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Vânzarea de ovine, caprine ºi bovine
va fi interzisã în târgurile de animale
din Dolj ca urmare a cazurilor de boala

limbii albastre depistate în câteva dintre localitãþi
ºi a decesului a douã vaci. DSVSA Dolj a anunþat cã
târgurile vor fi închise pentru categoriile menþio-
nate pânã la data de 5 octombrie a.c.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pietrele de la rinichi m-au
costat, Popescule, mai mult
decât orice piatrã preþioasã.
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Lume multã, chiar foarte
multã, la mãnãstirea Magla-
vit, de Sfânta Maria Micã,
eveniment care s-a bucurat
nu doar de o vreme calmã,
autumnalã, ci ºi de prezenþa
premierului Victor Ponta, ca
ºi acum doi ani, aºa cum fã-
gãduise. Prin pãrþile locului,
premierul Victor Ponta are
trecere, creazã empatie ºi nu
puþini dintre cei prezenþi l-au
rugat, fãrã a fi refuzaþi, sã
facã împreunã fotografii.
Semnale tonice, în perspec-
tiva alegerilor prezidenþiale.
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În cadrul unei razii desfã-
ºurate marþi, de poliþiºtii Bi-
roului Rutier Craiova, pe
principalele artere de circu-
laþie din municipiu, oamenii
legii au sancþionat 22 de ta-
ximetriºti care au fost prinºi
încãlcând legea. Pentru doi
dintre ei s-a luat ºi mãsura
reþinerii permiselor de con-
ducere. Asta ca urmare a
deselor reclamaþii primite la
adresa taximetriºtilor din
municipiu.
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,4200........34200
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CFR: 14 trenuri InterRegio vor asigura
zilnic legãtura dintre Capitalã
ºi Constanþa, din 15 septembrie

Legãtura dintre Capitalã ºi Constanþa
va fi asiguratã, zilnic, de 14 trenuri InterRe-
gio (ºapte pe sens), începând din 15 sep-
tembrie, patru dintre acestea (douã pe
sens) urmând sã circule cu 160 kilometri/
orã, ca ºi în sezonul estival, potrivit unui
comunicat al companiei CFR Cãlãtori, re-
mis ieri Agerpres. Conform sursei citate,
celelalte trenuri (cinci pe sens) vor circula
cu o vitezã de 150 kilometri/orã, sosind la
destinaþie în douã ore ºi 16 minute, cu 25
de minute mai puþin decât în prezent. Tre-
nurile care vor circula cu 160 kilometri/orã
ºi vor parcurge distanþa dintre Capitalã ºi
litoral într-o orã ºi 58 de minute sunt: IR
1987 Bucureºti Nord (plecare 7,30) — Con-
stanþa (sosire 9,28), IR 1986 Constanþa (ple-
care 13,00) — Bucureºti Nord (sosire 15,00),
IR 1989 Bucureºti Nord (plecare 16,00) —
Constanþa (sosire 17,58) ºi IR 1988 Con-
stanþa (plecare 19.10) — Bucureºti Nord
(sosire 21.10). De asemenea, la cererea pa-
sagerilor, CFR Cãlãtori va menþine în circu-
laþie toate trenurile directe care au asigurat
legãtura dintre marile oraºe Arad, Craiova,
Iaºi, Suceava, Braºov ºi oraºul Constanþa.

MAE: Risc major de anulare a tuturor
zborurilor Lufthansa pe aeroportul
din Munchen

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
informeazã cetãþenii români care se aflã sau
se deplaseazã pe teritoriul Germaniei cã
existã „riscul major al anulãrii tuturor zbo-
rurilor companiei Lufthansa, care urmeazã
sã decoleze sau sã aterizeze pe aeroportul
din Munchen”. Potrivit unei atenþionãri
de cãlãtorie, emisã ieri, riscul anulãrii zbo-
rurilor a apãrut dupã ce negocierile dintre
sindicatul piloþilor companiei aeriene Luf-
thansa ºi patronat „au eºuat”. „Cetãþenii
români, pasageri ai acestei companii, sunt
sfãtuiþi sã urmãreascã evoluþia situaþiei pe
pagina oficialã de internet a companiei:-
 www.lufthansa.com. De asemenea, Minis-
terul Afacerilor Externe recomandã cetãþe-
nilor români sã consulte site-urile de spe-
cialitate ºi sã urmãreascã pagina de inter-
net www.mae.ro pentru informaþii actuali-
zate înainte de a se deplasa în strãinãtate”,
se mai aratã în comunicatul citat.
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Rata absorbþiei fondurilor europene a atins
37,25% la 5 septembrie, valoarea declaraþiilor
de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã
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fiind de 7,157 miliarde euro, potrivit
datelor publicate pe site-ul Ministe-
rului Fondurilor Europene (MFE).
Faþã de nivelul înregistrat la 22 au-
gust, absorbþia este mai mare cu 0,64
puncte procentuale. „S-a primit de la
Comisia Europeanã suma totalã de
9,14 miliarde euro, care reprezintã
47,58% din alocarea UE 2007-2013. Din
aceste fonduri, plãþile intermediare
rambursate însumeazã 7,034 miliarde
euro, ceea ce reprezintã 36,61% din
alocarea UE 2007-2013”, informeazã
MFE. Sursa citatã mai aratã cã plãþile
totale cãtre beneficiari (pre-finanþãri
ºi rambursãri), cu excepþia rambursã-

rii de TVA, s-au ridicat la suma de aproximativ
9,58 miliarde euro. Din aceastã valoare, con-
tribuþia UE a însumat circa 8,55 miliarde euro,

respectiv 44,47% din alocarea 2007-2013. Ro-
mânia are aprobate de cãtre Comisia Europea-
nã un numãr de 92 proiecte majore, valoarea
cumulatã a acestora ridicându-se la aproxima-
tiv 10,77 miliarde euro. Ministrul de resort,
Eugen Teodorovici, declara recent, pentru
Agerpres, cã MFE va trimite în septembrie —
octombrie cãtre Comisia Europeanã declara-
þiile de cheltuieli pe POS Creºterea Competiti-
vitãþii Economice ºi POS Dezvoltarea Resur-
selor Umane. „În septembrie-octombrie, o sã
începem sã trimitem la Comisie declaraþiile de
cheltuieli pe POS DRU ºi pe POS CCE ºi, auto-
mat, la final de octombrie, va fi absorbþia pe
care am planificat-o. Noi am decis sã reverifi-
cãm toate datele istorice din sistem, pentru a
nu avea probleme ºi anul viitor. Vorbim de in-
trãri, de sume de la Comisie ºi de sume trimise
pentru rambursare”, a spus Teodorovici.

Premierul Victor Ponta a preci-
zat, ieri, cã nu a discutat cu condu-
cerea UDMR despre proiectul de
autonomie a aºa-zisului þinut se-
cuiesc. „Nu a existat nici un fel de
asemenea discuþie în cadrul Guver-
nului. Dupã cum ºtiþi foarte bine,
nu este un proiect guvernamental”,

Cazanciuc: O soluþie de amnistiere
trebuie adoptatã dacã existã

un acord social
Ministrul Justiþiei, Robert Cazan-

ciuc, a declarat ieri cã o soluþie în
cazul amnistierii ºi graþierii ar trebui
adoptatã dacã existã un acord so-
cial ºi dacã aproape toatã lumea este
de acord cu aceste mãsuri, precizând
cã ar putea fi o soluþie pentru pro-
blema aglomerãrii penitenciarelor.
Întrebat, la ieºirea de la Consiliul
Superior al Magistraturii, dacã exis-
tã posibilitatea ca ministerul pe care
îl conduce sã-ºi schimbe poziþia cu
privire la proiectul de lege privind
amnistierea ºi graþierea, ministrul a
rãspuns cã “noi am dat un aviz ne-
gativ pe un proiect concret, aºa cum
a fost gândit la un moment dat de
iniþiatori. Dacã altcineva o sã iniþie-
ze un alt proiect, o sã vedem, de ase-
menea, în concret, ce aviz vom da”.
Cazanciuc a subliniat însã cã o ast-
fel de lege ar putea fi soluþia pentru
problema supraaglomerãrii peniten-
ciarelor din România. „O soluþie de

amnistiere, de graþiere, cum s-a în-
tâmplat în multe state europene, tre-
buie adoptatã dacã existã un acord
social, dacã aproape toatã lumea
este de acord cu asemenea mãsurã
ºi, evident, decizia aparþine Parla-
mentului”, a subliniat acesta. În 17
iunie, dupã o ºedinþã a Biroului Per-
manent, secretarul Camerei Deputa-
þilor, Niculae Mircovici, declara cã
proiectul de lege privind amnistie-
rea ºi graþierea rãmâne în dezbatere
publicã cel puþin pânã în toamnã, fi-
ind respinsã solicitarea PNL de a fi
introdus pe ordinea de zi a plenului
Camerei pentru respingere. La fine-
le anului 2013, acest proiect de
lege, alãturi de alte reglementãri
adoptate de Camerã, a generat con-
troverse, inclusiv reacþii ale amba-
sadelor occidentale la Bucureºti,
deoarece existau suspiciuni cã s-ar
dori promovarea lui în beneficiul
unor oameni politici.

Agenþia Naþionalã pentru Pes-
cuit ºi Acvaculturã a fost trecutã
de la Ministerul Mediului ºi Schim-
bãrilor Climatice la cel al Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale prin ordo-
nanþã de urgenþã (OUG), decizia fi-
ind justificatã de Guvern prin ne-
cesitatea elaborãrii urgente a unei
strategii, asigurarea finanþãrii ºi
creºterea gradului de absorþie a
fondurilor UE. „Transferul” s-a pro-
dus în ºedinþa Executivului de ieri.
„Prin ordonanþa de urgenþã adop-

tatã se au în vedere: elaborarea
unitarã ºi urgentã a Strategiei Naþi-
onale a Sectorului Pescãresc 2014-
2020, asigurarea finanþãrii progra-
melor multianuale pentru colecta-
rea datelor, inspecþie ºi control în
sectorul pescãresc, creºterea gra-
dului de absorbþie a Fondurilor Eu-
ropene pentru Pescuit atribuite Ro-
mâniei în perioada 2014-2020”, se
aratã într-un comunicat remis Me-
diafax de cãtre Biroul de presã al
Guvernului.

Agenþia Naþionalã pentru
Pescuit ºi Acvaculturã, trecutã

la Agriculturã, prin OUG

Guvernul a adoptat, ieri, o hotãrâ-
re privind stabilirea fructelor distri-
buite, a perioadei ºi frecvenþei distri-
buþiei, precum ºi a limitei valorii zilni-
ce pe elev, informeazã un comunicat
de presã al Executivului remis Ager-
pres. De asemenea, actul normativ

Premierul afirmã cã nu a discutat cu UDMR

despre proiectul autonomiei þinutului secuiesc
a declarat premierul la Palatul Vic-
toria, întrebat dacã a discutat cu
preºedintele UDMR, vicepremierul
Kelemen Hunor, pe tema proiectu-
lui de autonomie ce va fi lansat de
Uniune. „Eu sunt cu steagul Româ-
niei în spate, am un respect deosebit
pentru steagul României, pentru sim-

bolurile institu-
þiei pe care o re-
prezint. Cât fac
declaraþii de aici,
vorbim despre
activitatea Gu-
vernului. Repet,
nu este un pro-
iect guvernamen-
tal, nu a fost dis-
cutat în cadrul
Guvernului ºi ori-
ce alte comenta-
rii politice le voi
face în alt cadru”,
a adãugat ºeful
Executivului.

ªi în anul ºcolar care vine
elevii vor primi fructe la ºcoalã

stabileºte ºi fondurile necesa-
re pentru distribuþia fructelor
ºi mãsurile adiacente distribu-
þiei de fructe, bugetul aferent
acestora, precum ºi modalitã-
þile de implementare efectivã
ºi de gestionare la nivelul ad-
ministraþiei publice, în cadrul
programului de încurajare a
consumului de fructe proas-
pete în anul ºcolar 2014-2015.
Conform deciziei Comisiei Eu-
ropene de punere în aplicare
privind alocarea definitivã a
ajutorului UE cãtre statele
membre în cadrul Programu-
lui de încurajare a consumu-

lui de fructe în ºcoli, „pentru perioa-
da 01.08.2014 — 31.07.2015, alocarea
României este de 6.869.985 euro, iar
rata de cofinanþare de 89%”. Hotãrâ-
rea de Guvern menþine valoarea zil-
nicã de 0.37 lei pe elev ºi distribuþia
de mere pentru 86 de zile.
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Senatorul piftiei patrioticeSenatorul piftiei patrioticeSenatorul piftiei patrioticeSenatorul piftiei patrioticeSenatorul piftiei patriotice
MIRCEA CANÞÃR

Lume multã, chiar foarte multã, la mã-
nãstirea Maglavit, de Sfânta Maria Micã,
eveniment care s-a bucurat nu doar de o
vreme calmã, autumnalã, ci ºi de prezenþa
premierului Victor Ponta, ca ºi acum doi
ani, aºa cum fãgãduise. Prin pãrþile locu-
lui, premierul Victor Ponta are trecere,
creazã empatie ºi nu puþini dintre cei pre-
zenþi l-au rugat, fãrã a fi refuzaþi, sã facã
împreunã fotografii. Semnale tonice, în
perspectiva alegerilor prezidenþiale. Toatã
ceremonia religioasã, sãvârºitã cu pioºe-
nie de IPS Irineu, n-a durat mult, plasân-
du-se în cutumele specifice. Autoritãþile
judeþene ºi locale nu aveau cum sã lipseas-
cã la o sãrbãtoare a comunei, augmentatã
ºi de simbolistica zilei de Sfânta Maria
Micã. Flancat iniþial de primarul Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu, prefectul judeþului,
Sorin Rãducan, preºedintele Camerei De-
putaþilor, Valeriu Zgonea, primarul comu-
nei, Ion Dinu, în planul secund regãsin-
du-se Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean, Claudiu Manda, deputat,
liderul PSD Dolj, mã rog, ºi alþi invitaþi,
premierul s-a trezit la un moment dat în
incinta mãnãstirii „într-o altã formaþie”. Cu
Valeriu Zgonea în dreapta sa ºi senatorul
de Filiaºi, Florea Voinea, dornic sã fie vã-

Nuclearelectrica a selectat com-
pania chinezã General Nuclear
Power Corporation sã aibã acces
la camera de date a proiectului
reactoarelor 3 ºi 4 de la Cernavo-
da, a anunþat Daniela Lulache, di-
rectorul general al companiei pro-
ducãtoare de energie electricã.
Practic, aceasta companie va avea
acces la informaþii legate de cele
douã reactoare. Procesul de selec-
þie a durat doar douã sãptãâani,
compania chinezã fiind singura
care a depus documentaþia nece-
sarã. De altfel, nu este o surprizã
selectarea acestui investitor, fiind
cunoscute desele întâlniri dintre
reprezentanþii statului român ºi cei
ai companiei chineze din ultimii doi
ani. Mai departe, potrivit calenda-
rului de selectare a investitorilor,
compania chinezã va avea acces
la date, dupã care va trebui înche-
iat un memorandum de înþelegere.
Calendarul se finalizeazã cu mo-
mentul demarãrii negocierilor din-
tre Comisia de Negociere ºi Inves-
titorul Selectat cu privire la Actul
Constitutiv ºi Acordul Investitori-
lor pentru Societatea de Proiect.
Aceste negocieri ar trebui dema-

rate pe 26 noiembrie, potrivit ca-
lendarului. Practic, la câteva zile
dupã finalizarea alegerilor preziden-
þiale. Din acel moment, totul devi-
ne incert. Negocierile se pot fina-
liza ori cu înfiinþarea unei noi com-
panii de proiect, ori cu renunþarea
din partea companiei chineze la
orice implicare în proiectul Reac-
toarelor 3 ºi 4. Întrebatã în ce
mãsurã poate fi eliminat riscul ca
dupã accesul la informaþii, com-
pania chinezã sã renunþe la proiect,
Daniela Lulache a afirmat ca nu pot

fi date garanþii în acest sens.
În cazul în care compania de

proiect va fi, totusi, infiintata, ur-
meaza alte noi proceduri. Va tre-
bui realizat un nou studiu de feza-
bilitate. “Un studiu de fezabilitate
este valabil ºase luni. Va trebui
mãcar o nouã actualizare a studiu-
lui de fezabilitate”, a spus Lulache.
Apoi va trebui notificatã Comisia
Europeanã pentru intenþia statului
român de a acorda niºte facilitãþi
care pot fi considerate ajutoare de
stat. Potrivit strategiei privind reac-
toarele 3 ºi 4, statul român va
acorda niste facilitãþi. “Adoptarea
de cãtre autoritãþile române a unor
mãsuri de reducere a riscurilor
Proiectului ºi crestere a atractivi-
tãþii acestuia, în paralel cu desfã-
ºurarea procesului”, se aratã în
strategie. Mai precis, vor fi înche-
iate niºte “contracte pentru dife-
renþã”. Într-un fel, prin aceste con-
tracte pentru diferenþa, statul ga-
ranteaza veniturile din vanzarile de
electricitate, a explicat Lulache. “A
pornit de la nevoia mare de inves-
tiþii, durata mare de construcþie care
te pune în situaþia de a nu avea

predictibilitate asupra preþurilor”,
a spus Lulache. Va fi stabilit un preþ
de referinþa. Însã, în cazul în care
acesta va ajunge la un moment dat
sã fie mai mic decât cel de pe pia-
þa, statul român va veni cu o con-
tribuþie care sã acopere diferenþa.
Alte facilitãþi se referã la posibili-
tatea de a vinde energia înainte ca
unitãþile sã obþinã licenþa de pro-
ducþie, chiar ºi în afara bursei de
energie OPCOM. În plus, ar putea
fi acordate ºi garanþii de stat. Toa-
te acestea trebuie notificate la Co-
misia Europeanã.

Dar pânã la acest moment tre-
buie creatã noua companie de pro-
iect. În acest moment mai existã
una, EnergoNuclear, dar care va
fi desfiinþatã. EnergoNuclear a fost
înfiinþatã în 2009 având ca acþio-
nari mai multe mari companii eu-
ropene. Nuclearelectrica deþinea o
cota de participare de 51% din
capitalul social, ceilalþi investitori
în proiect având restul: RWE, GDF
Suez, ENEL ºi CEZ câte 9,15% iar
ArcelorMittal ºi Iberdrola câte
6,2%. Pe atunci, proiectul era eva-
luat la 4 miliarde de euro. ENEL ºi
ArcelorMittal au renunþat anul tre-
cut în decembrie. Însã, atunci deja
se vorbea de atragerea chinezilor
în proiect. Nuclearelectrica a fost

nevoitã sã rãscumpere acþiunile
companiilor care s-au retras, chel-
tuind cam 141 milioane de lei, dupã
cum afirma Lulache. La aceastã
sumã s-ar putea adãuga ºi altele,
precum cheltuieli de personal, cu
studii de fezablitate etc. În 2012, a
mai fost realizat un studiu de feza-
bilitate, în urma caruia a fost sta-
bilitã o noua valoare a proiectului.
Valoarea estimatã a proiectului a
crescut de la 4 miliarde de euro la
6,4 miliarde de euro. S-ar putea
spune ca Nuclearelectrica a pier-
dut aceºti bani în condiþiile în care
EnergoNuclear se va desfiinþa. Da-
niela Lulache spune ca nu. Banii se
regãsesc în studii tehnice ºi alte
bunuri care ar putea fi valorificate
în noua companie de proiect, spu-
ne Lulache. Dacã la EnergoNuclear,
statul român þinea neaparat sã aibã
o participaþie majoritarã, la noua
companie de proiect, investitorul
privat va fi actionarul majoritar cu
o cota de 51%. Daniela Lulache a
mai spus ca în acest moment este
selectat investitorul, nu construc-
torul. Însã, premierul Victor Ponta
spunea când a fost în China cã doar
chinezii au capacitatea financiarã ºi
tehnologica de a participa la con-
struirea reactoarelor nucleare 3 si
4 de la Cernavoda.
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zut de neamuri ºi consãteni, fiind din Ma-
glavit, ca „politician tare”, în anturajul pre-
mierului. Desfãcut la hainã - semn cã nu
are cunoºtinþã de regulile protocolului pen-
tru înaltele oficialitãþi - spre deosebire de
Victor Ponta, Valeriu Zgonea, ºi chiar pri-
marul Ion Dinu, senatorul Florea Voinea
apare în fotografii desincronizat, o ia îna-
inte, ispitit de o vizibilitate aparte. Cã in-
clusiv în altarul de varã al mãnãstirii sena-
torul de Filiaºi a prins din nou vecinãtatea
premierului, este interesant. Nu excludem,
fireºte, ca Florea Voinea sã fie „deºtept”
în dialogul cu premierul ºi cam toroipã-
nist în restul timpului. Postura sa de pãun
moralizator mistic la mãnãstirea Maglavit
ne-a convins ºi de altceva, cã a devenit ºi
credincios, la bãtrâneþe. Dupã tinereþea
sa eminamente revoluþionarã. E foarte
greu sã te descurci onorabil într-un ase-
menea labirint antipatic. Gesticulaþia evla-
viei de paradã ºi smerenia civicã au de-
venit pentru mulþi o insignã. Oricum,
dupã ce l-ai jelit pe Nicu Ceauºescu când
s-a prãpãdit ºi ai avut „onoarea” repetatã
sã-l saluþi pe Emil Bobu în mai multe rân-
duri, pe marile ºantiere ale muncii patrio-
tice, ºi atâþia alþii, cã aºa erau vremurile,
nu cauþi cu ostentaþie sã ajungi în antu-

rajul unui premier tânãr, care nu-þi cu-
noaºte CV-ul nici din auzite. Asta se chea-
mã dacã nu behãialã eticã, atunci maxim
tupeu. Deºi existã ºi duioase amintiri, de
datã mai recentã, nu prea agreabile pen-
tru imaginea publicã, dacã asta mai are
importanþã. Oferim doar un citat dintr-
un proces-verbal al acþionarilor SC Zi-
mercam Trading SA din 25 februarie
2002: „(...) Totodatã, acþionarul Voi-
nea Florea informeazã AGA cã în si-
tuaþia în care va încheia un contract
de vânzare-cumpãrare a acestor acti-
ve cu societãþile comerciale CD Group
Industries SA sau oricare altã firmã
din grupul de firme al domnului Con-
stantin Dâlgoci din Craiova, domnia
sa garanteazã personal cã aceastã fir-
mã va respecta toate clauzele con-
tractului, deoarece administratorii ºi
directorii acestei societãþi sunt prie-
tenii ºi colaboratorii sãi apropiaþi (...)”.
Nu mai continuãm. Pãcatele tinereþii pen-
tru unii n-au asfinþit. Florea Voinea era
deputat în acea vreme. Dar toate acestea
sunt nimicuri pe lângã mostra de tupeu
oferitã în aceeaºi zi de 8 septembrie a.c.
de senatorul Florea Voinea, deplasat la
Melineºti, unde se inaugura un tronson de

drum asfaltat de 3 km (Melineºti-Odoleni),
în valoare de 21 miliarde, construit printr-
un efort financiar precumpãnitor al pri-
mãriei din localitate (condusã de Ana Cea-
nã), care a suportat 80% din costuri, di-
ferenþa venind de la Ministerul Dezvoltã-
rii. Împlinirea era eminamente a localnici-
lor, care nu-l mai vãzuserã pe senator de
multã vreme. De altfel, a ajuns pentru a
treia oarã la Melineºti de la alegeri. Cã tot
se considerã el... de stânga. Gâdilând prin
rânjete tot ceea ce e mai pãstos, bãlos ºi
lãcrimos înlãuntrul oamenilor de la þarã,
senatorul piftiei patriotice, care n-a plan-
tat un pom în parohia sa, se simte, aºa
cum afirma peltic în campania electora-
lã, „bun de muncã”. Însã e total nepotri-
vit sã apari la Melineºti, colectivitate cu
destule probleme, dupã ce ai promis în
campania electoralã lucruri posibile ºi mai
puþin posibile, uitând apoi, în semn de res-
pect, ciorna pe care þi-ai fãcut adnotãri-
le, chiar în sala de ºedinþã. Aici e, de fapt,
marea dificultate a „multora de stânga”,
care dau apã la moarã bãsescienilor fu-
kuianiºti, cã opoziþia stânga-dreapta a
murit. Ca sã ai replicã adecvatã trebuie
sã te vadã oamenii, sã te simtã mereu
aproape, la necazuri ºi micile lor bucurii.
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Poliþiºtii craioveni au fost anun-
þaþi ieri, în jurul orei 11.30 de Cris-
tian Mintilie, de 28 de ani, din Cra-
iova, cã a fost agresat de angajaþi
ai Clinicii de Psihiatrie 1 Craiova,
fiind lovit de un bãrbat de 32 de
ani. Un echipaj de poliþiºti, dar ºi o
ambulanþã solicitatã de craiovean
au ajuns la faþa locului, cel din urmã
fiind transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, dupã
cum solicitase. În urma primelor
verificãri, oamenii legii au stabilit
cã Mintilie s-a dus la Psihiatrie sã-
ºi viziteze fratele internat acolo.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei marþi,
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova
au organizat în municipiul Craio-
va, o acþiune având ca scop prin-
cipal verificarea legalitãþii activi-
tãþii de transport public de per-
soane în regim taxi. Asta ca ur-
mare a deselor reclamaþii primite
la adresa taximetriºtilor din mu-
nicipiu. Nu mai puþin de 22 de
conducãtori de taxiuri au fost
prinºi de poliþiºti încãlcând legis-
laþia rutierã, motiv pentru care au
fost amendaþi, pentru doi dintre

Întrucât prevenirea infrac-
þionalitãþii este una din priori-
tãþile Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj, în cursul
zilei de marþi, poliþiºtii de pro-
ximitate din cadrul Secþiei 5
Poliþie Craiova, au desfãºurat
o serie de activitãþi specifice
în cadrul campaniilor ,,Infrac-
torii te pot cunoaºte mai bine
decât crezi” ºi ,,Nu te lãsa în-
ºelat”, destinate prevenirii in-
fracþiunilor de furt din locuin-
þe, tâlhãrii prin smulgere de
obiecte precum ºi prevenirea
faptelor de înºelãciune comi-
se prin intermediul telefonului.
Activitãþile s-au desfãºurat în
zona centrelor comerciale din
cartierul Craioviþa Nouã, precum ºi în zona
locurilor de joacã ºi agrement, ocazie cu
care celor întâlniþi le-au fost fãcute reco-
mandãri pe linia prevenirii infracþiunilor
comise prin intermediul telefonului, res-
pectiv metoda „ACCIDENTUL”. Dupã ce
au stat de vorbã cu craiovenii, poliþiºtii le-
au dat ºi pliante cu sfaturi prventive.

În cursul zilei de marþi, poliþiºtii din ca-
drul Secþiei 4 Poliþie Ruralã Coºoveni, în
urma activitãþilor specifice desfãºurate l-au
identificat ºi introdus în arestul IPJ Dolj pe
George Dorin Voinea, de 40 de ani, din co-
muna Malu Mare, pe numele cãruia Tribu-
nalul Dolj a emis un mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea, având de executat
2 ani ºi 6 luni închisoare pentru comiterea
infracþiunii de evaziune fiscalã. Sentinþa în
cazul bãrbatului a rãmas definitivã pe 5 sep-
tembrie a.c., la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, alþi doi bãrbaþi, dintre
care unul este deja dupã gratii,
fiind condamnaþi în aceeaºi ca-
uzã: „Respinge ca nefondate
recursurile declarate de incul-
paþii Grigorie Marian, Voinea
George Dorin ºi de partea ci-
vilã Agenþia Naþionalã de Ad-
ministrare Fiscalã – Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþe-
lor Publice Craiova împotriva
deciziei penale nr.366 din 22
noiembrie 2013 a Curþii de Apel
Craiova, Secþia Penalã ºi pen-
tru Cauze cu Minori. Constatã

Altercaþie la Clinica de Psihiatrie CraiovaAltercaþie la Clinica de Psihiatrie CraiovaAltercaþie la Clinica de Psihiatrie CraiovaAltercaþie la Clinica de Psihiatrie CraiovaAltercaþie la Clinica de Psihiatrie Craiova
Un tânãr de 28 de ani, din Craiova, a

ajuns, ieri, în jurul prânzului, la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova dupã o altercaþie cu

Tânãrul a susþinut cã a vãzut vâ-
nãtãi pe trupul fratelui sãu, le-a re-
proºat acest lucru cadrelor medi-
cale, generând un scandal în urma
cãruia el a ieºit „ºifonat”. De cea-
laltã parte, cadrele medicale le-au
declarat poliþiºtilor cã tânãrul a avut
o atitudine provocatoare ºi a gene-
rat altercaþia. Reprezentanþii IPJ
Dolj au precizat cã tânãrul a fost
îndrumat cãtre Institutul de Medi-
cinã Legalã Craiova, pentru obþi-
nerea certificatului medico-legal ºi
cã s-a demarat o anchetã pentru
stabilirea circumstanþelor în care

s-a petrecut evenimentul. În plus,
se verificã ºi aspectele sesizate de
Mintilie legate de vânãtãile fratelui
sãu: „Am fost sesizaþi cu privire la
o altercaþie în unitatea medicalã ºi
se fac cercetãri pentru stabilirea
situaþiei de fapt. Craioveanul a fost
îndrumat cãtre Institutul de Medi-
cinã Legalã Craiova, în vederea
obþinerii certificatului medico-legal
ºi este aºteptat sã depunã plângere
în termenul prevãzut de lege”, ne-
a declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal Alin
Apostol.

angajaþi de la Clinica de Psihiatrie I Craio-
va, de lângã parcul Nicolae Romanescu.
Poliþiºtii fac cercetãri pentru a stabili cum
s-a petrecut evenimentul.

Peste 20 de taximetriºti amendaþi de poliþiºti într-o zi
În cadrul unei razii desfãºurate marþi, de poli-

þiºtii Biroului Rutier Craiova, pe principalele
artere de circulaþie din municipiu, oamenii legii
au sancþionat 22 de taximetriºti care au fost
prinºi încãlcând legea. Pentru doi dintre ei s-a
luat ºi mãsura reþinerii permiselor de conducere.

dreptului de a conduce 2 permi-
se de conducere”, a precizat in-
spector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii de
la Rutierã l-au surprins pe Ga-
briel Ruja, de 39 de ani, din Cra-
iova, în timp ce, la volanul unui
autoturism Renault destinat
transportului de persoane în re-
gim taxi, nu a acordat prioritate
de trecere pietonilor care traver-
sau regulamentar strada Fraþii
Goleºti din municipiu. „Acesta a
fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 360 lei,
iar ca mãsurã complementarã i
s-a reþinut permisul de condu-
cere pe o perioadã de 30 de zile
în vederea suspendãrii exercitã-
rii dreptului de a mai conduce au-
tovehicule pe drumurile publice”,
a mai declarat inspector princi-
pal Alin Apostol.

Doljean condamnat pentruDoljean condamnat pentruDoljean condamnat pentruDoljean condamnat pentruDoljean condamnat pentru
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Tot cu aceastã ocazie, poliþiºtii au postat
afiºe care atrag atenþia asupra aceleiaºi
metode de operare folositã de infractori,
în zona bancomatelor amplasate pe raza
Secþiei 5 Poliþie, a unitãþilor bancare dar
ºi a sediilor Asociaþiilor de Proprietari, a
precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.

ei fiind luatã ºi mãsura comple-
mentarã a reþinerii permiselor de
conducere pentru 30 de zile. „În
cadrul acþiunii au fost constatate
46 abateri de naturã contravenþi-
onalã de la regimul circulaþiei pe
drumurile publice, pentru sanc-
þionarea cãrora au fost aplicate
amezi ce depãºesc suma de 6.000
lei. Dintre acestea, 22 au fost
aplicate unor conducãtori auto ce
desfãºoarã activitatea de taxime-
trie pentru încãlcãri ale legislaþiei
rutiere. De asemenea, poliþiºtii au
reþinut în vederea suspendãrii

cã prin încheierea de ºedinþã din data de 20
iunie 2014 s-a luat act cã inculpatul Con-
stantin Gabriel ºi-a retras recursul declarat
împotriva aceleiaºi decizii penale. Constatã
cã inculpatul Constantin Gabriel este arestat
în alta cauzã. Obligã recurenþii inculpaþi la
plata sumei de câte 350 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Definitivã”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a ÎCCJ. Marian
Grigore a fost condamnat la 3 ani de închi-
soare cu suspendare, iar Gabriel Constantin
la 3 ani de închisoare în acest dosar.
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N-a fost o varã lungã. Mai curând ca-
pricioasã, pe alocuri insolentã, punându-
ne, de parcã mai era nevoie, la încercãri
de tot felul restul de rãbdare îngãduitã de
atâtea provocãri ale cotidianului doldora
de solicitãri neaºteptate. Ploi, inundaþii,
culturi în parte compromise, griji de tot
felul întreþinute copios de un spectru tot
mai întins de neajunsuri.

Desigur, nu pentru toþi, ci doar pentru
acea majoritate redusã la o tãcere, pregãti-
tã, prin tentative de anestezie înaintea unei
intervenþii „chirurgicale”, cea a campaniei
electorale, ce se anunþã infernalã. Toamna,
deci, spre a-l contrazice pe poetul din Mãr-
þiºor, nu se aratã prea frumoasã: lungã, to-
tuºi, promiþând o competiþie înfuriatã, cu
alternanþe pe alocuri… pugiliste predispu-
nând ºi la cadavre politice.

Din cantonamente rãzbat ameninþãri fu-
ribunde, declaraþii belicoase de aceeaºi sor-
ginte maidanezã cu care ne-am obiºnuit de
vreo zece ani încoace. Nu-i loc pentru vre-

TTTTToamna pãtimirii noastre…oamna pãtimirii noastre…oamna pãtimirii noastre…oamna pãtimirii noastre…oamna pãtimirii noastre…
un semn de luciditate. De înþelepciune ce
sã mai vorbim? Când pe „fronturile” unei
bãtãlii turmentate se îmbulzesc, ca la un
parastas aºteptat de grupuri hulpave, ºi, mai
ales, nesãtuii avizi de reciclare, înþelepþii,
câþi au mai supravieþuit uzurii unui scandal
devenit cutumã naþionalã, se retrag în inti-
mitatea unor înfrângeri conºtienþi de incom-
patibilitate organicã.

Spaþiul public ºi-a asociat insalubrul ca
unic criteriu de funcþionare. Orice enunþ
survine în el se veºtejeºte în înjurãturã sa-
dea. Nicio preocupare proiectivã în care
perspectiva imediatã sã remonteze un dram
de încredere într-o schimbare clamatã cu
aceeaºi ipocrizie cu care cea mai înaltã in-
stanþã a þãrii, cea cotrocenistã, a atins deja
zonele cele mai joase – ºi josnice – ale ac-
tului politic în determinãrile sale constituþi-
onale. ªi elementar constitutive.

De vinã pare sã fie spectrul toboganu-
lui ce-i creeazã „piºicherului” frisoane
unui post-festum în chip de post-mortem

politic. Acelaºi spectru ameninþã cu per-
spectiva – de neacceptat de cãtre imber-
bul condotier contaminat de morbul pi-
rateriilor – unei ieºiri dintr-un joc din care
a fãcut un modus politicandi: unicã ma-
nierã de a acoperi o demnitate reducând-
o la nivelul unui rãzboi, al sãu cu toþi, cu
excepþia unei purtãtoare de genþi luxurioa-
se, victimã a unei confuzii – între o þarã
ºi un cabaret – al cãrei antidot va fi toc-
mai cuvenita înfrângere.

Nici vorbã, aºadar, de înþelepciune. ªi nici
vreun semn cã s-ar putea schimba ceva, în
condiþiile în care competitorii nu par a-ºi
asocia alte mize în afara belirii adversarului
asezonaþi, cum sunt, de niºte consilieri fie
cameleonici, fie dispuºi doar sã-ºi împingã
clienþii nu spre cutezanþa unui proiect con-
structiv, ci cultivându-le, în tonul linguºeli-
lor lucrative, apetitul urii viscerale.

Cum sã-mi explic, altfel, scãpãrile pre-
mierului candidat, cãruia nimeni din pro-
priul staff nu pare sã fi încercat sã-l con-

vingã de un adevãr elementar: tratarea, mai
demult, a adversarului prin ignorare ar fi
asigurat scoaterea acestuia din ecuaþie.

Ca sã nu reiterez aici un alt adevãr, de
mulþi ºtiut ºi de puþini declarat, acela cã
tocmai focalizarea la dimensiunea unei cam-
panii prea rudimentare antibãsiste a sfârºit
prin a-l readuce în ring, oferindu-i gratuit
ºansa nici de el visatã de a se remonta într-
un moment în care istoria însãºi îi scria
necrologul politic.

Nicio toamnã nu seamãnã cu alta, iar
cea în care am intrat va depãºi, aºa cum
se vãd lucrurile, previziunile cele mai sum-
bre pentru destinul unei societãþi într-o
gravã crizã de deviaþie de la rosturile ei
fireºti ºi cãreia lipsa unui orizont tonifiant
îi surpã vertiginos din pulsul normalitãþii
fatalmente compromise. O toamnã a unei
(alte) pãtimiri ale cãrei roade sunt ame-
ninþate, premonitoriu, de riscul unui mu-
cegai netratat ºi, tocmai de aceea, cu pu-
þine ºanse de remediu.

Prefectul Judeþului Dolj, Nicolae Sorin
Rãducan a convocat ieri Centrul Local de
Combatere a Bolilor în baza informãrii trans-
mise de cãtre Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor privind modul
de evoluþie al bolii “limbii albastre (blue ton-
gue)”. În urma discuþiilor a fost aprobat un
plan de mãsuri în ceea ce priveºte limitarea
extinderii bolii, printre altele stabilindu-se ºi
închiderea târgurilor pentru speciile recep-
tive (bovine, ovine ºi caprine), pânã la data
de 5 octombrie a.c. În acest sens va fi emis
un ordin al Prefectului ce va stabili aplicarea
planului de mãsuri întocmit de DSVSA Dolj.
În acest context, prefectul Nicolae Sorin Rã-
ducan a subliniat importanþa acestor mãsuri
luate, ele având rolul de a limita extinderea
bolii la bovine, ovine ºi caprine.  Ordinul ºi
planul de mãsuri se vor trimite cãtre toate
primãriile din judeþ.  La rândul sãu, directo-
rul DSVSA Dolj, Andrei Butaru a reiterat fap-
tul cã boala este specificã rumegãtoarelor
atât domestice, cât ºi sãlbatice ºi cã nu se
transmite la om.

ALINA DRÃGHICI

Mâine, în intervalul orar 1030-1130, în
Piaþa „William Shakespeare” din munici-
piul Craiova, Inspectoratul pentru Situa-
þii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
organizeazã o serie de activitãþi specifice
dedicate împlinirii a 166 de ani de la Bã-
tãlia de la Dealul Spirii. În acest sens, cir-
culaþia rutierã pe strada A.I. Cuza - sec-
torul de drum cuprins între intersecþia cu
strada C.S. Nicolaescu Plopºor, respec-
tiv cu strada Romul ºi intersecþia cu stra-
da Arieº ºi pe strada Theodor Aman –
sectorul de drum cuprins între intersec-
þia cu strada Olteþ ºi intersecþia cu strada
A.I. Cuza, va fi închisã mâine, în inter-
valul orar 1030-1130.

Sâmbãtã, 13 septembrie 2014, Direc-
þia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj
organizeazã în municipiul Craiova eveni-
mentul sportiv ’’Craiova–Sport Fest’’.
Astfel, în intervalul orar 0700- 2200 se va
închide circulaþia rutierã pe urmãtoarele
strãzi : str. Popa ªapcã; str. A.I. Cuza,
tronsonul cuprins între intersecþia cu str.
Unirii ºi intersecþia cu str. Arieº ºi str.U-
nirii, tronsonul cuprins între intersecþia
cu str. Mihai Viteazul ºi intersecþia cu str.
A.I. Cuza. Tot sâmbãtã, în intervalul orar
0700- 2200 se închid temporar parcãrile
amenajate pe str.A.I.Cuza, sectorul re-
stricþionat, iar autovehiculele aflate în
parcãrile respective vor fi relocate în zona
din  imediata apropiere.

MARGA BULUGEAN

Restricþii de circulaþie pe
mai multe strãzi din Craiova

Vacile, caprele ºi oile nu mai pot
fi vândute în târgurile din judeþ

Vânzarea de ovine, caprine
ºi bovine va fi interzisã în
târgurile de animale din Dolj
ca urmare a cazurilor de
boala limbii albastre depista-
te în câteva dintre localitãþi ºi
a decesului a douã vaci.
DSVSA Dolj a anunþat cã
târgurile vor fi închise pentru
categoriile menþionate pânã
la data de 5 octombrie a.c.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Potrivit oficialilor din Sãnãtate în
acest moment nu existã dosare în
aºteptare. Pacienþii cu afecþiuni gra-
ve pot deconta, prin bugetul Minis-
terului Sãnãtãþii, costul operaþiilor
sau tratamentului, la recomandarea
comisiilor de specialitate teritoriale.

Procedura se adreseazã doar
tratamentelor care nu pot fi efec-
tuate în þarã, ºi nu pot fi decontate
în baza formularelor europene de-
dicate serviciilor medicale încluse
în pachetul de servicii de bazã.
Ministerul Sãnãtãþii a alocat pânã
în prezent 10,6 milioane de
lei pentru aceste tratamente,
aprobate de Comisia din Mi-
nisterul Sãnãtãþii.

Costurile necesare pentru
aceste operaþii sunt extrem de
ridicate ºi nu sunt incluse în
pachetul de bazã al Casei Na-
þionale de Asigurãri de Sãnã-
tate. De exemplu, costul pen-
tru efectuarea unui transplant
pulmonar este de 120.000 de
euro, costul pentru o terapie

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

10,6 milioane de lei pentru10,6 milioane de lei pentru10,6 milioane de lei pentru10,6 milioane de lei pentru10,6 milioane de lei pentru
tratament în strãinãtatetratament în strãinãtatetratament în strãinãtatetratament în strãinãtatetratament în strãinãtate

Marþi a fost adoptatã o propunere legisla-
tivã care prevede ca lista medicamentelor
de care beneficiazã asiguraþii cu sau fãrã
contribuþie personalã sã se actualizeze o datã
la ºase luni. Plenul Senatului a adoptat ra-
portul de admitere cu amendamente ºi pro-
punerea legislativã urmând ca decizia finalã
sã fie luatã în Camera Deputaþilor, care are
competenþã decizionalã.

Un alt amendament viza titlul care s-a
modificat din „Lege privind modificarea ºi
completarea Legii nr. 95/2006 privind refor-

Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Ol-
teniei Craiova, în colaborare ºi cu sprijinul
Consiliul Judeþean Dolj, organizeazã zilele
acestea ediþia a XXI-a a Conferinþei ºtiinþifi-
ce internaþionale ”Muzeul ºi Cercetarea
ºtiinþificã”. Deschiderea are loc, astãzi, în
sala de ºedinþe Consiliului Judeþean Dolj.
Conferinþa este una emblematicã pentru
Muzeul Olteniei, participând cercetãtori de
prestigiu din cadrul multor institute de cer-
cetare în domeniul biologiei, cadre universi-
tare ºi muzeografi din þarã ºi strãinãtate (Bul-

Conferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalãConferinþã internaþionalã
pe teme de biologie, la Craiovape teme de biologie, la Craiovape teme de biologie, la Craiovape teme de biologie, la Craiovape teme de biologie, la Craiova

garia, Turcia, Siria, Republica Moldova,
Belgia, Japonia, Slovacia). Tematica cuprin-
de mai multe secþiuni: Biologie Vegetalã, Bi-
ologie Animalã (Nevertebrate ºi Vertebrate),
Ecologie ºi Protecþia Mediului. Studiile ºtiin-
þifice prezentate în cadrul Conferinþei sunt
rodul unei îndelungi cercetãri a micro- ºi
macro-organismelor din diverse ecosisteme,
precum ºi a analizei fenomenelor geologice/
climatice petrecute de-a lungul anilor sau
erelor în diverse bioregiuni.

Lista de medicamente ar puteaLista de medicamente ar puteaLista de medicamente ar puteaLista de medicamente ar puteaLista de medicamente ar putea
fi putea actualizatã la ºase lunifi putea actualizatã la ºase lunifi putea actualizatã la ºase lunifi putea actualizatã la ºase lunifi putea actualizatã la ºase luni

ma în domeniul sãnãtãþii” în „Propunere le-
gislativã pentru modificarea alin. (1) al art.
232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sãnãtãþii”. Senatul este prima
Camerã legislativã sesizatã, raportul Comi-
siei pentru sãnãtate publicã cu amendamen-
te a primit 91 de voturi „pentru” ºi douã
abþineri, iar propunerea legislativã 86 voturi
„pentru”, înregistrându-se ºi o abþinere.

Ministerul Sãnãtãþii a actualizat anul acesta
lista de medicamente gratuite ºi compensa-
te dupã o perioadã de peste ºase ani.

Ministerul Sãnãtãþii a stabilit un adevãrat
record aprobând toate dosarele de tratament
în strãinãtate depuse pânã în prezent. În to-
tal a fost alocatã la acest capitol, pânã acum,
suma de 10,6 milioane de lei.

radioizotopicã se ridicã la 12.000
de euro, iar chimioterapia intrape-
ritonealã, care nu se poate face în
România, cu intervenþie chirurgi-
calã pentru cancer de colon, se ri-
dicã la 27.000. Aceste costuri sunt
finanþate integral din bugetul Mi-
nisterului Sãnãtãþii.
Cei mai mulþi pacienþi care
aleg strãinãtatea  suferã de
afecþiuni oncologice

ªi CNAS a aprobat tratament
în strãinãtate. Este vorba de plãþi

pentru servicii medicale acorda-
te asiguraþilor români în state ale
Uniunii Europene în baza Formu-
larelor Europene S1, S2 ºi a Car-
dului European, precum ºi ram-
bursãri directe cãtre asiguraþii
care au solicitat servicii medica-
le pe teritoriul unor state din U.E-
.Anul trecut peste 1.000 de ro-
mâni au beneficiat de tratament
în strãinãtate prin intermediul
formularului S2. Cei mai mulþi
dintre aceºtia au primit îngrijiri
medicale pentru afecþiuni onco-
logice – 367 de cazuri, urmaþi de
cei cu afecþiuni ale sistemului cir-
culator – 265 de cazuri ºi cu afec-
þiuni pediatrice – 116 de cazuri.
Pentru aceºti pacienþi costurile s-
au ridicat la peste 33 de milioane
de euro. De altfel un raport pre-

zentat la începutul anului arã-
ta cã datoria statului român
cãtre spitalele din strãinãtate
a crescut de la an la an ajun-
gând la sfârºitul anului tre-
cut la aproximativ 192 de mi-
lioane de euro. Cele mai mari
datorii pe care le are Româ-
nia cãtre unitãþile sanitare din
strãinãtate sunt la spitalele
din Franþa, Germania, Aus-
tria ºi Italia.

Formularul S2 a fost in-

trodus în 2007, purtând denumi-
rea E112. Acesta se adreseazã asi-
guraþilor ale cãror afecþiuni nu
pot fi tratate în þarã sau care nu
pot beneficia de tratament adec-
vat în þarã datoritã complexitãþii
cazului. O altã condiþie care tre-
buie îndeplinitã pentru ca trata-
mentul oferit în strãinãtate sã fie
suportat de stat în baza formula-
rului S2 este ca afecþiunea sã fie
inclusã în lista pachetului de bazã

de servicii medicale disponibil în
România. În plus, tratamentul
este oferit doar în spitale din Eu-
ropa. Afecþiunile oncologice, bo-
lile sistemului circulator ºi afec-
þiunile pediatrice sunt principalele
pentru care românii solicitã tra-
tament în strãinãtate. În ceea ce
priveºte destinaþia cei mai mulþi
pacienþi au ales spitalele din Ger-
mania, Austria, Italia, Franþa ºi
Ungaria.
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În premierã pe piaþp româ-
neascã de telecomunicaþii, Voda-
fone introduce serviciul de recu-
noaºtere automatã a vorbirii (Au-
tomatic Speech Recognition),
pentru abonaþii care apeleazã ser-

Obiectivul principal al acestei
mãsuri active îl constituie creºte-
rea gradului de ocupare a forþei de
muncã disponibile în rândul absol-
venþilor instituþiilor de învãþãmânt,
prin întâlnirea directã a cererii cu
oferta de locuri de muncã. „Bursa
Locurilor de Muncã pentru Absol-
venþi reprezintã o oportunitate
pentru toþi solicitanþii de locuri de
muncã interesaþi de a cunoaºte mai
bine piaþa muncii, ofertele de lo-
curi de muncã pentru a putea ast-

Finanþarea include un credit de
investiþii de 17 milioane de euro pen-
tru clãdirea de birouri “AFI Park
2” ºi un împrumut de dezvoltare
de 15 milioane de euro pentru clã-
direa de birouri “AFI Park 3”. „În
calitate de lider al sistemului ban-
car din România, BCR este direct
interesatã în finanþarea ºi dezvol-
tarea economiei. Suntem bucuroºi
cã am gãsit partenerii potriviþi ºi
proiectul care ne-a permis sã folo-
sim expertiza noastrã imobiliarã.
Mai mult decât atât, avem un par-
teneriat amplu la nivelul Grupului
Erste cu AFI. Apreciem calitatea
proiectelor pe care le livreazã ºi

În premierã pe piaþa româneascã de telecomunicaþii,

VVVVVodafone România lanseazã serviciulodafone România lanseazã serviciulodafone România lanseazã serviciulodafone România lanseazã serviciulodafone România lanseazã serviciul
de recunoaºtere automatã a vorbir i ide recunoaºtere automatã a vorbir i ide recunoaºtere automatã a vorbir i ide recunoaºtere automatã a vorbir i ide recunoaºtere automatã a vorbir i i

Credit de 32 milioaneCredit de 32 milioaneCredit de 32 milioaneCredit de 32 milioaneCredit de 32 milioane
de euro pentru AFI Europede euro pentru AFI Europede euro pentru AFI Europede euro pentru AFI Europede euro pentru AFI Europe

Banca Comercialã Românã (BCR) a acordat un credit de
32 milioane EUR companiei AFI Europe pentru finalizarea

clãdirilor de birouri AFI Park 2 ºi AFI Park 3.

abordarea profesionista“, a decla-
rat Ana Dumitrahce, ªef Departa-
ment Finanþãri Imobiliare din ca-
drul BCR.

AFI Europe opereazã în Româ-
nia din anul 2005, compania a dez-
voltat ºi gestioneazã “AFI Palace
Cotroceni”, cel mai mare ºi cel mai
dominant shopping mall din Româ-
nia ºi printre cele mai mari mall-
uri din regiunea ECE, AFI Palace
Ploieºti, primul shopping center
modern din Ploieºti, inaugurat în
Octombrie 2013 ºi proiectul de bi-
rouri AFI Business Park care va
aduce în total pe piaþã peste 65.000
mp de spaþii de boriuri de calitate.

Cu noul serviciu de recunoaºte-
re automatã a vorbirii (Automatic
Speech Recognition), abonatii îºi
rostesc direct solicitarea, farã ne-
voia de a naviga între diferite op-

þiuni. Noul sistem oferã o experi-
enþã îmbunãtãþitã abonaþilor care
apeleazã serviciul de Relaþii cu
Clienþii la numarul *222, prin inter-
actiuni simplificate ºi intuitive

viciul de Relaþii cu Clienþii la nu-
marul *222. “Cãutãm în mod
continuu sã inovãm ºi sã oferim
abonatilor noºtri o experienþã
superioarã de utilizare a servicii-
lor Vodafone, iar acum, prin so-

luþia intuitivã de recunoaºtere
automatã a vorbirii, serviciul de
Relaþii cu Clienþii devine mai efi-
cient ºi mai uºor de utilizat. Prin
aceastã tehnologie inovatoare,
utilizatorii noºtri beneficiazã de
interactiuni mai rapide ºi de rãs-
punsuri directe în cadrul servi-
ciului de Relaþii cu Clienþii, prin
intermediul vocii, fãrã nevoia de
a naviga între diferite opþiuni”, a
declarat Ana Alexe, director,
Customer Operations, Vodafone
Romania.

Serviciul va fi
extins, gradual

Cu noul serviciu de recunoaº-
tere automatã a vorbirii, abonatii
încep instantaneu convorbirea, iar
timpul petrecut pentru a gãsi rãs-

punsul solicitarilor se reduce.
Clienþii îsi pot exprima solicitarea
succint, iar sistemul recunoaste
instant mesajul rostit de utilizator,
analizeazã cererea ºi oferã un rãs-
puns sau direcþioneazã apelul cã-
tre echipa potrivitã pentru a oferi
o rezolvare. Astfel, noua soluþie
le permite abonaþilor sã îºi folo-
seascã propriile cuvinte pentru a
descrie motivul apelului, elimina
complexitatea navigãrii ºi generea-
zã o rezolvare mai rapidã ºi mai
eficientã.Vodafone inoveazã în
permanenþã în domeniul Relaþiilor

cu Clienþii, iar recunoaºterea au-
tomatã a vorbirii continuã strate-
gia ce include ºi o altã premierã
pentru piaþa româneascã de tele-
comunicaþii – lansarea serviciilor
de Chat Mobil, din luna februarie
a acestui an. În perioada urmã-
toare, Vodafone România va lu-
cra la îmbunãtãþirea ratei de re-
cunoaºtere ºi, implicit, a numã-
rului de clienþi care pot primi in-
stant o rezoluþie. Serviciul va fi
extins, gradual, atât din punct de
vedere al functionalitãþilor, cât ºi
al accesibilitãþii.

Bursa Locurilor de Muncã
pentru Absolvenþi

Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Fortei
de Muncã Dolj organi-
zeazã în data de 26
septembrie 2014 Bursa
Locurilor de Muncã
pentru Absolvenþi.
Acþiunea se va desfãºura
începând cu ora 09.00
la Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova.

fel sã aleagã un loc de muncã po-
trivit pregãtirii lor profesionale, sau
în ultimã instanþã sã se (re)orien-
teze profesional cãtre ocupaþii /
meserii cu mai mari posibilitãþi de
angajare pe termen mediu ºi lung”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.

Angajatorii aºteptaþi la sediul
AJOFM Dolj

Angajatorii participanþi la Bur-
sa Locurilor de Muncã pentru Ab-
solvenþi vor avea prilejul sã îsi re-
cruteze personalul direct, fãrã in-
termediari, în funcþie de cerinþele
concrete ale locului de muncã pe
care îl oferã. „Angajatorii care dis-
pun de locuri de muncã vacante
ºi sunt interesaþi sã participe la
Bursa Locurilor de Muncã pentru
Absolvenþi, pot depune situaþia
privind locurile de muncã vacan-
te ce vor fi oferite în cadrul bur-
sei la sediul Agenþiei Locale Cra-
iova, str. Eugeniu Carada , nr. 13A
sau le pot transmite atât pe adre-
sa de email a instituþiei: ajof-
m@dj.anofm.ro”, se mai spune în
comunicat.
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Rolul conferinþei comune este
acela de prezentare a rezultate-
lor activitãþii de cercetare efec-
tuatã de grupul-þintã, pentru îm-
bunãtãþirea capacitãþii de valo-
rificare a rezultatelor cercetãrii
realizate în cadrul programelor
doctorale ºi post-doctorale ºi a
dezvoltãrii abordãrii interdiscipli-
nare în cercetarea derulatã în
aceste programe. Participã 144
de cercetãtori doctorali ºi post-
doctorali din cadrul celor patru
parteneri instituþionali ai proiec-
tului: Universitatea din Craiova,
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, Universitatea din Bucu-
reºti ºi Universitatea de Vest din
Timiºoara. Cele peste 150 de
lucrãri înregistrate vor fi pre-
zentate în cadrul a patru pane-

Facultatea de Drept ºi ªtiinþe So-
ciale din cadrul Universitãþii din Cra-
iova gãzduieºte mâine, începând cu
ora 9.00, conferinþa internaþionalã
comunã a cercetãtorilor doctorali ºi

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

luri aparþinând domeniilor tehnic
ºi socio-uman.

Un proiect câºtigat
prin competiþie
naþionalã

Proiectul strategic „Burse
Universitare în România prin
Sprijin European pentru Docto-
ranzi si Post-doctoranzi (BUR-
SE DOC-POSTDOC)” a fost
câºtigat prin competiþie naþio-
nalã în cadrul Programului Ope-
raþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013,
Axa prioritarã nr. 1 „Educaþie
ºi formare profesionalã în spri-
jinul creºterii economice ºi dez-
voltãrii societãþii bazate pe cu-
noaºtere”, Domeniul major de
intervenþie 1.5. „Programe doc-

torale ºi post-doctorale în spri-
jinul cercetãrii”. Bugetul total
eligibil al proiectului este de
12.990.217 lei, din care asisten-
þa financiarã nerambursabilã
aprobatã este de 12.730.412,66
lei. Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013.  Durata de imple-
mentare a proiectului este de 18
luni, partenerii instituþionali în
cadrul acestuia fiind Universi-
tatea din Craiova (în calitate de
lider de proiect), Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Uni-
versitatea din Bucureºti ºi Uni-
versitatea de Vest din Timiºoa-
ra. Obiectivul general al proiec-
tului constã în îmbunãtãþirea
programelor de cercetare doc-
toralã ºi post-doctoralã prin
acordarea de sprijin financiar ºi
instituþional pentru participarea
doctoranzilor ºi cercetãtorilor
post-doctorat la astfel de pro-
grame, ca modalitãþi de creºte-
re a atractivitãþii pentru iniþie-
rea ºi dezvoltarea unei cariere
în cercetare.

Sprijin financiar
pentru 80
de doctoranzi ºi 90
de postdoctoranzi

Proiectul îºi propune douã ob-
iective specifice: îmbunãtãþirea

participãrii, creºterea atractivi-
tãþii ºi motivaþiei pentru cariera
în cercetare prin sprijinirea fi-
nanciarã, instituþionalã ºi ºtiin-
þificã a doctoranzilor ºi cerce-
tãtorilor post-doctorat; dezvol-
tarea reþelelor între universitãþi,
centre de cercetare ºi întreprin-
deri ºi consolidarea legãturilor
dintre învãþãmântul superior,
cercetare ºi mediul de afaceri.
Grupul þintã din cadrul proiec-
tului este format din 80 de doc-
toranzi (din care 30 de docto-
ranzi ai Universitãþii din Craio-
va) ºi 90 de cercetãtori postdoc-
torat (din care 40 de cercetãtori
postdoctorat ai Universitãþii din
Craiova) de la nivelul celor pa-
tru parteneri instituþionali pentru
urmãtoarele domenii de cerce-
tare: tehnologiile societãþii infor-
maþionale, energie, mediu, sãnã-

tate, agriculturã, securitatea ºi
siguranþa alimentelor, bio-tehno-
logii, materiale, produse ºi pro-
cese inovative, spaþiu ºi securi-
tate ºi cercetãri socio-economi-
ce ºi umaniste. Pe durata pro-
iectului doctoranzii ºi postdoc-
toranzii vor beneficia de sprijin
financiar pentru cercetare, con-
cretizat în burse lunare de 1.800
lei (pentru doctoranzi) ºi 3.700
lei (pentru postdoctoranzi), pre-
cum ºi de posibilitatea de a efec-
tua stagii de mobilitate interna ºi
internaþionalã în institute de cer-
cetare ºi universitãþi din Uniu-
nea Europeanã. De asemenea,
cercetãtorii vor beneficia de
sprijin financiar pentru partici-
parea la conferinþe, seminarii in-
ternaþionale legate de obiectul
cercetãrii, în spaþiul UE sau în
Romania.

postdoctorali în cadrul proiectului
strategic „Burse Universitare în Ro-
mânia prin Sprijin European pentru
Doctoranzi ºi Post-doctoranzi (BUR-
SE DOC-POSTDOC)”.

Cu acest prilej, beneficiarii asezãmân-
tului social au primit din partea reprezen-
tanþilor instituþiei de culturã craiovene da-
ruri ºi diplome de prieteni ai naturii, ca
rezultat al implicarii în activitãþile creati-
ve din cadrul Secþiei ªtiinþele Naturii. Co-
pilaºii le-au mulþumit organizatorilor ºi le-
au rãsplãtit, la rândul lor,
surprizele fãcute prin
prezentarea unui pro-
gram artistic constând
din cântece si poezii spe-
cifice toamnei. «Copiii s-
au bucurat de participa-
rea la acest eveniment
festiv, dat fiind cã în pe-
rioada de varã au fost
implicaþi într-o serie de
ateliere de creaþie animã-
lute în fetru, de modelaj
în lut, de picturã, aces-

Copiii Centrului social multifuncþional „Best
Life” pentru copiii dezavantajaþi social al Arhie-
piscopiei Craiovei au petrecut marþi, 9 septembrie,

tea fiind câteva dintre atelierele organiza-
te în aceastã perioadã la Muzeul Olteniei.
Îi mulþumim doamnei muzeograf Lila
Gima, iniþiatorul proiectului   „BIOS ART
în vacanþã”, pentru deschiderea ºi dra-
gostea pe care le-a arãtat copiilor, cât ºi
pentru iniþierea acestor activitãþi folosi-

toare celor mici», a precizat Gabriela Firu,
coordonatorul Centrului social pentru
copii „Best Life”.

“Ne pregatim pentru începerea
noului an ºcolar”

Reprezentanþii Centrului au amintit de
asemenea despre proiectele recreative ºi
educaþionale pe care ºi-au propus sã le
dezvolte în perioada urmãtoare. «Odatã
cu încheierea seriei de activitãþi de va-
canþã, ne pregatim pentru începerea nou-
lui an ºcolar, prin sprijinirea copiilor în
efectuarea temelor ºi exerciþiilor supli-
mentare pentru materiile ºcolare. Toto-
datã, ne pregatim ºi pentru derularea pro-
gramelor pe care deja le-am iniþiat, cât
ºi pentru dezvoltarea unor noi proiecte
recreativ – educaþionale. Ne-am propus
astfel sã continuãm colaborarea frumoa-
sã cu Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, care ne-a sprijinit în tot acest

timp, ºi cu Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj, care de asemenea ne-a fost
alãturi în cadrul activitãþilor culturale din
perioada de vacanþã», a subliniat coor-
donatorul Centrului social pentru copii
„Best Life”.

momente deosebite la Muzeul Olteniei, unde au
participat la festivitatea de premiere organizatã la
finalul ªcolii de Varã „BIOS ART”.
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Dupã o intensã cumpãnire a lu-
crurilor, luxemburghezul Jean
Claude Juncker, care îl va înlocui
pe Jose Manuel Barroso în frun-
tea Comisiei Europene la 1 noiem-
brie a.c., a prezentat ieri lista ce-
lor 26 de comisari europeni, mai
exact echipa cu care va lucra.
Doar Luxemburgul, pe care îl re-
prezintã el însuºi, ºi Italia – pen-
tru cã Federica Mogherini a fost
desemnatã încã de luna trecutã
Înalt Reprezentant al UE pentru
Politica Externã ºi vicepreºedinte
al CE – nu au comisari europeni.
Cãutând sã armonizeze toate prio-
ritãþile, echilibrele politice ºi geo-
grafice, cu maximã grijã pentru
paritatea bãrbaþi-femei, nu mai
puþin de 54 de versiuni de organi-
gramã au fost construite, relevã
o sursã din Parlamentul European.
Ex-preºedintele Eurogrup, încer-
cat în politicã, a mãrit astfel sus-
pansul. Dupã un dublu mandat al
lui Jose Manuel Barroso, succe-
sorul sãu vine cu un program de
schimbãri la nivelul UE ºi îºi con-
struieºte o Comisie mai puternicã
ºi foarte politicã. Destule nume

Iatã lista comisarilor europeni, membri ai viitoarei Comisii Europene:
Preºedinte CE: Jean Claude Juncker (Luxemburg, 59 de ani)
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securi-

tate/ Vicepreºedinte: Federica Mogherini (Italia, 41 de ani)
Prim-vicepreºedinte, responsabil cu Reglementarea, Relaþiile Interinstitu-

þionale, Statul de drept ºi Carta Drepturilor Fundamentale: Frans Timmermans
(Olanda, 53 de ani)

Vice-preºedinte pentru Buget ºi Resurse Umane: Kristalina Georgieva (Bul-
garia, 61 de ani)

Vice-preºedinte pentru Piaþa Unicã Digitalã: Andrus Ansip (Estonia, 57
de ani)

Vice-preºedinte pentru Uniunea Energiei: Alenka Bratušek (Slovenia, 44
de ani)

Vice-preºedinte pentru Euro ºi Dialog Social: Valdis Dombrovskis (Leto-
nia, 43 de ani)

Vice-preºedinte pentru Locuri de muncã, Creºtere economicã, Investiþii ºi
Competitivitate: Jyrki Katainen (Finlanda, 42 de ani)

Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã: Phil Hogan (Irlanda, 54 de ani)
Combaterea Schimbãrilor Climatice ºi Energie: Miguel Arias Cañete (Spa-

nia, 64 de ani)
Competiþie: Margrethe Vestager (Danemarca, 46 de ani)
Economia Digitalã ºi Societate: Günther Oettinger (Germania, 60 de ani)
Afaceri Economice ºi Financiare, Impozitare ºi Uniune Vamalã: Pierre Mos-

covici (Franþa, 56 de ani)
Educaþie, Culturã, Tineret ºi Cetãþenie: Tibor Navracsics (Ungaria, 48

de ani)
Ocuparea Forþei de Muncã, Afaceri Sociale, Aptitudinile ºi Mobilitatea

Forþei de Muncã: Marianne Thyssen (Belgia, 58 de ani)
Mediu, Afaceri Maritime ºi Pescuit: Karmenu Vella (Malta, 64 de ani)
Politica Europeanã de Vecinãtate ºi Extindere Negocieri: Johannes Hahn

(Austria, 56 de ani)
Stabilitate Financiarã, Servicii Financiare ºi Pieþe de Capital: Jonathan Hill

(Marea Britanie, 53 de ani)
Sãnãtate ºi Siguranþã Alimentarã: Vytenis Andriukaitis (Lituania, 63 de ani)
Ajutor Umanitar ºi Gestionarea Crizelor: Christos Stylianides (Cipru, 56

de ani)
Piaþã Internã, Industrie, Antreprenoriat ºi IMM-uri: El¿bieta Bieñkowska

(Polonia, 50 de ani)
Cooperare Internaþionalã ºi Dezvoltare: Neven Mimica (Croaþia, 60 de ani)
Justiþie, Consumatori ºi Egalitatea de Gen: Vìra Jourová (Cehia, 50 de ani)
Migraþie ºi Afaceri Interne: Dimitris Avramopoulos (Grecia, 61 de ani)
Politica Regionalã: Corina Creþu (România, 47 de ani)

Cercetare, ªtiinþã ºi Inovare: Carlos Moedas (Portugalia, 44 de ani)
Comerþ: Cecilia Malmström (Suedia, 46 de ani)
Transport ºi Spaþiu: Maroš Šefèoviè (Slovacia, 48 de ani)

grele din politica europeanã, dacã
îi avem în vedere pe cei 5 pre-
mieri (sau ex-premieri), miniºtri
bineînþeles ºi trei vicepremieri se
regãsesc în echipa lui Jean Clau-
de Juncker. Care, de aceastã datã,
pentru ca Bruxelles-ul sã nu mai
fie acuzat de reciclãri de politicieni
indezirabili în þãrile lor, ºi-a selec-
tat cu maximã atenþie echipa.
Exemplul cel mai frapant este al
finlandezului Jyrki Katainen (43 de
ani), care a renunþat la mandatul
de premier pentru a primi porto-
foliul de comisar ºi vice-preºedin-
te pentru Locuri de muncã, Creº-
tere economicã, Investiþii ºi Com-
petitivitate. Desemnarea mai mul-
tor super-comisari, denumiþi vi-
cepreºedinþi, cu rolul de coordo-
nare ºi reprezentare, apare ca o
noutate. Nici un fost comisar eu-
ropean, din cei care se regãsesc
ºi în noua echipã a lui Juncker,
nu mai deþine acelaºi portofoliu.
Marile þãri – Franþa, Germania,
Regatul Unit – au portofolii „cla-
sice” ºi pânã ºi britanicul Jonat-
han Hill a primit postul de comi-
sar pentru Servicii Financiare, în

Preºedintele american, Ba-
rack Obama, se pregãteºte sã
autorizeze lovituri aeriene în
Siria, ca parte a strategiei de
luptã împotriva jihadiºtilor Sta-
tului Islamic (SI), potrivit pu-
blicaþiilor americane „New
York Times” ºi „Washington
Post”, relata ieri AFP. „New
York Times”, care citeazã un
important oficial guvernamen-
tal, ºi „Washington Post”, ex-
perþi în politicã externã con-
sultaþi de preºedintele ameri-
can în aceastã sãptãmânã,
afirmã cã Obama este gata sã
extindã în Siria campania de
lovituri aeriene care i-au vizat
în Irak, de peste o lunã, pe
combatanþii SI, ce deþin con-
trolul unor vaste teritorii în
cele douã þãri. Preºedintele
american urma sã facã acest

pofida frondei premierului David
Cameron la desemnarea lui Jun-
ckers. Þãrile din estul ºi din nor-
dul Europei au obþinut portofolii
avantajoase. Astfel, Polonia, care
a obþinut preºedinþia Consiliului
European (Donald Tusk), a obþi-
nut prin Elzbieta Bienkowska (50
de ani) ºi un post de comisar pen-

tru Piaþa Internã. Ea deþinute
funcþia de vicepremier în þara sa.
De reþinut este ºi postul de co-
misar pentru Politici Regionale,
încredinþat Corinei Creþu (47 de
ani), care îi succede austriacului
Johannes Hahn, o funcþie înde-
lung comentatã pe scena noastrã
politicã.

Obama, gata sã ordone lovituri aeriene în Siria
anunþ în cadrul unei alocuþi-
uni pe care a rostit-o asearã
la Casa Albã. Obama este ho-
tãrât sã combatã SI „în orice
loc unde existã obiective stra-
tegice (ale grupãrii)”, a expli-
cat ,  pentru „Washington
Post”, Michele Flournoy, fost
secretar adjunct al apãrãrii,
unul dintre experþii consultaþi
luni de preºedintele Obama.
Statul Islamic „nu respectã
frontierele internaþionale. Nu-
i putem lãsa un refugiu. Cred
cã preºedintele va fi foarte
clar” în aceastã privinþã, a mai
spus ea. Potrivit „New York
Times”, preºedintele intenþio-
neazã sã iniþieze „o campanie
pe termen lung, mult mai com-
plexã decât loviturile þintite îm-
potriva Al-Qaeda în Yemen,
Pakistan sau în altã parte”.

Ministru: Epidemia de Ebola
ameninþã existenþa Liberiei

Epidemia de Ebola ameninþã
chiar existenþa Liberiei, a avertizat
ministrul liberian al Apãrãrii,
Brownie Samukai, într-o intervenþie
la Consiliul de Securitate al ONU, în
condiþiile în care acestã þarã din
Africa de Vest este cea mai afectatã
de virusul febrei hemoragice.
„Existenþa Liberiei este grav
ameninþatã”, a declarat ministrul
Brownie Samukai. Boala „se extinde
ca un incendiu de pãdure, devo-
rând totul în calea ei”, a avertizat
oficialul. Þara „nu are suficientã
infrastructurã, logisticã, expertizã
profesionalã ºi resurse financiare
pentru a face faþã epidemiei în mod
eficient”, a constatat el. Epidemia
de Ebola, cea mai gravã de la
identificarea febrei hemoragice, în
1976, a provocat 2.296 de decese
din 4.293 de cazuri, dintre care 1.224
de decese în Liberia, a anunþat
OMS într-un bilanþ întocmit la 6
septembrie. Aproape jumãtate
dintre cazurile mortale au fost
semnalate în ultimele trei sãptã-
mâni. Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, intenþioneazã sã
convoace o reuniune internaþionalã
asupra Ebola la sfârºitul lunii
septembrie, la New York, cu prilejul
Adunãrii Generale a ONU, având ca
scop sã facã un apel pentru
contribuþii în lupta împotriva
epidemiei din partea guvernelor,
ONG-urilor ºi sectorului privat, a
declarat purtãtorul sãu de cuvânt,
Stephane Dujarric.

Exerciþiu Ucraina-SUA
la Marea Neagrã, la care
a participat ºi România

Ucraina ºi Statele Unite au
efectuat exerciþiul „Sea Breeze”, la
care au participat, între alte state, ºi
România, în sectorul de nord-vest
al Mãrii Negre, în perioada 8-10
septembrie, a anunþat centrul
pentru presã al Marinei ucrainene,
citat de agenþia Interfax Ucraina, în
pagina electronicã. Exerciþiul s-a
concentrat asupra tehnicilor de
efectuare a unor operaþiuni
internaþionale în vederea menþinerii
siguranþei navigaþiei în regiuni
afectate de crize, potrivit sursei
citate. În afarã de Ucraina ºi Statele
Unite, în exerciþiu au fost implicate
Spania, Canada, România ºi Turcia,
anunþã Marina ucraineanã,
precizând cã 12 nave ºi vase
logistice aparþinând NATO au luat
parte la aceste manevre, dar ºi cinci
nave ucrainene de rãzboi ºi douã
ambarcaþiuni aparþinând Pazei de
Coastã ucrainene. Georgia,
Norvegia, Suedia ºi Franþa au trimis
observatori la aceste manevre
navale, potrivit aceleiaºi surse.
Echipajele ºi-au consolidat
competenþele în supravegherea
marinei comerciale în zone desem-
nate, au cãutat ºi reperat nave
intruse ºi-au consolidat abilitãþile
de verificare ºi salvare. Exerciþiul s-
a desfãºurat sub supervizarea
adjunctului Comandantului pentru
antrenamente de luptã al Marinei
ucrainene, cãpitanul rangul I
Oleksii Neijpapa, ºi a cãpitanul US
Navy, James Aiken, adjunctul
directorului exerciþiului. Exerciþiul
nu a implicat ºi o fazã la uscat, a
precizat serviciul de presã al
Marinei ucrainene. Exerciþiul face
parte din programul de cooperare
bilateralã militarã Ucraina-Statele
Unite, iar manevrele navale sunt
efectuate în spiritul Programului
Parteneriatul pentru Pace.
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Pentru prima datã, un sondaj
de opinie îi plaseazã pe susþinãto-
rii lui „Da” – adicã în favoarea in-
dependenþei Scoþiei – în faþa sus-
þinãtorilor lui „Nu”. Sondajul pre-

Documentul, publicat ieri pe
site-ul parlamentului ucrainean,
dã dreptul Consiliului pentru
Securitatea Naþionalã ºi Apãra-
re (organism consultativ pe lân-
gã preºedinþie) de a îngheþa ac-
tivele, de a limita tranzacþiile, de
a suspenda parþial sau în totali-
tate tranzitul de resurse, zbo-
ruri ºi transporturi pe teritoriul
Ucrainei, de a preveni exodul de
capital, de a suspenda executa-
rea unor obligaþii economice sau
financiare, de a anula licenþe
etc. În plus, aceastã lege mai
prevede interdicþii sau restric-
þionarea intrãrii navelor în ape-
le teritoriale sau porturile Ucrai-
nei ºi a avioanelor în spaþiul
aerian ucrainean,  încetarea
unor acorduri comerciale, pro-
iecte comune ºi programe in-
dustriale, în anumite domenii, în
special în domeniul securitãþii
ºi apãrãrii. Sancþiunile vor fi
aplicate prin decret prezidenþi-
al, noteazã agenþia de presã
ITAR-TASS.

Situaþia s-a schimbat radical
dupã încheierea armistiþiului

Situaþia în estul Ucrainei s-a
„schimbat radical” de la intra-

zentat de „Sunday Times” este
privit totuºi cu precauþie, fiindcã
cele douã puncte diferenþã se si-
tueazã în marja de eroare. Un alt
sondaj, realizat sãptãmâna trecu-

tã de institutul Panelbase, dãdea
52% „Nu”, faþã de 48% „Da”. Se
vorbeºte de indecizia a circa 8%
dintr-un electorat de 4,2 milioane
locuitori, chemat la vot pe 18 sep-
tembrie pentru a-ºi spune pãre-
rea. La Londra „a sunat alarma”
ºi liderii tuturor partidelor politice
sunt îngrijoraþi de ceea ce ar pu-
tea sã se întâmple, decretând
mobilizare generalã. Premierul
David Cameron a mers duminicã
în vizitã la reºedinþa regalã din
Scoþia, unde regina se afla în
obiºnuitul sejur estival. Suverana
a fost informatã zilnic despre evo-
luþia campaniei, arãtându-se pre-
ocupatã ºi îngrozitã de perspecti-
va demantelãrii regatului sãu. Deºi
naþionaliºtii au promis sã o pãs-
treze ca ºef al statului. Deputatul
conservator Edward Leigh previ-
zioneazã „o umilire naþionalã de
proporþii catastrofice”, iar criza
politicã ºi constituþionalã ar putea

antrena un seism de amploare îna-
intea alegerilor din mai anul vii-
tor. Fostul prim-ministru laburist
Gordon Brown, el însuºi scoþian,
promite un calendar accelerat de
reforme constituþionale în caz de
victorie a lui „Nu” ºi mai multã

autonomie. David Cameron, pre-
mierul în funcþie, Nick Clegg, vi-
cepremier, ºi ºeful opoziþiei labu-
riste, Ed Miliband, au decis anu-
larea tradiþionalei ºedinþe a guver-
nului, îngrijoraþi de ceea ce aratã
sondajele.

Preºedintele ucrainean, Petro Poroºen-
ko, a semnat ieri o lege ce deschide calea
impunerii de sancþiuni economice împotri-
va unor persoane fizice ºi companii din
Rusia pentru sprijinirea ºi „finanþarea te-
rorismului”, relateazã agenþia de presã
Interfax, citatã de Reuters. Se aºteaptã
ca aceastã lege, aprobatã de Rada Supre-
mã (parlamentul unicameral ucrainean)
luna trecutã, sã vizeze acele companii ºi

persoane fizice din Rusia suspectate de
susþinerea ºi finanþarea separatiºtilor pro-
ruºi din estul Ucrainei, împotriva cãrora
armata ucraineanã deruleazã o operaþiu-
ne specialã de la mijlocul lunii aprilie.
Guvernul de la Kiev a pregãtit deja o lis-
tã cu 172 de persoane din Rusia ºi din alte
þãri, precum ºi 65 de companii, între care
gigantul rus de gaze Gazprom, relateazã
Reuters.

rea în vigoare a armistiþiului cu
separatiºtii proruºi, vineri, ºi-a
exprimat satisfacþia preºedinte-
le Poroºenko. Acesta a anunþat
cã va supune Parlamentului un
proiect de lege care sã garante-
ze mai multã autonomie estului
separatist prorus, dar a precizat
cã aceastã regiune va rãmâne în
cadrul þãrii. „Situaþia pe front s-
a schimbat radical. Înainte de
anunþarea armistiþiului, Ucraina
pierdea zilnic zeci de vieþi de
eroi”, a declarat ºeful statului.
Dar „Ucraina nu a fãcut nicio
concesie asupra integritãþii sale
teritoriale”, iar estul þãrii va rã-
mâne „parte a Ucrainei”, a subli-
niat el. „Nu poate fi vorba de-
spre o federalizare sau vreo se-
parare (a regiunilor din est). Le-
gea privind o administraþie au-
tonomã temporarã pentru dis-
trictele Doneþk ºi Lugansk (douã
fiefuri ale rebelilor) prevede un
statut care menþine aceste re-
giuni în Ucraina”, a subliniat
Poroºenko.

Separatiºtii vor independenþã,
nu mai multe drepturi

Separatiºtii proruºi din estul
Ucrainei vor independenþa teri-

toriului lor ºi nu o menþinere în
cadrul þãrii, cu puteri sporite,
aºa cum propune preºedintele
ucrainean, a replicat ieri un li-
der al rebelilor, citat de AFP.
„Noi nu preconizãm sã rãmânem
o parte a Ucrainei”, a declarat
Andrei Purghin, vicepremierul
„Republicii Populare Doneþk”,
autoproclamatã de rebeli. Kievul
ºi separatiºtii au semnat vineri,-
 la Minsk, un acord care preve-
de în primul rând o încetare a
focului, respectatã în general, în
pofida acuzaþiilor reciproce de
încãlcare. Dacã persistã, armis-
tiþiul riscã sã confirme pierde-
rea controlului de cãtre Kiev a
teritoriilor aflate în prezent sub
controlul rebelilor proruºi din
estul þãrii.

Majoritatea trupelor ruse au
pãrãsit Ucraina

Poroºenko a mai menþionat cã
majoritatea trupelor ruse prezen-
te în Ucraina au pãrãsit teritoriul,
la cinci zile dupã intrarea în vi-
goare a armistiþiului, relateazã
AFP. „Conform ultimelor informa-
þii pe care le-am primit de la ser-
viciile noastre de informaþii, 70%
dintre forþele ruse au fost retra-

se”, a declarat preºedintele în
Consiliul de miniºtri, conform
site-ului Preºedinþiei. „Acest lu-
cru ne face sã sperãm pe viitor
la iniþiative de pace”, a adãugat
el. Preºedintele ucrainean decla-
ra luni, la Mariupol, cã este im-
posibil de câºtigat conflictul din
estul Ucrainei, dintre armatã ºi
rebelii proruºi, „doar prin mijloa-
ce militare”, cerând o retragere
a trupelor ruse.

Amnesy International spune cã
deþine probe privind crime de
rãzboi

Organizaþia pentru drepturile
omului Amnesty International
(AI) a anunþat, tot ieri, cã deþi-
ne probe documentate privitoa-
re la crimele de rãzboi comise
de ambele pãrþi în conflictul din-
tre forþele guvernamentale ucrai-
nene ºi rebelii separatiºti proruºi
în estul Ucrainei, transmite Reu-
ters.  „Amnesty International
considerã conflictul din Ucrai-

na drept un conflict internaþio-
nal, iar pe Rusia parte în acest
conflict’”, a afirmat secretarul
general al AI, Salil Shetty, într-
o conferinþã de presã desfãºu-
ratã la Moscova. Amnesty Inter-
national a cerut, luni, Kievului sã
„punã capãt execuþiilor ºi crime-
lor de rãzboi” comise de bata-
lioane de voluntari care acþionea-
zã alãturi de forþe armate în es-
tul Ucrainei, cerând noului gu-
vern sã promitã cã va consolida
statul de drept. Acest apel se
bazeazã pe concluziile cercetã-
torilor organizaþiei pentru apãra-
rea drepturilor omului ce rapor-
teazã un numãr crescut de exe-
cuþii în regiunea Lugansk, un
fief al rebelilor proruºi, comise
de batalionul de voluntari „Ai-
dar”. AI i-a mai cerut Ucrainei
ca toate batalioanele de volun-
tari, inclusiv „Aidar”, sã fie pla-
sate sub un comandament, iar
cei vinovaþi sã fie aduºi în faþa
justiþiei.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei

Brãdeºti organizeazã
concurs pentru ocuparea
postului unic de execu-
þie, temporar vacant, de re-
ferent, grad profesional su-
perior, clasa I, din cadrul
Compartimentului asistenþã
socialã, autoritate tutelarã ºi
prestaþii sociale. Concursul
se organizeazã la sediul Pri-
mãriei Comunei Bradeºti în
zilele 29.09.2014, ora 10.00 -
proba scrisã, 01.10.2014, ora
10.00 -proba interviu. Dosa-
rele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de
20 de zile de la data publi-
cãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea III la sediul
Primãriei Comunei Brãdeºti.
Condiþii de participare: -ve-
chime minim 9 ani în spe-
cialitatea studiilor; -studii
liceale, respectiv medii li-
ceale finalizate cu diplomã
de bacalaureat. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie
sã conþinã în mod obligato-
riu, documentele prevãzute
la art49 din H.G. nr 611/2008
modificatã ºi completatã de
H.G. nr. 1173/2008. Relaþii
suplimentare se pot obþine
la sediul Primãriei Comunei
Brãdeºti ºi la nr. de telefon
0251/444.206.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

promoveazã intenþia unei in-
vestiþii pentru Proiectul ,,EX-
TINDERE SISTEME ALI-
MENTARE CU APÃ ªI CANA-
LIZARE, INCLUSIV BRAN-
ªAMENTE ªI RACORDURI
ÎN JUDEÞUL DOLJ”.

Directia Generala de Asis-
tenta Sociala si Protectia Co-
pilului Dolj organizeaza con-
curs (examen) la sediul  insti-
tutiei din Craiova, str. Nicolae
Titulescu nr. 22, jud. Dolj,  in
data de 22.10.2014, ora 1000

proba scrisa, si in data de
24.10.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmatoare-
lor posturi vacante in cadrul
Centrului de Primire in Regim
de Urgenta Calafat: 1 post
asistent social, 2 posturi bu-
catar tr.I, 10 posturi instructor
educatie, 1 post psiholog
practicant, 1 post educator
specializat , 1 post asistent
medical, 1 post administrator
tr.I, 1 post sef centru gr.II.Do-
sarele de concurs se primesc
in termen de 10 zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Ser-
viciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare - camera 3.
Informatii suplimentare se
pot obtine la sediul institu-
tiei - camera 3 sau la telefon
0251/407.009.

R.A.A.D.P.F.L Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare
subsol, expoziþional permanent
Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri –
etaj 2; Sãli de conferinþã; spaþii
interior ºi exterior pentru alimen-
taþie publicã). Documentaþia ne-
cesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova, strada
Târgului 26, etaj 2, camera 211.
Data limitã pentru depunerea
ofertelor este în fiecare joi a sãp-
tãmânii pânã la orele 11,00. Lici-
taþia va avea loc la Centrul Multi-
funcþional Craiova, strada Târ-
gului, nr. 26, sãptãmânal – joia,
orele 12,00. Relaþii suplimenta-
re la telefon: 0765/577.711; 0769/
268.690.

R.A.A.D.P.F.L Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii urmãtoarele
spaþii: Craiova, cartier Corniþoiu,
bl. 46, parter, în suprafaþã de 28,50
mp –magazin general; Craiova,
cartier Brazda lui Novac, bl. G4,
parter, în suprafaþã de 37,88 mp
–magazin general; Craiova, car-
tier Rovine, bl. E1, parter, în su-
prafaþã de 65,14 mp –magazin
general; Craiova, str. Mihail Stre-
jan, bl. 14, sc. 2, ap. 8 – locuinþã.
Licitaþia va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L Craiova, strada Bres-
tei, nr. 129, la data de 02.10.2014.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/411.214 int. 17.
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Anunþul tãu!
SPAK - BOLDICI CON-

STANTIN SI SPAK BOLDICI
ILIANA LOREDANA, titular al
proiectului ,, EXTINDERE IMO-
BIL EXISTENT DE LA Sp+P+1
la Sp+P+1+M, INCHIDERE
ETAJ SI MANSARDA PE LA-
TURA DE SUD, SCHIMBARE
DE DESTINATIE LA ETAJE DIN
LOCUINTA IN HOTEL SI SPA-
TII COMERCIALE LA PARTER
SI SUBSOL,, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Me-
diului Dolj, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evalua-
re adecvata pentru proiectul ,,
EXTINDERE IMOBIL EXIS-
TENT DE LA Sp+P+1 la
Sp+P+1+M, INCHIDERE ETAJ
SI MANSARDA PE LATURA
DE SUD, SCHIMBARE DE
DESTINATIE LA ETAJE DIN
LOCUINTA IN HOTEL SI SPA-
TII COMERCIALE LA PARTER
SI SUBSOL,, propus a fi am-
plasat in Str. A.I.Cuza, nr. 4B,
Mun. Craiova, Jud. Dolj : pro-
iectul nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului si
nu se supune evaluarii adec-
vate. Proiectul interesat poa-
te inainta comentarii /observatii
la proiectul deciziei de incadra-
re in termen de 5zile de la data
publicarii prezentului anunt.



cuvântul libertãþii / 13joi, 11 septembrie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer pro-
fesionist, local Craiova.
Relaþii la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoare. Te-
lefon: 0765/040.172.
Angajez vânzãtoare de
covrigi, produse patiserie,
vânzãtoare orice maga-
zin, îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon:0251/552.089;
0747/072.570
Angajez familie serioasã,
soþ ºi soþie, pentru îngrijire
ºi administrare pensiune
Sinaia, salariu atractiv. Te-
lefon: 0766/481.842.
Angajez zidar, zugrav, fa-
ianþar, rigipsar, tencuitor, ne-
calificaþi, termosistem. Soli-
cit experienþã ºi seriozitate.
Telefon: 0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm construcþii, fini-
saje, amenajãri interioare
de calitate, 26 ani experi-
enþã în þarã ºi strãinãtate.
Telefon: 0767/174.979.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã Braz-
dã G-uri, 31,27 mp. Tele-
fon: 0766/227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Vând urgent apartament
4 camere, cartier Lãpuº
(vizavi de Electroputere
Mall), etajul 6/8, multiple
îmbunãtãþiri, termopane,
uºã metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice orã
din zi. Preþ 47.000 euro
negociabil. Telefon: 0766/
483.542.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Particular vând aparta-
ment 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0742/390.301.

CASE
Vând urgent casã Pre-
deºti! Preþ 400 milioane
negociabil. Telefon: 0756/
815.724, 0763/273.958.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie exce-
lentã, spaþii generoase,
detalii zilnice la telefon:
0746/035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã Horezu, Poe-
nari. Telefon: 0766/
657.974.
Vând casã 2 camere, salã,
tindã, curte 600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Dioºti, vând casã Regalã
superbã 3 camere ºi de-
pendinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.

Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal pen-
tru Showroom, depozit,
halã, parc auto, benzinã-
rie. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor, între
vile. Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe te-
ren, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, intravi-
lan, electrificat, în comuna
Ghidici. Telefon: 0351/
460.075; 0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 8 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/ mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN AGRI-
COL. TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cãsuþã
locuibilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 camere cu
casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dezmem-
brãri Fiat Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, în-
matriculat România. Tele-
fon: 0727/714.184.
Vând Fiat Ducato, fabrica-
þie 1997, motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui pentru re-
morcã. Telefon: 0768/
254.760.

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Supernova.
Telefon: 0786/024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând fotoliu pentru masaj
ºi tratament termic la cap,
spate, picioare. Relaþii la
telefon: 0251/530.831.

Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând 10 kg sãpun de
casã 5 lei/kg, cruce mar-
murã 1200 /400 / 100mm
– 80 lei, saltea 2/1m DOR-
MEO nouã 100 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
VÂND disc, semãnãtoare
porumb, plug, instalaþie er-
bicidat, an fabricaþie 2003.
Telefon: 0742/ 176.320.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
Vând chiuvetã inox cu o
cuvã nefolositã. Telefon:
0748/599.012.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/676.238.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica, regulator gaze ºi
2 arzãtoare sobe. Telefon:
0746/901.203.
Vând frigider, flex mare,
bocanci ºi ghete militare,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii, combinã
muzicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã- 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni re-
montate, parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Telefon: 0742/
023.399; 0253/285.145.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arctic 180
litri ºi premergãtor copii.
Telefon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse lu-
crare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru ºi
þuicã 10 lei/litru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic pentru
forat puþuri dimensiune
112. Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puternice ºi
roi bine dezvoltaþi cu mãtci
selecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi cãpriori
din demolãri. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade, maºi-
nã de cusut: SINGER PAFF.
Telefon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit, sigilat,
garanþie 300 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.

Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând aragaz, televizor
Soni cu diagonala 30 cm,
120 Ron bucata- Craiova.
Telefon:0729/977.036.
SCHIMBURI

Vând sau scimb calorife-
re de fontã (folosite) cu un
calorifer tablã 120/80 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie cu guler.
Telefon: 0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ garsonierã
lîngã Spitalul Militar. Te-
lefon: 0735/633.258.
Particular închiriez apar-
tament 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunãtã-
þit, centralã, stradal zona
Cinematograf Craioviþa,
180 euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ultra-
central, centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon: 0726/
212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon în-
chis, complet mobilat. Te-
lefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.
toate dotãrile, mobilier
ultramodern ºi regim
hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Tele-
fon: 0770/661.418; 0351/
422.633.

Închiriez garsonierã mo-
bilatã. Telefon: 0761/
277.780.
Închiriez spaþiu stradal, bi-
rou mobilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon: 0351/
437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI

Caut sã închiriez garsoni-
erã mobilatã. Ofer 80 Euro.
Telefon: 0763/ 975.992.
CONDOLEANÞE
Ilie Bãlan, consternat
de durere, transmite
sincere condoleanþe
familiei colegului ingi-
ner ION UNGURENUª,
plecat dintre noi. Dum-
nezeu sã-l odihneascã!

Sincere condoleanþe
familiei îndoliate la ma-
rea durere pricinuitã
de pierderea celui ce
a fost UNGURENUª
ION, un om cu to-
tul deosebit. Pioa-
sã amintire! Familia
Bânã ªtefan.
Locatarii blocului 31,
Cartier Craioviþa Nouã,
deplâng trecerea în
nefiinþã a vecinului
DINCÃ CONSTANTIN,
rãpus de o boalã ne-
miloasã. Dumnezeu
sã-l ierte ºi odihneas-
cã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii de la SCM U Craiova au
decis sã se retragã de pe teren în al doilea
meci amical disputat cu Steaua, marþi sea-
rã, la Bucureºti, fiind nemulþumiþi de pre-
staþia arbitrilor. S-a întâmplat la finalul sfer-
tului trei, moment când formaþia din Capi-

Campioana mondialã en-ti-
tre, naþionala Statelor Unite ale
Americii, a fãcut show cu Slo-
venia, marþi searã, într-un
meci contând pentru sferturi-
le de finalã ale Mondialului din
Spania, dispunând de repre-
zentativa ex-iugoslavã la nu
mai puþin de 43 de puncte, scor
119-76. La „Palau Sant Jordi”
din Barcelona, în faþa a aproa-
pe 14.000 de spectatori, ame-
ricanii au explodat pur ºi sim-
plu în ultimele douã sferturi,
adjudecate cumulat la 36 de
puncte, 37-22, respectiv 33-21. Slovenii
rãmân doar cu egalul smuls în sfertul doi,
20-20, ºi cu ideea cã oricum nu puteau
face mai mult în faþa unei echipe venitã
parcã din altã galaxie.

Omul lui Golden State Warriors, Klay
Thompson, a fost principalul marcator al
Statelor Unite, cu 20 de puncte, în timp
ce recuperatorul numãrul 1 s-a numit An-
thony Davis, de la New Orleans Pelicans.

Ca ºi la precedenta ediþie a CM, adver-
sara din semifinale a teamului de peste
Ocean  va fi Lituania (89-74 atunci), care
a trecut, în primul meci al zilei de marþi,

Craiova s-a retras de pe teren
în al doilea amical cu Steaua

talã conducea cu scorul de 66-49 (20-19,
21-15, 25-14).

Acest incident nu este primul între cele
douã echipe, în trecut existând ºi alte pro-
bleme în duelurile Craiova vs. Steaua.

Conform totalbaschet.ro., dupã incident,
oficialii SCM-ului au declarat cã vor trimite
un comunicat de presã în care vor explica
ce s-a întâmplat. Pânã la închiderea acestei
ediþii nu venise însã nici o reacþie din partea
clubului. Mai multe detalii în numãrul de
mâine al cotidianului nostru, SCM având
anunþatã o conferinþã de presã astãzi, de la
ora 12:30.

În primul amical, disputat luni, Steaua
s-a impus la 20 de puncte, 84-64 (23-18,
16-6, 27-25, 18-15).

Altfel, în weekend, SCM va susþine o altã
dublã test, cu bulgarii de la Balkan Botev-
grad, meciuri programate sâmbãtã ºi dumi-
nicã, la Polivalentã, de la orele 19:30 ºi 17:00.
Intrarea va fi liberã. În preambulul primului
joc cu vecinii de la sud de Dunãre, alb-al-
baºtrii îºi vor prezenta ºi lotul pentru noul
sezon, în cadrul evenimentului Craiova
SportFest. Prezentarea va avea loc în Piaþa
„Mihai Viteazul”, cu începere de la ora 17:00
(n.r. vor fi prezentate ºi loturile celorlalte
echipe craiovene din sporturile de salã).

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL

Statele Unite, în marº spre semifinale
Pentru un loc în ultimul act, yancheii întâlnesc astãzi, de la ora 22:00,

în direct la Digi Sport 2, reprezentativa Lituaniei

tot la Barcelona, de vicecampioana Tur-
cia, cu 73-61 (13-18, 20-10, 14-16, 26-
17). Au strãlucit de la baltici Renalda Sei-
butis, baschetbalist chiar în Turcia, la
Duruººafaka & Doguº, cu 19 puncte ºi 3
assisturi, respectiv Jonas Valanciunas, de
la Toronto Raptors, cu 13 recuperãri.

Asearã dupã închiderea ediþiei, în ce-
lelalte douã meciuri din sferturi, la Ma-
drid, Serbia a înfruntat Brazilia, iar gaz-
da Spania a dat piept cu Franþa. Învin-
gãtoarele de aici se întâlnesc în a doua
semifinalã mâine searã, cu începere de
la ora 23:00.

Ultimul meci al naþionalei de ti-
neret în preliminariile pentru Euro
2015 a reprezentat un adevãrat
coºmar pentru jucãtorii lui Viorel
Moldovan, care au fost umiliþi de
Germania, scor 0-8 (0-4), marþi
searã, la Magdeburg.

Golurile au fost marcate de Malli
1, P. Hofmann 12, Younes 16, J.
Hofmann 44, ’89, Schulz 63, Da
Costa 80 ºi Stark 86.

Chiar dacã învingea, România
nu mai avea ºanse de calificare în
playoff-ul competiþiei, fazã în care
ajunseserã încã de vinerea trecutã
nemþii, odatã cu succesul repurtat
în faþa Irlandei, 2-0.

Contra Germaniei, România a
evoluat în urmãtoarea formulã: Brã-
nescu – Bãlaºa. Þîru, Boldor, Filip
– Nedelcu, Creþu – Bumba (Popa-
diuc 67), G. Iancu (Buziuc 55), Fl.
Tãnase (Rotariu 24) – Puºcaº.

Rezultate consem-
nate marþi

Grupa A: Kazhstan
– Letonia 0-0, Cehia –

Olanda 2-1 (Dockal 21, Pilar 90+1 / De
Vrij 55), Islanda – Turcia 3-0 (Bodvarsson
18, Sigurdsson 76, Sightorsson 77).

Grupa B: Andorra – Þara Galilor 1-2
(Lima 6 pen. / Bale 22, 81), Bosnia – Cipru
1-2 (Ibisevici 6 / Christofi 45, 73). Belgia
ºi Israel au stat.

Grupa H: Azerbaidjan – Bulgaria 1-2
(Nazarov 54 / Mitsanski 14, Hristov 87),
Croaþia – Malta 2-0 (Modrici 46, Krama-
rici 81), Norvegia – Italia 0-2 (Zaza 16,
Bonucci 62).

Digi Sport 2
10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45

– FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Campionatul Mondial /
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Con-
stanþa – HCM Baia Mare / 22:00 – BASCHET (M) – Cam-
pionatul Mondial, în Spania, prima semifinalã: Statele Uni-
te – Lituania.

Dolce Sport 2
17:30 – VOLEI (M) – Campionatul Mondial, în Polonia.
Eurosport
9:30, 14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shanghai, în

China / 17:30 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 18-a.
Eurosport 2
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 18-a / 23:00 –

CICLISM – Marele Premiu, la Quebec, în Canada.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – PRIMA ETAPÃ A FAZEI GRUPELOR

FOTBAL UNDER 21 – PRELIMINARII EURO 2015

România s-a umplut de ridicol
în Germania

Tot marþi, în aceeaºi grupã, In-
sulele Feroe a bãtut cu 1-0 pe Mun-
tenegru.

Tricolorii mici au încheiat gru-
pa a 6-a preliminarã pe locul locul
secund, cu 12 puncte, la 8 “lun-
gimi” de Germania. Au urmat în
clasament Muntenegru (11p), Ir-
landa (8p) ºi I-le Feroe (4p).

În barajul pentru turneul final
gãzduit de Cehia, au acces cãºti-
gãtoarele celor 10 grupe (Anglia,
Danemarca, Slovacia, Spania,
Croaþia, Germania, Suedia, Portu-
galia, Italia, Franþa), plus cele mai
bune patru locuri doi (Olanda,
Ucraina, Serbia, Islanda).

FRF le-a cerut scuze suporterilor
români! Comunicatul oficial

al forului
Federaþia Românã de Fotbal îºi

cere scuze fanilor fotbalului româ-

nesc pentru douã dintre rezultate-
le echipelor de juniori ºi tineret din
ultima perioadã. Partida amicalã
Anglia U20 – România U19 6-0 ºi
ultimul meci din grupa preliminarã
al naþionalei de tineret, Germania
U21 – România U21 8-0, repre-
zintã eºecuri categorice ºi suntem
siguri cã au produs suporterilor o
dezamãgire uriaºã.

Nu cãutãm argumente care sã
acopere evidenþa acestor scoruri,
dar trebuie sã vã asigurãm de fap-
tul cã folosirea unei generaþii de
fotbaliºti cu un an mai tânãrã de-
cât adversarul, atât în partida din
Anglia cât ºi în cea din Germania,
a fost un risc asumat de Federaþia
Românã de Fotbal.

Considerãm cã, la nivel U19,
doar testarea în faþa unor adver-
sari de calibru ne poate pregãti cu
adevãrat pentru turneul de califi-

care la Campionatul European care
se va desfãºura în octombrie 2014
ºi pentru urmãtoarele acþiuni ofi-
ciale.

În acelaºi timp, la nivel U21,
folosirea cu precãdere a unor fot-
baliºti cu un an mai tineri, ºi la 2-1
cu Italia, ºi la 4-3 cu Muntenegru,
ºi în înfrîngerea cu Germania, are
menirea de a pregãti, pe finalul
unei campanii preliminare compro-
mise, nucleul cu care sã putem

aborda calificãrile viitoare la Cam-
pionatul European.

Avem rãbdare ºi încredere, ceea
ce  aºteptãm de la toþi suporterii
fotbalului românesc. Pentru a con-
strui un viitor solid, nu putem tra-
ta superficial nici un moment din
prezent!

19 ani ºi 11 luni a fost media
de vârstã a titularilor României
U 21. Media nemþilor a fost 21
de ani ºi 7 luni.

Iatã ce s-a întâmplat ºi în celelalte 6 gru-
pe, duminicã ºi luni

Grupa C: Luxemburg – Belarus 1-1
(Gerson 42 / Dragun 78), Spania – Mace-
donia 5-1 (Ramos 15 pen., Alcacer 17, Bus-
quets 45+3, Silva 50, Pedro 90+1 / Ibraimi
28 pen.), Ucraina – Slovacia 0-1 (Mak 17).

Grupa E: Estonia – Slovenia 1-0 (Purje
86), San Marino – Lituania 0-2 (Matulevi-
cius 5, Novikovas 36), Elveþia – Anglia 0-
2 (Welbeck 58, 90+4).

Grupa G: Rusia – Liechtenstein 4-0
(Buchel 4 aut., Burgmeier 50 aut., Kom-
barov 54 pen., Dzyuba 65), Austria – Su-
edia 1-1 (Alaba 7 pen. / Zengin 12), Mun-
tenegru – Moldova 2-0 (Vucinici 45+3,

Tomasevici 73).
Grupa D: Georgia – Irlanda 1-2 (Ok-

riashvili 38 / McGeady 24, 90), Germa-
nia – Scoþia 2-1 (Muller 18, 70 / Anya
66), Gibraltar – Polonia 0-7 (Grosicki 11,
48, Lewandowski 50, 53, 86, 90+2, Szu-
kala 58).

Grupa F: Ungaria – Irlanda N. 1-2 (Pris-
kin 73 / McGinn 81, Lafferty 88), Insulele
Feroe – Finlanda 1-3 (Holst 41 / Riski 53,
78, Eremenko 82), Grecia – România 0-1
(Marica 10 pen.).

Grupa I: Danemarca – Armenia 2-1
(Hojbjerg 65, Kahlenberg 80 / Mkhitaryan
50), Portugalia – Albania 0-1 (Balaj 52).
Serbia a stat.

BASCHET (M)
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CS Universitatea a câºtigat ºi
al doilea amical susþinut de la
venirea tandemului de antrenori
Sorin Cârþu- Emil Sãndoi. Dupã
2-1 cu OFK Belgrad (Liga I din
Serbia), echipa din Bãnie s-a im-
pus cu 3-2 în jocul cu ACS Po-
dari (Liga a III-a). Directorul
tehnic al alb-albaºtrilor a glumit
la finalul disputei cu echipa din
vecinãtatea Bãniei, spunând cã
echipa a mai acumulat 6 puncte
dupã victoriile din amicale ºi a
ieºit din subsolul clasamentului.
„Am mai luat 3 puncte, nu e
rãu. Cu 6 puncte din amicale ºi
cu douã din clasament am ieºit
din zona retrogradãrii” a decla-
rat „Sorinaccio”. Contra Poda-
riului, acesta a folosit jucãtorii
care au evoluat mai puþin în ami-
calul cu sârbii, dar ºi juniori de
la echipa-satelit a clubului.
„Sunt în strategia noastrã ast-
fel de jocuri de pregãtire, în ide-
ea de a da meciuri în picioare ºi
celor care evolueazã mai puþin.
ªi asta vom face mereu, vom
organiza meciuri amicale, cu
echipe fie de C, fie de B“. În
timp ce Cârþu a dirijat de pe
margine echipa în amicalul cu
Podariul, Emil Sãndoi a condus
antrenamentul de pe „Zoltan
Criºan” cu ceilalþi componenþi
ai lotului, titularii din jocul cu
OFK Belgrad. Scorul l-a deschis
Silviu Izvoranu, cu o loviturã de
cap la un corner, a fost majorat
de Sin, cu un lob peste portar

Tandemul Cârþu-Sãndoi a verificat lotul
aflat la dispoziþie ºi în amicalul cu Podariul, scor 3-2

Craiova: Bãlgrãdean – Dãnã-
nae, Acka, Izvoranu, Velcovici –
Varga, Gângioveanu, Pleºan, Târ-
nãcop, Sin – Herghelegiu. Dupã
pauzã au intrat: Popescu - Avrã-
mia, Cârstea, Burlacu, Jurj, Ma-
nea, Ghincea, Miculaiciuc, Iuga,
Hreniuc, Petre, Farcaº.

Antrenor: Sorin Cârþu.

ACS Podari: Nedelcovici -
Stoian, Dina, Dreºcã, Stãnia -
Ciocârlã, Murgan, Sãceanu, Rã-
duþ - Niculescu, Orban. Au mai
intrat: Mecea - Preda, J. Nico-
lae, Ciocioanã, Crângoiu, M.
Stoica, Segãrceanu, Dragomir,
Luncan, Pitulice.

Antrenor: Victor Naicu.
A arbitrat: Viorel Flueran.

Universitatea Craiova – ACS Podari 3-2
Au marcat: Izvoranu 12, Sin 20, Burlacu 47 /  Preda 84, Segãrceanu 85.

dupã o lansare a aceluiaºi Izvo-
ranu, iar Burlacu a fãcut 3-0 în
debutul pãrþii secunde, în urma
unei combinaþii cu un alt junior
nou-venit, Jurj. Iuga a ratat apoi
o loviturã de pedeapsã, obþinu-
tã de Robert Petre, pentru ca
oaspeþii sã reducã din handicap
pe final, dupã douã ºuturi de la
distanþã expediate de Preda ºi
Segãrceanu, care l-au învins pe
tânãrul portar Popescu.

GângioveanuGângioveanuGângioveanuGângioveanuGângioveanu
ºi Târnãcop,ºi Târnãcop,ºi Târnãcop,ºi Târnãcop,ºi Târnãcop,

la primul mecila primul mecila primul mecila primul mecila primul meci
În meciul cu Podariul a de-

butat pentru CSU ºi ultimul ju-
cãtor achiziþionat, Ionuþ Târnã-
cop, dar ºi Cosmin Gângiovea-
nu, care a fost reactivat dupã
o pauzã de 3 ani.

„Pe Târnãcop l-am legitimat
pe ultima sutã de metri, era li-
ber. E un jucãtor polivalent, de
zonã centralã, lateralã, care ne
poate ajuta. Suntem puþin des-
coperiþi acolo, având în vede-
re starea de pregãtire a unora
dintre bãieþi, dar ºi faptul cã pot
apãrea probleme de cartonaºe
de-a lungul campionatului. Pro-
blema lui Gângioveanu este mai
specialã, el este un talent al
Craiovei, care s-a pierdut în
ultimii ani, încercãm sã-l re-

dãm fotbalului. Depinde ºi de
el, va fi mult de muncã pentru
cã este în urmã cu pregãtirea”.

Ajuns marþi în Bãnie, Ionuþ
Târnãcop a efectuat antrena-
mentul de dimineaþã, iar dupã-
amiazã a jucat contra Podariu-
lui. Fostul jucãtor al Clujului a
jucat mijlocaº central ºi a avut
un ºut în barã. „Abia am ajuns,
aceasta este prima zi de antre-
nament. Sper sã dau randamen-
tul scontat, sã ne îndeplinim
obiectivul. Sunt din Turnu Mã-
gurele, aºa cã am venit mai
aproape de casã. Mã simt bine
în tricoul alb-albastru, mi s-a
îndeplinit un vis. Colegii pe care
i-am avut la Sportul mi-au vor-
bit de proiectul de aici, din Bã-
nie. Sper ca împreunã sã fa-
cem treabã bunã, sã ridicãm
cât mai sus echipa“ a spus Târ-
nãcop.

NegocieriNegocieriNegocieriNegocieriNegocieri
cu Bawabcu Bawabcu Bawabcu Bawabcu Bawab

Sor in  Câr þu  a
dec la ra t  cã  se
poartã  negocier i
cu un jucãtor de
calitate ºi se pare
cã acesta este fos-
tul atacant al Me-
diaºului, iordania-
nul Thaer Bawab.
Acesta este liber
de contract, dupã
ce a evoluat 3 ani
la Gaz Metan, mar-
când 21 de foluri.
„Nu ºtiu dacã vor
mai veni alþi jucã-
tori. Avem o discu-
þie pentru un jucã-
tor de mare calita-
te ºi sã vedem dacã
putem sã- l  adu-
cem. Sârbii de la
OFK pe care i-am
remarca t  nu  vor

veni. A fost totul prea în vi-
tezã  º i  nu  poþ i  face  n iº te
transferuri de tipul ãsta. Îi
vom mai urmãri pe fundaºul
central Vasiljevic, este un ju-
cãtor foarte interesant” a de-
clarat Cârþu.

Directorul tehnic al Craio-
vei a remarcat ºi câþiva din-
tre puºtii de la echipa-satelit,
care sunt însã prea cruzio
pentru a debuta în Liga I. „I-
am vãzut ºi pe copii la lucru
ºi  pot  spune cã sunt  niºte
puºti buni, vor face cu noi
pregãtire în continuare. Câr-
stea, Iuga, Miculaiciuc, Ma-
nea sunt jucãtori care cred cã
vor spune ceva în fotbal“, a
declarat „Sorinaccio”. Cât de-
spre meciul cu Oþelul, echipã
pe care a antrenat-o acum 10
ani, Sorin Cârþu a precizat:
„Am antrenat Galaþiul, am
luat-o de la -6 ºi am dus-o în
finala Cupei, implicit în cupe-
le europene. A fost o perioa-
dã frumoasã, un oraº în care
m-am simþit foarte bine. N-am
avut momente de plictisealã

în zona respectivã. Sperãm sã
facem cele mai bune rezulta-
te aici, dar înainte sã ieºim din
zona în care ne aflãm, pentru
cã ne dã frisoane. În primul
rând trebuie sã obþinem un re-
zultat pozitiv în meciul cu

Oþelul”.   

Naicu:Naicu:Naicu:Naicu:Naicu:
„Un test„Un test„Un test„Un test„Un test

util, nu poþiutil, nu poþiutil, nu poþiutil, nu poþiutil, nu poþi
oricândoricândoricândoricândoricând

sã joci cusã joci cusã joci cusã joci cusã joci cu
UniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitatea

Craiova”Craiova”Craiova”Craiova”Craiova”
La ACS Podari au evo-

luat ºi câþiva foºti jucãtori
la echipa lui Mititelu, pre-
cum Sãceanu, Stãnia, Me-
cea, Nedelcovici, Ciocâr-
lã sau „Jackie” Nicolae,
acesta având mai multe
kilograme în plus. Tehni-
cianul podãrenilor, Victor

Naicu,  a declarat  la f inal:
„Pentru noi a fost un antrena-
ment util, nu în fiecare zi poþi
întâlni Universitatea Craiova.
Vom rãspunde cu drag de fie-
care datã când vom fi solici-
taþi. ªi noi aveam nevoie de
încã un meci, pentru cã avem
jucãtori care au venit la înce-
putul acestei sãptãmâni ºi nu
au fãcut pregãtirea de varã.
Sunt jucãtori cu nume impor-
tante la noi în echipã, dar care
vin dupã o pauzã destul de
mare, cei aduºi de la FCU, care
au nevoie de timp pentru a in-
tra în ritm. Îmi doresc foarte
mult sã înregistrãm sâmbãtã
prima victorie în campionat,
cu toate cã întâlnim pe CS Afu-
maþi. E cel mai dificil adver-
sar din seria noastrã, cu un bu-
get mare pentru Liga a III-a”.

C&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicaleC&S testeazã CS în amicale


