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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ştiu, Popescule, dacă
dracii au neveste, dar nevas-
tă-mea ştiu că e plină de draci.
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Sala Albastră a Universităţii din Craiova găzduieşte, astăzi, de la ora
10.00, ceremonia de deschidere a anului universitar 2014-2015. Alături
de conducerea instituţiei de învăţământ superior, la eveniment sunt
aşteptaţi să participe studenţi şi cadre didactice. Festivitatea de deschi-
dere va fi urmată, la ora 11.30, de un concert al corului Filarmonicii
Oltenia din Craiova, ce se va desfăşura în holul central al Universităţii.

Un politician de mucava:
Crin Antonescu

Administraţia Pieţelor şi-a
propus să modernizeze, în
2015, Piaţa Gării. Deşi este o
piaţă destul de frecventată, în
incinta sa nu s-au mai făcut
amenajări vizibile de mai bine
de 30 de ani, adică de la în-
fiinţare. Investiţia va fi supor-
tată integral din bugetul pro-
priu al SC Pieţe şi Târguri SRL Craiova şi ar
urma să semene întrucâtva cu Hala Măcelarilor
din fosta Piaţă Marşeu a
Băniei.

Piaţa Gării, o copie a halei de
carne din fosta Piaţă Marşeu
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$1 EURO ........................... 4,4114 ..............44114
1 lirã sterlinã................................5,6735....................56735
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,5019........35019
1 g AUR (preþ în lei).......136,1476.....1361476
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Alegerile prezidenþiale: Ordinea
candidaþilor pe buletinele de vot

Kelemen Hunor (UDMR) va fi pri-
mul candidat pe buletinul de vot la
alegerile prezidenþiale, el fiind urmat
de Klaus Iohannis (ACL), Dan Dia-
conescu (PP-DD) ºi Victor Ponta
(Alianþa PSD-UNPR-PC), potrivit tra-
gerii la sorþi fãcutã ieri de preºedinte-
le BEC, judecãtoarea Veronica Nãsta-
sie. Lista continuã cu independenþii
ºi candidaþii propuºi de partidele ne-
parlamentare: William Brînzã, Elena
Udrea (PMP), Mirel Mircea Amariþei,
Teodor Meleºcanu, Gheorghe Fu-
nar ºi Zsolt Szilagyi. În continuare pe
buletinul de vot se vor afla: Monica
Macovei, Constantin Rotaru, Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi Corneliu Vadim
Tudor. Primul tur al alegerilor prezi-
denþiale va avea loc în 2 noiembrie.

CSAT s-a întrunit în ºedinþã ieri,
pentru discuþii privind riscurile ºi
ameninþãrile la adresa României

O ºedinþã a CSAT care a durat o orã
ºi jumãtate a avut loc ieri dupã-amiazã,
pe ordinea de zi figurând teme precum
riscurile, ameninþãrile ºi vulnerabilitã-
þile la adresa României pentru anul 2015,
ameninþãrile cibernetice la adresa se-
curitãþii naþionale ºi capabilitãþile Ro-
mâniei de reacþie la atac cibernetic ma-
jor, prevenirea ºi combaterea utilizãrii
Internetului în scopuri teroriste ºi par-
ticiparea þãrii noastre la misiunea
NATO din Afganistan. Potrivit unui co-
municat de presã al Administraþiei Pre-
zidenþiale transmis înainte, în ºedinþa
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT), condusã de preºedintele Tra-
ian Bãsescu, urma sã se discute ºi de-
spre preºedinþia românã a Comitetului
Interministerial de Rang Înalt al Forþei
de Jandarmerie Europeanã din anul
2015, cadrul de cooperare interinstitu-
þionalã dintre Ministerul Apãrãrii Naþi-
onale ºi Ministerul Afacerilor Interne
ºi posibilele contribuþii ale României la
coaliþia internaþionalã condusã de SUA
împotriva Statului Islamic din Irak ºi
Levan.
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Dosarul liderului PNL ºi candidat al
Alianþei Creºtin Liberale (ACL) la preºedin-
þie, Klaus Iohannis, va fi judecat în recurs
de instanþa supremã, care va decide defini-
tiv dacã primarul Sibiului a fost în incom-
patibilitate în perioada în care a reprezentat
municipiul în adunãrile generale ale acþio-
narilor la societãþile Apã Canal ºi Pieþe sau
dacã raportul ANI va fi anulat. Instanþa a
stabilit, ieri, sã admitã în principiu judeca-
rea recursului formulat de Agenþia Naþio-
nalã de Integritate (ANI) în dosarul în care
îl acuzã pe Klaus Iohannis de incompatibi-
litate. „Dispune comunicarea raportului
asupra admisibilitãþii în principiu a recur-
sului cãtre recurenta-pârâtã Agenþia Naþio-
nalã de Integritate, cãtre intimatul-recla-
mant Klaus Werner Iohannis ºi cãtre intimata-
pârâtã Inspecþia de Integritate, cu menþiunea
ca pãrþile sã formuleze în scris un punct de
vedere asupra raportului, în termen de 10 zile
de la comunicare”, se aratã în decizia Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ). Dupã trans-
miterea acestor puncte de vedere, dosarul va
intra în faza de judecatã a recursului, judecãto-
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rii instanþei supreme urmând sã decidã definitiv
dacã Iohannis a fost sau nu în incompatibilita-
te. În 24 aprilie 2013, ANI anunþa cã a consta-
tat cã primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se aflã
în stare de incompatibilitate întrucât are ºi cali-
tatea de reprezentant al municipiului în Aduna-
rea Generalã a Acþionarilor S.C. Apã Canal SA
Sibiu, din 5 august 2010, ºi SC Pieþe SA, din

30 aprilie 2009, ceea ce contravine pre-
vederilor legale. Preºedintele PNL,
Klaus Iohannis, a declarat, luni, cã va
candida la prezidenþiale indiferent de ceea
ce se va întâmpla la Înalta Curte. „Pot sã
vã spun cã voi candida indiferent ce o sã
se întâmple. Candidatura mea este depu-
sã, este definitivã ºi voi fi pe buletinul de
vot. Nu pornesc de la premisa cã mâine
se va întâmpla ceva deosebit la ICCJ”,
declara Iohannis, la Adevãrul Live, adã-
ugând cã el porneºte de la premisa cã va
câºtiga procesul. „Nu am cum sã pierd,
în primã instanþã am câºtigat ºi încã foar-
te bine acest proces. Nu existã nici o
chestiune suplimentarã faþã de ce s-a dis-
cutat pe fond ºi nu existã pentru mine

nici un motiv sã cred cã aº putea sã pierd acest
proces, ºi atunci, sigur, dacã ar fi un termen
relativ rapid, s-ar judeca, aº câºtiga procesul ºi
ar fi scoasã aceastã chestiune din discuþia pu-
blicã”, a precizat liderul PNL. Potrivit acestuia,
„ceilalþi sunt mai îngrijoraþi”, iar el mai puþin.
„Eu stau foarte solid cu acest caz, nu îmi fac
nici un fel de probleme”, a subliniat Iohannis.

Preþul gazelor pentru consumatorii noncasnici
va scãdea cu 3,5% în medie de la 1 octombrie la
nivel naþional, cele mai semnificative reduceri,
de aproximativ 6%, urmând sã fie aplicate unor
ºcoli ºi spitale din jumãtatea de sud a þãrii, a de-
clarat, ieri, preºedintele Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Ha-
vrilet, în cadrul unei conferinþe pe teme energe-
tice. „De la 1 octombrie, pentru noncasnici pre-
þul gazelor va scãdea cu 3,5% ca medie ponde-
ratã. Vor scãdea preþurile pentru circa 90.000 de

Procurorul general al Parchetu-
lui ICCJ, Tiberiu Niþu, a trimis mi-
nistrului Justiþiei, preºedintelui ºi
Parlamentului European referatul
DNA prin care se solicitã aviz pen-
tru începerea urmãririi penale în
cazul a nouã foºti miniºtri care în
perioada mandatelor ar fi sãvârºit
fapte de corupþie, în cazul licenþe-
lor Microsoft. La ministrul Justi-
þiei a ajuns referatul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie prin care se so-
licitã declanºarea procedurilor pen-
tru formularea cererii de efectua-
re a urmãririi penale faþã de sena-
torul Ecaterina Andronescu - pen-
tru abuz în serviciu, luare de mitã,
trafic de influenþã ºi spãlare de -
bani, deputatul Valerian Vreme -
pentru abuz în serviciu ºi senato-
rul Petru ªerban Mihãilescu - pen-
tru instigare la abuz în serviciu,
trafic de influenþã ºi spãlare de
bani. Totodatã, procurorul gene-
ral a transmis ºi Parlamentului Eu-
ropean referatul DNA, solicitând

ANRE: Preþul gazelor pentru consumatorii noncasnici
va scãdea cu 3,5% de la 1 octombrie

consumatori alimentaþi de GDF Suez, unde con-
sumul este mai mare. Cele mai mari ieftiniri sunt
de 6% ºi se vor aplica unor ºcoli ºi spitale”, a
mai spus Havrileþ. Potrivit acestuia, în cazul con-
sumatorilor E.ON România nu va fi operatã nici
o modificare de preþ. „De la 1 ianuarie, potrivit
legii, piaþa gazelor pentru noncasnici va fi com-
plet liberalizatã”, a adãugat oficialul ANRE. Po-
trivit acestuia, de anul viitor, consumatorii non-
casnici care vor fi dereglementaþi vor negocia
direct cu furnizorii preþurile de livrare.

avizarea urmãririi penale faþã de eu-
roparlamentarul Dan Nica, sus-
pectat de abuz în serviciu, luare
de mitã, trafic de influenþã ºi spã-
lare de bani. Acelaºi referat a ajuns
ºi la preºedintele Traian Bãsescu,-
 în vederea obþinerii avizului pen-
tru declanºarea urmãririi penale
faþã de: Adriana Þicãu, fost minis-
tru al Comunicaþiilor ºi Tehnolo-
giei Informaþiei - pentru abuz în
serviciu, luare de mitã, trafic de
influenþã ºi spãlare de bani, Gabriel
Sandu, fost ministru al Comuni-
caþiilor ºi Societãþii Informaþiona-
le - pentru abuz în serviciu, luare
de mitã, trafic de influenþã ºi spã-
lare de bani, Daniel Funeriu, fost
ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii
- pentru abuz în serviciu, Alexan-
dru Athanasiu, fost ministru al Edu-
caþiei ºi Cercetãrii - pentru abuz în
serviciu, luare de mitã, trafic de
influenþã ºi spãlare de bani, Mihai
Nicolae Tãnãsescu, fost ministru
al Finanþelor Publice - pentru abuz

în serviciu, luare de mitã, trafic de
influenþã ºi spãlare de bani. Potri-
vit DNA, cererile au fost formula-
te pentru cã existã suspiciuni în
cazul foºtilor miniºtri în dosarul
privind licenþele Microsoft pentru
ºcoli. „Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie a fost sesizatã la data de 5
iunie 2013 de cãtre Corpul de Con-
trol al Primului-Ministru, ca urma-
re a acþiunii de control efectuatã la
Ministerul pentru Societatea Infor-
maþionalã ºi la Ministerul Educa-
þiei Naþionale, în legãturã cu închi-
rierea de licenþe educaþionale. În-
trucât, din Raportul de control re-
zultau indicii cu privire la încheie-
rea, în condiþii nelegale, a con-
tractului comercial de închiriere
licenþe din 15.04.2004, extins ul-
terior pentru produse educaþiona-
le Microsoft, a actelor adiþionale
la acest contract, precum ºi a con-
tractelor aferente derulãrii Progra-
mul «Sistem Educaþional Informa-
tizat» (SEI), Direcþia Naþionalã An-

ticorupþie s-a sesizat din oficiu cu
privire la sãvârºirea unor infracþi-
uni de abuz în serviciu ºi respec-
tiv a unor infracþiuni de corupþie
în legãturã cu derularea acestor
contracte”, arãta DNA într-un co-
municat de presã. Potrivit procu-
rorilor anticorupþie, persoanele din
Guvern, ministere ºi din societãþi-
le implicate în derularea proiectu-
lui privind licenþele Microsoft pen-
tru ºcoli ar fi pretins 20 de milioa-
ne de dolari din cele 54 de milioa-
ne achitate de Executiv în cadrul
contractului. DNA susþine cã foº-
tii miniºtri Dan Nica, ªerban Mi-
hãilescu, Þicãu Adriana, Alexandru
Athanasiu, Mihai Tãnãsescu ºi
Sandu Gabriel „ºi-au exercitat cu
rea-credinþã atribuþiile de serviciu,
(...) asigurând posibilitatea detur-
nãrii unui discount de circa 47%
acordat de Microsoft în conside-
rarea Guvernului României, ºi im-
plicit permiþând plata unor comi-
sioane cãtre persoanele implicate”.

Cererile DNA în cazul celor nouã foºti miniºtri vizaþi
în dosarul Microsoft, trimise la MJ, Preºedinþie ºi PE
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Crin Antonescu de astăzi n-
are, paradoxal, nimic în comun
cu cel de ieri. Când părea un
politician rezonabil, cu sclipiri
discursive nu uşor de egalat, cu
o logică interesantă în multe din
gesturile sale. Lăsa impresia
unei bune cunoaşteri a peisaju-
lui politic autohton, actual, dar
şi a celui rezervat istoriei recen-
te. Se pronunţa pentru schim-
bare. Una, bănuim, în bine. Pe
scurt, Crin Antonescu plăcea în
apariţiile sale publice şi în nici o
împrejurare nu se lăsa surprins
cu garda jos. Cu el la conduce-

MIRCEA CANŢĂR

Un politician de mucava:
Crin Antonescu

rea partidului, liberalii aveau un
azimut. Ce s-a întâmplat dintr-
odată cu acest politician rămâ-
ne încă nedesluşit. Şi nimeni nu
se osteneşte să dezlege enigma.
Oricum, după toate aparenţele
n-are echivalent la nivelul lide-
rilor politici în privinţa unei
schimbări atât de brutale din
toate punctele de vedere. Şi
poate bine că s-a întâmplat la
timp această metamorfoză subi-
tă, fără a se fi ajuns unde putea
să se ajungă. Comportamentul
ambiguu actual al lui Crin An-
tonescu nu interesează prea

mult, decât dintr-o perspectivă
fără nici o legătură cu politica.
Mai clar, niciodată nu poţi intui
ce zace în subconştientul fiecă-
ruia. Declară acum Crin Anto-
nescu, fără nici o grimasă, cu o
seninătate tulburătoare, că „nu
sunt convins de Klaus Iohannis”
şi nu-l susţine în tentativa aces-
tuia de a ajunge preşedinte al
ţării. Ce să mai înţelegi? Ceaţa
e totală. Cine l-a propus pe Io-
hannis pentru funcţia de premier
în 2009? Cine l-a făcut prim-vi-
cepreşedinte al PNL, în descon-
siderarea aiuritoare a statutului,

cum a şi decis Tribunalul Bucu-
reşti? Devenind suspecte acum
declaraţiile lui Klaus Iohannis
despre evenimentele din 2012,
după ce avusese o altă aborda-
re, iniţial, a lor, asta nu presupu-
ne altceva decât că senatorul
Crin Antonescu s-a înşelat total
în investiţia de încredere făcută
şi scuzele publice sunt necesare.
De la propunerea, altminteri stu-
pidă, de la începutul anului, ca
primarul Sibiului, Klaus Iohan-
nis, să devină ministru de Inter-
ne şi, implicit, vicepremier care
să răspundă de ... Finanţe, la tot

ceea ce a urmat Crin Antonescu
a probat doar derapaje şi frac-
turi logice inimaginabile. Deve-
nind un politician de ... mucava.
Până la urmă, Crin Antonescu n-
a făcut altceva decât a alimentat
copios greaţa de politică şi de
vot a românilor. Nimeni până la
el, ca lider marcant al unui par-
tid politic parlamentar, vizibil în
toate sondajele, nu şi-a săpat
soclul cu propriul hârlete. Ceea
ce nu înseamnă altceva decât că
se poate. Şi realitatea, uneori,
poate fi şi copia xeroxată a lite-
raturii SF.

„Cele trei mari instituţii de învăţământ superior din Ceta-
tea Băniei - Universitatea din Craiova, Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie şi Universitatea «Spiru Haret» -, unităţi de
elită ale sistemului educaţional românesc, al căror prestigiu
naţional a fost construit în timp, consolidându-se prin perfor-
manţe obţinute an de an, primesc astăzi, spre formare şi pre-
gătire, o nouă generaţie de studenţi.

Managementul eficient şi corpul profesoral remarcabil au
impus, de-a lungul vremii, aceste instituţii pe blazonul oraru-
lui, continuând o frumoasă tradiţie, care a consfinţit Bănia

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
cu prilejul deschiderii anului universitar 2014-2015

drept o cetate a ştiinţei, culturii, cercetării şi inovării.
Doresc să îmi exprim aprecierea pentru modul în care con-

ducerea şi cadrele didactice ale universităţilor craiovene ştiu
să elaboreze programe de pregătire performante, adaptate la
realităţile unei lumi aflate într-o schimbare permanentă.

În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, folo-
sesc acest prilej pentru a reconfirma deschiderea către colabo-
rare în beneficiul educaţiei şi adresez întregului corp profesoral
şi cursanţilor sincere urări de sănătate, împliniri, putere de
muncă şi un nou an de învăţământ cât mai bogat în reuşite.“

Partidele din care până mai ieri consilierii
judeţeni vizaţi făceau parte au solicitat Consi-
liului Judeţean să vacanteze locurile acestora
şi asta pentru că acei consilieri şi-au luat la
revedere de la partidele pe listele cărora au
candidat în alegeri. „Organizaţia Judeţeană a
UNPR cu adresa nr 230/2014 ne face cu-
noscut că domnul consilier judeţean Păloiu
Marian daniel a fost exclus din rândul parti-
dului şi pentru acest motiv ne solicită să apli-
căm prevederile Legii 393/2004, art 9, alin2
în sensul constatării pierderii calităţii de mem-
bru al partidului şi declarării vacant locul de
consilier judeţean”, a precizat ieri Gheorghe
Barbărasă, în timpul şedinţei. Acesta a mai
spus că astăzi ( n.r ieri) se ia doar act de
încetarea de drept a mandatului de consilier
judeţean a d-lui Păloiu Marian Daniel, de la
data de 22 august 2014, dată de la care şi-a
pierdut calitatea de membru al UNPR. Repli-
ca consilierului judeţean Dan Păloiu nu a în-
târziat să apară şi acesta spus că se face o
greşeală că pe el nu l-a anunţat partidul că l-
ar fi dat afară, dar el şi-a înaintat singur de-
misia la începutul lunii septembrie. „Nu sunt
eu cel care pot să vă spun că puteţi sau nu
puteţi să treceţi pe ordinea de zi acest pro-
iect, dar ceea ce vă pot spune este că eu mă
judec cu partidul. Dacă voi câştiga cum o să
procedaţi, aşa că mai bine renuţaţi. Vreau să
continui să rămân consilier judeţean indepen-
dent”, a spus Dan Păloiu. În cele din urmă s-
a trecut la vot, la iniţiativa consilierului jude-

Pentru doi consilieri
mumă,
pentru altul...ciumă

ţean PDL, Marcea Marcel, consilierii ACL s-
au obţinut, aşa că au votat doar consilierii
PSD şi UNPR, iar aceştia au votat pe bileţele,
iar la final s-a anunţat că 23 de consilieri din
23 au votat pentru plecarea din Consiliu a lui
Dan Păloiu. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi
cu ceilalţi doi consilieri judeţeni. Deşi PNL a
solicitat vacantarea pentru ei, pe acelaşi raţio-
nament ca UNPR, aceştia susţine secretarul
CJ Dolj, juristul Barbărasă au apucat  să-şi dea
demisia din partid înainte ca Partidul să-i lase
pe dinafară, în plus aceştia s-a bucurat şi de
suportul consilierilor judeţeni social-democraţi,
care au votat împotriva plecării lor.

MARGA BULUGEAN

Două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Dolj, ce a avut loc ieri, i-au inflamat pe consilierii judeţeni, care şi-au
reproşat lucrurile grele deşi, unii dintre ei cândva, au împărţit aceeaşi doctrină.  Trei
consilieri judeţeni au fost trecuţi iniţial pe lista neagră, Dan Păloiu, fost membru
UNPR şi doi foşti liberali,  Cosmin Durle şi Marian Viorel Marin. În cele din urmă doi
au scăpat ....Partidele i-au dat afară, pe unii mai devreme, pe alţii mai târziu. Aşa că
toată dezbaterea s-a axat pe articole de legi, iar la final, s-a lăsat cu votul, care s-a
desfăşurat jumătate la vedere, jumătate pe bileţele...
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Fapta pentru care a ajuns dupã gratii dol-
jeanul s-a petrecut pe 14 martie a.c., în sa-
tul Buzduc, comuna Drãgoteºti. Potrivit re-
prezentanþilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, care au coordonat cercetãrile
în acest caz, Florin Mihail Melzer, de 33 de
ani, din localitate, trãia în concubinaj, de
aproximativ 10 ani, cu Cerasella Buzducea-
nu, în vârstã de 24 de ani, cei doi având
împreunã 3 copii minori. De la o vreme
scandalurile în familia celor doi se înmulþi-
serã, Florin suspectându-ºi concubina cã
ar avea o relaþie cu alt bãrbat din sat. Dupã
o ultimã ceartã, la începutul lui martie, Flo-
rin Mihail Melzer s-a hotãrât sã pãrãseascã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În cursul zilei de luni, având în vedere cã a început Sãp-
tãmâna Prevenirii Criminalitãþii, poliþiºtii de proximitate din
cadrul Secþiilor 1, 3 ºi 5 Poliþie Craiova, au desfãºurat mai
multe activitãþi pentru prevenirea delicvenþei juvenile ºi a vic-
timizãrii minorilor. În acest context, oamenii legii au fost
prezenþi în unitãþile de învãþãmânt de pe raza secþiilor, res-
pectiv, Liceul cu Program Sportiv Petrache Triºcu, Cole-
giul Naþional ªtefan Odobleja, ªcoala Generalã cu clasele I-
VIII “Mircea Eliade”, din Craiova, ªcoala Gimnazialã „Ni-
colae Bãlcescu, Liceul Teoretic Tudor Arghezi, Liceul „Ma-
tei Basarab”, Colegiul Naþional „ªtefan Velovan” ºi Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu, unde au avut întâlniri cu elevii
ºi cadrele didactice. Discuþiile au urmãrit pregãtirea antivic-
timalã a minorilor, fiindu-le prezentate aspecte privind delic-
venþa juvenilã, consecinþele juridice penale ºi contravenþio-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri,
în jurul orei 08.30, pe strada Nicolae Iorga,
din Craiova, s-a produs un accident rutier
în urma cãruia o persoanã a ajuns la spital
pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din
primele cercetãri ale poliþiºtilor Biroului Ru-

Poliþiºtii doljeni de la structurile Rutiere
au continuat ºi luni acþiunile preventive pe
drumurile din Craiova ºi din judeþ, în atenþia
acestora fiind conducãtorii auto care nu
respectã obligaþia legalã de a acorda prio-
ritate de trecere pietonior aflaþi regulamen-
tar în traversarea strãzilor prin locurile spe-
cial amenajate ºi semnalizate corespunzã-
tor. În cadrul acþiunii, poliþiºtii au consta-
tat 103 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþiona-
rea cãrora au aplicat amenzi ce
depãºesc suma de 22.000 lei.
Dintre acestea 15 au fost apli-
cate unor conducãtori auto care
nu au acordat prioritate de tre-
cere pietonior aflaþi regulamen-
tar în traversarea drumurilor.
Între cei sancþionaþi de oamenii
legii s-a aflat ºi Remus N., de
29 de ani, din Craiova, depistat
de poliþiºti în timp ce conducea
un autoturism pe strada Nico-
valei, iar la intersecþia cu bule-

Patru ani de puºcãrie dupã cePatru ani de puºcãrie dupã cePatru ani de puºcãrie dupã cePatru ani de puºcãrie dupã cePatru ani de puºcãrie dupã ce
ºi-a înjunghiat concubina în stradãºi-a înjunghiat concubina în stradãºi-a înjunghiat concubina în stradãºi-a înjunghiat concubina în stradãºi-a înjunghiat concubina în stradã

Un doljean de 33 de ani, Florin Mihail Melzer, din comuna
Drãgoteºti, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu
executare pentru tentativã de omor, dupã ce, în primãvara
acestui an, orbit de gelozie, ºi-a înjunghiat concubina, cu care
avea ºi trei copii. Sentinþa a fost pronunþatã de Tribunalul Dolj ºi
a rãmas definitivã acum, dupã ce Curtea de Apel Craiova a
respins apelul inculpatului.

domiciliul comun ºi a plecat sã locuiascã la
o sorã de-a lui, în satul Þãrþãl, comuna
Teslui. A stat acolo vreo zece zile, dupã care
a revenit în satul Buzduc, numai cã nu s-a
dus acasã, ci a locuit într-o casã pãrãsitã, a
unei rude, supraveghindu-ºi soþia de la dis-
tanþã. Le-a declarat anchetatorilor cã s-a
convins în acest timp cã îl înºealã concu-
bina. Aºa cã vineri, 14 martie, în timp ce
mergea pe o uliþã din sat, ºi-a vãzut concu-
bina aºezatã pe pod, în faþa unei case. S-a
apropiat, a început sã-i reproºeze cã-l în-
ºealã, astfel cã scandalul a izbucnit ime-
diat. Florin a pocnit-o pe Cerrasela, aceas-
ta a cãzut, iar el a scos un briceag din bu-

zunar ºi i-a aplicat o loviturã în zona tora-
cicã stângã. A intervenit femeia la poarta
cãreia era Cerrasela, astfel cã autorul a ple-
cat, pe drum, în dreptul staþiei de autobuz,
aruncând briceagul, gãsit ulterior de poli-
þiºti. Femeia la poarta cãreia s-a petrecut
totul a sunat pe 112 chemând poliþiºtii ºi o
ambulanþã, iar victima a fost transportatã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova unde a fost operatã. Melzer a fost prins
de poliþiºti, a fost adus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj unde
a fost audiat ºi a recunoscut totul, o zi mai
târziu fiind prezentat Tribunalului Dolj, care
a admis propunerea procurorilor ºi a dispus
arestarea preventivã pentru 30 de zile a bãr-
batului, sub acuzaþia de tentativã de omor.

La sfârºitul lunii martie, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj l-au tri-
mis în judecatã pe Melzer, în stare de arest
preventiv, iar pe 11 iunie a.c., Tribunalul
Dolj l-a gãsit vinovat ºi l-a condamnat la 4
ani de închisoare cu executare, menþinân-
du-i ºi arestarea preventivã. În aceeaºi ho-

tãrâre, instanþa l-a obiligat pe inculpat sã
achite Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova suma de 2648,69 lei cheltuieli
de spitalizare ºi 500d e lei cheltuieli de ju-
decatã. Florin Mihail Melzer a declarat apel,
soluþionat de Curtea de Apel Craiova pe 11
septembrie a.c. Magistraþii craioveni au
respins apelul inculpatului declarat împo-
triva sentinþei penale nr. 798/2014 a Tribu-
nalului Dolj ca nefondat, acesta rãmânând
cu pedeapsa primitã pe fond.

Peste 100 de ºoferiPeste 100 de ºoferiPeste 100 de ºoferiPeste 100 de ºoferiPeste 100 de ºoferi
amendaþi într-o ziamendaþi într-o ziamendaþi într-o ziamendaþi într-o ziamendaþi într-o zi

vardul Dacia nu a acordat prioritate de tre-
cere pietonilor angajaþi regulamentar în tra-
versare. Acesta a fost sancþionat contra-
venþional cu amendã în valoare de 360 lei,
iar ca mãsurã complementarã i s-a reþinut
permisul de conducere pe o perioadã de
30 de zile în vederea suspendãrii exercitã-
rii dreptului de a mai conduce autovehi-
cule pe drumurile publice.

Craioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatã
pe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietoni

O femeie în vârstã de 37 de ani, din Craiova, a fost rãnitã, în cursul zilei
de luni, în timp ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni.

Autorul accidentului, un craiovean de 47 de ani, este cercetat penal acum
pentru vãtãmare corporalã din culpã.

nale în cazul comiterii de fapte cu violenþã la ºcoalã, în fa-
milie ºi societate, precum ºi aspecte privind absenteismul
ºcolar. În plus, a fost prezentatã instituþia medierii, pentru
ca elevii ºi profesorii sã înþeleagã avantajelor pe care aceasta
le aduce faþã de celelalte metode tradiþionale de soluþionare a
conflictelor ºi identificarea unor soluþii adecvate în vederea
reducerii numãrului actelor de violenþã ºi a furturilor comise
în perimetrul unitãþii de învãþãmânt ºi în zonele adiacente
acesteia. “Mai mult decât atât, s-a urmãrit consolidarea par-
teneriatului Poliþie-ºcoalã, în vederea dezvoltãrii unui proces
educaþional antiinfracþional ºi antivictimal. Aceste activitãþi
vor continua ºi în zilele urmãtoare, conform programului
stabilit la nivel naþional, în cadrul Sãptãmânii Prevenirii Cri-
minalitãþii”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.

tier Craiova, s-a stabilit faptul cã Dan Sado-
veanu, de 47 de ani, din localitate, în timp
ce conducea un autoturism Volkswagen, pe
strada Nicolae Iorga cãtre strada George
Constantinescu, la intersecþia cu strada
Gheorghe Þiþeica, nu a acordat prioritate

Danielei Diaconu, 37 de ani, din
Craiova, care traversa strada pe
marcajul pietonal, accidentând-o
pe femeie.

„În urma accidentului, craio-
veanca a ajuns la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Poliþiºtii continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, inspector principal
Alin Apostol.

Poliþiºtii, prezenþi în mijlocul elevilor pentru
prevenirea delicvenþei juvenile
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GEORGE POPESCU

Faptul cã Traian Bãsescu nu mai are
aproape nicio legãturã cu statutul constitu-
þional al instituþiei prezidenþiale este mai de-
mult timp o evidenþã pe care doar pãcãtoa-
sa complicitate a unora, tot mai puþini, re-
fuzã s-o recunoascã. Ultimele ieºiri, de fapt
clare ºi inepte gesturi compromiþãtoare ale
instanþei pe care pretinde cã ar sluji-o, pun
la grea încercare sentimentul cã ne mai
aflãm într-o minimã normalitate. Cameleo-
nismul bãsescian – extins mai de curând
de la adversari politici declaraþi la cei cu
care ºi-a fãcut, de-a lungul mandatelor, mai
toate jocurile murdare – ºi-a asociat, în
aceste zile, apucãturi insolite, asumându-ºi
ºi mai deschis rolul de „judecãtor suprem”,
pretinzând, fãrã a-ºi mai disimula ipocri-
zia, cã e unicul deþinãtor al tuturor soluþii-
lor pentru viitorul þãrii.

Slabele reacþii din partea foºtilor sãi apro-
piaþi ºi susþinãtori frenetici nu pot decât sã
sporeascã o confuzie de el generatã ºi indu-
sã campaniei prezidenþiale; ºi mi se pare lim-
pede cã tocmai lipsa unor reacþii mai ferme
ºi mai disociative în faþa unor descalificãri

TTTTTertipuri de chirie scadentãertipuri de chirie scadentãertipuri de chirie scadentãertipuri de chirie scadentãertipuri de chirie scadentã
agresive nu-ºi gãsesc altã explicaþie – din-
colo de sentimentul neconfortant al îndelun-
gatei complicitãþi – decât frica de ºantajul a
cãrui armã „cãpitanul” marinar o are în sân-
ge ºi pe care, sub presiunea pericolului cu-
fundãrii unei navigãri prin ape tulburi, el n-
are niciun fel de ezitare s-o utilizeze copios.

În rândul detaºamentului de „locote-
nenþi” ce i-au stat pavãzã vreme de un de-
ceniu nu se vãd ºi nu se aud decât vagi
refrene defensive, lipsesc chiar ºi disocieri
cât de cât ferme, cu acel atribut de irevo-
cabil pe care îl impun acuzaþiile ce li se aduc
foºtilor colaboratori în acelaºi registru, de
mahalagism cu care va rãmâne în istorie.

ªi, iatã, cã tocmai în acest context în
care zeflemeaua ºi injuria au substituit ori-
ce pretenþie a unui comportament de mini-
mã civilitate, aruncând în desuetudine ne-
voia confruntãrii de programe ºi de idei,
eºapãrile bãsesciene au sfârºit prin a anihi-
la ºi ultimul rest de instituþionalitate dupã
un deceniu de degringoladã ºi de „jocuri”
de-a Puterea.

Niciun strop de sfialã – cã de responsa-

bilitate nici nu mai poate fi vorba – nu-l mai
încearcã pe Traian Bãsescu în pragul sca-
denþei chiriei sale la Cotroceni. Afiºarea, nu
doar fãþiºã, ci ºi zgomotoasã, agresivã chiar,
a opþiunii pentru damozela blondã imun la
damful de alcov scos la licitaþie nu cred cã
mai poate fi încadratã altundeva decât la ni-
velul unei pubele la care a reuºit, în sfârºit,
sã aducã cea mai înaltã instituþie a Þãrii

Întâlnirea de luni seara, în fapt nimic alt-
ceva decât o chermezã organizatã de un…
Club Politic de a cãrui existenþã nu s-a ºtiut
nici mãcar prin mediile arvunite, trebuie în-
þeleasã ca un test al degringoladei în care a
intrat Traian Bãsescu sub tãiºul spaimei pen-
tru ceea ce îl pândeºte dupã pãrãsirea Pa-
latului.

În dedesubturile ei, în ciuda unor moti-
vaþii ipocrite ºi scandaloase, personal nu vãd
altceva decât tertipuri sub care, în numele
unei fantomatice democraþii, se ascund iþele
complotiste ale unui regim cu vocaþie auto-
ritarã, frânat doar de intercondiþionãrile ex-
terne, ale unei þãri membrã a UE ºi a NATO.
Cãci am deseori impresia cã tocmai acest

statut al României îl împiedicã pe marinar
sã adopte decizii de tip „imperial” de felul
celor putiniste, pe care probabil, în intimita-
te, le invidiazã. Cãci numai Putin în vecinã-
tãþile euro-atlantice a scos, când a dorit, de
la naftalinã, tot felul de „organizaþii” ºi „clu-
buri”, inclusiv cu niºte „elite” aliniate la co-
mandã, oferindu-le fanfaronard ca supor-
turi ale legitimitãþii proprii.

Exagerãm? Nu sunt atât de sigur. Cãci
dacã standardele geopolitice în care ne gã-
sim nu-i lasã lui Bãsescu oportunitãþi ºi mai
mari în a-ºi juca rolul de farsor apãrãtor al
statului de drept ºi al unei democraþii reale,
derapãrile acestea, pe nedrept minimalizate,
sunt indicii ale unei pohte de Putere la care
nu acceptã sã renunþe uºor.

Am subscris mereu asupra acelei axiome
potrivit cãreia sunt de preferat sã gestione-
ze Puterea nu cei ce-o iubesc, ci cei cãrora
nu le este prea plãcutã. ªi, deºi minoritari,
nu lipsesc din istoria în care, e drept, des-
cendenþa nero-caligulianã e mai bogatã ºi mai
„faimoasã”, tocmai fiindcã Binele nu e atât
de spectaculos ca Rãul.

Piaþa Gãrii ar urma sã fie o
copie a Halei de carne din Pieþa
Marºeu (Piaþa Nouã), cea care
a dominat centrul Bãniei în se-
colul 19. În lucrãrile de memo-
rialisticã se pãstreazã multe date
care ne ajutã sã ne facem o ima-
gine a ceea ce a fost aceastã
piaþã despre care se dusese
vestea pânã la Bucureºti dato-
ritã mãrfurilor sale ºi care era
consideratã cel mai viu punct
al oraºului. A fost construitã în
1890, de cãtre primãrie, pe un
loc care rãmãsese viran dupã
demolarea unei mãnãstiri, mã-
nãstirea Episcopia. Zona a fost,
la momentul respectiv, un mare
ºantier pentru cã, în paralel, se
construia ºi Palatul Justiþiei, ac-
tuala Universitate. Dar Piaþa

Piaþa Gãrii, o copie a halei
de carne din fosta Piaþã Marºeu

Administraþia Pieþelor ºi-a pro-
pus sã modernizeze, în 2015, Piaþa
Gãrii. Deºi este o piaþã destul de
frecventatã, în incinta sa nu s-au
mai fãcut amenajãri vizibile de mai
bine de 30 de ani, adicã de la în-

fiinþare. Investiþia va fi suportatã
integral din bugetul propriu al SC
Pieþe ºi Târguri SRL Craiova ºi ar
urma sã semene întrucâtva cu Hala
Mãcelarilor din fosta Piaþã Mar-
ºeu a Bãniei.

Marºeu s-a ridicat mai repede ºi
a fost populatã imediat de co-
mercianþii olteni.

O piaþã în trei trepte
Pentru cã terenul era în pan-

tã, Piaþa Marºeu a fost amena-
jatã în trei trepte, care comuni-
cau între ele prin scãri din lemn,
cu balustrate. Între terase se
aflau ºiruri de clãdiri-vagon, cu
tencuialã albã din var ºi þiglã ro-
ºie. În aceste clãdiri funcþionau
magazinele ºi magaziile de mãr-
furi. Interesant este modul cum
a fost compartimentatã aceastã
piaþã. Pe terasa de jos, de lângã
bulevardul ªtirbei Vodã (actua-
la Calea Bucureºti) se aflau lac-
tate ºi pescãriile în care se gã-
seau peºte proaspãt ºi conge-

lat. Pe latura din mijloc, care
era cea mai aglomeratã  se vin-
deau legumele, fructele, ouã,
pãsãri ,  f lori  de curte,  toate
puse pe rogojini ºi scoarþe ol-
teneºti colorate.

I se dusese vestea
pânã la Bucureºti

 Pe latura de sus, cea de la ni-
velul strãzii „Justiþiei” (actuala
stradã „A.I.Cuza”) se afla Hala
Mãcelarilor ºi Fabrica de gheaþã.
De o parte ºi de alta, existau douã
magazine care se distingeau prin
acoperiºurile tip pãlãrie, aici vân-
zându-se mãrunþiºurile – tutun,
vase din lut, paporniþe din nuie-
le, ºtergare, cojoace ºi pãlãrii.
Piaþa era plinã de mãrfuri de toa-
te felurile ºi gãlãgioasã pentru cã
se tocmea mult pe marginea pre-
þurilor. I se dusese vestea pânã
la Bucureºti, despre ea vorbin-

du-se ca despre locul în care „fu-
geau câinii cu covrigi în coadã”.
Pe timpul nopþii nu se fãcea co-
merþ, ci doar aprovizionarea cu
marfã ºi curãþenie. Memorialiºtii
nu uitã sã aminteascã ºi faptul cã
ordinea ºi curãþenia cam lipseau.

Hala Mãcelarilor
a fost salvatã

În 1969, Piaþa Marºeu a fost
demolatã ºi a fost început ºanti-
erul actualului Teatru Naþional.
Hala Mãcelarilor, care fusese co-
mandatã special, a fost mutatã în
actuala Piaþã Centralã a Craiovei.
Cu excepþia ornamentelor care
împodobeau colþurile streºinei din
tablã zincatã, clãdirea se pãstrea-
zã integral. Dupã modelul hale-

lor din Occident, are zidãrie pânã
la mijloc, apoi pereþii se continuã
cu sticlã pânã la acoperiº. Însuºi
acoperiºul are un dreptunghi în-
conjurat de sticlã care este folo-
sit ca iluminator natural. Ca ºi în
urmã cu mulþi ani, aici se aflã ma-
gazinele cu carne ale pieþei.

Acoperiºul cu sticlã,
luat ca model

Aceastã halã de carne veche
va fi luatã ca model pentru ame-
najãrile care se vor face în Piaþa
Gãrii. Administraþia Pieþelor a dat
în lucru proiectarea noilor ame-
najãri– de care se ocupã firma
de proiectare Topgest Proiect
SRL – dar aºteaptã ºi alte sugestii
din partea craiovenilor. Incinta
ar urma sã fie închisã cu un sis-
tem de uºi-rulou care se vor
putea închide pe timp de noapte
ºi în lunile de iarnã, urmând ca
vara incinta sã fie descoperitã pe
laterale. Acoperiºul însã va fi cel
care va aminti de hala de carne
a celebrei Pieþe Marºeu, având
în centru acelaºi dreptunghi care
este împrejmuit pe toate laturile
cu sticlã, în felul acesta lãsând
lumina naturalã sã intre în incin-
tã. La sfârºitul proiectãrii se vor
cunoaºte ºi costurile acestei lu-
crãri pe care conducerea Pieþe-
lor a anunþat cã le va suporta din
bugetul propriu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Familiile Iulian Silişteanu şi Stanca Marian,
din Rast, deplâng stingerea prematură din

viaţă a celei ce a fost
Mădălina Medelete.

Condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace.

Campania de colectare a rechi-
zitelor a pornit de la ideea că, de-
seori, copiii de la ţară se lovesc de
nevoi acute cum ar fi o alimentaţie
defectuoasă, lipsa unei vestimen-
taţii adecvate vârstei sau anotim-
pului, a încălţămintei. În acest con-

Colectă de rechizite
pentru copiii din satele doljene

Până la pe 1 noiembrie, oricine poate
da o mână de ajutor copiilor nevoiaşi din
satele doljene, donând caiete, blocuri de
desen, creioane, penare, pixuri, carioci,
ghiozdane, acuarele şi pensule. Acestea

vor ajunge prin intermediul World Visi-
on, iniţiatoare a campaniei „Colectă de
rechizite”, la 2.469 de copii din mediul
rural, preşcolari şi şcolari, beneficiari ai
proiectelor fundaţiei.

text, posibilitatea lor de a-şi cum-
păra rechizite şi materiale educaţi-
onale este redusă dacă nu chiar
imposibil de realizat. Conform stu-
diului „Bunăstarea Copilului din
Mediul Rural, 2014”, realizat de
fundaţia World Vision România, pe

un eşantion de 2.774 gospodării,
lipsa resurselor materiale reprezintă
45% din motivele invocate de pă-
rinţi pentru abandonul şcolar.
Abandonul şcolar reprezintă,
încă, o problemă

Prin , ,Colec ta de rec hizite”,
World Vision România îşi doreşte
să ajungă cu rechizite şi materiale
educaţionale la cât mai mulţi co-
pii, astfel încât aceştia să nu aban-
doneze şcoala şi să înveţe cât mai
bine. Este şi cazul lui Elisei, care
are opt ani şi este în clasa a doua.
El mai are patru fraţi cu care îm-
parte fiecare fărâma din puţinul pe
care îl au: o cameră de chirpici,
câteva hainuţe, pantofi ş i f ilele
dintr-un caiet. Singurii bani ai fa-
miliei provin din alocaţiile copiilor
şi ajutor social, aproximativ 500 de
lei. Părinţii încercă să facă un ban
în plus muncind cu ziua, o muncă
tot mai puţin cautată în satul lor.

Oricine îl poate ajuta pe Elisei,
dar şi pe alţi copii de la sat să mear-

gă la şcoală donând rechizite în
unul dintre centrele de colectare:
Casă de Cultură „Traian Demetres-
cu”, Strada Traian Demetrescu 31,
Craiova; Teatrul de Păpuşi ,,Co-
libri”, Str.Calea Bucuresti nr. 56,
Craiova; Teatrul Naţional ,,Marin
Sorescu”, Strada A.I. Cuza, nr. 11
(Rechizitele pot fi aduse la intrarea
lateral – pe partea cu universitatea,
la casa de bilete şi în foaier cu oca-
zia spectacolelor de teatru); Radio
România Oltenia, Bulevardul Ştir-
bei Vodă,  nr.3, Craiova; Librăria
Elena Farago, Str. Bibescu, nr 58,
Craiova; Skoobooks,  Alexandru
Macedonski, nr. 6, et. 1, Craiova.
Campanie şi în şcolile
din Craiova

De asemenea, în cadrul campa-
niei, există parteneri care realizea-
za colecta intern, cu sprijinul an-

gajaţilor sau al profesorilor şi ele-
vilor: Colegiul Naţional ,,Fraţii Bu-
zeşti”- Craiova, Şcoala Gimnazia-
lă ,,Mirc ea Eliade”- Craiova,
Şc oala Gimnazială ,,Alexandru
Mac edonski” – Craiova,  Şcoala
nr.29 - ,,Nicolae Romanescu” –
Craiova,   Şc oala Gimnazială
, ,Gheorghe Ţiţeic a”-  Craiova,
Şc oala Gimnazială ,,Sf. Gheor-
ghe”- Craiova,  Liceul de Arte
,,Marin Sorescu” – Craiova.

Iniţiativele precum ,,Colecta de
rechizite” sunt susţinute de World
Vision România prin birourile sale
zonale cu scopul de a oferi copii-
lor şanse de dezvoltare şi educare.
Ele fac parte din proiecte comple-
xe centrate pe bunăstarea copilu-
lui în care sunt incluşi copiii ală-
turi de familiile şi comunităţile din
care fac parte.

RADU ILICEANU

Programul are ca scop îmbună-
tăţirea stării de sănătate a populaţiei
şi, de asemenea, să contribuie la
reducerea inegalităţilor sociale prin
iniţiative de sănătate publică. Pro-
gramul conţine mai multe proiecte,
care vor aborda probleme de sănă-
tate publică, cum ar fi prevalenţa
mare a tuberculozei şi a tuberculo-
zei rezistente la medicamente
(MDR-TB) dar şi a altor boli trans-

Tratament gratuit pentru bolnavii TBC,
prin granturi norvegiene

O mie de bolnavi de
tuberculoză multidrog
rezistentă vor beneficia, din
luna decembrie, de trata-
ment corespunzător prin
intermediul programului
„Iniţiative în domeniul
sănătăţii” finanţat cu gran-
turi norvegiene, în valoare
de peste 24 milioane euro.

misibile şi netransmisibile, cum ar
fi HIV/SIDA şi hepatita cronică B
si C. Asistenţă medicală de bază
pentru grupurile vulnerabile, pre-
cum şi măsurile de prevenire, cum
ar fi programele de depistare a can-
cerului şi promovarea unui stil de
viaţă sănătos se numără, de ase-
menea, printre priorităţile progra-
mului. Din valoarea totală a pro-
gramului, 85%, adică 21.104.000
euro, reprezintă contribuţia neram-
bursabilă a Granturilor Norvegie-
ne şi 15 % este co-finanţare de la
Ministerul Sănătăţii.
10.000 de persoane
vor fi testate pentru a preveni
răspândirea TB

Fondurile vor avea, printre altele,
o contribuţie majoră la eradicarea TB
în România: o mie de pacienţi cu
MDR-TB vor fi trataţi în timp ce
10.000 de persoane vor fi testate pen-
tru a preveni răspândirea TB şi pen-
tru a spori aderenţa la tratament.
35.000 de persoane vor beneficia de
intervenţii orientate pe reducerea HIV,
şi hepatita B şi C infecţii în rândul
utilizatorilor de droguri injectabile.
Accesul comunităţilor vulnerabile la
servicii medicale de bază va fi îm-
bunătăţit prin crearea de echipe mix-
te de mediatori sanitari romi şi asis-
tenţi medicali comunitari care lucrea-
ză împreună în special pe imunizare
şi screening. În acelaşi timp, proiec-
tele vor reprezenta un sprijin impor-
tant în reducerea prevalenţei bolilor

legate de stilul de viaţă prin imple-
mentarea de campanii de nutriţie şi
stil de viaţă sănătos. De asemenea,
fondurile vor fi folosite pentru scre-
ening-ul cancerului şi înfiinţarea unui
registru de boală.
Granturile, destinate reducerii
disparităţilor sociale
şi economice

Programul „Iniţiative în domeniul
sănătăţii publice” este unul dintre
cele 22 de programe finanţate în
cadrul SEE şi Granturilor Norve-
giene din România. Granturile sunt
destinate reducerii disparităţilor so-
ciale şi economice în Europa şi de
consolidare a relaţiilor bilaterale din-
tre România şi Norvegia. În actuala
perioadă de finanţare, 306 milioane
euro au fost alocate pentru progra-
me şi proiecte în domenii cum ar fi
sectorul justiţiei şi afacerilor inter-
ne, protecţia mediului, societăţii ci-
vile şi îmbunătăţirea situaţiei popu-
laţiei de etnie romă. Astfel, cel pu-
ţin 10% din finanţarea în cadrul pro-
gramelor relevante (minimum 14

milioane euro), sunt destinate mă-
surilor de îmbunătăţire a situaţiei
populaţiei rome.

Prin Acordul privind Spaţiul Eco-
nomic European (SEE), cele trei ţări
AELS - Norvegia, Islanda şi Liech-
tenstein - participă la piaţa internă
europeană şi contribuie la dezvolta-
rea economică şi socială prin inter-
mediul SEE şi a Granturilor norve-
giene. Norvegia este principalul do-
nator, contribuind cu 97% din fi-
nanţarea totală. Granturile SEE si
Norvegia au, de asemenea, scopul
de a consolida relaţiile bilaterale din-
tre statele donatoare şi România.

Pentru perioada de finanţare de
până la 2012, România a beneficiat
de aproximativ 100 de milioane de
euro în asistenţă pentru sectoare
cheie, cum ar fi protecţia mediului,
producţie sustenabilă, sănătate şi
îngrijirea copilului, patrimoniu cul-
tural, şi sectorul ONG. 65 mari pro-
iecte individuale şi mai mult de 100
de proiecte mai mici ale ONG-uri-
lor au fost implementate cu o rată
de absorbţie de aproximativ 85%.

RADU ILICEANU
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Îmbujorat de propria impor-
tanţă, domnul deputat Ovidiu Ra-
eţchi are un puseu de activitate
cerebrală şi decide să aştearnă
pe o pagină virtuală câteva fă-
râmituri de judecată cu privire la
Congresul Românilor de Pretu-
tindeni şi la modul de organizare
a acestui eveniment. Efortul se
dovedeşte prea mare. Construc-
ţia eşuează într-un amalgam de
panseuri dezarticulate, pline de

Drama unui deputat de diaspora
inexactităţi şi de umori prost con-
trolate. Lăsând la o parte faptul
că NU există un Minister al Ro-
mânilor de Pretutindeni (o eroa-
re - nu-i aşa?! - scuzabilă pen-
tru un parlamentar ales într-un
colegiu din diaspora), ci un De-
partament Politici pentru Rela-
ţia cu Românii de Pretutindeni,
în structura Ministerului Aface-
rilor Externe, textul domnului
Raeţchi se face remarcat printr-
o evidentă necunoaştere a legii

299/2007. Dacă, în calitate de
reprezentant al unor alegători din
diaspora, distinsul şi elusivul
domn Raeţchi ar fi avut curiozi-
tatea de a parcurge textul legii,
ar fi aflat că NU comisiile de
specialitate au cuvântul decisiv
în organizarea şi stabilirea me-
todologiei de desemnare a parti-
cipanţilor la Congres, ci Birouri-
le reunite ale celor două Came-
re ale Parlamentului. Şi tot dacă,
măcar pe deasupra ochelarilor,

parlamentarul ar fi insistat în
aprofundarea aceluiaşi text şi a
întregii corespondenţe iniţiate şi
purtate pe această temă - înce-
pând cu luna martie 2014 - de
MAE - DPRRP, ar fi reuşit poa-
te (nu suntem siguri!) să înţelea-
gă că Ministerul Afacerilor Ex-
terne şi DPRRP s-au achitat în
mod admirabil de toate obligaţii-
le care le revin cu privire la con-
cretizarea, în cel mai transparent
şi eficient mod, a acestui eveni-

ment major pentru românii de
peste hotare. Însă domnul Ra-
eţchi nu ştie, nu poate Şi nu vrea.
Şi asta, evident, în folosul acelo-
ra pe care îi reprezintă. Singura
întrebare rămasă este următoa-
rea: pe cine reprezintă, de fapt,
domnul Ovidiu Raeţchi? Nu
cumva să îi întrebaţi acest lucru
pe cetăţenii români din colegiul
său. Marea majoritate nici mă-
car nu au auzit de domnia-sa.

MARGA BULUGEAN

Lista denumită „IRS – Boian Barbucić”
va avea 23 de candidaţi, pe primele trei lo-
curi situându-se în ordine Boian Bărbuţă,
Tihan Matasarevici şi Zvetlana Nikolin. Lis-
ta finală a fost deja depusă la Comisia Elec-
torală Centrală. Cei doi lideri au ajuns la un
consens şi în ceea ce priveşte performanţa
şi capacităţile de lucru din campania electo-
rală, dar şi în privinţa rezultatelor înregistra-
te în capacitarea românilor de a părăsi lista
minorităţii vlahe şi a se înscrie pe lista ade-
văratei lor apartenenţe etnice, cea a români-
lor. Lista conţine candidaţi de bună calitate,
distribuiţi proporţional din Valea Timocului
şi Voivodina, oameni cu diverse profesii şi
oameni bine ancoraţi în realitatea situaţiei cu
care se confruntă în prezent minoritatea ro-
mânească din Serbia. Ideea acestei liste a
fost, în opinia iniţiatorului ei – Boian Bărbu-
ţă, „consemnarea unui moment istoric al
unirii tuturor fraţilor români din Serbia şi

Tihan Matasarevici,
timoceanul din
Kladovo care vrea
să intre în istorie Tihan Matasarevici :

 „A venit momentul ca noi românii din Serbia să nu mai fim dezbinaţi şi manipu-
laţi, să nu mai se facă diferenţa între românii din Valea Timocului şi cei din Voivodina
şi împreună să învingem. Sper că această listă va convinge românii înscrişi pe lista
electorală să aleagă în componenta viitorului Consiliu Românesc oameni care să îi
reprezinte mai bine şi mai eficient!”

Iniţiativa Românilor din Serbia (IRS) şi Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura
Românilor „Dunărea” (ATCR) au finalizat lista celor 23 de candidaţi pentru
alegerea membrilor Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale a Românilor
din Serbia (CNMNRS). La alegerile din data de 26 octombrie 2014 IRS şi
ATCR propun o listă comună ce conţine atât români din Valea Timocului cât şi
români din Voivodina şi îşi doresc să obţină cât mai multe locuri în viitoarea
structură de conducere a minorităţii româneşti din Serbia.

eliminarea dureroasei diferenţe care s-a fă-
cut mereu între românii din Valea Timocului
şi cei din Voivodina (Banatul Sârbesc)”.
Centru Cultural Românesc
cu finanţare de la DRP

La 1 august 2014 s-a deschis CENTRUL
CULTURAL ROMÂNESC DIN KLADOVO,
un proiect al Asociaţiei pentru Tradiţia şi
Cultura Românilor „Dunărea” din Kladovo,
finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, prin
Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni (DPRRP). Aici va
funcţiona o bibliotecă de carte românească
pentru copii şi se vor susţine cursuri de lim-
ba română cu elemente de cultură naţională.
Primii tineri etnici români din Kladovo au
început să frecventeze cursurile noului cen-
tru cultural românesc. Deja s-au purtat dis-
cuţii cu conducerea Bibliotecii Judeţene Ale-
xandru şi Arista Aman în vederea înfiinţării

unei filiale a acestei biblioteci la Centrul Cul-
tural Kladova, unde tinerii şi nu numai vor
găsi peste 1000 de volume de literatură ro-
mână, universală, carte pentru elevi, etc.
„Directorul Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”,
românul cu suflet mare”

Realizarea unui centru cultural românesc
a pornit ca o idee a Asociaţiei româneţti din
Kladovo, conduse de Tihan Matasarevici.
Ideea s-a transformat într-un proiect ce a fost
depus la DPRRP pe programul EDUCAŢIE
– „Nicolae Iorga” şi a fost acceptat pentru a
primi finanţare. Centrul Cultural Românesc
din Kladovo va avea pe lângă bibliotecă şi o
sală de curs în care copiilor să le poată fi
predată limba română cu elemente de cultură
naţională şi în care să poată realiza activităţi
cultural artistice, să vizioneze filme şi să în-
veţe jucându-se despre valorile şi cultura po-
porului român. Copiii vor fi asistaţi de un pro-
fesor de limba şi literatura română, cu care
vor face şi lecţii informative de istorie a Ro-

mâniei. Pe parcursul proiectului vor avea loc
şi manifestări cultural-artistice cu copiii, pre-
cum serbările şi cenaclurile literare. „Copiii,
dar şi părinţii lor, au nevoie de o bibliotecă de
carte românească, în care să fie educaţi în
spiritul culturii şi tradiţiilor poporului român
şi în care să efectueze cursuri suplimentare
de limba română cu elemente de cultură ro-
mânească. Dacă aceşti muguri ai sufletului
românesc, aceşti copii ai românilor din Valea
Timocului ar avea un loc al lor unde să pă-
şească nestingheriţi în lumea poveştilor, unde
să înveţe să scrie româneşte şi unde să as-
culte minunatele basme ale lui Petre Ispires-
cu, amintirile din copilărie ale lui Ion Crean-
gă. Am găsit la Craiova, la Biblioteca Jude-
ţeană un om cu suflet mare, un român ade-
vărat. Mă refer la domnul Lucian Dindirică,
directorul bibliotecii, care ne-a primit cu o
deschidere extraordinară, care ne-a oferit tot
sprijinul său şi îi multumi pe această cale a
precizat Tihan Matasarevici, referindu-se la
scopul proiectului său.

MARGA BULUGEAN
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Ceremonia de deschidere va
fi urmatã, la ora 11.30, de un
concert al corului Filarmonicii
Oltenia din Craiova, ce se va
desfãºura în holul central al uni-
versitãþii.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova gãzduieºte astãzi, la ora
10.00, ceremonia de deschidere a
anului universitar 2014-2015. Alã-

turi de conducerea instituþiei de în-
vãþãmânt superior, la eveniment
sunt aºteptaþi sã participe stundeþi
ºi cadre didactice.

Un an de Radio Campus
Odatã cu deschiderea noului

an academic 2014-2015, Uni-
versitatea din Craiova marchea-
zã împlinirea a unui an de exis-
tenþã a radioului studenþesc on-

line Radio Campus. Cu acest
prilej, la sediul radioului, recto-
rul Universitãþii din Craiova,
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dã-
niºor, va dezveli o placã aniver-
sarã. De asemenea, în intervalul
orar 13.30 - 20.00, echipa Ra-
dio Campus va realiza evenimen-
tul Live Session, ce va fi trans-
mis în direct pe site-ul oficial al
radioului studenþesc, www.ra-
diocampuscraiova.ro. Live Ses-
sion este un maraton de inter-
venþii muzicale, pe parcursul
cãruia artiºti locali de la Casa de
Culturã a Studenþilor ºi studenþi
de la Departamentul de Arte din
cadrul Facultãþii de Litere vor
susþine concerte live în studioul
Radio Campus. Cu ocazia împli-
nirii unui an de transmisiune on-
line a emisiunilor ce au relatat
viaþa din campusul craiovean,
Radio Campus îºi va deschide
porþile pentru publicul larg. Sunt

aºteptate toate persoanele inte-
resate sã asiste la deschiderea
noului sezon radiofonic, sã vi-
ziteze studioul amenajat în Cã-
minul nr. 6 din Campusul Facul-
tãþii de Mecanicã ºi, totodatã, sã
cunoascã echipa tehnicã. Radio
Campus a fost înfiinþat la iniþia-
tiva studenþilor cu scopul de a
promova activitãþile desfãºura-
te la Craiova ºi este un post de
radio care contribuie esenþial la

aplicarea dreptului la liberã ex-
primare al studenþilor. De altfel,
Radio Campus oferã un cadru
eficient, modern ºi complet
echipat din punct de vedere teh-
nic, în care tinerii care studiazã
la secþiile de Jurnalism ºi Comu-
nicare ºi Relaþii Publice au posi-
bilitate sã efectueze stagii de
formare sub atenta îndrumare a
profesorilor coordonatori spe-
cializaþi în acest domeniu.

Fidelã misiunii asumate de la înfiinþare,
LSRS promoveazã tineri români cu rezul-
tate ºi realizãri academice ºi extra-curricu-
lare care se situeazã la un nivel înalt pe plan
naþional ºi internaþional. Premiile vor fi acor-
date studenþilor români cu experienþã aca-
demicã ºi extra-curricularã la cel mai înalt
nivel pentru urmãtoarele categorii: „Studen-
tul Român al Anului din America de Nord”
(un premiu pentru nivelul universitar ºi un
premiu pentru nivelul post-universitar),
„Studentul Român al Anului din Europa”
(un premiu pentru nivelul universitar ºi un
premiu pentru nivelul post-universitar),
„Studentul Român al Anului de pe alte

Cea de-a VI-a ediþie a Galei Studenþilor Români din Strãinãtate
Liga Studenþilor Români din Strãinãtate (LSRS) a dat ieri star-

tul Concursului „Premiile LSRS pentru Excelenþã Academicã în
Strãinãtate”. Termenul limitã pentru înscrieri este 15 noiembrie,

iar premiile vor fi decernate, ca în fiecare an, în cadrul Galei
Studenþilor Români din Strãinãtate. Evenimentul va avea loc în

data de 8 ianuarie 2015 în Bucureºti.

Toþi cei interesaþi sã ia parte la o searã de
Galã în data de 8 ianuarie 2015 sunt invitaþi
sã îºi rezerve gratuit un loc prin completa-
rea formularului disponibil aici: https://doc-
s.google.com/forms/d/1oc2NMptKRNaq-
J8x4WTnmubYX-XPSAngqycJGsoyP-
QYw/viewform. Accesul la eveniment se
face exclusiv pe baza listelor de înscrieri.

Continente”, „Studentul Român Erasmus
al Anului”, „Studentul Anului în Româ-
nia”, „Premiul Special în Arte”. Toate can-
didaturile, cu excepþia celei pentru „Stu-
dentul Anului în România”, vor participa

automat în competiþia pentru Marele Pre-
miu „Studentul Român al Anului în Strãi-
nãtate”. Pentru Marele Premiu sunt eligi-
bili toþi studenþii români care au studiat în
strãinãtate în anul universitar 2013-2014,
indiferent de aria geograficã ºi domeniul de
studiu.

Condiþii de participare
Candidaþii se pot înscrie în concurs on-

line, pânã la data de 15 noiembrie 2014.
Aceºtia sunt invitaþi sã consulte documen-
tele complete despre competiþie, criteriile
de jurizare ºi despre procedura de aplicaþie
pe http://gala.lsrs.ro/concurs/. Pentru ca-
tegoria „Studentul Român Erasmus al Anu-
lui”, documentele necesare sunt CV-ul, o
auto-descriere ºi formularul de candidatu-
rã „Call for Applications Erasmus” (se va
descãrca de pe http://gala.lsrs.ro/concurs/
). Pentru informaþii suplimentare legate de
Concurs cei interesaþi sunt rugaþi sã trimitã
un email la adresa studentulanului@lsrs.ro.

“Jurizarea candidaþilor se va desfãºura în
douã etape. Preselecþia va fi realizatã de
cãtre laureaþii ediþiilor anterioare ale Galei
LSRS, iar selecþia finalã de cãtre un juriu
format din personalitãþi ale mediului acade-
mic, sectorului public, societãþii civile ºi me-
diului de afaceri. În cazul premiului Special
în Arte, jurizarea va fi realizatã de cãtre
experþi consacraþi ai acestui domeniu. Cea
de-a ºasea ediþie a Galei Studenþilor Români
din Strãinãtate marcheazã în acelaºi timp
aniversarea a ºase ani de activitate a LSRS.
Proiectele derulate de LSRS au ca obiectiv
principal sã ofere studenþilor români din
strãinãtate un cadru de dialog ºi recunoaº-
tere prin susþinerea intereselor acestora ºi
promovarea meritelor lor în societatea ro-
mâneascã actualã. LSRS încurajeazã pãs-
trarea legãturii cu România ºi promovarea
unei imagini pozitive a þãrii noastre peste
hotare, prin intermediul acestor modele de
excelenþã ºi profesionalism”, a declarat
Oana Franþ, coordonator Gala LSRS 2015
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Pentru a face faţă provocărilor
şi obstacolelor cu care se întâlnesc
zilnic tinerii şi, mai ales, pentru a-şi
depăşi frustrările de ordin econo-
mic, social şi profesional, într-o
societate în care oportunităţile aces-

Cea de-a XXIV-a ediţie a FNT
se doreşte a fi, ca în f iecare an,
o platformă de prezentare, anali-
ză şi promovare a sc enei auto-
htone,  dar  şi un spaţiu de eva-
luare a c urentelor ş i tendinţelor
în teatrul românesc, cu deschi-
deri spre fenomenul de gen eu-
ropean. Directorul artistic al Fes-
tivalului es te c riticul de teatru
Marina Constantinesc u, care pre-
ia, pentru a doua oară,  direcţia
evenimentului.
„Sperăm în prezenţa
unui public activ şi numeros”

„Credem că cele 31 de pro-
ducţii programate să aibă loc în
ac es te 10 zile-eveniment,  în 18
locaţii din Bucureş ti şi Craiova,
sunt reprezentative pentru anul
teatral românesc  înc heiat ş i că
aducerea lor împreună poate de-
termina c onturarea unui vector
de apreciere a evoluţiei acestu-
ia. Sperăm,  totodată,  în prezen-
ţa unui public activ,  pe care ni-l
dorim cât mai numeros şi cât mai
divers  în sălile de spectacol şi
contăm în acest sens  pe spriji-
nul ins tituţiilor  media partenere
sau doar interesate în promova-
rea artelor  scenei”,  spun orga-
nizatorii.

Desc hiderea oficială a celei de-
a 24-a ediţii a Fes tivalului Naţio-
nal de Teatru va avea loc vineri,

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Festivalul National de Teatru:
10 zile-eveniment şi 31 de producţii, dintre
care 3 craiovene!

Festivalul National de Teatru – cea mai
importantă vitrină a fenomenului teatral 
românesc, care cuprinde în programul său
producţii realizate în stagiunea 2013-2014
– va avea loc în perioada 24 octombrie –2
noiembrie a.c., fiind organizat de UNITER,
în colaborare cu Ministerul Culturii, Tea-
trul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, Primă-
ria municipiului Bucureşti şi ARCUB. Trei specta-
cole ale Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova fac parte, în acest an, din selecţia oficială

a FNT: „Profu’ de religie” (regia: Bobi Pricop), „Fa-
milia Tot” (regia: Bocsardi Laszlo) şi „Rinocerii”
(regia: Robert Wilson), primele două urmând să
aibă câte două reprezentaţii pe scena din capitală.

24 octombrie,  ora 21.30, în Sala
Media a Teatrului Naţional „I.L.
Caragiale” Buc ureşti.  Programul
celor  zece zile cuprinde reprezen-
taţii ale Teatrului Naţional „Radu
Stanca” din Sibiu, Teatrului Na-
ţional Cluj-Napoc a,  Teatrului

German de Stat din Timişoa-
ra, Teatrului Naţional şi Compa-
niei „Tompa Miklos” din Tg.
Mureş,  Teatrului Naţional „Vas i-
le Alecsandri” din Iaşi,  Teatrului
„Anton Pann” din Rm.  Vâlcea
ş.a. Cele mai multe sunt însă ale

ins tituţiilor buc ureş tene,  între
care Teatrul Odeon, Teatrul Me-
tropolis, Teatrul Ţăndărică, Com-
pania Passe-Partout, Teatrul Na-
ţional „I.L. Caragiale”, Teatrul de
Artă, Teatrul Nottara, Teatrul
Masca,  Teatrul ACT, Teatrul Bu-
landra,  UNTEATRU, Teatrul
Evreiesc de Stat, Teatrul de Co-
medie ş.a.
Închiderea oficială a FNT,
la Craiova

Teatrul Naţional „Marin Sores-

cu” din Craiova va participa, în
acest an, la FNT, cu trei specta-
cole. Primul, „Profu’ de religie”,
de Mihaela Mihailov, în regia lui
Bobi Pricop, va avea două repre-
zentaţii, marţi, 28 octombrie, în

Sala Atelier a Teatrului Naţional
„I.L. Caragiale” – una de la ora
18.30, cealaltă de la ora 21.00. Cel
de-al doilea, „Familia Tot”, de Or-
keny Istvan, în regia lui Bocsardi
Laszlo, se va juca, de asemenea,
tot de două ori, pe aceeaşi scenă:
miercuri, 29 octombrie, de la ora
19.00, şi joi, 30 octombrie, de la
ora 20.00.

Tot în c adrul fes tivalului bu-
cureştean va putea fi văzut şi cel
mai important proiect teatral de-
rulat în ultimii ani în România: „Ri-

nocerii”,  de
Eugene Io-
nesco, în re-
gia lui Robert
Wilson. Re-
pr ez ent aţ ia
din 2 noiem-
brie,  ora
19.00,  va
marca închi-
derea oficială
a FNT, eve-
nimentul ur-
mând să aibă
loc  la Craio-
va ,  p ent ru
pr ima  da tă

pe o altă sc enă în afara c apitalei.
O secţiune specială: MAEŞTRI

Directorul ar tistic al festivalu-
lui, Marina Cons tantinescu, pro-
pune – pe lângă spectacolele ce

vor fi prezentate în selecţia ofi-
cială – ş i o secţiune specială de
reprezentaţii ale unor evenimen-
te teatrale care prezintă unele din-
tre cele mai valoroase nume ale
teatrului românesc de astăzi. Ast-
fel, publicul va putea vedea spec-
tacole excepţionale sus ţinute de
cei pe care nu-i putem numi de-
cât MAEŞTRI.

«Nu putem să nu ţinem c ont,
indiferent de direc ţii, indiferent de
tendinţe, de suişuri sau de c obo-
râşuri, de marile nume ale sc enei
româneşti, regizori, actori, sceno-
grafi. Tot ceea c e este viu as tăzi
în teatrul românesc,  tot ceea ce
este activ şi reprezentativ, are ca
fundament arta aces tor mari ar-
tişti, gândirea lor estetic ă, precum
şi creaţiile lor.

Ca orice artă, spectacolul de
teatru nu se poate naşte din ni-
mic. El îşi trage sev a din tradi-
ţie, din modele, din „şcoală”. De
aceea, în cadrul acestei ediţii do-
resc să aduc împreună numele ex-
cepţionale, v alidate şi de marele
interes al publicului larg, care să
aducă consistenţă şi să dea va-
loare mişcării teatrale şi istoriei
teatrului românesc», spune Mari-
na Constantinescu.

Programul complet al produc-
ţiilor teatrale care vor fi prezente
în FNT 2014 poate fi consultat pe
site-ul festivalului, www.fnt.ro.

30 de tineri vor deveni „meşteri de lumi noi”
Asociaţia „Carousel Project” a lansat un nou

proiect pentru tineri, care va fi implementat în
lunile  următoare în Craiova, prin programul
„Erasmus+” al Uniunii Europene. Derulat în par-
teneriat cu organizaţia bulgară „Narodno Cita-
liste Nadejda 1871”, „Meşteri de lumi noi” are ca

scop valorizarea potenţialul creativ şi antrepre-
norial al tinerilor români şi bulgari, prin partici-
parea activă a acestora la viaţa socio-culturală şi
artistică a comunităţii şi la îmbunătăţirea calită-
ţii vieţii, creând şi recreând universul lor ime-
diat, mediul în care aceştia trăiesc.

tora de a obţine venituri optime pen-
tru un stil de viaţă confortabil sunt
reduse, tinerii au nevoie de un spa-
ţiu al lor personal în care să se re-
găsească, să se simtă în siguranţă.
Pentru a crea acest spaţiu, Asocia-

ţia „Carousel Project” a găsit o so-
luţie plăcută şi la îndemână.

În cadrul proiectului „Meşteri de
lumi noi”, 30 de tineri români şi
bulgari vor participa la ateliere de
restaurare a obiectelor de mobilier
personale, de pictură pe sticlă şi
ceramică de acasă, de legatorie
manuală, de design vestimentar şi
de realizare a păpuşilor şi a altor
obiecte de decor din materiale tex-
tile. „Universul pe care tinerii îl vi-
sează va fi plămădit inspirat şi per-
sonalizat, din obiectele vechi, prin
adoptarea unor metode inventive,
creative şi ieftine. Urmând cursul
de iniţiere în tainele antreprenoria-
tului, tinerii vor şti, la sfârşitul pro-
iectului, şi cum îşi pot deschide pro-
priile afaceri pornind de la tehnicile
învăţate, dezvoltarea spiritului an-
treprenorial al acestora fiind unul

dintre obiectivele propuse în pro-
iect”, a precizat Sorina Stăicules-
cu, preşedintele Asociaţiei „Carou-
sel Project”.

«În contextul schimbărilor şi eşe-
curilor constante la care sunt su-
puşi tinerii, astăzi, în România şi
Bulgaria, cauzate de nivelul econo-
mic scăzut, de gradul  ridicat al
şomajului şi de oferta modestă de
locuri de muncă potrivite aptitudi-
nilor şi aspiraţiilor lor creative, pro-
iectul „Meşteri de lumi noi” răs-

punde nevoii tinerilor din cele două
ţări partenere de a se dezvolta per-
sonal şi profesional, de a-şi mani-
festa creativitatea şi originalitatea,
de a-şi dobândi şi dezvolta compe-
tenţe şi abilităţi care să conducă la
creşterea şanselor de angajare, la
dezvoltarea spiritului antreprenorial,
astfel încât aceştia să îşi asigure
condiţii decente de viaţă şi confort»,
a adăugat Crizantema Rasheva, se-
cretar al „Narodno Citaliste Nadej-
da 1871”.
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ªefului Executivului din Hong Kong a ce-
rut, ieri, miºcãrii prodemocraþie „Occupy Cen-
tral”, sã punã capãt „imediat” manifestaþiilor
care perturbã de trei zile funcþionarea centru-
lui financiar al oraºului chinez, relateazã AFP.
„Fondatorii «Occupy Central» au declarat în
repetate rânduri cã dacã miºcarea devine in-
controlabilã, vor cere încetarea ei. Le cer acum
sã îºi respecte angajamentul ºi sã punã capãt
imediat campaniei lor”, a declarat Leung Chun-
ying în urma unor ciocniri, duminicã seara,
între manifestanþi ºi poliþie, care a încercat sã
îi disperseze folosind gaze lacrimogene. „Oc-
cupy Central” a respins imediat apelurile lide-
rului din Hong Kong. „Dacã Leung Chun-ying
îºi anunþã demisia, aceastã ocupaþie va înce-
ta, cel puþin provizoriu”, a declarat cofonda-
torul acesteia, Chan Kin-man, în cadrul unei
conferinþe de presã. Luni seara, câteva zeci
de mii de persoane, dintre care majoritatea stu-
denþi ºi liceeni, s-au reunit într-o atmosferã
mult mai detensionatã la Admiralty, în apro-
piere de sediul Guvernului, Causeway Bay, o

COMENTARIU

Pierde Franþa 5,8 miliarde euroPierde Franþa 5,8 miliarde euroPierde Franþa 5,8 miliarde euroPierde Franþa 5,8 miliarde euroPierde Franþa 5,8 miliarde euro
din cauza contractului Mistral?din cauza contractului Mistral?din cauza contractului Mistral?din cauza contractului Mistral?din cauza contractului Mistral?

Franþa se aflã sub focul criticilor din ca-
uza contractului Mistral, semnat cu Rusia
în 2011, pentru o valoare de 1,2 miliarde
euro, putând pierde încrederea aliaþilor sãi,
dar ºi câteva miliarde de dolari. Într-un in-
terviu acordat cotidianului „Rzeczpospoli-
ta”, ministrul polonez al Apãrãrii, Tomasz
Siemoniak, a pus în gardã Franþa asupra
repercusiunilor livrãrii navelor Mistral Ru-
siei. Antreprizele franceze participã actual-

mente la oferta în sectorul de armament ºi
energie, în valoare de 30 miliarde euro. Pe
multe segmente, Franþa este bine poziþio-
natã, dar „afacerea Mistral”, încheiatã cu
ruºii, creazã o situaþie dificilã pentru can-
didaturile franceze. În luna iunie, Polonia a
selecþionat firmele Thales (Franþa) ºi Ra-
ytheon (SUA) ca douã finaliste pentru ce-
rerea de ofertã la sistemul de apãrare anti-
rachetã în valoare de 5,8 miliarde euro.

Pentru ministrul Apãrãrii polonez, Franþa
este un membru NATO care cunoaºte opi-
niile aliaþilor sãi. La rândul sãu, Francois
Hollande a condiþionat livrarea navelor Mis-
tral de stabilizarea situaþiei în Ucraina. Nu
de mult, 14 parlamentari francezi s-au de-
plasat la Moscova în vederea apãrãrii legã-
turilor economice cu Rusia ºi implicit con-
tractul privind livrarea celor douã nave
Mistral.

Peste 3.000 de imigranþi
ºi-au gãsit moartea

în Mediteranã anul acesta
Cifra este una record: peste

3.000 de imigranþi au pierit în Ma-
rea Mediteranã din ianuarie, ceea
ce înseamnã dublu faþã de 2011,
anul „primãverii arabe”, a deplâns,
luni, Organizaþia Internaþionalã
pentru Imigrare. De la începutul
anului, potrivit OIM, s-au înregis-
trat 4.077 imigranþi morþi în lume,
din care trei sferturi – 3.072 – în
Marea Mediteranã. Din anul 2000,
peste 22.000 de imigranþi ºi-au
pierdut viaþa în Mediteranã, consi-
deratã un cimitir la porþile Euro-
pei. Persoanele decedate, de foa-

Cameron susþine cã nu ar suferi
de pe urma unei ieºiri
a Marii Britanii din UE

Premierul britanic,
David Cameron, a de-
clarat ieri cã nu ar su-
feri dacã Marea Britanie
ar pãrãsi UE, însã a pre-
cizat cã preferã ca þara
sa sã rãmânã într-o Uni-
une Europeanã reforma-
tã, în urma unei înþele-
geri cu Bruxellesul, re-
lateazã Reuters. Came-
ron, care a promis sã re-
negocieze apartenenþa
Marii Britanii la UE îna-
inte de a oferi electoratului posibi-
litatea de a alege între rãmânerea
sau ieºirea din blocul comunitar, în
cadrul unui referendum pânã în
2017, se aflã sub presiunea Parti-
dului pentru Independenþa Marii
Britanii (UKIP) ºi a unora dintre
propriii parlamentari pentru a-ºi
consolida retorica privind Europa.
Întrebat în legãturã cu o afirmaþie
de la începutul acestei luni, potri-
vit cãreia ar fi fost întristat sã vadã
cã Scoþia pãrãseºte Regatul Unit,
Cameron a afirmat: „Am sentimen-
te de o mie de ori mai puternice faþã

ªeful Executivului din Hong Kong cere încetarea imediatã a manifestaþiilor

me sau frig, înecate sau asfixiate,
erau originare din Africa ºi Orien-
tul Mijlociu. Peste 112.000 de imi-
granþi, lipsiþi de documente de iden-
titate, au fost surprinºi de autori-
tãþile italiene, în primele opt luni ale
anului, adicã de trei ori mai mulþi
decât în întreg anul 2013. Cei mai
mulþi sosiþi în Italia în acest an sunt
sirieni, din cauza ravagiilor rãzbo-
iului civil în þara lor. Urmeazã apoi
eritreeni, care fug din þara lor pen-
tru a scãpa de represiunea brutalã
a puterii, serviciul militar pe viaþã
ºi munca forþatã ºi neremuneratã.

de Regatul nostru Unit decât faþã
de Uniunea Europeanã”. Chestionat
dacã ar suferi din cauza unei ieºiri a
Marii Britanii din UE, el a adãugat:
„Regatul Unit era o chestiune de du-
rere. Aceasta este o chestiune de
pragmatism: Ce este mai bine pen-
tru Regatul Unit? Cum obþinem ce
este mai bun pentru Marea Brita-
nie? Acestea sunt lucrurile faþã de
care am sentimente puternice”. To-
tuºi, cea mai bunã opþiune pentru
Marea Britanie este sã-ºi reformeze
relaþiile cu UE ºi sã rãmânã stat
membru, a subliniat el.

zonã comercialã, ºi Mong Kok din Kowloon,
în faþa insulei Hong Kong, pe continent. Ei
protesteazã faþã de decizia Beijingului, anun-
þatã în luna august, de a introduce votul direct
pentru alegerea ºefului Guvernului începând
din 2017, pãstrând însã controlul asupra can-
didaturilor ºi l-au criticat pe Leung Chun-ying,
a cãrui imagine cu dinþi de diavol a fost plim-
batã de mulþime. În pofida anunþului din cur-
sul zilei privind retragerea scutierilor, mani-
festanþii ºi-au confecþionat þinute de luptã, aco-
perindu-ºi hainele cu plastic ºi înfãºurându-ºi
feþele cu folie alimentarã.

Pe de altã parte, Beijingul pãrea dispus, ieri,
sã se înarmeze cu rãbdare în privinþa protes-
telor din Hong Kong, potrivit relatãrilor din
presa oficialã, care face apel la „raþiune”, în
ajunul Zilei Naþionale a Chinei. Foarte discretã
în privinþa manifestaþiilor din fosta colonie
britanicã, presa oficialã de la Beijing ºi în spe-
cial postul naþional de televiziune, ºi-au îndrep-
tat atenþia în principal asupra ceremoniilor pro-
gramate la 1 octombrie, care vor fi marcate

de prezenþa în Piaþa Tiananmen a preºedinte-
lui Xi Jinping, însoþit de membri din conduce-
rea Partidului Comunist chinez (PCC). „Sã lã-
sãm raþiunea sã prevaleze”, titra într-un edito-
rial „China Daily”, cotidianul oficial de limbã
englezã. „Este greu de crezut cã se poate ajun-
ge la o societate mai bunã prin acþiuni violen-
te”, adãuga cotidianul, care lansa un nou atac
la adresa „extremiºtilor politici” aflaþi la con-
ducerea miºcãrii de protest „Occupy Central”.
Retragerea forþelor de intervenþie aratã cã au-
toritãþile din Hong Kong „pot da dovadã de
reþinere”, pentru ca „locuitorii sã realizeze dau-
nele provocate de manifestanþi”, mai averti-
zeazã cotidianul chinez. Pe de altã parte, „Co-
tidianul Poporului”, publicaþia Partidului Co-
munist, subliniazã, într-un comentariu, cã or-
ganizatorii manifestaþiilor dau dovadã de dis-
preþ faþã de „statul de drept”. China se pregã-
tea, începând de ieri, pentru o sãptãmânã de
evenimente pentru a marca Ziua Naþionalã, iar
autoritãþile de la Beijing au cenzurat masiv in-
formaþiile provenind din Hong Kong.

Kabulul a semnat un acord
de securitate bilateral
cu Washingtonul

Afganistanul a semnat, ieri,
un acord de securitate (BSA) care
autorizeazã prezenþa militarã
americanã pe teritoriul Afganis-
tanului ºi dupã retragerea
trupelor NATO, prevãzutã pentru
sfârºitul anului 2014, într-un
gest al noului preºedinte afgan,
Ashraf Ghani, de a reveni la
relaþii mai amicale cu Washingto-
nul, relateazã France Presse.
Acordul, aºteptat de mult timp, a
fost semnat la Kabul, de cãtre
ambasadorul american James
Cunningham ºi consilierul afgan
pentru securitatea naþionalã,
Hanif Atmar, la o zi dupã
învestirea noului preºedinte
afgan. Fostul preºedinte, Hamid
Karzai, care a pãrãsit luni
funcþia în mod oficial, a refuzat
sã semneze acest document.
Alianþa se pregãteºte sã-ºi
retragã trupele din þarã pânã la
sfârºitul acestui an. Dupã
aceasta, în Afganistan ar urma
sã rãmânã câteva mii de militari
americani pentru instruirea
forþelor armatei afgane ºi
poliþiei, care vor trebui sã-ºi
asume întreaga responsabilitate
pentru securitatea þãrii.

Echipele de salvare
au suspendat cãutãrile în urma
erupþiei vulcanului Ontake
din cauza cutremurelor

Echipele de salvare s-au întors,
ieri dimineaþã, la poalele munte-
lui Ontake din Japonia, intrat în
erupþie sâmbãtã, dar operaþiunea
a fost opritã dupã doar câteva
zeci de minute, din cauza cutremu-
relor provocate de vulcan, au
anunþat autoritãþile, citate de
AFP. „Cãutãrile terestre au
reînceput la ora 06.20 (00.20 ora
României), dar au fost suspendate
la ora 07.05 din cauza trepidaþii-
lor”, a explicat un oficial din
cadrul prefecturii Nagano.
„Echipele de salvare (câteva sute
de persoane) aºteaptã pe munte ºi
sunt gata sã fie evacuate, dacã va
fi cazul”, a adãugat un purtãtor
de cuvânt al poliþiei municipale.
Imaginile televizate aratã nori
mari de vapori ºi fum amestecat
cu cenuºã ºi gaze toxice, a cãror
amploare a crescut începând de
luni. „Trebuie sã se evite o
catastrofã secundarã”, subliniazã
autoritãþile, deoarece chiar dacã
nu este cazul încã, o recrudescenþã
a cutremurelor poate fi un semn al
unei noi erupþii, aminteºte agenþia
de meteorologie. Potrivit ei,
cutremurele, care s-au diminuat de
sâmbãtã, s-au reluat în cursul
nopþii. De sâmbãtã, când vulca-
nul a început sã erupã, ºi pânã
luni, sute de militari, pompieri ºi
poliþiºti trimiºi pe teren au
descoperit 36 de persoane în stop
cardiac. Circa 300 de excursioniºti
se aflau la acel moment cãtre
vârful Ontake, de 3.067 metri
altitudine, situat între prefectuile
centrale Nagano ºi Gifu. Doar 12
corpuri au putut fi coborâte.
Circa 69 de persoane au fost
rãnite.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã

a  Finanþelor  Publice  Craiova - Administra-
þia  Judeþean ã a Finanþelor Publice Dolj or-
ganizeazã licitaþii publice în condiþiile pre-
cizate de O.G. nr. 92/2003 rep. privind Co-
dul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P.
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1. SC SUPREMA G. SMP
SRL, Craiova, cartier Mofleni, str Abatoru-
lui, bl M1, jud Dolj, cod identificare fiscalã
14370224 în data de 15.10.2014, ora 11,00
pentru vânzarea bunurilor: exhaustor  mo-
bil CORAL HOBBY, preþ pornire licitaþie 175
lei; maºinã de ambalat IMV, preþ pornire lici-
taþie 1.140 lei; masã tip calculator, preþ por-
nire licitaþie 10 lei; masã birou, preþ pornire
licitaþie 20 lei; scaun, preþ pornire licitaþie
15 lei; scaune cu defect 2 buc, preþ pornire
licitaþie 10 lei/buc; dulap, preþ pornire licita-
þie 30 lei; corp bibliotecã, preþ pornire licita-
þie 20 lei; masã, preþ pornire licitaþie 10 lei;
raft, preþ pornire licitaþie 20 lei; vestiar 3 usi,
preþ pornire licitaþie 130 lei; vestiar, preþ por-
nire licitaþie 90 lei; carucior, preþ pornire li-
citaþie 110 lei; fotoliu, preþ pornire licitaþie
65 lei; fotoliu defect, preþ pornire licitaþie 40
lei, amplasate la sediul societãþii ºi aparat
de curãþat chimic Suprema Ex12.3L defect,
preþ pornire licitaþie 2.225 lei situat în incin-
ta societãþii de Salubritate din str. Fluturi,
Craiova. 2.SC MOBIPET SRL Craiova, str
Emil Girleanu, nr. 10, bl 58B, sc1, ap2, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 15661566 in
data de 15.10.2014, ora 15,00 pentru vânza-
rea bunurilor: capsator pneumatic BeA 90/
40-711, preþ pornire licitaþie 360 lei; capsa-
tor pneumatic BeA 14/50-800, preþ pornire
licitaþie 660 lei; sistem calculator (unitate
centralã AMD Duron1.21Ghz+monitorCRT
LiteOn17’’), preþ pornire licitaþie 110 lei, am-
plasate la sediul societãþii si maºinã de cu-
sut industrialã UM  Cugir Super, seria MCI-
966-4887, preþ pornire licitaþie 150 lei, am-
plasatã la punctul de lucru din Craiova, str
Caracal, nr. 105. 3.SC BEAUTY HOUSE SRL
Craiova, bdul Oltenia, nr.30, bl. 25, sc.6, ap.9,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 19145878
în data de 16.10.2014, ora 11,00 pentru vân-
zarea bunului: autoturism DACIA 1310CL
Break, an fabricaþie 1998, nr înmatriculare
DJ-06-TLL, preþ pornire licitaþie 300 lei. Am-
plasare: sediul societãþii. 4. SC AMALINA
TACHE  COM SRL Craiova, str Cl Bucureºti,
nr. 110, bl N6, sc1, ap 12, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 5653566 în data de
16.10.2014, ora 15,00  pentru vânzarea bu-
nurilor: autoturism Dacia 1310CL Break, an
fabricaþie 1996, nr înmatriculare DJ-03-DXM,
preþ pornire licitaþie 280 lei; autoutilitarã Re-
nault Kangoo, an fabricaþie 1998, nr. înma-
triculare DJ-09-NUD, preþ pornire licitaþie
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2.380 lei. Amplasare: sediul societãþii. 5.SC
RECICLING TECHNOLOGI SRL Craiova, b-
dul Carol I, nr. 6, bl. 21A, sc.2, ap.3, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 17717230 în data de
17.10.2014, ora 11,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: sistem de ventilaþie(compus din
5buc aparat aer condiþionat Inventor AI-24/
AO-24 ºi 1 buc aparat aer condiþionat In-
ventor XI-24/XO-24) preþ pornire licitaþie
4.850 lei,sistem de climatizare coloanã In-
ventor VIRFI-30/VIRFO-30, preþ pornire lici-
taþie 1.950 lei, aparat gheaþã AGS850/WP,
preþ pornire licitaþie 3.200 lei, expresor ca-
fea semiautomatic La Pavoni BAR 3M, 2buc,
preþ pornire licitaþie 3.450 lei/buc, raºniþã
cafea automaticãp La Pavoni ZIP AUTOMA-
TICO, 2buc, preþ pornire licitaþie 550 lei/buc,
sistem audio profesional (compus din  2buc
mixer Vestax PMC-06ProVCA, 2buc compact
disc player CDJ-1000MK3, 2buc boxe Elec-
tro-Voice EVID 4,2W, 1buc subwoofer  activ
18 ’’ the box Pro Speaker TA 18), preþ por-
nire licitaþie 4.100 lei,  canapea 3 locuri, 5buc,
preþ pornire licitaþie 1.600 lei/buc; canapea
2 locuri, 2 buc, preþ pornire licitaþie 1.300
lei/buc; canapea 3 buc, preþ pornire licitaþie
2.100 lei/buc; canapea 2buc, preþ pornire
licitaþie 1.900 lei/buc; TV  LCD Philips 37'’,
5buc, preþ pornire licitaþie 550 lei/buc. Am-
plasare: sediul societãþii. 6.SC V.A.I.  ADRI-
CONF  INVESTEMENT SRL Pieleºti, str. Ale-
ea 2 Calea Bucureºti, km 9, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 27031793 în data de
20.10.2014,ora 10,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: autoturism FORD S-MAX  TREND,
an fabricaþie 2007, nr înmatriculare DJ-08-
DRI, preþ pornire licitaþie 13.720 lei; autotu-
rism OPEL  CORSA, an fabricaþie 2006, nr
înmatriculare DJ-29-DRI, preþ pornire licita-
þie 4.400 lei; autoutilitarã MS ESPANA(MER-
CEDES VITO), an fabricaþie 2006, nr înmatri-
culare DJ-02-DRI, preþ pornire licitaþie 16.540
lei; grup electrogen trifazat, preþ pornire li-
citaþie 15.415 lei; maºinã de cusut cheita
Brother KE 430-D01, preþ pornire licitaþie
1.490 lei; maºinã de cusut butonierã Brot-
her HE800 A-3, preþ pornire licitaþie 1.045
lei.. Amplasare: sediul societãþii. 7. SC  A&M
COMP  SRL, Craiova, str. Calea Bucuresti,
bl. 21E, sc.1, ap.2, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 14569511 în data de 20.10.2014, ora
13,00 pentru vânzarea bunului: teren intra-
vilan în supf de 7000 mp situat în loc. Po-
dari, str. Principalã, nr.1 cu nr cadastral 155/
3/2/2, CF 30464 Podari, preþ pornire licitaþie
92.250 lei. 8. PRESTCOMPROD  SCA  Craio-
va, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 3440570 în data de
20.10.2014, ora 15,00 pentru vânzarea bu-
nului: - clãdire-C2 sectia 2 producþie in su-
prafaþã de  Sc 594,33 mp, situatã în Craio-
va, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A,nr.cadas-

Anunþul tãu!
tral provizoriu 17268,CF 35883, preþ porni-
re licitaþie 730.500 lei. Menþionam faptul cã
terenul de 528,61 mp este proprietatea Pri-
mariei Craiova. Preþurile  nu includ TVA. In-
vitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri  sã înºtiinþeze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de datele sta-
bilite pentru vânzare, menþionate mai sus.
Cei interesaþi în cumpãrarea  bunurilor sunt
invitaþi sã  prezinte, pânã  la termenele de
vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie,
pana în ziua precedentã termenelor de vân-
zare: oferte de cumpãrare; în cazul vânzarii
la licitaþie, dovada plaþii taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub forma scri-
sorii de garanþie bancarã reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei care se pla-
teºte in lei, în contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împu-
ternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC; pen-
tru persoanele juridice strãine, actul de în-
matriculare tradus în limba românã; pentru
persoanele fizice române,copie de pe actul
de identitate; dovada emisã de creditorii fis-
cali cã nu au obligaþii fiscale restante  (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în
raza carora se aflã domiciliul sau sediul ofer-
tantului – valabile la data licitaþiei), urmând
sã se prezinte la datele stabilite pentru vân-
zare ºi la locurile fixate în acest scop. Im-
potriva prezentului înscris,cel interesat poa-
te introduce contestaþie la instanþa judeca-
toreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã ,
în conformitate cu prevederile art.172 ºi art
173 din OG nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar în caz con-
trar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de
participare nu se restituie ofertanþilor care
nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de ad-
judecare, precum ºi adjudecãtarului care
nu a platit preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9
alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Co-
dul de procedurã fiscalã , republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, când ur-
meazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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CERERI SERVICIU

Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local Cra-
iova. Relaþii la telefon:
0770/607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

PRESTÃRI SERVICII
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon:
0761/ 329.958.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/227.092;
0756/513.637.
Vând garsonierã bloc
G 5, aap.58. Telefon:
0763/ 506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
orã din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.

Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 -
20.00.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând pãdure 20 ha -
Gorj. Telefon: 0760/
960.192.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon: 0762/
109.595.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Teasc, judeþul

Dolj organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadã nedeter-
minatã a funcþiei publice de execuþie va-
cante de Inspector, clasa I, grad profe-
sional superior, Compartiment Urba-
nism din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului Comunei Teasc. Con-
cursul se va desfãºura conform calen-
darului urmãtor: -dosarele de înscriere
a candidaþilor la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, partea a III-a; - Proba scrisã în
data de 10.11.2014, ora 10.00; - interviu
în data de 12.11.2014, ora 10.00. Detalii
privind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile la se-
diul Primãriei Comunei Teasc cu sediul
în Com. Teasc, sat Teasc, Str.Bechetu-
lui, nr. 197, telefon: 0251.370.728,
0251.370.788 ºi pe pagina: http://
www.primariateasc.ro.

ÎN conformitate cu prevederile Le-
gii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, titularul inv-
Tudor Rebeca Iuliana, împuternicit al
Enechescu Adrian Ninel, Craiova,
Str.Arþarului, nr.3, tel.0740.913.702, (de-
numirea, adresa, nr. de telefon), inten-
þioneazã sã solicite de la A.N. „Apele
Române”- Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu, aviz de gospodãrire a apelor,
pentru realizarea lucrãrilor „Construi-
re Canalizare 700ml, Staþie de Epurare
Ape, Reþea alimentare cu apã”, Strada
Ghiocelului, Comuna Pieleºti, Judeþul
Dolj, amplasate în bazinul hidrografic
Olt, subbazin pârâu Teslui, Comuna Pie-
leºti, Judeþul Dolj. Aceastã investiþie
este nouã. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de gospodã-
rire a apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã. Persoa-
nele care doresc sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului sau la adresa:
Str.Ghiocelului, Comuna Pieleºti, Jude-
þul Dolj, Bradis Paul- tel. 0740.913.702,
dupã data de 29.09.2014. 
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COMUNA CÂRCEA organizeazã în data de 29. 10. 2014,
ora 9.00 concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi va-
cante , în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã

1. inspector de specialitate în cadrul compartimentului
urbanism ºi amenajarea teritoriului

2.  auditor în cadrul compartimentului de audit public intern
Condiþii specifice de participare la concurs
Inspector de specialitate în cadrul compartimentului ur-

banism ºi amenajarea teritoriului
1) studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã

de licenþã sau echivalentã din domeniile arhitecturii/urbanis-
mului/ construcþiilor si instalaþiilor aferente construcþiilor.

2) vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
3) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office,

Internet Explorer.
Auditor
1) studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-

pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma
de licenþã sau echivalentã, în domeniul:

· ªtiinþe economice
2) certificat de atestare valabil pentru auditor intern
3)vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
4) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office,

Internet Explorer.
Depunerea dosarelor de înscriere se face pânã la data de

17.10.2014, orele 14 la sediul instituþiei.
Relaþii suplimentare la Primãria Cãrcea, tel.

0251458121, 0251458107.

Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.

Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova anunþã scoaterea la concurs a posturi-
lor specifice Comitetului Director, ºi anume:

- director financiar  – contabil – în perioada 27-29 octombrie 2014;
- director medical ºi director de îngrijiri - în perioada 28-30 octombrie 2014.

Concursul se va desfãºura în conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/
12.02.2007, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare ºi desfãºurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcþiilor specifice Comitetului Director din
spitalele publice - ºi va cuprinde urmãtoarele probe de evaluare:

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL:
a) test - grilã / lucrare scrisã de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia speci-

ficã a postului, probã care se va susþine pe data de 27.10.2014 - orele 12. Acesta se
va desfãºura pe durata a cel mult 3 ore.

b) susþinerea proiectului / lucrãrii de specialitate pe o tema de specialitate
din domeniul de activitate al postului, probã care se va susþine pe data de  28.10.2014
– orele 16,00;

c) interviul de selecþie, probã care se va susþine pe data de 29.10.2014,
orele 13,00.

DIRECTOR MEDICAL ªI DIRECTOR ÎNGRIJIRI:
a) test - grilã / lucrare scrisã de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia speci-

ficã a postului, probã care se va susþine pe data de 28.10.2014 - orele 12. Acesta se
va desfãºura pe durata a cel mult 3 ore.

b) susþinerea proiectului / lucrãrii de specialitate pe o tema de specialitate
din domeniul de activitate al postului, probã care se va susþine pe data de  29.10.2014
– orele 16,00;

c) interviul de selecþie, probã care se va susþine pe data de 30.10.2014,
orele 13,00.

Criteriile de selecþie a candidaþilor, conþinutul dosarului de înscriere,
temele pentru proiectul/ lucrarea de specialitate ºi bibliografia pentru concurs se gã-
sesc afiºate la sediul spitalului, din strada Tabaci, nr.1 precum ºi pe pagina de internet
a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova : http://www.scjuc.ro.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, pânã la data de
17 octombrie 2014,  orele 15,00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/502200-Int.205- Serviciul
Resurse Umane.Cârcea str. Vulturi te-

ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Munteni lor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6, fabrica-
þie  2006, full optional,
xenon, navigaþie, im-
pecabil, piele. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato, fa-
bricaþie 1997, motor 2.5
Diesel, consum 7%, cui
pentru remorcã. Tele-
fon: 0768/254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând calorifere meta-
lice dimensiunile 200
cmx 50 cm, copertinã
pentru magazine 6 m
lungime x 1,40 m. Te-
lefon: 0744/391.195.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/ 60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo -2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie viteze,
reductor tracþiune, trio-
dinã 380V ºi alte piese.
Telefon: 0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.

DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica, regulator gaze
ºi 2 arzãtoare sobe. Te-
lefon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
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angajeazã fasonator
mecanic (drujbist),
cu experienþã de
minim 2 ani.
Relaþii la telefon:

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

OMV Petrom vinde proprie-
tãþi în incinta Complexului
Doljchim, Str. Mihai Eminescu
nr.105 (E70), Com. Iºalniþa,
jud. Dolj, astfel:

- Teren 3.788 mp, în apropie-
re de Termocentrala Iºalniþa;

- Teren 4.414 mp, cu acces
din drumul adiacent Termo-
centralei Iºalniþa.

Detalii la assetsale@petrom.com.

Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei.
Telefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau schimb calori-
fere de tablã puþin folosit
cu un calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folosit.
Telefon: 0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
Închiriez garsonierã
decomandatã, cartier
1 Mai, zona Medicinã.
350 Ron/lunã. Cer ga-
ranþie. Telefon: 0771/
217.032.

Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez apar-
tament 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunã-
tãþit, centralã, stradal
zona Cinematograf Cra-
ioviþa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate).
Telefon: 0770/661.418;
0351/422.633.

Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez gar-
sonierã mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/975.992.
MATRIMONIALE
Caut doamnã serioa-
sã 40 ani pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0784/915.029.

DIVERSE
Caut þesãtoare cu mun-
cã la domiciliu în rãz-
boaie manuale din ju-
deþul Dolj, Gorj ºi Olt.
Telefon: 0723/684.511;
0351/805.415.

PIERDERI
Pierdut Contracte Asisten-
þã Juridicã seria: 209301-
209350, Împuterniciri Avo-
caþiale seria: 404651-
404700, Chitanþier perso-
nalizat av. Boºileanu Alec-
sandru seria: DJ Nr.
0000101 - 0000150. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Rica, ªtefan, Simona ºi
Mircea Ardeleanu regre-
tã profund trecerea în
eternitate a bunei lor
prietene CORNELIA
GHEORGHE ºi exprimã
sincere condoleanþe fa-
miliei îndurerate. Bunul
Dumnezeu sã-i primeas-
cã sufletul ei nobil în rân-
dul celor cuvioºi ºi
drepþi. Odihneascã-se în
pacea cea veºnicã!
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Selecþionatele Dolju-
lui, formate din juniori
nãscuþi în 1999 ºi 2000,
întâlnesc în aceastã
dupã-amiazã, pe stadio-
nul Electro, din Valea
Roºie, în meciuri de ve-
rificare, selecþionatele
similiare ale judeþului Olt.

Avându-l la comandã
pe Marian Calafeteanu,
primii vor evolua cei mai
mici dintre copii, înce-
pând cu ora 15:00, în
timp ce echipa celeilalte
grupe, pregãtite de Mu-
gurel Guºatu, va intra pe
gazon un ceas ºi jumã-
tate mai târziu.

Loturile convocate au urmã-
toarea componenþã:

Selecþionata 1999: Andrei Vlad,
Florin Borta, Robert Bogdan, Andrei
Bãloi, ªtefan Marcov, Remus Ena-
che, Bogdan Þoiu, Radu Bîrzan,

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Astãzi

GRUPA A: Malmo (0p) – Olympiakos (3p), Atl. Madrid (0p) –
Juventus (3p).

GRUPA B: FC Basel (0p) – Liverpool (3p), Ludogoreþ (0p) – Real
M. (3p).

GRUPA C: Zenit S.P. (3p) – AS Monaco (3p), Leverkusen (0p) –
Benfica (0p).

GRUPA D: Arsenal (0p) – Galatasaray (1p), Anderlecht (1p) –
Dortmund (3p).

Cu excepþia partidei dintre Zenit ºi Monaco (ora 19:00), celelalte
jocuri sunt programate la ora obiºnuitã, 21:45.

Asearã dupã închiderea ediþiei

GRUPA E: ÞSKA Moscova (0p) – Bayern M. (3p), Man. City (0p)
– AS Roma (3p).

GRUPA F: Paris SG (1p) – FC Barcelona (3p), APOEL Nicosia
(0p) – Ajax (1p).

GRUPA G: Sporting L. (1p) – Chelsea (1p), Shalke (1p) – Maribor
(1p).

GRUPA H: ªahtior (1p) – FC Porto (3p), BATE Borisov (0p) – Ath.
Bilbao (1p).

„Dublã” cu vecinii din Olt

Selecþ ionate le  Do l ju lu i ,  g rupe leSe lecþ ionate le  Do l ju lu i ,  g rupe leSe lecþ ionate le  Do l ju lu i ,  g rupe leSe lecþ ionate le  Do l ju lu i ,  g rupe leSe lecþ ionate le  Do l ju lu i ,  g rupe le
1999 ºi  2000, joacã, azi ,  pe Electro1999 ºi  2000, joacã, azi ,  pe Electro1999 ºi  2000, joacã, azi ,  pe Electro1999 ºi  2000, joacã, azi ,  pe Electro1999 ºi  2000, joacã, azi ,  pe Electro

Mihai Bonciog, Alexandru Guºatu,
Rãzvan Gunie, Lucian Buzan, Ale-
xandru Dinu, Henry Kim Du-Ho,
ªtefan Pãcionel, Petre Todea (toþi
CSU Craiova), Alexandru Nedeanu,
Alexandru Gheorghe (ambii ªcoala
de Fotbal Gicã Popescu), Adrian Fie-

raru (CFR Romgaz
Craiova), Robert Riza,
Radu Negru, Sergiu
Dumitru (toþi Fortuna
Craiova). Antrenor:
Mugurel Guºatu.

S e l e c þ i o n a t a
2000: Simion Velcu,
Andrei Bobonete, Ale-
xandu Olteanu, Sorin
Sima, Hristos Vadasis,
Marian ªerban, Andrei
Lepãdatu, Alexandru
Gîrbiþã, Viorel Zbona,
Adrian Nichifor, Ma-
rius Albãstroiu, David
Stãnculescu (toþi CSU
Craiova), Alexandru

Vulpe, Adrian Stan, Andrei Pãtra, Ro-
bert Ciocioiu (toþi CFR Romgaz),
Alin Drãghici, Niþu Cãtãlin, Ionuþ
Zamfir, Adrian Lambu (toþi Fortuna
Craiova), Iulian Ciuticã, Adrian Li-
xandru (Dinamyk Craiova). Antre-
nor Marian Calafeteanu.

LIGA CAMPIONILOR –
FAZA GRUPELOR –

ETAPA A 2-A

Echipa de fotbal a Inspectoratului de Poliþie al jude-
þului Dolj a participat sâmbãtã, 27 septembrie, la Finala
Cupei „Internacional Police Association” România 2014,
întrecere gãzduitã de Compexul Sportiv Sydney Izvo-
rani ºi pe care a încheiat-o pe poziþia secundã.

Au mai participat 7 echipe ale structurilor membre
IPA din Bucureºti ºi judeþele Mureº, Suceava, Satu
Mare, Prahova, Bacãu ºi Cãlãraºi, câºtigãtoare ale fa-
zelor zonale.

Faza Naþionalã s-a jucat în sistem eliminatoriu. Echi-
pele au fost formate din 6 jucãtori, 5 + 1 portar. În
ultimul act, poliþiºtii doljeni s-au înclinat în faþa celor de
la Suceava, scor 0-3. Anterior, ei eliminaserã echipa

FOTBAL

Poliþiºtii doljeni, locul secund
la Faza Naþionalã a IPA

Poliþiei Capitalei ºi pe cea a judeþului Mureº, câºtigând
cu 2-1, respectiv 8-1.

Graþie rezultatului de sâmbãtã, echipa IPJ Dolj s-a
calificat Turneul „Internacional Police Association”
Olanda 2014, care se va disputa în intervalul 4-10 oc-
tombrie, cu participarea a peste 170 de formaþii din 38
de þãri.

Echipa antrenatã ºi coordonatã în teren de Budricã
Gheorghe a avut urmãtoarea componenþã: Ilie Alin,
Surcel Doru (portari), Ilie Mircea, Popescu Victoraº,
Niculin Alin, Dinuicã Laurenþiu, Bortofleac Marius, ªtoiu
Bogdan, Prunã Radu, Achim Lucian, Pãtru Constan-
tin, Stuparu Constantin, Cãlãrãºanu Cãtãlin (jucãtori).

Simona Halep (2 WTA) a învins-o,
ieri, pe Lin Zhu (167 WTA), jucãtoare
necunoscutã pentru ea, cu scorul de 7-
5, 6-4 în turul doi la Beijing, turneu do-
tat cu 5.427.105 de dolari.

Deºi nu mai jucase pânã acum îm-
potriva unei sportive din Top 10, chi-
nezoaica i-a dat mari bãtãi de cap
Simonei în special în primul set,
atunci când a condus cu 4-3 ºi min-
ge de break. Constãnþeanca a ieºit
din încurcãturã printr-un serviciu doi
impecabil, iar acela a fost un mo-
ment crucial în economia manºei.
Halep s-a desprins pe tabelã la 7-5
graþie a trei game-uri consecutive,
ultimul la 0, însã emoþiile nu aveau
s-o pãrãseascã. Pe lângã jocul cu-
rajos al rapidei Lin, au apãrut ºi du-
rerile musculare.

Românca a chemat doctorul în
câteva rânduri, la pauza dintre se-

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Ludogoreþ – Real

Madrid.
DIGI SPORT 2
17:00 – BASCHET (M) – Cupa României: BC Timi-

ºoara – U Banca Transilvania / 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Zenit – Monaco, Atl. Madrid – Juven-
tus.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ASC Potais-

sa Turda – HCM Constanþa / 19:30 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – ASC Corona Braºov /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Arsenal – Galatasa-
ray.

DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Zenit –

Monaco, Ludogoreþ – Real Madrid.
DOLCE SPORT 2
7:30, 11:30, 14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Bei-

jing, în China / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Atl.
Madrid – Juventus.

EUROSPORT
20:00 – CURSE DE MOTOCICLETE – Liga Naþiona-

lã, în Suedia: finala.

Halep – în “optimi” la Beijing,
unde o va înfrunta pe nemþoaica Petkovic

turi râmânând minute bune la vestiare
pentru a primi îngrijiri medicale. Chiar
ºi în astfel de condiþii, experienþa a fã-
cut diferenþa în manºa secundã. Simo-
na a reuºit un break decisiv la 4-3, ºi-a
fãcut serviciul fãrã emoþii, ca apoi fa-

vorita gazdelor sã smulgã  din nou ro-
pote de aplauze. Lin Zhu a salvat cinci
mingi de meci, s-a apropiat la 5-4 ºi
Simona Halep nu-ºi mai putea permite
încã un set cu prelungiri.

Halep a închis o partidã care a durat o
orã ºi jumãtate ºi în care cele douã
au impresionat cu procentajul de
la serviciu: Simona cu primul
(77%) ºi Zhu cu al doilea (64%).

Eleva lui Wim Fissette o va în-
frunta în “optimi” pe Andrea Pet-
kovic (Germania, 17 WTA), cea
care a învins-o în turul doi pe
Madison Keys (SUA, 32 WTA)
cu 6-2, 6-3. Astfel, vom asista pe
hardul asiatic la o reeditare a se-
mifinalei de la Roland Garros. Ro-
mânca s-a impus pe 5 iunie cu 6-
2, 7-6, pentru ca apoi sã piardã în
ultimul act de la Paris în faþa ru-
soaicei Maria ªarapova.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

FOTBAL – JUNIORI
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 9 7 1 1 20-6 22
CFR Cluj 9 7 1 1 18-4 22
Astra 9 6 1 2 19-7 19
Dinamo 9 5 3 1 17-8 18
Petrolul 9 5 2 1 19-9 17
ASA 9 4 3 2 13-8 15
Botoşani 9 4 2 3 11-14 14
Gaz Metan 9 3 3 3 12-13 12
Ceahlăul 9 3 3 3 10-15 12
Craiova 9 3 2 4 8-14 11
Pandurii 9 2 4 3 10-12 10
FC Braşov 9 2 4 3 11-14 10
„U” Cluj 9 2 2 5 8-10 8
Rapid 9 2 2 5 6-14 8
Chiajna 9 2 2 5 8-17 8
Viitorul 9 1 3 5 8-14 6
Oţelul 9 1 2 6 4-14 5
CSMS Iaşi 9 0 4 5 5-14 4

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 9-a
CSMS Iaşi – Chiajna 1-2
Au marcat: Creţu 19 / Pena 26, Wellington 36.
Gaz Metan – Ceahlăul 2-2
Au marcat: Tahar 46, D. Roman 86 / Dumitraş 20, Margine 36.
FC Botoşani – FC Braşov 0-0
Rapid – Dinamo 0-3
Au marcat: Cordoş 38, Alexe 83, Bărboianu 90 – pen.
„U” Craiova – ASA Tg. Mureş 1-0
A marcat: Brandan 27 - pen
Viitorul – Petrolul 1-3
Au marcat: Daminuţă 38 / Tamuz 74, Astafei 83, 90.
Steaua – Astra 0-0
Pandurii – Oţelul 4-0
Au marcat: M. Roman 57, 60, Matulevicius 59, 82.
CFR Cluj – „U” Cluj 1-0
A marcat: Tiago Lopes 90.

Echipa de baschet a Craiovei în-
cepe sezonul oficial pe teren propriu
cu un meci de gală, încercând să
răstoarne rezultatul din tur din Cupa
României în faţa campioanei Asesoft
Ploieşti. Deficitul este de 6 puncte,
iar acesta poate fi recuperat, după
cum declară jucătorii, antrenorii şi
conducerea echipei de baschet. Că-
pitanul Cătălin Petrişor a ieşit la ram-
pă cu declaraţii optimiste înaintea
partidei de mâine seară, ora 19. „Sun-
tem încrezători că putem produce
surpriza în Cupa României şi aştep-
tăm lumea la sală pentru un meci
mare, să ne calificăm în faza urmă-
toare. Îi respectăm şi suntem con-
ştienţi de valoarea adversarilor, dar
nimeni nu este de neînvins, mai ales
că diferenţa de scor şi de joc în tur
nu a fost mare” spune coordonato-
rul Craiovei, revenit în vara aceasta
după un împrumut de un an la BC
Timişoara.

Antrenorul Andelko Mandic este
interesat atât de scor, în condiţiile în
care şi eliminarea la o diferenţă mică
ar conta în cazul prinderii locului de
lucky-looser, dar şi de jocul echipei,
în perspectiva debutului campiona-
tului, care pentru Craiova înseamnă
o deplasare la Târgu Jiu pentru der-
by-ul Olteniei, cu Energia Rovinari.
„Asesoft are prima şansă, era evi-
dent acest lucru de la tragerea la

Clasamentul Ligii
Naţionale

1. Corona Braşov 19
2. HCM Baia Mare 18
3. SCM Craiova 18
4. CSM Bucureşti 17
5. Dunărea Brăila 15
6. HCM Roman 11
7. HC Zalău 9
8. Unirea Slobozia 9
9. HCM Vâlcea 8
10. Cetate Deva 7
11. Alexandrion Cluj 5
12. Neptun Constanţa 3
13. CSM Ploieşti 3
14. Mureşul 0

Handbalistele de la SCM Craio-
va au urcat pe podiumul Ligii Na-
ţionale, după ce au câştigat la masa
verde punctele din meciul cu CSM
Bucureşti, cea mai puternică echi-
pă a campionatului. La Comisia de
Competiţii a FRH se stabilise men-
ţinerea rezultatului din teren, 26-

14, dar, la Comisia de Apel, CSM
Bucureşti a pierdut partida cu sco-
rul de 10-0, fiind penalizată şi cu
un punct. Formaţia din Bănie a fă-
cut contestaţie la finalul meciului,
deoarece gazdele nu au avut an-
trenori pe bancă, aşa cum prevede
regulamentul, aceştia neavând ecu-

soanele care le dau dreptul să-şi
conducă echipa. În aceste condi-
ţii, SCM Craiova urcă pe locul 3,
singurul eşec fiind din runda inau-
gurală, contra campioanei HCM
Baia Mare. Mâine, SCM Craiova
joacă meciul din etapa a 8-a, în
deplasare, cu „U” Alexandrion Cluj.

SCM Craiova ia 3 puncte din cea mai grea deplasare
Handbalistele au primit dreptate la „masa verde”

Mâine seară, de la ora 19, SCM U Craiova
va încerca să recupereze cele 6 puncte la
care a pierdut în tur în faţa Asesoftului

sorţi, însă diferenţa de puncte poate
fi recuperată. Mai avem şi şansa
poziţiei de lucky-looser, dar mai sunt
două meciuri strânse în această fază
şi am prefera să nu depindem de al-
ţii. Avem două obiective: să obţinem
un rezultat bun şi să practicăm un
joc bun în perspectiva sezonului din
Liga Naţională. Dacă suntem cura-
joşi, concentraţi şi avem publicul ală-
turi, putem realiza un meci mare şi
să obţinem calificarea. Nu mă pot
plânge nici de lot, nici de atmosferă,
deşi vom vedea cum va fi aceasta
după ce pierdem, atunci se vede ca-
racterul unei echipe” spune antreno-
rul sârb. Acesta consideră că Nikola
Otovic este o soluţie de bază pentru
poziţia 1, chiar dacă acesta a lipsit
de la pregătiri atât din cauza convo-
cării la naţionala secundă a Serbiei,
cât şi din cauza accidentărilor. „Sunt
mulţumit de Otovic, este un trans-
fer bun, deşi are nevoie de mai mult
timp pentru a se acomoda, fiindcă
este tânăr şi a mai avut şi anumite
probleme de sănătate. Îi mai avem
acolo şi pe Petrişor şi Dragoş An-
drei, poate alte posturi ar avea nevo-
ie de completări” spune Mandic.

Toma: „Nu ne putem compara
cu ei, au un buget uriaş”

Team-managerul Marius Toma

a ţinut să precizeze încă o dată di-
ferenţa dată de buget dintre echipa
pe care o conduce şi campioana
de la Ploieşti, dar a precizat că ju-
cătorii săi sunt „hipermotivaţi” să
se califice, iar aportul publicului va
fi important. „Suntem realişti când
spunem că nu ne putem compara
cu Asesoft. Au un buget uriaş , ei
caută deja adversari afară, fiind-
că în ţară au demonstrat deja că
sunt cei mai buni. Asta nu înseam-
nă că nu suntem hipermotivaţi să-
i eliminăm.  Publicul craiovean
poate fi decisiv, deşi nu-i va inti-
mida pe experimentaţii juc ători
adverşi, unii dintre ei venind din
campionate puternice, unde au
jucat în săli mari şi cu atmosferă
deosebită” spune ofic ialul craio-
vean,  prezent din vara aceasta şi
în s taff-ul echipei naţionale.

Toma a precizat că parcursul în
Liga Balcanică va fi mult mai lejer,
întrucât faţă de anul trecut, când a
existat o singură serie, de 9 echi-
pe, acum sunt două grupe de 5
competitoare. „Suntem angrenaţi
pe 3 fronturi şi cred că putem face
faţă, însă nu ne-ar fi  interesat un
sistem de desfăşurare precum anul
trecut în Balkan League. Cu 8 me-
ciuri, din care 4 în deplasare, este
perfect, fiindcă această competi-
ţie zonală, fără costuri mari, a prins
la publicul craiovean. Ne-am co-
masat c ele două deplasări lungi
chiar în perioada în care vom avea
liber în Liga Naţională, aşa că ne
convine de minune” spune Toma,
care mizează pe forma americanu-
lui Travis Bureau: „E un jucător
care dă savoare sportului, face
spec tacol şi este recunoscut de
fani pe stradă, poate singurul spor-
tiv al Craiovei care are acest sta-
tut”. SCM U Craiova încearcă să
mai transfere un jucător român
doar pentru perioada participării în
Liga Balcanică, unde este esenţială
alinierea unui baschetbalist auto-
hton pe tot parcursul jocului.
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