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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cred, Popescule, că s-a întâm-
plat ceva cu vecinii de deasupra mea;
n-au mai bocănit şi n-au mai aruncat
pe fereastră sticle goale şi altele ălea...
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Fostul adminis -
trator şi fosta casie-
ră de la Asociaţia de
Proprie tari nr.  48
Craioviţa Nouă au
fost reţinuţi de poli-
ţişti de Investigarea

Fraudelor, joi seara, pentru delapi-
dare şi falsuri. Oamenii legii spun
că în perioada cât s-au ocupat de
această asociaţie , mai precis 2007
– 2012, cei doi şi-au însuşit  peste
260.000 lei din banii pe care  loca-
tarii îi achitau dre pt cheltuieli de
întreţinere . Ieri după-amiază, băr-
batul a fost preze ntat Jude cătoriei
Craiova, cu propune re de aresta-
re  pre ventivă, în timp ce femeia,
care are probleme  de  sănătate, va
fi cercetată,  în continuare , în sta-
re  de libe rtate.
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Astăzi nu se circulă pe
strada „Bariera Vâlcii”

Astăzi, toată ziua, accesul auto pe
strada „Bariera Vâlcii” va fi blocat.
Primăria Craiova a anunţat, ieri, că,
pentru buna desfăşurare a lucrărilor
de reabilitare şi modernizare a stră-
zii, circulaţia rutieră din zona inter-
secţiei bulevardului „Dacia” cu stră-
zile „Fraţii Goleşti” şi „Bariera Vâl-
cii” va fi restricţionată. Circ ulaţia
rutieră recomandată pentru devie-
rea traficului  este pe relaţia bule-
vardul „Dacia” – giratoriul „Con-
sul” – Aleea IV Şimnic (DJ605) –
Ocolitoarea de Nord (DN65F). „Solicităm c onducători-
lor auto care tranzitează zonele de luc rări să circule cu
atenţie şi să se c onformeze semnalizărilor rutiere ce vor
fi instituite”, se arată într-un comunic at de presă al Pri-
măriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Administrator şi casieră de
la Asociaţia nr. 48 Craioviţa
Nouă, reţinuţi pentru
delapidare
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Ponta îºi lanseazã
candidatura
la preºedinþie
astãzi,
de ziua sa

Preºedintele PSD,
premierul Victor Ponta,
îºi va lansa candidatura
la funcþia de preºedinte al
României astãzi, pe Arena
Naþionalã, la eveniment
fiind aºteptate, potrivit
organizatorilor, aproxi-
mativ 70.000 de persoane,
din toatã þara. Evenimen-
tul de lansare va începe la
ora 16.00 ºi va dura
aproximativ o orã ºi
jumãtate. La eveniment
este aºteptat sã participe
ºi sã rosteascã un discurs,
aºa cum a fãcut de fieca-
re datã, ºi primarul
Capitalei, Sorin Oprescu.
De asemenea, Liviu
Dragnea (preºedintele
executiv al partidului ºi
ºeful campaniei electorale
a lui Ponta) se va adresa
participanþilor, pe când
liderul social-democrat va
încheia, prin discursul
sãu, evenimentul. Lansa-
rea candidaturii este
organizat chiar de ziua
premierului, care împli-
neºte astãzi 42 de ani.
Victor Ponta ºi-a depus,
miercuri, la Biroul Elec-
toral Central, dosarul de
candidaturã la preºedinþia
României, fiind primul
candidat care s-a înscris
în cursa prezidenþialã.
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Directorul Serviciului de Informaþii Externe
(SIE), Teodor Meleºcanu, a declarat, ieri, cã au
existat „diverse discuþii” cu preºedintele Traian
Bãsescu pe subiectul ofiþerilor acoperiþi, dar aces-
tea au rãmas doar la stadiul de „discuþie”. „Da,
au fost diverse discuþii (cu Traian Bãsescu —
n.r.) legate de aceastã temã. Am înþeles cã este o
preocupare a preºedintelui, în legãturã cu obli-
gaþiile care îi revin în ceea ce priveºte numirea
de miniºtri ºi de membri ai Guvernului, de a-ºi
da o pãrere, de a putea sã-i refuze. Însã, în toate
aceste discuþii, am susþinut cã existã o reglemen-
tare juridicã foarte clarã ºi cã, în consecinþã, nu
avem posibilitatea sã facem acest lucru”, a spus
Meleºcanu. Rugat sã precizeze dacã a fost vor-
ba de o solicitare a preºedintelui cãreia SIE nu i-
a dat curs, Teodor Meleºcanu a rãspuns: „Nu, a
fost o discuþie”. Potrivit directorului SIE, dacã
un ofiþer acoperit ºi-a încheiat activitatea, nu i se
poate face cunoscutã identitatea. De asemenea,
a punctat Meleºcanu, la lista cu ofiþerii acoperiþi
are acces un numãr foarte mic de persoane, douã-
trei persoane, deoarece constituie secret de stat,
potrivit legii. „Orice deconspirare constituie in-
fracþiune ºi se poate pedepsi”, a atras acesta aten-
þia. În opinia lui Meleºcanu, ºeful statului a fãcut

Meleºcanu (SIE): Au fost diverse discuþii cu preºedintele
Bãsescu legate de tema ofiþerilor acoperiþi

declaraþii pe aceastã temã pe materiale publice,
discuþii, nu pe dovezi sau documente. „Nu mã
pot pronunþa dacã erau zvonuri sau erau chiar
informaþii, dar nu veneau din partea serviciului
nostru, asta pot sã vã asigur”, a arãtat el. Cu
privire la „dubla comandã”, Meleºcanu a subli-
niat cã aceasta nu poate exista pentru ofiþerii din
serviciile de securitate, deoare-
ce respectivele instituþii, „refor-
mate în societatea democraticã”,
sunt puse sub autoritatea politi-
cului. „Nimeni nu face în servi-
ciile de securitate ceea ce îl taie
pe el capul. Nimeni nu adoptã
decizii politice. Obligaþia servi-
ciilor de informaþii este sã fur-
nizeze informaþii pentru benefi-
ciari, în primul rând preºedinte-
le, Guvernul, preºedinþii celor
douã Camere, pe care dânºii iau
decizii. La noi nu se iau decizii
politice, deci nu am ce coman-
dã sã dau nimãnui, chiar dacã
ar exista prin absurd aºa ceva”,
a mai spus Teodor Meleºcanu.
Într-o emisiune la postul B1 TV,

preºedintele Traian Bãsescu a afirmat cã printre
candidaþii la alegerile prezidenþiale din luna no-
iembrie ar exista unii ofiþeri acoperiþi ºi i-a invitat
pe aceºtia „sã-ºi completeze CV-urile” cu aceas-
tã informaþie, în sensul de a o face publicã, în
caz contrar promiþând cã va spune el cine este
acea persoanã.

Boala limbii albastre a fost dia-
gnosticatã la 757 de animale din 22
de judeþe, iar procentul animalelor
afectate de boalã, din totalul anima-
lelor receptive existente în aceste
judeþe, este de 0,01% la data de 18
septembrie, potrivit datelor publica-

Apicultorii vor primi 4 milioane de lei printr-
un ajutor de minimis pentru a compensa o par-
te din pierderile înregistrate în acest an, a de-
clarat, ieri, vicepremierul Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, la
Târgul Naþional al Mierii. „Am gândit un pro-
gram de minimis, o hotãrâre de Guvern, pentru
a ajuta apicultorii care au avut o producþie mai
slabã în acest an. Ea se aflã pe site-ul MADR,
iar pânã atunci, la rectificarea bugetarã de la
sfârºitul lunii avem timp sã legãm HG împreu-
nã cu reprezentanþii asociaþiei, pentru cã acolo
sunt doar câteva propuneri. Este vorba de o
sumã de 4 milioane de lei care va fi pusã la
dispoziþia crescãtorilor de albine, pentru a com-
pensa o parte din pierderile înregistrate în acest

ANSVSA: „Boala limbii albastre” închide toate
târgurile de animale din þarã pânã pe 5 octombrie

te ieri de Autoritatea Naþionalã Sani-
tarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (ANSVSA). În cele 22
de judeþe existã un efectiv de ani-
male receptive de 5.937.668, iar
boala afecteazã 757 de animale din
130 de comune. Potrivit datelor

ANSVSA, numãrul animalelor
moarte a ajuns la 132. În data de 22
august 2014 a fost diagnosticat pri-
mul caz de „Boala Limbii Albastre”
(Bluetongue) în România, în judeþul
Buzãu. Aceastã boalã este produsã
de un virus, afecteazã rumegãtoare-
le ºi se transmite doar prin înþepãtu-
ra unor insecte hematofage ºi nu
prin contact direct între animale. Nu
existã tratament specific, animalele
pot trece prin boalã ºi se vindecã în
7-10 zile. Boala nu se transmite la
om, prin contactul direct cu ani-
malul bolnav. Laptele sau carnea
provenite de la animalele bolnave nu
constituie un pericol pentru sãnã-
tatea omului. ANSVSA precizeazã
cã prevenirea bolii se face prin
dezinsecþii periodice, pentru a dis-
truge insectele hematofage care

transmit boala. Proprietarii de ani-
male au obligaþia sã  anunþe imediat
medicul veterinar de apariþia unor
semne de boalã la animale, a cazu-
rilor de moarte suspectã sau despre
tãierile de necesitate. „Având în ve-
dere evoluþia Bolii Limbii Albastre
pe teritoriul României ºi restricþiile
asupra miºcãrii impuse animalelor
din speciile receptive, ANSVSA a
dispus, în cadrul planului de mã-
suri pentru Bluetongue, închiderea
tuturor târgurilor de animale de pe
teritoriul þãrii, pânã în data de 5 oc-
tombrie 2014. Echipe mixte forma-
te din inspectori ANSVSA ºi repre-
zentanþi ai Ministerul Afacerilor In-
terne vor face controale la nivel
naþional, pentru a se asigura res-
pectarea acestor mãsuri”, se mai
spune în comunicatul Autoritãþii.

Constantin: Apicultorii vor primi 4 milioane de lei pentru a compensa o parte din pierderi
an din cauza ploilor”, a precizat ministrul Agri-
culturii. Constantin îi sfãtuieºte pe toþi apicul-
torii care exportã miere în vrac sã meargã pe
partea de integrare a producþiei. „E un princi-
piu la care eu personal þin foarte mult, pe care
l-am introdus în PNDR, prin care încercãm sã-
i sprijinim pe cei care integreazã producþia în
toate domeniile de activitate, chiar ºi în dome-
niul apicol. Cu alte cuvinte, unde existã parte
de producþie ºi se doreºte ºi parte de procesa-
re, trebuie sã aibã prioritate cei care lucreazã
în felul acesta ºi care aduc valoare adãugatã
produselor pe care le obþin. Cred cã este im-
portant ºi pentru producãtor ºi pentru proce-
satori, dar ºi pentru stat, pentru ca în felul
acesta sã ne bucurãm de exporturi mai impor-

tante pentru mediul privat, dar ºi pentru stat”,
a spus Constantin, care ieri a participat la des-
chiderea Ediþiei de toamnã a Târgului Naþional
al Mierii. La rândul lor, apicultorii români soli-
citã autoritãþilor de mai bine de 5 ani reduce-
rea TVA la miere, în vederea diminuãrii eva-
ziunii fiscale din sector, estimatã la 35-40%,
dar ºi pentru creºterea consumului de produ-
sele apicole pe piaþa internã, în condiþiile în
care românii consumã printre cele mai scãzu-
te cantitãþi de miere din Europa. „Cred cã un
nivel de TVA între 5 ºi 10% este unul accepta-
bil, pentru cã 24% este mult prea mult”, a de-
clarat pentru Agerpres preºedintele Asociaþiei
Crescãtorilor de Albine din România (ACA),
Ioan Fetea.
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Preşedintele TVR se află de câ-
teva zile într-o gâlceavă publică,
nu se înţelege clar cu cine, exclu-
zându-l pe Corneliu Calotă, purtă-
torul de cuvânt al Guvernului,
membru în Consiliul de Adminis-
traţie al televiziunii publice anterior
dobândirii „calităţii menţionate”,
care şi conduce grupul de 7 re-
prezentanţi, din 11, desemnaţi de
social-democraţi şi aliaţii lor. Cu o
majoritate ostilă în CA, dar susţi-
nut încă declarativ, în Parlament,
de PSD&Co, Stelian Tănase, nu-
mit de liberali pe vremea USL, este
obligat la maximă supleţe decizio-
nală şi uneori la un şpagat dure-
ros. Nu este apt nici pentru una,
nici pentru alta. Oricum, statutul
său de preşedinte al TVR nu este
de invidiat. În primul rând „nu
vine din televiziune”, aşa cum se

MIRCEA CANŢĂR

Gâlceava lui Stelian Tănase...
cu el însuşi!

întâmplă, de pildă, c u Corneliu
Calotă, chiar dac ă a avut o emisi-
une longevivă la Realitatea TV,
destul de searbădă, şi nici nu pro-
bează destoinice virtuţi de mana-
ger, cum presupune funcţia încre-
dinţată pe un algoritm politic.  Mi-
siunea sa e ingrată, date fiind şi
vulnerabilităţile de natură ec ono-
mică.  TVR are datorii istoric e de
800 de milioane de lei, din care
mai mult de jumătate la bugetul
de stat. „Să promovăm o ref ormă
treptată”, af irmă Stelian Tănase,
fost membru al Comisiei preziden-
ţiale de redactare a „Raportului
Final” privind analiza dic taturii
comuniste în România. Fireş te,
nimeni nu deplânge s tarea finan-
ciară precară a TVR şi rămâne de
văzut cum îşi va asuma această
pierdere bugetul de s tat. Mult mai

interesant pentru spaţiul public ar
fi de aflat cum s-a ajuns aici. Scri-
itorul Stelian Tănase se autopor-
tretizează astfel într-un interviu
pentru Gandul.info: „Vin din zona
boemă, din zona literară, din zona
univ ersităţii (n.r. – Piaţa univer-
sităţii – chestiune neclarificată
până la capăt). Sunt un intelec-
tual care până acum am făcut
proba independenţei mele şi nici
acum n-a reuşit nimeni să-mi de-
termine un alt comportament de-
cât acela pe care doresc să-l am”.
Convins că va f i demis  „după
campanie”, pentru c ă n-a ac cep-
tat anumite lucruri, „pentru că
nu m-am cocoşat”, „n-am fă-
cut deal cu nimeni” ,  Stelian
Tănase nu-ş i reproşează nimic.
Nici faptul că a acceptat dintr-una
propunerea lui Crin Antonescu,

după invalidarea candidaturii lui
Rareş Bogdan de a deveni preşe-
dinte al TVR, nici alte lucruri „bă-
tătoare la ochi”.  Nu anticipa ce-l
aştepta, nu anticipa sens ibilităţile
generate de apropierea campaniei
elec torale pentru alegerile prezi-
denţiale, nu cunoştea cumetriile
din televiziunea publică? Atât de
naiv nu-l crede nimeni. Alta este
însă problema şi, din păcate,  una
de pricepere, de competenţă,  dar
şi de... moştenire. Stelian Tănase
nu spune, de pildă, c ă nu doreşte
să fie o Rodica Culcer „la butoa-
ne”,  dar pe flanc ul stâng. Ins inu-
ează doar. E predispus c hiar  la
tocmeli cu un Consiliu de Admi-
nistraţie eminamente politic. Aici
s-a ajuns şi e greu de evadat. În
Franţa, David Pujadas, prezenta-
torul jurnalului France 2, vedetă

consacrată de televiziune, între-
bat de ce n-a evocat recenta car-
te a ex-Primei Doamne Valerie
Trierweiler „Merci pour ce mo-
ment”, tratată de toată media, a
răspuns într-un articol publicat pe
site-ul „Nouvelle Observateur”, ex-
plicând decizia sa de a oculta aceas-
tă informaţie. A vorbit despre ierar-
hizarea informaţiilor şi apoi despre
„frontiera dintre acceptabil şi inac-
ceptabil, care nu există”. Aşadar,
mimetismul nu ţine loc de linie edi-
torială. Fără a deţine supremaţia
audienţei în măsurătorile de rating,
TVR are în schimb o voracitate în
ronţăirea banului public şi, în plus,
o nec urmată apetenţă pentru
parti-prix-uri politice. Stelian Tă-
nase n-a reuş it să sc himbe nimic.
Aşa că gâlc eava e mai de grabă
cu el însuşi.

În acest moment, în Craiova
există o singură pistă de biciclete,
şi anume aceea care se află în Par-
cul „Romanescu” şi care este fo-
losită mai mult pentru agrement.
Primele trei piste adevărate vor fi
date în folosinţă însă curând, sus-
ţin autorităţile locale, odată cu pre-
darea investiţiilor care se fac pe trei
mari bulevarde din Bănie. Prima
pistă care va fi gata este cea de pe
bulevardul „Caracal”, arteră mo-
dernizată integral pe bani europeni
despre care reprezentanţii Primă-
riei Craiova spun că va fi inaugu-
rată în câteva săptămâni. Apoi ur-
mează pista de biciclete de pe bu-
levardul „Râului”, şi acesta moder-
nizat în cadrul unui proiect cu fi-
nanţare nerambursabilă.
Vom avea patru parcări pe
Calea Bucureşti

Cea mai aşteptată pistă de bici-
clete va fi, cu siguranţă, cea care
se va amenaja pe Calea Bucureşti.
Artera urmează să fie inclusă într-
un proiect amplu de reabilitare,
care, pe lângă locurile de parcare

Se trudeşte
pentru a intra în
era bicicletelor

Primăria Craiova intenţionează ca,
în decursul a doi ani, să pună la dis-
pozi ţia bi cicliştilor piste corespun-
zătoare care să mai fie şi legate în
reţea pentru a putea fi folosite. Deo-

camdată, primel e trei  piste de bi ci-
cl ete care vor apărea pe trei  mari
bul evarde ale Craiovei nu sunt sin-
cronizate la un traseu, dar vor putea
fi folosite separat într-un timp scurt.

şi sistemul de undă verde, va be-
neficia şi de o pistă de biciclete.
Autorităţile intenţionează să fie cre-
ată între Universitate şi Pasajul
Electro, iar pe traseu să se găseas-
că patru parcări: una în zona Uni-
versităţii, la Piaţa Centrală, la Fa-
cultatea de Mecanică şi la Mall. În
funcţie de dimensiunea amplasa-
mentului, fiecare parcare va avea
între 50 şi 70 de locuri pentru bi-

ciclete şi va fi supravegheată cu
ajutorul camerelor video.
Trei piste noi, dar nesincronizate

Autorităţile recunosc însă că
aceste piste de biciclete nu sunt le-
gate, deocamdată, într-un circuit
astfel încât să poată fi folosite şi pen-
tru deplasarea dintr-un punct într-
altul al oraşului. „În Craiova mergi
pe o pistă care se termină într-o tre-

cere de pietoni sau într-o alee care
nu este circulabilă pentru biciclete.
Important este ca ele să fie cuprinse
într-un plan coerent în aşa fel încât
utilitatea pistei să-şi facă demonstrată
utilitatea. Avem în vedere acest lu-
cru”, a declarat Mihai Genoiu, vice-
primarul Craiovei. Acesta a explicat
că, în noul PUG (n.r. – Plan Urba-
nistic General) al Craiovei, care va fi
scos la licitaţie în curând, va include
obligatoriu şi corelarea pistelor de bi-
ciclete în tot oraşul.
Un proiect pentru corelarea
viitoarelor trasee

În întâmpinarea acestei intenţii
vine proiectul „Entreprise Europe
Network”, un parteneriat pentru
dezvoltare şi inovare coordonat de
Ipa CIFAT Craiova, care îşi propu-
ne să creeze un plan de mobilitate
urbană pentru Craiova cu mijloace
convenţionale şi neconvenţionale –
şi aici sunt incluse bicicletele. Pla-
nul de mobilitate va fi gata până la
finele anului viitor şi va putea fi in-
c lus în noul PUG al Craiovei.
Această viziune corelată a făcut ca

oraşul Craiova să fie apreciat ca unul
dintre singurele oraşe din România
pretabile pentru a deveni oraşe in-
teligente”, a declarat Gabriel Vlăduţ,
preşedintele Ipa CIFAT Craiova,
care a participat ieri la lansarea aces-
tui proiect.
Harta rutei cicliste
va fi inclusă în PUG

Deşi nu se poate şti cu precizie
numărul persoanelor care se depla-
sează cu bicicleta, se apreciază că
este vorba de câteva mii. Vicepri-
marul Mihai Genoiu a menţionat că
toate informaţiile care vor fi puse
la dispoziţie prin intermediul aces-
tui plan de mobilitate vor sta la baza
PUG-ului Craiovei. „Toate infor-
maţiile pe care le primim de la dum-
neavoastră şi care sunt prinse într-
un plan de mobilitate vor sta la
baza PUG-ului. Deci ele trebuie să
aibă o c ontinuitate”, a precizat
Genoiu. Potrivit acestuia, actualul
PUG al municipiului expiră în 2015,
iar cel nou se află în faza de licita-
ţie pentru tema de proiectare.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Gorjeancã prinsã
dupã ce a furat geanta
unei vânzãtoare din Filiaºi

Poliþiºti din cadrul Po-
liþiei Filiaºi, împreunã cu
jandarmi din cadrul In-
spectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, au
prins-o în flagrant, joi, în
jurul orei 14.00, pe Adi-
na Jupînicã, de 34 de
ani, din comuna Bîlteni,
judeþul Gorj, care sustrã-
sese dintr-un magazin
geanta vânzãtoarei, Alina Grigorescu, în care aceasta avea douã
aparate foto ºi suma de 1.000 lei. Prejudiciul cauzat a fost re-
cuperat în totalitate, geanta ºi bunurile fiind restituite pãrþii vã-
tãmate. „În cauzã s-a întocmit dosar de cercetare penalã sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Alin Apostol.

Urmãrit internaþional
pentru tâlhãrie în Italia,
prins de poliþiºtii doljeni

Reprezentanþii IPJ
Dolj au anunþat cã, în
urma activitãþilor speci-
fice desfãºurate, poliþiº-
tii din cadrul Serviciului
Investigaþii Criminale ºi
Postului de Poliþie Valea
Stanciului l-au prins, în
cursul zilei de joi, ºi l-au
introdus în arestul I.P.J.
Dolj pe Constantin Flo-
rin Fica, de 25 de ani, din
comuna Valea Stanciului,
pe numele cãruia autori-
tãþile din Italia au emis un Mandat European de Arestare, pentru
sãvârºirea unei infracþiuni de tâlhãrie pe teritoriul acestei þãri, în
cursul anului 2013. Tânãrul a fost prezentat procurorilor Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova, care au emis pe
numele acestuia ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, iar ieri,
judecãtorii Curþii de Apel Craiova i-au emis mandat de arestare
pentru 15 zile, timp în care se va prezenta instanþei mandatul
european de arestare tradus în limba românã ºi vor fi demarate
procedurile de extrãdare.

Campanie de prevenire
a infracþionalitãþii
în centrul Craiovei

Poliþiºtii de proximi-
tate din cadrul Secþiei 1
Poliþie Craiova au des-
fãºurat, joi, în zona cen-
trelor comerciale, uni-
tãþilor bancare ºi insti-
tuþiilor publice din cen-
trul oraºului, activitãþi
specifice în cadrul
campaniei „Infractorii
te pot cunoaºte mai
bine decât crezi” ºi campaniei ,,Nu te lãsa înºelat”, desti-
nate prevenirii infracþiunilor de furt din locuinþe, tâlhãrii prin
smulgere de obiecte precum ºi prevenirea faptelor de înºelã-
ciune comise prin intermediul telefonului. Activitãþile au avut
drept scop creºterea gradului de informare a populaþiei cu
privire la modurile de operare folosite de infractori în cazul
comiterii de fapte antisociale (furturi din autoturisme ºi din
locuinþe, din buzunare, de ºi din genþi, precum ºi de înºelã-
ciune prin intermediul telefonului – metoda „Accidentul”),
modul de asigurare, pãstrare, manipulare ºi depozitare a va-
lorilor monetare rezultate din vânzarea produselor în scopul
prevenirii acestor fapte.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, joi seara, poliþiºtii din
cadrul Serviciului de Investiga-
re a Fraudelor  Dolj i-au reþinut,
pe bazã de ordonanþã de reþine-
re pe 24 de ore, pe Anastasie
Marcu, de 68 de ani, ºi Gheor-
ghiþa Pavel, de 62 de ani, ambii
din Craiova, cercetaþi pentru
sãvârºirea infracþiunilor de de-
lapidare ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã. În fapt, an-
chetatorii au stabilit cã în perioa-
da ianuarie 2007 – iulie 2012,
cele douã persoane, îndeplinind
funcþiile de administrator-conta-
bil, respectiv casier, în cadrul
Asociaþiei de Proprietari nr.48
Craioviþa Nouã, prin falsificarea
documentelor de încasãri (înre-
gistrarea în mod intenþionat în
registrul de casã zilnic a unor
sume mai mici faþã de cele în-
casate pe bazã de chitanþã, plãþi
fãrã documente legale justifica-

Administrator ºi casierã de la Asociaþia nr. 48 Craioviþa Nouã, reþinuþi pentru delapidare:
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Fostul administrator
ºi fosta casierã de la
Asociaþia de Proprietari
nr. 48 Craioviþa Nouã au
fost reþinuþi de poliþiºti
de Investigarea Fraude-
lor, joi seara, pentru
delapidare ºi falsuri.
Oamenii legii spun cã în
perioada cât s-au ocupat
de aceastã asociaþie, mai
precis 2007 – 2012, cei
doi ºi-au însuºit peste
260.000 lei din banii pe
care locatarii îi achitau
drept cheltuieli de între-
þinere. Ieri dupã-amiazã,
bãrbatul a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova, cu
propunere de arestare
preventivã, în timp ce
femeia, care are proble-
me de sãnãtate, va fi
cercetatã, în continuare,
în stare de libertate.

tive), precum ºi prin neprelua-
rea corectã a soldurilor zilnice,
ºi-au însuºit din gestiune peste
260.000 lei. Locatarii au sesizat
de ani buni cã sunt probleme cu
cei care gestioneazã banii lor, mai
ales dupã ce au aflat cã erau
mari datorii cãtre furnizori.
Amendaþi de inspectorii
Primãriei pentru nereguli

Mai mult, oamenii au sesizat ºi
Primãria Craiova, în anul 2011, fi-
ind trimisã o echipã de inspectori
în control. Inspectorii Serviciului
Coordonare Asociaþii de proprietari
din cadrul Primãriei municipiului
Craiova au constatat, ca urmare a
verificãrilor fãcute, cã Anastasie
Marcu deþinea funcþiile de cenzor
ºi administrator, fapt contrar pre-
vederilor legislaþiei în vigoare. Re-
gistrul de casã nu era întocmit zil-
nic, acesta fiind fãcut o singurã
datã, la sfârºitul lunii. În evidenþa
contabilã a asociaþiei nu au fost în-
registrate facturile fiscale pentru
toate reparaþiile. Sumele achitate
pentru reparaþii, deratizãri-dezinsec-
þii nu au fost repartizate locatarilor
pe listele de platã. Administratorul
asociaþiei a întocmit situaþia soldu-
rilor elementelor de activ ºi pasiv la
data de 31.12.2010, dar aceasta
prezenta erori, datele nu erau core-

late ºi nu erau înregistrate toate de-
bitele furnizorilor de utilitãþi, iar pe-
nalitãþile nu erau repartizate în tota-
litate proprietarilor. Având în vede-
re deficienþele constatate în modul
de repartizare a cheltuielilor de în-
treþinere aferente fiecãrei proprie-
tãþi individuale, precum ºi modul de
întocmire ºi evidenþiere a operaþiu-
nilor financiar-contabile, adminis-
tratorul ºi membrii comitetului
executiv au fost sancþionaþi con-
travenþional, pentru nerespectarea
prevederilor Legii nr. 230/2007,
mai precis au scãpat cu o amen-
dã, cel mai probabil achitatã tot din
banii locatarilor. ªi-au continuat
matrapazlâcurile, ba, mai mult, ad-
ministratorul, Anastasie Marcu, ce
lucra ºi la alte asociaþii pe diverse
funcþii, mai direcþiona fonduri pen-
tru plata facturilor emise de furni-
zori ai asociaþiilor respective, în
funcþie de interesele sale, ca sã fie
liniºte ºi nimeni sã nu mai facã se-
sizãri, dupã cum au constatat ul-
terior poliþiºtii. Numai cã, în cele
din urmã, oamenii legii au intrat pe
fir, au primit rapoartele inspecto-
rilor Primãriei cu deficienþele con-
statate, au mai fãcut cercetãri ºi
au stabilit, cu aproximaþie, valoa-
rea prejudiciului la peste 2,6 mili-
arde lei vechi (260.000 lei).

„Cele douã persoane au fost in-
troduse în arestul I.P.J. Dolj ur-
mând sã fie prezentate procurori-
lor Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova cu propunere de

sesizare a judecãtorului de drep-
turi ºi libertãþi în vederea

emiterii mandatelor de
arestare preventivã”,
ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj. Nu-
mai cã la Parchet a
ajuns, ieri dupã-amia-
zã, doar bãrbatul, pen-
tru cã apãrãtorul fe-
meii a prezentat docu-
mente din care rezul-
tã cã ar fi bolnavã,
astfel cã oamenii legii
au hotãrât sã o cerce-
teze, în continuare, în
stare de libertate.
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„Peste un milion ºi jumãtate de
români au semnat pentru Klaus
Iohannis. Mai precis 1,8 milioane.
În judeþul nostru au semnat 57.500
de doljeni. A fost destul de greu sã
aduni aceste semnãturi ºi ne-am
bucurat cã foarte mulþi oameni din
mediul rural au semnat aceste ta-
bele. Suntem locul patru la nivel
naþional din punctul de vedere al
numãrului de semnãturi, dupã Alba,
Braºov ºi Sibiu. Lansarea candi-
datului va avea loc pe 27 septem-
brie, în Piaþa Constituþiei”, a pre-
cizat preºedintele PNL Dolj, depu-
tatul Mihai Voicu.
ACL Dolj se pregãteºte
de prezidenþiale

Acesta a mai vorbit ºi despre
înregistrarea marelui PNL la Tribu-
nal, care va avea loc la începutul
lunii octombrie. „În prima sãptãmâ-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Ieri, co-preºedinþii ACL Dolj, deputatul Mi-
hai Voicu ºi europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, au susþinut prima conferinþã de pre-
sã în cadrul cãreia s-a anunþat faptul cã prima-
rul Sibiului, Klaus Iohannis, candidatul Alian-

þei Creºtin-Liberale la funcþia de Preºedinte al
României, va depune astãzi, ora 13.30, la Bi-
roul Electoral Central (Sala Palatului, Strada
Ion Câmpineanu Nr.28, Bucureºti), dosarul de
înregistrare a candidaturii sale.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

nã a lunii octombrie, Tribunalul
Bucureºti are termen pentru fuziu-
nea dintre PDL ºi PNL, devenind
astfel un singur partid – Partidul
Naþional Liberal. Judeþul Dolj a fost
pionerul acestei fuziunii, noi fiind
primii care am fãcut paºi în aceas-
tã direcþie. Pentru noi transpunerea
practicã a acestei fuziuni va închi-
de un circuit”, a mai spus Mihai
Voicu. Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a precizat cã nu s-
au mai organizat conferinþe de pre-
sã în ultima perioadã de timp pen-
tru cã ambele partide, PDL ºi PNL,
s-au ocupat mai mult de pregãtirea
alegerilor prezidenþiale, apropierea
dintre cele douã partide fãcându-se
într-un mod automat.

„Ne-am fãcut o organizare re-
feritoare la secþiile de votare. Tre-
buie sã ne luãm mãsuri, pentru cã

PSD are ºi simpatizanþi, dar are ºi
metode de fraudare a alegerilor.
Amintesc faptul cã la alegerile eu-
roparlamentare în Dolj, peste
30.000 de persoane au votat pe lis-
te suplimentare. Nu mai vorbim de
ceea ce s-a întâmplat la Referen-
dumul din 2012”, a spus Marian
Jean Marinescu.

Premizele unui vot
multiplu

Europarlamentarul român a vor-
bit ºi despre Ordonanþa de Urgenþã
în baza cãreia Guvernul doreºte sã
legifereze traseismul politic, adicã
primarii pot sã-ºi aleagã în 45 de zile
partidul, numai cã ordonanþa cu pri-
cina nu a trecut de Camera Deputa-
þilor. „Ordonanþa cu aleºii locali, pe
lângã faptul cã este pe lângã oricare
regulã de bun simþ, ea poate sã cre-
eze ºi o situaþie foarte periculoasã.

Securitatea unui stat se bazeazã ºi
pe administraþia localã ºi centralã.
Aceastã ordonanþã a creat un deze-
chilibru major. Sunt presiuni foarte
mari fãcute de oameni care circulã
prin judeþ, aceºtia le spun primarilor
cã li se vor tãia diverse finanþãri sau,
dupã caz, o sã li se dea anumite fi-
nanþãri. Îi ºantajeazã ºi cu pierderea
locurilor de muncã etc. Nu suntem

de acord nici cu ideea cã se poate
vota ºi cu paºaportul ºi cu cartea de
identitate. Poate cu paºaportul diplo-
matic, asta e altceva. Dar dacã laºi
posibilitatea ºi cu paºaportul, ºi cu
cartea, îmi imaginez ce va fi. Se va
vota ºi cu paºaportul, ºi cu cartea
de identitate. Adicã vorbim de un vot
multiplu”, a mai spus co-preºedin-
tele ACL Dolj.

În rezoluþia privind situaþia
din Irak ºi Siria ºi ofensiva gru-
pãrii Statul Islamic, Parlamentul
European îºi exprimã preocupa-
rea faþã de deteriorarea securi-
tãþii ºi a situaþiei umanitare ca ur-
mare a ocupãrii unor pãrþi din
teritoriile acestor þãri de cãtre
Statul Islamic (SI). Astfel, eu-
rodeputaþii condamnã cu fermi-
tate asasinatele aleatorii ºi încãl-
carea drepturilor omului comi-
se de cãtre combatanþii SI ºi de
alte organizaþii teroriste împotri-
va minoritãþilor religioase, etni-
ce ºi a celor mai vulnerabile ca-
tegorii.

Israel ºi Palestina dupã rãzboiul
din Gaza ºi rolul Uniunii Europene

Rezoluþia Parlamentului Euro-
pean privind Israel ºi Palestina,
adoptatã joi, salutã acordul de în-
cetare a focului, mediat de Egipt,
ºi îndeamnã Uniunea Europeanã sã
participe efectiv la efortul umani-
tar urgent. Totodatã, eurodeputa-
þii îndeamnã din nou Uniunea Eu-
ropeanã ºi statele membre sã joa-

Europarlamentarul Victor Boºtinaru:

„Condamnãm cu fermitate Rusia pentru cã poartã
un rãzboi hibrid nedeclarat împotriva Ucrainei”

Parlamentul European reunit la Strasbourg a adoptat o
serie de rezoluþii menite sã rãspundã conflictelor de pe

glob printr-o implicare mai profundã a instituþiilor europe-
ne în soluþionarea lor ºi în reducerea impactului crizelor
umanitare. Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepre-

ºedintele pentru politicã externã al Grupului S&D ºi
semnatarul rezoluþiilor adoptate de Parlamentul European,
a subliniat faptul cã utilizarea violenþei este inacceptabilã,

iar Uniunii Europene îi revine datoria de a acþiona.

ce un rol politic mai
activ, inclusiv în cadrul
Cvartetului, în încerca-
rea de a încheia o pace
dreaptã ºi durabilã în-
tre israelieni ºi palesti-
nieni. „Rezoluþia adop-
tatã este una echilibratã, fiind re-
zultatul eforturilor comune ale gru-
purilor politice. Este dovada fap-
tului cã Parlamentul European luptã
pentru pace în Orientul Mijlociu,
în condiþiile în care Europa a lipsit
în ultimele luni din aceastã zonã.
Uniunea Europeanã nu mai trebuie
sã fie în mod exclusiv un donator,
ci trebuie sã fie implicatã în pro-
iectul de negociere. De aceea sunt
încântat cã noul Înalt Reprezentant
al Uniunii oferã o atenþie deosebitã
Orientului Mijlociu”, a declarat Vic-
tor Boºtinaru în intervenþia sa în
cadrul dezbaterilor din Parlamen-
tul European.

Situaþia din Ucraina ºi stadiul
actual al relaþiilor UE-Rusia

Rezoluþia Parlamentului Euro-
pean privind situaþia din Ucraina

salutã semnarea acordului de în-
cetare a focului de la Minsk ºi
face un apel cãtre toate pãrþile
sã depunã toate eforturile pen-
tru aplicarea sa în întregime.
Acest proces presupune fãrã
echivoc: controlul permanent ºi
eficient al frontierei Ucrainei
verificat de cãtre OSCE, retra-
gerea completã ºi necondiþiona-
tã a trupelor ruseºti, a grupãri-
lor armate ilegale, a echipamen-
tului militar ºi a mercenarilor de
pe teritoriul recunoscut pe plan
internaþional al Ucrainei, precum
ºi eliberarea ostaticilor. Eurode-
putaþii condamnã cu fermitate
Federaþia Rusã pentru cã poartã
un rãzboi hibrid nedeclarat îm-
potriva Ucrainei, folosind forþe-
le regulate ruse ºi sprijinind gru-
purile armate ilegal.

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a declarat, ieri, la
Craiova, cã referendumul din
Scoþia a fost un moment impor-
tant pentru Europa, pentru cã a
fost un eveniment oficial recu-
noscut, participarea fiind foarte
mare, de peste 80%. Diferenþa a
fost, de asemenea, semnificativã.
„S-ar fi putut crea un precedent
foarte periculos, dar cred cã era
mai periculos pentru ei, asta
înseamnã o ieºire din UE ºi ar fi
fost o mare problemã. A fost un
moment extrem de important
pentru scoþieni. Ar fi fost un
precedent periculos pentru
Europa. Situaþia nu este asemã-
nãtoare cu ceea ce se întâmplã în
România, cu Þinutul Secuiesc.
Motivele pentru care s-ar face
aceastã propunere de cãtre
UDMR este strict legatã de

minoritãþi. Judeþele Cluj, Braºov,
Alba s-au dezvoltat economic, iar
Harghita ºi Covasna au rãmas
foarte sãrace. De aici se poate
trage o concluzie”, a subliniat
vicepreºedintele EPP.

Manfred Weber, preºedinte-
le grupului PPE din Parlamen-
tul European: „Scoþienii au arã-
tat cã preferã stabilitatea, în Ma-
rea Britanie ºi în interiorul Uniu-
nii Europene. Stabilitatea este im-
portantã pentru stimularea creºte-
rii economice ºi crearea de locuri
de muncã. Cu toate acestea, nu-
mãrul de cetãþeni care au exprimat
aspiraþia lor pentru independenþã nu
poate fi ignorat. Facem apel la gu-
vernul britanic sã þinã cont de fap-
tul cã un numãr important de oa-
meni din Scotia sunt pro-europeni”.
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Săptămâna aceasta, Minis terul Sănătăţii a înc e-
put procedura de achiziţie a dozelor de vacc in ne-
cesare campaniei din şcoli, urmând ca imunizarea
propriu-zisă să demareze cel mai probabil în luna
noiembrie.

Peste o lună şi jumătate,  elevii de şapte ani vor
trebui să fac ă vaccinul ROR (rujeolă, oreion, ru-
beolă) , în timp c e şcolarii cu vârs ta între 6 şi 8 ani,
vaccinul polio inactivat. Pe de altă parte, în luna
decembrie, elevii de 14 ani vor trebui să se vacc i-
neze antidifterotetanic.  Reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii sus ţin că au luat toate măsurile, astfel în-
cât să nu existe sincope în derularea campaniei de
vacc inare a elevilor. Numărul es timativ de doze
pentru ROR es te de 380.000, pentru dT – 340.000,
iar pentru VPI – de 250.000.

Campania de vaccinare în şcoli
va începe în noiembrie

Conform calendarului de vaccinări, pentru elevii
din învăţământul primar şi gimnazial, imunizarea se
face la vârstele de 7, 6-8 ani şi 14 ani. Astfel, pe lista
de vaccinuri se regăsesc vaccinul rujeolic-rubeolic-
oreion, care se face la şapte ani – în clasa I, vaccinul
polio-inactivat, care se administrează la vârsta de 6-8
ani şi vaccinul diftero-tetanic pediatric pentru adulţi,
care se face la 14 ani – în clasa a VIII-a. În lipsa
imunizării, medicii vorbesc de o serie de efecte ne-
faste. Spre exemplu, o fată care nu este vaccinată
antirubeolic şi face apoi boala în timpul sarcinii riscă
să nască un copil cu malformaţii.

Pentru prima dată, anul trecut, s-a inclus această
vaccinare şi la copiii în vârstă de 6 ani, care sunt în
clasa pregătitoare.

RADU ILICEANU

Aproximativ unu la sută din po-
pulaţie este afectată de poliartrita
reumatoidă,  incidenţa fiind de trei
ori mai mare la femei, comparativ
cu bărbaţii. Vârs ta medie la debut
este între 25-40 de ani. În con-
textul în care sunt afectate per-
soane tinere, iar  boala are o evo-
luţia severă, cronică şi invalidan-
tă, nu este doar o problemă medi-
cală, ci şi una socială. Poliartrita
reumatoidă afectează viaţa profe-
sională, aproximativ 20-30% din
pacienţi suferă de dizabilitate per-
manentă legată de muncă încă din
primii 2-3 ani de boală, iar  60%
din aceştia îşi pierd locul de mun-
că în primii 10 ani de la declanşa-
rea bolii.

În aceste c ondiţii,  Liga Româ-
nă c ontra Reumatismului a lansat
săptămâna aceas ta campania de
informare „Mâini cu viaţă”, care
are ca scop creşterea notorietăţii
poliartritei reumatoide şi creşterea
adresabilităţii c ătre medicul reu-
matolog. Prin acţiuni dedicate pa-
cienţilor şi publicului larg, cam-

Bolile reumatice ar putea fi incluse în
Strategia Naţională pentru Sănătate
Afecţiuni precum cancerul pulmonar, ciroza hepatică sau diabetul zaharat ră-
mân în urma bolilor reumatice din punctul de vedere al impactului. Cel puţin
aşa consideră specialiştii, care susţin includerea reumatismului în Strategia Na-
ţională de Sănătate 2014-2020 şi în Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020
pentru implementarea strategiei naţionale.

pania îşi propune să crească no-
torietatea bolii şi adresabilitatea că-
tre medicul reumatolog. Diagnos-
ticarea timpurie, urmarea unui tra-
tament adec vat,  rec omandat de
medicul reumatolog, precum şi
realizarea unui plan de manage-
ment al bolii pot încetini proc esul
de evoluţie a acesteia.
Boala poate afecta
şi alte organe

Poliartrita reumatoidă netrata-
tă sau tratată nec orespunzător
poate afecta şi alte organe pre-
cum inima, plămânii sau rinichii.
Din totalul c azurilor  de dec es în-
registrate la pac ienţii cu poliar-
tr ită reumatoidă,  40% sunt cau-
zate de afecţiunile cardiovasc u-
lare, 20% de infecţii (în princ i-
pal cele ale plămânilor) iar restul
de complicaţii renale, neurologi-
ce sau de afecţiuni maligne (le-
uc emie, mielom multiplu).  „Sta-
tistic ile arată că se produce o re-
duc ere a duratei medii de viaţă cu
5-10 ani, ceea ce este o conse-

cinţă importantă. Acest lucru apa-
re din cauza faptului c ă boala
poate să genereze c omplicaţii la
nivelul organelor interne. Poliar-
tr ita reumatoidă nu este doar o
boală a articulaţiilor,  ea afectea-
ză organismul în întregul lui ş i din
ac eastă c auză poate să antreneze
astfel de probleme.  Pentru că po-

liartrita reumatoidă are un impact
atât de mare asupra calităţii vieţii
pacienţilor, dar ş i din punct de ve-
dere soc ial, lansăm c ampania
«Mâini cu viaţă», pr in care vrem
să c reştem notorietatea afecţiunii
şi adresabilitatea c ătre medic ul
reumatolog”, a declarat Cătălin
Codreanu, medic reumatolog.
O povară financiară

Pierderea treptată a func ţiilor
afec tează oric e domeniu, de la
loc ul de muncă la petrecerea tim-
pului liber  sau relaţiile sociale.
Bolile reumatice afec tează la ni-

vel mondial 1,7 miliarde de oa-
meni ş i ocupă locul al patrulea
ca impact asupra sănătăţii gene-
rale a populaţiei lumii,  cu o creş-
tere de 45% în ultimii 20 de ani.
În Uniunea Europeană, aproxi-
mativ 100 de milioane de per-
soane suferă de boli reumatic e,
25% din totalul costurilor pro-
duse de boli f iind cauzate de
ac es tea. În consec inţă,  UE a in-
clus  bolile reumatice între prio-
r ităţile programului HORIZON
2020, adoptat de Parlamentul Eu-
ropean în decembrie 2013.

Pe lângă impactul pe care po-
liar tr ita reumatoidă îl are asupra
pacientului, aceasta determină şi
o povară financiară importantă
asupra bugetelor naţionale de în-
grijir i de sănătate,  c auzată de
costurilor legate de spitalizări şi
sc ăderea productivităţii la loc ul
de muncă.  Poliartr ita reumatoi-
dă debutează la cel mai produc-
tiv segment de populaţie, cel cu
vârs te între 25 şi 40 de ani. Cu
cât boala apare mai devreme, cu
atât c reşte probabilitatea de a
dezvolta complic aţii severe.  Ex-
perţii es timează că poliartrita reu-
matoidă provoacă cele mai mari
pierderi ec onomice,  c omparativ
cu oricare altă boală.

RADU ILICEANU

Pagină realizată de RADU ILICEANU
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Săptămâna viitoare începe

cazarea studenţilor în cămine
Universitatea din Craiova, prin Direcţia Ad-

ministrativă şi Cămine – Cantine, împreună cu
Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti a anunţat
că din 26 septembrie vor începe cazările studen-
ţilor în căminele studenţeşti.

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Studenţii din anii II, III şi IV se vor caza în zilele de
26 şi 27 septembrie, iar cei din anul I vor putea ocupa
un loc în cămin pe 29 septembrie, în intervalul orar
8.00-12.00 şi 13.00-18.00. Pentru a putea ocupa un
loc în cămin, studenţii au nevoie de câteva documen-
te: dispoziţie repartizare loc cămin de la comisia de
cazare a facultăţii; buletin identitate sau carte identita-
te (original + două xerocopii); certificat căsătorie (xe-
rocopie) pentru studenţii familişti; adeverinţă de la
facultate cu menţiunea buget sau taxă; 5 lei contrava-
loarea pentru viza de flotant.

În ceea ce-i priveşte pe copiii personalului didactic

aflat în activitate, aceştia trebuie să aducă o adeverin-
ţă emisă de unitatea de învăţământ şi vizată de In-
spectoratul Şcolar Judeţean (în original), iar cei ai căror
părinţi sunt cadre didactice pensionate au nevoie de o
adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ şi vizată
de Inspectoratul Şcolar Judeţean care atestă faptul
că părintele a desfăşurat activitate didactică cel puţin
10 ani (în original).

Studenţii străini vor depune la dosarul necesar ca-
zării paşaportul sau cartea de identitate şi adeverinţa
de student eliberată de secretariatul facultăţii. Copiii
instituţionalizaţi au nevoie de o adresă din partea cen-
trului de plasament prin care se comunică contul din
care se face plata, iar studenţii orfani de ambii părinţi
trebuie să depună la dosar copii ale certificatelor de
deces.

Soluţionarea cererilor de c azare se va afişa pe
www.ucv.ro şi www.cosucv.ro în data de 20 sep-
tembrie.

Universitatea din Craiova
va acorda titlul de Doctor
Honoris Causa Mariei Iliescu

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova va acor-
da titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova prof.
univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu.

Profesor emerit la Institutul de
Romanistică „Franz-Leopold” din
cadrul Universităţii din Innsbruck
(Austria), Maria Iliescu este preşe-
dinte de onoare al Societăţii Inter-
naţionale de Lingvistică şi Filologie
Romanică, profesor conducător de
doctorat la Universitatea din In-
nsbruck şi la Universitatea din Cra-
iova, Doctor Honoris Causa al mai
multor universităţi din ţară şi străi-
nătate (Universitatea din Innsbruck,
Universitatea de Vest din Timişoa-
ra, Universitatea din Bucureş ti),
membru de onoare al Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan –Alexan-
dru Rosetti” al Academiei Române.

Evenimentul de acordare a titlu-
lui de Doctor Honoris Causa al Uni-
versităţii din Craiova se va desfă-
şura luni, 22 septembrie, ora 11.00,
în Sala Albastră.

Decizia Senatului Universităţii
craiovene de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa profesoru-
lui Maria I liescu reprezintă atât
manifestarea recunoaşterii presti-

gioasei sale activităţi ştiinţifice din
domeniul filologiei romanice, cât
şi continuarea unei tradiţii începu-
te cu mulţi ani în urmă, prin care
Universitatea din Craiova îşi expri-
mă admiraţia şi preţuirea faţă de
personalităţi marc ante ale lumii
academice internaţionale.

Pentru a putea participa la acest
concurs, fiecare şcoală trebuie să
desfăşoare intern o competiţie în-
tre colegii de clasă pentru a alege
cea mai interesantă aventură din
vacanţa mare,  reprezentată sub
formă de compunere, eseu, poe-
zie sau desen. Ca o şcoală să fie
eligibilă pentru concurs, trebuie să
trimită lucrările a cel puţin jumăta-
te din numărul de clase (1 clasa =
1 lucrare).

Asociaţia Telefonul Copilului se
adresează exc lus iv şcolilor  din

A doua ediţie a concursului
„Aventuri din vacanţa mare”
pentru elevii din mediul rural

Asociaţia Telefonul Copilului organizează concursul
„Aventuri din vacanţa mare” – ediţia a II-a, în urma căruia
se vor oferi drept Premiu I rechizite şcolare şi albume edu-
caţionale pentru întregul col ectiv al şcolii câştigătoare,
precum şi premii constând în rechizite pentru câştigătorii
Premiilor al II-lea şi al III-lea.

mediul rural. Juriul va evalua în-
scrierile în func ţie de mai multe
criterii (numărul de clase implica-
te dintr-o şcoală, dar nu mai puţin
de jumătate din numărul total al
claselor dintr-o şcoală; originalita-
tea lucrărilor; diversitatea lucrări-
lor; creativitatea lucrărilor) şi le va
nota cu puncte de la 1 la 10. Noti-
ficări despre situaţia înscrierilor vor
fi transmise exclusiv prin pagina
de Facebook a asociaţiei, https://
www.facebook.com/asociatiatele-
fonulcopilului.

„Sprijinul cadrelor didactice
este esenţial”

Concursul se desfăşoară în pe-
rioada 19 septembrie – 7 octom-
brie a.c., iar şcolile câştigătoare vor
fi anunţate pe data de 15 octom-

brie a.c. Regulamentul concursu-
lui este expus pe website-ul Aso-
c iaţiei Telefonul Copilului –
www.telefonulcopilului.ro. Lucră-
rile se trimit pe adresa de email
c oncurs@telefonulcopilului. ro.
„Pentru că lucrările vor apărea pe
pagina Facebook a asociaţiei şi pe

website-ul www.telefonulcopilu-
lui.ro, este obligatoriu ca toţi par-
ticipanţii să aibă acordul părinţilor.
Sprijinul cadrelor didactice este
esenţial şi în acest sens le rugăm
să îi ajute pe copiii participanţi să
înscrie şcoala în concurs”, preci-
zează organizatorii concursului.

Programul festivalului, care începe la ora 9.00,
include demonstraţii de oină, prezentarea unui
studiu realizat de specialişti ai Secţiei de Etno-
grafie a Muzeului Olteniei pe marginea cărţii
„Magia Jocului – Tradiţie şi continuitate”, ver-
nisajul unei expoziţii de păpuşi tradiţionale, un
spectacol de dans, dar şi demonstraţii de jocuri
ale copilăriei. De asemenea, în cadrul festivalu-
lui va avea loc şi un spectacol de teatru pentru
copii, susţinut de actori de la Teatrul pentru Co-
pii şi Tineret „Colibri”.

«Festivalul face parte din proiectul „Moşteni-

Festivalul jocurilor tradiţionale, la Giurgiţa
Direcţia

Judeţeană
pentru Sport şi
Tineret Dolj –
Centrul de
Tineret Giurgi-
ţa, în partene-
riat cu Primăria
Giurgiţa,
organizează
astăzi prima
ediţie a Festiva-
lului jocurilor
tradiţionale.

Manifestarea este realizată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Giurgiţa,  Muzeul Olteniei –
Secţia de Etnografie, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Asociaţia Tinerilor Olteni Soli-
dari, Asociaţia pentru Tineri Streets, Dans Conspiracy şi Clubul Sportiv Hoina Craiova.

re vie”, al cărui scop este promovarea valorilor
culturii populare în rândul tinerilor, iar iniţiatorii
acţiunii vor să arate că jocurile copilăriei repre-
zintă o parte importantă a  patrimoniului cultural
românesc. Tinerii de la Centrul de Tineret Giur-
giţa, implicaţi în organizarea Festivalul jocuri-
lor tradiţionale, îşi propun să readucă  în atenţia
tinerilor faptul că  jocurile copilăriei pot să re-
prezinte o alternativă la consumul excesiv de in-
ternet», a declarat Alina Ionescu, director exe-
cutiv în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport
şi Tineret Dolj.
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Primul dintre evenimentele -
„rezervate” Baroului Dolj va avea
loc pe 7 oc tombrie,  ora 20.00,
la Filarmonica „Oltenia”: c on-
certul „Uverturi celebre”, sub
bagheta dir ijorală a maestrului
Alexandru Iosub, solist fiind vio-
lonistul Alexandru Marian.  Pe 11
oc tombrie, ora 19.00, membrii
Baroului sunt invitaţi la Opera
Română Craiova. Nu mai puţin
de 150 de bilete au fost deja
ac hiziţionate la premiera specta-

„Toamna culturală a Baroului Dolj”
„Toamna Culturală a B aroului Dolj” –

e diţia a II-a continuă tradiţia privind orga-
nizare a unor evenimente  culturale  de dica-
te me mbrilor B aroului Dolj în pe rioada oc-
tombrie -noie mbrie  2014. În ace s t se ns ,

Consiliul B aroului Dolj îi invită pe  mem-
brii B aroului la s pe ctacole le organizate  la
instituţii de cultură pre cum Filarmonica
„Olte nia”, Opera Română Craiova s au Te -
atrul Naţional „Marin Sore scu” .

c olului „Don Giov anni” ,  de
W.A.  Mozart. De asemenea, pe

16 noiembrie, ora 18.00, la Tea-
trul Naţional „Marin Sorescu” se

va juc a exc lusiv pentru avocaţi
spec tac olul „Familia Tot”, de-
 Orkeny Istvan,  în regia lui Boc-
sardi Laszlo.

Potr ivit prof . univ. dr.  Ion
Turcule anu ,  avoc at,  dec anul
Baroului Dolj, «„Toamna Cultu-
rală a Baroului Dolj” se înscrie
în acţiunile de promovare a cul-
turii pe care Baroul Dolj le-a în-
treprins cu regularitate în ulti-
mii ani ş i a fost organizată pen-
tru prima dată în istoria institu-

ţiei în anul 2013. Ca şi în c azul
c elorlalte ac ţiuni profes ionale,
sociale sau c ultural-sportive,
sperăm că ş i aceas ta îş i va găsi
locul în rândul evenimentelor pe
c are Baroul le va organiza în
mod tradiţional,  în f iecare an».
Av. Ion Turculeanu a adăugat că
prin organizarea ac es tei serii de
evenimente, Baroul Dolj sus ţine,
de asemenea, proiec tul „Craio-
va – Capitală Culturală Europea-
nă 2021”.

Câştigătorul Concursului In-
ternaţional „George Enescu” la
secţiunea Vioară a fost desem-
nat joi seara, în urma unei serii de
trei concerte extraordinare alături
de Orchestra Filarmonicii „Geor-
ge Enescu”, desfăşurate pe sce-
na Ateneului Român. Astfel, Pre-
miul I i-a revenit violonistului Şte-
fan Tarara (Germania), Premiul

al II-lea – violonistului Fedor Rou-
dine (Franţa), iar Premiul al III-
lea a fost câştigat de violonista
Wonhee Bae (Coreea de Sud).
Rezultatele au fost anunţate la fi-
nalul unei seri în care s-au inter-
pretat „Concertul pentru Vioa-
ră şi Orchestră în Re Major
Op. 35”, de Piotr Ilici Ceaikov-
ski, şi „Concertul în re minor
op. 47 pentru vioară şi orches-
tră”, de Jean Sibelius, informea-
ză organizatorii evenimentului.

Laureaţii Concursului „Enescu”
2014 la secţiunea Vioară au fost

Violonistul Ştefan Tarara, câştigătorul Concursului Internaţional „George
Enescu” 2014 la secţiunea Vioară, va susţine un recital la Craiova

Violonistul de origine română
Ştefan Tarara, actualmente stabi-
lit în Germania, a câştigat Concur-
sul Internaţional „George Enescu”
– secţiunea Vioară, primind ropo-
te de aplauze din partea publicu-
lui prezent joi seara la Ateneul
Român din Capitală, după ce a in-
terpretat „Concertul pentru Vioa-
ră” de Piotr Ilici Ceaikovski.

Peste o săptămână, mai precis
vineri, 26 septembri e, de la ora
19.00, tânărul muzician se va afla
pe scena Filarmonicii „Oltenia”,

Ştefan Tarara, violonist de origine română
stabilit în Germania, s-a născut pe 2 mai 1986. A
absolvit în 2012 masteratul în interpretare speciali-
zată pentru solişti, cu note maxime, la Universita-
tea de Muzică din Zurich. A concertat, în calitate
de solist, alături de orchestre precum SWR Radio
Orchestra, Munchner Rundfunkorchester, RTV
Symphony Orchestra Ljubljana. Pe lângă cursuri-
le de măiestrie pe care le susţine în Europa, din
2014, Ştefan Tarara este asistentul lui Zakhar Bron
în Interlaken, Elveţia, iar din 2010 este concertma-

estru în Orchestra Filarmonicii din Mannheim. Prin
bursa germană Musikleben a obţinut privilegiul de a

cânta pe o vioară de Nicolo Gagliano. Printre cele mai
importante distincţii obţinute de artist până în prezent se

numără Premiul al III-lea la Concursul Internaţional „H. Wieniawski” (Poznan,
2011), Premiul I la Concursul Internaţional de Vioară „R. Lipizer” (Italia, 2011) şi
Premiul al II-lea la Concursul Internaţional „Tibor Varga” (2008).

undeva va susţine un recital împre-
ună cu pianista Lora-Evelin Vako-
va-Tarara. Programul va cuprinde
Romanţa nr. 2 în Fa major, op. 50,
de Ludwig van Beethoven, Sonata
nr. 3 în Re minor, op. 108, de Johan-
nes Brahms, şi Sonata nr. 3 în La
minor, op. 25, „în caracter popular
românesc”, de George Enescu.

Bi letele s-au pus în vânzare l a
Agenţi a Fi l armonici i craiove-
ne: costă 10 lei, cu reducere l a
jumătate pentru el evi, studenţi
şi pensionari .

Pagină realizată de MAGDA BRATU

desemnaţi de juriul internaţional, la
ceremonia de gală, care a avut loc
în Sala Mare a Ateneului Român,
cu participarea extraordinară a
Orchestrei Filarmonicii „George
Enescu”. Publicul prezent la Ate-
neul Român a aplaudat intens când
Pierre Amoyal, preşedintele juriu-
lui secţiunii de Vioară, a anunţat
numele câştigătorului, Ştefan Ta-

rara, violonist de origine
română stabilit în Ger-
mania. Următoarele fi-
nale ale Concursului
Enescu se vor desfăşu-
ra pe 21 septembrie –
secţiunea Violoncel şi
pe 27 septembrie – sec-
ţiunea Pian.

Concursul Inter-
naţional „Ge orge
Enescu” deschide dru-
mul spre cariere inter-
naţionale pentru tineri
artişti. Mari nume ale

muzicii clasice
de astăzi, pre-
cum Ra du
Lupu, Alexan-
dru Tomescu şi
Elisabeth Leon-
skaja, au debutat ca laureaţi ai
Concursului „Enescu”, dovedind
că în muzica clasică internaţiona-
lă România contează. „Acest
concurs este dedicat lui George
Enescu. Vă asigur că, pentru ini-
ma unui francez, Enescu este
foarte important. Sunt atât de fe-
ricit că un asemenea concurs îi
este dedicat compozitorului ro-
mân”, a spus Pierre Amoyal. Pre-
miile concursului au o valoare de
peste 100.000 de euro, iar trofe-
ele poartă semnătura artistei Iu-
lia Năstase şi sunt realizate din

sticlă. De asemenea, Ştefan Ta-
rara va susţine un concert la
Festivalul de la Ravello, Italia,
în 2015, Fedor Roudine va be-
neficia de un masterclass oferit
de Kronberg Acade my, iar
Wonhee Bae, de un masterclass
la Academia din Viena.

Concursul Inter naţ ional
„George Enescu” este construit
ca o prelungire firească a Fes-
tivalului „George Enescu”, cel
mai important eveniment cultu-
ral internaţional organizat de
România. La fel cum George

Enescu îi sprijinea în timpul vie-
ţii pe tinerii muzicieni (în calita-
te de director onorific al Aso-
ciaţiei Muzicale Române, com-
pozitorul român a făcut donaţii
substanţiale pentru a plăti bur-
sele acordate muzicienilor, iar în
anul 1912 a susţinut un turneu
în România, strângând peste o
mie de lire sterline pentru a în-
fiinţa şi acorda un premiu naţi-
onal de compoziţie), Concursul
„Enescu” descoperă, susţine şi
promovează tinerele talente din
întreaga lume.

Lora-Evelin
Vakova-Tarara
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Aviaþia militarã francezã a efec-
tuat, ieri dimineaþã, primele raiduri
aeriene asupra unor poziþii ale gru-
pului terorist sunnit Stat Islamic
(SI), în Irak, distrugând un depo-
zit logistic al organizaþiei insurgen-
te, a anunþat preºedinþia Franþei,
citatã de AFP. „Vineri dimineaþã,
avioane militare Rafale au atacat
pentru prima datã un depozit lo-
gistic al teroriºtilor organizaþiei Stat
Islamic, în nord-estul Irakului.
Obiectivul a fost distrus în totali-
tate”, preciza comunicatul. „Ope-
raþiunile vor continua zilele urmã-
toare”, mai adãuga textul. Preºe-
dintele Franþei, François Hollande,
a autorizat, joi, raiduri aeriene în
Irak, împotriva poziþiilor grupului
terorist Stat Islamic, dând asigu-
rãri cã nu vor fi trimise trupe la
sol ºi cã aviaþia francezã nu va
efectua bombardamente în Siria.
Grupul terorist Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Siria, Stat Isla-
mic în Irak ºi Levant - SI/SIIS/
SIIL) ocupã vaste regiuni din es-
tul Siriei ºi din nord-vestul Iraku-
lui, unde a instituit un „califat isla-
mic” ºi a decapitat doi cetãþeni
americani ºi un britanic. Peste 50
de þãri s-au angajat sã participe la
coaliþia internaþionalã contra SI,

Referendum în Scoþia: Gordon Brown,Referendum în Scoþia: Gordon Brown,Referendum în Scoþia: Gordon Brown,Referendum în Scoþia: Gordon Brown,Referendum în Scoþia: Gordon Brown,
salvatorul Regatului Unit!salvatorul Regatului Unit!salvatorul Regatului Unit!salvatorul Regatului Unit!salvatorul Regatului Unit!

Regatul Unit a supravieþuit. Scoþienii au
respins independenþa printr-un vot clar, majo-
ritar, de 55%, la o participare record de 85%,
potrivit rezultatelor definitive. Sondajele au evi-
tat un fiasco, dar n-au anticipat ecartul între
„Da” ºi „Nu”, cele douã tabere fiind foarte apro-
piate pânã în ultimele zile de dinaintea votului.
Mai multe circumscripþii (comitate) s-au pro-
nunþat de o facturã clarã contra independenþei:
Edinbourgh (61%), Aberdeen (59%), Stirling –
bastion istoric al naþionalismului – (60%), Perth
(60%), Insulele Shetland (64%). Doar la Glas-
gow „Da” a avut 53%, dar la o participare infe-
rioarã mediei naþionale, ºi Dunde (57%). ªeful
Partidului Naþional Scoþian, premierul Alex Sal-
mond, a admis înfrângerea ºi a mulþumit celor
1,6 milioane de scoþieni care au votat pentru
independenþã ºi îndeosebi locuitorilor din Glas-
gow. „Scoþienii au decis în majoritatea lor sã
nu voteze pentru independenþã. Accept verdic-
tul urnelor ºi chem scoþienii sã accepte decizia
poporului”, a spus el în faþa suporterilor. Într-
o declaraþie la Downing Street 10, premierul
britanic David Cameron s-a arãtat mulþumit de
rezultat ºi s-a felicitat pentru cã a lãsat poporul
scoþian sã se pronunþe asupra destinului sãu de

o manierã democraticã. El a
promis cã angajamentele pri-
vind descentralizarea în fa-
voarea Scoþiei vor fi onorate.
Unioniºtii, la rândul lor, s-au
felicitat pentru victoria „uni-
tãþii prin diviziune”. A fãcut-
o Alistair Darling, ºeful celor
de la „Better Together”. Prin
victoria lui „Nu” la referendu-
mul pentru independenþa Sco-
þiei, David Cameron a evitat
umilirea ºi poate demisia sa.
Dar cel care l-a salvat este
Gordon Brown, care n-a vrut
ca David Cameron sã rãmânã
în istorie ca premierul artizan
al dezmembrãrii Regatului
Unit. Dupã un început de cam-
panie dezastruos pentru uni-
oniºti, aceºtia au fãcut apel la
fostul premier laburist, într-un moment în care
sondajele dãdeau „Da” înaintea lui „Nu”. Gor-
don Brown este unul dintre rarii oameni politici
pentru care Alex Salmond, ºeful independen-
tiºtilor scoþieni, avea respect. Fostul lider labu-

rist, nãscut la Giffnock,
micã localitate lângã
Glasgow, în sudul Sco-
þiei, este unul dintre pu-
þinii politicieni britanici
care în þara natalã are un
indice de satisfacþie de
32%. A dat o coloraturã
pozitivã campaniei, dez-
voltând argumente soli-
de. A profitat de campa-
nie pentru a critica poli-

tica de austeritate a coaliþiei aflate la putere (con-
servatori ºi liberal-democraþi), vinovatã în opi-
nia sa de întãrirea independentiºtilor. Alegãtorii
laburiºti, bãnuiþi a fi partizanii uniunii, l-au ur-
mat. Gordon Brown apare acum ca un politician
a cãrui carierã încã nu s-a terminat, opineazã
„Financial Times”. Transformarea Înaltei Camere
britanice, actuala Camerã a Lorzilor, într-o in-
stanþã a aleºilor principalelor regiuni, este una
din propunerile sale. Ar putea deveni liderul ei,
cum sugereazã „The Guardian”. Ar putea pre-
tinde, de asemenea, postul de prim-ministru al
Scoþiei, cum avanseazã „Financial Times”. En-
glezii, galezii ºi nord-irlandezii au asistat ca spec-
tatori la un scrutin determinant pentru soarta
Regatului Unit. Un mesaj de la reginã era aºtep-
tat în cursul zilei de ieri.

Aviaþia militarã francezã a început
sã efectueze raiduri aeriene în Irak

potrivit Washingtonului, relateazã
AFP, care prezintã rolul fiecãrui stat
în parte. Aproximativ 30 dintre
aceste þãri s-au angajat luni, la con-
ferinþa internaþionalã de Paris, pen-
tru susþinerea Irakului „prin toate
mijloacele necesare”, inclusiv cu
ajutor militar. La sfârºitul unui tur-
neu diplomatic, secretarul de stat
american, John Kerry, a obþinut,
la Jeddah, un angajament, eventual
militar, din partea a zece þãri ara-
be, printre care ºi Arabia Sauditã.

Iranul, care nu a fost invitat la con-
ferinþa de la Paris, a afirmat cã nu
doreºte sub nici o formã sã parti-
cipe la coaliþia internaþionalã. Wa-
shingtonul a respins orice coope-
rare pe acest subiect cu Tehera-
nul, care, totuºi, ajutã forþele kur-
de. Preºedintele iranian, Hassan
Rohani, a criticat refuzul Statelor
Unite de a trimite trupe terestre.
Din cele 50 de þãri participante la
coaliþia internaþionalã unele - res-
pectiv SUA, Franþa, Marea Brita-

nie, Arabia Sauditã, Canada, Aus-
tralia, Turcia, Germania, Italia,
Cehia, Albania, Polonia, Danemar-
ca, Estonia ºi Egipt - vor oferi spri-
jin militar. La rândul lor, nici SI nu
a stat degeaba, militanþi ai sãi din
provincia Ninive, din nord-vestul
Irakului, creând o forþã de poliþie
pentru „a aplica ordinele justiþiei re-
ligioase”, potrivit unui cunoscut
site al islamiºtilor, relata ieri Reu-
ters. Fotografiile publicate pe site
înfãþiºeazã oameni înarmaþi îmbrã-
caþi în negru, având înscrise pe
braþ cuvintele „Poliþia islamicã a
statului Ninive”. Potrivit textului
apãrut pe Internet, forþa „va menþi-
ne ordinea ºi va aresta vinovaþii ºi
corupþii” ºi va fi diferitã de forþele
de poliþie din alte state, descrise ca
„o unealtã pentru reprimarea disi-
denþilor”. Locuitorii din Ninive au
declarat însã cã principala misiu-
ne a forþei pare sã fie reþinerea ce-
lor pe care îi considerã opuºi cau-
zei lor. Poliþia a stabilit puncte de
control pe drumuri ºi a efectuat
razii la domiciliu. Statul Islamic a
preluat în iunie controlul asupra
oraºelor irakiene Mosul ºi Tikrit ºi
a anunþat crearea unui califat isla-
mic în zona pe care o controleazã
în Irak ºi Siria.

Germania îºi înãspreºte
politica de azil

Germania, principala destinaþie
europeanã a solicitanþilor de azil, îºi
va înãspri politica de primire a imi-
granþilor din Balcani, dupã ce, ieri,
Camera superioarã a legislativului,
Bundesrat, care reprezintã statele
regionale, adicã landurile, a dat undã
verde în acest sens, informeazã
AFP. Germania va facilita respin-
gerea solicitanþilor de azil proveniþi
din Serbia, Macedonia ºi Bosnia-
Herþegovina, pe considerentul cã
aceste trei þãri sunt „sigure” ºi nu
practicã persecuþii, torturã, violen-
þe arbitrare, tratamente inumane ºi
degradante. Mai multe asociaþii de
apãrare a drepturilor omului au de-
nunþat aceastã decizie, explicând cã
majoritatea solicitanþilor proveniþi
din aceste trei þãri sunt romi care
sunt supuºi la discriminãri. Circa
200 de persoane au protestat ieri în
faþa Bundesratului împotriva pro-
iectului de lege, care a primit deja
avizul Bundestagului, Camera infe-
rioarã a legislativului german. Can-
celarul Angela Merkel a justificat
proiectul de lege propus de guver-
nul sãu prin necesitatea de a le veni
mai curând în ajutor celor care au
într-adevãr nevoie de el, în special
sirienii, care cer azil în Germania
pentru cã fug de conflictul din þara
lor. Ecologiºtii ºi stânga radicalã —
în opoziþie la nivel federal, dar la
putere în unele landuri — au emis
numeroase rezerve faþã de proiec-
tul de lege, deosebit de controver-
sat fiind argumentul cã Serbia,
Macedonia ºi Bosnia pot fi consi-
derate þãri sigure. În cele din urmã,
guvernul de coaliþie ecologist-so-
cial-democrat din landul Baden-
Wurttemberg (sud-vestul Germa-
niei) a acceptat proiectul, dupã ce
a primit din partea guvernului de la
Berlin asigurãri cã vor fi relaxate
mãsurile în alte domenii, ca de
exemplu arestul la domiciliu. De
patru ani, numãrul cererilor de azil
este în creºtere puternicã în Ger-
mania, prima economie a Europei
ºi þinta celui mai mare numãr de
solicitanþi de azil din UE, înaintea
Franþei.

Ucraina nu va primi statut
special de „aliat nemembru”
al NATO din partea SUA

Preºedintele american, Barack
Obama, a refuzat sã acorde Ucrai-
nei statutul special de „aliat nemem-
bru al NATO” („Major Non-NATO
Ally” - MNNA), a declarat joi seara
ºeful statului ucrainean, Petro Po-
roºenko, într-un interviu acordat
CNN. Rãspunzând la o întrebare a
jurnalistului american care a reali-
zat interviul, Poroºenko a rãspuns:
„Mi-a spus «nu». Avem deja un sta-
tut special”, potrivit agenþiei de presã
Ukrinform. Potrivit preºedintelui
ucrainean, nivelul actual de coope-
rare între Ucraina ºi Statele Unite
este „superior celui prevãzut de sta-
tutul de aliat în afara NATO” ºi pro-
priilor aºteptãri. Liderul ucrainean
a efectuat, joi, o vizitã de lucru în
SUA, în cadrul cãreia a avut o în-
tâlnire cu Obama la Casa Albã ºi a
susþinut un discurs în faþa celor
douã camere reunite ale Congresu-
lui american — Camera Reprezen-
tanþilor ºi Senatul.
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DISPOZIÞIA NR.5648

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind

administraþia publicã localã;
D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în
data de 25.09.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al
Municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului creditelor externe, pe anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al

fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la

Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2014.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la

Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2014.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al Mu-

nicipiului Craiova, pe anul 2014.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei

Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.
9. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi
pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din mu-
nicipiul Craiova, pentru luna octombrie 2014.

10. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Cãmi-
nului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

11. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe proprie-
tatea publicã a municipiului Craiova, aflatã în administrarea Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, situatã în str.Corneliu Coposu, nr.5 E.

12. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a douã locuinþe situate
în municipiul Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11 ºi str.Bi-
bescu, nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33.

13. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca
obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, destinate
închirierii, între titularii contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinþele situate în muni-
cipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.4, ap.7 ºi bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea recalculãrii chiriei aferente locuinþelor pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, situate în municipiul Craiova,
str.Potelu, bl.R1, R3, R5, R7, R7, R9, R11, R13, R15, precum ºi bd.Oltenia, bl.T1, T2, T3.

16. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unui
teren aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaþa Valea Roºie.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii contractului de închiriere încheiat
între S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. ºi S.C. ADEMCOS S.R.L., având ca obiect un
teren din Piaþa Valea Roºie.

18. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C. CRA-
SER S.A., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L., a terenului proprietatea privatã a
municipiului Craiova, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinþe F 5a.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii contractului de concesiune nr.108/
1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Filiala de Reþele Electrice
Craiova (actual S.C. CEZ Distribuþie S.A.).

20. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea
preþului de pornire al închirierii Bazei Sportive „Extensiv”.

21. Proiect de hotãrâre privind punerea la dispoziþia proiectului „Extinderea ºi modernizarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj” pentru contractul de lucrãri CL1 „EXTINDE-
RE ªI REABILITAREA REÞELELOR DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN MU-
NICIPIUL CRAIOVA” a unor terenuri aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului
privat al municipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului
public al municipiului Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.36/2009 referitoare la completarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri ser-
vicii, proprietate privatã a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaþiul comercial deþinut de
S.C. Pârvãnuº SNC Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.327/2005 referitoare la completarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri
servicii, proprietate privatã a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaþiul comercial deþinut
de Dinculescu Gheorghe.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova  nr.418/2009 referitoare la completarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri
servicii, proprietate privatã a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaþiul comercial deþinut
de S.C. MARPROEL S.R.L.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.148/2011 referitoare la completarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri
servicii,proprietate privatã a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaþiul comercial deþinut
de S.C. AFLEX IMEXROM S.R.L. Craiova.

29.  Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craio-

va nr.397/2006 referitoare la completarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri servicii, pro-
prietate privatã a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaþiul comercial deþinut de Efrim Dorel.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.691/2013 referitoare la scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
spaþiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier Cra-
ioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr.41.

31. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova  nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanþare) „Lucrãri de
reparaþii capitale corp laboratoare la Colegiul „ªtefan Odobleja” Craiova”, a cheltuielilor
legate de proiect ºi a acordului de parteneriat.

32. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanþare) ºi a Documen-
taþiei de avizare a lucrãrilor de intervenþie pentru obiectivul de investiþii „Amenajarea de
parcuri ºi grãdini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.743/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R1a,
situat pe Str. Doljului, nr.13”.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.744/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R1,
situat pe Str. Doljului, nr. 3”.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.745/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R2,
situat pe Str. Doljului, nr.5”.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.746/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R3,
situat pe Str. Colonel Scarlat Demetriade, nr.1 ”.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.747/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R4,
situat pe Str. Doljului, nr.9 ”.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.748/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R4a,
situat pe Str. Doljului, nr.7 ”.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.749/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R5,
situat pe Str. Doljului, nr.11”.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.750/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R6,
situat pe Str. Doljului, nr.13”.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.751/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R7,
situat pe Str. Doljului, nr.15”.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.752/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R8a,
situat pe Str. Doljului, nr.17”.

43. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.753/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R8,
situat pe Str. Doljului, nr.19”.

44. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.754/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R9,
situat pe Str. Doljului, nr.21”.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.755/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectu-
lui „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R10,
situat pe Str. Doljului, nr.23”.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.248/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanþare) „Eficienþã energeticã prin
Facilitãþi de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”.

47. Proiect de hotãrâre privind aprobarea programului comun de acþiune pentru deszã-
pezirea, prevenirea ºi combaterea poleiului în iarna 2014-2015.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de
investiþii  „Amenajare sens giratoriu de circulaþie la intersecþia str.Calea Bucureºti cu str.Teh-
nicii ºi str.Eustaþiu Stoenescu”.

49. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru demontarea/montarea contoa-
relor de apã potabilã DN 20 mm – 50 mm, în vederea verificãrii metrologice sau înlocuirii,
la solicitarea utilizatorului.

50. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea
unui imobil cu regim de înãlþime P+4, cu destinaþia de spaþii comerciale ºi locuinþe colecti-
ve, zona str. Tineretului, nr.2B.

51. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona str. General Gheor-
ghe Magheru, nr.31 – str.Vasile Lupu generat de imobilul din str. General Gheorghe Magheru,
nr.31 în vederea construirii unui imobil, cu regim de înãlþime S+P+1E, cu destinaþia locuinþã.

52. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la recon-
versie funcþionalã ºi volumetricã cu reglementarea zonelor de construire ºi a circulaþiilor în
vederea construirii unui supermaket, regim de înãlþime parter, în municipiul Craiova, b-dul
Nicolae Romanescu, nr.39.

53.  Întrebãri ºi interpelãri.

                                                     Emisã azi  19.09.2014

                PRIMAR,                        SECRETAR,
    Lia-Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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CAMERA  AGRICOLA DOLJ
Str. Ion. Maiorescu, Nr.4

ANUNÞ

În conformitate cu art.1, alin. (1) din Hotãrârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, Camera Agricolã Dolj organizeazã concurs pe data de 04.11.2014, ora
10.00 (proba scrisã) ºi 06.11.2014, ora 10.00 (proba de interviu), la sediul din strada Ion Maiorescu, Nr. 4, pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a unui post vacant de Consilier, grad profesional IA, în regim contractual,
din cadrul Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane.

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual, menþionat mai sus, va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de înscriere;
-proba scrisã-  04.11.2014, ora 10.00;
-interviu-  06.11.2014, ora 10.00.
Potrivit art. 3 din acelasi Regulament – cadru, în vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:

Condiþii generale de participare :
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului

Economic European ºi domiciliul în România;
    - cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    - are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    - are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    - îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos

la concurs;
    - nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra

autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice ocupãrii pe perioadã nedeterminatã a postului vacant de Consilier in cadrul Compartimentului
Contabilitate si Resurse Umane sunt urmãtoarele:

a) vechime minimã de 5 ani in domeniul economic;
b) studii superioare de lungã duratã în domeniul stiintelor economice;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune in perioada 07-15.10.2014 intre orele 09.00 si 14.00 la secretariatul
Camerei Agricola Dolj, Strada Ion Maiorescu, Nr. 4.

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele documente:
    1- cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;
    2- copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
    3- copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri,

copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
    4- copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în

muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor;
    5- cazierul judiciar;
    6- adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior

derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
    7- curriculum vitae;
    8- alte documente relevante pentru desfãºurarea concursului.
           Actele prevãzute mai sus vor fi prezentate ºi în original la Compartimentul Resurse Umane în vederea

verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretariatul Camerei Agricole Dolj telefon : 0251/ 417 298.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER IA
 Centrul Local De Consultanþã Agricolã - Dãbuleni

1. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administratiei publice locale, Republicata;
2. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în

legaturã cu gestionarea bunurilor agenþilor economici, autoritãþilor sau instituþiilor publice;
3. LEGEA nr.  319/2006  securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. LEGEA nr.  53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. LEGEA  nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
6. Legea Finantelor nr. 500 din 2002;
7. OMPF nr. 1792 din 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan-

tarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si
legale;

8. OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv ;
9. OMF nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv ;
10. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia ;
11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare ;
12. Legea Contabilitatii nr. 82/1991 ;
13. Hotãrârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinþarea camerelor agricole judeþene, prin reorganizarea

oficiilor/centrelor de consultanþã agricolã judeþene, aflate în subordinea Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã ;

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Tele-
fon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local
Craiova. Relaþii la te-
lefon: 0770/607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.
Angajez familie serioa-
sã, soþ ºi soþie, pentru
îngrijire ºi administra-
re pensiune Sinaia,
salariu atractiv. Tele-
fon: 0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, neca-
lificaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Te-
lefon: 0752/641.487.
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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.

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vizavi
de Electroputere
Mall), etajul 6/8, mul-
tiple îmbunãtãþiri, ter-
mopane, uºã meta-
licã la intrare. Poate
fi vãzut la orice orã
din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Te-
lefon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.

Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutu-
ra. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Tel: 0728/ 890.807

TERENURI
Vând pãdure 20 ha-
Gorj. Telefon:0760/
960.192.
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon:0746/495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora 17.00.

Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Te-
lefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon. 0764/806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon:0749/059.070.
VÂND Matiz, Euro
4, 2008, taxã plãtitã.
Tel.0766.442.845.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3
uºi, 1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi
nerecuperatã, înma-
triculat România. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum 7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/254.760.
CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Superno-
va. Telefon: 0786/
024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând calorifere me-
talice dimensiunile
200 cmx 50 cm, co-
pertinã pentru ma-
gazine 6 m lungime
x 1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cie-
lo -2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
VÂND disc, semãnã-
toare porumb, plug,
instalaþie erbicidat, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0742/ 176.320.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Te-
lefon: 0735/445.339.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Te-
lefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.

Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE
1920 nefolosit, sigi-
lat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

SCHIMBURI
Vând sau scimb ca-
lorifere de fontã (fo-
losite) cu un calorifer
tablã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã menaj
2 zile/sãptãmânã,
pentru bãtrân sãnã-
tos. Telefon: 0766/
304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc douã fete în
gazdã Telefon:0785/
797.317; 0351/464.628
Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.

Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Te-
lefon: 0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.
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Spectatorii prezenþi joi searã
la Polivalentã, în numãr de vreo
1.000, au fost martorii unei par-
tide cu o desfãºurare incredibi-
lã. Venitã în Bãnie cu o linie de

Brusc, Brãila n-a mai gãsit poarta!

SCM, revenire irealãSCM, revenire irealãSCM, revenire irealãSCM, revenire irealãSCM, revenire irealã
dupã odihnãdupã odihnãdupã odihnãdupã odihnãdupã odihnã

„Am avut parte de douã reprize total diferite, una în care nu ne-am gãsit
deloc cadenþa, iar cealaltã în care am jucat bine, cu tempo-ul dorit de noi.
Felicit jucãtoarele pentru dãruirea cu care s-au luptat. Este o victorie minu-
natã. Mulþumim publicului care a venit ºi ne-a susþinut în aceastã partidã
foarte grea. Oamenii au plecat bucuroºi de la salã, pentru ei jucãm. Sunt
trei puncte foarte importante în economia campionatului.”

Aurelian Roºca – tehnician SCM Craiova.

clasament perfectã, Brãila se
pãrea cã-ºi va pãstra facil pro-
centajul maxim, în condiþiile în
care pauza a gãsit-o la adãpos-
tul unui avans de 8 goluri, 13-5

(6-1 min.10, 10-5 min. 27). Ni-
mic mai fals! În partea secundã
vizitatoarele au mai punctat de
doar trei ori, în timp ce fetele
lui Aurelian Roºca au perforat
butul advers de nu mai puþin de
17 ori, impunându-se finalmen-
te cu 22-16.

SCM a restabilit pentru întâia
oarã egalitatea în minutul 49 (15-
15), la conducere trecând peste
alte trei minute (17-16).

Neverosimilul succes a fost
pus în scenã de goalkeeperul Io-
nica Munteanu, cu 20 de interven-
þii reuºite, completatã „în câmp”
de Aneta Pârvuþ ºi Andreea Ianaºi,
autoare a 8, respectiv 6 goluri. În
rest, au punctat norvegianca Ane
Eidem (3), Ana Maria Tãnãsie (2),
Ana Maria Apipie (1), Cristina Flo-
rica (1) ºi Cãtãlina Cioaric (1). Au

mai jucat Mirela Paºca – Anca
Amariei, Carmen Ilie ªelaru, Mã-
dãlina Zamfirescu, Alexandra
Georgescu, Irina Lazarin, Cynthia
Tomescu.

Pentru Brãila au punctat: Alina
Horjea (5), Ada Moldovan (4),
Ramona Farcãu (3), Raluca Iri-
mia (2), Gabriela Perianu (1), Adi-
na Brot (1).

Duminicã, alb-albastrele joacã
în fief-ul lui Tadici

Victoria cu Brãila a fost a treia
în aceastã ediþie de campionat,
SCM pierzând doar în faþa gran-
zilor HCM Baia Mare ºi CSM Bu-
cureºti. Craiovencele ºi-ar putea
continua parcursul bun dumini-

cã la Zalãu (ora 11:00), când vor
înfrunta pe HC din localitate, for-
maþie pregãtitã de Gheorghe Ta-
dici. Cele douã se aflã la egalitate
de puncte înaintea meciului di-
rect, dupã ce ºi Zalãul s-a impus
joi, 40-29, în deplasare, la veci-
na Alexandrion Cluj.

Programul integral al rundei
cu nr. 6: SC Mureºul Tg. Mureº
- HCM Baia Mare (sâmbãtã), HC
Zalãu – SCM Craiova, HCM Rm.
Vâlcea – „U” Neptun Constanþa,
CSM Bucureºti – CSM Cetate
Devatrans, HC Dunãrea Brãila –
CSM Ploieºti, CSM Unirea Slo-
bozia – „U” Alexandrion Cluj,
HCM Roman – ACS Corona Bra-
ºov (toate duminicã).

„Dupã un astfel de rezultat nu mai e nimic de zis. Au fost douã reprize
total diferite. În prima au respectat indicaþiile ºi au dominat clar meciul,
iar în partea a doua au luat-o la þintã pe Ionica Munteanu. În repriza a
doua fiecare a jucat ce a vrut. Le-am cerut sã aibã rãbdare dupã ce am
avut avans de 8 goluri la pauzã, dar …”

Sanda Soare – antrenor Dunãrea Brãila.

„O victorie muncitã în care
se pare cã am crezut din primul
pânã în ultimul minut,  cãci
acesta e handbalul, trebuie sã
crezi pânã la final.”

Ionica Munteanu –
portar SCM Craiova.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Mureºul Tg. Mureº – HCM Baia Mare / 16:15
– CURSE DE MAªINI – Porsche Carrera
Cup, la Sachsenring, în Germania: cursa 1 /
17:00, 19:00 – FOTBAL – Campionatul Spa-
niei: Deportivo La Coruna – Real Madrid, Bilbao
– Granada / 21:45 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: AC Milan – Juventus.

DIGI SPORT 2
16:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Energia Tg. Jiu – Steaua / 18:00 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Marseille – Rennes /
19:55 – POLO – Memorialul Nicolae Rujin-
schi: CSM Digi Oradea – OSC Budapesta /
21:00, 23:00 – FOTBAL – Campionatul Spa-
niei: Atl. Madrid – Celta Vigo, Espanyol – Ma-
laga.

DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Cupa Steaua:

BCM U Piteºti – Lukoil Academic Sofia / 21:00
– FOTBAL – Campionatul Franþei: Toulouse –
Caen.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL – Liga I: Chiajna – Boto-

ºani / 18:00 – FOTBAL – Campionatul Fran-
þei: Marseille – Rennes / 21:00 – FORMULA 1
– Calificãri Marele Premiu al Statului Singapo-
re.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele

Premiu al Statului Singapore / 17:30 – VOLEI
(M) – Campionatul Mondial, în Polonia: semi-
finala 1 / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: AC Milan – Juventus.

SPORT.RO

21:15 – SPORTURI DE CONTACT –
“Glory Tokyo”, în Japonia, gala “Harakiri-n
ring!”

EUROSPORT
17:00 – FOTBAL – Campionatul Angliei:

Aston Villa – Arsenal / 19:00 – CAIAC-CA-
NOE – Campionatele Mondiale slalom, în SUA:
finale, etapa întâi / 21.45 – CÃLÃRIE – Cicui-
tul Campionilor Global, la Viena, în Austria /
1:00, 4:00 – CURSE DE MAªINI – Campio-
natul Mondialã de anduranþã, la Austin, în SUA.

EUROSPORT 2
12:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE (F) –

Marele Premiu de varã, al Alma Ata, în Kazah-
stan / 16:30, 19:30 – FOTBAL – Campionatul
Germaniei: Hamburg – Bayern Munchen,
Mainz – Dortmund.

TVR 2
16:00 – JUDO _ Campionati European de

Tineret, la Bucureºti.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul –

CFR Cluj, Dinamo – CSMS Iaºi.
LOOK PLUS
16:00 – FOTBAL – Liga I: Chiajna – Boto-

ºani.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:40 – CURSE DE MAªINI – Porsche

Carrera Cup, la Sachsenring, în Germania:
cursa 2 / 13:30, 16:00 – FOTBAL – Campio-
natul Italiei: Chievo – Parma, Roma – Cagliari
/ 18:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Mo-

naco – Guingamp / 20:00,
22:00 – FOTBAL – Campio-
natul Spaniei: Cordoba – Sevil-
la, Levante – Barcelona.

DIGI SPORT 2
11:00 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: CSM Bucureºti
– CSM Cetate Deva / 13:00 –
HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: HCM Baia Mare – CSM
Bucureºti / 16:00 – FOTBAL
– Campionatul Italiei: Genoa –
Lazio / 18:00 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: HC
Odorhei – HCM Constanþa /
19:45 – DANS SPORTIV –
Campionatul Mondial de Pro-
fesioniºti.

DIGI SPORT 3
11:00, 14:00 – CÃLÃRIE

– Campionatul Naþional de sã-

rituri peste obstacole – Grand Prix Bucureºti
/ 15:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei:
Lille – Montpellier / 19:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Udinese – Napoli / 22:00 –
FOTBAL – Campionatul Franþei: Paris SG –
Lyon.

DOLCE SPORT
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Statului Singapore / 18:30 – FOTBAL – Liga
I: Astra – Pandurii.

DOLCE SPORT 2
6:00 – TENIS (F) – Turneu la Tokyo, în

Japonia / 13:30, 16:00 – FOTBAL – Campio-
natul Italiei: Chievo – Parma, Genoa – Lazio /
18:00 – FOTBAL – Campionatul Angliei: Ever-
ton – Crystal Palace / 22:00 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Paris SG – Lyon.

EUROSPORT
15:30, 18:00 – FOTBAL – Campionatul

Angliei: Leicester – Man. United, Man. City
– Chelsea.

EUROSPORT 2
10:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE (F)

– Marele Premiu de varã, al Alma Ata, în
Kazahstan / 14:30 – CURSE DE BICICLE-
TE – Campionatul britanic: prima cursã /
16:30, 18:30 – FOTBAL – Campionatul Ger-
maniei: Wolfsburg – Leverkusen, Koln –
Monchengladbach.

TVR 2
16:00 – JUDO – Campionatul European

de Tineret, la Bucureºti.
LOOK TV
16:00, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Cea-

hlãul – FC Braºov, Petrolul – Steaua.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – Pan-

durii.

Rezultatele complete etapa a 5-a: ACS Corona Braºov – HCM Baia
Mare 29-28 (13-15), SCM Craiova – HC Dunãrea Brãila 22-16 (5-13),
„U” Neptun Constanþa – HCM Roman 14-20 (8-11), „U” Alexandrion
Cluj – HC Zalãu 29-40 (12-22), CSM Unirea Slobozia – SC Mureºul Tg.
Mureº 28-25 (14-15), CSM Ploieºti – CSM Bucureºti 20-28 (9-16),
CSM Cetate Devatrans – HCM Rm. Vâlcea 27-27 (11-16).

1. CSM Buc. 15 8. Slobozia 6
2. Corona 15 9. Vâlcea 5
3. Baia M. 12 10. Devatrans 4
4. Brãila 12 11. Constanþa 3
5. Roman 10 12. Cluj 2
6. Zalãu 9 13. Ploieºti 0
7. Craiova 9 14. Tg. Mureº 0

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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LIGA A III-A –
ETAPA A 4-A

Seria 3: Atletic Bradu – ACS
PODARI x-x.

Seria 4: ACSO FILIAªI – Mi-
nerul Mehedinþi x-x, VIITORUL
MUNICIAPAL CRAIOVA – ªtiin-
þa Turceni x-x.

Cu mai multe detalii, în numã-
rul de luni.

FOTBAL – LIGA A

V-A – ETAPA A 3-A

Duminicã, ora 11:00

Seria 1: Recolta Galicea Mare –
Victoria Pleniþa, Viitorul Dobridor –
Victoria Basarabi, Voinþa Caraula –
Viitorul Vârtop, SIC Pan Unirea –
Fulgerul Maglavit, Tractorul Cetate
– Progresul Ciupercenii Vechi, SC
Poiana Mare – Flacãra Moþãþei,
Viitorul Ciupercenii Noi – Avântul
Verbiþa, Avântul Giubega – Dunãrea
Negoi.

Clasament (primele 5): 1. SIC
PAN 6p, 2. Galicea M. 6p, 3. Pleniþa
 6p, 4. Moþãþei 6p, 5. Cetate 6p.

Seria 2: CSM Progresul Bãileºti
– Viitorul Mãceºu de Sus, Progresul
Cerãt – Recolta Seaca de Câmp,
Voinþa Radovan – Recolta Urzicuþa,
Triumf Bârca – AFC Giurgiþa, Viitorul
GP Siliºtea Crucii – Avântul Rast,
Recolta Mãceºu de Jos – Gloria
Catane, Unirea Goicea – Recolta
Cioroiaºi.

Clasament (primele 5): 1. Bârca
6p, 2. Mãceºu S. 6p, 3. Rast 6p, 4.
Giurgiþa 3p, 5. Cerãt 3p.

Seria 3: Dunãrea Gighera – Ajax
Dobroteºti, Avântul Daneþi – Unirea
Tâmbureºti, Unirea Tricolor
Dãbuleni – Torentul Secui, Unirea
Amãrãºtii de Jos – Progresul
Amãrãºtii de Sus, Viitorul Sadova –
Viitorul Gângiova, Fulgerul Mârºani
– Victoria Cãlãraºi. Avântul Dobreºti
stã.

Clasament (primele 5): 1.
Tâmbureºti 6p, 2. Amãrãºtii S. 6p, 3.
Dobroteºti 4p, 4. Mârºani 4p, 5.
Sadova 3p.

Seria 4: Luceafãrul Popânzãleºti
– Atletico Zãnoaga, Viitorul Apele
Vii – Progresul Castranova, Unirea
Câmpeni – Viitorul Coºoveni, Voinþa
Puþuri – Flacãra Drãgoteºti, Viitorul
II Cârcea – Sporting Leu, ªtiinþa
Teasc – Avântul Pieleºti.

Clasament (primele 5): 1. Cârcea
II 6p, 2. Leu 4p, 3. Pieleºti 4p, 4.
Puþuri 4p, 5. Castranova 3p.

Seria 5: Aktiv Padea – Avântul
Þuglui, Inter Secui – Voinþa Belcin,
CS Casa Bogdan Craiova – Arena
Bulls Preajba, ªtiinþa Calopãr –
Viitorul ªtiinþa Craiova, AS Rojiºte –
Avântul Gherceºti, Viitorul Ghindeni
– Fortuna Craiova.

Clasament (primele 5): 1. Fortuna
6p, 2. Secui 6p, 3. Gherceºti 3p, 4.
Rojiºte 3p, 5. Ghindeni 3p.

Seria 6: Viitorul Valea Fântânilor
– Luceafãrul Craiova,  Progresul
Mischii – Jiul Breasta, Vulturul
Cernãteºti – AS Greceºti, Standard
ªimnicu de Sus – AS Scaieºti,
Unirea Braloºtiþa – Viitorul Munici-
pal II Craiova. Rapid Potmelþu –
Energia Craiova.

Clasament (primele 5): 1.
Braloºtiþa 6p, 2. Potmelþu 6p, 3.
Luceafãrul 4p, 4. Valea F. 3p, 5.
ªimnicu S. 3 (-1 joc).

Astãzi, prima ligã judeþeanã
programeazã etapa a 6-a, una în
care principalele favorite la ac-
cederea în play-off, numindu-le
aici pe Dunãrea Calafat, CSU II
Craiova ºi Dunãrea Bistreþ, au
parte, la o primã vedere, de par-
tide în care n-ar trebui sã întâm-
pine prea multe dificultãþi. Ast-
fel, Calafatul primeºte la Dunãre
replica ªtiinþei Malu Mare, sate-
litul Universitãþii se deplaseazã la
Ostroveni, iar Bistreþul merge pe
terenul „lanternei” Desa. Astea în
vreme ce, în meciul numãrul 1
ca echilibru al acestei runde,
echipele din imediata vecinãtate
a Craiovei, Unirea Leamna ºi Vi-
itorul Cârcea îºi dau întâlnire pe
terenul celei dintâi. Un posibil
derby pentru ultima poziþie a pla-
yoff-ului, deziderat pentru care
se va bate mai mult decât sigur
ºi formaþia din Segarcea. În par-
tida de la Leamna, Cârcea por-
neºte uºor favoritã, statut con-
firmat de victoria fãrã probleme
de runda trecutã, 3-1 (3-0) aca-
sã chiar contra liderului seriei,
Dunãrea Calafat.

Sâmbãtã, ora 12:00: Amara-
dia Melineºti – Progresul Se-
garcea (Arbitri: Laurenþiu Voza-
ru – Rãzvan Tudor, Mihai Bãr-
bulescu; Observatori: Alex Uzea-
nu, Alin Donose), Dunãrea Ca-
lafat – ªtiinþa Malu Mare (Ma-
rius Bãdoiu – Cristi Ilinca, Ionuþ
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1. Calafat 12 7. Celaru 6
2. Bistreþ 12 8. Ostroveni 6
3. Cârcea 12 9. Malu Mare 6
4. CSU II 10 10. Bechet 3
5. Segarcea 10 11. Melineºti 3
6. Leamna 9 12. Desa 0

Luicã / Dumitru Busuioc, Nico-
lae Braun), Unirea Leamna –
Viitorul Cârcea (Marius Andrei
– Adrian Marcu, Laurenþiu Dirã /
Ion Dumitricã, Costicã Donose),
Vânãtorul Desa – Dunãrea
Bistreþ (Teodor Dincã – Loreda-
na Dida, Adrian Manole / Ion Tu-
tunel, Iulian Rãmoiu), Recolta

Ostroveni – CS U II
Craiova (Ioniºor Fugaru
– Pompiliu Barbu, Ionuþ
Vieriu / Alexandru Ilie,
Vasile Smarandache),
ªtiinþa Danubius Be-
chet – Victoria ªtiinþa
Celaru (Costinel Iacob – Floren-
tin Andrei, Alexandru Dirmon;

SCM Craiova a început cu o înfrângere tur-
neul amical de la Lugoj, la care mai participã,
pe lângã gazdele de la CSM, echipele OK Klek
(Serbia) ºi RSE Bekescsabai (Ungaria).

Fetele lui Alexandru Cosma au pierdut, joi
searã,  cu 3-1 la seturi (25-18, 25-23, 23-25,
25-19) în faþa voleibalistelor maghiare. Asearã,
dupã închiderea ediþiei, SCM a dat piept cu for-
maþia organizatoare, în timp ce astãzi, de la ora

Craiovencele, debut cu eºec la turneul de la Lugoj
12:30, îºi vor încheia aventura în Banat, în com-
pania lui OK Klek.

SCM va participa la un patrulater de pregãti-
re ºi sãptâmâna viitoare (25 – 27 septembrie),
la Târgu Mureº, alãturi de formaþia gazdã, Alba
Blaj ºi Unic Piatra Neamþ.

Bãieþii presteazã la Polivalentã
Ieri a început la Sala Polivalentã a 4-a ediþie

a turneului de pregãtire „Radu Zamfirescu”,
meciurile zilei fiind Banatul Caransebeº – Di-
namo Bucureºti ºi SCM Craiova – Steaua Bu-
cureºti (finalizate dupã închiderea ediþiei).

Iatã ºi programul partidelor rãmase: Dina-
mo – Steaua, Craiova – Banatul (sâmbãtã,
16:00 / 18:00),  Banatul – Steaua, Craiova –
Dinamo (duminicã, 10:30 / 12:30). Intrarea e
liberã.

Steaua a fost performera run-
dei inaugurale a fazei grupelor Li-
gii Europa, trecând, joi searã, pe
Arena Naþionalã, cu 6-0 de cam-
pioana Danemarcei, Aalborg. Pe
un stadion pustiu, ca urmare a
unei decizii a UEFA, oaspeþii au
fost echipa mai periculoasã în
prima reprizã, doar imprecizia
acestora la finalizare ºi Arlauskis
menþinând un rezultat alb. Sân-
mãrtean a deschis scorul în de-
butul pãrþii secunde (51), dupã care (57)
oaspeþii au rãmas în 10, prin eliminarea
portarului Larsen, fault în calitate de ultim
apãrãtor la Keºeru, în suprafaþa de pedeap-
sã. Rusescu (59) a transformat fãrã pro-
bleme penalty-ul, iar de aici încolo nordicii
n-au mai contat. Keºeru, cu un hattrick (61,
65, 72), ºi acelaºi Rusescu (73) au stabilit

site-ul AJF Dolj nu a prezentat
observatorii acestei partide).

Rezultatele complete
înregistrate joi

Grupa A:  M’gladbach – Villarreal 1-1 ,
Apollon Limassol – FC Zurich 3-2.

Grupa B:  FC Bruges – AC Torino 0-0 ,
FC Copenhaga – HJK Helsinki 2-0. .

Grupa C: Partizan Belgrad – Tottenham
0-0, Beºiktaº – Asteras Tripolis 1-1 ..

Grupa D: FC Salzburg – Celtic 2-2 ,
Dinamo Zagreb – ASTRA 5-1.

Grupa E: PSV Eindhoven – Estoril Praia
1-0, Panathinaikos – Dinamo Moscova 1-2.

Grupa F: Karabah – St. Etienne 0-0,
Dnepr – Inter Milano 0-1 .

Grupa G: Standard Liege – Rijeka 2-0,
Sevilla – Feyenoord 2-0 .

Grupa H: Lille – FK Krasnodar 1-1 ,
Everton – Wolfsburg 4-1 .

Grupa I: Young Boys – Slovan Bratisla-
va 5-0, Napoli – Sparta Praga 3-1.

Grupa J: STEAUA – Aalborg 6-0 , Rio
Ave – Dinamo Kiev 0-3.

Grupa K: PAOK Salonic – Dinamo
Minsk 6-1, Fiorentina – Guingamp 3-0 .

Grupa L: Metalist Harkov – Trab-
zonspor 1-2 , Legia Varºovia – Lokeren 1-0.

Steaua a oferit scorul primei
etape a grupelor Europa League

scorul final.
În schimb, eºec de proporþii

pentru cealaltã reprezentantã a
României în competiþie, Astra
Giurgiu, învinsã în Croaþia, de
Dinamo Zagreb, cu 5-1. Algeria-
nul Soudani (17, 24, 45+1), Hen-
riquez (70) ºi Coric (90+2) au
punctat pentru formaþia ce elimi-
nase Petrolul în play-off, în timp
ce reuºita trupei pregãtite de Da-
niel Isãilã a purtat semnãtura lui

Chiþu (82).
Runda viitoare, în 2 octobrie, Steaua joa-

cã în Ucraina, cu Dinamo Kiev, ºi ea cu
trei puncte dupã prima rundã, 3-0 pe tere-
nul protughezilor de la Rio Ave, iar Astra
va primi vizita formaþiei austriece FC Sal-
zburg, care a reuºit doar o remizã joi, aca-
sã, cu Celtic Glasgow, 2-2.

Astra, ridiculizatã la Zagreb

La închiderea

ediþiei

VOLEI
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Liga I – etapa a 8-a
Meciurile Gaz Metan – Viitorul şi ASA – Rapid s-au jucat aseară.
Chiajna – FC Botoşani sâmbătă, ora 16
Oţelul – CFR Cluj sâmbătă, ora 18.30
Dinamo – CSMS Iaşi sâmbătă, ora 21
Ceahlăul – FC Braşov duminică, ora 16
Astra – Pandurii duminică, ora 18.30
Petrolul – Steaua duminică, ora 21
„U” Cluj – „U” Craiova luni, ora 18.30

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 7 6 0 1 17-4 18
CFR Cluj 7 5 1 1 16-4 16
Astra 7 5 0 2 17-6 15
Petrolul 7 4 2 1 14-5 14
Dinamo 7 3 3 1 13-8 12
ASA 7 3 3 1 12-7 12
Botoşani 7 4 0 3 8-11 12
Ceahlăul 7 3 1 3 6-11 10
„U” Cluj 7 2 2 3 8-7 8
Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
FC Braşov 7 2 2 3 9-12 8
Rapid 7 2 2 3 6-10 8
Pandurii 7 1 4 2 5-10 7
Viitorul 7 1 3 3 6-8 6
Oţelul 7 1 2 4 4-9 5
Craiova 7 1 2 4 5-14 5
CSMS Iaşi 7 0 4 3 4-11 4
Chiajna 7 1 1 5 3-13 4

6

5

4

Univers itatea Craiova dispută
luni seara meciul care încheie eta-
pa a 8-a a Ligii I, pe „Cluj Arena”,
contra „şepcilor roşii”. Alb-albaş-
trii vor pleca astăzi din Bănie şi vor
sta pentru o seară la Sibiu, delega-
ţia urmând a fi cazată la hotelul
„Continental Forum”. Antrenorul
Craiovei, Emil Săndoi, a prezentat
situaţia echipei, problemele cele mai

Bucureştiul a fost desemnat, ieri,
la Geneva, de membrii Comitetului
Executiv al UEFA, să găzduiască, pe
Arena Naţională, patru meciuri, trei
din faza grupelor şi unul din optimile
de finală, în cadrul turneului final al
Campionatului European de fotbal
din 2020, alături de alte 12 oraşe. Ora-
şele ce vor organiza partide din ca-
drul Euro-2020 sunt următoarele: - Fi-
nala şi semifinalele - Londra (Anglia);
Un meci din sferturile de finală şi trei
din faza grupelor - Munchen (Ger-
mania), Baku (Azerbaidjan), Sankt
Petersburg (Rusia), Roma (Italia); Un
meci din optimile de finală şi trei din
faza grupelor - Copenhaga (Danemar-
ca), Bucureşti (România), Amsterdam

(Olanda), Dublin (Irlanda), Bilbao
(Spania), Budapesta (Ungaria), Bru-
xelles (Belgia), Glas gow (Sco ţia).
Candidaturile următoarelor oraşe au
fost respinse: Minsk (Belarus), So-
fia (Bulgaria), Ierus alim (Israel),
Stockholm (Sued ia), Cardiff (Ţara
Galilor) şi Skopje (Macedonia). Po-
trivit raportului de evaluare a celor
19 dosare de cand idatură, întocmit
de UEFA, România are de rezolvat în
următorii şase ani probleme de infras-

Bucureştiul va găzdui 4 meciuri
de la Europeanul din 2020

tructură pentru a organiza în condiţii
optime meciuri de la Euro-2020. Ast-
fel, raportul pentru România scoate
în evidenţă slaba legătură dintre Ae-
roportul Internaţional Henri Coandă
şi oraşul Bucureşti. Alte aspecte de
îmbunătăţit se întâlnesc la stadion.
Finalizată în 2011, Arena Naţională
are o capacitate de 54.851 de locuri şi
a găzduit finala Ligii Europa în 2012.
Conform UEFA, stadionul are o ca-
pacitate mare, dar nu întruneşte toa-
te condiţiile  forului european , una
dintre acestea fiind numărul insufi-
cient de locuri de parcare. În plus,
nici numărul minim de loje permis de
UEFA nu este îndeplinit de Arena Na-
ţională. De asemenea, cerinţele UEFA

privind ospitalitatea şi mass-media
nu sunt întrunite în totalitate. Referi-
tor la locurile de cazare din Capitală,
număru l acestora este la limită, iar
cele de categorie inferioară acope-
ră doar parţial cerinţele UEFA. Însă
preţurile sunt  compet itive, iar au-
to ritatea naţională de turism a pro-
mis  că tarifele nu vor creşte cu oca-
zia tu rneu lui. Raportul mai remarcă
experienţa limitată a municipalităţ ii
bucureştene în o rgan izarea unor

evenimente majore şi că plan ifica-
tele invest iţii în infrastructura d in
zona s tadionului nu au fost elabo-
rate în amănunt.

România ar putea juca acasă
două meciuri din grupă

Dacă echipa naţională a României
va reuşi calificarea la CE din 2020,
două dintre partidele tricolorilor din
faza grupelor se vor disputa la Bucu-
reşti. Niciuna din cele 13 ţări alese
prin vot de Comitetu l Execu tiv al
UEFA nu se va califica direct la Euro-
2020. Toate reprezentativele din Eu-
ropa vor fi împărţite în zece grupe de
calificare, din care la turneul final vor
merge ocupantele primelor două po-
ziţii. Alte patru s elecţionate vor ob-
ţine biletele pentru Campionatul Eu-
ropean prin  intermediul Ligii Naţiu-
nilor, noua competiţie  UEFA care va
debuta în toamna anului 2018. În de-
cembrie 2012, UEFA a decis  să orga-
nizeze, sub s loganul „EURO pentru
Europa” un tu rneu final de-a lungul
întregului continent, pentru a mar-
ca 60 de ani de la prima ediţie  a Cam-
pionatulu i European, care a avut loc
în 1960.

„E o propagandă nemaipomenită
pentru ţara noastră, pentru fotbalul
românesc, nu am mai fost într-o ase-
menea ipostază. E adevărat, am avut
Europeanul de tineret din 1998, un
European de juniori under 19, ambele
câştigate de Spania. A mai fost finala
Europa League de acum 2 ani, tot în-
tre două echipe spaniole, şi se mai
discuta chiar de Supercupa Europei.
Dar ca să reuşeşti să iei patru jocuri în
România la un Campionat European
este o mare performanţă, nu mă aş-
teptam la acest lucru, este o realizare
şi a conducătorilor fotbalului româ-
nesc” a declarat Emil Săndoi.

Săndoi: „Trebuie să legăm
rezultatele pozitive!”

La Cluj nu vor evolua Kay, Izvoranu, Mateiu, iar Curelea
este incert, dar ar putea debuta Thaer Bawab

mari fiind în centrul defensivei,
acolo unde lipsesc Kay (suspen-
dat) şi Izvoranu (accidentat), dar
şi în atac, Curelea resimţind o mio-
zită de la efort, iar Ivan a efectuat
doar un antrenament cu echipa de
la venirea tandemului Cârţu-Săn-
doi, fiind plecat la naţionalele de
tineret şi de juniori. „Toate jocuri-
le sunt importante pentru noi,

fiecare punct este vital. Ne aşteap-
tă o deplasare grea, Universitatea
Cluj practică un fotbal plăcut, efi-
cient. Recent au schimbat antreno-
rul: George Ogăraru i-a luat locul
lui Mihai Teja. Ogăraru a jucat în
Olanda, vine cu concepţii noi. Din
punctul acesta de vedere suntem pe
un „teren“ pe care nu-l cunoaştem
prea bine, pot interveni schimbări
tactice, dar şi modificări în primul
11. Sperăm să nu întâmpinăm pro-
bleme şi să ne întoarcem cu punc-
te. Un plus la meciul cu Oţelul a
fost faptul că nu am primit gol, iar
la fel de important pentru noi ar fi
să înlănţuim o serie de rezultate
pozitive, atât pentru moralul băieţi-
lor, cât şi pentru a ieşi din zona de
jos a clasamentului. Echipa a de-
monstrat la ultimul joc, în inferiori-
tate, că este disciplinată tactic, ţi-
nând cont de faptul că adversarii
nu au avut ocazii. Este foarte greu
să câştigi în 10, mai ales când nu
eşti o echipă pe val. Merită felicitaţi
toţi băieţii pentru că au respectat tot
ceea ce li s-a cerut. Dacă am câşti-
gat 10 la 11, sunt convins că o pu-
tem face şi în condiţii de egalitate
numerică. Avem, probleme de lot,

Kay şi Izvoranu lipsesc, iar Cure-
lea acuză probleme de sănănate, are
o miozită cauzată de efort. Este ade-
vărat, în ultima vreme am avut un
program încărcat, pentru că am
dorit să-i aducem la un nivel fizic
bun. Nu ştim dacă vom putea con-
ta pe el. Este posibil ca Bawab să
intre titular, este un jucător care
poate să facă diferenţa. Ne dorim
să-l integrăm cât mai repede în co-
lectiv“ a declarat Emil Săndoi. De-
spre Cupa României, antrenorul a
declarat: „Este o competiţie deschi-
să oricărui rezultat. În nici un caz
nu o vom desconsidera. Dar vom
fi atenţi cum vom doza efortul ju-
cătorilor pentru că în 6 zile avem
trei meciuri. Pentru noi mai impor-
tante sunt jocurile de campionat,
decât cele de Cupă“.

Madson: „Aş vrea să dau gol din
nou la Cluj”

Marcator cu Oţelul, brazilianul
Madson a declarat că îşi doreşte

să repete performanţa din etapa
trecută pe un teren în care a mai
marcat, pe când evolua la FC  Vas-
lui. „Înaintea meciului cu Oţelul,
antrenorul mi-a spus să dau la
poartă, că am şut bun. Mi-a dat în-
credere. Spre bucuria tuturor am
reuşit să marchez şi să câştigăm
meciul. Îmi doresc să marchez şi
împotriva lui U Cluj, am mai făcut-
o în campionatul trecut. Atunci am
învins cu 2-0. Dar cel mai impor-
tant este ca echipa să învingă, să
luăm punctele şi să urcăm în clasa-
ment. Suntem toţi conştienţi că este
nevoie de rezultate. Nu mergem să
ne jucăm la Cluj, ci să batem“. Vor-
bind despre perioada de adaptare la
Craiova după transferul de la Vas-
lui, Madson a spus: „Ca oraş, Cra-
iova este mult mai frumos şi mai
mare decât Vasluiul. Este o altă at-
mosferă. Cât priveşte echipa, Vas-
luiul avea mai mulţi jucători cu ex-
perienţa primei ligi, la Craiova sunt
mulţi jucători noi, avem nevoie de
omogenizare”.


