur folcloric (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect! (R)
15:10 Maghiarã de pe unu
17:00 Legende ºi mistere
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:30 Handbal feminin, Liga

Florilor: HC Zalãu - CS Mãgura
Cisnãdie

20:00 Telejurnal
21:00 Matilda
2017, Rusia, Biografic, Dramã,

Istoric
21:50 Cântece de sãrbãtoare
22:00 Când trecutul te-ajunge

din urmã
2008, Marea Britanie, Dramã
23:50 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Telejurnal
00:30 Breaking News - Dark News
01:00 Când trecutul te-ajunge

din urmã (R)

TVR 1

07:00 Cele ºase surori (R)
08:00 Oanapp
09:00 Documentar 360° Geo

(R)
10:00 Câºtigã România!
11:00 Glasul inimii (R)
2014, SUA, Dramã
11:55 Poate nu ºtiai
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Regatul Sãlbatic
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Fuegovelion
16:00 Glasul inimii
2014, SUA, Dramã
16:55 Poate nu ºtiai
17:00 România…în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 D'ale lu' Miticã (R)
21:00 Destine cã-n filme
22:00 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
23:00 Câºtigã România! (R)
00:00 Gala Umorului (R)
01:00 Gala Umorului (R)
02:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
03:00 E vremea ta! (R)
03:15 Sport (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:45 Frankenweenie
09:15 Cursã fãrã frâne
10:50 Ready Player One: Sã

înceapã jocul
13:10 Drumul unui câine cãtre

casã
14:45 Harry Potter ºi Camera

Secretelor
17:25 The Aftermath
19:15 Moºteniri
20:00 Venom
21:55 În întuneric
23:45 Va curge sânge
02:20 Cimitirul animalelor
04:05 Sãlbãticie
06:00 Bine ai venit la Trouilly!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Wanted
2008, SUA, Germania,

Acþiune, Crimã, Thriller
22:45 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
2013, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic,
Mister

01:15 ªtirile Pro Tv
01:45 Renegatã
2010, Canada, Crimã,

Fantastic
04:30 Arena bucãtarilor (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

FILM NOW
08:05 Cinã pentru fraieri
10:00 Primul om pe Lunã
12:20 Greu de pensionat
14:05 O cãlãtorie cu mama
15:40 Cum sã fii amantu' la

femei
17:30 Cineva acolo sus
18:20 Regele Leu
20:00 Hai cã încã putem!
21:30 Hellboy - Eroul scãpat

din Infern
23:30 A Prayer Before

Dawn
01:25 Fãrã control
03:05 Intrigi de culise
04:55 Hellboy - Eroul scãpat

din Infern
06:55 Hai cã încã putem!

08:00 Dl. Peabody ºi
Sherman (R)

10:00 La bloc (R)
12:15 Ocolul Pãmântului în

80 de zile (R)
14:15 Amnezie cu surprize

(R)
16:15 Nu o poþi lua cu tine

dupã moarte
18:30 La bloc
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
22:15 Regina balului
23:45 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare (R)
01:30 Regina balului (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 iUmor
22:30 Dublurã
2002, SUA, Acþiune
01:00 Observator (R)
01:45 Acces direct (R)
03:30 În puii mei (R)
04:00 Dublurã (R)
2002, SUA, Acþiune
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gülperi
23:30 Vulturii de noapte (R)
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului

(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:00 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:00 Muntele ucigaº
2011, SUA, Aventuri, SF,

Thriller
22:00 Focus din inima

României
22:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
23:30 Stradã 29
1991, SUA, Comedie
01:30 Muntele ucigaº (R)
2011, SUA, Aventuri, SF,

Thriller
04:00 Stradã 29 (R)
1991, SUA, Comedie
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Fotbal Preliminariile CE

2020, Bucuraþi-vã de fotbal!-
rezumate

10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Fotbal Preliminariile CE

2020: Feroe - România
12:45 Teleshopping
13:00 ªtiri Sport.ro
13:45 Fotbal: UEFA Europa

League: FCSB - ALASHKERT
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã
17:00 Familia Heck
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Familia Heck
22:00 Prison Break
23:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Venom
Se difuzeazã la HBO,

ora 20:00

Tom Hardy joacã rolul
lui Eddie Brock, un jur-
nalist care investigheazã
cercetãrile unui sinistru
om de ºtiinþã (Riz Ah-
med), care face experi-
enþe pe o stranie materie
neagrã extraterestrã.
Brock ajunge în contact

cu aceastã. Materia îi infesteazã corpul ºi îi
schimbã personalitatea, dându-i în schimb
super-puteri .

Wanted
Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30

Un tânãr pe nume
Wesley (James McA-
voy) aflã în urmã
asasinãrii tatãlui sãu
cã acesta fusese
liderul unei miste-
rioase organizaþii de
asasini, al cãrei scop
era pãstrarea ordinii
mondiale. Antrenat
de Sloan (Morgan
Freeman) ºi echipa

lui, Wesley va încerca sã calce pe urmele tatã-
lui sãu. Va reuºi el sã devinã unul dintre cei
mai buni asasini din lume, singurul capabil sã
imprime spectaculoase traiectorii gloanþelor?

RECOMANDÃRI TV
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○sursa: cinemagia.ro

Dublura
Se difuzeazã la Antena 1,

ora 22:30

Când un agent CIA aflat în
misiune este asasinat chiar
înainte de a terminã o an-
chetã legatã de trafic de
arme nucleare CIA-ul se
vede nevoit sã-i gãseascã
un înlocuitor. Singurã spe-
ranþã ar fi fratele geamãn
al agentului asasinat, care

este urgent cooptat de cãtre CIA pentru aceastã
operaþiune de gãsire a bombelor nucleare. Hop-
kins trebuie sã-l antreneze pe Rock ºi sã-l pre-
gãteascã pentru misiune în numai nouã zile,
înainte de a fi prea târziu...
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 6 ianuarie 2020

   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:

Anunþul tãu!
S.C. GRINEXIM COM S.R.L.

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul «Desfiinþare corp C5 - Ca-
mera condensare ºi bazin, C7 -
Rezervor apã, C2 - Cabinã bas-
culã, C4 - Centralã termicã, C6
parþial - Rezervor apã; Construi-
re Halã C1 - depozitare profile
metalice, producþie confecþii me-
talice ºi birouri cu regim de înãl-
þime P+1E ºi Halã C2 - depozit
curierat rapid», propus a fi am-
plasat în Craiova, strada Gîrleºti,
nr. 121, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul S.C. GRINEXIM COM S.R.L.
din Craiova, strada General Dra-
galina, nr. 67, judeþul Dolj, în zile-
le de luni pânã joi între orele 8,00-
16,00 ºi vineri între orele 8,00-
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon

0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,

strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la

cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
Parohia Sfântul
Ioan Botezãtorul
din Craioviþa Nouã
ureazã tuturor
enoriaºilor ºi nu
numai, gânduri de
bine, Un An Nou
binecuvântat cu
spor Duhovni-
cesc, sãnãtate tru-
pului, mângâiere
sufletului ºi toate
cele spre mîntuire
ºi spre bunã pur-
tare care sã fie cât
mai conforme cu
Evanghelia lui
Hristos. La Mulþi ºi
de Domnul bine-
cuvântaþi Ani!

Un An Nou cu sã-
nãtate, bucurii,
prosperitate urãm
cu gânduri bune
dragilor noºtri ve-
cini DEACONU
EMIL ªI IRINA  la
zi aniversarã. Sili
cu Familia.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã  mobilatã
locuibilã Cioroiaºi + te-
ren 2700 mp, anexe,
vie, pomi fructiferi Te-
lefon: 0765/152.614.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor, cadastru, ane-
xe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI
Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon:
0745/043.152.
Vând 3000 m pã-
mânt lângã lac, pãdu-
re bun de Camping
la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parte-
neri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând în Bãile Govo-
ra terenuri de 400 mp
ºi 1500 mp, toate uti-
litãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0770/
661.438.

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Tele-
fon: 0722/943.220.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând 2 gropi supra-
puse ºi un loc de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0785/676.782.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preve-

nirea ºi  Stingerea Incendii lor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.

Vând porþi metalice
în stare bunã. Co-
muna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil
1600 RON. Tele-
fon: 0722/233.332.
Vând robot bucãtã-
rie nou, cu bol inox
cap 6,5 litri, televizor
BECKO - 37 cm. Te-
lefon: 0752/236.667.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tes-
la cu boxe, dozã nouã
de rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Tele-
fon: 0251/427.583.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Victor Piþurcã a pãrãsit Uni-
versitatea Craiova la fel ca pe
vremea lui Mititelu: la reluarea
pregãtirii. De aceastã datã fãrã
scandal, fãrã procese, dar nici
cordial. Clubul, mai precis Mi-
hai Rotaru, a trebuit sã recunoas-
cã oficial cã nu s-a ridicat la pre-
tenþiile antrenorului, de titlu. Co-
municatul pare sã aibã ºi o notã
de sarcasm, dar mai degrabã
este un preþ mic plãtit faþã de
milionul presupus de clauza de
reziliere. „Clubul Universitatea
Craiova ºi antrenorul principal
au hotãrât de comun acord re-
zilierea contractului la cererea
domnului Victor Piþurcã. Aceas-
tã cerere a fost fundamentatã de
domnia sa prin prisma faptului
cã dorinþa de a câºtiga campio-
natul nu a fost susþinutã de cã-
tre club. Îi dorim mult succes!”
este comunicatul clubului din
Bãnie. Ce s-a întâmplat. Mihai
Rotaru nu ºtia cum sã scape de
Piþurcã, fãrã a-i achita clauza de
reziliere, iar portiþa a oferit-o
însuºi antrenorul, când a preci-
zat cã pleacã dacã nu i se aduc
jucãtori. Rotaru ar vrea proba-
bil sã facã transferuri, dar nu lui
Piþurcã, un antrenor care nu a
demonstrat nimic. Dacã un an-
gajat nu dovedeºte cã nu ºtie sã
utilizeze calculatorul, atunci îl dai
afarã, nu-i cumperi unul mai
bun, nu?

Piþi nu a lãsat nici regrete în
Bãnie. Cu excepþia galeriei, cam
toatã lumea îl voia plecat. Cu el
la cârmã, ªtiinþa a avut o expri-
mare modestã, a pierdut multe
puncte cu echipe din subsol, n-
a tras pe poartã în derby-urile
cu FCSB ºi CFR din tur, s-a
umplut de ruºine în deplasarea
de la FCSB ºi a avut mare no-
roc la victoriile cu Voluntari ºi
Botoºani. Acel noroc o pãstrea-
zã cu ºanse la play-off. Piþurcã
a preluat echipa de la Papurã la
1 punct de CFR ºi a lãsat-o la 7
puncte de lider. Piþi a avut o
medie de 1,5 puncte pe meci,
iar Papurã, de 2 puncte pe meci.
Inexplicabile au fost schimbãri-
le de prim 11 permanente ºi
masive, dar mai ales utilizarea
jucãtorilor pe posturi inedite:
Mãþel, trecut mijlocaº, dupã ce
toatã cariera a jucat fundaº
dreapta, Cosic, urcat la mijloc,
deºi e stoper, iar fundaºii cen-
trali ai Craiovei se întrec în gafe,
folosirea lui Ivan ºi Mihãilã în
centru, când lor dacã le iei ban-
da le iei toatã calitatea, Roman,
scos în bandã, deºi nu ºtie sã
joace decât vârf împins, etc.

Plecarea lui Piþurcã ar trebui
sã liniºteascã ºi vestiarul, în care
nu-ºi mai gãseau locul Piglia-

Lotul Universitãþii Craiova s-a reunit fãrã Victor Piþurcã,
în locul sãu fiind dorit italianul Cristiano Bergodi, care s-a

despãrþit de FC Voluntari

celli, Mateiu, Martic sau Kelic
ºi mai existau ºi alþi nemulþu-
miþi. Portarul italian, declarat
indezirabil de Piþurcã, a avut o
postare de triumf pe reþelele de
socializare, dar el are acum de
purtat povara îndepãrtãrii antre-
norului. Una destul de grea, fi-
indcã sunt destui care nu s-au
împãcat cu plecarea lui Piþi, mai
ales cã acesta le promisese ti-
tlul. Un titlu de care Craiova este
însã tot mai departe.

Piþurcã: „Nicio ºansã
nu aveam la titlu cu acest lot”

Victor Piþurcã le-a oferit ce-
lor de la Gsp motivele ºi scena-
riul despãrþirii de Craiova: „Eu
am spus de la început cã singu-
rul obiectiv care mã intereseazã
e sã câºtig campionatul, nimic
altceva. Eu n-am venit la Craio-
va ca sã fiu pe locul 2, locul 3.
Doar titlul era þinta mea, deºi în
contract era prevãzut cã trebu-
ie sã prind un loc de cupã euro-
peanã. Nicio ºansã nu aveam la
titlu cu acest lot. Nici mãcar 10-
20 la sutã nu aveam ºanse. ªi
atunci de ce sã stau? Ca sã mã
batã pe mine FCSB ºi
CFR? Nu-mi trebuiau mie bani
sau nu ºtiu ce pretenþii, am so-
licitat doar întãriri, sã avem un
lot competitiv, cu care sã abor-
dãm cele 4 etape rãmase de ju-
cat plus play-off-ul cu ºanse de
a lua titlul. Eu le-am zis cã vreau
jucãtori, am fãcut ºi o listã, dar
nu pot sã stau ºi în 3 luni sã ur-
mãresc jucãtori, sã fac liste, dar
sã nu se miºte nimic în acest
sens. Am aºteptat pânã cu o zi
înainte de reunire, am luat vre-
un jucãtor? Nu! Atunci eu plec,
nu mai stau.  Evident cã rãmâ-
neam fiindcã aº fi simþit cã avem
ºanse la campionat. Nu vreau
scandal, nu vreau sã vorbesc
urât despre nimeni din club, îmi
doresc ca Universitatea Craio-
va sã aibã în continuare rezulta-
te, dar eu am decis sã mã
opresc. Am realizat cã nu mã
pot bate cu celelalte candidate
la titlu ºi, repet pentru a o suta
oarã, eu nu stau sã mã batã pe
mine Gigi Becali fiindcã nu am
la dispoziþie lotul pe care mi-l
doresc eu. Doi fundaºi centrali,
un mijlocaº, un atacant voiam-
. Dacã am fi reuºit sã facem
aceste achiziþii, atunci cred cã,
mai ales cã îºi revenea ºi Kol-
jici, Universitatea era o echipã
importantã în lupta pentru titlul
de campioanã. Dar nu s-a fãcut
nimic, nu s-a miºcat deloc pe
piaþa transferurilor ºi atunci eu
am luat-o pe drumul meu”.

Aºadar, Piþurcã a plecat fiind-
cã nu i s-au adus jucãtori, însã

cei care-i fuseserã
aduºi, Mãþel, Zaka-
ric, Cosic, Ivan, nu
au confirmat sau cel
puþin nu pe posturi-
le pe care i-a folosit
Piþurcã. Aºadar, Ro-
taru are dreptate sã
nu-i satisfacã pre-
tenþiile lui Piþurcã,
dar ºi Piþurcã are
dreptate când spune
cã lotul nu este unul
de titlu ºi are nevoie
de întãriri, iar pânã
la reunirea echipei
nu s-a fãcut niciun
transfer. ªi nu e nu-
mai o strategie de a-l îndepãrta
pe Piþurcã, la Craiova se miºcã
anevoios lucrurile când e vorba
de transferuri, iar când se fac,
se fac de obicei prost. Poate ºi
pentru cã le face însuºi Mihai
Rotaru. Din ultimele douã cam-
panii de transferuri nu alegi doi
jucãtori de titularizat.

Nistor ºi Tamaº,
primele achiziþii

Universitatea Craiova este în
negocieri pentru transferurile lui
Dan Nistor, de la Dinamo ºi al
lui Gabriel Tamaº, de la Astra.
Neîndoielnic, mutãrile ar fi une-
le importante de imagine, deºi,
evident, nu existã certitudini la
vreun transfer. Nistor e un jucã-
tor de valoare, cel mai bun pasa-
tor din Liga I, executant de faze
fixe, acoperã bine terenul, are ºut
de la distanþã, are mare experi-
enþã, este lider de vestiar, con-
vocat ºi la naþionalã. A mai fãcut
carierã în Oltenia, la Pandurii.
Este un jucãtor de tipul lui Ban-
cu, din punct de vedere al con-
sacrãrii, practic fãrã a avea ju-
niorat, s-a remarcat la echipe de
amatori, de unde a ajuns la In-
ternaþional Curtea de Argeº, apoi
la Pandurii, Evian ºi Dinamo.
Salariul mare, de 20 de mii de
euro, ar putea afecta vestiarul la
Craiova, unde se ºtie cã existã
limitã salarialã. Pe de altã parte,
atmosfera este deja una stricatã
în familia ªtiinþei, iar lideri de
vestiar nu mai sunt, ultimii care
s-au impus cu adevãrat fiind Zla-
tinski ºi Mitriþã. Rãmâne de vã-
zut cum vor încãpea douã sãbii
în aceeaºi teacã, respectiv Cicâl-
dãu ºi Nistor, ambii având cam
acelaºi rol în teren, ambii coor-
donatori de joc, ambii decari,
ambii executanþi de faze fixe. La
Naþionalã au fost amândoi pe te-
ren în finalul meciului de la Ma-
drid, cu Spania, dar nu a fos nici
timp ºi nici meciul potrivit pen-
tru a trage concluzii. La CFR,
Nistor nu s-a  adaptat, nu a jucat
ºi a fost trimis înapoi, pachet. Pe
de altã parte, în Gruia a nimerit
într-un vestiar dominat de con-
curenþii sãi pe post, Culio, Djo-
kovic, Hoban, etc…A surprins

atunci schimbul acceptat de Con-
tra: Nistor pentru Nascimento,
acesta din urmã nefiind un jucã-
tor important. La ultima întânire
cu Craiova, lui Nistor, care nu
strãluceºte la capitolul inteligen-
þã, i-a scãpat replica “Taci ºi
mãnâncã niºte ceapã!”, adresatã
unui fan oltean. Nu ar fi o mare
problemã, mai ales cã nu e o jig-
nire supremã ºi nici una prea in-
spiratã, referirea la praz fiind,
evident, cea potrivitã. Deºi Nis-
tor este perceput de unii drept
un simbol dinamovist, iar con-
ducerea i-a imprimat chipul pe
autocarul echipei, e greu sã spui
asta despre un jucãtor care a
ajuns la Dinamo spre apusul ca-
rierei, care nu a câºtigat trofee
(Cupa Ligii a fost o glumã), care
a fost ºi în conflict cu fanii, care
a fost aproape sã accepte oferte
de la FCSB, care nu are nici vre-
un discurs deosebit sau poate fi
dat exemplu. Are 31 de ani, este
la apogeul carierei, în formã
maximã, deºi Dinamo trece prin
cea mai proastã perioadã din is-
torie. Nu este un jucãtor care ar
putea fi speculat printr-un ulte-
rior transfer, dar ar putea fi spe-
culat pentru performanþã. Se ºtiu
problemele pe care le-a avut cu
diverºi antrenori, precum Con-
tra, Bratu, deci caracterul sãu nu
este unul impecabil. Nu a reuºit
peste hotare, practic nejucând
deloc în cei doi ani petrecuþi în
Franþa, la Evian. A trecut însã
ceva vreme de atunci (5 ani) ºi,
pânã la urmã, ce fotbaliºti români
mai confirmã peste hotare?

Lotul s-a reunit cu Papurã,
dar este aºteptat Bergodi
Lotul Universitãþii Craiova s-

a reunit la Lunca Jiului, sub co-
manda lui Cornel Papurã, antre-
norul care a început sezonul
principal, a trecut secund al lui
Piþi ºi acum va îndeplini ºi rolul
de interimar. În Bãnie este aº-
teptat însã italianul Cristiano
Bergodi, care s-a despãrþit de FC
Voluntari. Echipele pe care le-a
antrenat Bergodi au prestat un
joc de calitate, iar asta cautã
Craiova în primul rând. Inclu-
siv în meciul cu Craiova, Volun-

tariul a dominat ºi a condus cu
1-0, pierzând pe final din douã
faze fixe. Deºi este strãin, cu-
noaºte campionatul, cunoaºte
limba, are colaboratori care au
lucrat ºi lucreazã în România.
În plus, când a fost întrebat, a
dat de înþeles cã ºi-ar dori sã
antreneze Craiova. Italienii au
fost mereu agreaþi la Craiova,
vezi cazurile Napoli, Mangia.
Fost jucãtor important în Serie
A, practic una dintre legendele
lui Lazio Roma, a antrenat multe
echipe în România: Progresul,
CFR Cluj, FCSB, Rapid, Iaºi
ASA Tg. Mureº ºi Voluntari, fi-
ind un antrenor cãutat. Lucrea-
zã bine cu tinerii, promoveazã
jucãtori, indiferent de obiective-
le echipei, nu se teme sã ofere
încredere puºtilor. Chiar dacã în
acest sezon nu avut rezultate, ºi
în condiþiile unuin lot modest, în
stagiunea trecutã a salvat Volun-
tariul, deºi echipa pãrea condam-
natã la jumãtatea campionatului.
A avut un sezon actual oribil cu
Voluntari, având 8 puncte ºi o
singurã victorie ºi aceea obþinu-
tã numai pentru cã adversarul,
FCSB, a utilizat o echipã cu mulþi
juniori. A antrenat în ultimii ani
echipe mici în România, nu este
obiºnuit cu lupta pentru obiecti-
ve importante, iar în palmares are
numai o Supercupã, cu Rapid.
Deºi este italian, echipele sale nu
se apãrã prea bine, nu ºtiu sã joa-
ce la rezultat. Chiar dacã a avut
rezultate destul de bune pe unde
a antrenat, are mandate scurte,
cele mai lungi fiind la Modena ºi
cel de la Voluntari.

Jucãtorii care au participat la
primul antrenament: Pigliacelli,
Popescu, Marinescu, Pãuºescu
(portari), Martic, Vlãdoiu, Mã-
þel, Tiago Ferreira, Bãlaºa, Do-
bre, Juncu (fundaºi), Mateiu,
Cicâldãu, Ivanov, Qaka, I. Po-
pescu (mijlocaºi), Ivan, Mihãi-
lã, Baiaram, Bãrbuþ, Niþu, Mar-
kovic, O. Popescu (atacanþi).
Koljic, Bancu, Cosic ºi V. Con-
stantin au fost prezenþi la reuni-
re, dar s-au pregãtit separat, în
timp ce Vãtãjelu, Roman, For-
tes, Acka, Kelic, Ioniþã ºi Zaka-
ric au lipsit.
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