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- La noi, Popescule, au pro-
gresat numai corupţia şi sărăcia.
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În judeţul Dolj au fost diagnosticate trei cazuri de
„Boala limbii albastre”. Greceşti, Secu şi Argetoaia
sunt localităţile unde proprietarii de bovine au solici-
tat prezenţa medicului veterinar. Boala  nu a evoluat
pe teritorul judeţului până-n prezent. Aceasta este
cauzată de un virus din genul Orbivirus, care este
transmis prin înţepătura unor specii de insecte he-
matofoce, din genul Culicoides şi nu prin contactul
direct între animale.  Direcţia Sanitară Veterinară
pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a trimis imediat
specialişti în zona cu pricina, s-au prelevat probe de
sânge, iar rezultatul analizelor a fost unul pozitiv.

Peste puţine zile
începe şcoala

Aceleaşi s emnale de
alarmă ca şi anul trecut, ca
şi acum doi ani, ca şi de
când ne ş tim, re feritoare la
stadiul pregătirilor preme r-
gătoare începerii unui nou
an şcolar. Nu lipses c atenţi-
onările ISJ Dolj către  toate
primăriile din teritoriu ş i,
bineînţeles, conducerile de
unităţi ş colare, nu lipseş te
interesul noului prefe ct de
Dolj, Sorin Răducanu, în
acelaş i registru, e miţând şi
un ordin pe ntru constitui-
re a de  echipe  mixte de
ve rificare...

Zeci de doljeni
au ajuns la spital
cu muşcături
de căpuşe

Şeful Clinicii
de Hematologie
de la Spitalul
„Filantropia”,
judecat pentru
trei infracţiuni

Judecătorii Tribunalului Dolj au
anunţat, ieri, că începe judecarea
procesului medicului Dragoş Ga-
briel Găman, şeful Clinicii de He-
matologie a Spitalului „Filantropia“
Craiova, acuzat de două infracţi-
uni de trafic de influenţă şi una de
dare de mită. Acesta a avut la dis-
poziţie mai mult de o lună pentru a
formula obiecţii cu privire la fap-
tele din rechizitoriul Parchetului,
însă toate cererile şi excepţiile in-
vocate de avocatul bărbatului au
fost respinse.

Încă şase
microconcerte
în stagiunea
estivală
a Filarmonicii
„Oltenia”
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Nicolescu: România
nu va fi afectatã
de o eventualã
crizã a gazelor
la iarnã

Ministrul delegat pentru
Energie, Rãzvan Nicolescu,
nu exclude apariþia unei crize
a alimentãrii cu gaze în
aceastã iarnã, în contextul
conflictului dintre Rusia ºi
Ucraina, dar spune cã Româ-
nia este pregãtitã ºi nu va fi
afectatã. „Nu exclud sã
aparã o crizã a gazelor. Nu
trebuie sã ne surprindã, noi
suntem pregãtiþi. Avem mai
multe scenarii pentru la iarnã
în privinþa asigurãrii alimen-
tãrii cu gaze, dar în nici unul
dintre aceste scenarii popula-
þia României nu va fi afecta-
tã”, a declarat Nicolescu,
prezent la inaugurarea
investiþiei Romgaz în extinde-
rea depozitului de înmagazi-
nare a gazelor naturale de la
Urziceni, judeþul Ialomiþa. El
spune cã aceastã investiþie
este foarte importantã pentru
România, mai ales în contex-
tul situaþiei din Est. „Creºte
capacitatea de stocare cu 100
milioane metri cubi ºi cea de
extacþie în perioada iernii cu
2,4 milioane metri cubi.
Pentru la iarnã vom stoca 2,5
miliarde metri cubi, faþã de
cât a stabilit ANRE, adica
1,7 miliarde metri cubi.
Suntem pregãtiþi pentru orice
situaþie, care nu exclud sã
aparã ca urmare a situaþiei
din Est”, a explicat ministrul.
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Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului care per-
mite migraþia aleºilor locali fãrã ca aceºtia sã îºi
piardã mandatul a fost publicatã în Monitorul
Oficial. Proiectul legii de aprobare a OUG a ajuns
ºi la Senat, prima Camerã sesizatã pentru dez-
baterea actului normativ. Aleºii locali care îºi
vor schimba formaþiunea în termenul de 45 de
zile prevãzut de actul normativ  o vor putea
face o singurã datã, ordonanþa prevãzând ºi cã
opþiunea este pentru partid, organizaþie a mino-
ritãþilor naþionale sau statut de independent.
Aceste prevederi apar în forma OUG publicatã
ieri în Monitorul Oficial ºi nu erau prevãzute în
proiectul iniþial. „Pentru anul 2014, prin dero-
gare de la prevederile art.9 alin. (2) lit. h1) ºi
art.15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleºilor locali, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, în termen de 45 zile
de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordo-
nanþe de urgenþã primarii ºi preºedinþii consilii-
lor judeþene, consilierii locali ºi consilierii jude-
þeni, precum ºi candidaþii care au fost declaraþi
supleanþi, îºi pot exprima în scris ºi o singurã
datã opþiunea cu privire la partidul politic, or-
ganizaþia minoritãþii naþionale din care doresc
sã facã parte sau sã devinã independenþi, fãrã
ca aleºii locali respectivi sã-ºi piardã calitatea
dobânditã în urma alegerilor”, se aratã în pro-
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iectul de ordonanþã de
urgenþã. Secretarul ge-
neral al Senatului, Ion
Vãrgãu, a declarat ieri,
pentru Mediafax, cã ac-
tul normativ a fost înre-
gistrat la Secretariatul
general al instituþiei, ur-
mând sã intre în parcur-
sul legislativ. Astfel, pro-
iectul legii de aprobare a
OUG va fi înscris pe
ordinea de zi a Biroului
Permanent, care îl va
distribui spre dezbatere
comisiilor de specialitate, acestea urmând sã
elaboreze raportul ce va fi supus ulterior votu-
lui plenului. Dupã votul în plenul Senatului, ac-
tul normativ va fi transmis Camerei Deputaþi-
lor, care are competenþã decizionalã. Ordonan-
þa de urgenþã se considerã intratã în vigoare la
data publicãrii în Monitorul Oficial, fiind înde-
plinitã ºi prevederea de depunere la Camera
competentã sã fie sesizatã.

Secretarul general al PNL, Marian Petrache,
a declarat ieri cã a transmis aleºilor locali PNL o
adresã în care îi avertizeazã asupra faptului cã
ºi-ar putea pierde mandatul dacã pãrãsesc parti-

dul ºi ordonanþa de urgenþã a Guvernului care
permite migraþia politicã este constatatã necon-
stituþionalã. „Am trimis o adresã în teritoriu ºi
am spus cã, dupã pãrerea mea, ordonanþa sigur
va pica la Curtea Constituþionalã ºi existã riscul
sã rãmânem fãrã primari. (...) Dacã se revine la
legea dinainte ºi el a fãcut cerere de schimbare a
partidului pe a cãrui listã a fost ales, îºi pierde
mandatul”, a spus secretarul general al PNL.
Petrache a menþionat cã PNL va ataca ordonan-
þa de urgenþã a Guvernului la Curtea Constituþi-
onalã ºi nu se simte vinovat pentru cei care ar
putea pierde mandatul de ales local.

Comisia de muncã a Camerei
Deputaþilor a decis, ieri, revenirea la
pensiile speciale în cazul aviatorilor,
avizând favorabil o iniþiativã legisla-
tivã în acest sens, preºedintele co-
misiei, Florin Iordache, precizând

CSAT se reuneºte
astãzi în ºedinþã

Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii (CSAT) se reuneºte, astãzi, la
Palatul Cotroceni, sub conducerea
preºedintelui Traian Bãsescu, ur-
mând sã se discute despre manda-
tul României la Summitul NATO
care va avea loc mâine ºi poimâine,
în Þara Galilor. „În cadrul ºedinþei
Consiliului se vor discuta elemen-
tele care au în vedere mandatul
României privind Summitul Orga-
nizaþiei Tratatului Atlanticului de
Nord care se va desfãºura în pe-
rioada 4 — 5 septembrie în Newport
(Þara Galilor, Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord) ºi care
se referã, în principal, la participa-

rea României la misiunea NATO din
Afganistan în anul 2015 ºi la unele
mãsuri stabilite la nivelul Alianþei
Nord-Atlantice, în contextul situa-
þiei regionale actuale”, a informat
Administraþia Prezidenþialã. Potrivit
sursei citate, ºedinþa este programa-
tã la ora 18.00. Vinerea trecutã, pre-
ºedintele Bãsescu declara cã NATO
solicitã participarea României la se-
curizarea aeroportului din Kandahar,
Afganistan, arãtând cã rãspunsul la
aceastã cerere va fi dat în ºedinþa
CSAT din 3 septembrie. De aseme-
nea, el arãta cã nu se impune con-
vocarea CSAT cu privire la situaþia
din Ucraina.

ANM: Ploi însemnate cantitativ
ºi intensificãri ale vântului,

astãzi ºi mâine
Administraþia Naþionalã de Me-

teorologie a emis, ieri, o infor-
mare de ploi însemnate cantita-
tiv ºi intensificãri ale vântului,
valabilã în perioada 3 septembrie,
ora 11,00 - 4 septembrie, ora
15,00, la nivelul întregii þãri. Con-
form meteorologilor, fenomene-
le meteo vor fi prezente mai ales
în sud-vestul ºi sudul þãrii, pre-
cum ºi la munte. În Oltenia, Mun-
þii Banatului ºi local în Muntenia
ºi zona Carpaþilor Meridionali ºi

de Curburã se vor cumula canti-
tãþi de apã ce vor depãºi 15...20
l/mp ºi izolat 35...40 l/mp. În re-
giunile sudice ºi la munte, vântul
va avea intensificãri, cu viteze de
50...70 km/h, iar izolat, în zona
montanã înaltã, vor fi rafale de
peste 70...80 km/h. Unele inten-
sificãri ale vântului se vor sem-
nala ºi în restul teritoriului, cu
precãdere în centrul þãrii, dar cu
viteze mai reduse ºi pentru inter-
vale scurte de timp.

Comisia de muncã a Camerei a decis revenirea la pensiile speciale în cazul aviatorilor
cã, astfel, se poate ajunge ca un pi-
lot sã aibã o pensie de cel mult 9.000
lei. Proiectul de lege iniþiat, printre
alþii, de Cãlin Popescu Tãriceanu,
Victor Ciorbea, Alina Gorghiu, Vic-
tor Paul Dobre, urmeazã sã fie dez-

bãtut de cãtre plen. Ior-
dache (PSD) a expli-
cat cã proiectul adop-
tat prevede cã pensia
specialã pentru piloþi,
ingineri de bord, per-
sonal navigant, ste-
wardese se determinã
prin aplicarea unui co-
eficient de 80% la me-
dia veniturilor pe care
piloþii ºi personalul na-

vigant le-au avut în ultimele 12 luni.
„Practic, aceastã lege spune: þinând
cont de veniturile pe care le-au avut
în ultimele 12 luni, media la aceste
venituri, se aplicã o corecþie de 80%
ºi aceasta este pensia pe care aceºti
oameni o vor avea”, a declarat Ior-
dache. El a mai arãtat cã în timpul
guvernãrii Boc acestor persoane li
s-au tãiat pensiile speciale, însã cei
care ºi-au câºtigat în instanþã drep-
turile vor rãmâne cu ele, iar acum
„se reparã o nedreptate”. „Este vor-
ba de 1.300 de persoane care bene-
ficiazã de aceastã lege, de aceste
pensii speciale. Legea intrã în vigoare
în 30 de zile de la adoptare, adicã
undeva în luna decembrie”, a spus

Iordache. Potrivit acestuia, dupã apli-
carea legii, un pilot ar ajunge sã aibã
o pensie de 7-8.000 sau 9.000 lei, în
timp ce personalul însoþitor navigant,
stewardesele de 4-5.000 lei. „Este
vorba de 1200 de piloþi ºi personal
navigant, cu o sumã pe lunã de
10.000 lei. Dorim sã reparãm aceastã
nedreptate, pensia este un drept spe-
cial ºi atât timp cât acest drept a fost
încãlcat prin tãierea pensiilor de ser-
viciu de cãtre Guvernul Boc, noi ne-
am angajat sã facem toate aceste
reparaþii, lucru pe care l-am dovedit
ºi astãzi”, a declarat, la rândul sãu,
ministrul Muncii, Rovana Plumb,
dupã adoptarea proiectului în Comi-
sia de muncã.
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Aceleaşi semnale  de alar-
mă ca şi anul trecut, ca şi
acum doi ani, ca şi de când
ne ştim, referitoare la stadiul
pregătirilor premergătoare
începerii unui nou an şcolar.
Nu lipsesc atenţionările  ISJ
Dolj către  toate primăriile
din teritoriu ş i, bineînţeles,
conducerile  de unităţi şcola-
re, nu lipseşte interesul nou-
lui prefect de Dolj, Sorin Ră-
ducanu, în ace laşi registru,
emiţând ş i un ordin pentru
constituirea de echipe mixte

MIRCEA CANŢĂR

Peste puţine zile
începe şcoala

de verificare (igienizări, repa-
raţii curente, existenţa surse-
lor de apă portabilă etc.), ast-
fel ca peste tot ziua de 15 sep-
tembrie a.c. chiar să permită
deschiderea noului an şcolar
în optime condiţii. Suntem
într-un an – 2014 – care ar
merita reţinut de istoria învă-
ţământului doljean pentru no-
tabilele rezultate de la Bac,
indicatorul cel mai elocvent,
fără a mai fi coroborat cu alte
detalii în performanţa didac-
tică a liceelor noastre. O puz-

derie  de  elevi superdotaţi,
cum a avut Doljul, nu înseam-
nă pepiniere de genii, ci ex-
pres ia exis tenţei unor şcoli
bune, capabile să cultive ma-
joritatea absolvenţilor lor. Cu
două asemenea exemple  de
superdotaţi, Liceul „Con-
stantin Brâncoveanu” din
Dăbuleni a atras atenţia şi
admiraţia. Această stare de
fapt a plasat avantajos Dol-
jul la nivel naţional. De ase-
menea, într-un tot top pe ţară
se regăseşte Colegiul Naţi-
onal „Fraţii Buzeşti”, care e
emblematic pentru perfor-
manţa şcolară. Să nu nedrep-
tăţim, dintr-o scăpare impar-
donabilă, Colegiile Naţiona-
le „Carol I” şi „Elena Cuza”
din Craiova. Începerea nou-
lui an şcolar aduce în discu-
ţie o multitudine de teme ar-
dente, toate ţintind acelaşi
scop: un plus de calitate. Re-
vine în actualitate – şi asta se
întâmplă în Franţa, unde Edu-
caţia are un nou ministru, tâ-
năr, Najat Vallaud Belkacem,
prea tânăr în opinia opoziţiei
– o dezbatere privind reintro-

ducerea uniformei şcolare
republicane, ca factor de pro-
gres. Partizanii şi adversarii
uniformei şcolare se duelea-
ză cu argumente dintre cele
mai sofisticate  şi în câştig
sensibil de teren par adepţii
instituirii uniformei şcolare.
Se vorbeşte de abandonul ve-
leitarismului elevilor, dar ce
nu se evocă! Rămâne de ur-
mărit deznodământul, aşa

cum rămâne aşteptată şi la
noi o asemenea dezbatere.
Oricum, peste numai zece zile
sună din nou clopoţelul în toa-
te şcolile din Dolj. Şi în logi-
ca lucrurilor ar fi ca deschi-
derea noului an şcolar să fie
o sărbătoare. Pentru elevi,
părinţi, autorităţi locale şi aşa
mai departe. Dincolo de for-
malismul de  care  avem
cunoştinţă.

Poliţiştii doljeni au solicitat, luni,
instanţei de judecată punerea în
mişcare a acţiunii penale şi cerce-
tarea în stare de reţinere a doi tineri
care au bătut toate recordurile, fi-
ind suspectaţi de comiterea a 10

Arestaţi pentru zece
furturi comise în zece zile

Doi tineri din comuna doljeană Ce tate au fost  arestaţi pre-
ve ntiv, pentru 30 de zile,  luni după-amiază, după ce  poliţişt ii
din Calafat au reuşit  să probe ze că cei doi au comis  10 furturi
în 10 zece zile,  prejudiciul creat f iind de  aproximativ 8.500 de
le i.  Unul dintre  t ine ri a fost  prins la sfârşitul săptămânii tre-
cute  după ce a intrat cu maşina pe  care  o furase , un Land
Rove r, în gardul cimitirului din Maglavit.

furturi în zece zile, prejudiciul cre-
at fiind de aproximativ 8.500 lei.

Mai exact, în urma investigaţii-
lor efectuate, poliţiştii de investi-
gaţii criminale din cadrul Poliţiei
Municipiului Calafat au stabilit fap-

tul că Elvis Marcu, de 18 ani şi
Ionuţ Crăciun, de 20 de ani, ambii
din comuna doljeană Cetate,  au
sustras, în perioada 17-28 august
a.c., bunuri din 8 autoturisme. În
plus, au mai sustras un moped, dar
şi un autoturism Land Rover, pe
care ulterior l-au avariat. Reamin-
tim că, la sfârşitul săptămânii tre-
cute, Ionuţ Crăciun a profitat de
faptul că maşina avea una dintre
portiere neasigurată şi cheile în con-
tact, s-a urcat la volan şi a pornit
la plimbare, conducând circa 2 km
pe drumurile publice din localita-
tea Maglavit. Din cauza neîndemâ-
nării, întrucât nu posedă permis de
conducere, a pierdut controlul asu-
pra direcţiei de mers într-o curbă
intrând în gardul de beton al cimi-
tirului din localitate.

„În baza probatoriului adminis-
trat de poliţişti, propunerea a fost
însuşită de  Parchetul de pe lângă
Judecătoria Calafat, iar dosarul a
fost înaintat Judecătoriei Calafat
care a emis pe numele celor doi
doljeni mandate de arestare pre-
ventivă pe o perioadă de 30 de
zile”, ne-a declarat purtătorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au anunþat, ieri, cã începe jude-
carea procesului medicului Dra-
goº Gabriel Gãman, ºeful Clini-
cii de Hematologie a Spitalului
„Filantropia“ Craiova, acuzat de
douã infracþiuni de trafic de in-
fluenþã ºi una de dare de mitã.
Acesta a avut la dispoziþie mai
mult de o lunã pentru a formula
obiecþii cu privire la faptele din
rechizitoriul Parchetului, însã
toate cererile ºi excepþiile invo-
cate de avocatul bãrbatului au
fost respinse. Judecãtorii au
anunþat cã vor decide astãzi dacã
menþin sau nu arestul la domi-
ciliu al medicului: „Respinge
cererile ºi excepþiile formulate
de inculpatul Gãman Gabriel
Dragoº. Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizito-
riul nr.364/P/2014 din 14 iulie
2014 al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj privind pe
inculpatul Gãman Gabriel Dra-

Poliþiºtii rutieri au acþionat, în
cursul zilei de luni, pe principalele
artere rutiere din Craiova, dar ºi pe
drumurile naþionale ºi europene din
judeþ, pentru prevenirea ºi comba-
terea accidentelor de circulaþie ca-
uzate de neacordarea de prioritate
pietonilor angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii, pe marcajul pie-
tonal. Efectivele Serviciului Rutier
Dolj – Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene au acþionat împreunã cu
lucrãtori de poliþie rutierã din ca-
drul Biroului Rutier Craiova ºi ai
tuturor Formaþiunilor de Poliþie

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au emis,
asearã, ordonanþã de reþinere pe
24 de ore pentru un bãrbat de
31 de ani (S.N.) din comuna
Dioºti, pentru comiterea infrac-
þiunii de dare de mitã. Bãrbatul a
fost prins în flagrant, de ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj împreunã cu procurorul
desemnat din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, în
Postul de Poliþie din comunã, în
timp ce încerca sã-i dea ºpagã
unui agent 1.200 de lei ca sã nu-
i întocmeascã dosar penal pen-
tru conducere fãrã permis ºi dis-
trugere. Asta pentru cã, sãptã-

ªeful Clinicii de Hematologie de la Spitalulªeful Clinicii de Hematologie de la Spitalulªeful Clinicii de Hematologie de la Spitalulªeful Clinicii de Hematologie de la Spitalulªeful Clinicii de Hematologie de la Spitalul
„Filantropia”, judecat pentru trei infracþiuni„Filantropia”, judecat pentru trei infracþiuni„Filantropia”, judecat pentru trei infracþiuni„Filantropia”, judecat pentru trei infracþiuni„Filantropia”, judecat pentru trei infracþiuni

goº trimis în judecatã pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni
de trafic de influenþã ºi a unei
infracþiuni de dare de mitã.
Dispune începerea judecãþii
cauzei privind pe inculpatul
Gãman Gabriel Dragoº. Fixea-
zã termen pentru verificarea
mãsurii preventive a arestului
la domicil iu în data de
03.09.2014, ora.12.30. Cu con-
testaþie în termen de 3 zile de
la comunicare. Pronunþatã în
camera de consil iu,  azi ,
02.09.2014”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a Tribunalului
Dolj. Potrivit procurorilor, Gã-
man a vrut sã dea 200 de lei
ºpagã, din cei 500 de euro pri-
miþi, unuia dintre medicii specia-
lizaþi în expertiza capacitãþii de
muncã din cadrul Casei Judeþe-
ne de Pensii Dolj.

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, medicul Dra-

goº Gabriel Gãman a fost de-
nunþat, pe 10 iunie a.c. de o fe-
meie (S.G.) care a mers la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj
ºi le-a povestit ofiþerilor cã, pe
28 aprilie a.c., medicul Gabriel
Dragoº Gãman, ºeful Clinicii de
Hematologie de la Spitalul Mu-
nicipal „Filantropia” din Craio-
va îi ceruse, iar ea îi înmânase,
500 de euro pentru a interveni
la un medic de la Comisia de
Expertizã Medicalã din cadrul
unitãþii medicale, în vederea so-
luþionãrii favorabile a dosarului
de pensionare medicalã a ma-
mei sale. Acum, la începutul lunii
iunie, când s-a dus sã vorbeas-
cã cu el, medicul i-a cerut încã
500 de euro, rezultând astfel un
total de 1.000 de euro, bani care
s-au ºi gãsit ulterior la locuinþa
inculpatului. Joi, 19 iunie a.c.
conform înþelegerii prealabile,
denunþãtoarea s-a prezentat la
cabinetul medicului Gãman, i-a

înmânat acestuia suma de 500
de euro, bancnotele fiind în prea-
labil marcate criminalistic, ºi
imediat ce medicul a primit ba-
nii ºi-a fãcut apariþia echipa ope-
rativã. Medicul a fost ridicat ºi

dus la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost au-
diat, apoi a fost reþinut pe 24 de
ore. O zi mai târziu, Tribunalul
Dolj a dispus faþã de el mãsura
arestului la domiciliu.

Reþinut pentru cã a vrut sã mituiascã
un poliþist cu 1.200 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
reþinut, asearã, un bãrbat de 31 de ani, din comuna Dioºti,
pentru dare de mitã. Bãrbatul a fost prins în flagrant, chiar

în Postul de Poliþie, în timp ce-i oferea unui agent 1.200
de lei, pentru ca acesta sã nu-i întocmeascã dosar penal.

Doljeanul condusese maºina fãrã sã aibã permis ºi intrase
cu ea în gardul unei gospodãrii, distrugându-l.

mâna trecutã, S. N., deºi nu are
permis de conducere pentru nici
o categorie de vehicule, a urcat
la volanul unui autoturism, a
pierdut controlul direcþiei ºi a
intrat cu maºina în gardul unei
gospodãrii. Bãrbatul i-a tot spus
poliþistului cã nu vrea dosar pe-
nal ºi „pot ajunge la înþelegere”,
însã agentul ºi-a anunþat superi-
orii ºi a depus denunþ la Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj.

În baza denunþului s-a orga-
nizat flagrantul, bãrbatul fiind
apoi ridicat ºi dus la audieri, la
sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde a fost re-
þinut pentru 24 de ore.

30 de ºoferi lãsaþi
fãrã permise într-o zi

Nu mai puþin de 30 de ºoferi au rãmas fãrã permisele de
conducere, în cursul zilei de luni, în cadrul unei acþiuni a
poliþiºtilor de la Rutierã care a vizat, în principal, depistarea
ºi sancþionarea conducãtorilor auto care nu acordã priorita-
te pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea strãzii.

Rutierã din judeþul Dolj. „În cadrul
activitãþilor desfãºurate au fost con-
statate ºi aplicate 117 sancþiuni con-
travenþionale, valoarea amenzilor
fiind de peste 16.000 lei. Dintre aces-
tea, 25 au vizat neacordarea de prio-
ritate pietonilor, 2 depãºiri neregu-
lamentare, 29 vitezã neregulamen-
tarã, restul fiind alte abateri de la
regimul circulaþiei pe drumurile pu-
blice. De asemenea, ca mãsurã
complementarã, poliþiºtii rutieri au
reþinut în vederea suspendãrii 30
permise de conducere, dintre care
25 pentru neacordarea de prioritate

pietonilor”, a precizat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

În plus, luni searã, în jurul orei
22.30, în comuna Daneþi, poliþiºti
din cadrul Secþiei Nr. 12 Poliþie
Ruralã Daneþi l-au depistat în tra-
fic pe Cãtãlin Grozãvescu, de 23
de ani, din localitate, în timp ce
conducea un autoturism Ford
având o concentraþie de 0,97 mg/l
alcool pur în aerul expirat, dupã
cum a rezultat în urma testãrii cu
etilotestul. Tânãrul a fost condus
la Spitalul Orãºenesc Dãbuleni
unde i-au fost recoltate probe bio-
logice în vederea stabilirii alcoole-
miei, pe numele sãu fiind întocmit
dosar penal conform prevederilor
legale, au mai declarat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Oriana Fallaci
şi ultimele sale sentinţe profetice

Un cotidian italian a republicat, zilele tre-
cute,  un serial din ultimele intervenţii ale
Orianei Fallaci, în primul rând discursul său
pronunţat în decembrie 2005, c u prilejul
decernării prestigiosului Premiu „Annie Tay-
lor Award”, înainte cu mai puţin de un an de
a se stinge şi în care celebra jurnalistă, scrii-
toare, luptătoare în Rezistenţa antifascistă,
pune la zid islamul şi pe jihadişti, generând
un veritabil scandal pe frontul „stângii” pe
care militase aproape întreaga sa existenţă.
În realitate, după stabilirea sa definitivă în
SUA şi după 11 septembrie 2001, îşi schim-
base radical poziţiile, deşi ea însăşi mărturi-
sea – şi nu fără îndrituire – că încetase să
mai creadă în „ideologii” şi, deci, în preten-
ţiile politicienilor de a se declara de stânga
ori de dreapta:

„Ergo, termenii Dreapta şi Stânga sunt
pentru mine două stătute şi învechite expre-
sii la care recurg doar din obişnuinţă sau
din convenienţă verbală. Şi, aşa cum spun
în ’Puterea Raţiunii”, în ambele văd doar
două echipe de fotbal ce se deosebesc prin
culoarea tricourilor purtate de jucătorii lor
dar care, în substanţă, joacă acelaşi joc.
Jocul de a prinde mingea Puterii. Însă nu
Puterea de care e nevoie spre a guverna:
Puterea care îi foloseşte ei înseşi. Care se
istoveşte pe sine însăşi în sine însăşi”.

Se ştie că „Furia şi orgoliul”, cartea sa,
probabil cea mai faimoasă, apărută în 2001,
dezvoltând un articol tipărit de „Corriere della
sera” în 29 septembrie din acelaşi an, la doar

trei săptămâni de la atacul Turnurilor Ge-
mene din New York, a declanşat un val de
critici şi de contestaţii, dintre cele mai aci-
de, pentru poziţiile anti-islamice ale autoa-
rei. Zarva creată în întreg Occidentul şi im-
pusă şi animată atât de stânga radicală cât şi
de dreapta fascizantă e cunoscută şi, de ace-
ea, nu mă voi opri asupra ei.

Rec itându-i însă disc ursul „americ an”
invocat mai înainte, îmi e aproape imposibil
să nu constat accentele cu adevărat profeti-
ce ale acestei temerare revoluţionare (în sem-
nificaţia cu totul particulare pe care ea în-
săşi avea s-o confere cuvântului) în care
subzistă, în deplină legitimitate şi coerentă
viziune, judecăţi valide faţă de evenimente,
evoluţii (mai exact, involuţii), orientări din
aceşti ultimi ani şi ultime luni şi săptămâni
din actualitatea imediată.

Citându-l pe anticul Pericle („Secretul fe-
ricirii este libertatea. Iar secretul libertăţii este
curajul”), apriga reporteră de război ce cu-
noscuse şi discutase cu cele mai puternici şi
mai atipici politicieni ai ultimilor şaizeci de ani
(de la Kissinger la Aravat, de la Komeini la
Castro, de la Gaddhafi la Saddam), ea revine
la Toqueville şi la nemuritorul său tratat asu-
pra democraţiei articulând unul dintre cele mai
dure procese falselor regimuri democratice

surprinse într-un ireversibil proces de deca-
denţă a civilizaţiei occidentale şi a civilizaţiei
umane în întregul ei.

Căci, preluând o disociere vinovat igno-
rată a lui Toqueville, care susţinea că, dacă
în regimurile absolutiste sau dictatoriale des-
potismul loveşte trupul, punându-l în lanţuri
şi supunându-l la torturi fizice, lăsând însă
spaţiu sufletului să se salveze,

în democraţiile fade, în regimurile iner-
ţial democratice, despotismul salvează tru-
pul şi loveşte sufletul. Fiindcă sufletul e cel
pe care vor să-l pună în lanţuri. Să-l tortu-
reze, să-l suprime. Astfel, victimei nu i se
spune niciodată ceea ce i se spune în regi-
murile absolutiste sau dictatoriale: ’Ori
gândeşti ca mine ori mori’. I  se spune: „Eşti
liber să nu gândeşti ori să gândeşti cum
gândesc eu. Dacă nu gândeşti cum gândesc
eu, nu te voi suprima. Nu mă voi atinge de
trupul tău. Nu-ţi voi confisca averile. Nu-ţi
voi viola drepturile tale politice. Îţi voi în-
gădui chiar să şi votezi. Însă nu vei fi nici-
odată votat. Nu vei fi niciodată ales. Nu
vei fi niciodată urmat ori respectat. Fiind-
că recurgând la legile mele despre liberta-
tea de gândire şi de opinie, eu voi susţine
că eşti murdar. Că eşti mincinos, corupt,

păcătos, mizerabil, bolnav mintal.  Şi foi
face din tine un escroc, un criminal. Te voi
condamna la Moarte Civică, iar oamenii
nu te vor mai asculta. Mai rău. Spre a nu fi
la rândul lor pedepsiţi, cei ce gândesc ca
tine te vor abandona”.

.
Cine, stăpân încă pe propria judecată şi

înfrângând spaima pe care o presupune
Adevărul (altă sentinţă fallaciană!), citind
aces te cuvinte nu recunoaşte în substratul
lor marasmul, difidenţa, perplexităţile,  ne-
volnicia şi sila ce i se oferă, alimentate din
belşug, cu o ipocrizie prezentată sub s igla
unor „doctrine”, în prezentul imediat în care
trăim?

Evenimentele din Orientul Mijlociu, din
Africa de Nord, din Irak, Afganistan, din
Siria, terminând cu cele din Ucraina se re-
găsesc, profetic, în judecăţile Orianei Fal-
laci în toată fizionomia lor sustrasă ambala-
jelor manipulatorii. Ca şi marile, crudele de-
cepţii pe care le trăim, în nişte regimuri de-
mocratice în care, exilat Curajul, ca suport
al actului revoluţionar în exacta funcţiune
pe care geniala florentină i-o conferă, Ade-
vărul este doar o himeră, redus la acel joc
de prindere a mingii Puterii vânate pentru
uzul în sordidul ei uz propriu.

Genişti români participă la exerciţiul multinaţional
”Blonde Avalanche 2014”, în Ucraina

Un grup de 14 militari români
din Brigada 10 Geniu ”Dunărea
de Jos” va participa, în perioada
3-5 septembrie, la exerciţiul
multinaţional ”Blonde Avalanche
2014”, care se desfăşoară în
Ucraina, informează MApN.

MApN menţionează că ediţia
din acest an, care se va desfăşu-
ra în localităţile Starychi şi
Vinogradiv, are ca scop instruirea

personalului Batalionului multina-
ţional de geniu pentru executarea
unor misiuni specifice de limitare
şi înlăturare a consecinţelor
calamităţilor naturale, în bazinul
râului Tisa.

Din cele 11 ediţii precedente,
exerciţiul ”Blonde Avalanche” s-a
desfăşurat pe teritoriul României
în 2004, la Vinţu de Jos (Alba),
în 2008, la Mărtineşti (Cluj), şi la

Brăila, în 2012.
       Exerciţiul se desfăşoară

anual, în baza Legii pentru
ratificarea Acordului dintre
Guvernul României, Guvernul
Republicii Slovace, Cabinetul de
Miniştri al Ucrainei şi Guvernul
Republicii Ungare privind
înfiinţarea Batalionului multinaţio-
nal de geniu, semnat la Budapes-
ta, la 18 ianuarie 2002.

Trezit parcă din somn, senato-
rul Puiu Haşotti, o vreme ministru
al Culturii, şi-a făcut auzită ieri vo-
cea, clamând necesitatea unor ale-
geri parlamentare anticipate. Toţi
parlamentarii aleşi pe listele USL ar
trebui să demisioneze în bloc, a
spus domnia sa. Chiar lipsită de
orice logică nu pare o asemenea
năstruşnicie, de fapt o sordidă bu-
fonerie. Numai că trebuia agremen-
tată şi de interdicţia participării la
aceste „anticipate” a tuturor celor
care au înşelat votul din 2014. Şi,
în plus, cheltuielile făcute cu orga-
nizarea ultimelor alegeri parlamen-
tare, fiind vorba de bani publici,
imputate belicoşilor aleşi. Într-un
asemenea context rotund, propu-
nerea luminată a insuficientului ve-
leitar Puiu Haşotti chiar putea fi luată
sub titlu de inventar. Altminteri, eti-

Senatorul Puiu Haşotti
solicită alegeri anticipate

MIRCEA CANŢĂR
ca sa de păun înfoiat care îi tulbură
somnul rămâne inoperantă. Sena-
torul Puiu Haşotti, întors odihnit din
vacanţă, putea fi realmente intere-
sant dacă ar fi spus şi altceva. Ca,
de pildă, ce părere au cei care au
votat în 2012, despre uzurpatorii
USL,  despre cei c are au spart
această coaliţie, învestită cu o în-
credere de peste 60%, fără a mai fi
consultaţi ulterior, premergător ru-
perii căruţei. Un demers altminteri
iresponsabil, care n-a făcut altceva
decât a alimentat greaţa de vot.
Peste toate, senatorul Puiu Haşotti,
îmbătrânit prin Parlament, lasă im-
presia unei versatilităţi uimitoare,
suportând cu uşurinţă tot felul de
tumbe, de la un aliat la altul, pentru
a-şi cântări singur virtuţile în nein-
spirate piruete publice. În Franţa,
potrivit unui sondaj Ifop (29-30

august), pentru „Journal du diman-
che”, trei pătrimi din repondenţi au
declarat că au o părere proastă de-
spre PS şi FN şi două treimi de-
spre UMP. Mai exact, 62% din per-
soanele intervievate au mărturisit
că partidele politice nu sunt utile
(37% declarând că sunt), iar 75%
au opinat că nu sunt capabile a se
reforma. Un sondaj similar în Ro-
mânia, crede senatorul Puiu Ha-
şotti, cum spuneam,  trezit din
somn, ar sugera altceva? În semn
de respect pentru ceea ce debita,
majoritatea colegilor săi din Senat
îşi revedeau pe tablete momentele
din vacanţă, care cu amantele, mai
mult sau mai puţin c ostisitoare,
care cu soţiile, nu puţini minunân-
du-se la perlele vorbitorului, victi-
ma unei insolaţii deloc lipsite de
consecinţe.
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Numai la Spitalul de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº” din
Craiova în ultima perioadã au
ajuns câteva zeci doljeni, mulþi
dintre ei copii. Acolo unde a
fost cazul, medicii din cadrul
unitãþii sanitare au intervenit ºi
au îndepãrtat cãpuºele, apoi au
administrat tratamentul specific
în astfel de situaþii. Netratate

Zeci de doljeni au ajuns la spitalZeci de doljeni au ajuns la spitalZeci de doljeni au ajuns la spitalZeci de doljeni au ajuns la spitalZeci de doljeni au ajuns la spital
cu muºcãturi de cãpuºecu muºcãturi de cãpuºecu muºcãturi de cãpuºecu muºcãturi de cãpuºecu muºcãturi de cãpuºe

Unii dintre doljenii muºcaþi de cãpuºe au avut
nevoie de îngrijiri medicale pentru a preveni

apariþia unor afecþiuni mai grave. Medicii spun
însã cã, din fericire, nu au întâlnit în aceastã

varã cazuri speciale, spre deosebire de anii tre-
cuþi când înþepãturile acestor insecte le-au dat

mari bãtãi de cap, mai multe persoane ajungând
la Urgenþã în stare destul de gravã.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

corect, înþepãturile pot cauza
afecþiuni grave, cum ar fi boala
Lyme, însã specialiºtii spun cã,
deocamdatã, anul acesta, în ju-
deþul Dolj nu s-au înregistrat
astfel de cazuri. „Au fost în
permanenþã persoane care au
ajuns la spital cu înþepãturi de
cãpuºe. În general, oamenii
sunt destul de speriaþi atunci

când descoperã aceste muºcã-
turi. Anul acesta nu au fost însã
cazuri deosebite care sã ne
punã probleme”, a precizat dr.
Constantin Ecobici, director
medical al Spitalului de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº” din
Craiova.

Boala Lyme transmisã
prin înþepãtura
de cãpuºe

Medicii insistã în continuare
ca aceia care prezintã semnele
unei muºcãturi de cãpuºe sã se
prezinte totuºi la spital pentru a
primi îngrijirile necesare. Chiar
dacã nu orice muºcãturã de cã-
puºã presupune contactarea bolii
Lyme, cadrele medicale le reco-
mandã doljenilor sã fie prevãzã-
tori, pentru cã, netratatã, afec-
þiunea se poate agrava. Sfatul
este ca în maximum 48 de ore
de la înþepãturã pacientul sã se
prezinte la doctor, întrucât, de-
pistatã mai repede, boala poate
fi  vindecatã mai uºor.  În

schimb, diagnosticatã târziu,
afecþiunea poate aduce compli-
caþii, iar tratamentul este lung ºi
neplãcut. Boala Lyme afecteazã
articulaþiile, inima ºi poate con-
duce la afecþiuni neurologice.

Dacã pe piele sunt descope-
rite cãpuºe, este foarte impor-
tant, conform sfatului medicilor,
ca pacientul sã nu încerce sã le
scoatã singur,  deoarece,  de
foarte multe ori, rãmân pãrþi din
corpul acestora mult mai dificil
de extras apoi. Pacientul trebuie
sã se prezinte de urgenþã la me-
dic sau la serviciul de gardã,
acolo unde se va îndepãrta cã-
puºa, se va dezinfecta zona ºi
se va recomanda tratamentul
profilactic.

Afecþiunea
cu o mie de feþe

Într-un prim stadiu insfecþia
se manifestã cu febrã, erupþie
cutanatã, o rãcealã sau afecþi-
uni uºoare ale plãmânilor. În eta-
pa urmãtoare, care poatã sã apa-

rã ºi la câteva luni distanþã sau
chiar la un an, boala atacã siste-
mul nervos ºi se poate ajunge la
paralizie.

Afecþiunea are însã multe
simptome asemãnãtoare cu cele
ale altor boli, motiv pentru care
este ºi greu de depistat, mai ales
în situaþia în care cel muºcat de
cãpuºã nu ºi-a dat seama de
asta. De altfel, boala este greu
de diagnosticat ºi dupã efectua-
rea analizelor.

Împreunã cu urticaria, per-
soana infectatã  poate  avea
simptome asemãnãtoare celor
ale gripei, ca umflarea ganglio-
nilor limfatici, obosealã, dureri
de cap ºi dureri musculare.
Existã însã ºi cazuri în care
maladia prezintã aceleaºi simp-
tome ca ºi scleroza multiplã sau
boala Alzheimer. Specifice bolii
sunt petele roºii pe piele, dar,
uneori, este posibil ca acestea
sã nu aparã. Nu degeaba Lyme
este supranumitã ºi „boala cu
1.000 de feþe”.

Ministerul Sãnãtãþii a transmis în teritoriu
toate mãsurile care trebuie luate în aceastã
perioadã  pentru derularea în bune condiþii a
campaniei de vaccinare. Direcþiile de sãnã-
tate publicã au fost înºtiinþate sã se prezinte
în regim de urgenþã la sediul Companiei Uni-
farm SA pentru ridicarea dozelor de vaccin
ºi repartizarea acestora.

Recuperarea copiilor nevaccinaþi se va
realiza, sub coordonarea direcþiilor de sãnã-
tate publicã judeþene ºi a municipiului Bucu-
reºti, prin cabinetele medicilor de familie ºi
maternitãþi.Vaccinul va fi utilizat pentru re-

Primele 50.000 de doze de vaccin anti-hepatitic B au fost recepþionate,
ieri, de Ministerul Sãnãtãþii. Este prima tranºã din cele 200.000 pe care

instituþia le va achiziþiona în acest an.

cuperarea copiilor nevaccinaþi, cât ºi pentru
vaccinarea de rutinã  a nou-nãscuþilor, con-
form calendarului.

Lipsa de pe piaþã a vaccinului
a provocat o crizã la nivel naþional

Vaccinul antihepatitic B este un preparat
utilizat pentru profilaxia specificã a hepatitei
B ºi se administreazã la nou-nãscuþi în ma-
ternitate. Vaccinul este inclus în calendarul
naþional de imunizare al Ministerului Sãnãtã-
þii ºi este gratuit.

Ministerul Sãnãtãþii a demarat proceduri-

le de achiziþie centralizatã a vaccinului încã
de la începutul acestui an. Dificultãþile lega-
te de procesul de achiziþionare au fost cau-
zate de lipsa de pe piaþã a produsului. În pre-

zent existã un numãr mic de producãtori care
mai produc aceste vaccinuri ºi care nu au
disponibile în acest moment cantitãþile ne-
cesare la nivel global.

Campania de vaccinare
împotriva hepatitei B va fi reluatã
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La începutul săptămânii trecute,
proprietari de bovine din localităţile
Greceşti, Busuletu, Secu şi Arge-
toaia au solicitat prezenţa medicu-
lui veterinar, pentru că animalele
deţinute prezentau semne de boală.
După examinarea animalelor, me-
dicul veterinar a constatat leziuni
bucale, mamare, edeme submandi-
bulare, semne clinice care pot fi
atribuite bolii limbii albastre şi a pre-
levat probe de sânge de le acestea,
probe care au fost trimise spre ana-
liză laboratorului din cadrul DSVSA
Dolj. „În urma examenului serolo-
gic realizat, s-a constatat că probe-
le sunt pozitive pentru Boala limbii
albastre”, a preciat dr. Andrei Buta-
ru, directorul executiv al Direcţiei
Sanitar Veterinară pentru Siguranţa
Alimentelor Dolj.
„Această boală nu afectează
omul, dar produce pagube
economice”

Reprezentantul Direc ţiei mai

Au fost confirmate primele cazuri
de „Boala limbii albastre”

În judeţul Dolj au fost  diagnosticate  trei ca-
zuri de  „Boala limbii albastre”. Gre ce şti, Se cu
şi Argetoaia sunt localităţile  unde  proprietarii
de  bovine  au solicitat pre zenţa me dicului ve-
te rinar. Boala  nu a evoluat pe  teritorul jude-
ţului până-n pre zent.  Aceasta e ste  cauzată de
un virus din genul Orbivirus , care es te trans-

 Andrei ButaruSorin Răducan

mis prin înţepătura unor spe cii de insecte  he-
matofoce,  din ge nul Culicoides  ş i nu prin con-
tactul dire ct între animale.  Direcţia Sanitară
Ve te rinară pentru Siguranţa Alime ntelor Dolj
a trimis imediat spe cialişti în zona cu pricina,
s-au pre le vat probe  de sânge, iar re zultatul
analizelor a fost unul pozitiv.

spune că ulterior  prelevării pro-
belor,  medicul veterinar a fost
solicitat şi de către alţi proprie-
tari de bovine din zonă, pentru
că animalele lor prezentau sem-
ne clinic e s imilare, cu intensităţi
şi loc alizări diferite. „DSVSA Dolj
a trimis o echipă de specialişti în
zonă c are a prelevat probe de
sânge şi de la ac este animale. Şi
ac es te probe analizate au avut
rezultat pozitiv pentru Boala lim-
bii albas tre.  Conform proc eduri-
lor, c a urmare a suspic iuni apa-
riţiei Bolii limbii albastre, probele
de sânge prelevate au fost expe-
diate către Laboratorul Naţional
de Referinţă, Institutul de Dia-
gnos tic  ş i Sănătate Animală.
Ac este probe,  analizate în cadrul
IDSA sâmbătă, 30 augus t,  au
avut rezultate pozitive pentru
Boala limbii albas tre.  Ac eastă
boală nu afectează omul, dar pro-
duce pagube economic e”,  a mai
spus Andrei Butaru.

Se va actualiza Centrul Local
de Combaterea Bolilor

Boala limbii albastre este cau-
zată de un virus din genul Orbivi-
rus,  care este transmis prin înţe-
pătura unor specii de inspecte he-
matofage, din genul Culicoides şi
nu prin contact direc t între ani-
male. Boala afectează rumegătoa-
rele şi are c aracter sezonier.  Mor-
talitatea este variabilă,  în funcţie
de situaţie, morbiditatea putând
ajunge, uneori, la 100% din efec-
tiv.  Pierderile economic e se dato-
rează costurilor aferente eradică-
rii bolii, incluzând despăgubirea
animalelor ucise, cheltuieli legate
de activităţile de eradicare a bolii,
cheltuieli pentru ecarisarea ter ito-
riului şi a activităţilor de dezinsec-
ţie şi dezinfecţie. Prefectul jude-
ţului Dolj, Sorin Răduc an ne-a
prec izat ier i că din momentul în
care aceas tă boală a început să
evolueze în judeţele vec ine, Gorj,
Vâlc ea, Olt, Direcţia Sanitară Ve-
terinară pentru Siguranţa Alimen-
telor Dolj este în stare de alertă şi
a propus Prefecturii actualizarea

Centrului Local de Combaterea
Bolilor, în c onfomitate cu Legea
nr 1 din 2008, pentru a stabili
componenţa acestuia. Se vor sta-
bili măsuri de prevenire ş i con-
trol c onform Planului de conti-
genţă şi Manualului Operaţional

postat pe pagina de web a insti-
tuţiei ANSVSA. În plus,  DSVSA
Dolj a organizat întâlniri de infor-
mare şi ins truire c u fermierii
c resc ători de bovine,  ovine ş i
caprine şi a trimis informări la
toate Primăriile din judeţ.

Agenţia Naţională pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă a primit din
partea firmei Surexport Agraria SL
cu sediul în Mantlagrana Almon-
te,Huelva, Spania o ofertă de lo-
curi de muncă în vederea organi-
zării unei selecţii pentru domeniul
agricol. Selecţia va avea loc timp
ce cinci zile, în perioada 26-30 ia-
nuarie 2015. Locaţiile de desfăşu-
rare vor f i comunicate ulterior.
Angajatorul spaniol oferă un nu-
măr de 800 de locuri de muncă
pentru recoltarea de căpşuni. Du-
rata contractelor de muncă este de
aproximativ 3 luni iar data estima-
tă de angajare este 15 februarie
2015. Timpul de lucru este de 6.5
ore/zi, 39 ore /săptămână, împăr-

Oltenii sunt „invitaţi”
la cules de căpşuni în Spania

Doljenii pot muncii de la anul în Spania, în
regiunea Huelva, la cules de căpşuni. Este vor-
ba de 800 de locuri de muncă disponibile, plăti-
te cu aproximativ 40 de euro pe zi. Salariu se
virează prin transfer bancar, o dată la două

săptămâni, iar durata contractele este de trei
luni de zile. Sărăcia şi lipsa locurilor de muncă
îi determină pe câţi mai mulţi români să se gân-
dească la această variantă ca la o soluţie de
rezolvarea a problemelor stringente de zi cu zi.

ţite în 6 zile. Programul
de lucru începe la pri-
mele ore ale dimineţii.
În  cursul celor 6.5 ore
de lucru pe zi este pre-
vazută o pauză de o ju-
mătate de oră. „Salariul
oferit este de 39.48
euro brut/zi plătibil o
dată la două săptămâni
prin transfer  bancar.
Contribuţiile datorate
sunt 2% impozit pe
venit şi 113 euro asigu-

rare sociala. Cazarea este oferită
de către angajator contra unei sume
de 1 euro/zi”, se precizează într-
un comunicat de presă remis de
Agenţia Judeţeană pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă Dolj.
Contract nominal

Transportul către locul de mun-
că este platit de angajator şi se de-
contează din salariile pe care le va
primi în timpul lucrat la firmă. Pe-
rioada de probă este de 15 zile timp
în care atât angajatul cât şi angaja-
torul pot rezilia unilateral con-
tractul. „Dacă în perioada de pro-
bă decizia de reziliere a contractu-
lui aparţine angajatului, acesta va
suporta contravaloarea drumului

de întoarcere. În situaţia în care
decizia aparţine angajatorului cos-
turile drumului de întoarcere vor
fi suportate de angajator”, se mai
specifică în comunicatul respec-
tiv. Sunt solicitate persoane apte
pentru munca la câmp. „Persoa-
nele care au lucrat la firma Surex-
port în anul 2014  vor primi con-
tract nominal şi nu este necesar să
participe la o nouă selecţie”, se mai
spune în comunicat.
Doljenii trebuie să se adreseze
consilierului EURES

La selecţie pot participa doar
persoanele înscrise în baza de date
a agenţiei pentru muncă în straina-
tate. Persoanele cu domiciliul în ju-
deţul Dolj trebuie să se adreseze con-
silierului EURES din cadrul Agen-
ţiei Judeţene pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă Dolj, pentru a fi înre-
gistrate în baza de date pentru mun-
că în strainatate şi pentru a primi
invitaţie de participare la selecţie.

Înscrierea în baza de date pentru
muncă în străinatate se realizează
pe baza mai multor  documente.
Cum ar fi cerere tip (se completea-
ză la sediul Agenţiei de Ocupare a
Forţei de Muncă); copie act de
identitate (valabilitate minim 6 luni);

C.V model  Europass completat  în
limba română; cazier judiciar în ori-
ginal din care să reiasă că persoa-
nele nu au antecedente penale (ter-
men de valabilitate 6 luni) şi adeve-
rinţă de la medicul de familie, cu
menţiunea „Apt pentru muncă”.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Cea de-a II-a ediţie a proiectu-
lui „Filarm onica Oltenia
(RE)descoperă oraşul… în 33 de
minute de muzică clasică” se
desfăşoară în perioada 10 iunie –
10 septembrie, până în prezent fi-
ind prezentate publicului 14 micro-
concerte, susţinute de artişti instru-
mentişti şi artişti lirici – membri ai
Orchestrei Simfonice şi ai Coralei
Academice. Alte şase evenimente
similare, de câte 33 de minute de
muzică clasică fiecare, urmează să

Încă şase microconcerte în stagiunea
estivală a Filarmonicii „Oltenia”

La început de septembrie, craiovenii sunt
invitaţi din nou să asculte muzică clasică în
parcuri şi în cartiere! În cadrul stagiunii esti-
vale a Filarmonicii „Oltenia”, şase microcon-
certe vor avea loc în perioada 3-10 septem-

brie, acestea urmând să fie susţinute de un
duo de fagoturi, un trio de instrumente de su-
flat din lemn şi un altul de corni. Primul are
loc chiar astă-seară, cu începere de la ora
19.15, pe Calea Bucureşti, în zona Rotonda.

aibă loc în prima parte a acestei
luni.

Şi de aceas tă dată programul
microc oncertelor  este structurat
pe un repertoriu de mare accesibi-
litate şi popularitate, de la Oda bu-
curiei de Beethoven şi Mica sere-
nadă de Mozart la Habanera şi Aria
toreadorului din opera „Carmen”
de Bizet, Muzica apelor de Handel
ş.a. Îşi vor da concursul un duo
fagoturi format din Ion Rusescu
şi Ion Nicolcioiu, un trio de instru-

mente de suflat din lemn (Olimpiu
Oancea, Vasile Ţicu, David Verdeţ)
şi un trio de corni (Roxana Cher-
ciu, Gheorghe Dondoe, Vasile Bor-
denciu).

Ca şi precedentele,  cele şase
concerte vor fi prezentate în spaţii
neconvenţionale din oraş. Primul
are loc chiar astă-seară, de la ora
19.15, pe Calea Bucureşti, în zona
Rotonda. Următoarele se vor
desfăşura în Parcul „Nicolae Ro-
manescu” (4 septembrie), Valea

Roşie – Complexul Vechi (5 sep-
tembrie), cartierul Rovine – stra-
da „Nicolae Iorga”, locul de joacă
pentru copii, bl. 21-36 (8 septem-

brie), părculeţul „Mihai Bravu” (9
septembrie) şi părculeţul de lângă
Liceul Pedagogic (10 septembrie).

MAGDA BRATU

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a
Universităţii din Craiova va primi mâine, 4
septembrie, vizita  preşedintelui Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei, Anne
Brasseur, care va fi însoţită de Artemy Kar-
penko (director adjunct Cabinet preşedinte

Preşedintele Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei, în vizită la Craiova

APCE), Ionuţ Stroe (deputat,  şeful Dele-
gaţiei Parlamentului României la APCE) şi
Cris tian Urse (însărcinatul cu afaceri a.i.
de pe lângă Consiliul Europei).

Cu această ocazie, între orele 12.15 şi
13.45, la Sala de Consiliu a  Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Sociale (Calea Bucureşti
nr. 107D) va avea loc o întâlnire a delega-
ţiei conduse de Anne Brasseur c u studenţi,
doctoranzi, c ercetători postdoctorat şi
cadre didactice ale instituţiei. Temele abor-
date vor fi preponderent din domeniul juri-
dic (libertăţi fundamentale, drepturile omu-
lui), dar şi teme conexe (politică externă,

activitatea parlamentară de la nivelul Consi-
liului Europei).

Născută la 19 mai 1950, în Luxembourg,
Anne Brasseur este o personalitate recunos-
cută la nivel internaţional, ocupând de-a lun-
gul carierei sale funcţii importante. La nivel

naţional a fost membru al Camerei Deputa-
ţilor a Marelui Ducat de Luxemburg în pe-
rioada 1979-1999 şi din 2004 până în pre-

zent; minis tru al Educaţiei şi Sportului în
perioada 1999-2004; viceprimar al oraşului
Luxemburg între 1982-1999 şi 2005-2009;

consilier municipal al oraşului Luxem-
burg în perioada 1976-1981.

La nivel internaţional a fost mem-
bru al Adunării Parlamentare a Con-
siliului Europei în perioada 1993-1999
şi din 2004 până în prezent; membru
al Adunării Parlamentare a Francofo-
niei din 2004 până în prezent; mem-
bru al Adunării Parlamentare a Uniu-
nii Europei Occidentale  în perioada
2004-2009; membru al Adunării Par-
lamentare Nord Atlantice  în perioada
1979-1993. Din ianuarie 2014 este pre-
şedintele Adunării Parlamentare a Con-
siliului Europei.

MAGDA BRATU

Festivalurile din toate domeniile
culturale din Europa se pot înscrie
pe site-ul www.effe.eu până la data
de 15 noiembrie 2014, la EFFE –
Europe for Festivals, Festivals for
Europe, un proiect-pilot lansat de
Comisia Europeană şi iniţiat de Aso-
ciaţia Europeană a Festivalurilor
(EFA), cu scopul de a aduce mai
multă vizibilitate festivalurilor euro-
pene şi de a promova excelenţa şi
inovaţia, conform unui comunicat
remis, ieri, Agerpres.

Prima iniţiativă EFFE în acest
sens este competiţia internaţională
pentru marca de calitate Festival
European şi pentru premiul Festi-
valul European EFFE. Selecţia va
fi făcută de un juriu internaţional
de experţi. În cadrul unei Gale din
toamnă anului 2015 vor fi acorda-
te premiile EFFE şi va fi lansat un
ghid complet al festivalurilor atât
online, cât şi în format fizic, cu
detalii despre festivaluri, articole şi
rapoarte.

Festivalurile care primesc mar-
ca de calitate Festival European şi
cele care vor câştiga premiul Fes-

Au început înscrierile pentru competiţia
internaţională Festivalul European

tivalul European
EFFE vor bene-
ficia de o vizibi-
litate ridic ată,
posibilitatea de a
găsi noi parte-
neri, implicarea
în comunitatea
artistic ă şi re-
cunoaşterea va-
lorii extraordina-
re pe care o au.
Marca de calita-
te Festival Euro-
pean şi premiul acordat reprezintă
o formă de branding care încura-
jează publicul să cunoască festi-
valurile şi să ia parte la ele. Marca
de calitate Festival European în-
seamnă mai mult o recunoaştere
pentru ambiţie şi calitate, în timp
ce premiul Fes tivalul European
EFFE va merge la un anumit nu-
măr de festivaluri care creează tren-
duri în acest domeniu. În plus,
ghidul festivalurilor (tipărit şi onli-
ne) va aduce acestora o vizibilitate
mai mare, posibilitatea de a atrage
noi spec tatori şi de a stabili noi

contacte şi colaborări.
Fundaţia Democraţie prin Cul-

tură de la Sibiu este partener în
calitate de Hub pentru România şi
are rolul de a dezvolta şi promova
platforma EFFE în ţara noastră,
precum şi de a numi un juriu de
experţi care să evalueze festivalu-
rile naţionale. În timpul Festivalu-
lui Internaţional de Teatru de la
Sibiu (FITS) de anul acesta a avut
loc o conferinţă de lansare a pro-
iectului în România, la care au par-
ticipat Constantin Chiriac, preşe-

dinte al Fundaţiei Democraţie prin
Cultură, preşedinte FITS, Cristian
Radu, director executiv al Funda-
ţiei Democraţie prin Cultură, direc-
tor executiv FITS şi Hugo de Gre-
ef, coordonator EFFE.

În cadrul conferinţei au fost
anunţate cele trei criterii care vor
sta la baza evaluării. Primul crite-
riu este angajamentul artistic: mo-
dul în care festivalul contribuie la
excelenţa artistică, care este rela-
ţia cu artiştii şi creatorii, participa-
re la procesul creaţiei contempo-
rane. Al doilea criteriu se referă la
implicarea comunităţii: conexiunea
locală între programul festivalului
şi producţiile loc ale, c ontribuţia
festivalului la construirea identită-
ţii sau a brand-ului oraşului, mo-
dul în care festivalul se străduieş-
te să construiască o reţea formată
din public, artiş ti şi susţinători
(ONG-uri, voluntari, sponsori,
guvern). Festivalurile care se în-

scriu trebuie să mai îndeplinească
un criteriu, şi anume angajamen-
tul european şi internaţional: cum
conturează, promovează şi creşte
festivalul competenţele intercultu-
rale ale cetăţenilor şi ajută la redu-
cerea stereotipurilor, cum colabo-
rează fes tivalul cu parteneri din
domeniul artistic din alte ţări ale
Uniunii Europene şi nu numai.

Cei trei experţi numiţi de repre-
zentanţi ai Fundaţiei Democraţie
prin Cultură care vor finaliza anul
acesta selecţia naţională a candi-
daţilor sunt: reputatul critic şi eseist
George Banu – profesor universi-
tar de studii teatrale la Sorbonne
Nouvelle; Laurenţiu Damian – re-
gizor, scenarist, profesor univer-
sitar la UNATC, preşedinte al Uni-
unii Cineaştilor din România. ş i
Vasile Şirli –  compozitor şi pro-
ducător muzical, membru al Uni-
unii Compozitorilor şi Muzicologi-
lor din România, director muzical
la Disneyland Resort Paris.

Aplicaţiile sunt deschise până la
data de 15 noiembrie 2014, însă
festivalurile din România sunt ru-
gate să completeze aplicaţia până
la data de 15 octombrie, pentru a
putea primi asistenţă la completa-
re, dacă va fi cazul, până la terme-
nul final. Mai multe informaţii se
găsesc pe site-ul www.effe.eu.
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Uniunea Europeanã (UE) va adopta pânã vi-
neri o decizie cu privire la impunerea unei noi
serii de sancþiuni Rusiei, ca rãspuns la „agresiu-
nea” acesteia asupra Ucrainei, a declarat ieri mi-
nistrul italian de Externe, Federica Mogherini,
care va fi viitoarea ºefã a diplomaþiei europene,
relateazã Reuters. ªefii de stat ºi de guverne din
cadrul UE au decis, sâmbãtã, sã impunã Rusiei
noi sancþiuni - atât economice cât ºi individuale
- în cazul în care Moscova nu-ºi schimbã stra-
tegia în Ucraina, în urma unor informaþii cu
privire la participarea directã a unor trupe ru-
seºti la confruntãri armate în estul Ucraieni.
Ansamblul mãsurilor va fi „prezentat pânã mâi-
ne (astãzi) de cãtre Comisia” Europeanã (CE),
ambasadorii „celor 28 urmând sã se reuneascã
astãzi (miercuri), joi ºi vineri, iar pânã vineri va
fi adoptatã o decizie”, a anunþat Mogherini într-
o conferinþã de presã la Parlamentul European
(PE). Potrivit ministrului, „situaþia pe teren de-
vine tot mai dramaticã”. „Este vorba despre o
agresiune, iar noi este necesar sã rãspundem
în modul cel mai puternic posibil”. Fãrã sã ofe-
re detalii despre sancþiuni, ea a anunþat cã aces-
tea vor viza cele patru sectoare deja afectate de
o serie de mãsuri adoptate la sfârºitul lui iulie,
ºi anume un acces pe pieþele financiare, apãra-
re, tehnologii sensibile, în special în sectorul

Ministrul german
al Agriculturii
recomandã
europenilor
sã mãnânce fructe
pentru a face faþã
embargoului rus

Agricultorii europeni
afectaþi de embargoul rusesc
nu vor putea fi despãgubiþi
în totalitate pentru produse-
le lor nevândute, a avertizat
ieri ministrul german al
Agriculturii, Christian
Schmidt, care urma sã
abordeze acest subiect ºi în
cursul unei întâlniri cu
omologii sãi francez ºi
polonez, Stéphane Le Foll ºi
cel polonez, Marek Sawiki,
transmite AFP. La începutul
lunii trecute, preºedintele
Rusiei, Vladimir Putin, a
semnat un decret care
interzice importurile de
produse agricole ºi alimen-
tare provenite din þãrile care
au impus sancþiuni Rusiei în
contextul crizei din Ucraina.
În replicã, Executivul
comunitar a anunþat, luni,
deblocarea a aproximativ
125 de milioane de euro
pentru a-i susþine pe produ-
cãtorii europeni de fructe ºi
legume perisabile. „Despã-
gubire în sensul de sprijin
da. Însã despãgubire în
sensul de a plãti pentru
fiecare mãr care nu este
livrat Rusiei asta nu se
poate”, a declarat Christian
Schmidt într-un interviu
acordat postului public de
radio din Germania,
Deutschlandfunk. Deºi a
apreciat cã impactul negativ
al sancþiunilor introduse de
Rusia poate fi „gestionat”,
Schmidt este de pãrere cã
toate lumea poate avea o
contribuþie, de exemplu prin
consumul de fructe de cinci
ori pe zi. „Dumneavoastrã,
eu, noi toþi ar trebui sã
mâncãm mai multe fructe.
Nu putem sã ne plângem cã
existã o mulþime de fructe ºi
sã nu le mâncãm. Ar trebui
sã mâncãm fructe de cinci
ori pe zi”, a arãtat el. De
asemenea, oficialul german
a apreciat cã existã foarte
multe þãri din afara Euro-
pei, în special China, alte
þãri din Asia ºi America de
Sud, unde producãtorii
europeni de legume ºi fructe
ar putea sã-ºi exporte
produsele. Roger Waite,
purtãtorul de cuvânt al
comisarului european pentru
Agriculturã Dacian Cioloº,
a anunþat cã o reuniune
extraordinarã a miniºtrilor
Agriculturii din statele UE
este prevãzutã pentru data
de 5 septembrie, la Bruxel-
les, pentru a evalua efectele
embargoului rus asupra
produselor agroalimentare
pentru companiile europene
afectate.

Cea mai gravã epidemie de Ebo-
la din lume a pus în pericol recolte-
le ºi a determinat o creºtere a pre-
þurilor la alimente în Africa de Vest,
a afirmat ieri Agenþia ONU pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO),
avertizând cã problema se va inten-
sifica în urmãtoarele luni, relateazã
agenþia Reuters. FAO a emis o aler-
tã specialã pentru Liberia, Sierra
Leone ºi Guineea, cele mai afectate
þãri de epidemia de Ebola, care s-a
soldat cu moartea a circa 1.550 de
persoane de la depistarea virusului
în jungla îndepãrtatã din sud-estul
Guineii, în martie. Restricþiile pri-
vind circulaþia persoanelor ºi insti-
tuirea unor zone de carantinã pen-
tru a împiedica rãspândirea febrei
hemoragice au provocat cumpãrã-
turi în exces, penurie de alimente ºi
creºteri de preþuri în þãrile slab pre-
gãtite pentru a face faþã ºocului.
„Chiar înainte de izbucnirea epide-
miei de Ebola, gospodãrii din unele
zone cele mai afectate cheltuiau
pânã la 80% din venitul lor pe ali-
mente”, a afirmat Vincent Martin,
ºeful diviziei FAO din Dakar (Se-

UE va lua pânã vineri o decizieUE va lua pânã vineri o decizieUE va lua pânã vineri o decizieUE va lua pânã vineri o decizieUE va lua pânã vineri o decizie
privind noi sancþiuni împotriva Rusieiprivind noi sancþiuni împotriva Rusieiprivind noi sancþiuni împotriva Rusieiprivind noi sancþiuni împotriva Rusieiprivind noi sancþiuni împotriva Rusiei

energetic, ºi bunuri cu dublã fo-
losinþã - civilã ºi militarã. În do-
meniul financiar, UE - dupã ce a
blocat accesul Rusiei pe pieþele
sale - le-ar putea interzice euro-
penilor sã achiziþioneze titluri
emise în contul datoriei ruseºti.
Unele þãri membre ale UE au pro-
pus ºi includerea ministrului Apã-
rãrii al Federaþiei Ruse, Serghei
ªoigu, pe lista persoanelor supu-
se sancþiunilor, au anunþat ieri o
serie de mass-media occidenta-
le, citând surse diplomatice din
UE, informeazã Interfax. Se propune in-

terzicerea intrãrii ministrului rus pe teritoriul UE ºi
îngheþarea activelor sale de pe teritoriul european.

În paralel, trupele ruse îºi consolideazã pozi-
þiile în estul Ucrainei ºi se folosesc de acoperirea
transporturilor umanitare pentru a le furniza in-
surgenþilor arme ºi alte echipamente, dupã cum
a declarat, ieri, la Kiev, Andrei Lîsenko, purtãto-
rul de cuvânt al armatei ucrainene, citat de agen-
þia Reuters. Oficialul a precizat cã trupe ruse au
fost reperate în oraºul Doneþk, în localitãþile din

estul acestuia, în zonele din sud-est, înspre þãr-
mul Mãrii Azov. Pe de altã parte, el a menþionat
cã Rusia foloseºte în prezent ºi camioanele uma-
nitare vopsite în alb pentru a livra arme separa-
tiºtilor. Pierderea oraºului Novoazovsk de cãtre
armata ucraineanã a deschis insurgenþilor calea
pentru a avansa cãtre oraºul-port Mariupol, pe
þãrmul Mãrii Roºii. Preºedintele rus, Vladimir
Putin, s-a lãudat cã poate cuceri Kievul în „douã
sãptãmâni”, într-o discuþie prin telefon pe care a
avut-o cu preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, relateazã Huffington Post, în
ediþia electronicã. Kremlinul a denunþat însã pu-
blicarea în presa italianã a afirmaþiilor „scoase
din context” ale lui Putin, citat de Barroso. „Nu
este adecvat”, a declarat presei Iuri Uºakov, con-
silier al Kremlinului pe probleme internaþionale.
„Este dincolo de practicile diplomatice, dacã aºa
s-a întâmplat. Nu este de nivelul unei personali-
tãþi politice serioase”, a adãugat acesta. Într-un
articol publicat luni de cotidianul italian „La Re-
pubblica”, preºedintele CE a relatat cã Putin nu
a vrut sã rãspundã la întrebãrile sale privind pre-
zenþa soldaþilor ruºi în Ucraina ºi s-a arãtat ame-
ninþãtor: „Dacã vreau, iau Kievul în douã sãptã-
mâni”. „Fie cã aceste cuvinte au fost pronunþate
sau nu, cred cã aceste citate au fost scoase din
context ºi aveau o semnificaþie total diferitã”, a
denunþat Uºakov.

FAO: Epidemia de Ebola ameninþã
securitatea alimentarã în Africa de Vest

negal), care coordoneazã acþiunile
de rãspuns ale agenþiei. „Acum, ul-
timele creºteri de preþuri au fãcut
ca alimentele sã nu mai fie deloc la
îndemâna lor”, a afirmat Martin
într-un comunicat. În opinia lui,
criza alimentarã ar putea împiedica
ºi mai mult þinerea sub control a
epidemiei Ebola, care se transmite
în general la contactul cu fluide cor-
porale de la persoana contaminatã.
Producþia de orez ºi porumb va
scãdea odatã cu apropierea sezo-
nului principal de recoltã, deoarece
restricþiile privind migraþia ºi circu-
laþia persoanelor vor provoca o pe-
nurie a forþei de muncã în exploa-
tãrile agricole, a afirmat FAO. Re-
coltele uºor vandabile, precum ule-
iul de palmier, cacao ºi cauciuc, vor
fi grav afectate, determinând o scã-
dere a puterii de cumpãrare pentru
multe familii, ale cãror venituri ºi
alimente au scãzut ºi din cauza in-
terdicþiei privind carnea de vânat.

Lumea este pe cale sã „piardã
bãtãlia” împotriva extinderii epide-
miei de Ebola care afecteazã Africa
de Vest, a reclamat, ieri, ºi preºe-

dinta „Médecins sans frontières”
(MSF) Jeanne Liu, relateazã AFP.
„În cele ºase luni ale celei mai gra-
ve epidemii de Ebola din istorie, lu-
mea este pe cale sã piardã bãtãlia
pe care o duce pentru a o opri. Li-
derii nu reuºesc sã blocheze aceas-
tã ameninþare transnaþionalã”, a
spus Jeanne Liu într-un discurs sus-
þinut la sediul ONU de la New York,
potrivit unui comunicat emis MSF
International primit de cãtre AFP.
O veste bunã vine însã din Japonia,

unde cercetãtorii de la Universita-
tea din Nagasaki au anunþat, ieri, cã
au dezvoltat o nouã metodã pentru
a detecta prezenþa virusului Ebola
în 30 de minute, cu o tehnologie
care ar putea permite diagnostica-
rea rapidã a infecþiei ºi în þãri în care
echipamentele necesare lipsesc.
Cercetãtorii au dezvoltat ceea ce se
numeºte în biologie o „amorsã”
care amplificã doar genele specifi-
ce virusului Ebola atunci când aces-
ta este prezent în organism.
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externe

Juncker a intervievat-o
deja pe Federica Mogherini,
actualul ministru de Externe
al Italiei, desemnatã sâmbãta
trecutã de liderii europeni,
reuniþi la Bruxelles, drept
Înalt Reprezentant pentru
Afaceri Externe ºi Politica de
Securitate. Ieri, la Bruxelles,
purtãtoarea de cuvânt a lui
Juncker, Natasha Bertaud, nu
a vrut sã spunã care este
ordinea în care candidaþii vor
fi intervievaþi ºi nici numele
aspiranþilor, dar a confirmat
cã Juncker a discutat deja cu
Mogherini, relateazã EFE.
Juncker are de discutat cu
toþi candidaþii pentru Colegiul
Comisarilor, însã echilibrul
de gen continuã sã fie o
problemã, transmite EU
Observer. Ministrul de
Externe olandez, Frans
Timmermans, ºi premierul
sloven, Alenka Bratusek,
urmau sã se întâlneascã tot
ieri cu Juncker, la Bruxelles,
pentru a se prezenta ºi
pentru a menþiona de ce
portofolii sunt interesaþi,
scrie sursa citatã. Belgia este
singura þarã care nu ºi-a
desemnat încã un candidat,
partidele politice locale
ezitând între ministrul de
Externe, Didier Reynders, ºi
europarlamentara Marianne
Thyssen.

Juncker se va
întâlni în aceastã
sãptãmânã cu toþi
candidaþii

Juncker a promis posturi
mai bune pentru comisarii
de sex feminin, drept „com-
pensaþie” pentru faptul cã

Preºedintele ales al Comisiei Europene
(CE), conservatorul luxemburghez Jean-
Claude Juncker, a început, ieri interviurile
cu candidaþii la postul de comisar european
din fiecare stat membru, urmând ca, dupã în-
cheierea tuturor audierilor, sã ia o decizie fi-
nalã ºi sã comunice Consiliului Uniunii Eu-
ropene lista comisarilor desemnaþi, informea-
zã executivul european într-un comunicat

postat pe site-ul sãu. Scopul acestor inter-
viuri este de a stabili competenþele fiecãrui
candidat pentru exercitarea mandatului de
comisar european, îndeosebi în conformita-
te cu articolul 17 al Tratatului UE, care sti-
puleazã cã „membrii Comisiei vor fi aleºi pe
baza competenþelor lor de ordin general ºi
dintre persoane a cãror independenþã este
mai presus de orice dubiu”.

Candidaþii la posturile de comisari sunt:

Austria — Johannes Hahn, comisar pentru politicã regionalã
Belgia — ministrul de Externe Didier Reynders sau europarla-

mentara Marianne Thyssen
Bulgaria — Kristalina Georgieva, comisar pentru ajutor umanitar
Croaþia — Neven Mimica, comisar pentru protecþia consuma-

torilor
Cipru — europarlamentarul Christos Stylianides sau o femeie
Republica Cehã — ministrul pentru Dezvoltarea Regionalã Vera

Jourova
Danemarca — ministrul Economiei Margrethe Vestager
Estonia — fostul premier Andrus Ansip
Finlanda — fostul premier Jyrki Katainen
Franþa — fostul ministru de Finanþe Pierre Moscovici
Germania — Guenther Oettinger, comisar pentru energie
Grecia — ministrul Apãrãrii, Dimitris Avramopoulos
Irlanda — fostul ministru al Mediului Phil Hogan
Italia — Federica Mogherini, Înalt Reprezentant pentru Afaceri

Externe ºi Politica de Securitate
Letonia — fostul premier Valdis Dombrovskis
Lituania — fostul ministru al Sãnãtãþii Vytenis Andriukaitis
Luxemburg — Jean-Claude Juncker, preºedintele CE
Malta — ministrul Turismului, Karmenu Vella, sau o femeie
Marea Britanie — fostul lider al Camerei Lorzilor, Lord Hill
Olanda — ministrul de Externe Frans Timmermans
Polonia — ministrul Infrastructurii ºi al dezvoltãrii Elzbieta Bien-

kowska
Portugalia — secretar adjunct al primului ministru Carlos Mo-

edas
România — Dacian Cioloº, comisar pentru agriculturã, sau eu-

roparlamentarul Corina Creþu
Slovacia — Maros Sefocvic, comisarul pentru relaþii interinsti-

tuþionale ºi administraþie
Slovenia — premierul Alenka Bratusek
Spania — fostul ministru al Agriculturii Miguel Arias Canete
Suedia — Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne
Ungaria — ministrul de Externe Tibor Navracsics

sunt depãºite numeric de
colegii lor de sex masculin.
Creºterea numãrului de
femei în noul Executiv
european este deopotrivã
importantã pentru obþinerea
votului din partea membrilor
Parlamentului European
(PE), care au ameninþat cã
se vor opune prin veto
oricãrei comisii care va avea
mai puþin de nouã femei în
componenþa sa. Pânã acum,
doar Bulgaria, Republica
Cehã, Danemarca, Italia,
Polonia, Slovenia ºi Suedia
au nominalizat femei, însã
alte câteva þãri — Cipru,
Malta ºi România — au ca
plan B candidaþi femei la
postul de comisar. Preºedin-
tele ales al CE doreºte sã se
întâlneascã în aceastã
sãptãmânã cu toþi candidaþii
la postul de comisar. Odatã
încheiat acest proces,
potrivit procedurii de apro-
bare a comisarilor de cãtre
PE, legislativul european
primeºte un curriculum vitae
ºi declaraþiile de interese
financiare ale comisarilor
desemnaþi. Parlamentul
adreseazã viitorilor comisari

o serie de întrebãri scrise,
referitoare în special la
prioritãþile lor politice în
domeniile de care vor fi
responsabili. Rãspunsurile
scrise ale acestora constituie
baza pentru partea oralã a
evaluãrii, audierile.

Care sunt paºii ce
trebuie parcurºi
pânã la votarea
noii CE

Fiecare comisar desemnat
este invitat la o audiere
publicã de trei ore în faþa
comisiei/comisiilor parlamen-
tare competente în domeniul
portofoliului care îi este
atribuit. Audierile dau comi-
siilor parlamentare posibilita-
tea de a avea o idee mai clarã
asupra personalitãþii comisa-
rilor desemnaþi ºi de a realiza
un schimb de opinii aprofun-
dat cu privire la prioritãþile
diferiþilor candidaþi în viitoa-
rele lor sfere de competenþã.
Rezultatele audierilor sunt
trimise preºedintelui Parla-
mentului ºi examinate de
Conferinþa Preºedinþilor,
compusã din preºedinte ºi
liderii tuturor grupurilor
politice, precum ºi de
Conferinþa preºedinþilor de
comisie. Preºedintele
Comisiei prezintã întregul
colegiu al comisarilor
desemnaþi, precum ºi
programele lor, în cursul
unei ºedinþe plenare a
Parlamentului, la care este
invitat ºi Consiliul UE.
Prezentarea este urmatã de
o dezbatere. PE procedeazã,
în final, la votul de aprobare
a Comisiei Europene în
ansamblu. În urma acestuia,
noua Comisie poate fi
numitã formal de cãtre
Consiliul European, cu
majoritate calificatã.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs (examen) la
sediul  instituþiei din Craiova, str.
Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,
în data de 14.10.2014, ora 1000 pro-
ba scrisã, ºi în data de 16.10.2014,
ora 1400, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: 2
posturi inspector specialitate gr. III,
3 posturi inspector specialitate gr. I,
3 posturi ºofer tr. I, 2 posturi instruc-
tor educaþie, 1 post educator, 2
posturi îngrijitor la domiciliu, 2
posturi infirmierã. Dosarele de con-
curs se primesc în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii anun-
þului la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Ser-
viciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul
instituþiei - camera 3 sau la telefon
0251/407009.

S.C. AGROEXPERT INDUS-
TRY SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul: CONSTRUIRE HALÃ
MULTIFUNCÞIONALÃ, REGIM DE
ÎNÃLÞIME P+E PARÞIAL Hmax- 7,5
M, PLATFORMÃ CÂNTAR EXTE-
RIOR, CABINÃ OPERATOR CÂN-
TAR, CABINÃ PAZÃ, ÎMPÃREJMUI-
RE TEREN propus a fi amplasat în
comuna Bistreþ, sat Plosca, str.
George Coºbuc, nr. 83, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
ºi observaþiile publicului pot fi con-
sultate ºi se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
U.J.C.C. Dolj închiriazã spa-

þii în Craiova str. Unirii nr. 50,
judeþul Dolj, pretabil birouri, se-
diu firmã, etc. Relaþii la telefon:
0251/533.830.

Compania de Apã Oltenia
promoveazã intenþia unei inves-
tiþii pentru Proiectul ,,EXTINDE-
RE SISTEME ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE, INCLU-
SIV BRANªAMENTE ªI RA-
CORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

SPAK – BOLDICI CON-
STANTIN ªI SPAK BOLDICI
ILIANA LOREDANA anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul ,,EXTINDERE IMOBIL EXIS-
TENT DE LA Sp+P+1 la
Sp+P+1+M, ÎNCHIDERE ETAJ
ªI MANSARDÃ PE LATURA DE
SUD, SCHIMBARE DE DESTI-
NAÞIE LA ETAJE DIN LOCUIN-
ÞÃ ÎN HOTEL ªI SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI
SUBSOL,, propus a fi ampla-
sat în str. A.I.Cuza, nr. 4B, Mu-
nicipiul Craiova, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1
ºi la sediul Str. Rîului, nr. 231 A,
Municipiul Craiova, judeþul Dolj,
în zilele 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, str. Petru
Rareº nr. 1.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi ad-
ministrare pensiu-
ne Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, ri-
gipsar, tencuitor,
necalificaþi, termo-
sistem. Solicit ex-
perienþã ºi serio-
zitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Tele-
fon: 0767/174.979.

Þin evidenþã
contabilã. Te-
lefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garso-
nierã Brazdã G-
uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/
227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2
camere ultra-
central, ultralux,
A.C. internet,
toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3
camere deco-
mandat, lux,
centralã, Craio-
viþa Nouã - Ori-
zont. Telefon:
0752/641.487.
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Vând urgent
apartament 4
camere, cartier
Lãpuº (vizavi de
Electroputere
Mall), etajul 6/8,
multiple îmbu-
nãtãþiri, termo-
pane, uºã meta-
licã la intrare.
Poate fi vãzut la
orice orã din zi.
Preþ 47.000
euro negociabil.
Telefon: 0766/
483.542.
Particular vând
apartament 2
semidecoman-
dat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã Ho-
rezu Poenari.
Telefon: 0766/
657.974.

Vând casã în
Ocnele Mari
Vâlcea, poziþie
excelentã, spa-
þii generoase,
detalii zilnice la
telefon: 0746/
035.625, între
orele 18.00-
20.00.
Vând casã 2
camere, salã,
tindã, curte 600
mp, fântânã.
Preþ 10.000
Euro în Clea-
nov - Dolj. Te-
lefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Vând casã 3
camere, anexe,
pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi cana-
lizare la poartã,
localitatea Ciu-
tura. Telefon:
0763/305.850.

Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.

Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.

Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren posibili-
tate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m
deschidere 36 m,
ideal pentru
Showroom, de-
pozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Pozi-
þie superbã. Te-
lefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.

Ocazie! Vând
800 mp, teren
ideal pentru
casã, zonã pito-
reascã la 14 km
de Craiova, co-
muna Predeºti,
curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren ara-
bil, intravilan,
electrificat, în
comuna Ghidici.
Telefon: 0351/
460.075; 0746/
099.975.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Ro-
ºie cu o cãsuþã
locuibilã. Telefon.
0764/806.680.
Apartamnet 2
camere cu casã
împrejurimi Cra-
iova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb)
dezmembrãri
Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
Vând Fiat Pun-
to motor 1,2,
benzinã, 4 uºi,
culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecu-
peratã, înmatri-
culat România.
Telefon: 0727/
714.184.
Vând Fiat Du-
cato, fabricaþie
1997, motor
2.5 Diesel, con-
sum7%, cui
pentru remor-
cã. Telefon:
0768/ 254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui
pentru combinã
C 12M, cutie vi-
teze, reductor
tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte
piese. Telefon:
0764/261.954.

Vând þuicã de
prunã ºi grâu. Te-
lefon: 0766/
676.238.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica,
regulator gaze
ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon:
0746/901.203.
Vând frigider,
flex mare, bo-
canci ºi ghete
militare, piese
Dacia noi, calcu-
lator instruire co-
pii, combinã mu-
zicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã-
250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã
picior nouã 20
lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala
70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor
copii. Telefon:
0745/602.001.

Vând stoloni
cãpºuni remon-
tate, parþial în-
floriþi. Preþ 5 lei
ºi 8 lei. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lu-
cruri casnice.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând 2 televi-
zoare. Telefon:
0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cu-
sut Ileana, ma-
ºinã de cusut
de cismãrie ve-
che, maºinã de
scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir
Secu vând loc
de veci suprapu-
se lucrare finisa-
tã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5
lei/litru ºi þuicã
10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat pu-
þuri dimensiune
112. Telefon:
0745/589.825.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.
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Albine, familii
puternice ºi roi
bine dezvoltaþi
cu mãtci selecþi-
onate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jim-
bolia ºi cãpriori
din demolãri. Te-
lefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, poli-
zor unghiular
(flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat
tablã de banc,
canistrã alumi-
niu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alterna-
tor 12V nou, del-
cou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând þuicã 40
grade, maºinã de
cusut: SINGER
PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider
inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier
stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând þuicã de
prunã. Telefon:
0765/291.623.

Vând PENSÃ
REIMERS pen-
tru castrat armã-
sari, inox verita-
bil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.

Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau
scimb calorifere
de fontã (folosi-
te) cu un calori-
fer tablã 120/80
foarte puþin fo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie
cu guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 ca-
mere, ultracen-
tral, centralã,
A.C. mobilat,
lux. Telefon:
0726/212.774.

Închiriez spaþiu
220 mp, depozite-
curierat. Telefon:
0723/224.613.
Apartament 2
camere deco-
mandate lux,
A.C. microcen-
tralã, balcon în-
chis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracen-
tral, ultralux, A.C.
toate dotãrile,
mobilier ultramo-
dern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.

Închiriez camerã
la bloc (zona Uni-
versitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închi-
riez garsonierã
mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/ 975.992.

PIERDERI
În data de 29 au-
gust 2014 mi-a
dispãrut în Piaþa
Novac – Brazdã
un plic cu bani ºi
un CEC. Gãsito-
rului recompen-
sã. Telefon: 0251/
599.514.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Managerul echipei masculine de
baschet SCM Universitatea Craio-
va, Marius Toma, a dezvãluit luni
searã, în cadrul emisiunii Divizia
Localã de la Digi 24 Craiova, cã
sunt ºanse ca formaþia din Bãnie
sã fie înscrisã în viitoarea ediþie a
Cupei Balcanice, competiþie în care
alb-albaºtri au mai evoluat ºi în
sezonul trecut.

“Este posibil sã ne înscriem din

La mai puþin de douã luni de
la finala Cupei Mondiale din
Brazilia, Germania ºi
Argentina se vor întâlni în
acesatã searã într-un
amical de lux, gãzduit de
Esprit Arena din Dussel-
dorf. În 13 iulie, pe
Marcana din Rio de
Janeiro, europenii deve-
neau pentru a patra oarã
campioni ai lumii, dupã o
victorie, 1-0, cãzutã în
prelungiri, gol Mario
Gotze (foto) în minutul
113.

Dacã pentru „pume”, la
primul meci cu Gerardo
„Tata” Martino pe bancã,
încleºtarea reprezintã doar
un simplu test, nemaia-
vând vreun meci oficial în
acest an, în ceea ce-i
priveºte pe nemþii lucrurile

Baschetbaliºtii craioveni ar putea
evolua din nou în Liga Balcanicã

Totul þine însã de un aspect!

nou în Liga Balcanicã. Numai cã
avem nevoie de un sponsor pentru
asta, deoarece este vor despre chel-
tuieli în plus, pe care noi deocam-
datã nu ni le permitem. Am purtat
unele discuþii, dar nu depinde de
mine sau de club. Trebuie sã fim
ajutaþi cu o sponsorizare, nu ne
putem lupta pe douã fronturi. Ne
putem înscrie pânã în 15-20 sep-
tembrie”, a spus Marius Toma.

FOTBAL – MECIURI AMICALE

Germania ºi Argentina reediteazãGermania ºi Argentina reediteazãGermania ºi Argentina reediteazãGermania ºi Argentina reediteazãGermania ºi Argentina reediteazã
finala Cupei Mondialefinala Cupei Mondialefinala Cupei Mondialefinala Cupei Mondialefinala Cupei Mondiale

Astãzi, ora 21:45, în direct la Dolce Sport

sunt total schimbate. Loew ºi
compania pregãtesc jocul cu

Scoþia, din starul preliminariilor
Euro 2016, joc ce va avea loc

duminicã searã, pe
Signal-Iduna Park din
Dortmund.

Alte amicale ale zilei:
Rusia – Azerbaidjan,
Ucraina – Moldova,
Danemarca – Turcia,
Cehia – Statele Unite,
Irlanda – Oman, Anglia –
Norvegia.

ªi mâine sunt progra-
mate o serie de partide
test, dintre acestea
evindenþiindu-se de
departe ciocnirile Italia –
Olanda ºi Franþa –
Spania. În rest, Slovacia
înfruntã Malta, Suedia pe
Estonia, Croaþia pe
Cipru, Bosnia pe Liec-
hteinstein, iar Belgia pe
Austria.

Manchester United a re-
zolvat, luni, în ultima zi de
transferuri, împrumutul
pentru un sezon al atacan-
tului columbian Radamel
Falcao, pentru care i-a plã-
tit lui AS Monaco 7,6 mili-
oane de euro. Fotbalistul a
vorbit prima oarã dupã ce
a semnat contractul. A spus
cã a ajuns la cel mai mare
club din lume!

Falcao, care are 28 de
ani, va fi pentru al doilea
sezon consecutiv în afara
competiþiilor continentale
intrecluburi. Anul trecut,
Monaco era nou promova-
tã în Franþa, acum United
nu s-a calificat pentru Europa. Nu-l deran-
jeazã aceastã situaþie ’i e bucuros cã va juca
în campionatul Angliei: “E un vis sã joc în
Premier League, întotdeauna mi-am dorit sã
fiu aici pentru cã e un campionat foarte bun,
cu echipe bune. Iar Manchester United e cea
mai bunã echipã din Anglia. Cel mai mare
club din lume! Totul e perfect pentru mine.
Avem jucãtori de top pe care îi admir. Abia
aºtept sã mã întâlnesc cu ei ºi sunt sigur cã
vom avea un sezon minunat. Sper sã le pot
oferi suporterilor multã fericire, goluri ºi tro-
fee”.

“Sunt fericit cã Radamel a venit alãturi
de noi. Este unul dintre cei mai eficienþi
marcatori, cifrele sale vorbesc de la sine,

Dupã ce la debut a depãºit Filipine
doar la capãtul prelungirilor, pentru ca
apoi sã învingã redutabila reprezentati-
vã a Argentinei, Croaþia, una dintre fa-
voritele la podium, a cedat, uluitor, luni,
în faþa Senegalului, scor 75-77, într-un
meci din cadrul  etapei a treia a grupei
B. Ex-iugoslavii au plãtit tribut unei pri-
me jumãtãþi de meci în care nu s-au re-
gãsit, la pauza mare înregistrând un de-
ficit de 9 puncte, 32-41 (16-18, 16-23).
Sferturile 3 ºi 4 au fost câºtigate de eu-
ropeni, 20-18 ºi 23-18.

Senegalezul Gorgui Dieng, jucãtor în
NBA, la Minnesota Timberwolves, a
fost MVP-ul meciului, acesta reuºind nu
mai puþin de 27 de puncte ºi 8 recupe-
rãri. În celelalte partide ale grupei, Ar-
gentina a dispus cu 85-81 de Filipine,
iar Grecia cu 90-79 de Puerto Rico.

Clasament dupã 3 runde (se calificã
primele 4): 1. Grecia 6p, 2. Croaþia 5p,
3. Senegal 5p, 4. Argentina 5p, 5. Filipi-
ne 3p, 6. Puerto Rico 3p.

A mai rãmas de jucat: Filipine – Puer-
to Rico, Senegal – Argentina, Grecia –
Croaþia (toate astãzi), Senegal – Filipi-
ne, Croaþia – Puerto Rico, Argentina –
Grecia (toate mâine).

De asemenea luni, a programat parti-
de ºi grupa A, încheiate cu urmãtoarele
rezultate: Iran – Serbia 70-83, Franþa –
Egipt 94-55, Brazilia – Spania 63-82.

Clasament dupã 3 runde: 1. Spania 6p,

Digi  Sport  2
13:00  –  TENIS – Braºov Chal-

lenger:  z iua 1 /  21:00 ,  23:00  –
BASCHET (M) – Campionatul
Mondial ,  în  Spania,  faza grupe-
lor:  Grecia  – Croaþ ia ,  Spania –
Franþa .

Chiar în ultima zi de transferuri,

United s-a garnisit ºi cu Falcao
„Diavolii”, numãrul 1 în topul cheltuielilor în aceastã varã

iar când o astfel de oportu-
nitate se iveºte, nu trebuie sã
o ratezi”, a declarat ºi noul
manager al lui United, olan-
dezul Louis van Gaal.

Venirea lui Falcao a dus la
cedarea lui Danny Welbeck,
vândut la Arsenal pentru 20
de milioane de euro.

Altfel, United a cheltuit cel
mai mult în aceastã varã din-
tre toate cluburile europene,
aproape 194 de milioane de
euro (Di Maria – 75, Real Ma-
drid / Luke Shaw – 37,5,
Southampton / Ander Herre-
ra – 36, Bilbao / Marcos Rojo
– 20, Sporting / Daley Blind
– 17, 5, Ajax / Radamel Fal-

cao – 7,6, împrumutat, Monaco). În top 5
vin la rând Barcelona, Liverpool, Real Ma-
drid ºi Chelsea.

Top 10 transferuri varã 2014: 1. Luis
Suarez (Liverpool – Barcelona) – 81 mil.eu-
ro / 2. James Rodriguez (Monaco – Real
Madrid) – 80 / 3. Angel Di Maria (Real Ma-
drid – Man. United) – 75 / 4. David Luiz
(Chelsea – PSG) – 50 / 5. Eliaquim Mangala
(Porto – Man. City) – 40 / 6. Diego Costa
(Atl. Madrid – Chelsea) – 38 / 7. Alexis San-
chez (Barcelona – Arsenal) – 37, 8 / 8. Luke
Shaw (Southampton – Man. United) – 37,5
/ 9. Ander Herrera (Bilbao – Man. United) –
36 / 10. Romelu Lukaku (Chelsea – Ever-
ton) – 35.3.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)

Croaþia, echipa contrastelor
Senegalul a produs primul ºoc al turneului final

2.  Franþa 5p,
3. Brazilia 5p,
4.  Serbia 5p,
5. Iran 3p, 6.
Egipt 3p.

A mai rãmas
de jucat: Egipt
– Iran, Serbia
– Brazilia, Spa-
nia  –  Franþa
(toate astãzi),
Brazi l ia  –
Egipt,  Iran –
Franþa, Serbia
– Spania (toa-
te mâine).

Ie r i ,  dupã
închiderea edi-
þiei, s-au jucat meciurile etapei a treia
din grupele C ºi D: Ucraina (3p) – Tur-
cia (3p), SUA (4p) – Noua Zeelandã
(2p), Finlanda (3p) – Republica Domi-
nicanã (3p), respectiv Angola (3p) –
Mexic (2p), Australia (3p) – Lituania
(4p), Coreea de Sud (2p) – Slovenia
(4p).
• se acordã douã puncte la victorie

ºi un punct la egal.
• în caz de egalitate de puncte, de-

partajarea se face la meciurile directe.
• în „optimi” se va juca încruciºat,

grupele A cu B ºi C cu D: 1A – 4B, 2A –
3B, 3A – 2B, 4A – 1B (acelaºi sitem ºi în
celelalte douã grupe).

Digi  Sport  3
18:00 ,  19:30  –  HANDBAL (F)

– Liga Naþionalã:  HCM Baia Mare
– CSM Ploieºt i ,  HC Dunãrea
Brãila – HC Zalãu.

Dolce Sport
21:45  –  FOTBAL – Meci  ami-

cal :  Germania – Argentina.
Dolce Sport  2
22:00  –  FOTBAL – Meci  ami-

cal :  Anglia – Norvegia.
Spor t . ro
22:00 – FOTBAL – Meci amical:

Anglia – Norvegia.

Eurosport
17:00  –  CICLISM – Turul

Spaniei :  e tapa a  11-a /  18:45 ,
22:05 ,  2:00 ,  4:00  –  TENIS –
Openul SUA.

Eurosport  2
19:00, 2:00 – TENIS – Openul SUA.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 16-2 15
Steaua 6 5 0 1 14-3 15
CFR Cluj 6 4 1 1 12-3 13
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
ASA 6 3 2 1 10-5 11
Ceahlăul 6 3 1 2 6-9 10
Botoşani 6 3 0 3 5-9 9
„U” Cluj 6 2 2 2 7-5 8
Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
Oţelul 6 1 2 3 4-8 5
Rapid 6 1 2 3 4-9 5
FC Braşov 6 1 2 3 5-11 5
Chiajna 6 1 1 4 2-9 4
Viitorul 6 0 3 3 4-8 3
CSMS Iaşi 6 0 3 3 2-9 3
Craiova 6 0 2 4 4-14 2

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa a VI-a

Gaz Metan – Pandurii 0-2
Au marcat: Buleică 35, Matulevicius 87 – pen.
Ceahlăul – Chiajna 2-0
Au marcat: Achim 71, 76.
Dinamo – FC Braşov 2-1
Au marcat: Cordoş 34, C. Matei 63 / Aganovic 85.
Viitorul – Steaua 0-1
A marcat: Iancu 51 pen.
ASA Tg. Mureş – FC Botoşani 2-1
Au marcat: N’Doye 36, 85 / Hadnagy 78.
Astra – CSU Craiova 5-0
Au marcat: Budescu 45, 60, 82, Bukari 49, Enache 85.
Petrolul – CFR Cluj 1-2
Au marcat:  Teixeira 54 / Jakolis 40, Tade 85.
Oţelul – Rapid 2-0
A marcat: Cr. Cristea 8, 60.
„U” Cluj – CSMS Iaşi 2-0
Au marcat: Nuno Viveiros 22, Muşat 38.

Tot mai solicitată din toate direc ţiile, de la supor-
teri, presă şi oameni de fotbal din Bănie, înlocuirea
lui Ionel Gane de pe banc a tehnică a Universităţii
Craiova s-a înfăptuit ieri. Lui Gane i s-au reproşat
rezultatele modeste, echipa acumulând doar două
punc te până acum, totul c ulminând cu eşecul dras-
tic de la Giurgiu. La iniţiativa fostului preşedinte al
clubului, Pavel Badea, în postura de antrenor princi-
pal a fost numit Emil Săndoi, aces ta fiind sfătuit de
Sorin Cârţu,  care va îndeplini rolul de director teh-

După debutul în noul campionat, echipa feminină
de handbal a Craiovei şi-a completat lotul cu o jucă-
toare formată la Centrul Naţional de Excelenţă de la
Râmnicu Vâlcea. Mădălina Zamfirescu are 20 de ani
şi a fost împrumutată de la HCM Baia Mare, care a
direcţionat-o către Bănie după ce a achiziţionat-o de
la CSM Ploieşti. Ea evoluează pe postul de coordo-
nator, şi-a ales numărul 7 şi poate debuta la SCM
Craiova chiar în meciul de joi, de la Roman. Este a
patra jucătoare împrumutată de Craiova de la Baia
Mare, după Aneta Pârvuţ, Cyntia Tomescu şi Ana
Maria Tănasie. „Este un pas important pentru mine
transferul la Craiova. Am găsit aici o echipă tânără,
le cunosc pe majoritatea jucătoarelor de la Centrul
de Excelenţă. Am venit să ajut echipa, şi sper să nu
dezamăgesc. Mă bucur că sunt şi aproape de casă,
fiindcă sunt olteancă, din Vâlcea. Cred că faţa echi-
pei Craiovei va fi alta decât în meciul de debut, cu
Baia Mare, care oricum este o echipă de alt nivel” a
spus Mădălina Zamfirescu la prezentarea de la Sala
Polivalentă.

Antrenorul Aurelian Roşca a prezentat-o în ter-
meni laudativi pe noua componentă a lotului, consi-
derând că aceasta se va integra şi va ajuta echipa.
De asemenea, tehnicianul făcut referire la meciul de
mâine, de la Roman: „Va fi o partidă dificilă pentru
noi, dar ne vom juca şansa. Cred că vom creşte de
la meci la meci, mai ales că acum ne-am completat
lotul. Avem o echipă de mare viitor, pe care trebuie
să o creştem atent. Avem un program încărcat, cu 3
meciuri pe săptămână, dar având atuul tinereţii pu-
tem rezista ritmului, chiar dacă ne lipseşte experien-
ţa”. Antrenorul Craiovei s-a referit şi la prestaţia sin-
gurei handbaliste străine din lot, Ane Eidem, în jocul
cu Baia Mare, în care a marcat 4 goluri: „Se potriveş-
te jocului nostru, ştie handbal şi ne va ajuta mult în
acest sezon în toate competiţiile”.  Învinsă în prima
etapă a Ligii Naţionale în Sala Polivalentă cu 32-21 de
HCM Baia Mare, SCM Craiova va juca joi, de la ora

Zamfirescu: „Faţa Craiovei va fi alta
decât în meciul cu Baia Mare”

SCM Craiova şi-a completat lotul cu o nouă jucătoare
înainte de meciul de la Roman

18 (în direct la Digisport 3), în deplasare cu HCM
Roman, cea care a pierdut Supercupa României, cu
26-23, în faţa lui HCM Baia Mare. De asemenea, du-
minică, de la ora 13 (în direct la Digisport 1), în Sala
Polivalentă, SCM Craiova dispută derby-ul Olteniei,
cu HCM Rm. Vâlcea.

Ionel Gane a fost demis ieri,
iar cei doi tehnicieni vor fi
prezentaţi astăzi de
conducerea clubului din Bănie

nic,  urmând să se ocupe şi de politica de transferuri.
Staff-ul va fi completat de actualul antrenor cu porta-
rii,  Silviu Lung, de Adrian Popesc u şi de Mircea Iri-
mesc u. Atât Săndoi,  cât şi Cârţu au jucat şi antrenat
la Universitatea Craiova, împreună câştigând şi even-
tul în 1991,  Cârţu ca antrenor, iar  Săndoi ca jucător.
Sorin Cârţu a antrenat ec hipa în 3 mandate, 1988-
1992, 1995-1996 şi 2002-2003, în timp ce Emil Săn-
doi a pregătit echipa Băniei în două rânduri, în 1999-
2000, când a dus ec hipa în finala Cupei României, şi
în 2002, când a fost demis  după c âteva etape. Ulti-
mul angajament al lui Cârţu a fost unul neoficial, la
FC Olt Slatina, tot ca director tehnic,  în timp ce
Emil Săndoi a pregătit preţ de mai multe campanii de
calificare, până anul trecut, naţionala de tineret a Ro-
mâniei. Ambii tehnicieni au antrenat în ultimul dece-
niu şi la Pandurii Târgu J iu, Săndoi promovând echi-
pa, în 2005, iar Sorin Cârţu a pregătit-o 3 ani mai
târziu. Emil Săndoi a fost aproape de a prelua ec hipa
lui Mititelu în urmă cu câteva luni, când Marin Con-
desc u s-a implicat pentru c âteva zile la c lub.

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova

Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
vor prelua CSU Craiova


