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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Afurisită e Popeasca asta,
se îmbracă pe “lei” şi se dez-
bracă pe “euro”.
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Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a participat,
ieri, la deschiderea Târgului InnoTrans, care se desfă-
şoară la Berlin, la invitaţia firmelor craiovene care pro-
duc trenuri şi locomotive. Două firme din Craiova, Sof-

tronic şi SC Reloc, şi-au expus produsele şi au reuşit, potrivit autorită-
ţilor, să încheie două contracte pentru export.

Primarul Craiovei promovează
trenurile craiovene
la Berlin
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O poveste după care
te doare capul

Prinşi în flagrant!

Voiau să
vândă
aproape
un kilogram de heroină

Trei tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani, doi
din Craiova şi unul din comuna doljeană Leu, au fost prinşi
în flagrant de poliţiştii de crimă organizată în timp ce în-
cercau să vândă aproape un kilogram de heroină cu 40.000
lei, în parcarea centrului comercial Auchan, de pe Calea
Severinului din Craiova.
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$1 EURO ...........................4,4019 ............. 44019
1 lirã sterlinã................................5,5961....................55961
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METEO

Parþial
noros1 dolar SUA.......................3,4143........34143

1 g AUR (preþ în lei).......134,5915.....1345915
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Bãsescu: România este încã
echilibratã macroeconomic,
totul este ce facem începând
de anul viitor

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat ieri, la Forumul Forbes
CEE cu tema “Reluarea creºterii
economice sustenabile în pieþele
emergente”, cã dupã mãsurile
extrem de dure, România ºi-a
reluat creºterea economicã, iar
þara este încã echilibratã
macroeconomic. “Dupã mãsurile
extrem de dure de la sfârºitul
anilor 2009, 2010, în cursul
anului 2011 România ºi-a reluat
creºterea economicã. Pânã
acum, când au apãrut semnele
unei posibile recesiuni, de
scãdere a creºterii economice.
România este încã echilibratã
macroeconomic. (...) Totul este
ce facem începând de anul
viitor, ºi pentru a privi la ce
avem de fãcut anul viitor trebuie
sã privim la douã lucruri:
resursele pe care le avem la
dispoziþie ºi barierele în calea
relansãrii economice. Dacã
vorbim de resurse aº privi la
banii pe care România îi are la
dispoziþie. (...) În actualul
interval de programare bugeta-
rã, România are la dispoziþie
fonduri de coeziune în valoare
de 19 miliarde de euro. Situaþia
la zi este cã am absorbit doar
37,2 % din ele. Am cheltuit 7,1
miliarde euro ºi trebuie sã
cheltuim 12 miliarde euro în
lunile care au mai rãmas pânã
la sfârºitul anului 2014 ºi 2015.
Nu pot fi optimist cã România
va reuºi sã îi cheltuiascã”, a
spus preºedintele.
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Birourile Permanente Reunite ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului au
luat act, în ºedinþa de ieri, de demi-
sia lui Teodor Meleºcanu din func-
þia de director al Serviciului de In-
formaþii Externe (SIE), a anunþat vi-
cepreºedintele social-democrat al
Senatului, Ioan Chelaru. “Am luat
act de scrisoarea domnului preºe-
dinte Traian Bãsescu cu privire la
demisia domnului Teodor Meleºca-
nu din funcþia de director SIE ºi de
declanºarea procedurilor din acest
punct de vedere. Birourile nu au
fãcut astãzi altceva decât sã ia act
de acest lucru”, a spus, ieri, Chela-
ru. Acesta a precizat cã demisia lui Teodor
Meleºcanu este “efectivã din momentul în care
dumnealui a scris-o” ºi cã nu este nevoie ca
plenul reunit al Parlamentului sã ia act, la rân-
dul sãu, de acest fapt. ªefia SIE va fi preluatã
interimar, potrivit lui Ioan Chelaru, de cãtre
generalul Silviu Predoiu, adjunct al directorului
SIE. La o zi dupã ce demisia a devenit publicã,
respectiv ieri, Teodor Meleºcanu ºi-a depus, la
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Biroul Electoral Central (BEC), candidatura pen-
tru alegerile prezidenþiale din noiembrie, din
partea Partidului Dreptãþii Sociale, spunând cã
“fac acest pas cu multã încredere, este un pas
de maturitate, dupã o viaþã pe care mi-am dedi-
cat-o þãrii mele”. În sprijinul candidaturii sale,
acesta a strâns aproape 400.000 de semnãturi.
Ieri a fost ultima zi în care se puteau depune
candidaturi pentru alegerile prezidenþiale din 2

ºi 16 noiembrie.
Revenind la SIE, premierul Vic-

tor Ponta a declarat, ieri, cã preºe-
dintele Traian Bãsescu nu are nici
un fel de legitimitate sã mai propu-
nã ceva, astfel cã noul ºef al acestei
instituþii trebuie propus Parlamen-
tului de cãtre viitorul preºedinte al
þãrii. “Opinia mea este cã actualul
preºedinte, domnul Bãsescu, nu are
nici un fel de legitimitate sã mai pro-
punã ceva ºi cã, bineîneþeles, noul
preºedinte, în decembrie, va propu-
ne majoritãþii parlamentare - pentru
cã e nevoie de un vot al Parlamen-
tului - un nou ºef de Serviciu de

Informaþii Externe. Deocamdatã, primul adjunct
are toatã competenþa ºi atribuþiile necesare pen-
tru ca încã douã luni, sau cât mai dureazã, cât
mai are domnul Bãsescu, vreo douã luni, sã
conducã foarte bine”, a spus Ponta. El a adãu-
gat cã adjunctul directorului SIE, care asigurã
conducerea serviciului în aceastã perioadã, este
o persoanã cu experienþã ºi a mai condus insti-
tuþia ca interimar în 2006.

Preºedintele Traian Bãsescu a
semnat, ieri, decretele de promul-
gare a legilor de amnistiere fiscalã a
pensionarilor ºi mamelor ºi legea
prin care s-a extins amnistierea fis-
calã de la personalul din învãþâmânt
la toþi bugetarii care au obþinut ve-
nituri nelegale conform Curþii de
Conturi. Potrivit unui comunicat de
presã remis de Administraþia Prezi-
denþialã, preºedintele Traian Bãses-

Premierul Victor Ponta se aflã în
Statele Unite ale Americii în perioa-
da 23-25 septembrie, cu ocazia celei
de a 69-a sesiuni a Adunãrii Gene-
rale a Organizaþiei Naþiunilor Unite
(ONU), prilej cu care se va întâlni
ºi cu reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti ºi directori ai companii-
lor americane. Premierul va susþi-
ne discursul naþional, în cadrul reu-
niunii plenare a ONU de astãzi, 25

Preºedintele a promulgat legile de amnistiere
fiscalã a bugetarilor, pensionarilor ºi mamelor

cu a semnat decretele pentru pro-
mulgarea Legii privind unele mãsuri
referitoare la veniturile de naturã
salarialã ale personalului plãtit din
fonduri publice, decretul pentru
promulgarea Legii privind scutirea
de la platã a unor debite provenite
din pensii ºi decretul privind promul-
garea Legii pentru modificarea Or-
donanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.111/2010 privind concediul ºi in-

demnizaþia lunarã pentru creºterea
copiilor, precum ºi pentru stabilirea
unor mãsuri în vederea recuperãrii
debitelor înregistrate cu titlu de in-
demnizaþie pentru creºterea copilu-
lui. În 9 septembrie, Camera Depu-
taþilor, în calitate de for decizional, a
adoptat proiectele privind amnistie-
rea fiscalã a pensionarilor ºi mame-
lor. În plus, tot Camera Deputaþilor
a adoptat modificarea fãcutã de

Senat la Legea privind unele mãsuri
referitoare la veniturile de naturã
salarialã ale personalului plãtit din
fonduri publice, prin care s-a extins
amnistierea fiscalã de la personalul
din învãþâmânt la toþi bugetarii care
au obþinut venituri de naturã salaria-
lã constatate a fi nelegale prin rapoar-
tele Curþii de Conturi sau alte institu-
þii de control, aceºtia fiind exoneraþi
de la restituirea sumelor.

Premierul se aflã, pânã pe 26 septembrie, în SUA
septembrie 2014, ºi va avea, în
marja sesiunii, o serie de întreve-
deri bilaterale cu omologi din þãrile
participante la dezbateri, precum ºi
cu oficiali ai ONU, informeazã Gu-
vernul. La New York, ºeful Guver-
nului va lua parte ºi la o serie de
evenimente organizate sub egida
preºedintelui SUA ºi de cãtre lideri
ai instituþiilor europene ºi va avea o
întrevedere, la sediul Consulatului

General al României la New York,
cu reprezentanþi ai comunitãþii ro-
mâneºti din SUA. Guvernul mai
precizeazã cã vizita în SUA va con-
tinua la Houston, unde, pe 26 sep-
tembrie, Ponta va avea întrevederi
cu conducerea companiilor Halli-
burton ºi Exxon Mobile, precum ºi
cu alþi reprezentanþi ai companiilor
americane din domeniul petrol ºi
gaze naturale. Tot pe 26 septem-
brie 2014, Ponta va participa la o
conferinþã cu tema „România, poar-
ta cãtre un sector energetic sigur ºi
diversificat”, gãzduit de World Af-
faires Council din Houston, ºi va
vizita centrul tehnologic al Exxon
Mobile. În cursul întâlnirilor, Ponta
va prezenta oportunitãþile de inves-
tiþii în sectorul energetic din Ro-
mânia ºi va promova, conform
sursei citate, capabilitãþile compa-
niilor româneºti din sectorul ener-
getic ca furnizoare de servicii ºi
expertizã localã în proiectele din
România, precum ºi în alte regiuni.
La întrevederile de la Houston,

prim-ministrul va fi însoþit de mi-
nistrul Finanþelor, Ioana Petrescu,
ºi de ministrul delegat pentru Ener-
gie, Rãzvan Nicolescu. Ieri, la ple-
care, premierul Victor Ponta a
anunþat cã sperã sã-i convingã pe
reprezentanþii companiilor ameri-
cane din domeniul energiei sã in-
vesteascã în România. „Existã ºi
o componentã economicã impor-
tantã. Vom merge la Houston, unde
mã întâlnesc cu reprezentanþii
principalelor companii din energie,
companii americane. Unele dintre
ele au investit deja în România, al-
tele sper sã le conving sã inves-
teascã în România, pentru cã in-
vestiþiile companiilor americane în
România reprezintã un punct esen-
þial — independenþa energeticã. Am
avut acest proiect ca prim-minis-
tru, vreau sã îl duc mai departe ºi
ca preºedinte. Independenþa ener-
geticã a României ºi Moldovei este
unul dintre punctele esenþiale din
ceea ce înseamnã proiectul de þarã
în urmãtorii ani”, a subliniat Ponta.
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Toată tevatura legată de „cazul
Robert Turcescu, ofiţer acoperit”,
ţine până la urmă de o sminteală
generală, dacă nu de o formă de
schizofrenie la care asistăm per-
plecşi. Cel puţin aparent,  cazul
Robert Turc easc u es te unul de
psihologie, de eşec, ale cărui mo-
tivaţii sunt, dacă ne putem expri-
ma astfel, abisale, adică se pierd
în negura subconştientului. Robert
Turcescu realiza o emisiune de te-
leviziune cu audienţe notabile, ple-
dând cum găsea de cuviinţă. Par-
tizanatul său, uneori excesiv, străin
de orice echidistanţă perversă sau
compromis, nu crea dificultăţi ni-
mănui, la îndemână fiind. .. tele-

MIRCEA CANŢĂR

O poveste după care te doare capul
comanda. Într-o seară,  Robert
Turcescu se hotărăşte să abjure,
să se autodenunţe că a fost ofiţer
acoperit, cu gradul de locotenent-
colonel, afirmând patetic , cu o
voce tremurată – invocând nume-
le Domnului – că „eram în faţa
voastră un nimeni, un ins care
vă minţea”. Dacă în felul acesta
campania electorală intră în faza
victimelor colaterale sau totul nu
este decât un preambul la un alt
episod politic, mult mai important,
rămâne de văzut.  Lucrurile sunt
într-adevăr complicate şi răspun-
surile gata făcute nu conving. Ce
să înţelegem? Că a fost obligat
Robert Turcescu să lucreze împo-

triva convingerilor intime? Inco-
modă postură pentru un modera-
tor deloc lipsit de har, „un înger al
justei opinii, un om de convin-
gere”. Turmentaţi de atâta perple-
xitate, avem sentimentul unui mo-
ment personal precar regizat, deşi
iată ce scria Marian Nazat, avocat
de bună calitate, fost procuror, au-
tor al mai multor cărţi, în „Româ-
nia de-a-ndoaselea” (Ed. Huma-
nitas, 2005, pag. 22-23): „Răsfo-
iesc «Academia Caţavencu» şi de
pe o pagină întreagă şi neagră mă
priveşte sfredelitor Robert Turces-
cu. E o încruntare studiată, forţa-
tă, individul vrea să pară altfel
decât în realitate, vrea să impună

imaginea durului, a necruţătorului.
Nu-l prinde deloc masca de creme-
ne, iar poza îmi aminteşte mai de-
grabă de personajele frivol întune-
cate din filmele indiene. Tipul mer-
ge pân’ la capăt, nesfiindu-se să-şi
mărturisească trecutul penal, ca pe
o carte de vizită câştigătoare şi im-
presionantă, decisivă. «La zece ani
fură ceasurile de presiune dintr-o
locomotivă. Înainte de majorat
conduce până în Bulgaria fără car-
net. La 19 ani e reţinut pentru tul-
burarea liniştii publice». Cu aşa
cazier judiciar, Robert a ajuns doar
redactor-şef, deşi biografia infrac-
ţională îi dădea dreptul cel puţin
la un post de... consilier guver-

namental sau chiar ministru”. Fi-
reşte,  Marian Nazat n-avea de
unde să ştie că Robert Turc escu
se antrena... pentru sinceritatea de
mai târziu. Într-o activitate unde
ac cederea sa pesemne n-a mai
avut nevoie, după toate aparenţe-
le, de CV-ul autentic . Evadase din
anonimatul c otidian de mai multă
vreme. Într-un târziu, după multă
vreme petrec ută în arena curaju-
lui civic, s-a dorit sincer şi lucid.
Parc hetul General verifică acum
spovedania sa. Neînţelegând exact
resorturile întregului său demers,
oric e anatemă pare r iscantă.  Ro-
bert Turcescu era totuşi o vedetă
de televiziune.

Autorităţile locale au menţionat,
ieri, printr-un comunicat de pre-
să, că, în urma prezentării la acest
târg, ambele firme craiovene, SC
Reloc SA şi SC Softronic SA, au
reuşit să stabilească parteneriate cu
ţări din Uniunea Europeană. „Le-
am explicat industriaşilor craioveni
că mă pot solicita ori de câte ori
vor să deschidă uşa vreunei am-
basade, mai ales că am aflat cum
ataşaţii economici ai României au
refuzat să le intermedieze contac-
te cu firme din ţările în care erau
reprezentanţii ţării noastre. O ase-
menea manieră de lucru este inad-

Primarul Craiovei promovează
trenurile craiovene la Berlin

Primarul Craiove i, Lia Olguţa Vasilescu, a participat,
ie ri, la deschide rea Târgului InnoTrans, care  se desfăşoa-
ră la Berlin,  la invitaţia firmelor craiovene care produc
trenuri şi locomotive . Două firme din Craiova,  Softronic
şi SC Reloc, şi-au e xpus produsele  şi au reuşit,  potrivit
autorităţilor, să încheie două contracte pentru e xport.

misibilă! Există ataşaţi co-
merciali care, în 20 de ani de
stat în misiune, nu au fost în
stare să intermedieze un sin-
gur contract! Întrebarea este:
de ce nu sunt trimişi la pen-
sie? Voi trimite un raport mi-
nis trului Cons tantin Niţă,
care ştiu că vrea să schimbe
această situaţie”, a conchis
Lia Olguţa Vasilescu.

Contracte de export în
Franţa şi Ungaria

Potrivit autorităţilor locale, SC
Reloc SA ar urma să semneze, as-
tăzi, un contract de export în Fran-
ţa, în timp ce Softronic va face
acelaşi lucru pentru Ungaria. „Cra-
iova este singurul producător de tre-
nuri şi locomotive din Balcani. Nici
Bulgaria, nici Ungaria, nici Turcia
nu au industrie feroviară. În ase-
menea condiţii, ai putea crede că
firmele craiovene ar trebui să nu se
mai oprească din lucru. Şi aşa ar fi,
poate, dacă România şi-ar proteja
mai mult propriii producători, având

în vedere că în Germania sau Franţa
nu ajung să vândă astfel de produ-
se cei din alte ţări”.

Firmele craiovene nu pot
participa la licitaţia Metrorex
Primarul Lia Olguţa Vasilescu a

dat ca exemplu licitaţia organizată
de Metrorex pentru dotarea cu
metrouri, dar care a eliminat din
start firmele autohtone. Nici o fir-
mă craioveană nu a putut să se
califice din cauza condiţiilor impu-
se de beneficiar. „Două condiţii de
participare elimină din start produ-
cătorii români: să mai fi fabricat
metrouri în ultimii trei ani şi să aibă
o cifră de afaceri de peste un mili-
ard de euro. Inutil să precizez că
ac es te condiţii sunt îndeplinite
doar de patru firme din lume. De
ce nu ar participa la licitaţie şi As-
tra Arad sau Electroputere VFU
având în vedere că în urmă cu câţi-
va ani au produs peste 250 de rame
de metrou? Comparativ cu trenu-
rile sau locomotivele care se fa-
brică la Craiova şi care ating vite-

ze de peste 250 km/h, ramele de
metrou sunt o joacă de copii”.

Olguţa Vasilescu recomandă
modificarea caietului de sarcini

Termenul de depunere a licitaţiei
Metrorex este prevăzut în octom-
brie, iar primarul Lia Olguţa Vasi-
lescu recomandă Metrorex să amâ-
ne licitaţia pentru a se modifica şi
caietul de sarcini, astfel încât să se
permită accesul şi pentru producă-
torii români. „Nu ştiu ce funcţio-
nar zelos a lucrat la acest caiet de
sarcini, dar prostia lui omoară pro-

ducătorii români şi duce la pierde-
rea câtorva mii de locuri de mun-
că”, a declarat Lia Olguţa Vasiles-
cu, Primarul Craiovei. La târgul de
la Berlin, SC Reloc SA a prezentat
locomotiva de manevră grea pro-
dusă în asociere cu VFU Electro-
putere şi concernul american Ca-
terpillar, fiind şi prima locomotivă
produsă la Craiova după 24 de ani.
Firma Softronic a expus locomoti-
va LE-MA 2014.

Candidatura Craiovei
va fi lansată şi la Berlin

Cu o zi în urmă, primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vasilescu, se în-
tâlnise, la sediul Ambasadei Româ-
niei din Berlin, cu Excelenţa sa, am-
basador Lazăr Comănescu şi cu
Onoriu Nan, ministru consilier pe
probleme economice, în Germa-
nia. Discuţiile au fost axate pe atra-
gerea de investitori nemţi în Par-
cul Industrial din Craiova, cu acest
prilej stabilindu-se c ontacte cu
Camere de Comerţ şi Industrie din
mai multe landuri. Tot ieri, s-a ho-
tărât lansarea candidaturii Craiovei
pentru titlul de Capitală Culturală
Europeană şi în Berlin.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (SCCO) Mehedinþi, cu
sprijinul colegilor din cadrul Bri-
gãzii de Combatere a Criminalitã-

Cercetãrile în acest caz au început pe 11
septembrie a.c., când poliþiºtii craioveni  au
fost sesizaþi de Augustin Muºuroi, de 54 de
ani, din Craiova, cu privire la faptul cã, în
noaptea de 10/11 septembrie, persoane ne-
cunoscute i-au forþat capota motor de la
autoturismul sãu, parcat în faþa blocului în
care locuieºte, ºi i-au sustras acu-
mulatorul auto.

În urma activitãþilor de cerceta-
re efectuate, în cursul zilei de luni,
22 septembrie a.c., poliþiºtii Secþiei
4 Craiova au efectuat o percheziþie
domiciliarã, în urma cãreia a fost
identificat autorul furtului în per-
soana lui Petre Bicã, de 24 de ani,
din Craiova, acesta fiind cercetat
penal sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de furt calificat. Mai mult, s-
a dovedit cã tânãrul comisese alte
trei fapte similare.

„Prin extinderea anchetei s-a
stabilit faptul cã tânãrul este auto-
rul altor trei furturi de acest fel,
comise în cursul acestui an în Cra-

Cra iovean  ce rce ta t  pen t ruCra iovean  ce rce ta t  pen t ruCra iovean  ce rce ta t  pen t ruCra iovean  ce rce ta t  pen t ruCra iovean  ce rce ta t  pen t ru
pat ru  fu r tu r i  d in  au to tu r i smepat ru  fu r tu r i  d in  au to tu r i smepat ru  fu r tu r i  d in  au to tu r i smepat ru  fu r tu r i  d in  au to tu r i smepat ru  fu r tu r i  d in  au to tu r i sme

Prinºi în flagrant!

VVVVVoiau sã vândã aproapeoiau sã vândã aproapeoiau sã vândã aproapeoiau sã vândã aproapeoiau sã vândã aproape
un kilogram de heroinãun kilogram de heroinãun kilogram de heroinãun kilogram de heroinãun kilogram de heroinã
Trei tineri cu vârste cuprinse în-

tre 20 ºi 23 de ani, doi din Craiova
ºi unul din comuna doljeanã Leu,
au fost prinºi în flagrant de poliþiº-
tii de crimã organizatã în timp ce
încercau sã vândã aproape un ki-
logram de heroinã cu 40.000 lei,

în parcarea centrului comercial
Auchan, de pe Calea Severinului
din Craiova. Cei trei urmeazã sã
fie prezentaþi Tribunalului Mehe-
dinþi cu propunere de arestare
preventivã pentru deþinere ºi tra-
fic de droguri de mare risc.

þii Organizate (BCCO) Craiova ºi
împreunã cu procurorii Direcþiei
de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Tero-
rism – Biroul Teritorial Mehedinþi

au prins, luni seara, în flagrant,
trei tineri, în timp ce vindeau dro-
guri de mare risc, în parcarea hi-
permarket-ului Auchan din Craio-
va, de pe Calea Severinului. Acþi-
unea oamenilor legii a fost bine
pusã la punct, mai ales cã, o zi
mai devreme, ofiþeri sub acoperi-
re cumpãraserã de la aceiaºi dol-
jeni 3 grame de heroinã. Având în
vedere cã, în baza informaþiilor
strânse, oamenii legii au stabilit cã
cei trei deþineau o cantitate foarte
mare de droguri, aproape un ki-
logram, care ar fi putut ajunge la
consumatori din Dolj, Mehedinþi,
dar ºi alte judeþe s-a luat decizia
scoaterii de pe piaþã a drogurilor.

Astfel, potrivit unui comunicat
al DIICOT, luni, 22 septembrie
a.c., procurorii DIICOT – BT
Mehedinþi au dispus începerea ur-
mãrii penale faþã de Neacºu Ion
Daniel (23 de ani), din comuna
doljeanã Leu, student la Faculta-
tea de Teologie din Craiova, Lo-
gofãtu Alexandru Christian (20 de
ani) ºi Mandã Marinel Gelu (23

de ani), ambii din Craiova, sub
acuzaþia de sãvârºire a infracþiu-
nilor de deþinere ºi vânzare de dro-
guri de mare risc. Cei trei, în cur-
sul serii de luni, au pus în vânza-
re 901 grame de heroinã contra
sumei de 40.000 de lei, dupã ce
cu o zi înainte vânduserã acelo-
raºi cumpãrãtori o dozã de 3 gra-
me de heroinã. Mai exact, poliþiº-
tii de crimã organizatã din Mehe-
dinþi au prins de veste despre exis-
tenþa drogurilor, au cumpãrat du-
minicã 3 grame, pretinzând cã
sunt consumatori, apoi dupã ce
s-au convins cã este vorba despre
heroinã, au discutat cu tinerii dol-
jeni achiziþionarea unei cantitãþi
mai mari. Aproape un kilogram de
heroinã s-a dovedit cã aveau cei
trei, cantitate cu care au venit în

parcarea centrului comercial Au-
chan. Poliþiºtii i-au „sãltat”, apoi au
fãcut patru percheziþii la locuinþe-
le acestora, la percheziþia efectua-
tã la domiciliul lui Logofãtu Ale-
xandru fiind gãsite ºi ridicate încã
60 de grame de heroinã.

Cei trei tineri au fost audiaþi apoi
de procurorul de caz din cadrul
Biroului teritorial Mehedinþi al DII-
COT, care a dispus faþã de ei, în
noaptea de luni spre marþi, mãsu-
ra reþinerii, pe bazã de ordonanþã
pentru 24 de ore a acestora. Ur-
meazã sã fie prezentaþi Tribuna-
lului Mehedinþi cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile, dupã cum au mai anunþat
oamenii legii.

Suportul tehnic a fost asigurat
de Serviciul Român de Informaþii.

Poliþiºtii Secþiei 4 Craiova, au identificat un tânãr de 24 de ani,
din municipiu, despre care s-a stabilit cã a comis, în ultima pe-
rioadã, patru furturi din autoturisme. Acesta este cercetat în
continuare, în stare de libertate, pentru furt calificat, în urma

percheziþiei fãcute la locuinþa sa fiind gãsite bunurile sustrase.

iova. Prejudiciul cauzat, în sumã de 790 lei,
a fost recuperat în totalitate urmând a fi re-
stituit pãrþilor vãtãmate. Cercetãrile conti-
nuã pentru stabilirea ºi documentarea între-
gii activitãþi infracþionale a suspectului”, ne-
a declarat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conform reprezentanþilor Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj,
luni seara, în jurul orei 20.30, pe D.J.
606, în afara localitãþii Breasta, s-a pro-
dus un accident rutier în urma cãruia
douã persoane a ajuns la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.

Din primele cercetãri ale poliþiºtilor Bi-
roului Rutier Craiova s-a stabilit faptul
cã Mariana Dungã, de 31 de ani, din co-
muna Breasta, în timp ce conducea un
autoturism marca Fiat pe DJ 606, din-
spre Craiova cãtre Breasta, în afara lo-
calitãþii Breasta, din cauza neadaptãrii
vitezei la carosabilul umed, a pierdut

Douã fete rãniteDouã fete rãniteDouã fete rãniteDouã fete rãniteDouã fete rãnite
în accident la Breastaîn accident la Breastaîn accident la Breastaîn accident la Breastaîn accident la Breasta

O femeie de 31 de ani,
din comuna doljeanã
Breasta, a provocat un
accident de circulaþie în
urma cãruia fiica ei, în
vârstã de 12 ani, ºi o
prietenã a acesteia, de 14
ani, au fost rãnite, fiind
transportate la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Poliþiºtii de la
Rutierã spun cã, din cauza
vitezei, femeia s-a rãstur-
nat cu maºina în ºanþ.

controlul asupra direcþiei de mers, a pã-
rãsit partea carosabilã cãtre dreapta, rãs-
turnându-se în ºanþ. În urma accidentu-
lui a rezultat rãnirea fiicei ei, Andreea D.,
de 12 ani, ºi a Theodorei M., de 14 ani,
ambele pasagere pe bancheta spate a au-
toturismului, care au fost preluate de
ambulanþe ºi transportate la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova. ªofe-
riþa s-a ales cu dosar penal.

„Poliþiºtii continuã cercetãrile în cau-
zã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”, ne-a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.
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GEORGE POPESCU La loc (tele)comanda!
Plouă bezmetic şi aiuritor. E frig pentru

un sfârşit de septembrie parcă şi el deturnat
meteorologic dintr-un firesc din care ne sim-
ţim alungaţi şi convocaţi la scandalosul spec-
tacol al degradării unei societăţi – şi al exis-
tenţei cotidiene – deja livrate democ raţiei
prin… telecomandă.

„Globalizaţi”, „pioni” fără voie în jocul
unor scenarii mediatice cu cât mai incitante
ficţional cu atât mai „apetisante”, iată-ne
prinşi în jocul malefic al unei manipulări ce
ne-a torpilat copios simţul realităţii. Şi al re-
alităţilor: acele obişnuite întâmplări şi trebuin-
ţe cotidiene din care se conturează, cu bune
şi rele, cu bucurii şi tristeţi, cu suişuri şi
coborâşuri un destin pământean.

„Câmpul muncii” e expresie demodată, ba
chiar retrogradă, reacţionară, recuzată din le-
xicul aprigilor propagandişti ai capitalismului
fără faţă umană. Am devenit o societate de
pensionari, de şomeri (cu acte şi fără) şi în
care un disproporţionat procent al tinerimii
spuzeşte, fără orizont, prin hârburile unor uni-
versităţi în mare parte clandestine. Activi, cu
adevărat, mai sunt afaceriştii, mai mult ori mai
puţin…  întreprinzători, subordonându-şi, fie-

care, câte un „regiment” de slujbaşi, remune-
raţi şi trataţi sub imperiul profitului şi al prospe-
rităţii opace la vreun imbold de solidaritate.

Şi tocmai într-un astfel de context-peisaj,
dureros de precar, asistăm la un fel de între-
cere (un reflux hipnotic şi coşmaresc al ciu-
matei „Cântări a… României!”) politic-popu-
lară în care abundă subiectele false, dezba-
teri care nu au, dincolo de aparenţe, aproape
nicio legătură cu realitatea din Ţară. Nu exis-
tă zi, seară, ceas în care, în lipsa unor ocupa-
ţii ceva mai serioase, să ne refuzăm ispitei de
a întinde mâna spre telecomandă şi, ca într-
un număr al unui magician de la bâlci, să nu
ni se servească încă un subiect „suculent”
de gratuită distracţie. Mizerii prea-omeneşti
– în fapt, obişnuitele scârnăvii ale unor cara-
ghioase vedete de ani simbriaşi în conturile
unor instanţe oculte – ne ţintesc cu precizia
unor lovituri deviaţioniste şi, astfel, ne închi-
puim protagonişti ai unui spectacol, când, în
realitate, suntem trataţi ca nişte marionete în
jocuri care nu ne privesc.

Să fie cumva telecomanda un instrument

al diavolului? S-a spus, chiar de către minţi
ceva mai luminate, că ea rămâne totuşi un
garant al democraţiei, de vreme ce poţi să te
aperi împotriva relelor, fie ele politice, mora-
le, economice uzând de multiplele funcţii…

Şi dacă, în realitate, ca orice ispită (a pă-
catului) nerezistându-i şi sedus de dexteri-
tăţile magicienilor antrenaţi, în culisele unor
fumegoase cercuri de interese, cazi în pă-
catul masivei manipulări?

O mare conştiinţă – estetică şi, aş spune,
civică – a trecutului veac, Pier Paolo Paso-
lini, se arăta surprins, prin 1971, că intelec-
tuali de prestigiu nu realizau pericolul pe care
televiziunea îl reprezenta deja asupra naturii
şi esenţei democraţiei. Vorbitul de pe sticlă
– sugera el – e prin statutul lui autoritar, prin
urmare, impune, nu propune, decretează, nu
educă; e un discurs de sus, aşadar asumând
de la sine un aer de superioritate care pre-
tinde, conştient ori nu, o masă inferioară
de destinatari, prin urmare, o masă de su-
puşi ori în curs de supunere. E drept, pe
vremea aceea, nu cred că se inventase…

telecomanda, însă terapia consta în schim-
barea canalului: pe bulgari, pe sârbi, pe un
program ori altul, ori închizând cutia cu
mirodeniile ei otrăvite.

Din fericire, avem acum telecomanda, pe
post de jucărie fermecată care, când înca-
pe pe mâinile cui nu trebuie şi cui nu merită,
poate acţiona ca o armă mortală.

Ce treabă are nea Gheorghe cu tenebroa-
sa scenetă pusă în joc de un ins sub nume
(real ori codificat?) despre care cine mai ştie
dacă se va mai pomeni peste un an-doi, ori
chiar peste câteva luni?

Grav rămâne însă faptul de neiertat că,
între timp, furaţi de jocul atâtor fumigene
aruncate în eterul tot mai otrăvit, probleme-
le reale ale ţării şi ale cetăţenilor săi sunt lă-
sate în vadul unei inerţii al cărei efect este
senzaţia împovărătoare a unei stagnări, ne-
permise şi nemeritate.

Încât, cu rezerva unui licăr de luciditate,
mai că-ţi vine să strigi: La loc (tele)coman-
da! ceea ce ar voi să însemne: Deşteptarea!
Şi, mai mult, înapoi la realitate.

Aşa cum se întâmplă la marile
sărbători, la sinagoga din oraş sunt
aşteptaţi în această seară câteva
zeci de reprezentanţi ai comunită-
ţii pentru a marca, aşa cum se cu-
vine, intrarea într-un nou an, după
calendarul evreiesc.  Sărbătoarea
de an nou 5775 este un moment
de analiză, un moment în care fie-
care trebuie să se lepede de ce a
fost rău în anul precedent, după
cum a precizat preşedintele comu-
nităţii evreieşti din Craiova, prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay. De alt-
fel, chiar există obiceiul de a tre-
ce, de anul nou, pe lângă o apă şi

Evreii craioveni
sărbătoresc Anul Nou

Evreii din Craiova celebrează astăzi Anul Nou. Roş Haşana, aşa cum
este cunoscut în limba ebraică, reprezintă un prilej de sărbătoare pen-
tru întreaga comunitate, în această seară fiind organizată, la sinagogă,
o întâlnire la care au fost invitaţi şi membri ai altor culte religioase.

de a scutura buzunarele, fapt ce
are semnificaţia unui nou început.

„Anul Nou este o sărbătoare a
bucuriei, dar şi un prilej să vedem
ce am făcut peste an. În această
perioadă, fiecare evreu ar trebui să-
şi facă o autojudecată. Să îşi pună
în balanţă conştiinţa, să vadă ce a
făcut bine şi ce a făcut rău. În prin-
cipal este însă un prilej de sărbă-
toare.  Ne adunăm în jurul unei
mese îmbelşugate de pe care nu
trebuie să lipsească vinul. De alt-
fel, cred că mai mult decât o bău-
tură, vinul ar trebui considerat un
aliment”, a precizat prof. univ. dr.

Corneliu Sabetay.
Tradiţiile respec-
tate cu sfinţenie

Respectând tra-
diţia, evreii craio-
veni se vor aduna
în jurul mesei fes-
tive de pe care nu
vor lips i buc atele
specifice. De Anul
Nou, printre alimentele obligatorii
să numără merele peste care se
pune miere, simbolizând un nou an
dulce. De pe masă nu vor lipsi nici
produsele de patiserie, sfecla, fruc-

tele sau dulciurile astfel încât noul
an să fie unul dulce.

Unul dintre cele mai importante
obiceiuri de Anul Nou evreiesc este
suflatul din Şofar (un corn de ber-

bec). Acesta semnifică „trezirea”
poporului pentru a medita la fapte-
le sale din trecut şi schimbarea în
bine a celor rele.

RADU ILICEANU

Aflat la cea de-a III-a ediţie,  concursul
„Bibanul 2014 CUP” se adresează pescarilor
care au permis de pescuit recreativ sau
sportiv valabil pe anul 2014, cu vârsta
minimă de 16 ani. Cei care se vor înscrie în
competiţie – în limita a 30 de locuri – vor
plăti o taxă de 50 de lei pe persoană şi îşi vor
aduc e cu ei o lansetă de maximum 3 metri
lungime.

Potrivit organizatorilor – Asociaţia de
Pesc uit Sportiv „Bibanul” şi RAADPFL
Craiova –, concursul se desfăşoară în două
manşe, pe durate de timp egale, cu pauză
pentru cântărire. Lacul va fi împărţit în două
sectoare, iar la jumătatea concursului concu-
renţii vor schimba sectoarele. Cântărirea
peştilor se face de două ori, şi anume la ora
10.20 – când este sfârşitul primei manşe, ş i la
ora 14.00. Se va premia cantitatea cea mai
mare de peş te, prec um şi c ea mai mare
captură.

Concurs de pescuit pe lacul
din Parcul „Romanescu”

În această sâmbătă, pescarii sunt invitaţi la un concurs de
pescuit la spinning pe lacul din Parcul „Nicolae Romanescu”.
Se va pescui şalăul, ştiuca, bibanul şi somnul, iar cei mai
norocoşi pescari vor pleca acasă cu premii în bani.

5 kilograme de peşte pentru acasă
Regulamentul concursului spune că va putea

fi folosită doar momeală artificială şi vor fi
punctaţi doar patru specii de peşte: şalăul,
ştiuca, bibanul şi somnul. În timpul concursu-
lui, pescarii nu vor putea să schimbe între ei
capturile şi nici să-şi împrumute echipamentele
de pescuit. O altă obligaţie care le revine
concurenţilor este acea de a păstra peştele până
la cântărire. Captura va fi ţinută într-un juvelnic
care trebuie să stea permanent în apă şi scoasă
la suprafaţă doar la cântărire. Peştele prins este
luat acasă, dar nu mai mult de 5 kilograme de
peşte pentru fiecare pescar. La sfârşitul compe-
tiţiei vor fi acordate şi premii de către organiza-
tori, care vor consta în bani. Pentru premiul I –
300 de lei,  premiul al II-lea – 200 de lei, iar
premiul al III-lea – 100 de lei. Cea mai mare
captură din concurs va fi răsplătită cu un
premiul de 50 de lei şi o diplomă.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La data de 4 septembrie a.c.,
consilierii locali PDL Florin Bã-
doi, Mitru Vlad ºi Virgil Sãndoi
au depus cereri de „transfer” la
PSD, în temeiul prevederilor
OUG nr. 55/2014 privind migra-
þia aleºilor locali. Cum secreta-
rul Primãriei Rojiºte, Cristina
Petrescu, intrase în concediu,
registrul acesteia fusese preluat
de primarul Ionel Nedelcu, care
n-a vrut pur ºi simplu sã dea nu-
mãr ºi datã de înregistrare cere-

rilor. Fronda între acesta ºi con-
silierii menþionaþi avea o genezã
îndelungatã. Cei trei consilieri
locali s-au deplasat la Prefectu-
ra Dolj, au obþinut un numãr de
înregistrare la noile lor opþiuni
politice ºi, prin poºtã, cu con-
firmare de primire, au trimis ºi
Primãriei Rojiºte cererile lor.
Primarul Ionel Nedelcu a sem-
nat de primire, dar n-a înregis-
trat nici de aceastã datã solici-
tãrile celor trei consilieri locali,

menþionând ulterior cã plicurile
„erau goale”. Un nou rând de
solicitãri va fi fãcut la data de
15 septembrie a.c. În cele din
urmã, cu ajutorul executorului
judecãtoresc, consilierii locali
enumeraþi reuºesc sã-ºi înregis-
treze cererile datate 5 septem-
brie a.c. Povestea nu se termi-
nã aici. Fiindcã pe 17 septem-
brie a.c., consilierii locali pri-
mesc „prin poºtã” Dispoziþia nr.
845 emisã la 12 septembrie a.c.,
conform cãreia Consiliul Local
Rojiºte era convocat în ºedinþã
ordinarã în ziua de 19 septem-
brie a.c., ora 16.00, cu urmã-
toarea ordine de zi: luarea la cu-
noºtinþã a Consiliului Local
Rojiºte de Decizia nr. 233/29
august 2014 a PDL privind ex-
cluderea domnilor Bãdoi Flo-
rin, Vlad Mitru ºi Sãndoi Vir-
gil ºi validarea numiþilor Va-
sile Florea, Nina Mariana ºi

Cosmin Mirica; proiect de ho-
tãrâre privind rectificarea de
buget la ªcoala Rojiºte ºi...
Diverse. ªedinþa n-a avut loc,
din lipsã de cvorum. Luni, 22
septembrie a.c., secretarul co-
munei Rojiºte, Cristina Petres-
cu, a trimis la Prefectura Dolj
hotãrârea de excludere a celor
trei consilieri locali, menþionând
cã ºedinþa a avut loc. Bãdoi Flo-
rin, Vlad Mitru ºi Sãndoi Virgil,
cunoscãtori ai Statutului PDL,
susþin cã organizaþia localã tre-
buia sã ia în discuþie cazurile lor
pentru eventuala excludere,
aceasta sã fie validatã de orga-
nizaþia judeþeanã Dolj ºi comu-
nicatã apoi Primãriei Rojiºte.
Aceºti paºi nu s-au îndeplinit.
Mai mult, toate excluderile de
aleºi locali s-au fãcut în temeiul
Deciziei nr. 233/29 august 2014
a PDL, ceea ce pare neverosi-
mil. Cu argumente deloc îndo-

ielnice, cei vizaþi îºi apãrã cali-
tatea de consilieri locali aleºi prin
vot popular în 2012. În acelaºi
timp, o reclamaþie „lãbãrþatã”,
dar cu multe date concrete, îi
vizeazã pe primarul Ionel Nedel-
cu, viceprimarul Iscru Pãtru,
secretarul Cristina Petrescu ºi
contabilul primãriei, Dilã Con-
stantin. ªi, plecând de la înfiin-
þarea unei cariere de piatrã în in-
cinta islazului comunal, cu con-
cursul Prefecturii Dolj, la tot fe-
lul de abuzuri, precum fertiliza-
rea fictivã a islazului cu îngrã-
ºãminte foliare, amenajarea unui
eleºteu populat cu peºte pe isla-
zul comunal, încredinþarea de
lucrãri unor firme privilegiate,
toate acestea, dacã se confirmã,
nu este deloc în regulã. ªi, se
pare, „scandalul cel mare” va fi
altul, nu cel legat de migraþia a
trei aleºi locali.

M. ALEXANDRU

Campania urmãreºte „stimularea
discuþiilor ºi creºterea gradului de
conºtientizare privind tendinþele as-
cendente ale dezastrelor ºi eforturile
necesare pentru diminuarea acesto-
ra”, se aratã într-un comunicat re-
mis, ieri, agenþiei MEDIAFAX.

„Fenomenele meteorologice ex-
treme s-au intensificat în ceea ce
priveºte frecvenþa, gravitatea ºi mag-
nitudinea (...) Orice persoanã – de
la cetãþenii europeni pânã la factorii

Federaþia Internaþionalã a Societãþilor de Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie, 12 Societãþi Naþio-
nale de Cruce Roºie din Europa ºi Comisia Europeanã (CE) lanseazã o campanie cu privire la

importanþa pregãtirii pentru dezastre ºi consolidarea rezilienþei comunitãþii.

de decizii politice – trebuie sã fie mai
bine pregãþiþi pentru impactul cu
acest nou fenomen, în plan intern ºi
în întreaga lume”, aratã Federaþia In-
ternaþionalã a Societãþilor de Cruce
Roºie ºi Semilunã Roºie (FISCR).

Timp de 42 de zile, campania va
prezenta, zilnic, povestiri ale unor
persoane reziliente prin intermediul
mass-media social, bloguri sau în di-
rect. „Jurnalul Rezilienþei la Dezas-
tre” va transmite povestiri privind

modul în care comunitãþi din 24 de
þãri diferite se pregãtesc pentru de-
zastre, cum ar fi construirea de adã-
posturi mai sigure în Haiti ºi Philip-
pine, terasarea pentru evitarea ero-
ziunii în Rwanda, efectuarea unor
exerciþii de evacuare în Bangladesh
ºi plantarea unor grãdini de legume
în deºertul Mauritaniei. Jurnalul va
arãta importanþa acestor realizãri ale
Societãþilor de Cruce Roºie ºi Semi-
lunã Roºie în favoarea persoanele vul-
nerabile cu sprijin financiar din par-
tea Uniunii Europene.

„Dezastrele curmã vieþi ºi ruinea-
zã proiectele de viitor, adeseori, si-
tuaþia oamenilor împovãraþi de sãrã-
cie devine ºi mai grea (...) Datoritã
solidaritãþii cetãþenilor europeni, spri-
jinim oamenii sã se pregãteascã ºi
sã se adapteze înainte, în timpul ºi
dupã producerea dezastrului, astfel

încât sã se poatã proteja singuri.
Pregãtirea salveazã vieþi, dar este
eficientã ºi din punct de vedere eco-
nomic: fiecare euro investit în mã-
surile luate pentru reducerea riscu-
lui la dezastre are un randament de
patru pânã la ºapte ori”, spune co-
misarul UE pentru Cooperare Inter-
naþionalã, Ajutor Umanitar ºi Rãs-
puns la Situaþii de Crizã, Kristalina
Georgieva, citatã în comunicat.

În acelaºi comunicat se precizeazã
cã, în întreaga lume, finanþãrile UE
faciliteazã activitatea FISCR în co-
munitãþile expuse riscului – implica-
rea în reducerea riscului la dezastre
ºi activitãþi de pregãtire care ajutã la
consolidarea rezilienþei, reducerea
pierderilor ºi îmbunãtãþirea timpului
de recuperare. Aceastã activitate
poate fi urmãritã online în documen-
tarul interactiv „Jurnalul Rezilienþei

la Dezastre” (www.disater-resilien-
ce.com).

„Fiind integraþi în comunitãþi ºi în-
þelegând nevoile lor, putem anticipa
problemele care pot aparea în tim-
pul unei crize ºi putem dezvolta un
rãspuns eficient pentru protejarea
vieþii ºi a mijloacelor de existenþã.
Aceste acþiuni trebuie sã fie sensibi-
le faþã de culturã ºi comunitate ºi,
totodatã, sã utilizeze optim resurse-
le locale”, susþine secretarul general
al FISCR, Elhadj As Sy.

În ultimii 20 de ani, dezastrele
au ucis în întreaga lume 1,3 milioa-
ne de oameni ºi au afectat 4,4 mili-
arde, provocând, de asemenea,
pierderi economice majore. Pânã în
2030, costurile anuale ale dezastre-
lor din punct de vedere economic
sunt estimate sã ajungã la 328 mili-
arde de euro.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,
luni dupã-amiazã, în jurul orei 16.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei Calafat,
judeþul Dolj, s-au prezentat pentru a intra
în þarã, cãlãtorind cu un autoturism marca
Peugeot, douã persoane de sex masculin
care au prezentat la controlul de frontierã
paºapoarte eliberate de autoritãþile ecuado-
riene.

La verificarea documentelor, poliþiºtii de
frontierã au constatat cã una dintre cele
douã persoane nu corespunde cu fotogra-
fia din documentele de cãlãtorie. Din cer-

cetãrile efectuate a rezultat faptul cã per-
soana în cauzã se numeºte Patricio A., are
21 de ani ºi este din Ecuador. Acesta a de-
clarat cã a cãlãtorit din þara de origine cu
avionul pânã în Turcia, unde a pierdut pa-
ºaportul, iar ulterior a sunat un prieten care
i-a adus paºaportul fratelui sãu.

„Persoanei în cauzã nu i s-a permis in-
trarea în þarã fiind preluat de autoritãþile de
frontierã bulgare în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor legale ce se
impun”, a declarat purtãtorul de cuvânt al
STPF Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat au depistat, luni dupã-amiazã, un cetãþean ecuadorian care a

încercat sã intre ilegal în România folosindu-se de paºaportul fratelui sãu.
Acesta a fost returnat pe teritoriul Bulgariei.
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Sâmbãtã ºi duminicã va avea
loc, la Craiova, Conferinþa de
toamnã a Asociaþiei Dermatologi-
lor din Oltenia (ADO), la care vor
participa medici din judeþele Dolj,
Olt, Gorj, Vâlcea ºi Mehedinþi.
Programul ºtiinþific al actualei
conferinþe cuprinde 30 de lucrãri
care sunt publicate în volumul
conferinþei.

Potrivit specialiºtilor, multe boli
dermatologice din perioada adultã
se întâlnesc ºi la copii. Unele din-
tre ele, cele cu evoluþie cronicã –

La sfârºitul acestei sãptãmâni, spe-
cialiºtii în dermatologie din cele cinci
judeþe ale Olteniei îºi dau întâlnire
la Craiova pentru a discuta proble-
me de actualitate din dermatologia

pediatricã. Întâlnirea medicilor ol-
teni vine în contextual în care tot mai
mulþi pacienþi ajung la clinica de spe-
cialitate din cadrul Spitalului Jude-
þean din Craiova.

dermatita atopicã, psoriazisul – pot
debuta în perioada copilãriei, con-
tinuându-ºi adesea evoluþia dinco-
lo de aceastã perioadã. În plus,
genodermatozele rãmân încã afec-
þiuni pentru întreaga viaþã, nepu-
tându-se vorbi azi de o terapie ge-
nicã curativã.

Ultimele noutãþi din aria derma-
tologiei pediatrice sunt dezbã-
tute în cadrul conferinþei

Principalul motiv al alegerii te-
mei „Actualitãþi în dermatologia

pediatricã” l-a reprezentat com-
plexitatea patologiei dermatologi-
ce la copil. „Desigur, nu vom
epuiza într-o singurã conferinþã
toate problemele legate de bolile
dermatologice pediatrice, inclu-
siv impactul acestora asupra
creºterii ºi dezvoltãrii armonioa-
se a copilului. La finalul confe-
rinþei, sperãm ca fiecare dintre
participanþi sã cunoascã particu-
laritãþile clinico-evolutive ale ce-
lor mai frecvente afecþiuni der-
matologice pediatrice, în vederea

diagnosticãrii cât mai rapide ºi
pentru alegerea terapiei optime.
Aceastã manifestare reprezentã
un  schimb de experienþã fruc-
tuos  între medicii dermatologi
din zona Olteniei”, a declarat
prof. univ. dr. Virgil  Pãtraºcu,

preºedintele Asociaþiei Dermato-
logilor din Oltenia.

Colegiul Medicilor din Româ-
nia acordã pentru aceastã con-
ferinþã 12 Credite Educaþie Me-
dicalã Continuã.

RADU ILICEANU

Datoria include serviciile
medicale acordate în baza
cardului european de asigurãri
sociale de sãnãtate ºi a certifi-
catului provizoriu de înlocuire
a cardului european de asigu-
rãri sociale de sãnãtate,
precum ºi cele acordate în
baza formularelor europene de
deschidere de drepturi pentru
reºedinþã ºi tratament planifi-
cat, respectiv E106, E109,
E120, E121 /S1, E112 / S2
efectuate în perioada 2007-
2013.

În ciuda datoriei uriaºe, de 200 de milioane de euro, înregistrate de Casa Naionalã de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), cetãþenii români pot beneficia în continuare de servicii medica-

le în strãinãtate. Asigurãri în acest sens au fost date de reprezentanþii CNAS.

Plãþile care se vor efectua
anul acesta pentru asistenþa
medicalã acordatã în baza
documentelor internaþionale
sunt cele mai mari în compa-
raþie cu cele efectuate de-a
lungul timpului (în 2007 –
100.000 de lei, în 2008 – 14,8
milioane lei, în 2009 – 19
milioane lei, în 2010 – 8,9
milioane lei, în 2011 – 12,7
milioane de lei, în 2012 – 57,6
milioane de lei, în 2013 –
151,3 milioane de lei. Valoarea
estimatã a plãþilor pentru anul

acesta este stimatã la 300
milioane lei.

Cea mai mare
datorie,
cãtre Germania

Sumele datorate la 1
septembrie cãtre statele
membre ale Uniunii Europene,
ale spaþiului Economic
European, respectiv Confede-
raþiei Elveþiene sunt cãtre:
Austria – 30.705.125,20 de
euro, Belgia – 8.094.273,73
de euro, Bulgaria – 47.742,13
de euro, Cehia – 404.098,51
de euro, Cipru – 576.971,79
de euro, Croaþia – 649,95 de
euro, Danemarca –
104.033,67 de euro, Elveþia –
1.573.636,69 de euro, Esto-
nia – 7.913,29 de euro,
Finlanda – 256.272,16 de

euro, Franþa – 20.298.557,07
de euro, Germania –
73.048.556,02 de euro,
Grecia – 497.634,09 de euro,
Islanda – 12.891,92 de euro,
Italia – 40.375.877,20 de
euro, Lituania – 18.475,24 de
euro, Letonia – 3.285,28 de
euro, Luxemburg –
1.037.799,27 de euro, Malta
– 20.426,35 de euro, Norve-
gia – 488.182,81 de euro,
Olanda – 1.551.386,54 de
euro, Polonia – 231.349,44
de euro, Portugalia –
168.167,07 de euro, Regatul
Unit – 1.556.768,26 de euro,
Slovacia – 293.849,69 de
euro, Slovenia – 278.389,94
de euro, Spania –
15.999.685,03 de euro,
Suedia – 1.786.539,15 de
euro, Ungaria –

12.575.071,49 de euro.
Potrivit CNAS, au avut loc

întâlniri anuale cu reprezen-
tanþii þãrilor în care au fost
acumulate cele mai mari sume
de platã pentru serviciile
medicale acordate asiguraþilor
români ºi au fost convenite
sumele care vor fi decontate
anual pentru a nu se crea
blocaje. De altfel, regulamen-
tul european prevede cã nu
poate fi refuzat dreptul la
servicii medicale pe teritoriul
unei alte þãri pe motiv de
neplatã a datoriilor acumulate
de þara din care provine
asiguratul. Acesta poate fi
refuzat în situaþia în care
serviciul medical solicitat nu
respectã regulamentul euro-
pean.

RADU ILICEANU

Îngrijirea cazurilor critice, care nu poate fi aco-
peritã din fondurile de la casele de asigurãri de
sãnãtate, va putea fi asiguratã ºi cu sume din bu-
getul Ministerului Sãnãtãþii, a declarat luni vice-
premierul Liviu Dragnea. „Tot timpul apar cazuri
critice, copii cu situaþii deosebite, care necesitã
intervenþii urgente ºi care necesitã costuri foarte
mari. Contractele cu Casa de Sãnãtate nu au fost
niciodatã suficiente pentru a se acoperi toate
aceste cereri.

Nu credem cã prin aceastã modificare bugetul

Guvern: Cazurile critice care nu pot fi acoperite
din fondurile de asigurãri de sãnãtate

pot fi finanþate ºi de MS
Ministerului Sãnãtãþii va acoperi toate aceste ce-
reri, dar dãm posibilitatea ca, în plus faþã de ceea
ce acoperã Casa de Sãnãtate, în situaþii critice Mi-
nisterul Sãnãtãþii sã poatã, din bugetul propriu (...),
finanþa genul ãsta de situaþii”, a spus Dragnea, într-
o conferinþã de presã la finalul ºedinþei de guvern.

El a arãtat cã prin aceastã hotãrâre s-a mai cre-
at o sursã bugetarã pentru a finanþa situaþii medi-
cale deosebite. Decizia se regãseºte în ordonanþa
de urgenþã privind stabilirea unor mãsuri finan-
ciare ºi pentru modificarea unor acte normative.
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„Patronii ar putea primi o sumã
egalã cu de 1,2 ori valoarea indi-
catorului social de referinþã, în vi-

În plus, Digi 800 include ºi ape-
luri internaþionale cãtre reþele de
telefonie fixe ºi mobile din peste
30 de þãri. Totodatã, Opþiunea
Digi 800 include 100 SMS-uri/lu-
na cãtre toate reþelele Digi din
Spania, România ºi Italia. Clienþii
Digi Mobil Spania care activeazã
Opþiunea Digi 800, beneficiazã în
plus de 2000 minute pentru a
efectua convorbiri cãtre orice
client Digi din Spania, România ºi
Italia ºi cãtre orice numãr fix Digi
Tel din România. Minutele aloca-
te acestei promoþii nu se scad din
volumul de minute incluse în ofer-
ta pentru apelurile naþionale ºi in-
ternaþionale. „Noua opþiune este
disponibilã clienþilor Digi Mobil

Poºta Românã a lansat, re-
cent, un serviciu care permite
transferul de bani din strãinã-
tate în þarã direct la domiciliul
destinatarului, la tarife înce-
pând de la 10 lei pentru sume
de pânã la 200 lei, la care se
adaugã un comision PrioriPay
de 0,5 euro. Pentru sume cu-
prinse între 201 ºi 500 lei, ta-
riful creºte la 15 lei plus co-
misionul PrioriPay de 0,5
euro. În cazul sumelor de pânã
la 1.000 lei, tariful urcã la 20

Poºta a lansat un nou serviciu,Poºta a lansat un nou serviciu,Poºta a lansat un nou serviciu,Poºta a lansat un nou serviciu,Poºta a lansat un nou serviciu,
„Bani Direct Acasã”„Bani Direct Acasã”„Bani Direct Acasã”„Bani Direct Acasã”„Bani Direct Acasã”

lei, la care se adaugã comisio-
nul de 0,5 euro. Pentru trans-
feruri de peste 1.000 lei, Poº-
ta va percepe un tarif de 20
lei plus 1% din suma de ex-
pediatã, la care se adaugã co-
misionul de 0,5 euro. Pentru
a utiliza noul serviciu, denumit
„Bani Direct Acasã”, expedi-
torul îºi va deschide, gratuit,
un cont în cadrul platformei
PrioriPay, pe care îl va alimenta
printr-un card bancar cu suma
necesarã transferului.

Bani pentru angajatorii careBani pentru angajatorii careBani pentru angajatorii careBani pentru angajatorii careBani pentru angajatorii care
încadreazã tineri cu studiiîncadreazã tineri cu studiiîncadreazã tineri cu studiiîncadreazã tineri cu studiiîncadreazã tineri cu studii

Angajatorii care încadreazã în
muncã, pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi ai unor instituþii de în-
vãþãmânt primesc lunar, pe o pe-
rioadã de 12 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat, diverse sume de

bani. De exemplu, o sumã egalã cu
valoarea indicatorului social de re-
ferinþã în vigoare la data încadrãrii
în muncã, pentru absolvenþii ciclu-
lui inferior al liceului sau ai ºcoli-
lor de arte ºi meserii.

goare la data încadrãrii în muncã,
pentru absolvenþii de învãþãmânt
secundar superior sau învãþãmânt

postliceal sau o sumã egalã cu de
1,5 ori valoarea indicatorului so-
cial de referinþã, în vigoare la data
încadrãrii în muncã, pentru absol-
venþii de învãþãmânt superior”,  se
precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.

Valoarea indicatorului social de
referinþã al asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei
de muncã, prevãzut de Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurã-
rilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, este în prezent de 500 lei.
O convenþie în termen de 12
luni de la data absolvirii studiilor

„Angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã
absolvenþi din rândul persoanelor
cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, sumele menþio-
nate anterior pe o perioadã de 18

luni...”, se mai spune în comuni-
catul respectiv. Patronii care be-
neficiazã de subvenþionarea locu-
rilor de muncã pentru încadrarea
în muncã a absolvenþilor sunt obli-
gaþi sã menþinã raporturile de mun-
cã sau de serviciu ale acestora cel
puþin 18 luni. Pentru a beneficia
de subvenþionarea locurilor de
muncã în situaþia în care încadrea-
zã în muncã absolvenþi ai institu-

þiilor de învãþãmânt în condiþiile
menþionate  anterior angajatorii vor
încheia cu agenþia pentru ocupa-
rea forþei de muncã judeþeanã, res-
pectiv a municipiului Bucureºti, o
convenþie în termen de 12 luni de
la data absolvirii studiilor. Terme-
nul de 12 luni este termen de de-
cãdere din dreptul de a beneficia
de mãsurile de stimulare prevãzu-
te de lege.

Oferta Digi Mobil Spania,
disponibilã românilor din Spania

Ieri, RCS & RDS a lansat un nou spot publici-
tar din campania „Interzis în Belgravistan” prin
care compania promoveazã serviciul de telefonie
mobilã, Digi Mobil. Noul spot aduce în prim plan
beneficiile ofertei comerciale Digi Mobil Spania,
disponibilã exclusiv românilor de pe teritoriul
Spaniei. Astfel, începând din aceastã lunã, clienþii
Digi Mobil Spania se bucurã de numeroasele
avantaje oferite la activarea Opþiunii Digi 800.
Pentru a putea activa Opþiunea Digi 800, clienþii
din Spania trebuie sã aibã o cartelã prepaid Digi
Mobil cu un credit minim de 15 euro.

Spania pe teritoriul Spaniei ºi este
valabilã pânã pe 31 decembrie
2014. Beneficiile incluse în opþiu-
ne sunt disponibile timp de o
lunã”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al RCS & RDS.
Un nou spot publicitar

Spotul publicitar îl are ca pro-
tagonist pe Gicã (Gheorghe) Cra-
ioveanu, fostul jucãtor român de
fotbal, stabilit în Spania de aproa-
pe 20 de ani. Gicã Craioveanu a
evoluat în Spania între 1995 ºi
2006 pentru echipe precum Real
Sociedad, Villarreal ºi Getafe. El

a rãmas în istoria fotbalului spa-
niol ca fiind primul jucãtor care
a înscris pentru Villareal în pri-
ma ligã. În cei 11 ani petrecuþi în
fotbalul spaniol, a reuºit sã în-
scrie pe celebrele stadioane “Sant-
iago Bernabeu” ºi “Camp Nou”.
Gicã Craioveanu s-a retras din
activitate la 38 de ani, dupã ce a
jucat 459 de meciuri în întreaga
carierã. În prezent este unul din-
tre cei mai apreciaþi analiºti din
mass-media spaniolã ºi, totoda-
tã, unul dintre colaboratorii per-
manenþi ai postului de televiziune
Digi Sport.

Digi Mobil Spania: Este
un operator virtual de tele-
fonie mobila (OMV), cu o
experienþã de cinci ani pe
piaþa telecom din Spania.

RCS & RDS: Este lider pe piaþa din România în furnizarea
serviciilor de internet ºi de televiziune prin cablu ºi satelit, dar ºi
unul dintre furnizorii principali  de servicii de telefonie fixã ºi
mobilã, internet mobil, precum ºi alte servicii  de conþinut. Com-
pania deþine singura televiziune de ºtiri în format full HD, Digi24
HD, cu 8 staþii locale, 3 canale de sport, Digi Sport 1, 2 ºi 3, care
difuzeazã cele mai importante competiþii sportive din România ºi
din lume, un canal de filme Pay-TV, Digi Film, trei programe de
documentare, Digi World, Digi Life ºi Digi Animal World.
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 Spectacolul „Profu’ de religie” a fost
declarat câştigător în cadrul celei de-a III-
a ediţii a Concursului de proiecte pentru
tineri regizori şi dramaturgi români orga-
nizat  de  Teatrul Naţional  „Marin  Sores-
cu” în stagiunea trecută, fiind distins anul
acesta cu Premiul Publicului (locul al II-
lea)  la  Festivalul  de  Teatru  „New  plays
from Europe” de  la Wiesbaden  (Germa-
nia, 22-24 iunie).
Din distribuţie fac parte Marian Poli-

tic  (Profu‘ de religie  / Prezentator TV),
Dragoş Măceşanu (Bogdan / Profu‘ de
sport  / Purtător de cuvânt  / Prezentator
TV), Romaniţa Ione scu (Mara / Mama
Marei / Psiholog / Prezentator TV), Că-
tălin Vie ru (Andrei / Mama lui Andrei /
Dirigu‘ / Prezentator TV), Raluca Păun
(Anca  / Mama Ancăi  / Mama Marei  /
Prof a de română / Prezentator TV).

Naţionalul craiovean, invitat cu două spectacole
la Festivalul Internaţional de Teatru de la Oradea

Te atrul Naţional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova
este  invitat,  zile le  ace s-
te a, la Festivalul Internaţi-
onal de Teatru de la
Oradea cu două spectaco-
le . Primul,  „Profu’ de
religie”, de  Mihae la
Michailov, în re gia lui
Bobi Pricop, a fost pre-
ze ntat aseară, iar cel de-
al doile a,  „Fam ilia Tot”,
de  Istvan Orke ny, în
re gia lui Laszlo Bocsardi,
urme ază să fie jucat astă-
se ară, de  la ora 21.00.
Ambe le re pre ze ntaţii au
loc pe  scena Casa de
Cultură a Sindicate lor.

„De ce ne străduim să organi-
zăm acest Salon  la Craiova? Toc-
mai pentru a da importanţa cuve-
nită acestei  frumoase  meserii din
cadrul Muzeului Olteniei şi a mu-
zeelor din care veniţi dvs. Ştiu că
în România se organizează  foarte
puţine  manifestări  de  acest  gen,
dedicate muncii atât de importante
a  restauratorilor  şi  conservatori-
lor”, le-a declarat invitaţilor, ieri, la
vernisajul  Salonului Naţional de
Restaurare, Florin Ridiche,  ma-
nagerul instituţiei organizatoare.
Bun venit  la Craiova  le-au urat

Ion Prioteasa – preşedintele Con-
siliului  Judeţean Dolj,  şi Daniela
Tarniţă –  preşedinta Comisiei de
Cultură a Consiliului Judeţean Dolj,
care  le-au vorbit despre masivele
investiţii  în cultură făcute  la Cra-
iova şi i-au asigurat de aprecierea
şi întregul sprijin şi pe viitor. Şeful
administraţiei doljene a anunţat, cu
acest prilej, că primul amplu pro-
iect cu  fonduri europene care ur-
mează să fie depus, în cursul anu-
lui viitor, va fi cel pentru realizarea
expoziţiei de bază a Secţiei de  Is-
torie-Arheologie a Muzeului Olte-
niei,  în valoare de 11 milioane de
euro.
Prof. univ. dr. Ioan Opriş,
în juriul „Galei Restaurării
Româneşti 2014”
Festivitatea  de deschidere  edi-

ţiei 2014 a Salonului Naţional de
Restaurare s-a bucurat de partici-

La scurt timp după Zilele Europene ale Patrimo-
niului – celebrate week-end-ul trecut şi având ca
temă în România „Renaşterea patrimoniului cultu-
ral” –, Craiova repune în discuţie importanţa re-
staurării şi conservării valorilor culturale pe care
le avem. O face printr-o nouă ediţie a Salonului
Naţional de Restaurare, organizat de Muzeul Olte-
niei, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, al cărui
vernisaj a avut loc ieri. Evenimentul reuneşte pes-
te 80 de invitaţi din ţară şi din străinătate, majori-
tatea reprezentanţi ai unor prestigioase instituţii
muzeale, cărora li se alătură specialiştii craioveni,

cu toţii prezentându-şi cu acest prilej rezultatele în
domeniul restaurării şi conservării. Cele aproape
90 de piese expuse – din ceramică şi sticlă, metal,
lemn, textile şi din piele, carte veche, documente şi
picturi – vor putea fi admirate de vizitatori până la
data de 15 noiembrie. Salonul Naţional de Restaura-
re prefigurează un alt eveniment de mare impor-
tanţă, care va avea loc la Muzeul Olteniei peste
două săptămâni: ICOM Glass – reuniunea inter-
naţională a specialiştilor pentru patrimoniul de sti-
clă, care pentru prima dată în 55 de ani de activita-
te are loc în România, la Craiova.

 Cât  despre  spectacolul  „Fam ilia
Tot”, acesta i-a adus maestrului Valer Del-
lakeza al treilea Premiu UNITER din ca-
rieră, la c ategoria „Cel mai bun actor în
rol  secundar” pentru rolul Tot Lajos,  în
cadrul Galei desfăşurate la Teatrul Naţi-
onal  din  Târgu Mureş.  În  spec tacol  îi
puteţi vedea pe Sorin Leove anu (Maio-
rul),  Vale r De llak eza  (Tot),  Mirela
Cioabă (Mariska), Iulia Colan (Agika),
Nicolae Poghirc (Poştaşul), Eugen Titu
(Tomaji), Valentin Mihali  (Cipriani) ,
Gabriela Baciu  (Giz), Cătălin Băicuş
(Proprietarul sacalei), Flavius Glăvan
(Dr. Eggen Berger Alf red).

parea unor  persona-
lităţi ale lumii muzea-
le  româneşti.  Prof.
univ. dr. Ioan Opriş
–  cercetător   cu  o
prodigioasă  activita-
te, specialist în cadrul
Muzeului Naţional de
Istorie a României, a
apreciat că „numărul
partic ipanţilor   la
aces t  eveniment  –
veniţi din prestigioa-
se  ins tituţii  –  spune
foarte mult,  înseam-
nă o atenţie deosebi-
tă pe care o acordă Muzeului Olte-
niei şi Craiovei”. „Exponatele real-
mente sunt… regale! E foarte greu
să spui care sunt cele mai frumoa-
se.  (…)  Ele arată că  în România
există o elită de specialişti care pot
să  restituie  din  istorie  mărturiile
reale. Apoi, vorbim despre o recu-
perare de natură economică, pen-
tru  că  piesele  acestea  înseamnă
ceva ca valoare – adică foarte mulţi
bani, sume cu multe zerouri. (…)
La Craiova, Salonul pune în valoa-
re caracterul deosebit, special al pa-
trimoniului nostru şi încadrarea lui
în patrimoniul mare al continentu-
lui», a declarat prof. univ. dr. Ioan
Opriş. Totodată, acesta a apreciat
răsplătirea  „prin  premii  reale,  nu
doar  prin  diplome  de  hârtie”  a
participanţilor  în  cadrul  „Galei
Restaurării Româneşti 2014”, care
s-a desfăşurat aseară, chiar în spa-
ţiul expoziţional al Salonului.

Preşedinţii Comitetului Naţional
Român ICOM şi Reţelei
Naţionale a Muzeelor din
România, prezenţi la Craiova
Printre  invitaţii  la  vernisaj  s-a

aflat şi Virgil Niţulescu – preşe-
dintele Reţelei Naţionale a Muzee-
lor din România şi directorul Mu-
zeului Naţional al Ţăranului Român.
„Nu am refuzat niciodată să vin la
Craiova, pentru că ceea ce se  în-
tâmplă aici mi se pare că este foar-
te  important  la  nivel  naţional”,  a
mărturisit Niţulescu.  În acest ca-
dru, el a anunţat  reapariţia Revis-
tei muzeelor. „Sperăm că va fi de
interes şi că vă veţi publica  în ea
articolele de specialitate, cu atât mai
mult cu cât revista va avea circu-
laţie internaţională”, le-a spus aces-
ta specialiştilor veniţi de la institu-
ţii muzeale din Bucureşti, Braşov,

Sibiu,  Iaş i,   Cluj,  Galaţi,   Zalău,
Târgovişte, Alba Iulia, Deva, Tul-
cea, Suceava, Craiova ş.a.
Aprecieri pentru evenimentul de

la  Craiova  au  venit  şi  din  partea
noului  preşedinte  al  Comitetului
Naţional Român ICOM (Consiliul
Internaţional  al  Muzeelor) , Dan
Octavian Paul, totodată şeful La-
boratorului  Zonal  de  Restaurare-
Conservare de la Muzeul Banatu-

lui Timişoara. „Este o func-
ţie care  mă onorează.  Pen-
tru prima dată în istoria Co-
mitetului  Naţional  Român
ICOM, ea este ocupată de un
restaurator.  Bineînţeles  că
vom continua colaborările cu
toate instituţiile care au labo-
ratoare  de  spec ialitate  din
ţară,  dar  noi,  restauratorii,
aici  la Craiova avem o casă
a noastră mai specială. Acest
Salon este deja un brand, este
recunoscut atât  în  ţară, cât
şi în străinătate. Acest lucru
dovedeşte  că  oraşul  Craio-
va, prin Laboratorul de Re-

staurare-Conservare de la Muzeul
Olteniei, prin colegii care lucrează
de atâţia ani în acest domeniu, este
unul din polii conservării şi restau-
rării patrimoniului cultural din Ro-
mânia”, a menţionat Dan Octavian
Paul.
Graţie meşteşugului
restauratorilor, aproape
90 de piese şi-au recăpătat
strălucirea de odinioară

Salonul Naţional de Restaura-
re de  la Craiova se desfăşoară  în
perioada 23-25 septembrie pentru
cei aproximativ 100 de specialişti
din domeniul restaurării şi conser-
vării patrimoniului cultural mobil,
care prezintă în cadrul acestei ex-
poziţii aproape 90 de piese de pa-
trimoniu restaurate şi conservate.
După ce, ieri, au luat parte la festi-
vitatea de deschidere,  la mese ro-

tunde şi, seara, la „Gala Restaură-
rii Româneşti 2014”, astăzi aceştia
fac o excursie documentară în ju-
deţul Dolj.
Ediţia de anul acesta a Salonu-

lui aduce în faţa publicului cele mai
valoroase  piese  din  patrimoniul
cultural românesc mobil, restaurate
în  perioada  2013-2014.   Spre
exemplu,   craiovenii  regăsesc   în
cele trei săli de expoziţie piese din
lemn,  precum  un  colţar  săsesc
datat  1888  (deţinător:  Complexul
Naţional Muzeal „Curtea Domneas-
că” Târgovişte), o  ladă de zestre
de  la  1854  (Complexul  Naţional
Muzeal „ASTRA” Sibiu), o  tăblie
de pat  săsesc de la 1852 (Muzeul
Interetnic al Văii Hârtibaciului, Al-
ţâna, Sibiu) ori o comodă săseas-
că de la 1884 (colecţie privată). De
asemenea,   sunt  prezentate  mai
multe icoane,  între care una de la
1758, aparţinând Mănăstirii Nicu-
la,  înfăţişând-o pe  „Maica  Dom-
nului cu pruncul”, alta de secol al
XVIII-lea – „Încoronarea Sfântu-
lui Gheorghe”, deţinută de Admi-
nistraţia Prezidenţială.
Mai sunt expuse un „Tratat de

căsătorie” (sec. XV, Biserica Evan-
ghelică  Cisnădie),  un  păun  din
metal datat sec. XVIII-XIX, de la
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” Tulcea, o eşarfă
austriacă  de  la 1951  din  colecţia
Muzeului Militar Naţional „Regele
Ferdinand I” Bucureşti. În sala re-
zervată ceramicii  sunt prezentate,
între altele, un vas de sec. IX-VIII
î.Hr. al Muzeului Naţional de Isto-
rie a României Bucureşti, o amfo-
ră orientală  de sec.  VI  (Şantierul
Arheologic Capidava) şi un vas bi-
tronconic aparţinând neoliticului –
culturii Cucuteni, de la Muzeul de
Istorie a Moldovei  Iaşi. Toate  au
fost  redate patrimoniului  naţional
graţie profesionalismului restaura-
torilor şi conservatorilor din insti-
tuţiile din ţară şi din Craiova.
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„Acces, Sport şi Umanitate”, eveniment
caritabil în Parcul „Romanescu”

Evenimentul caritabil urmăreşte ca prin intermediul
unui cross, la care sunt invitaţi să participe atât adulţi cât
şi copii, să strângă fonduri pentru a o ajuta pe Maria, o
adolescentă care suferă de o gravă afecţiune a coloanei
vertebrale, şi a cărei viaţă depinde de o intervenţie extre-
me de elaborată care ar urma să aibă loc în Germania,
dar pentru care mama nu are fondurile suficiente.

“Maria este un copil vesel care a suferit mult încă
din copilărie, nu doar din cauza bolii, dar şi din cauza
faptului că tatăl a părăsit familia, lăsând toată greuta-
tea pe umerii unei mame prea mult încercată de viaţă,
dar care a făcut tot posibilul ca acest copil să îşi ducă
dizabilitatea cu zâmbetul pe buze. Acum are nevoie de
ajutor şi ACCES îi întinde o mână în aceste momente
dificile”, a declarat Adriana Preda, preşedinte ACCES.

ACCES vine în sprijinul copiilor cu dizabilităţi
Activitatea organizaţiei ACCES se bazează cu predi-

lecţie pe acţiuni de voluntariat şi pe activităţi derulate în

Asociaţia pentru Copii cu Cerinţe Educative Speciale (ACCES) va organiza sâmbătă, 4
octombrie, evenimentul sportiv caritabil “Acces, Sport şi Umanitate!” în Parcul „Nicolae

Romanescu”, începând cu ora 9.00.
parteneriat atât cu instituţii de protecţie socială dar şi
cu instituţii de învăţământ, sanitare, de cultură sau cu
alte ONG-uri, scopul declarant fiind acela de a întinde
o mână de ajutor copiilor cu dizabilităţi. “Asociaţia pentru
Copii cu Cerinţe Educative Speciale (ACCES) s-a con-
stituit în anul 2010 din părinţi ai căror copii sufereau de
diferite forme de dizabilităţi, din dorinţa de a lărgi ori-
zonturile acestor micuţi, de a le facilita accesul la trata-
mente şi recuperare, de a-i ajuta să socializeze, să rea-
lizeze o mai bună incluziune socială şi totodată de a
veni în sprijinul acestor părinţi prin acordarea de con-
siliere psihologică, organizarea de grupuri de suport şi
de a le facilita schimburi de experienţe”, a mai declarat
Adiana Preda, preşedinte ACCES.

Evenimentul sportiv de sâmbătă, 4 octombrie a.c.,
îşi propune să promoveze solidaritatea umană prin
sport, în speranţa de a aduce un zâmbet de chipul
Mariei, dar şi pe feţele tuturor copiilor care vor parti-
cipa la cross, pentru că sportul înseamnă sănătate.

Reprezentanţa CE, în colabo-
rare cu Asociaţia Firmelor de
Interpretariat şi Traduceri şi
Asociaţia Traducătorilor din
România, va organiza, vineri,
conferinţa „Valoarea adăugată
a serviciilor de
traducere şi
interpretariat
profesioniste”.
«Scopul ei este de
a promova servicii-
le de traducere şi
de interpretariat
profesioniste în
rândul instituţiilor
publice din Româ-
nia, fiind totodată o
bună ocazie de
diseminare a
bunelor practici în
traduceri/interpre-
tariat şi de strânge-
re a relaţiilor de
colaborare între
specialiştii în
domeniu şi institu-
ţiile publice
naţionale. Pornind de la întrebări
concrete cum ar fi „Cum alegeţi
un traducător/interpret profesio-
nist?” sau „Care sunt criteriile de
selecţie în achiziţia de servicii de
traducere?” organizatorii îşi
propun să le ofere reprezentanţi-
lor instituţionali informaţii cât mai
utile privind serviciile de traduce-
re şi interpretariat profesioniste»,
se arată într-un comunicat de
presă transmis, ieri, Agerpres.

Publicul este invitat, sâmbătă,
să participe la evenimentul
„Sărbătoriţi cu noi Ziua
Europeană a Limbilor!”
organizat de membrii clusterului
EUNIC din România, cu
sprijinul Reprezentantei Comi-
siei Europene, gazda evenimen-

Ziua Europeană a Limbilor, marcată
prin acţiuni menite să celebreze

diversitatea culturală şi lingvistică

tului fiind Librăria Cărtureşti
(Grădina Verona). Vizitatorii vor
putea participa la lecţii demon-
strative gratuite de cehă,
engleză, franceză, germană,
greacă, italiană, maghiară,

polonă, română, spaniolă, turcă.
În cadrul Festivalului Interna-
ţional de Literatură şi Tradu-
cere Iaşi (FILIT), care se va
desfăşura în perioada 1-5
octombrie, sub patronajul
Reprezentanţei CE, va avea loc
vineri, 3 octombrie, seminarul
„Subtitrarea: între imagine,
sunet şi dialog”, în colaborare
cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi şi Centrul
Europe Direct Iaşi.

Vineri, 17 octombrie, Repre-
zentanţa CE va găzdui eveni-
mentul „LinguaFest 2014”,
organizat în colaborare cu
Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale şi Departamentul

pentru Relaţii Interetnice din
cadrul Guvernului României. Cu
această ocazie, vor fi decernate
premiile European Language
Label (Certificatul lingvistic
european) pentru proiecte

inovatoare în
materie de
predare şi
învăţare a limbilor
străine şi vor fi
organizate trei
ateliere dedicate
importanţei
învăţării limbilor
străine.

În fiecare an,
la 26 septembrie
întreaga Europă
sărbătoreşte Ziua
Europeană a
Limbilor (ZEL)
printr-o serie de
evenimente
organizate de
CE în diferitele
state membre.
Europa este

posesoarea unei adevărate
bogaţii lingvistice: 24 de limbi
oficiale şi peste 60 de comu-
nităţi autohtone care vorbesc
o limbă regională sau minori-
tară. Pentru a atrage atenţia
asupra acestei imense bogaţii
lingvistice, Uniunea Europea-
nă şi Consiliul Europei au
lansat, în 2001, iniţiativa Anul
european al limbilor, iniţiativă
din care a luat naştere Ziua
Europeană a Limbilor. Obiec-
tivele sale sunt: sensibilizarea
publicului faţă de multilin-
gvism în Europa, cultivarea
diversităţii culturale şi încura-
jarea învăţării limbilor străine
de către toţi europenii, la
şcoală sau în afara acesteia.

Reprezentanţa Comisiei Europene (CE) în România va marca, şi în acest an, Ziua Euro-
peană a Limbilor (ZEL) printr-o serie de acţiuni menite să încurajeze învăţarea limbilor

străine, să promoveze meseria de traducător/ interpret şi să celebreze diversitatea cultura-
lă şi lingvistică a Europei în era globalizării.

Elevii români cu vâr-
ste cuprinse între 15-20
de ani pot participa la cea
de-a IV-a ediţie a Concur-
sului internaţional de
artă “In Mem oriam” .
Evenimentul se va desfă-
şura la Lodz în Polonia.

„Ediţia din acest an a
concursului are ca obiec-
tiv promovarea toleranţei
şi combaterea prejudecă-
ţilor, a urii, xenofobiei şi
ignoranţei, în conexiune cu come-
morarea victimelor centrului de
detenţie juvenilă din Lodz, care a
funcţionat sub c ontrol nazist în
perioada decembrie 1942 – ianua-
rie 1945”, spun organizatorii.

Termenul de trimitere a lucrări-
lor este 14 februarie 2015, iar se-

Rechizite şcolare pentru 400 de copii,
din partea Asociaţiei „Vasiliada”

Elevii români pot participa
la Concursul internaţional
„In Memoriam” din Polonia

În cadrul celor patru centre so-
ciale, specialiştii Asociaţiei „Vasi-
liada”, ajutaţi de voluntari, oferă
copiilor cu risc de abandon şcolar
servicii de educaţie remedială, con-
siliere psihologică, sprijin în efec-
tuarea temelor şcolare şi activităţi

Peste 400 de copii aflaţi în
grija Asociaţiei „Vasiliada”,
din judeţele Dolj şi Gorj, au
primit în această săptămâ-
nă pachete cu rechizite şco-
lare. Rechizitele au fost ofe-
rite copiilor cu vârste cuprin-
se între 3 si 16 ani, care frec-
ventează centrele de zi ale
Asociaţiei „Vasiliada” din
Craiova, Lipovu,  Filiaşi şi
Târgu Jiu.

pentru dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă.

«Cauzele care îi aduc pe copii
în situaţia de a abandona şcoala
sunt diverse, însă cele mai vizibile
sunt mediul precar în care aceştia
trăiesc şi lipsa resurselor materia-
le necesare asigurării unor condi-

ţii de viaţă decente, şi implicit
asigurării accesului la educaţie.
Astfel, Asociaţia „Vasiliada” se
străduieşte, de peste 13 ani, să
sprijine copiii aflaţi în situaţii de
risc, atât prin servicii educati-
ve,  cât ş i prin acordarea de
sprijin material, în funcţie de
nevoile acestora», a dec larat
părintele Adrian Stănulică, pre-
şedintele Asociaţiei „Vasiliada”.

ALINA DRĂGHICI

lecţia acestora se va face de către
un grup de artişti profesionali. Ca-
tegoriile acceptate sunt: desen, pic-
tură, grafică, fotografie, sculptură
şi postere. Informaţii suplimentare
pot fi găsite la adresa www.plas-
tyklodz.pl.

ALINA DRĂGHICI
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„Coaliþia internaþionalã (condu-
sã de Statele Unite) a desfãºurat
aproximativ 20 de raiduri împotri-
va unor poziþii, baze ºi posturi ale
SI în oraºul Raqa ºi în apropierea
localitãþilor Tabqa, Ain Issa ºi Tall
Abyad, provocând victime în rân-
dul jihadiºtilor”, a anunþat Obser-
vatorul sirian pentru drepturile
omului (OSDO), care nu a putut
furniza un bilanþ pentru moment.
Peste 120 de membri ai Statului
Islamic au fost uciºi în loviturile
aeriene asupra a douã poziþii ale or-
ganizaþiei în provincia Raqqa, „care
au fost complet distruse”, a com-
pletat OSDO. Printre morþi figu-
reazã 70 de membri ai SI ºi 50 de
membri ai reþelei al-Qaeda. În plus,
300 de membri ai grupãrii Stat Is-
lamic au fost rãniþi, dintre care 100,
aflaþi în stare gravã, au fost trans-
feraþi în Irak, potrivit Observato-
rului Sirian.

Provincia Raqa este principalul
bastion al SI în Siria, organizaþia
controlând mare parte din estul þã-
rii, în special provincia petrolierã
Deir Ezzor ºi o porþiune extinsã din
frontiera cu Turcia. Ministerul si-
rian al Afacerilor Externe a anun-
þat, ieri, cã Siria a fost informatã
de Statele Unite în legãturã cu rai-
durile aeriene desfãºurate pe teri-
toriul sãu împotriva organizaþiei
Stat Islamic (SI). Preºedintele
american, Barack Obama, a aver-
tizat la 10 septembrie, într-un dis-
curs solemn, cã îºi rezervã drep-
tul de a autoriza atacuri împotriva
grupãrii SI, inclusiv în Siria. Înce-
pând din 8 august, poziþii ale gru-
pãrii SI în Irak sunt aproape în fie-
care zi vizate de tiruri ale armatei
americane. Preºedintele Obama a
autorizat aceste atacuri pentru a
veni în ajutorul armatei irakiene ºi
forþelor kurde, puse în derutã de
SI, mai bine înarmatã ºi mai disci-
plinatã. Datoritã acestor atacuri,
forþele irakiene au reuºit sã se reor-
ganizeze ºi sã recucereascã mai
multe locuri strategice.

Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaþi
(UNCHR) a anunþat ieri cã se pregãteºte pen-
tru exodul în Turcia a tuturor celor 400.000
de locuitori ai oraºului kurd Kobani, din Siria,
în contextul în care combatanþii Statului Isla-
mic ar putea cuceri localitatea în urmãtoarea
perioadã, relateazã Reuters. Circa 138.000 de
kurzi sirieni au intrat în Turcia într-un exod
care a început sãptãmâna trecutã, douã puncte
de trecere a frontierei rãmânând deschise, a
declarat o purtãtoare de cuvânt a UNHCR.
„Ne pregãtim ca întreaga populaþie sã încer-
ce sã fugã în Turcia. Populaþia oraºului Ko-
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Ucraina: Separatiºtii din estul þãrii
anunþã alegeri prezidenþiale
ºi legislative în noiembrie

Separatiºtii proruºi din
estul Ucrainei au anunþat,
ieri, organizarea de alegeri
prezidenþiale ºi legislative la
2 noiembrie în autoproclama-
tele republici populare Doneþk
ºi Lugansk. „Intenþionãm sã
organizãm alegeri pentru
Consiliul suprem (parlamen-
tul) ºi pentru ºeful republicii
la 2 noiembrie”, a anunþat
„premierul” din Doneþk,
Aleksandr Zaharcenko, citat
de Interfax. El a precizat cã
alegerile legislative ucraine-
ne, programate pentru 26
octombrie, nu se vor desfãºu-
ra pe teritoriul regiunii
Doneþk. „Noi avem consiliul
nostru suprem ºi vom decide
singuri ce fel de alegeri
organizãm ºi la ce datã. Nici
un fel de alegeri, inclusiv
cele pentru parlamentul
ucrainean, nu vor avea loc la
noi”, a indicat Zaharcenko.
În acelaºi timp, ºeful consi-
liului suprem din Lugansk,
Aleksei Kariakin, a anunþat
cã în regiune vor avea loc
alegeri legislative ºi preziden-
þiale tot la 2 noiembrie.
„Alegerile vor avea loc
simultan cu cele din Republi-
ca popularã Doneþk, la 2
noiembrie”, a precizat Karia-
kin, potrivit ITAR-TASS.
Anunþurile liderilor separa-
tiºti intervin dupã ce parla-
mentul ucrainean (Rada
Supremã) a adoptat, marþea
trecutã, douã proiecte de lege
ce prevãd acordarea unui
„statut special” pentru
regiunile proruse din estul
Ucrainei ºi o amnistie, în
anumite condiþii, pentru
„participanþii la evenimentele
din Doneþk ºi Lugansk”.
Prima lege, ce garanteazã o
mai mare autonomie pentru
Doneþk ºi Lugansk ºi care a
fost respinsã de rebeli, aceºtia
insistând asupra independen-
þei lor, prevede, între altele,
alegeri la 7 decembrie la
nivel „de raioane, consilii
municipale, consilii orãºe-
neºti” în aceste regiuni. Tot
ieri, rebelii proruºi au anunþat
cã au început retragerea
artileriei din estul Ucrainei,
în zonele din care s-a retras ºi
armata ucraineanã, conform
acordului negociat la Minsk,
relateazã AFP. „Ne-am retras
artileria din zonele în care
forþele guvernamentale
ucrainene au fãcut acelaºi
lucru. În zonele de unde
artileria ucraineanã nu s-a
retras, nu ne-am retras nici
noi”, a declarat pentru
agenþia de presã rusã Interfax
Aleksandr
Zaharcenko, „premierul” Republicii
Populare Doneþk, autoprocla-
matã de separatiºti. „Acest
lucru se referã la tunurile de
artilerie cu un calibru mai
mare de 100 de milimetri”, a
explicat el.

Statele Unite ºi aliaþii lor arabi au
efectuat ieri dimineaþã, pentru prima
oarã, aproximativ 20 de raiduri împo-
triva poziþiilor organizaþiei Stat Islamic
(SI) în provincia sirianã Raqa (nord), au
anunþat Pentagonul, o organizaþie ne-
guvernamentalã ºi militanþi. „Pot sã
confirm cã armata americanã ºi forþe
ale naþiunilor partenere efectueazã o

acþiune militarã contra teroriºtilor din
cadrul SIIL (n.r. – Statul Islamic în Irak
ºi Levant, cum mai este denumitã or-
ganizaþia SI) în Siria, cu avioane de vâ-
nãtoare, bombardiere ºi rachete de tip
Tomahawk”, a anunþat purtãtorul de
cuvânt al Pentagonului, contraamiralul
John Kirby, citat într-un comunicat. El
nu a precizat locurile în care au avut loc

atacurile dar, potrivit „New York Ti-
mes”, raidurile aeriene au vizat zona
oraºului Rakka, care este de facto cen-
trul puterii SI, ºi frontiera dintre Siria
ºi Irak. Comunicatul nu oferã informa-
þii despre partenerii implicaþi în aceste
operaþiuni dar, tot potrivit „New York
Times”, atacurile au avut loc cu parti-
ciparea „mai multor þãri arabe aliate”.

Membri SI au rãpit un cetãþean
francez ºi îi cer lui Hollande sã
înceteze atacurile

În paralel, o grupare islamistã
afiliatã organizaþiei teroriste Stat
Islamic a revendicat, luni, într-o
înregistrare video, rãpirea unui ce-
tãþean francez în Algeria ºi a ame-
ninþat cã îl va ucide în cel mult 24
de ore dacã Franþa nu va opri ata-
curile aeriene contra SI în Siria.
Gruparea islamistã algerianã „Jund
al-Khilafa” (Soldaþii Califatului) a
difuzat o înregistrare video în care
îl aratã pe cetãþeanul francez luat
ostatic ºi în care îi cere preºedinte-
lui francez sã soluþioneze aceastã
situaþie. Ostaticul, Hervé Pierre
Gourdel, stã aºezat, înconjurat de
doi bãrbaþi, mascaþi ºi înarmaþi cu
puºti Kalaºnikov. El spune cã este
originar din Nisa ºi practicã mese-
ria de ghid montan, cã a venit sâm-
bãtã în Algeria ºi a fost rãpit dumi-
nicã seara. „Îi las lui Hollande, pre-
ºedintele statului francez ucigaº,
grija de a opri atacurile contra Sta-
tului Islamic în urmãtoarele 24 de
ore dupã publicarea acestui comu-
nicat sau cetãþeanul francez Hervé
Gourdel va fi mãcelãrit”, declarã
unul dintre cei doi bãrbaþi în aceas-
tã înregistrare video. Potrivit auto-
ritãþilor franceze ºi algeriene, Hervé
Pierre Gourdel a fost rãpit în apro-

piere de localitatea Tizi Ouzou, si-
tuatã la 110 kilometri est de Alger.
Într-un comunicat publicat luni sea-
ra de agenþia APS, Ministerul alge-
rian de Interne a explicat cã „indi-
vizi au interceptat (duminicã), la ora
localã 21.00 (23.00, ora României),
pânã în localitatea Aït Ouabane
(...), un vehicul care avea la bord
un grup format din mai mulþi alge-
rieni, însoþiþi de un cetãþean fran-
cez, Gourdel Hervé Pierre”, în vâr-
stã de 55 de ani. „Atacatoriii, dupã
ce i-au eliberat pe algerieni ºi au
abandonat vehicului la faþa locului,
l-au luat ostatic pe cetãþeanul fran-
cez ºi au fugit într-o direcþie necu-
noscutã”, a adãugat ministerul,
subliniind cã operaþiuni de cãutare,
angajate imediat de serviciile de se-
curitate, sunt „în curs”. Imediat
dupã anunþarea rãpirii, preºedintele
francez, François Hollande, s-a în-
treþinut cu premierul algerian, Ab-
delmalek Sellal, a anunþat Preºedinþia
francezã într-un comunicat. „Co-
operarea între Franþa ºi Algeria este
totalã, la toate nivelurile, pentru a-l
gãsi ºi elibera pe compatriotul nos-
tru. Serviciile noastre sunt perma-
nent în contact ºi autoritãþile alge-
riene acþioneazã cu sprijinul nostru
deplin”, anunþã comunicatul Preºe-
dinþiei franceze. Ministrul francez
de Externe, Laurent Fabius, a con-
firmat, luni, autenticitatea înregis-
trãrii video, relateazã AFP. „Minis-

terul de Externe confirmã, din ne-
fericire, autenticitatea acestei înre-
gistrãri video, care prezintã imagini
cu Hervé Gourdel”, a declarat Fa-
bius în cursul unei conferinþe de
presã. „Situaþia este extrem de cri-
ticã”, a apreciat ºeful diplomaþiei
franceze. Totodatã, acesta i-a în-
demnat, tot luni, pe cetãþenii fran-
cezi care se deplaseazã în strãinã-
tate sã fie „extrem de prudenþi”, în
contextul ameninþãrilor grupului te-
rorist Stat Islamic. 

A apãrut a doua înregistrare
video cu britanicul John
Cantlie, luat ostatic în 2012

A doua înregistrare cu jurnalis-
tul britanic John Cantlie, luat osta-
tic de SI, a fost difuzatã ieri, la mai
puþin de o sãptãmânã dupã prima
apariþie filmatã a britanicului, rãpit
de jihadiºti în Siria în 2012, relatea-
zã Reuters ºi BBC. În înregistrarea
de circa ºase minute Cantlie, care
apare îmbrãcat în portocaliu, criti-
cã SUA ºi pe aliaþii sãi pentru lansa-
rea primelor lovituri aeriene contra
poziþiilor din Siria ale SI. El repetã
cã a fost abandonat de guvernul de
la Londra. Britanicul mai spune cã
guvernele occidentale au fost luate
pe nepregãtite de „creºterea cu vi-
tezã uimitoare a Statului Islamic” ºi
cã au „subestimat forþa ºi dorinþa
de a lupta a inamicului”. Jurnalist ºi
fotoreporter cu experienþã, John
Cantlie a fost rãpit de douã ori în
Siria, prima datã în iulie 2012, când
a fost încãtuºat ºi legat la ochi pen-
tru o sãptãmânã, reuºind sã scape
cu ajutorul Armatei Siriene de Eli-
berare. El a revenit în Siria spre fi-
nalul anului 2012, fiind luat ostatic
pentru a doua oarã. Gruparea jiha-
distã a ucis prin decapitare pânã
acum trei ostatici occidentali (jur-
naliºtii americani James Foley ºi
Steven Sotloff ºi lucrãtorul umani-
tar britanic David Haines) ºi a ame-
ninþat cã urmãtoarea victimã va fi
voluntarul britanic Alan Henning.

ONU se pregãteºte de un exod de 400.000 de persoane din oraºul sirian Kobani
bani este de 400.000 de persoane”, a afirmat
Melissa Fleming în cadrul unei conferinþe de
presã desfãºurate la Geneva. „Nu ºtim, dar
ne pregãtim pentru aceastã eventualitate”, a
adãugat ea. Cel puþin 105 sate din jurul Ko-
bani au fost cucerite de SI de la 15 septem-
brie, din care 85 numai în week-end-ul tre-
cut. Potrivit ONU, încã o sutã de sate au fost
abandonate sau evacuate de teama de a fi cap-
turate, a adãugat el. Regiunea Kobani gãzdu-
ieºte între 200.000 ºi 400.000 de sirieni strã-
mutaþi din alte pãrþi ale þãrii, de la Raqa, Alep
sau Homs.
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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 telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Executãm construc-
þii, finisaje, amenajãri
interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

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.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã me-
talicã la intrare. Poate
fi vãzut la orice orã din
zi. Preþ 47.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.

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 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.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. vinde prin licitaþie publicã
cu strigare urmãtoarele bunuri: -
autoturism dacia 1310, preþ de
pornire 1760 lei - autoturism nova,
preþ de pornire 1012 lei - autospe-
cialã gunoierã , preþ de pornire
3740 lei - autospecialã N2-maca-
ra, preþ de pornire 2640 lei - auto-
utilitarã N3-benã, preþ de pornire
1584 lei - tractor încãrcãtor TIH,
preþ de pornire 1320 lei - deºeuri
metalice rezultate din eurocontai-
nere - 9950 kg, preþ de pornire 0,8
lei/kg - deºeuri de plastic rezulta-
te din europubele – 6290 kg, preþ
de pornire 0,3 lei/kg. Licitaþia va
avea loc la sediul societãþii din str.
Brestei, nr.129A, în data de
10.10.2014, ora 10,00. In caz de
neadjudecare, licitaþia se va repe-
ta în data de 16.10.2014 ºi
23.10.2014. Documente necesare:
copie C.I. copie certificat înregis-
trare ORC, autorizatie de mediu,-
cerere participare, taxa participa-
re 20 lei. Relaþii: 0251/414660, 0251/
412628, 0726/745725.

Primãria Comunei Pieleºti,
judeþul Dolj, anunþã scoaterea la
concurs în data de 3.11.2014 a
unui numãr de 4 posturi de mun-
citori calificaþi 1A în cadrul Ser-
viciului de Alimentare cu Apã Po-
tabilã Pieleºti la staþiile Pieleºti ºi
Câmpeni. Data limitã de depune-
re a dosarelor este 24.10.2014 ora
14. Condiþiile de participare, te-
matica ºi bibliografia concursu-
lui vor fi afiºate la sediul Primã-
riei Comunei Pieleºti, str. Gheor-
ghiþã Geolgãu nr. 188, judeþul
Dolj. Pentru mai multe informaþii
puteþi apela Biroul de Registra-
turã al Primãriei Comunei Pieleºti
la telefon: 0251/459.545.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data
de 24.10.2014, a unei (1) funcþii  publice vacante respectiv:

1-inspector, cls l, grad Debutant în cadrul Comp. Resurse umane, pregãtire
profesionalã, relaþii cu publicul-comunicare

Condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superi-

oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în spe-
cialitatea Drept ºi administraþie publicã sau Comunicare ºi relaþii publice

-absolvent de cursuri operare calculator
-absolvent cursuri de comunicare în limba englezã ºi/ sau francezã
-absolvent cursuri de relaþii publice ºi comunicare
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul  Resurse umane-Salarizare,

ºi va cuprinde:
-formular de înscriere prevazut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau

specializãri necesare ocupãrii funcþiei publice
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste

vechimea în muncã sau dupa caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
funcþiei publice

-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-declaraþie pe propria raspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a

desfãºurat activitãþi de poliþie politicã.
Termen de depunere a dosarelor-20 zile de la data anunþului, la sediul pri-

mãriei, str. T. Vladimirescu nr. 24- Serv. Resurse umane-Salarizare.

Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând pãdure 20 ha -
Gorj. Telefon: 0760/
960.192.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 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.
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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.

S.C. ERPIA SA cu sediul
în Craiova, str. Siretului,
nr.35, CUI RO 3730956,
J 16/75/1991, declarã
pierdut Certificat con-
statator eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer-
þului Dolj, emis în baza
declaraþiei tip, pentru
punctul de lucru din sa-
tul Leamna de Sus, co-
muna Bucovãþ, judeþul
Dolj. Se declarã nul.

Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
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,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna Ghi-
dici. Telefon: 0351/
460.075; 0746/
099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
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. Telefon:
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
Filiaºi. 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
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plã-
titã ºi nerecuperatã,
înmatriculat Româ-
nia. Telefon: 0727/
714.184.

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum 7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
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 frigider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
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 tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Tele-
fon: 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. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

R.A.A.D.P.F.L. Craiova
angajeazã fasonator
mecanic (drujbist),
cu experienþã de
minim 2 ani.
Relaþii la telefon:

0 2 5 1 . 4 1 1 . 2 1 4 ,
int. 16.

Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, 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 cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V nou, delcou aprin-
dere 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, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 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 maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 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 (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cura-
te, preþ negociabil. Te-
lefon: 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 tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã menaj 2
zile/sãptãmânã, pentru
bãtrân sãnãtos. Tele-
fon: 0766/304.708.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
decomandatã, cartier
1 Mai, zona Medici-
nã. 350 Ron/lunã.
Cer garanþie. Telefon:
0771/217.032.

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. Telefon:
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.
MATRIMONIALE
Caut doamnã serioa-
sã 40 ani pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0784/915.029.

DIVERSE
Caut þesãtoare cu
muncã la domiciliu
în rãzboaie manua-
le din judeþul Dolj,
Gorj ºi Olt. Telefon:
0723/684.511;
0351/805.415.

DECESE
Soþia, copiii ºi ne-
poþii profund îndu-
reraþi regretã tre-
cerea în nefiinþã a
celui care a fost
BARBU MARIN.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa femininã de baschet
SCM CSS Craiova susþine astãzi
returul partidei din optimile de fi-
nalã ale Cupei României, adversa-

Cuplaj handbalistic în prima zi a
weekend-ului, în Sala Polivalentã.

De la ora 14:30, bãieþii de la CS
Universitatea Craiova vor juca în
cadrul rundei a treia din Divizia A
împotriva celor de la HC Braºov.
În rundele scurse pânã acum, alb-

BaschetbalisteleBaschetbalisteleBaschetbalisteleBaschetbalisteleBaschetbalistele
de la SCM, duel în Cupãde la SCM, duel în Cupãde la SCM, duel în Cupãde la SCM, duel în Cupãde la SCM, duel în Cupã

Astãzi, ora 16:00, Sala „Ion Constantinescu”

rã fiindu-i Universitatea Cluj.
Trupa antrenatã de Daniel Vasi-

le a pierdut în prima manºã, sâm-
bãtã, la o diferenþã de 18 puncte,

scor 50-68, iar despre meciul de
azi, tehnicianul Craiovei a spus:
„Deoarece ne-am reunit mai târ-
ziu, scopul acestui joc e sã ne pre-
gãtim cât mai bine pentru noul cam-
pionat. Sperãm, totuºi, sã avem o
evoluþie bunã ºi sã învingem. Ar fi
important pentru moralul fetelor.
Nu am renunþat nici la gândul cali-
ficãrii, însã sunt multe puncte de
recuperat ºi e destul de greu. Sun-
tem cea mai tânãrã echipã din þarã,
avem patru fete care sunt în lotul
naþional de tineret ºi vrem sã le
creºtem cum trebuie”.

Irina Moþãþeanu a fost cea mai
bunã jucãtoare a Craiovei sub poa-
lele Feleacului, reuºind 16 puncte,
7 recuperãri ºi 5 pase decisive.

Z i  ded ica tã  handba lu lu i ,

sâmbãtã ,  la  Po l i va len tã
albaºtrii au înregistrat o victorie ºi
o înfrângere (3 puncte), ocupând
locul 10 din 14 echipe. Cât îi pri-
veºte pe ardeleni, aceºtia au strâns
un singur punct, fiind penultimii în
clasament.

Douã ceasuri ºi jumãtate mai
târziu, fetele de la
CSM Craiova, pe val
dupã succesele cu
Dunãrea Brãila ºi HC
Zalãu, graþie cãrora
au urcat pânã pe 5
dupã 6 etape, cu 12
puncte, dau piept în
Liga Naþionalã cu
Unirea Slobozia, lo-
cul 8 din 14 în ierar-
hie, cu 9 puncte. Ini-
þial, meciul fetelor
fusese programat
pentru duminicã.

Clubul HCM Craiova va gãz-
dui cel dintâi turneu din Cam-
pionatul Naþional de handbal fe-
minin – Junioare III. HCM par-
ticipã la întrecere cu douã echi-
pe. Celelalte competitoare sunt
CSS Craiova, CSS Drobeta Tur-
nu Severin ºi LPS Târgu Jiu.
Turneul va avea loc în perioada
26-28 septembrie, în Sala „Ion
Constantinescu”.

Programul meciurilor
Etapele I ºi II – 26 septem-

brie: CSS Craiova – CSS Dr. Tr.
Severin (10:00), LPS Tg. Jiu –
HCM Craiova A (11:30) / CSS

Umiluitã recent de Germania, în
ultimul meci din preliminariile CE
2015, scor 0-8, la capãtul unei
campanii în care a ratat accederea
în playoff-ul competiþiei, echipa
naþionalã de tineret a României ºi-
a perfectat douã amicale în luna
octombrie. Astfel, în data de 8, de
la ora 19:30, tricolorii vor înfrunta
Albania, la Buzãu, iar peste 5 zile,
de la ora 19:00, vor întâlni Mace-

HANDBAL (F)

HCM Craiova organizeazã primul turneu
din Campionatul Naþional de Junioare III

Dr. Tr. Severin – LPS Tg. Jiu
(16:30), HCM Craiova B – CSS
Craiova (18:00).

Etapele III ºi IV – 27 septem-
brie: LPS Tg. Jiu – HCM Craio-
va B (7:30), HCM Craiova A –
CSS Dr. Tr. Severin (8:50) / CSS
Craiova – LPS Tg. Jiu (19:00),
HCM Craiova B – HCM Craiova
A (20:20).

Etapa a V-a – 28 septembrie:
CSS Dr. Tr. Severin – HCM Cra-
iova B (10:00), HCM Craiova A
– CSS Craiova (11:30).

Junioarele II, pe treapta se-
cundã la Severin

Junioarele II de la HCM Cra-
iova au încheiat pe poziþia a
doua, primul turneu din Cam-
pionatul Naþional, desfãºurat la
sfârºitul sãptãmânii trecute în
Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin, unde au strâns
douã victorii ºi o înfrângere. Au
trecut de DSGCL Caracal (31-
27) ºi CSS Dr. Tr. Severin (26-
25), înclinându-se în faþa ce-
lor de la CSS Caracal (24-30).
Clasament final: 1. CSS Cara-
cal 9p, 2. HCM Craiova 6p, 3.
CSS Dr.  Tr.  Severin 3p,  4.
DSGCL Caracal 0p.

Tricolorii mici, douã

amicale în octombrie
donia, la Skopje.

Elevii antrenaþi de Viorel Mol-
dovan se vor reuni luni, 6 octom-
brie, la Bucureºti, urmând ca în
aceeaºi zi sã plece spre Buzãu,
unde lotul de tineret va intra în can-
tonament pânã pe data de 11 oc-
tombrie, când este prevãzutã de-
plasarea la Skopje.

Delegaþia României va reveni în
þarã pe 14 octombrie.

Simona Halep, locul 2 WTA ºi cap de serie
numãrul 2, a fost învinsã, ieri, cu scorul de 6-
2, 2-6, 3-6 de sportiva spaniolã Garbine
Muguruza, locul 22 WTA, în turul doi al

Digi Sport 1
16:00, 18:30 – FOTBAL – Cupa

României: Viitorul Axintele – CFR
Cluj, Unirea Jucu – Petrolul / 21:00,
23:00 – FOTBAL – Campionatul
Spaniei: Almeria – Atletico Madrid,
Malaga – Barcelona.

Digi Sport 2
7:00, 13:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Wuhan, în China / 19:00
– BASCHET (M) – Supercupa Ro-
mâniei: CSU Ploieºti – Energia Ro-
vinari / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatu Italiei: Juventus – Cesena.

Digi Sport 3
20:00, 22:00 – FOTBAL – Cam-

Halep, eliminatã în turul secund la Wuhan
turneului de categorie Premier 5 de la Wuhan
(China), cu premii de 2,44 milioane de dolari.

Constãnþeanca, aflatã la primul meci dupã
eliminarea suferitã în turul 3 al US Open, la

finalul lunii trecute, a fost învinsã
dupã o orã ºi 56 de minute de joc.

Halep, care a fost direct accep-
tatã în turul doi la Wuhan, ºi
Garbine Muguruza nu se mai
întâlniserã pânã acum în circuitul
WTA.

Pentru prezenþa în turul doi la
Wuhan, Halep va primi 60 de
puncte WTA ºi cu un cec în
valoare de 12.900 de dolari.

Altfel, Halep va pierde locul 2
WTA dacã rusoaica Maria ªarapo-
va, acum pe 4, va ajunge în finala
turneului. ªarapova, aflatã pe
partea de tablou a Serenei Williams,
poate profita de abandonul numãru-
lui 1 mondial, pe care ar fi putut-o
întâlni în semifinale.

Williams conducea, tot ieri, cu 6-
5 în primul set, în meciul cu franþu-
zoaica Alize Cornet, când a abando-
nat dupã ce i s-a fãcut rãu, având
nevoie de intervenþia medicului.

pionatul Franþei: Montpellier – Mo-
naco, Caen – Paris SG.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Campionatu

Italiei: Parma – AS Roma.
Sport.ro
20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei: Fortuna Poiana Câmpina –
Dinamo.

Eurosport
18:45 – FOTBAL (F) – Cam-

pionatul Germaniei.
Eurosport 2
21:00 – FOTBAL – Campiona-

tul Germaniei: Dortmund – Stut-
tgart.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

sursa: www.ghidsportiv.ro
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 8 7 0 1 20-6 21
CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
Astra 8 6 0 2 19-7 18
Dinamo 8 4 3 1 14-8 15
ASA 8 4 3 1 13-7 15
Petrolul 8 4 2 1 16-8 14
Botoşani 8 4 1 3 11-14 13
Gaz Metan 8 3 2 3 10-11 11
Ceahlăul 8 3 2 3 8-13 11
FC Braşov 8 2 3 3 11-14 9
„U” Cluj 8 2 2 4 8-9 8
Rapid 8 2 2 4 6-11 8
Craiova 8 2 2 4 7-14 8
Pandurii 8 1 4 3 6-12 7
Viitorul 8 1 3 4 7-11 6
Oţelul 8 1 2 5 4-10 5
Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4

6

5

4

Sorin Cârţu: „Am câştigat meritat, bă-
ieţii au respectat cam tot ce am pregătit. Eram
supărat la pauză, deoarece era inechitabil un
rezultat de 0-0. Lucrurile au intrat pe un făgaş
normal în repriza secundă. La pauză le-am şi
spus băieţilor că nu îmi amintesc un meci în
cariera mea în care să ai atâtea ocazii, dar sco-
rul să fie 0-0. Sunt trei puncte mari care ne
dau încredere pentru meciurile viitoare. Mi-a
plăcut cum a jucat Bawab, îl ştiam bine din
campionat, dar numai ca adversar, mi-a creat
probleme de fiecare dată”. 

Emil Săndoi: „Suntem bucuroşi pentru vic-
torie, una meritată, într-un meci în care am ratat exa-
gerat de mult. Eram îngrijoraţi înainte de joc pentru
că nu-i aveam pe Kay, Izvoranu, Mateiu, Curelea.
Defensiv am stat bine, băieţii s-au dublat perfect, ară-
tând disciplină tactică. Datorită traseelor pe care le-
am stabilit am reuşit să destabilizăm defensiva lui U
Cluj, acesta a fost principalul motiv datorită căruia
am câştigat. Am legat două victorii, este important
pentru moralul grupului“.

George Ogăraru: „Nu pot să înţeleg ce s-a
întâmplat, jucătorii nu au respectat lucrurile elemen-

Universitatea Cluj –
Universitatea Craiova 0-2

Au marcat: Muşat 49 – autogol, Bancu 64
Stadion: „Cluj Arena”, spectatori: 2.000.
U. Cluj: Veselovsky 6 – Ciupe 5, Bratu 4 (26 Ninu) 5, Neag 5, Muşat

4 – Costin 4, Bucşa – cpt. 4, Kovacs 4 (46 Stojanovic) 4, Boutadjine 6,
Viveiros 5 - Gravenberch 4 (68 Achim) 5. Antrenor: George Ogăraru.

Bălgrădean 6 – Achim 6, Acka 7, Frăsinescu 7, Vătăjelu 7 – Brandan
7 – cpt., Madson 7, Târnăcop 6 (58 Varga) 6, Bancu 8 - Nuno Rocha 8
(90 Pleşan), Bawab 7 (87 Băluţă). Antrenori: Sorin Cârţu, Emil Săndoi

Arbitri: Adrian Comănescu (Rm. Vâlcea) – Bucsi Imre Laszlo (Sf.
Gheorghe), Sebastian Stoianov (Constanţa). Rezervă: Paul Unimătan
(Zalău)

Observatori: Cristi Vasc (Târgu Lăpuş), Costin Toma (Piatra Neamţ)
Eliminat: Brandan 90.

Au dat cu „şepcile
roşii” de pământ

Nu se putea un înc eput mai
bun pentru tandemul propus de
Craiova, Cârţu-Săndoi. Nici ad-
versari mai acc esibili. Oţelul şi
„U” Cluj au părut mai modes te
dec ât c âteva ec hipe întâlnite anul
trecut în liga secundă de Craio-
va.  Gălăţenii n-au fost capabili să
ajungă aproape de Bălgrădean nici
în superioritate,  când nu aveau
nimic de pierdut.  Au scăpat cu
un gol primit doar pentru c ă alb-
albaş trii n-au mai riscat nimic,
dorindu-ş i doar bifarea primei
victorii. La Cluj, tot pe un teren
înmuiat de ploaie,  Craiova şi-a
arătat şi mai pregnant superiori-
tatea.  „Cluj Arena” oferă o acus-
tic ă deosebită,  ţinând c ont c ă
doar vreo 2.000 de fani au reuş it
să ofere un fundal sonor decent.
Inclusiv cei 50 de suporteri ai
Craiovei s -au auzit deseori, în
special c ând le-au reamintit gaz-
delor în termeni tr iviali de înfră-
ţirea c u Dinamo.  Prezentarea
ec hipelor  a fost însoţită de un
moment emoţionant,  revenirea în
fotbal după 3 ani ş i jumătate a lui
Mihăiţă Neşu,  noul analist video
al lui Ogăraru. Numai c ă debutul
celor doi foşti fundaşi stelişti pe
arena de dub Feleac avea să f ie

Liga I – etapa a 8-a
Gaz Metan – Viitorul 2-1
Au marcat: D. Roman 12, Figliomeni 34, C. Petre 85 / Mitrea 69.
ASA – Rapid 1-0
A marcat: Goga 83.
Chiajna – FC Botoşani 3-3
Au marcat: Purece 4, Maftei 26, Boldrin 73 / Vaşvari 23, Fulop 50, 62.
Oţelul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Tade 42.
Dinamo – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Alexe 75.
Ceahlăul – FC Braşov 2-2
Au marcat:
Astra – Pandurii 2-1
Au marcat:
Petrolul – Steaua 2-3
Au marcat:
„U” Cluj – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Muşat 49 – aut., Bancu 65.

Meciurile Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu,
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi, Rapid CFR Suceava (II)
- Gaz Metan Mediaş, CSM Rm. Vâlcea (II) - CSMS
Iaşi, ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna şi Rapid
Bucureşti - FC Botoşani s-au jucat aseară.

Astăzi
Sport Club Bacău (II) - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora

16)
Chindia Târgovişte (III) - FC Braşov (ora 16)
Viitorul Axintele (III) - CFR Cluj 1907 (ora 16, Di-

gisport 1)
Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti (ora 18.30,

Programul „şaisprezecimilor” Cupei României
Digisport 1)

Fortuna Poiana Câmpina (II) - Dinamo (ora 20.30,
Sport.ro)

Mâine
Săgeata Năvodari (II) - Viitorul (ora 16)
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova (ora

16)
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca (ora 16,

Digisport 1)
CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu (ora 18, Sport.ro)
ACS Berceni (II) - Steaua Bucureşti (20.30, Pro

TV)

Declaraţii

tare, nu ştiu unde au fost, că pe teren nu au fost.
Cred că 2-0 este un rezultat mai mult decât indulgent
după cum a arătat echipa. Prezenţa lui Mihai Neşu
putea să îi motiveze mult mai mult, dar nu s-a recep-
ţionat nimic. Era normal ca suporterii să strige demi-
sia, după cum a arătat echipa”.

Thaer Bawab: „E un debut bun pentru mine,
e bine să câştigi un asemenea meci. Am avut o ocazie
bună, dar mingea mi-a venit pe dreptul. E piciorul meu
slab, am încercat să mă mai antrenez, dar nu pot, sunt
stângaci. După prima repriză dacă se termina 5-6 la 0,
hai la 1, nimeni nu zicea nimic. De când am venit la
Craiova am rămas surprins de situaţia echipei, în condi-
ţiile în care sunt jucători valoroşi şi condiţii foarte bune”.

crunt.  Craiova n-a s tat prea mult
până să realizeze că are în faţă o
victimă sigură şi până la pauză
şi-a creat atâtea şanse de gol c âte
a avut de la înc eputul campiona-
tului.  Cele mai mari le-a avut
eroul din partida cu Galaţiul,
Madson, a cărui ghiulea din lovi-
tură liberă a fost deviată de s tâl-
pul din stânga al lui Veselovsky.
Portarul a fost şi el providenţial la
reluarea din 3 metri a aceluaşi mij-
locaş brazilian. Nuno Rocha a be-
neficiat de porţia sa de ratări, în-
cununată de o minge trimisă chiar
la încheietura barelor.  Bawab a de-
butat o dată cu prima defilare a
Craiovei în echipamentul albastru
complet, iar din câteva preluări şi
devieri şi-a demonstrat clasa. N-a
punctat nici el însă, deşi a avut 3
şanse, la una trecând şi de portar,
dar o alunecare a lui Ciupe a păs-
trat scorul imaculat până la pauză.

Clujenii şi-au lăsat însă norocul
la vestiare, Craiova câştigând par-
tida în repriza în care a avut mult
mai puţine ocazii. Drumul c ătre
cele 3 puncte a fost deschis de Mu-
şat, aflat în calea mingii respinse
de Veselovsky la centrarea cu ex-
teriorul a lui Nuno Rocha. Tot ju-
cătorul din Capul Verde avea să

aibă ultima pasă şi la majorarea
avantajului Craiovei. Bancu a ini-
ţiat acţiunea şi tot el a finalizat-o
cu scăriţă, după ce Bawab şi Nuno
Rocha combinat pentru a-şi pune
colegul în postură iminentă de gol.
Până la final, alb-albaştrii au mai
apărut sporadic în careul advers,
deşi evoluţia gazdelor le-ar fi per-
mis să-şi amelioreze golaverajul.
Brandan şi-a rezolvat şi problema
contorizării galbenelor,  primind
„roşul” cerut insistent, pentru a-şi
inspăşi suspendarea la meciul de
mâine, din Cupa României.


