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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Se zice, Popescule, cã la Ca-
racal s-a rupt carul. Acum, din
cauza gropilor, peste tot se rup
maºinile.
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48 de ani numãrã Isvarna I, princi-
pala sursã de apã de suprafaþã a muni-
cipiului Craiova. Termenul de garanþie
a fost de 25 de ani. Cu douã-trei avarii,
în medie, pe sãptãmânã, din cauza uzã-
rii „tuburilor premo”, cei 60 de anga-
jaþi de la Serviciul de Intervenþii al Com-
paniei de Apã Oltenia SA sunt în per-
manentã alertã. Sursa Isvarna I, cu un
debit mediu proiectat de 1.100 litri pe
secundã, asigurã 760 de litri pe secun-
dã, în mod real. Ea este completatã cu
sursa Jiu – Iºalniþa, cu o capacitate re-
alã de 900 de litri pe secundã, pusã în
funcþiune în 1976, ºi surse de capacita-
te micã – din apa subteranã, constituite
din drenuri ºi foraje de micã ºi medie
adâncime, cu o capacitate de 250-270 de
litri pe secundã (Gioroc – pusã în func-
þiune în 1906, Popova – pusã în funcþiu-
ne în 1963, Marica – datã în funcþiune
în 1995). Conducta de aducþiune Isvar-
na I mai asigurã apa potabilã pentru un
numãr de 97 de localitãþi – 32 în judeþul
Dolj ºi 65 în judeþul Gorj. În orice dis-
cuþie despre alimentarea cu apã a mu-
nicipiului Craiova se invocã necesitatea
imperioasã a celui de-al doilea „fir”,
numit Isvarna II.
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Medicii vorMedicii vorMedicii vorMedicii vorMedicii vor
picheta Ministerulpicheta Ministerulpicheta Ministerulpicheta Ministerulpicheta Ministerul
SãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþii

Nemulþumiþi de majorarea sala-
riilor cu 25 la sutã, medicii anunþã
cã vor picheta Ministerul Sãnãtãþii
pe data de 1 septembrie a.c. La
protest sunt aºteptate cadre medi-
cale din toatã þara, dar ºi pacienþii
care sunt de acord cu revendicãri-
le salariaþilor din sistemul sanitar.
Medicii cer dublarea salariilor într-
o singurã tranºã – nu pânã în 2017,
cum anunþase Guvernul în urmã cu
o sãptãmânã. Cadrele medicale nu
renunþã însã nici la revendicãrile
privind îmbunãtãþirea  condiþiilor de
muncã, ceea ce presupune în opi-
nia lor dotarea spitalelor cu echipa-
mentele necesare ºi rezolvarea pro-
blemei deficitului de personal.
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Cã ideea Divanului
Degustãtorilor de Film
ºi Artã Culinarã –
eveniment ce animã an
de an, încã din 2010,
Portul Cultural Cetate
– a apãrut cu vreo 10-
12 ani în urmã, din
discuþii cu câþiva
prieteni ºi cineaºti,
aflaþi la Paris, ºi a fost
inspiratã de pasiunea
pentru bucãtãrie a lui Mircea Dinescu este mai puþin cunoscut.
Ce ºtie clar publicul este cã festivalul meritã astãzi, la cea de-a
VI-a ediþie, toatã atenþia, pentru filmele proiectate, din spaþiul
balcanic, foarte multe în premierã în România. Dar – o recunosc
destui! – ºi pentru apetitul trezit de reþetele culinare ale poetu-
lui, tradiþionale ori exotice.
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Preºedintele va merge
într-o vizitã în SUA, la sesiunea
Adunãrii Generale a ONU

Preºedintele Klaus Iohannis va face
în luna septembrie o deplasare de apro-
ximativ o sãptãmânã în Statele Unite
ale Americii, undeva va participa la se-
siunea Adunãrii Generale a ONU, care
va avea loc la New York. Vizita este
programatã în a doua jumãtate a lunii,
sesiunea Adunãrii Generale a ONU în-
cepând pe 15 septembrie. Potrivit pro-
gramului de pânã în acest moment, Io-
hannis nu are stabilitã o vizitã ºi la Casa
Albã sau o întrevedere cu preºedinte-
le Barack Obama. Sesiunea Adunãrii
Generale a ONU se va desfãºura în
perioada 15 septembrie – 6 octombrie,
la New York, subiectul principal al dis-
cuþiilor fiind agenda Naþiunilor Unite
post 2015, care va stabili strategia or-
ganizaþiei mondiale pe urmãtorul dece-
niu ºi jumãtate.

Geoanã lanseazã un apel
cãtre toþi oamenii de stânga
din Parlament

Preºedintele Partidului Social Româ-
nesc (PSRO), Mircea Geoanã, a lansat,
ieri, un apel cãtre toþi oamenii de stânga
din Parlamentul României pentru a spri-
jini interesele salariaþilor, pensionarilor
ºi ai tuturor celor care trãiesc din mun-
cã, în contextul discuþiilor privind noul
Cod fiscal. “Fac un apel ca votul nos-
tru, al adevãraþilor oameni de stânga din
Parlamentul României, sã înceteze sã mai
fie o simplã formalitate. Votul din Senat
ºi Camera Deputaþilor privind Codul fis-
cal este un adevãrat test al identitãþii
noastre ca oameni politici ºi reprezen-
tanþi ai celor care ne-au votat pentru a le
apãra interesele în astfel de momente
cruciale. În forma convenitã între liderii
voºtri ºi cei din dreapta eºichierului po-
litic, Codul fiscal nu este decât o pre-
lungire a unei filosofii fiscale ºi a unui
model economic care, de mai bine de un
deceniu, rãsplãteºte pe cei puþini ºi pe-
depseºte pe cei mulþi ºi care perpetuea-
zã o societate a inegalitãþilor, polarizãrii
ºi excluziunii sociale”, scrie Geoanã, po-
trivit unui comunicat de presã remis
Agerpres. El susþine cã dezbaterea pre-
lungitã din jurul Codului fiscal s-a con-
centrat, în principal, asupra problemei
deficitului pe care aprobarea acestuia ar
antrena-o ºi au fost excluse argumente-
le de naturã socialã ºi economicã.

Preºedintele Klaus Iohannis a transmis,
ieri, un mesaj cu prilejul Zilei comemorãrii vic-
timelor fascismului ºi comunismului, în care
subliniazã cã acþiunile ºi iniþiativele radicale,
utopice ºi extremiste trebuie prevenite, inclu-
siv cele de pe scena politicã. “Ziua comemo-
rãrii victimelor fascismului ºi comunismului
reprezintã un prilej de amintire ºi compasiu-
ne, dar ºi o ocazie de a privi cu încredere cãtre
un viitor în care dispreþul faþã de viaþa ºi li-
bertatea persoanei nu va mai rãmâne vreoda-
tã nepedepsit. Totodatã, acest moment ne
obligã la condamnarea categoricã ºi neechi-
vocã a Pactului Ribbentrop-Molotov ºi mai
ales a consecinþelor sale nefaste pentru tre-
cutul þãrii noastre”, afirmã Iohannis, în mesaj,
potrivit Administraþiei Prezidenþiale.

El cheamã la amintirea, “cu pioºenie, a vic-
timelor regimurilor totalitare, instalate pe o
mare parte din continentul nostru în secolul
trecut”. “Ieºitã de sub zodia totalitarismelor,
România ºi-a asumat, odatã cu aderarea la
NATO ºi la Uniunea Europeanã, valorile de-
mocratice ºi, în numele acestor valori ºi a iden-
titãþii noastre, avem obligaþia de a condamna
ºi respinge ceea ce este greºit ºi nedemn în
trecutul nostru recent. Astfel, aducerea-amin-
te nu este doar o simplã declaraþie simbolicã,
ci convingerea cã aceastã cale ne va apropia ºi mai
mult unii de alþii ºi ne va face sã reflectãm la rostu-
rile memoriei, la menirea încrederii în instituþii ºi la
importanþa drepturilor civile pentru o naþiune”,
aratã ºeful statului.

Klaus Iohannis puncteazã cã semnarea Pactu-
lui Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939 repre-
zintã un “moment tragic pentru naþiunea românã
ºi o bornã cinicã în istoria secolului XX”. “Dispre-
þul faþã de lege ºi faþã de valoarea sacrã a fiinþei

Biroul Comisiei de Cod electoral se
întâlneºte astãzi cu reprezentanþii gru-
purilor parlamentare pentru a discuta
proiectul Legii votului prin corespon-
denþã. Aflat în dezbaterea parlamentu-
lui, proiectul prevede cã cetãþenii români
cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãta-
te au dreptul sã voteze prin corespon-
denþã la urmãtoarele tipuri de alegeri:
parlamentare, prezidenþiale, europarla-
mentare, dar ºi la referendumurile naþio-
nale. Mecanismul propus de proiectul
de lege pentru votul prin coresponden-
þã cuprinde mai multe etape.

Propunerea de lege privind votul prin
corespondenþã a fost iniþiatã de 138 de
parlamentari de la toate partidele politi-

Vicepreºedintele PNL Victor Paul
Dobre afirmã cã modificarea ºi com-
pletarea Statutului poliþistului repre-
zintã o prioritate legislativã pentru
liberali, arãtând cã se are în vedere
protecþia deplinã a oamenilor legii
aflaþi în acþiune, în contextul acci-
dentului în care a fost implicat
subinspectorul Gheorghe Ionescu.
“În numele PNL, îmi exprim solidari-
tatea cu poliþistul Gheorghe Iones-
cu, din cadrul Brigãzii rutiere Bucu-
reºti, decedat dupã ce a fost rãnit în
misiune, ºi transmit condoleanþe fa-
miliei îndoliate. Consider cã un ast-
fel de moment trist pentru familia,
prietenii ºi colegii celui care a fost
Gheorghe Ionescu nu trebuie nici-
decum politizat dar, în acelaºi timp,
nu trebuie în niciun caz uitat. Aces-
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umane a fãcut posibilã existenþa unor regimuri cri-
minale care au secerat vieþile a sute de mii de oa-
meni nevinovaþi. Victimele politicilor de extermina-
re iniþiate ºi coordonate de regimurile naþional-le-
gionar, antonescian ºi comunist nu trebuie nega-
te, uitate sau minimalizate, ci trebuie onorate ºi
amintite. Prin mãsurile ºi acþiunile curajoase ºi con-
crete pe care le-a luat în ultimul deceniu cu privire
la condamnarea fermã a acestor regimuri, România
a dovedit cã s-a desprins definitiv de un capitol

sumbru al istoriei sale”, spune el.
Potrivit preºedintelui Iohannis, “garan-

tarea unui viitor democratic al naþiunii ro-
mâne depinde însã ºi de felul în care de-
monstrãm zi de zi cã ºtim sã apãrãm liber-
tatea, drepturile omului ºi valorile europe-
ne”. “În continuare, trebuie sã fim vigi-
lenþi ºi sã prevenim acþiunile ºi iniþiativele
radicale, utopice ºi extremiste, inclusiv de
pe scena politicã, care reprezintã atacuri
la statul de drept ºi la democraþie”, con-
chide ºeful statului.

Ziua europeanã a comemorãrii victime-
lor stalinismului ºi ale nazismului se mar-
cheazã anual la 23 august, pentru a pãstra
vie amintirea victimelor deportãrilor ºi ex-
terminãrilor în masã, precum ºi pentru în-
tãrirea bazelor democraþiei ºi consolida-
rea pãcii ºi stabilitãþii în Europa. În 2008,
Parlamentul European a declarat ca aceas-
tã zi sã fie amintitã drept Ziua europeanã a
comemorãrii victimelor stalinismului ºi ale
nazismului, douã regimuri care au mãcinat
continentul în secolul trecut. Rezoluþia PE
aminteºte cã în timpul acestora au avut
loc genocide, s-au încãlcat drepturile ºi
libertãþile omului, au fost sãvârºite crime
de rãzboi ºi crime împotriva umanitãþii pe

care le condamnã ºi îºi exprimã respectul pentru
victimele acestor crime, precum ºi regretul cã ac-
cesul la documentele de arhivã din aceastã perioa-
dã este încã limitat. Membrii Parlamentului Euro-
pean au subliniat cu acest prilej cã o înþelegere
comunã a trecutului este necesarã pentru construi-
rea viitorului comun. Marcarea zilei de 23 august
ca zi internaþionalã în amintirea victimelor totalita-
rismului a fost susþinutã ºi de Declaraþia de la Vil-
nius, din 2009, a Adunãrii Parlamentare a OSCE.

PNL propune modificarea Statutului poliþistului în sensul
unei protecþii depline a oamenilor legii aflaþi în acþiune

tea sunt momentele în care, ca so-
cietate, e necesar sã reflectãm cu
atenþie asupra Statutului poliþistu-
lui, care cuprinde normele ce regle-
menteazã activitatea acestei catego-
rii profesionale. Din aceste conside-
rente, PNL îºi propune ca modifica-
rea ºi completarea Legii privind Sta-
tutul poliþistului sã constituie priori-
tate legislativã”, declarã Dobre, într-
un comunicat remis, ieri, Agerpres.

În acest sens, Dobre precizeazã
cã PNL îºi propune ca modificãrile
ºi completãrile Statutului poliþistu-
lui sã urmãreascã o mai mare stabili-
tate, pregãtire ºi dotare la standar-
de europene a poliþistului, precum
ºi stabilirea ºi definirea clarã a prin-
cipiilor care vor sta la baza ghidului
de acþiune al poliþistului în diferite

situaþii. “Partidul Naþional Liberal
are în vedere modificarea ºi comple-
tarea Statutului poliþistului în sen-
sul asigurãrii unei protecþii depline
a poliþistului aflat în acþiune. Pe de
altã parte, PNL considerã cã este
necesarã, totodatã, ºi definirea prin-
cipiilor care vor sta la baza elaborã-
rii ghidului carierei poliþistului, pre-
cum ºi o mai bunã remunerare a po-
liþistului în funcþie de acþiunile pe
care acesta le desfãºoarã (acþiuni cu
grad ridicat de risc, ore suplimenta-
re, detaºãri, misiuni în teritoriu naþi-
onal, misiuni externe etc.)”, conchi-
de liberalul.

Poliþisrul Gheorghe Ionescu a
murit vineri dimineaþa la Spitalul Cli-
nic de Urgenþã Floreasca, unde se
afla internat, în comã indusã, dupã

ce în noaptea de 1 spre 2 august a
fost accidentat în timpul desfãºurã-
rii unei misiuni. La începutul lunii
august, omul de afaceri turc Abdul-
lah Atas nu a respectat semnalele
regulamentare de oprire ale poliþis-
tului ºi l-a acroºat cu maºina, dupã
care l-a purtat pe capotã 400 de me-
tri. Agentul a cãzut apoi pe partea
carosabilã. Gheorghe Ionescu a fosy
înaintat în gradul de subinspector
post-mortem, printr-un ordin al mi-
nistrului de Interne, Gabriel Oprea,
pentru fapte de eroism ºi sacrifica-
rea vieþii în misiune. Avea 44 ani,
era cãsãtorit ºi lucra de 23 de ani în
Ministerul Afacerilor Interne. El va
fi a fost înmormântat ieri, cu ono-
ruri militare, la Cimitirul Ghencea
Militar.

Proiectul Legii votului prin corespondenþã, discutat astãzi de Comisia
de Cod electoral cu reprezentanþii grupurilor parlamentare

ce, în aprilie 2015, în expunerea de moti-
ve susþinându-se necesitatea urgentãrii
reglementãrilor în ceea ce priveºte vo-
tul prin corespondenþã exercitat de cã-
tre românii din afara þãrii. La 22 aprilie
2015, a fost adoptatã tacit de Senat, în
prezent propunerea fiind blocatã la Co-
misia comunã a celor douã camere pen-
tru elaborarea legislaþiei electorale.

La 14 iulie 2015, PNL a solicitat sesiu-
ne parlamentarã extraordinarã, în cadrul
cãreia sã se ia în discuþie ºi legea votu-
lui prin corespondenþã, susþinând cã
dacã nu se urgenteazã adoptarea legii,
punerea legii în aplicare nu va mai fi
posibilã, potrivit practicii Comisiei de la
Veneþia.
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Medicii cer dublarea salariilor
într-o singurã tranºã – nu pânã în
2017, cum anunþase Guvernul în
urmã cu o sãptãmânã. Cadrele me-
dicale nu renunþã însã nici la reven-
dicãrile privind îmbunãtãþirea  con-
diþiile de muncã, ceea ce presupu-
ne în opinia lor dotarea spitalelor cu
echipamentele necesare ºi rezolva-
rea problemei deficitului de perso-
nal. Alte solicitãri sunt legate decon-
tarea transportului în comun public
sau privat pânã la locul de muncã
ºi de la locul de muncã, plata gãrzi-
lor sã nu mai fie impozitatã, aºa cum
este în prezent, iar programul de
lucru sã fie de maximum 48 de ore
pe sãptãmânã, cu posibilitatea ca
acesta sã se echilibreze în funcþie
de durata intervenþiilor medicilor.
Guvernul anunþase marþea trecutã
cã, de la 1 octombrie, salariile din
sectorul medical vor creºte cu 25%,
estimarea impactului bugetar pe un
an fiind de 1,7 miliarde de lei.

32.000 pe Facebook
Pe Facebook, în cadrul unui

grup de iniþiativã la care au aderat

Nemulþumiþi de majorarea salariilor cu 25 la
sutã, medicii anunþã cã vor picheta Ministerul

Sãnãtãþii pe data de 1 septembrie a.c. La protest
sunt aºteptate cadre medicale din toatã þara, dar
ºi pacienþii care sunt de acord cu revendicãrile

salariaþilor din sistemul sanitar.
aproape 32.000 de membri, medi-
cii ameninþã cã vor declanºa chiar
greva generalã dacã revendicãrile
nu le vor fi rezolvate. Medicii acu-
zã o degradare a climatului de lu-
cru din sistemul sanitar românesc
argumentând prin migraþia masivã
a cadrelor medicale cãtre alte þãri,
dar ºi prin faptul cã pacienþii sunt
profund nemulþumiþi de modul în
care sunt trataþi în sistem. În ulti-
mii ºapte ani, peste 18.000 de me-
dici ºi 50.000 de asistenþi medicali
au pãrãsit sistemul sanitar româ-
nesc pentru a profesa în spitalele
din strãinãtate, motivaþia principa-
lã fiind salarizarea foarte slabã ºi
condiþiile proaste din spitale. Sala-
riul unui medic rezident, de exem-
plu, este de 1.600 lei, iar al unui
medic primar, de deciziile cãruia
depind vieþile dintr-o întreagã sec-
þie, este în jur de 2.200 lei. Pentru
pregãtirea acestora statul român ar
fi investit nu mai puþin de 3,5 mili-
arde de euro.

Pe grupul creat pe Facebook –
„Medici gata de greva generalã. So-
licitãm salarii decente!” –, ce înre-

gistreazã în permanenþã membri
noi, cadrele medicale prezintã re-
vendicãrile: „Nu mai vrem sã fim
complicii celor care nu doresc re-
dresarea sistemului sanitar! Nu mai
vrem sã asistãm la degradarea cli-
matului de lucru, a relaþiei medic-
pacient! Nu mai vrem sã «cârpim»
actul medical pe motiv cã «merge
ºi aºa»! Nu mai merge! Atentãm la
viaþa pacientului dacã acceptãm
improvizaþii în diagnosticul ºi tra-
tamentul bolilor! Nu vrem sã facem
rabat de la principiile de diligenþã,
competenþã, prudenþã din Codul
Deontologic al medicilor din þara
noastrã! Nu mai vrem sã fim agre-
saþi fizic ºi verbal când încercãm
sã salvãm vieþile pacienþilor noºtri!
Nu mai vrem ca opiniile noastre sã
fie ignorate de decidenþi! A le igno-
ra înseamnã complicitate la încãl-
carea drepturilor pacientului! Nu
vrem ºpagã! Vrem ca societatea sã
recunoascã eforturile noastre ºi sã
le recompenseze dupã merit! Nu

am ales cariera medicalã cu gândul
la ºpagã, ci pentru a salva vieþi ºi
pentru aceasta am fãcut ºi facem
sacrificii, de care nu ne plângem,
pentru cã nimic nu se comparã cu
satisfacþiile oferite de salvarea de
vieþi!”.

Plãþile suplimentare
de la pacienþi
rãmân o problemã

O altã problemã aprig discuta-
tã în ultimele sãptãmâni este cea
legatã de plãþile informale pe care
medicii le primesc de la pacienþi.
Potrivit unei decizii a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), pu-
blicatã pe 5 august a.c. în Moni-
torul Oficial, medicii care lucrea-
zã în sistemul public de sãnãtate
nu pot primi plãþi suplimentare sau
donaþii de la pacienþii lor, aceastã
practicã fiind în dezacord cu nor-
mele penale aflate în vigoare. „Sta-
bileºte cã fapta medicului din sis-

temul public de sãnãtate, care are
calitatea de funcþionar public, în
accepþiunea dispoziþiilor art.175
alin.1 lit. b teza a ll-a din Codul
penal, de a primi plãþi suplimen-
tare sau donaþii de la pacienþi, în
sensul art. 34 alin. 2 din Legea nr.
46/2003 privind drepturile pacien-
tului, nu constituie o exercitare a
unui drept recunoscut de lege care
sã atragã incidenþa dispoziþiilor art.
21 alin.1 teza I-a din Codul pe-
nal”, au hotãrât magistraþii instan-
þei supreme.

Potrivit deciziei ICCJ, chiar dacã
în articolul 34 alineatul 2 din Legea
46/2003 privind drepturile pacien-
tului se aratã cã „pacientul poate
oferi angajaþilor sau unitãþii unde a
fost îngrijit plãþi suplimentare sau
donaþii, cu respectarea legii”, me-
dicul nu le poate accepta, deoarece
legea interzice totodatã primirea
unor plãþi suplimentare sau donaþii
de cãtre aceºtia din urmã.

RADU ILICEANU

Începând cu data de 27 august
2015, ora 11.00, îºi va deschide
activitatea Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenþã a Persoa-
nelor (S.P.C.L.E.P.) Sãlcuþa. De
la aceastã datã, cetãþenii din co-
munele Sãlcuþa, Vela ºi Vârtop vor
putea obþine actele de identitate de
la sediul S.P.C.L.E.P. Sãlcuþa,
care va funcþiona în sediul primã-
riei din localitate. Cei din comu-
nele Vela ºi Vârtop vor putea de-
pune cererile ºi ridica actele de
identitate ºi în localitãþile de do-
miciliu, pentru cã la sediul primã-
riilor din aceste localitãþi vor func-
þiona puncte de lucru ale
S.P.C.L.E.P. Sãlcuþa conform ur-
mãtorului program: marþea între
9.00-13.00 în comuna Vârtop ºi

De joi, 27 august a.c., aproximativ 5.000
de doljeni scapã de cozile de la Evidenþa Po-
pulaþiei. Un nou sediu al S.P.C.L.E.P. se va
deschide în comuna Sãlcuþa ºi va deservi

încã alte douã localitãþi – Vela ºi Vârtop. Di-
minuarea timpului de aºteptare ºi a cheltu-
ielilor de deplasare vor fi primele avantaje
concrete.

miercurea între 9.00-13.00 în
comuna Vela. Programul zilnic de
funcþionare la sediul S.P.C.L.E.P.
Sãlcuþa va fi zilnic, de luni pânã
vineri, între orele 8.00-16.00, joia
programul prelungindu-se pânã la
18.00.

„Prin deschiderea acestui ser-
viciu de evidenþã a persoanelor se
faciliteazã accesul celor aproxima-
tiv 5.750 de cetãþeni din comu-
nele Sãlcuþa, Vela, ºi Vârtop la ob-
þinerea unui noi act de identitate,
contribuie la diminuarea cheltuie-
lilor, la micºorarea timpului de aº-
teptare pentru eliberarea unui alt
act de identitate, dar ºi la micºo-
rarea numãrului persoanelor care,
din diverse motive, continuã sã
pãstreze acte de identitate cu va-

labilitate expiratã sau nu îºi ofi-
cializeazã adresa de domiciliu în
concordanþã cu modificãrile ad-
optate de autoritãþile locale”, a
precizat comisar-ºef de poliþie
Stãnicã Marin, director execu-
tiv al Direcþiei Publice Comunita-
re de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

Aceastã realizare a autoritãþii
locale a fost sprijinitã de Consiliul
Judeþean Dolj, atât direct, prin ad-
optarea actului administrativ de
modificare a arondãrii, dar ºi prin
intermediul Direcþiei Publice Co-
munitare de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj, instituþie care are în de-
rulare un program ambiþios de a
sprijini astfel de iniþiative în toate
localitãþile în care nu funcþioneazã
servicii de evidenþã a persoanelor.

Reamintim celor interesaþi cã
principalele documente ce trebu-
ie sã însoþeascã cererea pentru
obþinerea unui act de identitate
sunt: actul de identitate vechi
(dacã îl mai deþin), certificatul de
naºtere ºi, dupã caz, cel de cãsã-
torie ori hotãrârea de divorþ defi-
nitivã ºi irevocabilã, actul pentru
spaþiul locuit. Contravaloarea ac-
tului de identitate (7 lei cartea de
identitate sau 1 leu cartea de iden-
titate provizorie) ºi taxa de tim-
bru extrajudiciar (5 lei) se vor
achita la ghiºeul serviciului. „În
situaþia în care solicitanþii nu pot
prezenta unul dintre documentele

de stare civilã sau nu pot face
dovada unei adrese de domiciliu,
cererile vor fi soluþionate prin eli-
berarea de cãrþi de identitate pro-
vizorii cu termen de valabilitate de
maximum un an de zile”, a menþi-
onat Stãnicã Marin. Fotografiile
necesare aplicãrii pe cãrþile de iden-
titate vor fi executate de funcþio-
narii din cadrul S.P.C.L.E.P. Sãl-
cuþa. În cazul copiilor minori care
solicitã eliberarea unui act de iden-
titate, este obligatoriu ca aceºtia
sã fie însoþiþi de unul dintre pã-
rinþi sau reprezentantul legal,
dacã este cazul.

VALENTIN CEAUªESCU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, sâmbãtã, în jurul orei 13.00,
un echipaj de siguranþã publicã for-
mat din doi poliþiºti de la Secþia 8
Poliþie Ruralã Rast, în timp ce exe-
cuta activitãþi de monitorizare ºi
control al traficului rutier în comu-
na Catane, pe D.N. 55A, a obser-
vat un autoturism BMW înmatri-
culat în Anglia care se deplasa în
direcþia comunei Negoi, la volanul
cãruia l-au recunoscut pe Alin Ior-
gu, de 24 de ani, din Catane, per-
soanã despre care poliþiºtii ºtiau cã
nu deþine permis de conducere în-
trucât în cursul zilei de vineri, 21
august a.c., fusese, de asemenea,
depistat conducând acelaºi autotu-
rism în comuna Catane, ocazie cu
care poliþiºtii îi întocmiserã dosar
penal pentru conducerea unui au-
tovehicul pe drumurile publice fãrã
a deþine permis de conducere.

Poliþiºtii i-au fãcut conducãtoru-
lui auto semnal regulamentar de

Efectivele Poliþiei Rutiere Dolj,
împreunã cu agenþi rutieri din ca-
drul Poliþiei Filiaºi, în colaborare
cu Serviciul Rutier Mehedinþi au
organizat, la acest sfârºit de sãp-
tãmânã, o acþiune de amploare
pentru prevenirea ºi combaterea
evenimentelor rutiere cauzate de
încãlcarea regimului legal de vite-
zã. Poliþiºtii doljeni au avut în ve-
dere ºi prevenirea accidentelor ce
au drept cauzã depãºirile neregu-
lamentare, dar ºi traversãrile nere-
gulamentare, urmãrindu-se, în
plus, ºi conºtientizarea ºofe-
rilor ºi pasagerilor din auto-
vehicule cu privire la impor-
tanþa portului centurii de si-
guranþã.

„În cadrul acestor activi-
tãþi, au fost constatate ºi
aplicate 227 de sancþiuni
contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de peste
31.500 lei, dintre care 98
pentru vitezã neregulamen-
tarã, iar alte 10 pentru ne-
portul centurii de siguranþã.
De asemenea, 12 pietoni au

În cursul zilei de sâmbãtã, la ora
16.00, un echipaj de siguranþã pu-
blicã din cadrul Secþiei 1 Poliþie
Ruralã Craiova, aflându-se în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu, s-a
sesizat din oficiu cu privire la fap-
tul cã, în satul Mileºti, comuna ªim-
nicu de Sus, s-a produs un acci-
dent de circulaþie soldat cu pagube
materiale.

În urma cercetãrilor efectuate,
poliþiºtii au stabilit cã Nicolae S., de
66 de ani, din localitate, în timp ce
conducea un autoturism Dacia, pe
DN 6 B din ªimnicu de Sus, pe fon-
dul consumului de bãuturi alcoolice
a intrat în coliziune cu un alt autotu-

TTTTTamponare provocatãamponare provocatãamponare provocatãamponare provocatãamponare provocatã
de ºofer bãutde ºofer bãutde ºofer bãutde ºofer bãutde ºofer bãut

Un bãrbat de 66 de ani, din comuna ªimnicu de Sus,
bãut la volan, a provocat, sâmbãtã dupã-amiazã, un

accident în localitate, soldat, din fericire, doar cu pagu-
be materiale. Oamenii legii au stabilit cã acesta avea o

concentraþie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

rism, marca Opel, ce era condus re-
gulamentar de Claudiu T., de  41 de
ani, din comuna Iºalniþa, Dolj. Cei
doi conducãtori auto au fost testaþi
cu aparatul etilotest rezultatul fiind
negativ pentru doljeanul de 41 de ani,
în timp ce în cazul lui Nicolae S. a
rezultat o concentraþie de 0,91 mg/l
alcool pur în aerul expirat.

Poliþiºtii l-au condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pe bãrbatul de 66 de ani, unde i s-
au prelevat probe biologice pentru
stabilirea alcoolemiei, în cauzã fiind
întocmit dosar penal conform pre-
vederilor legale, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

ªofer fãrã permis oprit de poliþiºtiªofer fãrã permis oprit de poliþiºtiªofer fãrã permis oprit de poliþiºtiªofer fãrã permis oprit de poliþiºtiªofer fãrã permis oprit de poliþiºti
cu focuri de armãcu focuri de armãcu focuri de armãcu focuri de armãcu focuri de armã

Un tânãr de 24 de ani, din Catane, de
etnie romã, care circula fãrã permis la
volanul unei „englezoaice”, sâmbãtã, la
prânz, a fost prins de poliþiºti abia dupã
ce aceºtia au tras douã focuri de armã.
ªoferul a refuzat sã opreascã la semnale-
le poliþiºtilor, însã la ieºirea din Catane s-a

rãsturnat cu maºina din pricina vitezei ºi
lipsei de experienþã ºi a încercat sã scape
folosindu-se de consãtenii sãi, care se
strânseserã la locul accidentului. N-a reu-
ºit, iar acum este cercetat în douã dosare
penale pentru conducere fãrã permis, în-
trucât fusese depistat la volan ºi vineri.

oprire, însã acesta nu s-a confor-
mat, a trecut de poliþiºti ºi a conti-
nuat deplasarea în direcþia comunei
Negoi, astfel cã oamenii legii au
pornit în urmãrirea lui, având sem-
nalele acustice ºi luminoase ale au-
tospecialei de serviciu în funcþiu-
ne. La ieºirea din Catane, din cauza
vitezei excesive cu care se deplasa,
precum ºi a lipsei de experienþã a
celui de la volan, autoturismul a
pãrãsit partea carosabilã în partea
dreaptã, intrând într-un ºanþ de co-
lectare a apei, apoi s-a lovit de un
copac, maºina rãsturnându-se în
urma impactului. Culmea, Alin Ior-
gu n-a pãþit nimic, a ieºit din auto-
turism, a încercat sã profite de fap-
tul cã la faþa locului se strânseserã
mai mulþi romi, care îl susþineau, ºi
a încercat sã fugã printre ei pentru
a nu fi tras la rãspundere penalã.
Ca sã nu-l piardã ºi sã-i potoleascã
pe cei care voiau sã-l facã scãpat,
poliþiºtii au tras douã focuri de armã.

„Poliþiºtii au procedat gradual la
folosirea mijloacelor din dotare
pentru imobilizarea suspectului ºi,
pentru a þine sub control starea ten-
sionatã, au fost nevoiþi sã facã uz
de armamentul din dotare ºi au tras
douã focuri de armã în plan verti-
cal. Poliþiºtii l-au imobilizat pe tâ-
nãrul fugar, care a fost condus ul-
terior la Postul de poliþie unde i s-a
întocmit un nou dosar penal pen-
tru conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice fãrã a deþine per-
mis de conducere. În timpul inter-
venþiei poliþiºtilor, în urma folosirii
armamentului, nu au rezultat victi-
me omeneºti ºi nici pagube mate-
riale, iar tânãrul nu a suferit leziuni
sau vãtãmãri care sã-i punã în pe-
ricol viaþa ºi a refuzat sã fie trans-
portat la spital pentru acordarea de
îngrijiri medicale ca urmare a ac-
cidentului”, a declarat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Craiovean prins „gonind”
cu 108 km/h pe Calea Severinului

Un ºofer craiovean, în vârstã de 26 de ani, a fost prins de
poliþiºtii de la Rutierã „gonind” cu 108 km/h pe Calea Seve-
rinului din municipiu. Oamenii legii l-au amendat ºi i-au
reþinut permisul pentru urmãtoarele 90 de zile. În total, în
urma acþiunilor desfãºurate de poliþiºti pe drumurile din
judeþ, 98 de ºoferi au fost amendaþi pentru vitezã excesivã ºi
15 permise de conducere au fost reþinute.

fost sancþionaþi pentru traversãri
neregulamentare, iar 10 amenzi au
fost aplicate conducãtorilor unor
autovehicule înmatriculate în alte
state. Poliþiºtii rutieri au reþinut în
vederea suspendãrii 15 permise de
conducere ºi au retras douã certifi-
cate de înmatriculare, precum ºi un
set plãcuþe de înmatriculare”, a pre-
cizat agent-ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

„Vitezomanul” acþiunii a fost
Ionuþ C., de 26 de ani, din Craio-

va, depistat de un echipaj al Poli-
þiei Rutiere în timp ce conducea
un autoturism Renault, pe Calea
Severinului din Craiova, cu 108
km/h, vitezã înregistratã de apara-
tul radar. Conducãtorul auto a fost
sancþionat conform prevederilor
OUG 195/2002 privind regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice ºi ca
mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conducere în ve-
derea suspendãrii pe o perioadã de
90 zile, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj. Cât despre
cea mai mare concentraþie alcooli-
cã a unui ºofer, ºi la acest capitol
recordul îl deþine tot un craiovean,
George B., de 30 de ani, depistat
în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã, în jurul orei 1.30, de poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova
aflaþi în serviciul de supraveghere

ºi control al traficului
rutier pe strada Corne-
liu Coposu din Craiova,
având o concentraþie de
1,14 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Bãrbatului
i-au fost recoltate pro-
be biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei,
poliþiºtii întocmindu-i
acte de cercetare pena-
lã pentru comiterea in-
fracþiunii de conducere
a unui autovehicul pe
drumul sub influenþa
bãuturilor alcoolice.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ieri, în Sala „Amfiteatru” a In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
a avut loc, prin tragere la sorþi
computerizatã, alegerea membri-
lor comisiilor de examen. Pe lân-
gã componenþii Comisiei Judeþe-
ne de Bacalaureat ºi cadrele didac-
tice direct interesate, au partici-
pat ºi reprezentanþi ai Asociaþiei
pãrinþilor, Sindicatului Liber din
Învãþãmânt, mass-media, iar Mi-
nisterul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a avut-o ca trimis pe
prof. Carmen Florescu.

Prof.  Nicuºor Cotescu, in-
spector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj,
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat, a menþionat cã «sunt

Astãzi începe prima probã scrisã a
examenului de Bacalaureat, sesiunea
de toamnã 2015. În acest sens, totul
este pregãtit, ieri fiind stabiliþi, prin

aceleaºi condiþii ca la sesiunea din
varã, preºedinþii fiind stabiliþi, tot
prin acelaºi procedeu, la minister.
Având în vedere numãrul mare de
candidaþi, la Centrul de Evaluare
de la Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova ºi la Centrul de Exa-
men de la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” vor fi,
pe lângã preºedinte, câte doi vi-
cepreºedinþi, doi secretari ºi câte
cinci membri. În rest, la celelalte
Centre de Examen – Colegiul
„ªtefan Odobleja”, Colegiul Naþi-
onal Pedagogic „ªtefan Velovan”,
Colegiul Tehnic Energetic  ºi Li-

ceul Tehnologic de Transporturi
Auto, toate din Craiova – vor fi,
pe lângã preºedinte, un vicepre-
ºedinte, un secretar ºi câte trei
membri».

Toþi cei zece candidaþi înscriºi
pentru funcþia de preºedinte al
Centrelor de Examen ºi al celui de
Evaluare au fost prezenþi la ºedin-
þa publicã de ieri, în timp ce patru
pretendenþi, din 36 care ºi-au de-
pus cererea pentru vicepreºedin-
te, au lipsit. Pentru prima probã
scrisã, la Limba ºi literatura româ-
nã, s-au înscris 996 de candidaþi.

CRISTI PÃTRU

Se refac sãlile de curs, se igienizeazã toa-
te spaþiile disponibile, se refac locurile de
joacã, în câteva cuvinte se munceºte la Grã-
diniþa „Tudor Vladimirescu” din Craiova,
astfel încât, în noul an ºcolar, micuþii sã aibã
toate condiþiile în cele douã imobile ale insti-
tuþiei de învãþãmânt preºcolar. „Ne propu-
nem, în anul ºcolar 2015/2016,continuarea
proiectelor educaþionale ºi a parteneriatelor
dezvoltate în ultimii ani, dar ºi iniþierea alto-
ra cu impact pozitiv în asigurarea unui învã-
þãmânt modern ºi menþinerea unei relaþii
strânse cu comunitatea. Avem, în acest sens,
ºi sprijinul real al pãrinþilor, prin Asociaþia

Noul an ºcolar se apropie cu paºi repezi, aºa cã la Grãdiniþa „Tudor Vladi-
mirescu” din Craiova se fac ultimele pregãtiri în ceea ce priveºte reparaþiile

ºi igienizarea, dar ºi înfrumuseþarea locurilor de joacã. De asemenea, cu
sprijinul a douã organizaþii neguvernamentale, copiii vor putea pãtrunde mai

uºor în lumea poveºtilor.

Pãrinþilor ºi Cadrelor Didactice. Ne dorim,
de asemenea, continuarea sprijinului acor-
dat pãrinþilor prin oferirea de consultaþii pe
tema metodelor de educare pozitivã, organi-
zarea unor cursuri de prim-ajutor pentru
aceºtia ºi cadrele didactice, construirea unei
mini-baze sportive cu teren de handbal ºi
fotbal”, a precizat prof. Maria Dinu, direc-
torul Grãdiniþei „Tudor Vladimirescu”.

Voluntarii se implicã
Micuþii de la „Tudor Vladimirescu” au

parte ºi de distracþie, într-o salã de joc de-
coratã de Andreea CrisruanaGiura,
Claudiu Mirea ºi Adina Tomºa, voluntari
ai Organizaþiei „Salvaþi copiii!”, cea de-a
doua asociaþie, pe lângã cea a pãrinþilor ºi
cadrelor didactice, implicatã în proiect.
„Aceºti voluntari refac picturile din curtea
Grãdiniþei, astfel încât copiii sã regãseascã
lumea de poveste care îi îndeamnã la joc ºi
îi ajutã sã se integreze mai uºor în colecti-
vitate. Asociaþia Pãrinþilor ºi Cadrelor Di-
dactice din unitate a procurat materialele
de lucru, iar parteneriatul cu cele douã or-
ganizaþii ne sprijinã în asigurarea unui ca-
dru adecvat dezvoltãrii optime a copiilor,
mulþumindu-le pentru ajutorul acordat”, a
completa prof. Maria Dinu.

CRISTI PÃTRU

De astãzi începe distribuirea manualelor
ºcolare în învãþãmântul primar. Reprezen-
tanþii unitãþilor de învãþãmânt din Craiova
(46) trebuie sã le ridice pânã pe 28 august,
iar cei din teritoriu (124), pânã pe 7 sep-

tembrie, conform unui grafic sta-
bilit. În fiecare zi, distribuþia se
va face între orele 8.00 – 16.00,
cu excepþia zilelor de 28 august
ºi 4 septembrie, când livrarea va
fi fãcutã între 8.00 – 14.00. As-
tãzi, zece ºcoli din Craiova tre-
buie sã intre în posesia manua-
lelor: ªcoala Gimnazialã „Elena
Farago”, ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Bibescu”, ªcoala
Gimnazialã „Mihai Eminescu”,
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãl-
cescu”, ªcoala Gimnazialã „Tra-
ian”, ªcoala Gimnazialã „Dece-

bal”, ªcoala Gimnazialã „Anton Pann”,
ªcoala Gimnazialã „Ion Þuculescu”, ªcoa-
la Gimnazialã Particularã „Ethos” ºi ªcoala
Gimnazialã Specialã „Sf. Vasile”.

CRISTI PÃTRU

Direcþia Sanitar-
Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimente-
lor Dolj a efectuat în
aceastã lunã o serie
de controale temati-
ce la magazine ali-
mentare, mãcelãrii,
centre de prelucra-
re a laptelui integrat
ºi depozite. Mai pre-
cis, începând cu 17
august ºi pânã în
prezent, inspectorii
D.S.V.S.A. Dolj au
constatat cã 19 ast-
fel de operatori eco-
nomici încalcã le-
gislaþia în domeniu
ºi au aplicat inclusiv mãsura interzicerii
activitãþii. Nu doar în Craiova a fost fo-
lositã ordonanþa de interzicere a activitã-
þii, ci ºi în Filiaºi, Calafat, Giurgiþa, Dã-
buleni, Segarcea, Gângiova, Rast ºi Po-
dari. Nu au fost ocolite nici patiseriile din
strada „Petre Ispirescu”, din Craiova, aici
una dintre acestea „cãlcând pe bec”, dar
nici mãcelãrii de „brand”, unde calitatea

mezelurilor a fost mai mult decât îndoiel-
nicã. Conducerea D.S.V.S.A. Dolj aver-
tizeazã unitãþile de vânzare cu amãnuntul
de produse de origine animalã cã astfel
de controale sunt periodice ºi cã mãsuri-
le pot fi drastice pentru toþi cei care nu
înþeleg cã normele alimentare de sãnãta-
tea publicã sunt obligatorii.

VALENTIN CEAUªESCU

tragere la sorþi, ºi membrii, secreta-
rii, vicepreºedinþii ºi preºedinþii Cen-
trelor de Examen ºi Centrului de Eva-
luare din Dolj.

S-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BACS-au stabilit comisiile de BAC

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare

Jocuri de poveste la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”

Au venit manualele noi

Interzicerea activitãþii pentru
zeci de magazine alimentare



luni, 24 august 20156 / cuvântul libertãþii actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Operator regional
din aprilie 2007

SC Compania de Apã Oltenia SA
s-a constituit în operator regional
în aprilie 2007, prin transforma-
rea Regiei Autonome de Apã ºi
Canalizare în societate pe acþiuni,
acþionarul majoritar fiind Consiliul
Local al Municipiului Craiova
(99%), acompaniat de Consiliul
Judeþean Dolj ºi Consiliile Locale
Calafat, Filiaºi, Segarcea, Bechet,
Bãileºti, Dãbuleni, Breasta, Cãlã-
raºi. Aplicã o strategie tarifarã,
conform contractului de delegare
existent, corelat cu prevederile
contractului de finanþare, semnat
cu Ministerul Mediului ºi Pãduri-
lor. Din 2013, SC Compania de Apã
Oltenia SA vizeazã continuarea
implementãrii obiectivelor de inves-
tiþii privind realizarea extinderilor
reþelelor de apã ºi canalizare, în
conformitate cu proiectul finanþat

48 de ani numãrã Isvarna I, principala
sursã de apã de suprafaþã a municipiului
Craiova. Termenul de garanþie a fost de 25
de ani. Cu douã-trei avarii, în medie, pe
sãptãmânã, din cauza uzãrii „tuburilor
premo”, cei 60 de angajaþi de la serviciul
de Intervenþii al Companiei de Apã Olte-
nia SA sunt în permanentã alertã. Sursa
Isvarna I, cu un debit mediu proiectat de
1.100 litri pe secundã, asigurã 760 de litri
pe secundã, în mod real. Ea este comple-
tatã cu sursa Jiu – Iºalniþa, cu o capacitate
realã de 900 de litri pe secundã, pusã în
funcþiune în 1976, ºi surse de capacitate
micã – din apa subteranã, constituite din
drenuri ºi foraje de micã ºi medie adânci-
me, cu o capacitate de 250-270 de litri pe
secundã (Gioroc – pusã în funcþiune în
1906, Popova – pusã în funcþiune în 1963,
Marica – datã în funcþiune în 1995). Con-
ducta de aducþiune Isvarna I mai asigurã
apa potabilã pentru un numãr de 97 de lo-
calitãþi – 32 în judeþul Dolj ºi 65 în jude-
þul Gorj. În orice discuþie despre alimen-
tarea cu apã a municipiului Craiova se

invocã necesitatea imperioasã a celui de-
al doilea „fir”, numit Isvarna II. Discuþia
dateazã de mai mulþi ani ºi abia acum se
poate spune cã a devenit una materializa-
bilã, frecvent evocatã fiind calitatea supe-
rioarã a apei de Isvarna, cu un chimism
apropiat de cel al apei plate. Conducta de
aducþiune Isvarna I, cu o lungime de 117
kilometri, realizatã în perioada anilor
1963-1966, prin utilizarea de tuburi din
beton precomprimat, tip „premo”, cu dia-
metrul de 1.000 de milimetri, îmbinate cu
garnituri de cauciuc, a beneficiat în anii
1979-1980 de o staþie de pompare/repom-
pare, în localitatea Þânþãreni, la circa 75
kilometri în aval de sursã. Din septembrie
2001, din cauza problemelor de uzurã ale
conductelor, s-a renunþat la staþia de pom-
pare, trecându-se la preluarea apei în re-
gim gravitaþional, motiv pentru care nu
se poate utiliza tot debitul disponibil de
1.100-1.160 de litri pe secundã. Sã mai
adãugãm doar un detaliu. Durata norma-
lã a conductei Isvarna I (termenul de via-
þã de circa 25 de ani) a fost depãºitã cu 20-

prin fonduri de coeziune, cu de-
numirea „Extinderea ºi moder-
nizarea infrastructurii de apã ºi
ape uzate în judeþul Dolj”, pen-
tru care beneficiazã de o finanþare
nerambursabilã de 82.812 milioa-
ne de euro. Neputând asigura par-
tea de co-finanþare, fosta regie de
apã a obþinut un împrumut de 13
milioane de euro la BERD (Banca
Europeanã de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare). În cadrul acestui pro-
iect, s-a construit staþia de epura-
re de la Fãcãi, s-a extins canaliza-
rea pe o distanþã de 97,14 kilometri
ºi s-a prelungit reþeaua de alimen-
tare cu apã a municipiului pe o dis-
tanþã de 42,59 de kilometri. Staþia
de epurare de la Fãcãi a avut drept
raþiune impactul ecologic negativ
al apelor reziduale, deversate în Jiu,
respectiv în Dunãre. Printr-un al
doilea mare proiect, accesat tot pe
Programul Operaþional Sectorial de
Mediu (POS Mediu) – cu o valoa-

re totalã de 254 milioane de euro –
conducerea companiei îºi propu-
ne sã realizeze firul doi Isvarna,
investiþia fiind denumitã „Sistem
regional de alimentare cu apã –
sursa Isvarna”. SC Compania de
Apã a întocmit cererea de finanþa-
re pentru proiectul de asistenþã teh-
nicã, prin care se va asigura pre-
gãtirea Aplicaþiei de Finanþare, pen-
tru investiþiile prioritare, care vor
fi finanþate în perioada 2014-2020.
Dupã atribuirea contractului de
asistenþã tehnicã, va fi reactuali-
zat studiul de fezabilitate pen-
tru aceastã investiþie. Lucrãrile
propuse sunt: conducta nouã de
aducþiune Isvarna – Craiova (in-
clusiv captarea ºi tratarea, valoa-
rea fiind de 123 milioane de euro)
ºi reabilitarea conductei de aduc-
þiune Isvarna – Craiova. Ceea ce
nu mai trebuie demonstrat este cã
sursa I Isvarna – Tismana con-
stituie varianta de asigurare a de-

ficitului de apã pentru municipiul
Craiova ºi 97 de localitãþi, din ju-
deþele Gorj ºi Dolj.

O arie de operare extinsã
Momentan, SC Compania de

Apã Oltenia SA furnizeazã servicii
de alimentare cu apã ºi canalizare,
ca deþinãtor al licenþei de operator
clasa I (nr. 0893/23 martie 2010),
în municipiile Craiova, Calafat,
Bãileºti, oraºele Filiaºi, Segarcea ºi
Bechet, comunele Iºalniþa, Cãlã-
raºi, Breasta, Coþofenii din Faþã ºi
Pleniþa (toate acestea din Dolj), in-
clusiv comuna Þânþãreni din jude-
þul Gorj. Cei cu care am discutat
ne-au asigurat cã tarifele practica-
te sunt sub media pe þarã. O even-
tualã privatizare ar schimba datele
problemei. Evident cã operatorul
îºi propune un management cât mai
performant. Suntem în faþa unui
program investiþional realmente de
luat în seamã, supus unui singur
risc: o eventualã discontinuitate,
generatã de cauze neluate în cal-
cul, cum ar fi cele de emanaþie
politicã. Cu alimentarea cu apã po-
tabilã a unui mare municipiu însã
nu te poþi juca, ºi deja vorbim de
un numãr mare de abonaþi. Impli-
cate în implementarea proiectului
„Extinderea ºi modernizarea in-
frastructurii de apã ºi ape uzate în

judeþul Dolj” sunt numeroase au-
toritãþi locale care dezvoltã, împre-
unã cu operatorul regional, o stra-
tegie de dezvoltare a infrastructu-
rii (Masterplan). Definirea aglome-
rãrilor s-a fãcut în conformitate cu
documentul emis de Comisia Eu-
ropeanã „Termeni ºi definiþii ale
Directivei de tratare a apei uzate
urbane” (91/271/ECC), care de-
fineºte cã „aglomerarea” este o
zonã în care populaþia ºi activitãþi-
le economice sunt suficient de
concentrate pentru ca apa uzatã sã
fie colectatã ºi transmisã la o sta-
þie de epurare. În cadrul acestui
proiect s-au stabilit douã grupãri,
pe sisteme de distribuþie ºi canali-
zare, una referitoare la alimenta-
rea cu apã ºi alta referitoare la co-
lectarea ºi epurarea apei uzate.
Principalele sisteme de alimentare
cu apã identificate, în care se pro-
pun investiþii, sunt: sistemul de ali-
mentare cu apã Craiova, care in-
clude ºi localitãþile Malu Mare ºi
Cârcea; sistemul de alimentare cu
apã Bãileºti, care include ºi comu-
nele Poiana Mare ºi Piscu Vechi;
sistemul de alimentare cu apã Se-
garcea, care include ºi Cerãtul; sis-
temul de alimentare cu apã Bechet,
care include Ostroveni ºi Liºtea-
va; sistemul de alimentare cu apã
Pileºti, care include localitãþile Pie-

LAURA MOÞÎRLICHE ºi  MIRCEA CANÞÃR
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21 de ani, fenomenul de îmbãtrânire mani-
festându-se prin corodarea armãturii pânã
la rupere, deteriorarea betonului din con-
ductã, exfoliere ºi ruperea garniturilor de
cauciuc. Încã înainte de 1989, s-a conside-
rat oportunã asigurarea unui debit supli-
mentar de apã, în condiþii de siguranþã, din
sursa Isvarna, apãrând noþiunea unei noi
conducte, aºa-zis „fir doi” Isvarna – Craio-
va. Marile obiective econ¡omice aveau so-
licitãri greu de acoperit, Doljul nedispu-
nând de depozite generoase cantitativ ºi
nici acceptabile, din punct de vedere cali-
tativ, pentru necesarul de apã potabilã. Cum
spuneam, ideea a fost reluatã sistematic ºi
în anii 1991-1993, când s-au proiectat ºi
executat 37 de kilometri de conductã nouã
de aducþiune din beton, „tip SENTAB”, cu
diametrul de 1.200 de milimetri, pe douã
tronsoane – 21 de kilometri de la Isvarna
în aval ºi 16 kilometri de la Craiova spre
amonte – execuþia fiind întreruptã din lip-
sã de fonduri. A mai fost repusã „pe tapet”,
cum se spune, fãrã mare entuziasm, din ace-
leaºi cauze, proiectul împotmolindu-se de-
a dreptul. Dar imperativele au rãmas ace-
leaºi: a²sigurarea pentru populaþia Craio-

vei a unei ape de calitate superioarã, scuti-
tã de procesul de tratare chimicã, atinge-
rea unei capacitãþi maxime de captare –
4.000 de litri pe secundã – pentru livrarea
debitului specific maxim de 210 litri pe se-
cundã, zilnic, în regim de 24 de ore conti-
nuu. Evident cã dezideratul anunþat era ar-
ticulat prin asigurarea de apã potabilã ºi
pentru oraºele ºi comunele din judeþul Dolj
ºi Gorj, aflate de-a lungul traseului, defi-
citare în alimentarea cu apã potabilã de
bunã calitate. Cei cu care am discutat din
conducerea Companiei de Apã Oltenia,
amabili pe parcursul documentãrii noas-
tre, au dorit, în mãsura posibilã, sã nu fie...
cumva „elogiaþi”. Fiindcã nu încearcã de-
cât sã-ºi facã datoria, preþuindu-ºi locul lor
de muncã. Cu toate acestea, nu putem sã nu
pomenim numele directorului Constantin
Mitriþã ºi unul dintre motive este acela cã,
pentru anul 2014, compania s-a clasat pe
locul II, la nivel naþional, dupã ApaNova Bu-
cureºti, la categoria „Întreprinderi mari
care se ocupã cu captarea, tratarea ºi trans-
portul apei”. Existaserã ºi momente „mai
bune”, când compania se plasase... pe ulti-
mele locuri.

leºti, Mischii ºi Gherceºti, sistemul
de alimentare cu apã Calafat, care
include Maglavit, Hunia, Basarabi
ºi Golenþi; sistemul de alimentare
cu apã Isvarna II, care include
noua conductã de aducþiune Isvar-
na-Craiova, pe lungimea de 117 ki-
lometri – care include captarea din
lacul Tismana.

Canalizarea de pe strada
„Brestei”: când vorba este

umbra faptei
Nu s-a crezut, multã vreme, cã

într-o zi coºmarul provocat de
ploile abundente, în strada „Bres-
tei”, va fi curmat. Scepticismul
pãrea generalizat ºi rãmãsese o...
moºtenire. Cu fonduri de la bu-
getul local, în 2014, conducerea
companiei, tutelatã de municipa-
litate, a reuºit amenajarea unei re-

þele de canalizare pluvialã, pe lun-
gimea de trei kilometri, cu dever-
sare într-un braþ al râului ªerca.
Directorul Companiei de Apã Ol-
tenia, Constantin Mitriþã, nu con-
siderã lucrarea ca fiind o izbândã,
fiind convins de la bun început cã
va fi finalizatã. Pe „Brestei”,
acum, ºi dupã ploile abundente,
locuitorii au, în sfârºit, tihnã, ne-
maifiindu-le inundate curþile ºi
chiar locuinþele. Uneori, vorba
este chiar umbra faptei. De ce a
durat atât de mult o lucrare sim-
plã rãmâne doar o interogaþie.

Calafat, o soluþie de avarie
Cã municipiul Calafat poate rã-

mâne fãrã apã potabilã pare un pa-
radox. ªi, totuºi, în zilele din urmã,
o problemã de acest fel a existat în
cochetul oraº de pe malul Dunãrii.
Fluviul ºi-a redus debitul, ca nicio-
datã în anii din urmã, încât staþia de
pompare nu a mai avut... ce pom-
pa, cursul Dunãrii depãrtându-se
mult de malul românesc. Într-o ase-
menea situaþie criticã, soluþia tehni-
cã imediatã, identificatã de condu-
cerea companiei, alãturi de condu-
cerea primãriei, a fost amenajarea
unei staþii plutitoare, prin amplasa-
rea de douã pompe, aduse de la Bu-

cureºti, ºi montarea a patru flotere
în albia fluviului. Între Dunãre ºi sta-
þia de tratare a apei este o distanþã
de 900 de metri ºi o diferenþã de
nivel de 50 de metri ºi tocmai aceas-
tã stare de fapt a impus amplasarea
grupului de pompe. Calafatul are din
nou apã potabilã ºi, pentru viitor,
soluþia identificatã acum va trebui
avutã mereu în vedere, prin ame-
najãri trainice, ºi nu provizorii. Nu
a fost chiar o floare la ureche ceea
ce descriem noi, dar, în cele din
urmã, problema, sã-i spunem aºa,
a fost rezolvatã.

În loc de concluzii
Compania de Apã Oltenia SA este

una nu atât importantã, cât de-a
dreptul strategicã. Deruleazã pro-
grame de investiþii, în infrastructu-
ra de apã ºi ape uzate, în conformi-
tate cu exigenþele Uniunii Europene
pentru localitãþile urbane ºi rurale.
Multe localitãþi din judeþul Dolj be-
neficiazã de o apã potabilã cu infil-
traþii de nitraþi, azotaþi, fier, man-
gan, impunând nu doar tratare ºi
dezinfecþie, ci pur ºi simplu neutili-
zarea ei. Nu o spunem noi, dar re-
zolvarea deplinã a alimentãrii cu apã
a populaþiei Doljului rãmâne una car-
dinalã ºi permanentã.
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- Pe cartea de vizitã a domnu-
lui Mircea Dinescu scrie, înain-
te de toate, poet ºi publicist. Pe
a dvs. – traducãtor. ªi încã unul
foarte apropiat de dramaturgie
ºi de lumea teatrului! Sunt cu-
rioasã, în aceste „circumstanþe”,
cum a apãrut ideea Divan Film
Festival ºi cum s-a ajuns la alã-
turarea celor douã arte, cinema-
tograficã ºi culinarã...

La un moment dat, am fost la Paris
ºi am cunoscut-o pe Cristina Hof-
fman, soþia actorului Dan Nuþu. Am
fost cu Ioana Crãciunescu ºi cu mai
mulþi prieteni de-ai ei cineaºti – cred
cã era ºi Purcãrete atunci, acolo – ºi,
discutând noi despre pasiunea lui
Mircea pentru mâncare, care e nedi-
simulatã, au venit cu ideea, spunând
cã Cetate ar fi un loc potrivit care sã
împleteascã aceste douã domenii. Ne
gândisem atunci sã avem filme de-
spre mâncare. În timp, constatând cã
suntem la aceastã rãspântie de þãri
balcanice – fiindcã Cetate este într-
un loc unde se spune cã cocoºii cân-
tã în trei limbi, fiind foarte aproape
graniþele cu Bulgaria ºi Serbia –, cã
suntem într-un soi de epicentru bal-
canic, am schimbat ideea. Oricum, fil-
mele despre mâncare sunt destul de
puþine la numãr... Am mers pe ideea
de a face un festival cu tentã balca-
nicã. Într-un singur an a fost o schim-
bare ºi am invitat sã participe þãrile
dunãrene. În primii ani a venit cu pro-
puneri concrete ºi domnul Constan-
tin Fugaºin, care a organizat primele
douã ediþii. ªi uite aºa, din aproape
în aproape, din discuþii, din idei arun-
cate la masã, câteodatã în glumã, s-a
închegat… Oricum, cred cã prima dis-
cuþie a fost acum 10-12 ani, însã o
vreme a plutit aºa, în aer...

- Pe scurt, cum aþi descrie
dvs. acest eveniment? Cum l-
aþi prezenta cuiva care n-a pus
niciodatã nici piciorul, nici cor-

Cã ideea Divanului Degustãtorilor de Film ºi Artã Culina-
rã – eveniment ce animã an de an, încã din 2010, Portul Cultu-
ral Cetate – a apãrut cu vreo 10-12 ani în urmã, din discuþii cu
câþiva prieteni ºi cineaºti, aflaþi la Paris, ºi a fost inspiratã de
pasiunea pentru bucãtãrie a lui Mircea Dinescu este mai puþin
cunoscut. Ce ºtie clar publicul este cã festivalul meritã astãzi,
la cea de-a VI-a ediþie, toatã atenþia, pentru filmele proiectate,
din spaþiul balcanic, foarte multe în premierã în România. Dar
– o recunosc destui! – ºi pentru apetitul trezit de reþetele culi-
nare ale poetului, tradiþionale ori exotice.

O recunoaºte, sincerã ºi amuzatã, ºi Maºa Dinescu: „Sunt
deja dependentã de bucãtãria soþului meu! (…) Oricum, de gã-
tit gãteºte foarte mult, fiindcã eu nu ºtiu... Mi-am dat seama
din timp cã, dacã o sã ne întâlnim în bucãtãrie, povestea noas-
trã nu are viitor!”. Traducãtor cunoscut, apropiatã a teatrului
românesc, Maºa Dinescu vorbeºte despre Portul Cultural Ce-
tate ca despre „un loc care te lecuieºte”, iar Divan Film Festi-
val crede cã este „ceva din altã lume, idilicã ºi neverosimilã…”.

Deschis vineri sera, la Craiova (nu în centrul istoric, din cauza
Cea de-a VI-a ediþie a Divanului Degustãtorilor de Film ºi Artã Culi-

narã are loc în perioada 21-30 august. A debutat cu douã seri de proiecþii
la Craiova ºi continuã, de ieri, în Portul Cultural Cetate cu proiecþii de
film ºi demonstraþii culinare. Pe timpul desfãºurãrii festivalului campa-
rea pe teritoriul portului este gratuitã ºi se face în limita locurilor dispo-
nibile. Înscrieri - pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/
DivanFilmFestival.

Divanul Degustãtorilor de Film ºi Artã Culinarã este un eveniment anual,
organizat de Fundaþia pentru Poezie „Mircea Dinescu” în colaborare cu
Primãria Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021”, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, Centrului Naþional al
Cinematografiei (CNC), Institutului Cultural Român (ICR) ºi Uniunii Ci-
neaºtilor din România (UCIN). Sponsori: Selgros Cash & Carry, Boromir.

tul în Portul Cultural Cetate ºi
n-a mâncat berbecuþ la proþap,
stând pânã târziu la un film bun
ºi la un vin pe mãsurã (produc-
þie autohtonã, desigur!)?

I-aº spune cã este o perioadã de
câteva zile ruptã din curgerea nor-
malã a timpului în care trãim cu toþii
ºi unde ne împãrþim între datorii, mici
obligaþii ºi altele. În aceastã bulã de
timp eºti cufundat într-un peisaj foar-
te frumos, în aceastã informaþie care
îþi vine de la filme ºi în acest ºuvoi
artistic. ªi ceea ce în mod normal este
datoria faþã de stomac e transforma-
tã aici într-un moment nu numai de
plãcere gastronomicã, dar ºi de dis-
cuþii. Devine foarte convivial momen-
tul mesei, fiindcã mereu se discutã
puþin despre ce se gãteºte. Nefiind
un festival competiþional, nu se pune
problema cine sã ia premiu. Deci, e
ceva din altã lume, idilicã ºi nevero-
similã, dacã vreþi. Poate cã nu fãrã
cusur – e un spaþiu aproape sãlbatic

pe care l-am domesticit –, dar eu zic
cã este suficient de confortabil încât
sã te poþi bucura de toate aceste lu-
cruri laolaltã.

Legat de acest aspect, trebuie sã
spun cã cele douã zile de proiecþii la
Craiova sunt foarte importante pen-
tru noi. Avem la Cetate problema cã
se ajunge relativ greu, cã nu existã
foarte multe spaþii de cazare... Sunt
mulþi oameni care vor sã vadã aces-
te filme ºi au acum posibilitatea la
Craiova. E o deschidere foarte mare
ºi foarte importantã pentru noi.

- Fiecare ediþie de festival
are o temã. Cum vã opriþi asu-
pra ei ºi cum alegeþi filmele
care urmeazã sã fie prezentate
publicului?

Spre exemplu, în acest an tema
a pornit de la filmul „Yol” / „Dru-
mul”, despre care noi discutãm de
mai mulþi ani cã vrem sã îl proiec-
tãm. Sunt multe filme balcanice pe

tema drumului ºi noi deja am avut
unele în ediþiile precedente. Deci,
am pornit de la el ºi apoi Marian
Þuþui, care este un foarte bun cu-
noscãtor al cinematografiei balca-
nice, inclusiv al celei vechi – a lu-
crat o vreme la Arhivã, iar acum
lucreazã la Institutul de Istoria Ar-
tei – ºi care are relaþii foarte bune
cu cineaºti din toate þãrile balca-
nice, a mers pe acest fir. Desigur,
nedispreþuind nici filmele care au
avut mare succes în ultimii ani sau
care nu au putut fi vãzute în Ro-
mânia, deºi ar fi meritat din plin.
Aºadar, el face selecþia filmelor, ve-
nind cu mai multe propuneri, ºi ne
sfãtuim.

- Anul acesta, din selecþia fes-
tivalului fac parte ºi 3 lungme-
traje româneºti ºi 5 producþii
autohtone de scurtmetraj. Mi se
pare oportun sã vã întreb – ºi în
condiþiile în care regizorii ºi ac-
torii români obþin premiu dupã
premiu la marile festivaluri eu-
ropene ºi nu numai – ce credeþi
despre cinematografia româ-
neascã actualã?

Vã pot spune doar impresia unui
consumator obiºnuit de film. Nu pot
decât sã mã bucur cã are aceastã evo-
luþie, orice s-ar zice. Întotdeauna se
va gãsi cineva sã spunã cã filmele
alea nu meritau sã fie atât de premia-
te... Mie mi se pare formidabil cã s-a
ieºit în lume, cã s-a spart gheaþa, cã
s-a rupt cu tradiþia unei producþii ci-
nematografice care înainte de 1989
era în procent copleºitor mediocrã.
Cred cã din 50 de ani de cinemato-
grafie ai foarte puþin de ales, iar o
bunã parte din ce ai alege sunt filme
de dinainte de perioada comunistã,
adicã cele foarte vechi. Nu dispreþu-
iesc acele câteva titluri care într-ade-
vãr meritã sã fie alese, însã pentru
cât de lungã a fost perioada, sã ai
„Pãdurea spânzuraþilor”, „Reconsti-
tuirea”, „O varã de neuitat” de Pinti-
lie ºi încã vreo patru-cinci titluri e
puþin. A fost, pur ºi simplu, ca o frac-
turã, ca o schimbare de paradigmã
faptul cã au venit tinerii regizori cu
un alt tip de joc actoricesc, cu teme
care îi ating pe oameni – nu sunt plã-
cute întotdeauna, dar nu sunt nici
inventate, cum erau cele de dinainte
de ’90. Mi se parte cã cinematografia
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vremii ploioase, ci în sala Teatrului „Colibri”), evenimentul conti-
nuã pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni pe malul Dunãrii, la Ceta-
te, cu peste 50 de filme din 9 þãri, concerte, demonstraþii culinare,
expoziþii ºi simpozionul internaþional cu tema „Drumuri ºi rãs-
pântii în Balcani”. „Ce vã place sã faceþi în mod deosebit în
aceastã perioadã?”, o întreb pe Maºa Dinescu, gândind cã îmi va
spune, poate, cã se bucurã de atmosfera aceasta aparte… „Stau
pe margine ºi îmi fac griji!”, rãspunde cu umor, explicând cã în
timpul festivalului este „mult mai tensionatã decât de obicei”.

În acest dialog pornit de la alãturarea celor douã arte, cine-
matograficã ºi culinarã, ºi într-o exprimare familiarã, Maºa Di-
nescu puncteazã cã filmul românesc de astãzi este „unul dintre
puþinele fenomene absolut pozitive” ºi subliniazã deschiderea
pe care Divan Film Festival o are cãtre Craiova ºi ideea de
Capitalã Europeanã a Culturii în 2021. „E inteligent sã scoþi în
evidenþã tot ce e vechi ºi frumos la Craiova”, crede, amintind
ca avantaje în aceastã competiþie trecutul, arhitectura, publicul
numeros ºi „oamenii foarte energici ºi încãpãþânaþi în ceea ce
vor sã facã” de la conducerea instituþiilor de culturã.

româneascã e pe drumul cel bun. ªi
uite cã apar ºi filme care sunt diferite,
în acest peisaj, cu e „Aferim”, care
nu mai are acelaºi gen de realism uºor
mizerabilist, dar cu siguranþã ºi el a
profitat de faptul cã s-a deschis ca-
lea, apetitul, cã actorii se îndreaptã
spre film. Mi se pare unul dintre puþi-
nele fenomene absolut pozitive ale
lumii noastre contemporane.

- Aveþi un fiu muzician, An-
drei, ºi o fiicã, Irina, care a co-
chetat cu actoria ºi care cu peste
10 ani în urmã mãrturisea într-
un interviu: „Iubesc îngrozitor
de tare filmul. Atât de tare, în-
cât nu sunt disperata sa fac ca-
rierã”. Dau ºi ei o mânã de aju-
tor în organizarea festivalului?

Andrei va fi prezent în festival
cu trupa lui, „Impex”, care are un de-
mers foarte riscant, dar curajos, dupã
pãrerea mea, de a integra multe ti-
puri de muzicã, inclusiv manelele.
Mie îmi place acest curaj al lui, care
este la limita activismului – el e ob-
sedat de problemele, nedreptãþile
aceste societãþi, de cele rasiale... E
poate puþin chiar excesiv, dar, pânã
la urmã, cine nu e excesiv în tinereþe
cumva are un defect!

Biografia Irinei a fost mai sinuoa-
sã. A studiat la UNATC ºi era, într-
adevãr, foarte pasionatã de film, îºi
dorea foarte mult sã facã film, ca actri-
þã. Însã, la un moment dat, era dispu-
sã ºi sã rãmânã undeva în spatele ca-
merei ºi sã facã producþie sau sã îl
sprijine pe soþul ei, care era regizor de
film. Între timp, lucrurile nu au funcþi-
onat aºa, dupã 10 ani ei s-au despãr-
þit, rãmânând foarte buni prieteni. Iar
Irina s-a întors la o altã dragoste a ei,
filozofia. Anul acesta va absolvi Filo-
zofia. E foarte pasionatã, studiazã cu
foarte mare plãcere. Colegii râd de ea
cã e tocilara clasei! Citeºte tot, nu te
mai poþi înþelege omeneºte cu ea, vor-
beºte numai despre filozofie!

- Se regãsesc în programul
Divanului de la desene animate
pentru copii, filme ºi concerte
la simpozionul internaþional de
film „Drumuri ºi rãspântii în
Balcani”. Daþi-mi, vã rog, trei
„puncte de reper” ale actualei
ediþii a festivalului, trei eveni-
mente pe care publicul nu are
voie sã le rateze.

Eu cred cã trebuie sã iasã foar-
te interesantã ziua de marþi, cu
familia Tiberiade, care va ºi gãti,
va ºi cânta. ªi va fi foarte simpa-
tic contrastul  cu Chef Cezar
Munteanu, care va gãti somon!
Cumva, vor fi atinºi niºte poli ai
acestei lumi ºi ai acestei realitãþi
în care trãim.

Sper sã fie interesantã ziua de mier-
curi. Mi-e un pic fricã de faptul cã
filmul „Ilustrate cu flori de câmp” e
unul grav, foarte mult s-a discutat de
paralela cu „4, 3, 2”. Eu îmi amintesc
cã în acea perioadã în care eu doar
încercam sã vãd film românesc l-am
prins întâmplãtor la televizor ºi mi s-
a pãrut foarte bun. Eram relativ micã,
tema e una „grea” – e vorba de un
avort ilegal – ºi þin minte cã m-a im-
presionat. Chiar este unul dintre fil-
mele foarte bune de dinainte de ’90.
Sper ca aceastã tensiune sã fie com-
pensatã de prezenþa celor doi actori,
Dan Nuþu ºi George Mihãiþã, amân-
doi persoane fermecãtoare. Sper ca
oamenii sã se bucure într-adevãr de
prezenþa lor. Iarãºi sper sã iasã fru-
mos ºi concertul cu „Trei parale”.

- Cu vreo doi ani în urmã, pe
propriul site, Nicu Alifantis –
dupã ce trecuse pe la Cetate în
drumul de la Calafat spre Bucu-
reºti –  scria: „La Cetate, la Di-
nescu acasã, e Raiul pe Pãmânt!
Existã o energie atât de pozitivã,
încât oricât de deprimat ai fi re-

naºti, îþi vine cheful de viaþã, îþi
creºte pulsul, þi se rãvãºesc toate
simþurile ºi simþirile. (...) Rar am
mâncat bucate atât de bune, de
rafinate, de parºive, desãvârºite
opere de artã culinarã, aº putea
spune”. Chiar aºa este la Ceta-
te, doamna Maºa Dinescu?

Vã daþi seama cã eu sunt puþin
„tocitã” de bucate, dar trebuie sã
recunosc cã nici nu mai pot sã mã-
nânc din altã parte. Sunt deja de-
pendentã de bucãtãria soþului meu!

Cred cã dacã nu mã mai hrãneºte o
sã mor de foame! Este, într-adevãr,
un colþ de rai. ªi trebuie sã spun cã
e ºi un loc care te lecuieºte. Chiar
dacã tu, ca administrator, ai nemul-
þumiri, vezi neajunsurile, tot locul
îþi lecuieºte rãnile pe care þi le faci...

- Pentru dvs. – în general, nu
în timpul festivalului – este re-
fugiu, acea bulã de timp, sau
este, cumva, acasã?

Nu, pentru mine, este mai mult
de atât, este locul în care îmi doresc
sã fie totul bine. Eu sunt de multe
ori acolo în tensiune – cum vã spu-
neam, vãd numai ce nu e în ordine,
nu e suficient de bine... Dar aceastã
muncã nici o clipã nici nu mã plicti-
seºte, nici nu mã enerveazã. Doar
atât cât sã am un pic de adrenalinã!
Dar nu e genul de muncã sã te epui-
zeze, ci te reîncarcã.

- Dupã douã seri de proiecþii
în aer liber în centrul vechi al
Craiovei, festivalul se desfãºoa-
rã la Cetate. Ce vã place sã fa-
ceþi în mod deosebit în aceastã
perioadã?

În timpul festivalului sunt mult
mai tensionatã decât de obicei. Eu
nu am un mare dar al comunicãrii, în
general încerc sã mã ascund în tim-
pul festivalului, sã observ ce e de
rezolvat, de reglat... Nu-mi place foar-
te mult sã fie pe mine luminile. În
schimb, îmi fac mari griji pentru cei
care sunt în luminã. Mircea zice cã
sunt ca o cloºcã ce a scos niºte pui
de raþã ºi, în clipa în care ei se duc pe
lac, ea stã pe mal ºi se uitã: „Cum fac
ãia de înoatã?”. Cam ãsta este rolul
meu în timpul festivalului... Stau pe
margine ºi îmi fac griji!

- Aþi ales sã faceþi deschide-
rea festivalului la Craiova, alã-
turând-o altor numeroase eve-
nimente ce promoveazã oraºul
pentru obþinerea titlului de Ca-
pitalã Culturalã Europeanã în
2021. Personal, ce consideraþi cã
susþine, mai mult ºi mai mult,
acest proiect, ce îi dã greutate?

Eu cred cã îi dã greutate un tre-
cut mai vechi, nu neapãrat trecutul
recent. Oraºul este marcat de isto-

rie. Vezi pe el cã a fost oraº adevã-
rat de foarte multã vreme, nu e nãs-
cut ieri. E inteligent sã scoþi în evi-
denþã tot ce e vechi ºi frumos la
Craiova. ªi centrul vechi – dar cred
cã mai sunt multe alte locuri care
pot fi recuperate –, aceastã arhitec-
turã care e ºi tradiþionalã, are mult
din neoromânescul tradiþional...
Ãsta cred cã este un mare avantaj.

E un avantaj faptul cã este un
oraº mare. Are sens sã încerci sã ai
cât mai mulþi consumatori de cultu-
rã. În acest sens, noi sprijinim Cra-
iova sã devinã Capitalã Europeanã
a Culturii, dar ºi pe noi ne intere-
seazã foarte mult cã oraºul îºi are
publicul lui atât de numeros. ªi pe
care e foarte important sã încerci
sã îl þii în zona asta culturalã, sã nu
îl pierzi din mânã, sã nu se ducã
numai spre consum, spre lucrurile
lejere. Deci, faptul cã are un public
mare este un avantaj. Faptul cã eli-
ta culturalã e relativ redusã nume-
ric este un dezavantaj. Întotdeau-
na oraºele din Ardeal vor fi avanta-
jate de faptul cã au public pentru
toate evenimentele culturale.

Mai are avantajul unor instituþii
care sunt conduse de oameni foar-
te dornici, foarte puºi pe treabã.
Foarte energici ºi încãpãþânaþi în
ceea ce doresc sã facã... E impor-
tant ºi asta.

- O curiozitate: în general, aca-
sã, domnul Mircea Dinescu mai
des... vã recitã sau vã gãteºte?

De gãtit oricum gãteºte foarte
mult, fiindcã eu nu ºtiu... Mi-am dat
seama din timp cã, dacã o sã ne întâl-
nim în bucãtãrie, povestea noastrã
nu are viitor! Drept pentru care tot
ce am gãtit la viaþa mea au fost niºte
mâncãrici pentru copii când erau
foarte mici.

Însã, chiar dacã pare cã Mircea nu
mai scrie versuri în ultima perioadã –
eu consider ºi publicistica pe care o
face el literaturã adevãratã ºi întot-
deauna primul cititor sunt eu –, nu
pot sã spun cã nu existã ºi aceastã
laturã în viaþa noastrã. Dincolo de pro-
priile poezii, Mircea este ºi un foarte
bun cunoscãtor ºi un foarte bun reci-
tator de poezie. Cred cã ar putea con-
vinge pe oricine sã devinã cititor de
poezie prin felul în care citeºte, prin
felul în care frazeazã. ªtie sã îþi trans-
mitã sensurile ºi sã îþi atragã atenþia
asupra frumuseþii unui poem.
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Rusia, care are o suprafaþã de peste
17 milioane de kilometri pãtraþi, ºi-a
extins teritoriul, printr-un decret dez-
vãluit sâmbãtã, cu încã 50.000 de kilo-
metri pãtraþi, în Marea Ohoþk, în sudul
extremitãþii sale orientale, spre marea
nemulþumire a Japoniei. Cei 50.000 de
kilometri pãtraþi reprezintã suprafaþa
regiunii Midi-Pyrénées, cea mai mare
din Franþa. Aceastã nouã zonã, o im-
portantã sursã de hidrocarburi, repre-
zintã un nou atu pentru economia rusã.
Premierul Dmitri Medvedev a declarat
cã “asta înseamnã cã putem sã ne dez-
voltãm platoul continental acolo unde
se aflã resurse abundente de materii
prime ºi zãcãminte energetice abundente”. De-
cretul este datat pe 15 august a.c, dar Medvedev
l-a fãcut public în prima zi a unei vizite pe Insu-
lele Kurile, disputate cu Japonia, situate în sud-
estul Mãrii Ohoþk, provocând furia autoritãþilor
de la Tokyo. Aceastã decizie a fost validatã anul
trecut de cãtre Comisia ONU însãrcinatã cu de-
terminarea limitelor platoului continental, a in-
sistat ºeful Guvernului rus. Problema este cã
aceste insule din Marea Ohoþk sunt revendicate
de cãtre arhipelagul nipon de la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Tonul a urcat între
cele douã capitale, pe fundalul crizei ucrainene,
iar Moscova s-a întrebat în legãturã cu sinceri-
tatea Japoniei în privinþa memoriei conflictului

3.000 de imigranþi salvaþi
de Marina italianã
în Mediterana

Marina italianã a salvat
aproximativ 3.000 de imigranþi
aflaþi la bordul mai multor
ambarcaþiuni, pe Mediterana dupã
ce a primit mesaje de salvare de la
22 de ambarcaþiuni, a anunþat
Paza de Coastã. Operaþiunile
continuau ieri ºi era neclar unde
urmeazã sã fie conduse aceste
persoane, a declarat un purtãtor
de cuvânt. Europa depune eforturi
sã facã faþã unui aflux record de
refugiaþi ºi imigranþi care fug din
calea rãzboaielor din unele þãri
din Orientul Mijlociu. Mediterana
a devenit cea mai sângeroasã rutã
pentru imigranþi. Peste 2.300 de
persoane au murit anul acesta
încercând sã ajungã în Europa la
bordul unor ambarcaþiuni, potrivit
Organizaþiei Internaþionale pentru
Migraþii (OIM). Mii de persoane
au luat cu asalt sâmbãtã, pe
ploaie, frontiera Macedoniei.
Forþele de ordine au utilizat
grenade asurzitoare ºi au recurs la
bastoane, încercând sã punã în
aplicare un decret privind bloca-
rea rutei prin Balcani cãtre
Europa de Vest.

Confruntãri între poliþia
germanã ºi extremiºti
de dreapta care se opun
primirii de refugiaþi

Poliþia germanã a folosit gaze
lacrimogene pentru a dispersa
extremiºti de dreapta care au
blocat un drum cãtre un magazin
de bricolaj transformat în adãpost
temporar pentru solicitanþi de azil
în Germania. Protestatari
ultranaþionaliºti au aruncat cu
pietre, sticle ºi pocnitori asupra
poliþiºtilor, la Heidenau, în
apropiere de Dresda, a anunþat un
purtãtor de cuvânt al poliþiei. Mai
mulþi poliþiºti au fost rãniþi.
Forþele de ordine nu au precizat
dacã a operat arestãri. Înainte de
izbucnirea violenþelor, câteva sute
de persoane au participat la o
demonstraþie paºnicã, organizatã
de cãtre formaþiunea neonazistã
NPD în semn de protest faþã de
transformarea magazinului în
adãpost pentru refugiaþi. Zeci de
activiºti de extremã dreapta au
pãrãsit mitingul ºi au blocat un
drum care conducea la magazinul
cu o suprafaþã de 3.000 de metri
pãtraþi, modificat pentru a gãzdui
600 de solicitanþi de azil. Paznici
au fost postaþi la magazin pentru
a preveni atacuri asupra celor
250 de solicitanþi de azil deja
cazaþi acolo, dupã ce poliþia a
îndepãrtat blocada. Poliþiºti erau,
de asemenea, prezenþi în zonã.
Ministrul german al Justiþiei
Heiko Maas a condamnat
violenþele. „Ar trebui sã nu
acceptãm niciodatã ca oameni din
þara noastrã sã fie ameninþaþi ºi
atacaþi”, a scris ea pe Twitter.
„Este necesar sã apãrãm cu
fermitate statul de drept”, a
subliniat ministrul. Germania se
aºteaptã sã primeascã 800.000 de
solicitanþi de azil anul acesta, mai
mult decât oricare alt stat membru
UE. Acest val exercitã presiuni
asupra autoritãþilor locale sã
depunã eforturi în vederea
gãzduirii ºi îngrijirii acestor nou
veniþi, în principal refugiaþi din
faþa unor conflicte din Orientul
Mijlociu, dar ºi din Africa.

Coreea de Sud ºi Coreea de Nord au reluat,
ieri, negocierile începute cu o zi înainte pentru
evitarea unui conflict armat. Discuþiile au fost
suspendate sâmbãtã, dupã zece ore de nego-
cieri fãrã niciun rezultat. Seulul a acuzat Phe-
nianul de subminarea discuþiilor procedând la
noi desfãºurãri de armament naval ºi terestru.

Ambasada Marii Britanii la Te-
heran a fost redeschisã ieri, dupã
aproape patru ani, în cursul unei
vizite în capitala iranianã a ºefului
diplomaþiei britanice Philip Ham-
mond, însoþit de o delegaþie de
oameni de afaceri. ªi Iranul ºi-a
redeschis simultan ambasada la
Londra, confirmând astfel norma-
lizarea treptatã a relaþiilor dintre
cele douã þãri.  Philip Hammond
„se aflã la Teheran pe 23 ºi 24 au-
gust (duminicã ºi luni) pentru a
redeschide ambasada britanicã”,
dupã patru ani de la închiderea sa,
a anunþat Foreign Office într-un
comunicat. Aceastã vizitã este pri-
ma efectuatã de un ºef al diploma-
þiei britanice în Iran din 2003. Ea
are loc dupã o serie de alte vizite
ale unor miniºtri europeni la Tehe-
ran dupã semnarea la 14 iulie a unui
acord istoric privind dosarul nu-
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care s-a încheiat în urmã cu 70 de ani. “Noi
apreciem Japonia, dar asta nu are nimic a face
cu Insulele Kurile, care fac parte din Federaþia
rusã”, a tranºat Medvedev, citat de agenþiile ru-
seºti. “De aceea am efectuat, efectuãm ºi vom
efectua vizite pe Insulele Kurile”, a continuat el.
ªeful diplomaþiei nipone Fumio Kishida l-a con-
vocat pe ambasadorul rus Evgheni Afanasiev.
Vizita lui Medvedev “rãneºte sentimentele popo-
rului japonez ºi este extrem de regretabil”, a subli-
niat Kishida. Ca atare, Guvernul nipon a anulat o
vizitã în Rusia a ºefului diplomaþiei japoneze, pre-
vãzute în septembrie. Teoretic, în pofida unor
relaþii economice importante, cele douã þãri se
aflã în conflict, pentru cã nu au semnat vreun

tratat de pace de la sfârºitului celui de-
al Doilea Rãzboi Mondial, tocmai din
cauza acestui diferend teritorial. Pe
fondul crizei ucrainene, Rusia nu se
aflã la prima extindere a teritoriului sãu.
Dreptul mãrii stabileºte în prezent zona
economicã exclusivã a unei þãri pânã
la 200 de mile maritime (aproximativ
370 de kilometri) de coastã, oferindu-
i suveranitatea în aceastã zonã, pentru
a exploata resurse. Dincolo de ea, apele
sunt considerate, din punct de vedere
juridic, internaþionale. Cu toate aces-
tea, o þarã are dreptul sã revendice
extinderea zonei sale exclusive dincolo
de cele 200 de mile maritime, pânã la

o limitã de 350 de mile maritime, dacã poate sã
justifice faptul cã limitele platoului sãu conti-
nental se extind mai departe sub apã. În virtu-
tea acestui drept, Moscova tocmai a revendi-
cat la ONU suveranitatea asupra unui milion de
kilometri pãtraþi în Arctica. Profitând de topi-
rea gheþarilor, Moscova a putut sã prezinte noi
probe ale legitimitãþii extinderii teritoriului sãu
în Arctica, la aproape 15 ani dupã ce i-a fost
respinsã prima cerere în acest sens. Zona nou
atribuitã în Marea Ohoþk se situeazã dincolo de
cele 200 de mile maritime, dar este înconjuratã
de teritorii ruseºti, situându-se între Peninsula
Kamceatka ºi Insula Sahalin, foarte bogatã în
hidrocarburi.

clear iranian. Redeschiderea am-
basadei de la Teheran „a fost mar-
catã de o ceremonie la care au par-
ticipat ministrul de externe Philip
Hammond, noul însãrcinat cu afa-
ceri britanic Ajay Sharma ºi repre-
zentanþi ai Ministerului de Externe
iranian”, a precizat Ministerul de
Externe britanic. Ambasada Marii
Britanii la Teheran a fost închisã
în noiembrie 2011 dupã ce zeci de
manifestanþi islamiºti au pãtruns în
incinta reprezentanþei diplomatice,
au spart geamuri cu pietre, au in-
cendiat o maºinã ºi au ars drapelul
britanic în semn de protest faþã de
sancþiunile decise de Londra îm-
potriva Iranului din cauza progra-
mului sãu nuclear controversat. În
acelaºi timp a fost închisã ºi am-
basada Iranului din capitala brita-
nicã. „Redeschiderea ambasadelor
noastre reprezintã o etapã cheie în

îmbunãtãþirea relaþiilor noastre bi-
laterale”, a declarat Philip Ham-
mond într-un comunicat. „În pri-
mul rând dorim sã ne asiguram cã
acordul nuclear este un succes, în
special prin încurajarea comerþu-
lui ºi a investiþiilor odatã ce sancþi-
unile (împotriva Iranului) vor fi ri-
dicate”, a mai spus el. „Marea Bri-

tanie ºi Iranul trebuie sã fie de ase-
menea gata sã discute despre pro-
vocãrile cu care ne confruntam -
terorismul, stabilitatea regionalã,
extinderea (organizaþiei) Statul Is-
lamic în Siria ºi Irak, lupta împo-
triva traficului de droguri ºi imi-
graþia”, a mai spus ºeful diploma-
þiei britanice.

Ambasada Marii Britanii la Teheran a fost redeschisã dupã patru ani

Coreea de Sud ºi cea de Nord au reluat negocieri le. Situaþia rãmâne tensionatã
Ministerul Apãrãrii sud-coreean a declarat cã
Phenianul ºi-a dublat unitãþile de artilerie la fron-
tierã ºi a dislocat 50 de submarine de la bazele
lor militare. “Coreea de Nord adoptã o atitudine
ipocritã în timp ce discuþiile continuã”, a decla-
rat un oficial al ministerului sud-coreean. Ne-
gocierile au fost reluate în satul de la frontierã

Panmunjom, unde a
fost semnat acordul de
încetare a focului dupã
rãzboiul din 1950-1953.
Discuþiile au fost sus-
pendate dupã zece ore
de negocieri fãrã niciun
rezultat care s-au înche-
iat în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã. În
opinia analiºtilor, conti-
nuarea negocierilor re-

prezintã un semnal pozitiv. Preºedinþia sud-co-
reeanã a afirmat cã cele douã pãrþi “continuã
sã-ºi reducã divergenþele”. Situaþia rãmâne însã
tensionatã. Armatele celor douã þãri sunt în sta-
re de alertã maximã ºi desfãºoarã armament de-
a lungul frontierei, unde schimburi de tiruri de
artilerie au avut deja loc. Coreea de Nord cere
Coreii de Sud sã înceteze operaþiunile de pro-
pagandã de la frontierã împotriva regimului de
la Phenian, ameninþând în caz contrar cu o “re-
acþie militarã extrem de puternicã”. Seulul îi cere
în schimb Phenianului sã prezinte scuze pentru
explozia unei mine antipersonal care a mutilat
doi soldaþi sud-coreeni în timp ce patrulau la
frontierã la începutul lunii august. Cele douã
Corei sunt, din punct de vedere tehnic, încã în
stare de rãzboi, întrucât Rãzboiul din Coreea
(1950-1953) s-a încheiat cu un simplu acord
de încetare a focului ºi nu cu un tratat de pace.



cuvântul libertãþii / 11luni, 24 august 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a

Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deþeanã a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice  în condiþiile precizate de O.G.nr.92/
2003 rep. privind Codul 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 CLARA HOUSE
SRL,Craiova, str Nicolae Titulescu, nr. 39, bl. A3,
sc.2, ap.9, jud Dolj, cod identificare fiscalã
17583103 în data de 09.09.2015, ora 10,00  pen-
tru vânzarea bunului: autoturism Dacia Logan,
nr. înmatriculare DJ- 10-AOG, an fabricaþie 2006,
pret pornire licitaþie 4.700 lei. Amplasare : sediul
societãþii. 2.SC CRISTIANA ROMANIAN SRL,Cra-
iova, str Traian Lalescu, nr. 30, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 24457256 în data de 09.09.2015,
ora 13,00 pentru vânzarea bunului: autoturism
DAEWOO, tip Cielo, nr înmatriculare DJ-06-ZET,
an fabricatie 1996, pret pornire licitatie 1.150 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 3.SC CRIFLEX SRL,
Craiova, str. Deva, nr. 35, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 14458998 în data de 09.09.2015, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: microbuz Mer-
cedes-Benz, tip Sprinter413 CDI ( autoutilitarã
recarosatã), nr înmatriculare DJ-72-DIA, an fa-
bricaþie 2005, pret pornire licitaþie 28.125 lei; mi-
crobuz Mercedes-Benz, tip Sprinter 413CDI, nr
înmatriculare DJ-12-KLA, pret pornire licitaþie
18.375 lei; remorcã Pancar, tip2-RUC2.0-225, nr.
înmatriculare DJ-07-EAW, pret pornire licitaþie
4.650 lei. Amplasare: sediul societãþii. 4.SC AN-
TONIO & DIANA  SRL, Craiova, str. Desnatui, nr.
23, bl. A11, sc.2, ap.17, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 15705883 in data de 10.09.2015, ora 10,00
pentru vânzarea bunului: autoutilitarã Iveco, tip
Eurostar 440E46T/E75, nr înmatriculare DJ-78-
AYD, an fabricaþie 2001, pret pornire licitaþie
8.450 lei.Amplasare: sediul societãþii. 5.SC GITA-
VAL SRL, Craiova, str. M. Viteazul, nr.5, bl.7, par-
ter, jud Dolj, cod identificare fiscalã 29081798 în
data de 10.09.2015, ora 13,00 pentru vânzarea
bunului: copiator BIZHUB  C250 – defect, pret
pornire licitaþie 385 lei. Amplasare: sediul socie-
tãþii. 6. SC GOM COMPANY SRL, Craiova, str. CS
Nicolaescu Plopsor, nr.1, bl.K, sc.1, ap.11, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 20923531 în data
de 10.09.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunu-
lui: autoturism Dacia1310, nr înmatriculare DJ-
01-MMD, an fabricaþie 1989, pret pornire licitaþie
728 lei. Amplasare: sediul societãþii. 7. SC GSD
COM  SRL, Craiova, str Baraganului, nr.16, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 18089311 în data
de 21.09.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bunu-
lui: autoturism Daewoo, tip Cielo Executive, nr
înmatriculare DJ-06-AMG, prêet pornire licitaþie
795 lei. Amplasare: sediul societãþii. 8. SC ADI-
VAL SRL, Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 19,
bl. D32, sc.1, ap.17, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 24794014 in data de 21.09.2015, ora 13,00
pentru vânzarea bunului: autoturism Opel, tip
Astra G Break, nr înmatriculare DJ-09-SEI, an fa-
bricaþie 2004, pret pornire licitaþie 4.850 lei. Am-
plasare: sediul societãþii. 9.SC ALBA COM M.G.
SRL, Craiova, str. Emil Girleanu, nr. 4, bl. 59A1,
sc1, ap. 21,  jud Dolj, cod identificare fiscalã
2319295 în data de 21.09.2015, ora 15,00 pentru
vânzarea bunului: autoturism Fiat, tip Albea, nr
înmatriculare DJ-19-SRM, an fabricaþie 2008, pret

pornire licitaþie 3.150 lei. Amplasare: sediul so-
cietãþii. 10.SC IOSAND AGROPROD  SRL, loc.
Bulzesti, sat Fratila, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 10135226 în data de  23.09.2015, ora 13,00
pentru vânzarea bunului: autoutilitarã Volkswa-
gen, tip LT35 2,5TDI, nr înmatriculare DJ-67-BOC,
an fabricaþie 1998, pret pornire licitaþie 11.925 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 11.SC ZACOCIP
SERVCOM SRL, loc Sopot, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 6921276 în data de 24.09.2015, ora
10,00 pentru vânzarea bunurilor: echipament
pentru procesare filme foto Noritsu QSF-V30,
prêt pornire licitaþie 45 lei, amplasat în Craiova,
str. Felix Aderca, bl.2, parter; echipament pen-
tru procesare filme foto Konica CL-FP34E, pret
pornire licitaþie 45 lei, amplasat în loc Motoci, jud
Dolj. 12. SC OLTDAM  GROUP SRL, Craiova, str
Constantin Lecca, nr.11, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 28597937 în data de 24.09.2015, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: expresor ca-
fea, pret pornire licitaþie 488 lei; laptop Fujitsu
Siemens-Amilo, pret pornire licitaþie 330 lei; ob-
iecte de inventar (aplicã aluminiu, birou cires,
calculator 12 digits, carcasã ATX ASUS, casã de
marcat DATECS MP55, CPU AMD FX 4100 SK
AM3, dulap, DVD RW LG SATA, hard disk 500GB
SATA2, maºinã gheaþã, memorie RAM 2GB - 2
buc, monitor TFT 18,5, placã baza ASUS
M5A78L, placã video ASUS, rata mare, scaun
bar-24bu, scaun pergola-2 buc, scaun ergono-
mic, scrumiera-2 buc, set masã bancã 2 scau-
ne-3 seturi) pret pornire licitaþie 2.234 lei.Ampla-
sare: sediul societãþii. 13.SC DALEROM SRL, Cra-
iova, str. Vasile Alecsandri, nr. 39, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 29927197 în data de
25.09.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bunului:
autoutilitarã Furgon Daewoo Damas Van, nr în-
matriculare DJ-25-TLS, an fabricaþie 1999, prêt
pornire licitaþie 310 lei. Amplasare: ªimnicul de
Sus, sat Dudoviceºti, jud Dolj. 14. SC DUMISER-
VCAR  SRL, Craiova, str. Girlesti, nr. 82B, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 25418654 în data de
25.09.2015, ora 13,00 pentru vânzarea bunuri-
lor: autoutilitarã Ford Transit, nr înmatriculare
DJ-49-DIM, an fabricaþie 2002, pret pornire licita-
þie 7.943 lei; cuptor paine+dospitor nefunctio-
nal, pret pornire licitaþie 891 lei. Amplasare: se-
diul societãþii. 15. I.I. POPA R. DANIELA, loc. Iz-
voare, nr. 451, jud Dolj, cod identificare fiscalã
28085511 în data de 28.09.2015, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunurilor: automat cafea Necta
Brio3 – seria 24610165, pret pornire licitaþie 1.875
lei; automat cafea Necta Brio3 – seria 25010251,
pret pornire licitaþie 2.625 lei; automat cafea
Necta Brio3 – seriile 24610139; 24610173, pret
pornire licitaþie  900 lei/buc; automat cafea Necta
Brio3 – seria 25010195, pret pornire licitaþie 3.525
lei; automat cafea Necta Brio3 – seria 22710290,
pret pornire licitaþie 2.550 lei ; automat cafea
Necta Brio3 – seria 24610143, pret pornire licita-
þie 2.025 lei; automat cafea Necta Brio3 – seria
25010186, pret pornire licitaþie 3.525 lei; automat
cafea Necta Brio3 – seria 25010191, pret porni-
re licitaþie 3.075 lei;  automat cafea Necta Brio3 –
seria 25010206, pret pornire licitatie 3.225 lei;
automat cafea Necta Brio3 – seriile 24610164,
25010171 pret pornire licitaþie 1.050 lei/ buc;
automat cafea Necta Brio3 – seria 25010187, pret
pornire licitaþie 1.275 lei; automat cafea Necta

Brio3 – seria 24610150, pret pornire licitaþie  2.475
lei; automat cafea Necta Brio3 – seriile 24610176
ºi 24610146 , pret pornire licitaþie  1.500 lei/ buc;
automat cafea Necta Brio3 – seria 25010193, pret
pornire licitaþie 2.325 lei; automat cafea Necta
Brio3 – seria 25010198, pret pornire licitaþie 1.950
lei; automat cafea Necta Brio3 – seria 24610177,
pret pornire licitaþie  2.775 lei. Prioritate va avea
oferta depusã pentru achiziþionarea expresoa-
relor de cafea la preþul total de 40.125 lei. 16. SC
DESAG  TRANSCOM  SRL, Craiova, str. Zorele,
nr.8, jud Dolj, cod identificare fiscalã 6313775 în
data de 30.09.2015, ora 11,00 pentru vânzarea
bunului: autoturism Volkswagen, tip Touareg,
nr înmatriculare DJ-12-BRZ, an fabricaþie 2007,
pret pornire licitaþie 13.450 lei. Amplasare: se-
diul societãþii. Preþurile  nu includ TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri  sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.
DOLJ înainte de datele stabilite pentru vânzare,
menþionate mai sus. Cei interesaþi în cumpãra-
rea  bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pânã  la
termenele de vânzare sau, în cazul vanzãrii prin
licitaþie, pânã în ziua precedenta termenelor de
vânzare: oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii
la licitaþie, dovada plaþii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; împuternicirea persoanei care-l reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba românã; pentru persoanele fizice
romane, copie de pe actul de identitate; dova-
dã emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaþii
fiscale restante  (Consiliul Local ºi Administra-
þia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul
sau sediul ofertantului ), urmând sã se prezinte
la datele stabilite pentru vâînzare ºi la locurile
fixate în acest scop. Impotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie
la instanþa judecatoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoºtiinþa, în conformitate cu prevederile art.
172 ºi art 173 din OG nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscalã, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va începe
de la acest din urma preþ. Adjudecarea se face
in favoarea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de por-
nire. Taxa de participare nu se restituie ofertan-
þilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care
a refuzat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecãtorului care nu a plã-
tit preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d)
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã , republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia masuri
de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaþii suplimenta-
re vã puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionalã

a Finanþelor Publice Craiova - Administra-
þia Judeteana a Finanþelor Publice Dolj, or-
ganizeazã, în data de 03.09.2015, ora 10 la
sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu prevederi-
le art. 162 din Ordonanþa Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, licitaþie publicã pentru
vânzarea urmãtoarelor bunuri aparþinând
NAINA COMIMPEX SRL, CUI 3088709, cu se-
diul în Craiova, strada Bãrãganului nr.
36:Renault Trafic -27.300 lei,Renault Mas-
ter Furgon -31.200 lei, Renault Master Fur-
gon -22.400 lei ºi Volkswagen Transporter
-16.600 lei.Preþul nu include TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceas-
ta organul de executare, înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Pentru participa-
rea la licitaþie ofertanþii trebuie sã depunã,
cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei,
urmãtoarele documente: oferta de cumpã-
rare, dovada plãþii taxei de participare; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant (procurã special legalizatã); pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie dupã  certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului Co-
merþului; pentru persoanele fizice româ-
ne, copie dupã actul de identitate; dovadã
emisã de creditorii bugetari cã nu au obli-
gaþii bugetare restante. Oferta de cumpã-
rare se va prezenta în scris organului de
executare, însotitã de dovada plãþii sumei
reprezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþiei pânã în ziua de 02.09.2015. Taxa
de participare se va achita în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI 4830007.
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa Administraþiei Judetene a  Finanþelor
Publice Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
Serviciul Executare Silitã Contribuabili Mij-
locii, camera 406, tel: 0251402277.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cor-
netti Craiova, cu sediul în strada Jieþului
nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2015 – 2016 în perioada 24 august - 4
septembrie 2015, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxofon), ba-
let, actorie, picturã, graficã, artã cinemato-
graficã, regie-teatru. Examenul de admite-
re, în anul I, se va desfãºura în perioada 7
– 10 septembrie 2015. Relaþii la telefon
0251 – 413371; între orele 09.00 – 15.00
sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare date, Direcþia
Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare date, Direcþia
Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere ºi control per-
soane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Munici-
piului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere ºi control per-
soane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Munici-
piului Craiova – 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere ºi control persoa-
ne juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Munici-
piului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire, executare silitã persoane
fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data
de 25.09.2015 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Contabilitate ºi
prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi
prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
3. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impu-

nere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;
4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, im-

punere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
5. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impu-

nere ºi control persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
6. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire, execu-

tare silitã persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu docu-
mentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse

Umane.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/803.050.

Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã mare boie-
reascã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã,  teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Primãria comunei
Drãgoteºti, judeþul Dolj,

organizeazã pe 29
August, sâmbãta de
ziua cornului, în satul
Popânzãleºti mare
bâlci cu tiribombe,

mici, bere ºi multe alte
modalitãþi de a vã

distra ºi de a vã face
sã vã simþiþi bine.

Vã aºteptãm
cu mare drag!

Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474;0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. + te-
ren 270 m.p. + casã cen-
tralã pe lemne + magazie
diverse, zona Catargiu
Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, te-
ren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Tele-
fon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci
, 2 sãli lungime 30 m, mo-
bilatã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând casã 5 camere, te-
ren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Telefon:
0748/503.599.
Vând vilã Segarcea - Dolj,
toate utilitãþile, ultramodernã.
Telefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.

Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.

Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/
913.671.
Vând teran intravilan 700
mp Craiova. Telefon:
0745/ 791.801.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, par-
celat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tar-
laua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.

SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Super-
întreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic proprietar
auto TICO, euro 2, sau MA-
TIZ, euro 4. Telefon: 0771/
290.539; 0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând 1+1/2 sobã teraco-
tã verde nemontat, Tv co-
lor D 102 cm, polizor 2500
Waþi diafilm, pat mecanic
+ saltea. 0768/ 083.789.

Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol inox 6 litri mar-
cã Germanã, cuier hol.
Telefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, ca-
nistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 24 august 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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

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

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

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

ªoseaua Bãlceºti
Nr. 54, vinde sãmânþã
de orz, triticale ºi grâu

soiurile: GLOSA,
DROPIA, BOEMA,
IZVOR. Relaþii le

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iarnã.
Telefon: 0767/153.551.

Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500
mp curte  comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon:
0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/ 464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon: 0770/
682.710.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/336.047; 0762/
117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani,
1,60, doresc cunoºtin-
þã femeie drãguþã, mun-
citoare, onestã, pentru
convieþuire la þarã. Con-
stantin Constantin/Luci-
cã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Familia anunþã cã sâmbãtã,
22 august 2015, a plecat din-
tre noi, dupã o nemeritatã
suferinþã, soþul, tatãl, socrul
ºi bunicul nostru, avocat
BUZÃRIN CONSTANTIN, în

vârstã de 77 de ani. Înmor-
mântarea va avea loc luni,
24 august 2015, ora 12,00, la
Cimitirul Catolic. Dumnezeu
sã-l odihneascã! Îl vom pãs-
tra mereu în amintire!
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Echipa masculinã de baschet
SCM Universitatea Craiova va în-
tâlni Energia Târgu-Jiu, în primul
meci de verificare al perioadei
precompetiþionale, meci progra-
mat miercuri searã, de la ora
19:15, în urbea lui Brâncuºi. Alb-
albaºtrii se vor testa apoi ºi în
faþa propriilor fani, sâmbãtã, de
la ora 17:30, când o vor avea ca
adversarã la Polivalentã pe nou-
promovata Phoenix Galaþi. Dupã
care, în perioada 3-10 septem-
brie, craiovenii vor participa la un
turneu de pregãtire în Serbia,
acolo unde vor disputa nu mai
puþin de patru partide, prima fi-

Baschetbaliºtii craioveni deschidBaschetbaliºtii craioveni deschidBaschetbaliºtii craioveni deschidBaschetbaliºtii craioveni deschidBaschetbaliºtii craioveni deschid
seria amicalelor la Tg. Jiuseria amicalelor la Tg. Jiuseria amicalelor la Tg. Jiuseria amicalelor la Tg. Jiuseria amicalelor la Tg. Jiu

ind în compania ruºilor de la Ze-
nit Sankt-Petersburg.

Prezentarea oficialã a echipei va
avea loc în cadrul Craiova Sport
Fest, eveniment programat în data
de 13 septembrie, iar în sãptãmâ-
na imediat urmãtoare bãieþii lui Oli-
ver Popovic vor mai susþine încã
douã jocuri de verificare.

SCM va debuta în noul sezon,
cu dubla din runda inauguralã a
Cupei României, contra celor de la
Steaua, în 22 ºi 26 septembrie. Pri-
mul joc se va disputa la Craiova.

În campionat, Bozovic ºi com-
pania îºi încep parcursul pe te-
renul lui BCM-U Piteºti, în wee-

kend-ul 3-4 octombrie.
Gruparea alb-albastrã a bifat în

aceastã varã ºase transferuri:
Vlad Negoieþescu, Cãtãlin Burla-
cu (ambii de la defuncta Ase-
soft), Zlatko Jovanovic (BC Ti-
miºoara), Bozo Djurasovic (fãrã
angajament în ultimul an, din pri-
cina unei accidentãri), Marko
Djurkovic (Gaz Metan Mediaº)
ºi americanul Brandon Peters
(Talladega College / SUA).

Din echipa de sezonul tre-
cut au mai rãmas Milivoje Bo-
zovic, Djordje Micic, Cãtãlin
Petr iºor,  Andrei  Damian º i
Marius Ciotlãuº.

Dupã forfait-urile Univeristãþii
Cluj ºi Mãgurei Cisnãdie, Cupa
Craiovei a rãmas o afacere între
SCM Craiova ºi CSM Ploieºti, câº-
tigãtoarea urmând sã se decidã în
urma unei duble. Mai bunã s-a do-
vedit formaþia prahoveanã, care a
reuºit sã triumfe în ambele parti-
de. Dacã vineri problema învingã-

HANDBAL (F) – CUPA CRAIOVEI

SCM a pierdut ambele
confruntãri cu CSM Ploieºti

toarei nu s-a pus aproape niciun
moment, 24-31 (10-13), sâmbãtã
fetele Simonei Gogârlã (foto) au
avut o evoluþie mult mai bunã, cla-
când doar la diferenþã minimã, 26-
27 (13-14).

Marcatoare SCM meci 1: Ziv-
kovic, Bãbeanu (ambele câte 5
goluri), ªelaru-Ilie (4), Apipie, Lan-

dre (câte 3), Ianaºi ºi
Horobeþ (câte 2).

Marcatoare SCM
meci 2: Bãbeanu (9),
Ianaºi, Georgescu
(câte 4), Landre (3),
ªelaru, Cioaric (câte
2), Zivkovic ºi Horo-
beþ (câte 1).

Acestea au fost
ultimele amicale pen-
tru SCM înaintea
startului campionatu-
lui, programat în we-
ekend-ul viitor, când
craiovencele se vor
deplasa la Brãila, pen-
tru confruntarea cu
Dunãrea.

Simona Halep (nr. 3 WTA)
a spulberat-o pe Jelena Janko-
vic (Serbia, nr. 25), scor 6-1,
6-2, ieri dimineaþã, calificându-
se în ultimul act al turneului
Premier 5 de la Cincinnati, per-
formanþã echivalentã cu reve-
nirea pe poziþia a doua mondialã,
în detrimentul Mariei ªarapo-
va – care s-a retras din com-
petiþie.

Cum deja am notat, Halep a
înfruntat-o asearã pe numãrul
1 WTA, Serena Williams, învin-
gãtoare în semifinale în faþa

Graþie parcursului fenomenal de la Cincinnati,

Halep revine pe locul 2 WTA
Constãnþeanca a disputat asearã, dupã închiderea
ediþiei, finala turneului american, oponentã fiindu-i

liderul mondial Serena Williams

ucraineancei Elina Svitolina (nr.
20), scor 6-4, 6-3.

În urma turneului de la Cin-
cinnati s-au stabilit ºi capii de
serie pentru US Open, ultima
întrecere de Grand Slam a anu-
lui, astfel cã Simona este sigu-
rã cã o va putea reîntâlni pe
Serena Williams doar în finalã.

Românca fãcuse finalã ºi în
urmã cu o sãptãmânã, la Toron-
to (Canada), iar performanþa de
la Cincinnati este cu atât mai no-
tabilã cu cât Halep a abandonat
atunci din cauza unei acciden-
tãri: scor 6-7, 7-6, 0-3 cu elve-
þianca Belinda Bencic (locul 20
la acel moment).

Deºi avea drept obiectiv o clasare în primii
20, Marius Ionescu, sportiv legitimat la CSM
Craiova, a abandonat în cursa de maraton din
cadrul Campionatului Mondial de Atletism de la
Beijing. De altfel, mai mulþi participanþi nu au
reuºit sã încheie cursa programatã sâmbãtã
dimineaþã, dupã ce au acuzat dificultãþi de
respiraþie.

Atletul din Eritreea, Ghirmay Ghebreselassie
(19 ani) a câºtigat marattonul din capitala
Chinei, fiind urmat pe podium de alþi doi afri-
cani, ethiopianul Yemane Tsegay ºi ugandezul
Munyo Solomon Mutai.

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
8:00, 14:00 – JUDO (M, F) –

Turneul World Championships, la
Astana, în Kazahstan / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Gra-
nada – Eibar.

DOLCE SPORT
21:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – CFR Cluj.
EUROSPORT
13:45 – ATLETISM – Campio-

natul Mondial, la Beijing, în Chi-
na / 17:00 – CICLISM – Tu-
rul Spaniei: etapa a 3-a / 22:00
– FOTBAL Anglia – Premier
League: Arsenal – Liverpool.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-

“Piciul” a abandonat
în Maratonul
de la Beijing

straklasa: Gornik Zabrze – Zagle-
bie Lubin / 21:15 – FOTBAL Ger-
mania – 2Bundesliga: Kaiserslau-
tern – Paderborn.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – CFR Cluj.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Viitorul 8 4 4 0 17-9 16
2. Dinamo 8 4 4 0 9-2 16
3. Astra 7 4 2 1 14-12 14
4. ASA 8 3 4 1 9-4 13
5. Steaua 8 3 4 1 8-5 13
6. Pandurii 8 3 3 2 8-8 12
7. CSMS Iaºi 7 3 2 2 5-6 11
8. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 6
9. Craiova 8 1 3 4 6-8 6
10. Botoºani 8 1 3 4 5-9 6
11. Concordia 7 1 2 4 8-11 5
12. ACS Poli 8 1 2 5 4-12 5
13. Voluntari 8 0 4 4 5-12 4
14. Petrolul 8 1 4 3 6-9 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Universitatea n-a putut depãºi
“complexul”Steaua, formaþie pe
care n-a mai învins-o din 2002,
cedând, ieri, în Bãnie, cu 1-2.

Meciul a început fãrã menaja-
mente, Stanciu punându-l la încer-
care pe Bãlgrãdean încã din primul
minut. Universitatea a rãspuns ime-
diat (3), dar reluarea bulgarului Zla-
tinski, dupã un ºut blocat al lui
Herghelegiu, a trecut puþin pe lân-
gã poartã. Chipciu (5) i-a dat ºi el
emoþii lui Bãlgrãdean, pentru ca
apoi Niþã sã prindã în doi timpi un
ºut de la distanþã al lui Mateiu (7).

În minutul 19, bucureºtenii au
reuºit sã deschidã scorul. Profitând
de un marcaj larg al lui Acka ºi
Vãtãjelu, Stanciu a marcat cu o
loviturã de cap din 7 metri, dupã o
centrare excelentã venitã din flan-
cul stâng, de la Guilherme. Stan-
ciu a fost foarte aproape sã reali-
zeze dubla în doar 3 minute, dar
mijlocaºul oaspeþilor a trimis puþin

“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua 1-21-21-21-21-2
Stadion: “Extensiv, spectatori 6.000.
Au marcat: Vãtãleju 39 pen. / Stanciu 19, Tade 85 pen.
“U” Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Dumitraº, Acka, Vãtãjelu – Mad-

son (Bãluþã 87), Mateiu – Herghelegiu, Ivan (Bancu 61), Zlatinski (Ba-
wab 79) – Rocha. Antrenori: Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi. Rezerve neuti-
lizate: Straton – Târnãcop, Kay, Ferfelea.

Steaua: Niþã – Râpã, Toºca, Varela, Guilherme – Filip, Muniru (Bree-
veld 70)  – Popa, Stanciu (Enceanu 82), Chipciu – Tudorie (Tade 54).
Antrenor: Mirel Rãdoi. Rezerve neutilizate: Cojocaru – Alcenat, Neagu,
Iancu.

Cartonaºe galbene: Mateiu (35) / Filip 27 (15), Râpã (34), Muniru
(86).

Arbitri: Adrian Comãnescu – Vladimir Urzicã, Radu Ghinguleac.

Liga I – etapa a VIII-a
Vineri
ASA Tg. Mureº – FC Voluntari 2-1
Au marcat: R. Costa 9, 59 / Pancu 4.
Viitorul – ACS Poli Timiºoara 4-0
Au marcat: Aganovic 5, I. Hagi 22, Tãnase 45, Nicoliþã 68.
Sâmbãtã
FC Botoºani – Pandurii 0-2
Au marcat: Hora 36, M. Roman 90+5.
Dinamo – Petrolul 2-0
Au marcat: Essombe 19, Gnohere 73.
Duminicã
“U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Vãtãleju 39 pen. / Stanciu 19, Tade 85 pen.
*Partida Astra – CSMS Iaºi s-a disputat dupã închiderea ediþiei.
Luni
Concordia – CFR Cluj 21:00

O altã divizionarã de liga a III-a (Seria 3), ACS
Podari, a evoluat, la rându-i, într-un amical, câºtigând
cu 2-0, sâmbãtã, pe terenul “Petre Deselnicu”, în faþa
juniorilor A de la CS Universitatea Craiova. Golurile
podãrenilor au fost marcate de Ionuþ ªerban (20) ºi
Ionuþ Sârmon (66).

CSU, juniori A: Tomºa – Vlãdoiu, Ion, Gãleºeanu,
Andrei – Hodea, Rodeanu, Stroe – Medrea, Gianimu,
David. Au mai intrat: Dicã – Zamfir, Constantin, Ro-
man. Antrenor: Victor Naicu.

CS Universitatea II Craiova a depãºit, vineri searã,
la Iºalniþa, într-un amical, cu 1-0 pe Sporting Roºiori.
Golul a fost opera lui Iovan Markovic, în minutul 77.
Un alt eveniment notabil al pãrþii secunde a fost ºi iro-
sirea unei lovituri de pedeapsã, prin Simon Mazarache.

Antrenorul Daniel Mogoºanu a început meciul

“Satelitul”, victorie în ultimul test al verii

Podariul nu s-a împiedicat de Republicanii A de la CSU
ACS Podari: Mecea – Nuþã, Dina, Rioºanu, Cio-

cioanã – Dragomir, D. Stancu – Preda, ªerban, Ba-
dea – Cimpoieru. Au mai intrat: I. Sârmon, Chircan,
Raicea, C. Sârmon, Socol. Antrenor: Dragoº Bon.

ªi pentru Podari a fost ultimul amical al verii,
însã cum ACS a pãrãsit deja Cupa, urmãtorul meci
oficial va fi în campionat, startul urmând sã se con-
semneze sâmbãtã, în propriul fief, unde va poposi
învinsa Universitãþii II în meciul de vineri, Spor-
ting Roºiori.

în formula: Tomºa – Ghincea, Lãzãrescu, Cioco-
tealã, Briceag – Gârbiþã, Iuga, Manea – Mazara-
che, Jurj, Scarlat. În partea a doua, CSU II a arã-
tat astfel: Tomºa – Petar, Drãghici, Georgescu,
Luicã – Dinu, Armãºelu, Cãpãþânã – Cãle, Neac-
ºu, Markovic.

Amicalul cu Roºiori a fost al patrulea ºi ultimul al
acestei veri, în precedentele alb-albaºtrii pierzând cu
1-0 cu SCM Piteºti, respectiv FC Olt Slatina, ºi câº-
tigând cu 2-1 în compania celor de la CN “Dinicu
Golescu” – toate în deplasare.

CS Universitatea II Craiova a mai jucat în aceastã
varã ºi în Cupa României, eliminând rând pe rând pe
ACS Viitorul Municipal Craiova (2-1), CSO Filiaºi (5-
0) ºi Minerul Motru (4-1), iar mâine, de la ora 17.30,
va da piept, tot la Iºalniþa, în faza a patra a competiþiei
KO, cu Pandurii II Târgu Jiu.

În campionat, CSU II, nou-promovatã în al III-
lea eºalon (Seria 4), va debuta la finalul acestei sãp-
tãmâni, pe teren propriu, pe CSM Lugoj.

peste transversalã, dintr-o loviturã
liberã de la marginea careului.

A urmat o perioadã fãrã faze
notabile de poartã, pânã când Ivan
(39) l-a ridiculizat în douã rânduri
pe Chipciu, a tras la poartã, Niþã a
respins, mingea i-a revenit lui Ivan
ºi Chipciu l-a faultat în suprafaþa
de pedeapsã. Penalty transformat
fãrã emoþii de Vãtãjelu.

Prima reprizã s-a încheiat cu o
mare ocazie a Stelei. O centrare
covrig trimisã de Nicuºor Stanciu
a fost reluatã în transversalã de
Chipciu.

În partea secundã, alb-albaºtrii,
posibil ºi sleiþi de energii, au prefe-
rat un joc de aºteptare, mizând sã
dea lovitura pe contra-atac, ºi,
dupã mai multe oportunitãþi ale Ste-
lei, printre care o altã barã trans-
versalã (Râpã 79), defensiva Uni-
versitãþii a greºit în cele din urmã.
Dumitraº l-a faultat în careu pe
Enceanu, iar Tade a marcat pentru

1-2.
Craiova s-a aruncat

în atac dar n-a mai avut
decât o oportunitate.
Bãluþã a câtigat un duel
aerian ºi a trimis cu ca-
pul cãtre colþul lung al
porþii lui Niþã, care s-a
întins ºi a reþinut min-
gea.

ªtiinþa se depãrteazã
la ºase puncte de zona
play-off-ului, un obiec-
tiv ce pare momentan
imposibil de atins.

Pentru Universitatea
urmeazã duelul din de-
plasare cu FC Voluntari,
programat vineri, de la
ora 18:30.

Casa ºi maºina lui
Cârþu, vandalizate de
fani: “CSU nu e ªtiinþa”

Sorin Cârþu ºi-a petrecut toatã
dimineaþa din ziua meciului la sec-
þia de Poliþie, dupã ce fanii dispã-
rutei FC Universitatea i-au vanda-
lizat casa ºi maºina.

Ultraºii care susþin echipa lui
Adrian Mititelu au aruncat cu vop-
sea roºie în locuinþa tehnicianu-
lui, iar pe gard au lãsat mai multe
mesaje: “CSU = Mafia”, “Clonele
distrug fotbalul” sau “CSU nu e
ªtiinþa”.

„S-a deschis dosar penal pen-
tru distrugere. Se desfãºoarã acti-
vitãþi pentru identificarea ºi prin-
derea autorilor”, a spus Amelia
Barbu, purtãtorul de cuvânt din
cadrul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj.
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