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- A venit toamna, Popescule.
Se spune cã “toamna se numãrã
bobocii”. Noi ce numãrãm? culturã / 7
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Un sugar de numai douã
luni, din comuna Mârºani,
a fost internat, ieri dimi-
neaþã, la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã
Craiova, cu multiple
traumatisme prin agresiu-
ne fizicã. Din cercetãri s-a
stabilit cã micuþul, bãieþel,
a cãzut victimã chiar
mamei sale, o tânãrã de
22 de ani, care dupã ce
l-a bãtut, l-a lãsat în casã
ºi a plecat. Mai mult,
femeia l-ar mai fi agresat
ºi în urmã cu aproximativ
douã sãptãmâni, când
s-a ales cu fracturã la un
picioruº. Poliþiºtii au gãsit-o
pe mama bebeluºului în
Bratovoeºti, de unde este
ea, ºi o cerceteazã acum
pentru violenþã în familie.
Micuþul ar putea ajunge
în plasament.
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Despre un politician, fie el din
zonã, fie el om politic cu contur
definit, ceea ce nu e totuna, este
riscant sã te pronunþi avantajos,
fiindcã dai de bãnuit. Politicienii
trebuie, nu-i aºa, stigmatizaþi pau-
ºal, persiflaþi, înjuraþi, deºi fãrã ei,
în democraþie, nu se poate. Dis-
cuþia este lungã ºi, oricum am ca-
libra-o, nu este suficient de con-
vingãtoare. Desemnarea senato-
rului de Craiova Mihai Fifor, fost
preºedinte al Comisiei pentru
transporturi ºi energie, ca lider al
grupului parlamentar social-
democrat....

AlbineleAlbineleAlbineleAlbineleAlbinele
mor pe capete,mor pe capete,mor pe capete,mor pe capete,mor pe capete,
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a succesului?a succesului?a succesului?a succesului?a succesului?

Cititor fidel al lui Roberto
Saviano, autorul de-acum ce-
lebrei cãrþi „Gomorra” dupã
care s-a turnat ºi un film de
succes, ambele traduse ºi di-
fuzate în aproape toatã lumea,
am identificat într-una dintre
ultimele sale intervenþii me-
diatice o opinie-enunþ al unei
dimensiuni a mafiei mai puþin
relevate. Remarca scriitoru-
lui, activ ºi ca jurnalist, edito-
rialist ºi blogger (rubrica sa
din sãptãmânalul milanez
„L’Espresso”....

Pãpuºile ocupã,Pãpuºile ocupã,Pãpuºile ocupã,Pãpuºile ocupã,Pãpuºile ocupã,
din nou, strada!din nou, strada!din nou, strada!din nou, strada!din nou, strada!
Paradã ºi concertParadã ºi concertParadã ºi concertParadã ºi concertParadã ºi concert
în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!
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Cazanciuc,

mandatat de PSD

sã elaboreze noi

reglementãri privind

funcþionarii ºi

incompatibilitãþile
Conducerea PSD l-a man-

datat, ieri, pe ministrul
Justiþiei, Robert Cazanciuc, sã
lucreze la noi prevederi privind
statutul funcþionarilor publici,
care sã precizeze clar ce
categorii de bugetari sunt
cuprinse în aceastã legislaþie,
dar ºi un nou Cod al incompa-
tibilitãþilor, au declarat surse
PSD. Potrivit surselor citate,
un nou Cod al incompatibili-
tãþilor ar urma sã reglemente-
ze mai clar acest domeniu ºi sã
reuneascã toate prevederile
care se regãsesc acum în alte
legi. Astfel, demnitarii ar
putea sã ºtie foarte clar “ce au
ºi ce nu au voie sã facã”
înainte de a candida, au
precizat, pentru MEDIAFAX,
sursele menþionate. Discuþiile
privind un astfel de Cod sunt
mai vechi în PSD, însã,
potrivit surselor citate, minis-
terul Justiþiei ºi ANI urmeazã
sã redeschidã subiectul, iar
legea propusã sã fie una
redactatã doar de specialiºti.
În acelaºi timp, Ministerul
Justiþiei ar urma sã lucreze ºi
la noi prevederi privind
statutul funcþionarilor publici
ºi sã precizeze clar ce categorii
de bugetari vor intra sub
aceste reglementãri. O nouã
lege ar fi necesarã ºi în
condiþiile în care urmeazã sã
intre în vigoare în 2016 ºi o
nouã lege a salarizãrii. Discu-
þiile îi vor viza pe toþi funcþio-
narii publici, însã numai în
ceea ce priveºte prevederile
Codului civil, nu ºi cele ale
Codului penal, conform
aceloraºi surse.

Ambasadorul Belgiei în Româ-
nia ºi Republica Moldova, Philippe
Beke, vorbeºte, în interviul acor-
dat MEDIAFAX, despre amploa-
rea pe care a luat-o migraþia, dar ºi
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fi promulgat pânã lunea viitoarefi promulgat pânã lunea viitoarefi promulgat pânã lunea viitoarefi promulgat pânã lunea viitoarefi promulgat pânã lunea viitoare

Preºedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a
declarat, ieri, cã noul Cod fiscal se aflã într-o proce-
durã acceleratã în Parlament, fiind aºteptat sã treacã
de plenul Senatului marþi, iar joi de cel al Camerei

Deputaþilor, astfel încât sã poatã fi promulgat de
preºedinte pânã lunea viitoare.

Dragnea a precizat cã actualul
calendar pentru adoptarea Codului
fiscal este unul “foarte strâns”, ur-
mând ca în aceastã sãptãmânã sã
poatã fi adoptat atât în comisiile
Parlamentului, cât ºi în cele douã
plenuri. “Sperãm cã duminicã poate
fi trimis la promulgare, la preºe-
dinte, ºi este foarte posibil ca luni
sã avem noul Cod fiscal”, a decla-
rat Dragnea.

Copreºedintele PNL Vasile Bla-
ga a declarat, sâmbãtã, cã PNL nu
va mai mai depune alte amenda-
mente la Codul fiscal, în afara ce-
lor asupra cãrora liderii partidelor

politice s-au înþeles în cadrul în-
tâlnirii de joi, ºi el afirmând cã pro-
iectul Codului Fiscal ar putea ajun-
ge lunea viitoare la promulgare.
Partidele parlamentare au conve-
nit, joi, dupã discuþiile privind Co-
dul Fiscal, reducerea etapizatã a
TVA, astfel încât taxa va fi redusã
la 20% începând cu 1 ianuarie 2016
ºi la 19% de la 1 ianuarie 2017.

Ieri, dupã amiazã, Comisia de
buget a Senatului a adoptat, în una-
nimitate, amendamentele la Codul
fiscal convenite la reuniunea lideri-
lor partidelor politice, între acestea
fiind reducerea etapizatã a TVA - la

20% începând cu 1 ianuarie 2016
ºi la 19% de la 1 ianuarie 2017.

De asemenea, impozitul pe
construcþiile speciale va fi elimi-
nat începând cu 1 ianuarie 2017,
cu o excepþie solicitatã de minis-
trul Agriculturii Daniel Constantin-
 referitoare la construcþiile specia-
le din agriculturã, aceasta urmând

sã fie eliminatã de la 1 ianuarie
2016. Cât despre supraacciza la
carburanþi, acaesta va fi eliminatã
începând cu 1 ianuarie 2017. Ce-
rerea de reexaminare a Codului
fiscal, înaintatã de preºedintele
Iohannis Parlamentului, va fi dez-
bãtutã în sesiunea ordinarã care
începe la 1 septembrie.

Surse social-democrate au
precizat, pentru MEDIAFAX, cã
PSD a luat o decizie în acest sens
la ºedinþa Biroului Permanent
Naþional. Sâmbãtã, copreºedin-
tele PNL Alina Gorghiu a decla-
rat, dupã ºedinþa BPN, cã libe-
ralii au decis în mod formal sã
respingã în Parlament ordonaþa
privind creºterea salariilor dem-
nitarilor, afirmând cã aceste
majorãri trebuie discutate în ace-
laºi timp cu Legea salarizãrii bu-
getarilor. Alina Gorghiu a mai
afirmat cã BPN al PNL, reunit
la Gura Humorului, a votat în
unanimitate pentru respingerea

ªi PSD decide ca OUG privind salariile demnitarilor
sã fie discutatã simultan cu legea salarizãrii

Ambasadorul Belgiei la final de mandat:
În Parlamentul României sã se facã politicã, nu bani

Ambasadorul Belgiei în România ºi Republica Moldova, Philippe
Beke, spune, într-un interviu acordat MEDIAFAX la finalul

mandatului, cã ”în Parlamentul României ar trebui sã se facã
politicã, ºi nu bani”. El vorbeºte ºi despre problemele din adminis-

traþie, unde sunt ”multe persoane incompetente ºi corupte”.

despre administraþie, unde crede cã
sunt adevãratele probleme cu care
se confruntã România.

Diplomatul considerã cã în ad-
ministraþia din România ”este prea

multã numire politicã”, ajungând
directori ”persoane care nu au o
diplomã ºi care nu sunt capabile
sã ocupe astfel de funcþii”. Phi-
lippe Beke mai spune cã toate ini-
þiativele de pânã acum privind des-
centralizarea au eºuat ºi cã Ro-
mânia nu are niciun motiv pentru
care sã nu poatã reuºi sã finalize-
ze acest proces.

De asemenea, diplomatul con-
siderã cã este necesarã elaborarea
cât mai rapidã a noii legislaþii pri-
vind licitaþiile publice, spunând cã

în administraþie ”sunt prea multe
persoane incompetente ºi corup-
te”. Totodatã, el spune cã politi-
cienii trebuie sã îºi asume respon-
sabilitatea, sã nu mai insiste pe ex-
tinderea imunitãþii, iar în Parlament
”sã se facã politicã, ºi nu bani”.

Philippe Beke mai crede cã Ro-
mânia ar putea dezvolta ºi investi
foarte mult în turism, prin crea-
rea unor pachete comune cu Bul-
garia ºi Serbia, pentru turiºtii care
vor sã descopere mãnãstirile din
aceste þãri.

Conducerea PSD a stabilit, ieri, ca ordonanþa privind majora-
rea salariilor demnitarilor sã fie discutatã în Parlament în

acelaºi timp cu Legea salarizãrii bugetarilor, o discuþie în acest
sens având loc ºi joi la întâlnirea liderilor partidelor parlamen-

tare, iar PNL anunþând deja o decizie similarã.

ordonanþei privind creºterea sa-
lariilor demnitarilor.

“PNL a votat, astãzi, ºi for-
mal, pentru cã decizia politicã a
fost deja luatã, în unanimitate,
pentru respingerea ordonanþei
privind creºterea salariilor dem-
nitarilor, pentru cã este nevoie
sã discuþi în mod unitar, corelat
aceste salarii din domeniul bu-
getar ºi aceastã discuþie va fi
fãcutã în Parlament, actunci
când acel proiect de lege va veni
ºi vom prezenta un punct de ve-
dere articulat din partea PNL”,
a declarat Alina Gorghiu.

Joi, dupã consultãrile între li-

derii partidelor, preºedintele in-
terimar al PSD, Liviu Dragnea,
a declarat cã puterea ºi opoziþia
aºteaptã de la Ministerul Muncii
proiectul legii salarizãrii pentru

a se consulta asupra acestuia,
arãtând cã doreºte ca aceastã
lege sã fie discutatã în Parlament
odatã cu ordonanþa privind ma-
jorarea salariilor demnitarilor.
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Despre un politician, fie el din zonã, fie
el om politic cu contur definit, ceea ce nu
e totuna, este riscant sã te pronunþi avan-
tajos, fiindcã dai de bãnuit. Politicienii tre-
buie, nu-i aºa, stigmatizaþi pauºal, persi-
flaþi, înjuraþi, deºi fãrã ei, în democraþie,
nu se poate. Discuþia este lungã ºi, oricum
am calibra-o, nu este suficient de convin-
gãtoare. Desemnarea senatorului de Cra-
iova Mihai Fifor, fost preºedinte al Comi-
siei pentru transporturi ºi energie, ca lider
al grupului parlamentar social-democrat
– cel mai consistent – de la Senat, cu o
majoritate covârºitoare de voturi, succe-
dându-i în funcþie lui Ilie Sîrbu, meritã sa-
lutatã. Chiar dacã, la prima vedere, pare
„un fapt divers”. Nu e chiar aºa, pentru
cine mai cunoaºte cutumele parlamentare.
Aflat la primul mandat de senator, Mihai
Fifor a ratat, recent, funcþia de ministru la
Transporturi, pentru care fusese propus de
premierul Victor Ponta, în circumstanþe
neclare, desluºite parþial de Dan Mihala-
che, ºeful Administraþiei Prezidenþiale, într-
un dialog cu Alessandra Stoicescu. Nimeni

nu se hazardeazã sã creadã ce „minuni” de
vitejie sãvârºea Mihai Fifor pe la Ministe-
rul Transporturilor, dar un ministru din
pãrþile locului era de preferat, ca pãrere,
unuia de la... Focºani. Pânã la urmã, Mihai
Fifor a primit o investiþie de încredere din
partea grupului de senatori PSD, care l-au
vrut lider. Succesor al lui Ilie Sîrbu, acesta
fãrã a fi vreun iscusit orator, afirmând de-
spre Mihai Fifor, între altele, cã este „deº-
tept”. Bãtrânul politician, care ºi-a anunþat
retragerea, a nimerit-o din plin, fiindcã lim-
pezimea, sobrietatea judecãþii ºi rigoarea
interioarã, pe scurt, ordinea ºi discreþia,
chiar îl definesc pe cel în cauzã. Acesta
este ºi motivul rândurilor de faþã, fiindcã
nu puþini i-au rãstãlmãcit, dupã ureche
CV-ul, în aºa ceva având pricepere, deºi
pus sub lupã, adicã verificat jurnalistic,
cu bunã credinþã, ar fi aflat ceea ce tre-
buie, cã e vorba de un intelectual auten-
tic, extras din mediul universitar craio-
vean, fiul unor dascãli oneºti din Drobe-
ta-Turnu Severin, absolvent al Facultãþii
de Litere, cu o licenþã în românã-englezã,

un masterat în literatura românã, deve-
nind cercetãtor ºtiinþific prin concurs, în
cadrul Institutului de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu Plopºor” al
Academiei Române, un doctorat (2003)
în ºtiinþe „Magna cum laudae”, despre
minoritãþile româneºti din Valea Timocu-
lui sârbesc ºi Bulgaria, stagii de pregãtire
în centre academice din Budapesta, Am-
sterdam, Turku – Finlanda, Leeds – Ma-
rea Britanie, colaborãri cu televiziuni de
prestigiu (Discovery, National Geograp-
hic, BBC). O vreme director la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj, apoi ma-
nager la Muzeul Olteniei – instituþie em-
blematicã a culturii –, senatorul Mihai Fi-
for a deþinut, în douã rânduri (2009 ºi
2012), funcþia de secretar de stat în MAI.
A gestionat participativ ºi cordial, cu teri-
bil calm instituþional, funcþia de preºedinte
al Comisiei parlamentare de anchetã pri-
vind terenurile de la Nana, fãrã a se hãrþui
cu afectãri saþioase ºi a epata cu orice preþ.
Pânã la urmã, câºtigul e pentru tabãra so-

cial-democratã de la Senat, discursul lui
Mihai Fifor fiind de naturã sã producã un
rãcoritor efect terapeutic. Fiindcã la el ri-
goarea maximã stã alãturi de un maxim re-
lativism. De fapt, ce vrem sã demonstrãm?
Nimic altceva decât faptul cã intelectualii
din politica româneascã nu sunt toþi atât
de fãþarnici, de mitici de caracter ºi grade-
le lor de oportunism, egoism sau eficienþã
aratã diferit. ªi a topi totul într-o pastã gri
nu ne ajutã sã înþelegem fenomenul impli-
cãrii lor în complicata lume politicã. Eva-
luarea aceasta aparþine lui Dan Turturicã:
„Oportuniºti ºi reformiºti”, comentariu care
merita citat. Sã sperãm cã instalarea într-
un fotoliu seducãtor, într-un nor pufos de
notorietate, nu va face dintr-un om nor-
mal pânã mai ieri... altceva. Provocarea e
teribilã. P.S. Un site, realmente de luat
în seamã, anunþa ieri, în ºtirea despre
desemnarea senatorului Mihai Fifor
drept preºedinte al grupului social-de-
mocrat de la Senat, cã ar fi ginerele
lui... Ion Prioteasa. Ceea ce înseamnã
cã suntem pe drumul cel bun.

Potrivit primarului, fabrica Eti
este aproape de finalizare ºi este
o construcþie frumoasã. „Aratã
extraordinar de frumos. Mai mult
decât ne-au transmis un nou cer-
tificat de urbanism pentru extin-
derea acestei fabrici. Deci nu se
vor opri la investiþia fãcutã pânã
acum, care înseamnã 350 de lo-
curi de muncã. Probabil cã au
analizat mult mai bine piaþa ºi
doresc aceastã extindere”, a afir-
mat Olguþa Vasilescu. Autoritãþi-
le sunt convinse cã turcii vor res-
pecta graficul, fabrica fiind func-
þionalã în luna noiembrie a aces-
tui an. „Deja au început sã se
facã angajãri la firma Eti. Le vom
pune ºi noi pe bursa locurilor de
muncã a primãriei craiova pen-

Primii biscuiþi produºi de turci
la Craiova sunt aºteptaþi pe piaþã
în toamna acestui an. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu a spus cã a
vizitat fabrica ºi cã investiþia aratã

extraordinar de bine. Mai mult de-
cât atât, se pare cã investitorii
turci doresc sã se extindã, trans-
miþând Primãriei Craiova aceas-
tã intenþie.

tru ca oamenii sã poatã urmãri ºi
sã poatã sã îºi trimitã CV-urile
pentru angajare”, a mai declarat
primarul Craiovei.

100 locuri de muncã
la un hectar concesionat

La ora actualã, 80% din cel de-
al doilea Parc Industrial este ocu-
pat, în sensul cã s-au depus ce-
reri de cãtre mai multe fabrici
pentru a acoperi suprafaþa de te-
ren acolo. Municipalitatea susþi-
ne cã le-a impus investitorilor ca,
la un hectar de teren care li se
atribuie, ar vinã cu 100 de locuri
demuncã. „ªi nu renunþãm la
acest lucru pentru cã nu vrem sã
ne trezim în situaþia în care ci-
neva vine ºi cere 600 de hectare,

umple parcul ºi face 30 de locuri
de muncã pentru cã fabrica este
poate prea tehnologizatã. Deci
una din condiþiile pe care ei tre-
buie sã o respecte ca sã benefi-
cieze de toate facilitãþile este ca,
la un hectar de teren, sã asigure
100 de locuri de muncã”, a pre-
cizat Olguþa Vasilescu. Potrivit
primarului, se duc tratative pen-
tru preluarea unei suprafeþe la
Iºalniþa pentru deschiderea, anul
viitor, a celui de-al treilea parc in-
dustrial.

Turcii au prospectat piaþa timp
de patru luni

Firma Eti ºi-a început activi-
tatea în anul 1962, fiind o aface-
re de familie a cãrei activitate a
pornit de la 20 de angajaþi ºi a
ajuns la 5.000 de locuri de mun-
cã. Îºi exportã la ora actualã pro-
dusele în 60 de þãri ale lumii, iar
în România a deschis o filialã sub
denumirea Eti European Food In-
dustries SA al cãrei sediu social
a fost stabilit în clãdirea Incuba-
tor de Afaceri din Parcul Indus-
trial Craiova. Pânã sã se aºeze la
Craiova, investitorii turci au
prospectat piaþa timp de patru
luni în intenþia de a-ºi extinde
activitatea în zona Uniunii Euro-
pene. Dupã mai multe vizite în
România, turcii au decis ampla-
sarea fabricii în Parcul Industrial
Craiova.

La Craiova, vor produce
numai biscuiþi

Primarul Olguþa Vasilescu a vi-
zitat, în octombrie 2013, toate
cele 6 fabrici de ciocolatã,
biscuiþi, prãjituri, cereale de mic

dejun, lapte praf ºi stix-
uri din Eskisheir, Tur-
cia, precum ºi fabrica
de echipamente pentru
produse de panificaþie,
toate aparþinând firmei
Eti Gida Sanayi ve Ti-
caret A.ª. La un an dis-
tanþã, în noiembrie
2014, preþedintele Con-
siliului Executiv ETI,
Hakan Polatoglu, amba-
sadorul Republicii Tur-
cia la Bucureþti, Osman
Koray Ertaþ, primarul
municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, ºi
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj ,  Ion
Prioteasa au deschis
lucrãrile la fabrica din
Craiova. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a declarat cã
venirea celor de la Eti în Bãnie
este cea mai mare realizarea a sa
în cei doi ani de mandat ºi a
mulþumit Guvernului României
pentru facilitãþile acordate com-
paniei turce.

O investiþie de 40 milioane
de euro

Reprezentanþii Eti au promis
cã vor investi 40 de milioane de
euro la Craiova, fiind prima sa
fabricã din strãinãtate. Con-
struitã pe o suprafaþã de opt
hectare, turci au afirmat cã fa-

brica va produce 11.000 de tone
de dulciuri în primul an, pro-
dusele constând doar în biscuiþi
care vor fi exportaþi cãtre 40 de
þãri. 10% din produsele fabri-
cate în Bãnie vor rãmâne pe pia-
þa internã, iar restul vor fi ex-
portate în þãri ale Uniunii Euro-
pene, turcii având nevoie de o
astfel de deschidere deoarece
þara lor nu este þarã membrã a
UE. Compania mai deþine ºapte
fabrici, toate în Turcia, iar cea
de la Craiova este a opta.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii din comuna Mârºani au fost
anunþaþi, ieri dimineaþã, de Stelian Mãrini-
cã, de 27 de ani, din localitate cã, în jurul
orei 07.00, când a ajuns acasã împreunã
cu un vecin, ºi-a gãsit copilul, pe Antonio,

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, ieri dimineaþã, în ju-
rul orei 06.00, la Punctul de Trece-
re a Frontierei Calafat, judeþul Dolj,
s-a prezentat pe sensul de intrare în
þarã, la volanul unui autoturism
marca Mercedes, cetãþeanul bulgar
Iliev S., în vârstã de 48 de ani. În
autoturism, cãlãtoreau ca pasageri,
douã persoane de sex masculin, care
au prezentat la controlul de frontie-
rã paºapoarte irakiene cu vize
Schengen cu însemnele autoritãþi-
lor franceze. La verificarea docu-
mentelor, poliþiºtii de frontierã dol-
jeni au constatat cã una dintre per-
soanele care îl însoþeau pe cetãþea-
nul bulgar nu corespunde cu foto-
grafia din paºaport. În urma cerce-

Poliþiºtii din Dolj cautã o mi-
norã în vârstã de 14 de ani, care
a plecat de la domiciliul din co-
muna Brabova, Dolj în data de
23.06.2015 ºi nu a mai revenit.
Pãrinþii minorei Lavinia Ionela
Gãman au sesizat poliþiºtii dol-
jeni, la data de 26 august a.c.,
cu privire la faptul cã fiica lor a
plecat de la domiciliul din comu-
na Brabova, Dolj ºi nu a mai re-
venit pânã în prezent. Familia nu
a fãcut nici un demers de a-ºi
cãuta fata timp de douã luni în-
trucât la câteva zile aceasta îi
suna ºi le spunea cã este în Cra-
iova ºi este bine. Când n-au mai
putut lua legãtura cu ea, i-au
anunþat dispariþia, la Poliþie. Mi-
nora are aproximativ 1,55-1,60
metri înãlþime, faþã triunghiula-
rã, ten deschis, pãr vopsit ne-
gru, lung, constituþie astenicã.
Ionela Lavinia Gãman a fost
pusã în urmãrire la nivel naþio-
nal din data depunerii sesizãrii de
cãtre pãrinþi, 26 august a.c., tot-
odatã fiind datã în consemn la
frontierã. „Persoanele ce pot
oferi informaþii care sã conducã
la gãsirea minorei sunt rugate sã
sune la numãrul unic de urgenþã
- 112 sau la 116.000 - numãrul
unic european pentru sesizarea
dispariþiilor de copii, ori sã
anunþe cea mai apropiatã unita-
te de poliþie”, a spus agent ºef
adjunct Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Irakian prins la PTFIrakian prins la PTFIrakian prins la PTFIrakian prins la PTFIrakian prins la PTF
Calafat cu paºaport falsCalafat cu paºaport falsCalafat cu paºaport falsCalafat cu paºaport falsCalafat cu paºaport fals

Poliþiºtii de frontierã din cadrul PTF Calafat au depistat, ieri dimineaþã,
un cetãþean irakian care a vrut sã intre în România prezentând poliþiºtilor de
frontierã documente de cãlãtorie irakiene falsificate. Bãrbatul îºi cumpãrase

paºaportul fals din Turcia ºi vooia sã ajungã în Marea Britanie.

tãrilor s-a stabilit cã persoana în
cauzã este cetãþeanul irakian Bas-
her A., în vârstã de 24 de ani. Acesta
a declarat cã a plecat din Irak în
urmã cu o lunã ºi a ajuns în Turcia
unde a obþinut paºaportul irakian cu
viza Schengen, contra sumei de
1.500 de dolari. Intenþia lui era ace-
ea de a ajunge în Marea Britanie
unde sunt ºi alþi membri ai familiei
sale. “Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei per-
soanei în cauzã, iar conform pro-
tocolului româno - bulgar, aceasta
a fost predatã Poliþiei de Frontierã
Bulgare în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-
gale ce se impun”, a precizat purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj, co-
misar ºef Romicã Ivãnoiu.

Cruzime fãrã margini:

Bebeluº de douã luni snopitBebeluº de douã luni snopitBebeluº de douã luni snopitBebeluº de douã luni snopitBebeluº de douã luni snopit
în bãtaie de propria mamãîn bãtaie de propria mamãîn bãtaie de propria mamãîn bãtaie de propria mamãîn bãtaie de propria mamã

Minorã de 14 ani dispãrutã
din Brabova cãutatã de poliþiºti

Un sugar de numai douã luni, din comuna Mârºani, a fost internat,
ieri dimineaþã, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu
multiple traumatisme prin agresiune fizicã. Din cercetãri s-a stabilit cã
micuþul, bãieþel, a cãzut victimã chiar mamei sale, o tânãrã de 22 de
ani, care dupã ce l-a bãtut, l-a lãsat în casã ºi a plecat. Mai mult,
femeia l-ar mai fi agresat ºi în urmã cu aproximativ douã sãptãmâni,
când s-a ales cu fracturã la un picioruº. Poliþiºtii au gãsit-o pe mama
bebeluºului în Bratovoeºti, de unde este ea, ºi o cerceteazã acum
pentru violenþã în familie. Micuþul ar putea ajunge în plasament.

în vârstã de douã luni, bãtut, iar concubi-
na sa, Georgeta Firu de 22 de ani din co-
muna Bratovoeºti nu era de gãsit. Poliþiºtii
au ajuns la locuinþa bãrbatului, au vãzut
cã starea micuþului nu este bunã, acesta

fiind plin de vânãtãi pe cap ºi pe faþã,
aºa cã au chemat rapid o ambulanþã.
Bebeluºul a fost dus la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã (SCJU) Craio-
va. Medicii din Urgenþã l-au evaluat,
a fost diagnosticat cu traumatism
cranio-cerebral acut ºi traumatism
facial acut, suferite în urma unei
agresiuni, iar dupã ce i-au acordat
îngrijri l-au internat la Clinica de Pe-
diatrie a unitãþii medicale. Imediat
medicii i-au anunþat pe reprezentan-
þii Direcþiei Generale de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj ºi pe poliþiºtii din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj.

„Este vorba despre un sugar în vârstã de
aproximativ douã luni adus în Urgenþã cu
traumatism cranio-cerebral acut ºi trauma-
tism cranio-facial acut prin agresiune fizi-
cã. A fost evaluat, a primit îngrijirile nece-
sare, apoi a fost internat la Clinica de Pe-
diatrie. Problema este cã, pe lângã agresiu-
nile fizice, sugarul nu se alimenteazã prea
bine, starea sa generalã fiind destul de
proastã. Noi am anunþat imediat Direcþia de
Protecþie a Copilului ºi Poliþia, mai cu sea-
mã cã, pe 10 august, acelaºi sugar a ajuns
la noi în Urgenþã dupã o altã agresiune în
urma cãreia se alesese cu fracturã de mem-
bru inferior”, ne-a explicat dr. Cristina Ge-
ormãneanu, purtãtorul de cuvânt al Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Dupã
ce i-au pus piciorul în gips bebeluºului, în
urmã cu douã sãptãmâni, medicii au discu-
tat cu tatãl lui ºi cu reprezentanþi ai DGASPC
Dolj posibilitatea ca micuþul sã fie dat în pla-
sament, însã la acel moment tatãl copilului
nu a fost de acord, cu toate cã el este mai
mult plecat, întrucât lucreazã ca cioban. N-
a vrut nici sã recunoascã faptul cã mama
copilului a fost cea care l-a agresat, susþi-
nând cã micuþul ar fi cãzut. Cei doi concu-

bini, Stelian Mãrinicã ºi Georgeta Firu mai
au un copil de un an ºi jumãtate, dat ºi el în
îngrijirea unor rude ale bãrbatului.

Dupã ce l-au trimis pe micuþ la spital,
poliþiºtii din Mârºani au demarat cercetãrile
pentru a da de urma Georgetei Firu. A fost
cãutatã la locuinþa pãrinþilor, în Bratovoeºti,
însã nu era acolo, fiind gãsitã, dupã câteva
ore, la niºte prieteni din localitate. „Tânãra
fost condusã la Mârºani, pentru audieri, iar
poliþiºtii au deschis un dosar penal pe nu-
mele ei sub aspectul comiterii infracþiunii
de violenþã în familie, urmând ca, în func-
þie de rezultatul anchetei ºi a evoluþiei stãrii
de sãnãtate a bebeluºului sã se schimbe în-
cadrarea juridicã a faptei, dacã va fi nevo-
ie”, a precizat agent ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

O fatã de 14 ani, plecatã de acasã, din comuna Brabova, în luna iunie,
este cãutatã de poliþiºtii doljeni. Familia i-a anunþat dispariþia abia pe 26
august, dupã ce fata nu a mai dat nici un semn de viaþã.
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Asiguraþii care nu au intrat
încã în posesia cardului pot sã
verifice dacã li s-a emis acest
document prin accesarea servi-
ciului pus la dispoziþie de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate la adresa http://www.cnas-
.ro/page/verificare-asigurat.html
sau se pot adresa caselor de asi-
gurãri de sãnãtate în evidenþa cã-
rora se aflã pentru verificare ºi,
dupã caz, eliberarea cardului de
sãnãtate. Asiguraþii cãrora pânã
la aceastã datã nu li s-a emis
cardul de sãnãtate pot beneficia
de servicii medicale fãrã prezen-
tarea acestuia.

Începând de astãzi, cardul naþional
de sãnãtate devine unicul instrument
de decontare ºi validare a serviciilor
medicale în sistemul public de sãnã-
tate pentru asiguraþii cu vârsta de

peste 18 ani care au intrat în posesia
lui. Cei cãrora deocamdatã nu li s-a
emis cardul de sãnãtate pot benefi-
cia de servicii medicale fãrã prezen-
tarea acestuia.

Asiguraþii care au pierdut sau
deteriorat cardul de sãnãtate
vor solicita eliberarea unui du-
plicat la casele de asigurãri,
unde vor depune o cerere ºi vor
plãti contravaloarea noului card
ºi a cheltuielilor de distribuire
prin servicii poºtale, în valoare
de 15,5 lei. Pânã la primirea
noului card de sãnãtate, asigu-
raþii vor avea acces la servicii
medicale în baza unei adeverin-
þe de înlocuire a cardului de sã-
nãtate ce li se va înmâna în mo-
mentul în care vor depune ce-
rerea pentru emiterea cardului
duplicat.

147 de asiguraþi
au refuzat cardul

de sãnãtate
Asiguraþii care, din motive per-

sonale sau religioase, refuzã utili-
zarea cardului de sãnãtate vor de-
pune o cerere în scris la casa de
asigurãri, în care vor menþiona
motivele refuzului ºi vor restitui
cardul de sãnãtate, în cazul în care
l-au primit. Accesul la servicii me-
dicale se va realiza pentru aceºti
asiguraþi în baza unei adeverinþe
de înlocuire a cardului de sãnãta-
te, cu termen de valabilitate de trei
luni. Adeverinþa nu trebuie sã rã-
mânã la furnizorul de servicii me-
dicale, ea va fi prezentatã ori de
câte ori asiguratul solicitã un ser-
viciu.

Pentru asiguraþii care împlinesc
vârsta de 18 ani ºi/sau dobândesc
calitatea de asigurat se genereazã
automat din sistem comanda de
tipãrire ºi distribuire a cardului de
sãnãtate. Nu este necesarã solici-
tarea în scris a asiguratului pentru
eliberarea cardului. Aceºtia vor
primi cardul naþional de sãnãtate
prin servicii poºtale, la domiciliul
înscris în cartea de identitate.
C.A.S. Dolj a eliberat 147 adeve-
rinþe pentru persoane asigurate
care au refuzat cardul din motive

religioase sau de conºtiinþã.
Cardul naþional de sãnãtate face

dovada calitãþii de asigurat ºi con-
firmã prezenþa asiguratului la fur-
nizorul de servicii medicale. Pe
card ºi în memoria electronicã a
cardului sunt imprimate informa-
þii precum numele ºi prenumele
asiguratului, codul unic de identi-
ficare în sistemul de asigurãri so-
ciale de sãnãtate, numãrul de iden-
tificare al cardului naþional de asi-
gurãri sociale de  sãnãtate (CID),
data naºterii ºi termenul de vala-
bilitate al cardului (5 ani).

Peste 10.000
de doljeni

aºteptaþi sã-ºi
ridice cardul

La ultimul bilanþ al Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate, în judeþul Dolj
10.295 de carduri nu fuseserã ri-
dicate de asiguraþi. Peste 450.000
de carduri de sãnãtate au fost ti-
pãrite ºi distribuite în Dolj începând
cu 19 ianuarie a.c. Poºta Românã
a returnat la C.A.S. Dolj un numãr

de 35.358 de carduri, pe care nu a
reuºit sã le predea asiguraþilor la
domiciliul acestora. Din numãrul
acestor carduri returnate, 13.481
au fost predate asiguraþilor care au
venit la C.A.S. Dolj pentru ridica-
rea lor, iar 11.287 de carduri au
fost ridicate de medicii de familie
pentru pacienþii din listele proprii.

La nivel naþional, pânã în pre-
zent, au fost tipãrite aproximativ
15 milioane de carduri, dintre care
peste 300.000 de carduri dupã data
de 1 mai a.c. (63.000 carduri du-
plicat ºi 247.000 pentru persoane-
le care au dobândit calitatea de asi-
gurat). Aproximativ 600.000 de
carduri vor mai fi tipãrite pânã la
sfârºitul anului, informeazã CNAS.
În prezent, la casele de asigurãri
de sãnãtate se afla în jur de
300.000 carduri care aºteaptã sã
fie ridicate de cãtre asiguraþi. Car-
duri activate în sistem sunt
8.600.000, dar în decursul unui an
aproximativ 6.000.000 de cetãþeni
interacþioneazã cu sistemul, au
nevoie de un serviciu medical.

RADU ILICEANU

Poate sã existe ºi situaþia ca numãrul
candidaþilor în interiorul PNL sã fie ºi mai
mare, depinde de cei care vor sã intre în
aceastã cursã. Fostul director de la  Fi-
nanþe doreºte sã-i convingã pe craioveni
cã are un proiect bun administrativ bazat
pe creºtere economicã, investitori, locuri
de muncã, dar mai ales pe pãstrarea tine-

Ieri dimineaþã, în cartierul Lãpuº, zona
IUG, a avut loc o avarie a CET II Craiova,
rãmânând fãrã apã caldã locatarii ce apar-
þin de PT3 Calea Bucureºti ºi PT Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor SC Termo Craio-
va SRL, angajaþii societãþii lucrau intens,
ieri dupã-amiazã, pentru remedierea ava-
riei apãrute pentru ca locatarii din zonele
respective sã beneficieze de apã caldã în
cel mai scurt timp. (L. Moþîrliche)

Fostul director executiv al Finanþelor doljene, ec. Eugen
Cãlinoiu, ºi-a anunþat duminicã, oficial intrarea în cursa

internã a PNL pentru desemnarea candidatului la fotoliul de
primar al municipiului Craiova. Într-o primã fazã, partidul va

trebui sã aleagã între „tehnocratul” Cãlinoiu ºi consilierul
local Pavel Badea. Concurenþa internã nu poate sã fie decât
beneficã într-o democraþie fie ea ºi româneascã. Eugen Cãli-
noiu susþine cã indiferent de cel pe care îl va desemna parti-
dul, dupã aceastã competiþie internã, nu vor exista disesiuni

ºi celãlalt îl va sprijini pe cel care va pierde.

rilor în oraº ºi în þarã.
Resursa umanã fiind
foarte importantã. „În ul-
timii ani, nu doar în man-
datul actual, tot ce s-a
construit în municipiul
Craiova s-a bazat pe un
plan integrat de dezvol-
tare urbanã conceput
pentru execuþia bugetarã
a Uniunii Europene 2007

– 2013, plan ce se regãseºte ºi pe pagina
Primãriei Craiova . Toate proiectele de an-
vergurã sunt publicate acolo acestea fiind
gândite, proiectate, finanþate ºi unele chiar
începute înainte de actualul mandat de pri-
mar al d-nei Olguþa Vasilescu. Din pãcate
însã ne aflãm în situaþia de a pierde mili-
oane de euro din finanþare de la U.E. din

cauza nefinalizãrii acestor proiecte pânã la
finalul anului 2015. Termenele pe ºantiere
sunt depãºite deºi, precum se obiºnuia ºi
în epoca de aur, au fost anunþate finalizãri
ale ºantierelor înainte de termenele progra-
mare iniþial. Spre exemplu, darea în folo-
sinþã a parcãrii subterane de la Teatrul Na-
þional, a fost anunþatã pentru luna Septem-
brie, dupã cum se vede însã acest lucru
este imposibil a fi realizat, lucrãrile fiind
în toi acolo. Aceeaºi situaþie este ºi în par-
cul Nicolae Romanescu la Teatrul de varã,
la linia de tramvai de pe Calea Bucureºti
sau în Bariera Vâlcii unde locuitorii de aco-
lo sunt pur ºi simplu disperaþi din cauza
lucrãrilor care nu se mai terminã”, susþine
Eugen Cãlinoiu, unul dintre posibilii can-
didaþi ai PNL la Primãria Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Depopulãrile masive în fami-
liile de albine nu au ocolit, din ne-
fericire, nici judeþul Dolj. Feno-
menul este unul la nivel naþional
ºi cunoaºte cea mai mare ponde-
re la segmentul floarea-soarelui.
Producþia medie de miere este de
5-6 kg la floarea-soarelui. “Mor-
talitatea în rândul familiilor de al-
bine este de 40%. Cauza ar fi
folosirea pesticidelor. Foarte mulþi
apicultori ni se plâng cã li s-au golit
etajele de albine”, ne-a precizat
Ilie Caºotã, Vicepreºedinte al
Asociaþiei Crescãtorilor de Albi-
ne din România, filiala judeþeanã
Dolj. Poziþia oficialã la nivel naþi-
onal este mai puþin tranºantã.
“Laboratorul A.N.S.V.A. este
defect. Noi, apicultorii, avem Târ-

gul Naþional al Mierii, ediþia a 13-
a, în intervalul 4-6 septembrie ºi
nu ºtim ce explicaþii sã dãm cres-
cãtorilor de albine pentru morta-
litatea familiilor de albine. Dacã
în Dolj, procentul urcã la 40, avem
ºi judeþe unde este vorba de 55-
60% mortalitatea în rândul albi-
nelor. Nu putem spune cu exac-
titate care este cauza, pentru cã
acelaºi pesticide au fost folosite
ºi în primãvarã la rapiþã. De ce
nu au murit ºi atunci albinele, ca
acum la floarea-soarelui, ne pu-
tem întreba legitim”, ne-a preci-
zat Ioan Fetea, preºedintele Aso-
ciaþiei Crescãtorilor de Albine din
România, contactat de noi tele-
fonic. Acesta a menþionat cã, va
relua discuþiile cu conducerea
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Mortalitatea albinelor sare de 40% în Dolj,
în alte judeþe urcã la 60%. Cauzele, încã, nu
sunt cunoscute, deºi probele sunt de ceva vre-
me la dispoziþia Laboratorului Autoritãþii Na-
þionale Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Bucureºti. “Puþin defect”, acesta
blocheazã orice demers al apicultorilor în sta-
bilirea vinovaþilor. Conducerea Asociaþiei Cres-
cãtorilor de Albine din România i-a în calcul
trimiterea mostrelor în Europa.

A.N.S.V.S.A. pentru a finaliza
analiza probelor depuse (miere ºi
albine) ºi, chiar, va trimite mostre
laboratorului de profil din subor-
dinea U.E. pentru efectuarea
analizelor. “Nu vreau sã acuz pe
nimeni, pânã ce nu ºtim rezulta-
tele analizelor de laborator. Poa-
te sã fie vorba de schimbãri cli-
matice, de pesticidele folosite, de
ierbicidele utilizate, nu ºtim
exact”, a punctat Ioan Fetea.

Mierea românescã, exportatã
aproape în totalitate

Calitãþile mierii produsã la noi
în þarã se deduc, spun apicultorii,
din simplul fapt cã peste 90% din
mierea produsã în România se
exportã. “Cea mai mare parte a

mierii româneºti merge la export.
Deci, produce valutã pentru þarã.
Germania este statul cãtre care
merge cea mai mare cantitate de
miere de la noi. Din pãcate, în Eu-
ropa se amestecã cu miere de sla-
bã calitate din Argentina ºi se re-
vinde în mai tot Occidentul”, ne-
a precizat Sorin Marinescu, api-
cultor cu state vechi în branºã, pe
care l-am  întâlnit la sediul jude-
þean al Asociaþiei Crescãtori de
Albine Dolj. Calitatea foarte bunã
a mierii autohtone provine din,
chiar, diversitatea florei din þara
noastrã, spun specialiºtii.

Nici “mascaþii”
nu au ce ne face!

Vãdit lãsaþi sã lupte de unii sin-

guri cu industria “corporatistã” a
pesticidelor ºi insecticidelor, ce
oricum este de o forþã transnaþio-
nalã mult prea puternicã, apicul-
torii primesc semnale ºi din interi-
or cã, ar trebui sã nu mai facã
mare tam-tam. “Umblã prin rân-
dul apicultorilor zvonul cã, din con-
ducerea Ligii Asociaþiilor Produ-
cãtorilor din România au venit
semnale cãtre Asociaþia Crescã-
torilor de Albine sã o lãsãm mai
moale cu întrebãrile incomode, cã
oricând putem fi scoºi din organi-
grama Ligii ºi chiar sã nu mai poate
lãsa stupii pe terenurile agricole”,
ne-a destãinut Sorin Marinescu.
“Sã-i fereascã Dumnezeu de un
protes al apicultorilor. Nici mas-
caþii nu au ce face dacã lasãm toþi
stupii în faþa ministerului. Sã vãd
ce fac atunci”, a menþionat api-
cultorul Sorin Marinescu.

Birocraþie sufocantã
Romania produce, în medie,

20.000 de tone de miere anual, cla-
sându-se pe locul patru în Europa,
iar efectivele au atins anul trecut
1,47 milioane de familii de albine.
La nivel naþional sunt înregistraþi
în jur de 40.000 de apicultori, pes-
te 60% dintre aceºtia fiind mem-
brii A.C.A., cu un efectiv de
900.000 de familii de albine.

În Dolj sunt aproximativ
50.000 de familii de albine, dintre
care 35.000 sunt cuprinse în Aso-
ciaþia Crescãtorilor de Albine
Dolj. Potrivit conducerii acestei
asociaþii, cel mai bun an apicol a
fost 2003. “Anul 2015 este bun
la salcâm, dar foarte prost la floa-
rea-soarelui. În loc sã ne facem
treaba pe teren, iatã cât trebuie
sã muncim pentru hârtiile cerute

de autoritãþi. Spre exemplu, sub-
venþionarea medicamentelor se
face dupã 6-7 luni de la achiziþio-
narea lor de apicultor ºi, din sumã,
se scade TVA-ul”, ne-a menþio-
nat Ilie Caºotã.

Derogãri
în defavoarea apicultorilor
Crescãtorii de albine îºi pun un

mare semn de întrebare dacã nu
cumva permisivitatea folosirii de
pesticide pentru culturile agrico-
le are cel mai mare impact nega-
tive asupra albinelor. “În majori-
tatea statelor membre U.E. neo-
nicotinoidelor (pesticidele) sunt in-
terzise prin legislaþia proprie.
Numai la noi se tot dau derogãri
ºi fermierii au voie sã le foloseas-
cã în fiecare an”, ne-a precizat
Ilie Caºotã. Neonicotinoidele sunt
niºte pesticide cu o toxicitate de-
osebit de puternicã. Acestea au
fost introduse pe piaþa europea-
nã în anul 2000 fiind caracteriza-
te printr-o mare eficienþã pentru

cã sunt de 7.000 de ori mai toxi-
ce decat Diclor-Difenil-Triclore-
tanul, mult cunoscutul (DDT).

Apel cãtre Guvern
Asociaþia Crescãtorilor de Al-

bine Dolj a adresat o informare
Instituþiei Prefectului Dolj, prin
care solicitã un sprijin financiar
în valoare de 10 lei/familia de al-
bine. Valoarea ar fi necesarã pen-
tru acoperirea parþialã a cheltu-
ielilor effectuate pentru comple-
tarea rezervelor de iernare nece-
sare supravieþuirii familiilor de
albine pânã în primãvara anului
urmãtor. “Cu perioada prelungitã
de secetã, care s-a manifestat
încã din timpul ultimului cules ºi
anume începutul lunii iulie, nu se
poate asigura hrana pentru pe-
rioada de iernare pentru 50% din
efectivul de familii de albine din
Dolj”, se consemneazã în infor-
marea A.C.A. Dolj înregistratã
sub nr. 8325/14.08.2015 la Insti-
tuþia Prefectului Judeþului Dolj.
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Cititor fidel al lui Roberto Saviano, auto-
rul de-acum celebrei cãrþi „Gomorra” dupã
care s-a turnat ºi un film de succes, ambele
traduse ºi difuzate în aproape toatã lumea,
am identificat într-una dintre ultimele sale
intervenþii mediatice o opinie-enunþ al unei
dimensiuni a mafiei mai puþin relevate.

Remarca scriitorului, activ ºi ca jurnalist,
editorialist ºi blogger (rubrica sa din sãptã-
mânalul milanez „L’Espresso”, cu provoca-
torul titlu „Antitaliano” îl concureazã pe
Umberto Eco cu a sa de-acum consacratã
în timp „La bustina di Minerva”), se regã-
seºte în textul a douã interviuri acordate,
primul unui Festival internaþional de litera-
turã desfãºurat în Brazilia ºi consacrat în
întregime problemei mafiei, iar cel de-al doi-
lea televiziunii publice din Albania.

Confruntat cu un întreg set de întrebãri
(asupra raporturilor dintre mafie ºi politicã
în Italia de ieri ºi de azi, asupra celor mai
corupþi politicieni italieni, despre cauzele
crimei organizate în þãrile în curs de dezvol-
tare), Saviano conchide, pornind de la pre-
misa cã acolo unde Statul e mai puternic,
mafiosul îºi asumã riscuri enorme, ceea ce
nu înseamnã ºi cã s-ar eradica fenomenul.

În fapt, avertizeazã el, chiar ºi þãrile cele mai
structurate, precum Franþa ºi Germania, îºi
au mafiile lor, mai puþin recrudescente, dar
la fel de active ºi de prolifice.

Cât despre fenomenul de corupþie, tre-
buie insistat asupra faptului cã el nu poate fi
combãtut dacã e redus doar la niºte aspecte
morale. Fiindcã, atunci când în plasele lui
sunt prinºi politicieni ºi persoane publice (in-
clusiv intelectuali, jurnaliºti, simple „cutii de
rezonanþã”  ale unor grupuri de interese),
mafia nu îndeplineºte în niciun caz  rolul de
frânã în carierã, ci devine, mai totdeauna,
oricât de paradoxal ar pãrea, chiar o cale
de… succes. Transformatã într-o veritabilã
„reþetã”, ea va fi aplicatã, fãrã vreo tresãrire
de conºtiinþã, de cãtre o categorie de per-
soane fie lipsite de autentice valenþe cultu-
rale, fie ahtiate dupã Putere,al cãreia supor-
tul ocult din partea reþelelor de corupþie le
faciliteazã accesul la poziþiile ºi, fireºte, la
fotoliile râvnite.

Nãscut în zona napolitanã, acolo unde
Ndrangheta ºi-a stabilit unul din cartierele
sale generale, trãind, copil ºi adolescent, sub
incidenþa crimei ºi ameninþãrii ridicate la ran-
gul de reguli de viaþã cotidianã, Roberto Sa-

viano avea sã publice, la vârsta de 25 de ani,
romanul sãu-denunþ, „Gomorra” care, su-
prapus peste tragediile crimelor cãrora le-
au cãzut victime înalþi demnitari ºi, mai ales,
judecãtori, a generat, în Italia ºi, apoi, în alte
pãrþi ale lumii, un adevãrat cutremur. De
emoþie, în rândul cititorului de rând, de spai-
mã, în cel al clanurilor mafiote ºi, poate mult
mai fragil decât ar fi meritat, de preocupare
la nivelul clasei politice.

De câþiva ani buni, ostatic al propriului
destin biografic (trãieºte, de un deceniu, într-
un fel de clandestinitate, fiind sub pazã de
protecþie 24 de ore din 24), Saviano jurnalis-
tul, mai mult decât romancierul, continuã sã
denunþe pe mai multe fronturi, în Italia ºi în
alte þãri (recent a acordat un fulminant inter-
viu postului BBC din Londra), ceea ce el con-
siderã a fi mafia internaþionalã. Sau mon-
dializatã ori, mai exact spus, globalizatã ºi ea,
odatã cu societatea umanã în  ansamblul ei.

„Mafia – decreta el în aceastã varã – e
deja o problemã a Europei”, fiindcã ea e un
fenomen al capitalului mafiot: iatã într-o
formulã concisã, aparent abstractã, mãnu-
ºa aruncatã „civilizaþiei” neo-capitaliste, apã-
rate, din pãcate, în tranºee mascate ideolo-

gic, de exact acei intelectuali-pioni nedecla-
raþi ai unui sistem cuplat cu mecanismele
mafiei resetate, dar cu acces nestingherit la
resursele pe care Capitalul, în goana dupã
profit, sfârºeºte prin a i le pune la dispoziþie,
fie prin metode subcontractante, fie prin cea
a reciclajului banilor.

Nu-i de mirare cã Saviano nu se sfieºte
sã identifice, în marasmul acesta neocapita-
list conectat la clanurile mafiote, o „burghe-
zie”, („sãnãtoasã”,  cum o caracterizeazã
ironic!), fãrã teama de a cãdea victima ca-
talogãrilor de „stângist” ori, de ce nu, de
„comunist”, ceea ce nici n-a fost atât de
departe de rezervele cu care a fost întâmpi-
nat de unii „tribuni” ai dreptei.

Urmãrindu-i poziþiile, fermitatea cu care
ºi le susþine, autenticitatea ºi varietatea de-
nunþurilor sale, am regãsit în ele multe din-
tre realitãþile nu mai puþin alarmante din so-
cietatea dâmboviþeanã, în care mafiotismul
aproape nici nu mai are nevoie de sofistica-
te tactici de a se oculta, acþionând pe faþã,
trãdat de o vocaþie a Puterii gestionate pe
faþã cu convingerea cã, subsidiarã actului
politic, nu mai are nevoie de vreo acoperire
disimulatoare.
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Duminicã, 30 august, s-a încheiat cea de-a VI-a edi-
þie a Divanului Degustãtorilor de Film ºi Artã Culina-
rã, desfãºuratã sub tema „Drumuri ºi rãspântii”, în pe-
rioada 21 -30 august, în Craiova ºi Port Cultural Cetate.
Timp de nouã zile, publicul a putut viziona 52 de  filme
balcanice, o piesã de teatru, a participat la 5 concerte ºi
douã show-uri culinare.

Printre invitaþii ediþiei de anul acesta s-au numãrat
actorii Dan Nuþu ºi George Mihãiþã, prezenþi la proiecþia
aniversarã a filmului „Ilustrate cu flori de câmp”, regi-
zorii Oana Giurgiu („Aliyah DaDa”), Andreea Vãlean
(„Nu existã-n lumea asta”), Andrei Rãuþu („Ela, panda
ºi madam”), Antonia Milcheva („Linda ºi Ginka”), At-
hanasios Bourliaskos („Revelaþia bestiei”) ºi Siniºa Dra-
gin („Pãdurea”), precum ºi actorul grec Andreas Kon-
stantinou („Mica Anglie”).

În cadrul simpozionului anual, moderat de Lydia Pa-
padimitrou – profesor universitar la Universitatea „John
Moores” din Liverpool, ºi de selecþionerul festivalului,
Marian Þuþui, a fost lansat volumul „Eroi ºi antieroi din
Balcani”, care cuprinde concluziile simpozionului des-
fãºurat anul trecut.

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 Cul-
turalã Europeanã 2021”, cu sprijinul Consiliului Jude-
þean Dolj, CNC ºi ICR ºi UCIN.

 Conform metodologiei, în ceea ce priveºte „miºcarea
de personal”, au fost scoase la concurs 1611 de posturi/
catedre/fracþiuni norme, dintre care 1.390 posturi reparti-
zate, 221 posturi neocupate ºi opt posturi / catedre /fracþi-
uni norme ocupate, iar 8 posturi erau titularizabile. Dupã
ce s-au susþinut toate examenele, prezentate ºi în mass-
media, ºi s-au susþinut ºedinþe publice în 24-26 august , se
poate vorbi de o ocupare a posturilor. Astfel, putem vorbi
de  trei fracþiuni de normã pentru completarea celei didac-
tice, pe perioadã determinatã, cinci detaºãri  în interesul
învãþãmântului pentru restrângere nesoluþionatã, 144
posturi/catedre/fracþiuni normã pentru detaºãri în intere-
sul învãþãmântului, 113 detaºãri la cerere; 355 posturi/ca-
tedre/fracþiuni de normã pe perioadã determinatã, conform
legislaþiei din 2015, 110 posturi / catedre/fracþiuni pe pe-
rioadã determinatã, 34 de posturi/catedre/fracþiuni normã
pentru prelungirea duratei contractului individual de mun-
cã pe perioadã determinatã, candidat cu cu media minimã
5 sau între 5 ºi 7 sau fãrã „definitivat”.

CRISTI PÃTRU

 Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Universi-
tatea „Ovidius”, din Constanþa ºi SC „Fight Education”
Craiova implementeazã Proiectul Strategic POSDRU/144/
6.3/S/131863, „Egale pe Piaþa muncii, egale în afaceri”.
În cadrul acþiunii, 336 de femei, din regiunile Sud-Vest
Oltenia ºi Sud – Est, au fost consiliate în domeniul orien-
tãrii profesionale ºi  a dezvoltãrii carierei, au participat la
un curs de calificare într-una din meseriile „Tehnician în
activitãþi financiare ºi comerciale, Tehnician în hotelãrie,
Lucrãtor hotelier”. Conform reprezentanþilor din program,
„femeile din grupul þintã au fost îndrumate sã urmeze
unul dintre cursurile de perfecþionare:  Competenþe an-
trepenoriale, Competenþe informatice, Expert achiziþii
publice, Asistent relaþii publice ºi comunicare, Formator.
Toate persoanele din grupul „þintã” au beneficiat de con-
sultanþã în iniþierea ºi dezvoltarea unei afaceri. Cei care
au demart o acþiune particularã vor fi premiate, inclusiv
financiar. Au fost promovate personalitãþi feminine pu-
ternice, care au reuºit ãn deverse domenii (sport, arte,
carierã, politicã, cercetare ºtiinþificã etc)”, se aratã în
comunicatul Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

A VI-a ediþie a Divan FilmA VI-a ediþie a Divan FilmA VI-a ediþie a Divan FilmA VI-a ediþie a Divan FilmA VI-a ediþie a Divan Film
Festival a ajuns la finalFestival a ajuns la finalFestival a ajuns la finalFestival a ajuns la finalFestival a ajuns la final

S-au dat posturileS-au dat posturileS-au dat posturileS-au dat posturileS-au dat posturile
în învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmânt

Femei în cãutareaFemei în cãutareaFemei în cãutareaFemei în cãutareaFemei în cãutarea
succesuluisuccesuluisuccesuluisuccesuluisuccesului

S-a terminat etapa de repartizare a
cadrelor didactice pe posturi, dupã ce

au fost susþinute examenele de ri-
goare, conform legislaþiei. Mai sunt
foarte multe puncte care trebuie

rezolvate, dar, în general, se merge
pe un trend ascendent.

Un proiect se aratã bine dimensi-
onat ºi, cu atât mai bine, dã ºi re-
zultate. Este vorba despre un pro-
gram desfãºurat, în parteneriat, pe
fonduri europene, între douã insti-
tuþii de învãþãmânt superior, una-
nim recunoscute, ºi o Organizaþie

Neguvernamentalã.
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Ziua Limbii Române se sãrbã-
toreºte peste tot pe unde trãiesc
români, chiar ºi în cele mai înde-
pãrtate þãri în care o comunitate
româneascã existã ºi cu atât mai
mult în comunitãþile româneºti din
jurul graniþelor României, cele din
Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucrai-
na ºi Republica Moldova. În
acest an, Centrul Cultural Româ-
nesc din Kladovo, înfiinþat în anul
2014, pe baza unui proiect finan-
þat de Ministerul Afacerilor Ex-
terne, prin Departamentul Politici
pentru Relaþia cu Românii de Pre-
tutindeni, a organizat pentru pri-
ma oarã un eveniment dedicat
Zilei Limbii Române, la care au
participat atât etnicii români din
zonã, cursanþii Centrului Cultural,
copii care învaþã aici limba româ-
nã, cât ºi profesori de limba ro-
mânã veniþi din Drobeta Turnu
Severin, care au vorbit despre fru-
museþea fãrã seamãn a acestei
limbi, dar ºi lideri ai comunitãþii
româneºti din Valea Timocului.

Kladovo, în sãrbãtoare
Directorul Centrului Cultural

Românesc din Kladovo ºi preºe-
dinte al Asociaþiei pentru Tradiþia
ºi Cultura Românilor „Dunãrea”
din Kladovo, Tihan Matasare-
vici, spune cã a dorit sã organi-
zeze acest eveniment pentru a
marca ziua limbii pe care ºi ro-
mânii din Serbia o moºtenesc de
la strãmoºii lor, limba românã pe
care minoritatea româneascã din
zona numitã Valea Timocului o
vorbesc în familie, dar se chinuie
sã îi desluºeascã slovele la cur-
surile organizate în Centrul Cul-
tural din Kladovo, dar ºi la cursu-
rile introduse în ºcolile de stat de
cãtre Ministerul Educaþiei din þara

Preºedintele
Klaus Iohannis :

”Astãzi ( n.r ieri) 31 august, ce-
lebrãm unul dintre cele mai impor-
tante elemente definitorii ale iden-
titãþii noastre naþionale. Limba ro-
mânã ne exprimã cultura, valorile
ºi bogãþia tradiþiilor ºi ne uneºte
într-o mare comunitate spiritualã pe
toþi cei care o vorbim, indiferent
de locul în care trãim. În aceastã
zi de sãrbãtoare, gândurile mele se
îndreaptã cãtre românii din þarã,
cãtre cei din Republica Moldova,
precum ºi cãtre cei din diaspora,
pentru care limba este legãtura vie
cu originile ºi identitatea naþionalã.
Încurajez familiile de români de
pretutindeni sã-ºi înveþe copiii
limba românã ºi sã-i îndemne
nu doar sã cunoascã, ci ºi sã-ºi
iubeascã limba maternã”

Premierul 
Victor Ponta a scris
pe Facebook:

”Este o zi în care ne sãrbãtorim
moºtenirea ºi valorile comune,
când putem afirma cu mândrie cã
limba românã este piatra de teme-
lie a identitãþii noastre - pentru noi,
cel mai frumos grai din lume. Poa-
te cã a vorbi ºi a scrie în româ-
nã ni se pare acum o rutinã, dar
lupta strãmoºilor noºtri pentru
acest drept a fost una grea, iar
câºtigul adus culturii europene
de marii noºtri creatori este
nepreþuit. La mulþi ani tuturor!”

Ministrul Afacerilor
Externe,
Bogdan Aurescu:

” ... Pentru comunitãþile româneºti
din strãinãtate, limba este elementul
principal de pãstrare ºi consolidare a
identitãþii naþionale, cât ºi un factor
de coeziune în cadrul comunitãþilor.
Ziua Limbii Române ne duce cu gân-
dul ºi la importanþa prezervãrii ºi stu-
dierii dialectelor istorice române, pre-
cum aromâna, megleno-româna ºi
istro-româna, unele aflate pe cale de
dispariþie, ºi a valorificãrii acestui pa-
trimoniu cultural european. Îndemn
fiecare român, oriunde s-ar afla, sã
fie mândru de limba sa, sã depunã
eforturi pentru pãstrarea sa ºi sã con-
tribuie, aºa cum poate, la rãspândirea
utilizãrii limbii române în Europa ºi în
întreaga lume, acolo unde trãiesc im-
portante comunitãþi româneºti sau
cetãþeni români”

Românii din Serbia au sãrbãtorit Ziua Limbii RomâneRomânii din Serbia au sãrbãtorit Ziua Limbii RomâneRomânii din Serbia au sãrbãtorit Ziua Limbii RomâneRomânii din Serbia au sãrbãtorit Ziua Limbii RomâneRomânii din Serbia au sãrbãtorit Ziua Limbii Române
Ziua Limbii Române se sãrbãtoreºte în

România la 31 august, o sãrbãtoare simi-
larã celebratã în Republica Moldova din
1990. Propunerea legislativã a fost ini-
þiatã în 2011, fiind semnatã de 166 de par-
lamentari aparþinând tuturor partidelor
parlamentare din România. În expunerea
de motive, iniþiatorii propunerii legisla-
tive explicã faptul cã „importanþa limbii
române nu trebuie marginalizatã de ten-
dinþele actuale cãtre globalizare, deoare-

ce limba românã reprezintã fundamentul
identitãþii naþionale, un punct deosebit de
important pentru consolidarea unei socie-
tãþi puternice ºi unite”. Anul acesta s-a
sãrbãtorit cu mare fast aceastã zi ºi în
Serbia. Comunitãþile de români din Kla-
dova, Bor, Negotin dar ºi din Voievodina
au organizat dezbateri, spectacole ºi au
fost invitate personalitãþi marcante din
mediul academic, artistic, dar ºi istorici
ºi lingviºti din România.

vecinã. Tot la Kladovo a mai avut
loc un scurt spectacol folcloric
susþinut de familia Dragana ºi
Milun Ivaºkovici, o ex-
poziþie de port popular
românesc ºi o expoziþie
de obiecte tradiþionale
folosite în gospodãriile
româneºti ce dateazã
din secolul al XIX-lea ºi
o prezentare dedicate
importanþei limbii româ-
ne. De asemenea, la
eveniment au fost invi-
tate ºi autoritãþile locale
din Kladovo, precum ºi
poetul Mihailo Vasilie-
vici, cunoscut atât pen-
tru opera sa, cât ºi pen-
tru impresionantul muzeu
deschis la locuinþa sa din
satul Kladušnica.

Dinu Iancu Sãlãjanu,
prezent la Sân Mihai

Pe data de 28 august 2015, la
Casa de Culturã „Sadoveanu”

din Sân Mihai a fost marcatã Ziua
Limbii Române, unde a avut loc
spectacolul Dinu Iancu Sãlãjanu,
iar tineretul român din Sân Mihai
a prezentat dansuri specifice din
aceastã zonã. Evenimentul a fost
organizat de ICR Bucureºti în
parteneriat cu Comunitatea Ro-
mânilor din Serbia. La eveniment
au fost prezenþi Alexandru Pe-
truþ, ataºatul cultural al Ambasa-
dei României din Belgrad, Ema-
nuel Tãpãlagã, consilier cultural
al Episcopiei „Dacia Felix” ºi pre-
otul paroh al Sân Mihaiului, Au-
rel Stanciu, viceprimar Sân Mi-
hai, Ion Sfera, directorul Casei de
Culturã din Sân Mihai, Daniel
Magdu, preºedinte CRS, Dorel
Cebzan, Sorinel Cornea, Stevan
Mihailov vicepreºedinþii CRS.
„Tradiþia înseamnã o sumã de
valori, o experienþã comunitarã în

mijlocul cãreia ne naºtem ºi de la
care plecãm. De aceea se cuvi-
ne sã abordãm cu toatã seriozi-
tatea pãstrarea valorilor identita-
re, adicã pãstrarea a patrimoniu-
lui viu. Dacã am dori sã prezen-

tãm identitatea poporului român,
nimic nu ar putea oferi o prezen-
tare mai completã a tuturor latu-
rilor existenþei sale decât tradiþia
popularã. Înºirând laturile tradi-
þiei româneºti, putem observa di-
versitatea valorilor ºi domeniilor
în care aceasta este reprezenta-
tivã, de la port, meºteºuguri, ar-
hitecturã ºi pânã la cele mai sub-
tile laturi spirituale precum litera-
tura, mentalitatea, practicile ºi ri-
turile. Poate cel mai important lu-
cru pentru pãstrarea valorilor tra-
diþionale ar fi cã ele cuprind un
tezaur moral, al bunului simþ”, pre-

cizeazã liderii CRS pe site-ul Aso-
ciaþiei.

S-a sãrbãtorit ºi la Bor...
Ziua limbii Române a fost mar-

catã de asemenea ºi la Bor, într-
o altã zonã din Serbia, unde con-
vieþuiesc foarte mulþi români. Du-
minicã 30 august 2015, organiza-
torii acestui eveniment Asociaþia
pentru Culturã a Românilor-Vla-
hilor din Serbia „Ariandae Filum”
ºi Partidului Neamului Românesc
împreunã cu invitaþii lor au þinut
sã sublinieze importanþa pãstrãrii
limbi materne, limba românã, în
familie dar ºi în societate. Din
partea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne la acest eveniment au luat par-
te toti preoþii din zonã. Pãrintele
Bojan Alexandrovic a vorbit oa-
menilor din salã pe aceiaºi temã
fãcând legatura între slujirea în
limba maternã, dreptul la slujbã
în limba strãmoºilor ºi construi-
rea bisericiilor.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Festivalul Internaþional „Pup-
pets Occupy Street” este organi-
zat, în perioada 25 august – 1 sep-
tembrie, de Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, cu susþinerea fi-
nanciarã a Primãriei ºi Consiliului
Local Municipal Craiova ºi sub
egida „Craiova – Capitalã Cultura-
lã Europeanã 2021”, ºi implicã pes-
te 100 de artiºti. „Este un festival
care spune povestea complexitãþii
artei animaþiei în România ºi în
lume, care vorbeºte despre com-
plexitatea profesiei de pãpuºar. Este
festivalul tuturor artelor – dovadã
cã în program sunt spectacole de
teatru pentru toate vârstele, con-
certe, picturã etc.”, a subliniat La-
ura Pumnea, reprezentant al Tea-
trului „Colibri”.

„Meeting with Pulcinella”,
astãzi dupã-amiazã

Înainte de închiderea oficialã,
Gaspare Nasuto, din Napoli (Ita-
lia), propune publicului craiovean
o ultimã întâlnire cu Pulcinella –
astãzi, între orele 16.00 ºi 18.00,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”. „Pulcinella a apã-
rut cu aproape cinci secole în
urmã, pe stradã. ªi are o istorie
întreagã cu tot ce vieþuieºte în jur,
în stradã”, a explicat artistul. Pri-
mul contact al lui Gaspare Nasuto

Dupã o sãptãmânã în care a animat
întreaga Craiovã prin cele peste 60 de
spectacole, 13 ateliere de creaþie, con-
certe, expoziþii, proiecþii video ºi alte
evenimente –, Festivalul Internaþional
„Puppets Occupy Street” îºi anunþã în-
cheierea oficialã. Cum altfel decât tot
printr-o paradã, care porneºte astã-sea-
rã, ora 21.00, din zona McDonald’s.

Pãpuºilor gigantice, carelor alegorice
ºi artiºtilor pe picioroange li se alãturã,
de aceastã datã, ºi o uriaºã caracatiþã re-
alizatã din PET-uri ºi pictatã de copii. Piaþa
„Mihai Viteazul” devine, apoi, scenã pen-
tru o „Water Fashion” – o colecþie haute
couture  realizatã de tânãrul designer
Florin Burescu, spectacolul „Fluid Fire”,
cu Soso ºi Nuþi (Arad) ºi artiºti ai compa-

niei MAG din Bucureºti  – care face tre-
cerea spre ediþia viitoare a festivalului,
dedicatã focului, ºi un concert punk-rock
celtic susþinut de trupa „Blackbeers”.

„Puppets Occupy Street” s-a dovedit a
fi un festival cu totul special nu numai
pentru miile de spectatori pe care i-a avut,
searã de searã, pe strãzile Craiovei, ci ºi
pentru invitaþii din Spania, Italia, Iran,
Argentina, Ungaria, Bulgaria ºi Româ-
nia. Gaspare Nasuto, din Napoli, cu a sa
încântãtoare poveste „Meeting with Pul-
cinella”, ºi Tomas Taboada, argentinian
de origine, stabilit în Barcelona, care cu-
treierã lumea cu spectacolul „4x4”, sunt
doar doi dintre artiºtii care s-au declarat
impresionaþi de atmosfera ºi de publicul
de aici.

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

cu România a avut loc în urmã cu
10 ani, când a ajuns la Cluj-Napo-
ca. Spune cã acum are mulþi prie-
teni aici ºi chiar vorbeºte ºi româ-
neºte puþin! «„Puppets Occupy
Street” este al doilea festival la care
particip în aceastã varã în Româ-
nia, dupã alt eveniment în Baia
Mare. Acest festival e foarte spe-
cial pentru mine, pentru cã inter-
acþionez cu publicul nu doar în tim-
pul spectacolelor, ci în permanen-
þã!», a declarat artistul în cadrul
unei conferinþe de presã.

„4x4” cu argentinianul
Tomas Taboada i-a cucerit pe

micii spectatori
De peste hotare a venit la Cra-

iova ºi Tomas Taboada, argenti-
nian de origine, dar stabilit în Bar-
celona, Spania. Spectacolul sãu,
„4x4”, a fost unul foarte apreciat
de micii spectatori, mai cu seamã
cã el îmbinã jocul actoricesc cu
elemente de circ ºi acrobaþie.
«Spectacolul se intituleazã „4x4”
pentru cã, atunci când l-am cre-
at, un lucru de care am þinut sea-
ma a fost sã îl pot prezenta oriun-
de, cu un minim de recuzitã. Fi-
ind teatru de stradã, este impor-
tant», a precizat artistul. Tomas
Taboada a povestit cã a început
sã performeze în Argentina, unde

a învãþat tehnici din circ, apoi s-a
mutat în Europa ºi a învãþat teh-
nicile teatrului. Spectacolul sãu nu
face altceva decât sã le combine
în mod fericit. „Iubesc copiii foar-
te mult, îmi place ideea de a intra
în lumea lor, de a improviza îm-
preunã cu ei”, a mãrturisit artis-
tul. Iar acest lucru se vede foarte
bine în timpul reprezentaþiilor sale.
O altã mãrturisire fãcutã de To-
mas Taboada a fost cã de mult îºi
dorea sã ajungã în România, iar
Festivalul Internaþional „Puppets
Occupy Street” i-a oferit, acum,
aceastã posibilitate.

Arãdenii de la „Tãrâmul
Poveºtilor Dollo” ºi „Marionet
Studio” au revenit la Craiova
Poveºti au spus în festivalul de

la Craiova ºi Laura ºi Adam Bo-
boc, de la compania „Tãrâmul
Poveºtilor Dollo” din Arad, prin
intermediul spectacolelor „Ele-
fãnþelul curios” ºi „Hansel ºi
Gretel”. „Ne-a fãcut mare plãce-
re pentru cã ne-aþi reinvitat la
Craiova. ªi asta pentru cã apre-
ciaþi faptul cã poveºtile clasice
spuse într-o manierã veselã, ju-
cãuºã, rãmân mereu în atenþia
copiilor ºi în inimile lor”, a de-
clarat actriþa Laura Boboc în ca-
drul aceleiaºi conferinþe de pre-

sã. Una la care cei doi artiºti au
venit însoþiþi de douã personaje
acvatice cu care au deschis re-
prezentaþiile ºi cu care i-au cap-
tat pe micii spectatori: Domnul
Caracatiþã care cântã la violon-
cel ºi un vesel peºtiºor!

Tot din Arad au revenit la Cra-
iova, la „Puppets Occupy Street”
– Water Edition, ºi Izabela ºi Mir-
cea Moº, adicã „Marionet Stu-
dio”, în prezentarea cãrora copiii

au putut vedea trei spectacole in-
teractive: „Taraf”, „Scufiþa Ro-
ºie” ºi „Ursul pãcãlit de vulpe”.
De ce iubesc ei atât de mult pãpu-
ºile ºi poveºtile? „Eu m-am nãscut
cu asta. Aºa sunt… de când sunt!”,
a mãrturisit Izabela Moº. Ar putea
fi, probabil, rãspunsul oricãruia
dintre artiºtii care, zilele acestea,
cu talent ºi pasiune, au scris po-
vestea „Puppets Occupy Street” de
la Craiova…

„Gesturile mici fac oamenii mari”„Gesturile mici fac oamenii mari”„Gesturile mici fac oamenii mari”„Gesturile mici fac oamenii mari”„Gesturile mici fac oamenii mari”

Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” s-a alãturat campaniei
umanitare „Gesturile mici fac oa-
menii mari”, derulatã de Asociaþia
„Vasiliada”, care urmãreºte strânge-
rea de fonduri pentru a sprijini co-
piii dezavantajaþi social, cu rezulta-
te bune la învãþãturã. Astfel, în ca-

drul Festivalului „Puppets Occupy
Street” 2015 – Water Edition, cra-
iovenii prezenþi îºi pot personaliza
tricourile cu însemnele festivalului,
în schimbul unei donaþii, fondurile
fiind direcþionate cãtre aceastã cam-
panie. Colaborarea asociaþiei cu te-
atrul s-a concretizat ºi prin impli-
carea copiilor înscriºi la centrele

sociale „Aripi de Luminã” ºi „Best
Life”, aflate sub patronajul Mitro-
poliei Olteniei, la mai multe ateliere
de creaþie coordonate de scenogra-
fa Clara Dãrîngã Rãsnovanu.

«În cadrul festivalului, Teatrul
„Colibri” promoveazã în Craiova,
pe lângã valorile culturale, ºi pe cele
legate de responsabilitate socialã
faþã de persoanele aflate în dificul-
tate. Suntem bucuroºi sa cultivãm
parteneriatul cu aceastã instituþie,
având ca fundament preocuparea
comunã de a contribui la creºterea
frumoasã a copiilor», a declarat
preotul Adrian Stãnulicã, preºedin-
tele „Vasiliada”.

Prin intermediul campaniei
„Gesturile mici fac oamenii
mari!”, asociaþia îºi propune sã
ajute cu burse lunare copiii din
mediul rural care au rezultate bune
la învãþãturã, dar provin din familii
cu posibilitãþi materiale reduse.
Campania este structuratã sub for-

ma unui program de donaþii indivi-
duale, prin intermediul cãruia ori-
ce persoanã poate dona 50 lei/lunã,
pe parcursul unui an ºcolar, aju-

tând astfel un copil sã aibã asigu-
rat necesarul de rechizite, cãrþi,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, pen-
tru a putea merge la ºcoalã.
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Ministrul de Interne austriac,
Johanna Mikl-Leitner, a pledat ieri,
într-un interviu pentru televiziunea
publicã germanã ARD, pentru o re-
ducere a ajutoarelor europene pen-
tru þãrile UE care sunt reticente în a
primi mai mulþi refugiaþi. Presiunea
asupra guvernelor trebuie sporitã,
a spus ministrul, anunþând ca posi-
bilitate o “reducere” sau chiar o
“suprimare” a ajutoarelor financia-
re oferite de Bruxelles în cazul þãri-
lor care nu dau dovadã de “nicio
responsabilitate solidarã”. Putem
“spori presiunea prin intermediul
ajutoarelor financiare, suprimându-
le sau reducându-le”, a pledat ea.
Germania, care se aºteaptã sã pri-
meascã 800.000 de solicitanþi de azil
în 2015, de patru ori mai mulþi decât în 2014 ºi
mai mulþi decât orice altã þarã din UE, cere o mai
bunã repartizare a refugiaþilor între þãrile blocu-
lui comunitar, în continuare divizate în aceastã
problemã.  Comisia Europeanã vrea sã-i distri-
buie pe solicitanþii de azil între statele europe-
ne pentru a uºura povara de pe umerii þãrilor de
primire. În ediþia sa de luni, tabloidul german
“Bild”, care a început o companie în favoarea
solicitanþilor de azil, criticã Franþa, Marea Bri-
tanie, Italia, Lituania ºi Slovenia, vinovate, po-
trivit publicaþiei, cã nu primesc atât de mulþi
refugiaþi pe cât ar putea.  Johanna Mikl-Leitner
a fãcut apel la “asumarea de responsabilitãþi”
ºi la o repartizare “echitabilã” a refugiaþilor în

Violenþe la Kiev. Jurnaliºti
ºi poliþiºti, rãniþi într-o explozie
în faþa Parlamentului

Confruntãri violente între protestatari ºi
forþele de ordine la Kiev, în timp ce parlamen-
tarii ucraineni votau pentru o autonomie lãr-
gitã pentru regiunile separatiste din estul pro-
rus al Ucrainei. Potrivit BBC, aproximativ 20
de poliþiºti au fost rãniþi în urma unei explozii
produse în faþa Radei Supreme. Printre rãniþi
se numãrã ºi jurnaliºti. În timpul unei sesiuni,
parlamentarii au votat pentru acordarea unor
puteri suplimentare în regiunile Doneþk ºi Lu-
gans, aflate sub controlul rebelilor proruºi.
Un armistiþiu fragil este în vigoare în regiu-
nea Donbas, în estul þãrii. Rebelii ºi forþele
ucrainene au fost de acord, sãptãmâna trecu-
tã, sã punã capãt escaladãrii violenþelor as-
tãzi, ziua în care copii din estul þãrii încep
ºcoala. Deºi numãrul încãlcãrilor armistiþiu-
lui pare cã a scãzut în ultimele zile, un oficial
de rang înalt din cadrul misiunii de monitori-
zare în Ucraina a Organizaþiei pentru Securi-
tate ºi Cooperare în Europa (OSCE) a aveti-
zat cã niciuna dintre pãrþi nu respectã armis-
tiþiul. “Încãlcãrile au devenit norma”, a de-
clarat el pentru presa elveþianã. Un reporter
AFP a declarat cã a vãzut aproximativ zece
persoane, dintre care mai multe erau pline de
sânge, dupã ce o explozie puternicã a izbuc-
nit lângã Parlament. Cu puþin timp mai îna-
inte, 265 de parlamentari au adoptat în pri-
ma lecturã proiectul de lege cu privire la des-
centralizare. Acordarea unei autonomii spo-
rite zonelor aflate sub controlul rebelilor pro-
ruºi, în esul þãrii, este un element-cheie al acor-
durilor de la Minsk, semnate în februarie.

Statul Islamic a ars de vii patru
combatanþi ºiiþi în Irak

Gruparea Statul Islamic (SI) a ars de vii
patru combatanþi ºiiþi, în Irak, potrivit unei
înregistrãri video postate ieri pe Internet,
ultima dintr-o serie care prezintã execuþii
macabre organizate de cãtre jihadiºti. Cei
patru bãrbaþi, identificaþi ca fiind membri
ai forþelor miºcãrii Mobilizarea Popularã,
care luptã împotriva jihadiºtilor în Irak,
sunt suspendaþi - cu mâinile ºi picioarele
legate - de un portic, dupã care sunt incen-
diaþi, potrivit imaginilor difuzate de cãtre
SI. Gruparea extremistã afirmã cã aceºtia
au fost executaþi pentru rãzbunarea morþii
a patru dintre membrii sãi, uciºi de cãtre
forþe proguvernamentale.

Grupul Eni a descoperit un zãcãmânt
uriaº de gaze în largul Egiptului,
cel mai mare din Mediterana

Grupul italian Eni a descoperit un zãcã-
mânt uriaº de gaze naturale în largul Egip-
tului, care ar putea avea rezerve de pânã la
5,5 miliarde de barili echivalent de petrol,
cele mai mari din Mediterana ºi unele dintre
cele mai mari din lume. La capacitate maxi-
mã, exploatarea zãcãmântului ar putea sa-
tisface în totalitate necesarul de gaze natu-
rale al Egiptului timp de mai multe decenii.
Zãcãmântul se aflã în apele teritoriale ale
Egiptului, la o adâncime de 1.450 de metri,
în blocul Shorouk, care a fost atribuit în ia-
nuarie 2014 grupului Eni de cãtre Ministrul
Egiptean al Petrolului, în urma unei licitaþii
internaþionale. Eni deþine drepturi integra-
le de dezvoltare a perimetrului. “Activitãþile
de exploare sunt esenþiale pentru strategia
noastrã de dezvoltare. În ultimii ºapte ani
am descoperit resurse de 10 miliarde de ba-
rili de echivalent petrol, 300 de milioane de
barili în prima jumãtate a acestui an”, afir-
mã directorul general al Eni, Claudio Des-
calzi, într-un comunicat. Zãcãmântul este cea
mai mare descoperire de gaze fãcutã vreo-
datã în Egipt ºi în Marea Mediteranã ºi ar
putea deveni una dintre cele mai mari des-
coperiri de gaze naturale din lume. Eni va
accelera dezvoltarea zãcãmântului, cu aju-
torul celor mai bune tehnologii existente, se
aratã în comunicatul companiei. Eni este
principalul producãtor de hidrocarburi din
Egipt, cu o producþie zilnicã de 200.000 de
barili echivalent de petrol.

Ministrul britanic de Finanþe, George Os-
borne, a anunþat investiþii în valoare de 500 de
milioane de lire sterline (687 de milioane de
euro), în urmãtorii zece ani, la baza navalã Fas-

Administraþia Obama pregãteºte sancþiuni
economice împotriva Chinei ºi altor state, in-
clusiv restricþionarea afacerilor în SUA, pentru
a penaliza atacurile cibernetice asupra reþelelor
informatice ale companiilor ºi instituþiilor ame-
ricane, au declarat doi oficiali americani citaþi
de Bloomberg. Mãsurile nu au fost stabilite
încã, iar administraþia de la Casa Albã este pre-
cautã, din cauza reacþiilor posibile, inclusiv ci-
bernetice, care ar putea dezvãlui informaþii de-
spre Guvernul american ºi capacitãþile private
de securitate informaticã. În plus, sancþiunile
SUA ar putea declanºa noi atacuri online ale
hackerilor, care ar fi dificil de prevenit. Acþiuni-
le analizate de autoritãþile americane nu ar fi
îndreptate numai împotriva Chinei, au spus ofi-
cialii. Statele Unite considerã cã China este þara
de unde provin cele mai extinse ºi persistente
atacuri ale hackerilor, dar spionii cibernetici ruºi
sunt în general mai sofisticaþi ºi ºi-au intensifi-
cat acþiunile, în special împotriva instituþiilor
financiare americane, pe fondul tensiunilor le-

Criza imigranþilor dezbinã EuropaCriza imigranþilor dezbinã EuropaCriza imigranþilor dezbinã EuropaCriza imigranþilor dezbinã EuropaCriza imigranþilor dezbinã Europa

cadrul UE. A crede cã un gard de sârmã ghim-
patã, ca cel ridicat de Ungaria, poate þine sub
control fluxul de refugiaþi este o “iluzie”, a mai
spus ministrul austriac, a cãrui þarã a fost lovitã
recent de o dramã legatã de criza imigranþilor,
prin descoperirea pe o autostradã a unui ca-
mion cu cadavrele a 71 de imigranþi. Pe de altã
parte, statele Grupului de la Viºegrad (Cehia,
Polonia, Slovacia, Ungaria) îºi menþin poziþia
comunã în problema imigranþilor ilegali în Uni-
unea Europeanã, opunându-se unui sistem de
cote de repartizare a acestora între þãrile mem-
bre. La Bratislava, premierul Robert Fico a de-
clarat ieri, la finalul unei reuniuni de urgenþã a
consiliului naþional de securitate, cã Slovacia

nu va ceda ºi nu va accepta critici din
partea unor lideri politici occidentali cã-
rora nu le convine abordarea þãrilor est-
europene faþã de problema imigraþiei.
“Dacã nu începem sã spunem adevãrul
despre imigraþie, nu vom reuºi sã avan-
sãm”, a declarat Fico într-o conferinþã
de presã, subliniind cã îi vine greu sã
accepte critici din partea unor þãri care
nu au fost de acord cu aderarea Româ-
niei ºi Bulgariei la Spaþiul Schengen.
Potrivit agenþiei MTI, ministrul ungar de
externe, Peter Szijjarto, ºi omologul sãu
slovac, Miroslav Lajcak, s-au întâlnit tot
ieri pentru a lua în discuþie cele mai re-
cente evoluþii în criza imigranþilor, ei con-
venind asupra necesitãþii ca grupul de
la Viºegrad sã aibã o poziþie coordona-
tã. Miniºtrii au fost de acord ºi ca viitoa-
rea strategie europeanã sã nu se bazeze

pe un sistem de cote, ci sã fie capabilã sã sto-
peze valul de imigraþie. În acelaºi timp, la Praga,
prim-ministrul Bohuslav Sobotka ºi-a reiterat
poziþia de respingere a unui sistem de cote, pre-
cizând cã acesta “a fost un drum greºit”. So-
botka a subliniat cã aceastã abordare este îm-
pãrtãºitã ºi de Slovacia, Polonia ºi Ungaria.
“Nici guvernul ceh, nici statele din grupul de la
Viºegrad nu ºi-au schimbat poziþia. Vom repre-
zenta aceastã poziþie în continuare în reuniuni-
le UE”, a subliniat Bohuslav Sobotka. Un sum-
mit al celor patru state ale grupului de la Viºe-
grad urmeazã sã aibã loc vineri sau duminicã, a
anunþat premierul slovac Robert Fico.

Londra anunþã investiþii de 687 de milioane de euro
la baza navalã nuclearã Faslane, din Scoþia

SUA pregãteºte sancþiuni economice împotriva
Chinei, din cauza atacurilor cibernetice

gate de Ucraina. Administraþia americanã este
conºtientã totodatã de poziþia Chinei, care este
al doilea mare partener comercial al SUA, deþi-
nãtor major de titluri ale Trezoreriei ºi jucãtor
important în politicile faþã de Coreea de Nord ºi
Iran, a spus unul dintre oficiali. Discuþiile au
loc într-o perioadã în care preºedin-
tele chinez Xi Jinping va efectua o
vizitã în Statele Unite, luna viitoare,
când se va întâlni cu preºedintele
Barack Obama. Ambele surse au
precizat cã furturile chineze de date
comerciale din SUA s-au intensifi-
cat în pofida unei serii de avertis-
mente diplomatice, astfel încât au-
toritãþile americane nu au altã solu-
þie decât sã se gândeascã la sancþi-
uni economice. Una dintre surse a
mai spus cã alte mãsuri sunt anali-
zate de Agenþia pentru Securitate
Naþionalã (NSA), iar unele au fost
deja adoptate, pentru a pedepsi

China, care atacã cibernetic bazele de date gu-
vernamentale ale SUA. NSA considerã cã Chi-
na vrea sã expunã ofiþeri americani ºi sã gã-
seascã informaþii pentru a ºantaja sau mitui ofi-
þeri cu acces la informaþii clasificate, pe care sã
le furnizeze Beijing-ului.

lane, din Scoþia, unde se aflã submarinele nu-
cleare ale Marii Britanii. Baza navalã Faslane,
cunoscutã oficial sub numele HM Naval Base
Clyde, este unul dintre cele trei obiective nava-

le majore din Marea Britanie, alãturi de
Portsmouth ºi Devonport. Patru submarine
dotate cu rachete balistice Trident îºi au baza
la Faslane. În cadrul bazei lucreazã aproximativ
6.700 de angajaþi militari ºi civili ºi contractori,
iar numãrul lor ar urma sã creascã la 8.200 pânã
în 2022, dupã ce la Faslane vor fi transferate
mai multe submarine. Ministerul de Finanþe a
precizat cã noile investiþii vor conduce la crea-
rea a mii de locuri de muncã în plus. Banii vor fi
folosiþi pentru proiecte de infrastructurã la baza
Faslane în urmãtorii zece ani, cea mai mare par-
te a lucrãrilor urmând sã înceapã în 2017. Un
purtãtor de cuvânt al Partidului Naþional Sco-
þian (SNP, majoritar în Scoþia), Brendan O’Ha-
ra, a cerut însã ca Faslane sã devinã o “bazã
convenþionalã”. “Se pare cã Ministerul de Fi-
nanþe are un fond nelimitat pentru a menþine pe
linia de plutire un arsenal de arme nucleare ne-
dorit ºi obscene”, a precizat O’Hara. Osborne a
avertizat la rândul sãu cã Partidul Laburist, dacã
va fi condus de Jeremy Corbyn ºi va susþine
poziþia SNP împotriva programului nuclear Tri-
dent, ar reprezenta o ameninþare pentru securi-
tatea naþionalã.
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Anunþul tãu!
IORDACHE GABRIELA DIANA,

anunþã: propunerea preliminarã pri-
vind ELABORARE  PUZ PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E CU
DESTINAÞIA SPAÞII COMERCIALE ªI
LOCUINÞE COLECTIVE, str, Bãtrâni-
lor, nr. 20, Craiova, Dolj. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii asu-
pra documentelor expuse disponi-
bile pe www.primariacraiova.ro, sec-
þiunea informaþii utile Urbanism,
pânã la data de 25.09.2015, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova, str. A
I Cuza, nr. 7.

Primãria Podari anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul  ’’Proiectare ºi execuþie
completare reþea distribuþie apa Livezi
–Gura Vãii’’, propus a fi amplasat in
comuna Podari, satele Livezi – Gura
Vãii, str. Viitorului, jud Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº ºi la sediul Primãriei Podari,
str. Dunãrii, nr. 67, în zilele luni pânã
joi, între orele 8,00-16, 00 ºi  vineri în-
tre orele 8,00-14,00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Primãria Podari anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ’’Proiectare ºi execuþie
branºamente ºi racorduri în vederea
atingerii gradului de conformare pen-
tru localitãþile Podari,Braniºte, Balta
Verde, Livezi, Gura Vãii, jud. Dolj”, pro-
pus a fi amplasat in comuna Podari,
satele Livezi –Gura Vãii, jud Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº ºi la sediul Primãriei Po-
dari, str. Dunãrii, nr. 67, în zilele luni
pânã joi, între orele 8,00-16, 00 ºi  vi-
neri între orele 8,00-14,00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10- Ciuper-
cã. Telefon: 0746/
660.001.

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare- cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/ 219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã,  teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
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MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICI-

PIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  spaþii-
lor – standurilor nr. 6, 7, 8 bis, 14, 15, 16   situate în Piaþa Agroalimen-
tarã a municipiului Calafat ºi a spaþiului – standului nr. 24 situat în
Piaþa Industrialã din municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A,
jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/lunã;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 15.09.2015, începand cu ora 1100,
iar înscrierea se va face pânã la data de 15.09.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

Vând casã Mogo-
ºeºti - Goieºti. Tele-
fon: 0760/024.474;
0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã locuibilã,
cadastru, Bistreþ –
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.

Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
Vând casã 5 came-
re, teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþile,
ultramodernã. Tele-
fon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia 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
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
Vând teran intravilan
700 mp Craiova. Te-
lefon: 0745/ 791.801.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
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 intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550
Vând Dacia 1300
pentru programul
Rabla .  0351/
415.713.
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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.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI
PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEª” CRAIOVA
Str. Calea Bucureºti nr. 126; Tel: 0251/543106;
Fax: 0251/542157

NOTA

Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor
Babeº” Craiova, face urmãtoarea precizare, referitor la anunþul pri-
vind concursul din data de 22.09.2015, ora 09.00, privind conþinutul
dosarului de înscriere pentru funcþiile de asistent medical:

- copiile ºi original al documentelor care sã ateste nivelul stu-
diilor se referã la Diploma de Bacalaureat, iar copiile documen-
telor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice ale postului se
referã la Diploma de Absolvire a ªcolii Postliceale Sanitare.

SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntre-
þinutã, distribuþie
schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri 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. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro
2, sau MATIZ, euro 4.
Telefon: 0771/290.539;
0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Filiphs 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
DOUÃ locuri de veci,
Sineasca. Telefon:
0733/ 065.141.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/ 589.825.
Vând loc de veci 2
locuri suprapuse, ci-
mitirul Sineasca.Preþ
negociabil. Tele-
fon:0747/494.100.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto.Te-
lefon: 0351/ 181.202;
0773/ 970.204.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.

Vând 1+1/2 sobã te-
racotã verde nemon-
tat, Tv color D 102
cm, polizor 2500
Waþi diafilm, pat me-
canic + saltea. 0768/
083.789.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie
3 funcþii (malaxor,
creme, spume) bol
inox 6 litri marcã Ger-
mania, cuier hol. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de ta-
blã 1,20 / 0,60 nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.

Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1 ladã
frigorificã 5 sertare,
1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.

Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, 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 ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 1 septembrie 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:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/ 220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã com-
plet mobilatã, etaj
1, 45 mp -Bucu-
reºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate.
Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã (cãldurã,
curent, gaze, TV in-
trã în chirie - 800
RON). Telefon:
0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã
împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singu-
rãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
Caut o persoanã
care sã mã îngroape.
Îi plãtesc dãrile blocu-
lui, îi rãmâne pensia
ºi locul de veci. Tele-
fon: 0748/ 056.602.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PROBITAS INTE-
GRA SRL declarã
pierdut certificat
constatator emis
de ORC Dolj pen-
tru sediul social. Se
declarã nul.

PIERDUT Legitimþie
transport interurban
pe numele Grigores-
cu Georgeta.

DECESE
Conducerea ºi co-
lectivul de cadre di-
dactice de la Cole-
giul Tehnic C.D. Ne-
niþescu Craiova îºi
exprimã profundul
regret la decesul
domnului RADU
STOICULESCU,
eminent profesor
de fizicã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Seria 1
Avântul Rast – Fulgerul Maglavit 4-1

Viitorul Vârtop – Voinþa Caraula 2-7

Poiana Mare – Ciupercenii Noi 4-2

Ciupercenii Vechi – Avântul Giubega 6-0

Victoria Pleniþa – Galicea Mare 7-1

Flacãra Moþãþei – Unirea Vela 7-0

Vânãtorul Desa – Seaca de Câmp 3-3

LIGA A 5-A – ETAPA I
Seria 2

Mãceºu de Sus – Aktiv Padea 3-0

Siliºtea Crucii – Unirea Goicea 3-7

Dunãrea Gighera – Dunãrea Negoi 7-2

Progresul Cerãt – Recolta Urzicuþa 5-2

Progresul Bãileºti – Triumf Bârca 7-0

Mãceºu de Jos – Gloria Catane 3-1

Fulgerul Întorsura – Viitorul Giurgiþa 0-3

Seria 3
Avântul Daneþi – Avântul Dobreºti 2-1

Amãrãºtii de Jos – Tricolor Dãbuleni 4-1

Viitorul Sadova – ªtiinþa Celaru 1-0

AS Rojiºte – Unirea Tâmbureºti 0-0

Ajax Dobroteºti – Viitorul Gângiova 1-0

Victoria Cãlãraºi – Fulgerul Mârºani 2-2

Apele Vii – Amãrãºtii de Sus 3-2

Seria 4
Sporting Leu – Progresul Mischii 3-0

Arena Preajba – Voinþa Puþuri 5-2

Flacãra Drãgoteºti – Viitorul 2 Cârcea 0-3

Viitorul Ghindeni – Avântul Pieleºti 3-3

Unirea Câmpeni – Luceafãrul Popânzãleºti 6-1

Viitorul Teasc – Viitorul Coºoveni 0-2

Progresul Castranova – Atletico Zãnoaga 6-1

Seria 5
AS Greceºti – Avântul Þuglui 1-5

Vulturul Cernãteºti – Viitorul Craiova 7-1

Valea Fântânilor – Inter Secui 1-1

Rapid Potmelþu – ªtiinþa Calopãr 2-3

Voinþa Belcin – Fortuna Craiova 3-0

AS Scaeºti – Voinþa Raznic 3-1

Jiul Breasta – AS Pietroaia 6-0

Ungaria – selecþioner Bernd Storck
Portari: Gabor Kiraly (Haladas), Adam Bogdan (Liverpool/Anglia), Denes

Dibusz (Ferencvaros);
Fundaºi: Attila Fiola (Academia Puskas), Endre Botka (Honved Budapes-

ta), Roland Juhasz (Videoton FC), Vilmos Vanczak (FC Sion/Elveþia), Adam
Lang (Videoton FC), Tamas Kadar (Lech Poznan/Polonia), Richard Guzmics
(Wisla Cracovia/Polonia), Leandro (Ferencvaros), Predrag Bosnjak (Haladas);

Mijlocaºi: Akos Elek (Changchun Yatai/China), Adam Nagy (Ferencva-
ros), Daniel Tozser, Adam Bodi (DVSC-Teva), Zoltan Gera (Ferencvaros), Zsolt Kalmar (RB
Leipzig/Germania/2Bundesliga);

Atacanþi: Zoltan Stieber (Hamburger SV/Germania), Gergo Lovrencsics (Lech Poznan/Polo-
nia), Nemanja Nikolics (Legia Varºovia/Polonia), Adam Szalai (Hoffenheim/Germania), Tamas
Priskin (Slovan Bratislava/Slovacia), Balazs Dzsudzsak (Bursaspor/Turcia), Krisztian Nemeth
(Sporting Kansas City/SUA).

Dupã meciul cu România, Ungaria va întâlni, în deplasare, Irlanda de Nord.

Iatã ºi loturile Ungariei ºi Greciei:
Grecia – selecþioner Kostas Tsanas
Portari: Orestis Karnezis (Udinese/Italia), Stefanos Kapino (Olympiacos), Mar-

kos Vellidis (PAS Giannina);
Fundaºi: Loukas Vyntra (Hapoel Tel Aviv/Israel), Vasilis Torosidis, Kostas

Manolas (ambii AS Roma/Italia), Stelios Kitsiou (PAOK), Kyriakos Papadopou-
los (Leverkusen/Germania), Sokratis Papastathopoulos (Dortmund/Germania),
Vangelis Moras (Verona/Italia), Jose Holebas (Watford/Anglia), Kostas Gian-
noulis (Asteras);

Mijlocaºi: Alexandros Tziolis (PAOK), Andreas Samaris (Benfica/Portugalia), Panagiotis
Tachtsidis (Genoa/Italia), Thanos Petsos (Rapid Viena/Austria), Panagiotis Kone (Udinese/
Italia), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Kostas Fortounis (Olympiacos), Ioannis Fetfatzidis (Al
Ahli/Arabia Sauditã);

Atacanþi: Vangelis Platellas, Christos Aravidis (ambii AEK Atena), Konstantinos Mitro-
glou (Benfica/Portugalia), Nikos Karelis (Panathinaikos).

Inainte de partida cu România, Grecia va primi vizita Finlandei.

Dupã ce, vineri, Anghel Iordãnes-
cu anunþase o listã de 17 stranieri
pentru “dubla” cu Ungaria ºi Grecia,
contând pentru preliminariile Euro-
2016, duminicã, la capãtul ultimului
meci al zilei din Liga I, Steaua – Viito-
rul 1-0, “Generalul” a stabilit ºi jucã-
torii din întrecerea internã care vor
participa la aceastã acþiune.

Cum era de aºteptat, deºi în ulti-
mul timp au existat ºicane de ambele
pãrþi privind o potenþialã convocare,
Constantin Budescu, cel mai în for-
mã jucãtor al Ligii I, a fost chemat în
cele din urmã sub tricolor, la fel ca ºi
colegul sãu din ofensiva Astrei, De-
nis Alibec, care traverseazã, la rân-
du-i, o perioadã fastã. Cei doi au în-
scris aproape jumãtate din golurile
giurgiuvenilor în acest sezon, în Liga
I ºi Liga Europa, mai exact 12 din 27
(Budescu – 9, Alibec – 3). De la As-
tra a mai fost convocat ºi goalkee-
per-ul Silviu Lung jr.

Tot trei jucãtori trimite la naþio-
nalã ºi Steaua, este vorba despre Adi
Popa, Alexandru Chipciu ºi Paul
Papp. Al 7-lea, ºi ultimul fotbalist
solicitat din campionatul nostru, este
dinamovistul Steliano Filip.

Budescu-Alibec,
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Lotul complet al României:
Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Fio-

rentina/Italia), Costel Pantilimon
(Sunderland/Anglia), Silviu Lung jr.
(Astra);

Fundaºi: Alexandru Mãþel (Dina-
mo Zagreb/Croaþia), Vlad Chiricheº
(Napoli/Italia), Dragoº Grigore (Al
Sailiya/Qatar), Cosmin Moþi (Ludo-
goreþ/Bulgaria), Dorin Goian (Aste-
ras/Grecia), Iasmin Latovlevici
(Genclerbirligi/Turcia), Rãzvan Raþ
(Rayo Vallecano/Spania), Steliano
Filip (Dinamo), Paul Papp (Steaua);

Mijlocaºi: Andrei Prepeliþã (Ludo-
goreþ/Bulgaria), Mihai Pintilii (Hapoel
Tel Aviv/Israel), Ovidiu Hoban (Ha-
poel Be’er Sheva/Israel), Lucian
Sânmãrtean (Al Ittihad/Arabia Sau-
ditã), Gabriel Torje (Osmanlispor/
Turcia), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart/Germania), Adrian Popa,
Alexandru Chipciu (ambii Steaua);

Atacanþi: Florin Andone (Cordo-
ba/Spania), Claudiu Keºeru (Ludo-
goreþ/Bulgaria), Denis Alibec, Con-
stantin Budescu (ambii Astra Giur-
giu).

Meciul cu Ungaria va fi în 4
septembrie, de la ora 21:45, la

Budapesta, iar cel Grecia, în 7 sep-
tembrie, tot de la ora 21:45, pe Are-
na Naþionalã.

Dupã ºase meciuri, România este
lider în grupa F, cu 14 puncte, fiind
urmatã de Irlanda de Nord (13p),
Ungaria (11p), Insulele Feroe (6p),
Finlanda (4p) ºi Grecia (2p).

“Apreciez talentul lui Budescu,
dar nu-i înþeleg atitudinea”

În cadrul unei conferinþe de pre-
sã susþinute ieri, selecþionerul Anghel
Iordãnescu s-a plâns de problemele

de lot cu care se confruntã în acest
moment, dar a ºi tratat pe larg sub-
iectul “Constantin Budescu”, dupã
ce conducãtorul de joc al Astrei a
fost convocat la lot.

“Dacã l-am chemat, înseamnã cã
eu vreau. Trebuie sã mai vrea ºi el.
Apreciez talentul lui Budescu, dar nu
îi înþeleg atitudinea. Dacã va juca,
rãmâne de vãzut. Ceea ce mã bucu-
rã foarte mult la Costicã este faptul
cã, cu ceva timp în urmã, am avut o
discuþie cu unul dintre conducãtorii
clubului Astra. Am semnalat cã am
fost nemulþumit cu evoluþia lui Bu-
descu în cantonamentul de pregãti-
re. În urma discuþiei mi-a promis cã
îl va schimba, cã poate sã-l convin-
gã sã fie un alt fel de jucãtor, sã aibã
o altã atitudine. Eu sper cã a înþeles.

Îi mulþumesc domnului Dani Co-
man, cãci despre el este vorba. L-
am sunat dupã iarnã de mai multe
ori la telefon (n.r. pe Budescu). De
ziua lui l-am sunat, l-am felicitat si i-
am spus: Aºtept sã te apuci de fot-
bal. Înþelege cã fotbalul nu e o dis-
tracþie, este o meserie, îºi aduce un
alt stil de viaþã, mai înseamnã ºi tran-
spiraþie ºi muncã, nu avem timp sã

ne distram la fotbal’. Trebuie sã dea
fotbalului pe mãsura talentului mare
pe care-l are!”, a declarat Anghel
Iordãnescu despre jucãtorul Astrei.

“N-a fost niciun fel de presiune.
S-a fãcut prea mare tam-tam pe mar-
ginea acestui subiect. Oricum, e bine
cã am ajuns aici ºi sper sã obþinem
rezultatele pe care ni le dorim. Încerc
sã mã schimb cât pot mai mult, sã
joc cât mai bine”, a declarat ºi Bu-
descu, prezent la conferinþã.

“Sunt cele mai importante
meciuri pe care le joacã echipa
naþionlã în aceastã grupã”

Iordãnescu a discutat despre
“dubla” decisivã a României: “Sunt
cele mai importante meciuri pe care
le joacã echipa naþionlã în aceastã
grupã. Staff-ul tehnic al echipei na-
þionale, toþi cei care ne ocupãm, am
avut sãptãmâni grele înaintea aces-
tor confruntãri. Aceste zile deose-
bit de delicate pentru noi au plecat
de la faptul cã din lotul naþional lip-
sesc nouã jucãtori importanþi, unii
dintre ei chiar foarte importanþi.
Pentru aceastã dublã au venit alþi
ºapte jucãtori care în ultima vreme
nu au mai fost pe la echipa naþiona-
lã, iar dintre ei trei sunt debutanþi.
Avem 17 jucãtori convocaþi din
strãinãtate, niciodatã n-a fost o aºa
mare diferenþã între cei care evolu-
eazã în strãinãtate ºi cei din com-
petiþia internã. Avem puþini jucãtori
care evolueazã la echipe importan-
te. Avem jucãtori care sunt rezerve
în echipe mici”

La final, “Generalul” le-a promis
românilor cã naþionala va juca ofen-
siv ºi spectaculos în urmãtoarele par-
tide: “Nu mergem sã facem un joc
de ciupealã, echipa naþionalã va în-
cerca sã joace fotbal!”
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1. Astra 9 6 2 1 19-13 20
2. Dinamo 9 4 5 0 11-4 17
3. Viitorul 9 4 4 1 17-10 16
4. ASA 9 4 4 1 10-4 16
5. Steaua 9 4 4 1 9-5 16
6. Pandurii 9 3 4 2 10-10 13
7. CSMS Iaºi 9 3 2 4 6-11 11
8. Craiova 9 2 3 4 8-9 9
9. Concordia 9 2 2 5 10-13 8
10. ACS Poli 9 2 2 5 5-12 8
11. CFR Cluj 8 3 3 2 10-8 6
12. Botoºani 8 1 3 4 5-9 6
13. Voluntari 9 0 4 5 6-14 4
14. Petrolul 9 1 4 4 6-10 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a IX-a

FC Voluntari – “U” Craiova 1-2
Au marcat: Voduþ 72 / Bãluþã 61, Vãtãjelu 87.
CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº 0-1
A marcat: Ramiro Costa 52.
ACS Poli – Concordia 1-0
A marcat: Goga 58.
Pandurii – Dinamo 2-2
Au marcat: Filippetto 66, Hora 80 / Essombe 35, Gnohere 90+4.
Petrolul – Astra 0-1
A marcat: Dandea 35.
Steaua – Viitorul 1-0
A marcat: Stanciu 20.
Meciul CFR Cluj – FC Botoºani s-a jucat asearã.

“Satelitul”, în faþa debutului în Liga a 3-a

Liga I – etapa a X-a
Sâmbãtã, 12 septembrie
Concordia – FC Botoºani 18:30
ASA Tg. Mureº – Petrolul 21:00
Duminicã, 13 septembrie
“U” Craiova – CSMS Iaºi 16:00
Astra – Pandurii 18:30
ACS Poli – Steaua 21:00
Luni, 14 septembrie
Viitorul – FC Voluntari 18:30
Dinamo – CFR Cluj 21:00

Bãlgrãdean – A luat gol la sin-
gurul ºut periculos al gazdelor.
ªutul a fost plasat bine ºi nimeni
n-a ieºit sã-l întâmpine pe Voduþ,
dar când mingea vine de la peste
25 de metri ºi nu este foarte pu-
ternic se aºteaptã mai multe de la
portar.

Achim – Depãºit în câteva faze,
n-a avut nici un aport ofensiv prea
consistent, ezitând sã centreze în
câteva rânduri.

Popov – A jucat bine, a fãcut
însã douã faulturi pe care le pu-
tea evita, adversarii fiind cu spa-
tele la poartã, prilejuind lovituri
libere din poziþii destul de favo-
rabile gazdelor.

Dorel Stoica, fostul jucãtor de
la Universitatea Craiova, Steaua
ºi Dinamo îºi continuã cariera de
fotbalist la 37 de ani la nivelul Li-
gii a IV-a. Dorel Stoica evolueazã
în prezent pentru Tractorul Ce-
tate, echipã din Liga a IV-a Dolj,
dupã ce anul trecut a jucat la AS
Murani, în campionatul judeþean
Timiº. În week-end-ul trecut,
echipa lui Stoica a pierdut cu 1-0
meciul din deplasare cu Dunãrea
Calafat, iar Stoica a avut o barã,
din loviturã liberã.

Dorel Stoica a mai evoluat în þã-
rile arabe, la Al Etifaq ºi Al Shorta,
dar ºi la CS Turnu Severin. În Liga
I, Stoica a jucat aproape 200 de
meciuri în Liga I, marcând 17 go-
luri. Mijlocaºul are ºi 4 selecþii în
naþionala României, pentru care a
ºi marcat o datã, într-un meci din
preliminariile CM 2010, 2-3 cu Ser-
bia, disputat în 2009  la Constanþa,
în care a dat ºi un autogol.

Dorel Stoica la TDorel Stoica la TDorel Stoica la TDorel Stoica la TDorel Stoica la Tractorul Cetateractorul Cetateractorul Cetateractorul Cetateractorul Cetate

Întreruperea campionatu-
lui, ca urmare a meciurilor
internaþionale interþãri de la
începutul lunii septembrie, a
determinat staff-ul adminis-
trativ ºi tehnic al Universitã-
þii Craiova sã fixeze un
stagiu de pregãtire centrali-
zatã. Alb-albaºtrii sunt
cantonaþi de ieri ºi vor
rãmâne pânã vineri la Hotel
Bradul din Poiana Braºov,
care îi aparþine fostului
patron al Rapidului, George
Copos. Au plecat în cantona-
mentul montan toþi jucãtorii
din lot cu excepþia celor
convocaþi la echipele naþiona-
le, respectiv Andrei Ivan,
Hristo Zlatinski, Nuno
Rocha, Kay ºi Thaer Bawab.  

Universitatea, în cantonament la Poiana Braºov

Acka – Era singurul stoper din
cei 4 ai Craiovei care nu se acci-
dentase pânã la meciul cu Volun-
tariul, în care ivorianul a acuzat o
loviturã ºi a fost înlocuit la pauzã.

Vãtãjelu – Cel mai bun jucãtor
de teren. ªi-a fãcut treaba în apã-
rare ºi a urcat în permanenþã, ve-
nind cu pase între linii, demarcãri
în bandã ºi centrãri utile. Faza go-
lului este cea mai frumoasã a Uni-
versitãþii din actualul sezon, Rus
este ºi acum ameþit de la rãsucirile
provocate de oltean. Dupã 3 go-
luri în 4 meciuri, Vãtãjelu merita ºi
o convocare la naþionalã, Raþ ºi
Latovlevici nu au meciuri în picioa-
re în acest sezon.

Mateiu – Cel mai bun jucãtor al
Craiovei din actualul sezon ºi-a pãs-
trat media evoluþiilor. A început
meciul ezitant, cu câteva pase gre-
ºite ºi s-a complicat în niºte acþiuni
fãrã viitor, dar în repriza a doua a
contribuit la multe atacuri ºi a jucat
bine la preluare ºi intercepþie.

Zlatinski – Nu s-a evidenþiat în
mod special, nu am vãzut pasele
sale verticale care-l recomandau,
doar unele în lateral, fãrã riscuri.
Nici fizic nu e pus la punct încã.

Bãluþã – Revenit titular, mijlo-
caºul a fãcut un meci slab, salvat
de golul marcat în minutul 60, la
care are meritul de a-I fi luat prim-
planul fundaºului advers, concre-
tizând acþiunea lui Bawab.

Bawab – Ca de obicei cu echi-
pele slabe, iordianianul este printre
cei mai buni jucãtori ai Craiovei. Îi
convin defensivele care se aparã po-
ziþional, aproape de propriul careu,
profitã de teama fundaºilor de a-l
ataca decisiv în preajma sau în in-
teriorul careului ºi îºi creazã situaþii
bune. A creat faza primului gol ºi
apoi a ratat douã mari ocazii.

Nuno Rocha – Ca ºi cu Stea-
ua, a început atacant central, apoi
a revenit în bandã, unde-io convi-

ne mai mult. Nu se descurcã în
jocul cu spatele la poartã, are ne-
voie sã primeascã mingea pe spa-
þii. A fost printre cei mai slabi ju-
cãtori ai Craiovei, a pierdut aproa-
pe toate mingile, inclusiv pe cea
care a dus la egalare. Totuºi, a dat
douã pase foarte bune, la un-doi-
ul cu Bawab de la primul gol ºi la
ocazia ulterioarã a iordanianului,
blocat pe 6 metri.

Ivan – Un alt meci bun a puº-
tiului Universitãþii. Mereu disponi-
bil sã primeascã mingea, atât cu
spatele la poartã, cât ºi în adânci-
me, a fost foarte util echipei. A avut

singura oportunitate bunã a Uni-
versitãþii din prima reprizã, pre-
luând din alergare lansarea lui Ba-
wab, dar portarul advers a ieºit
foarte bine la 16 metri. I-a pasat
perfect în repriza secundã lui Ba-
wab, imediat dupã golul egalizator,
dar acesta nu a prins poarta.

Madson – Intrat în locul lui Zla-
tinski, n-a adus ceva pozitiv, în
schimb n-a apãrut sã-l blocheze pe
Voduþ la golul egalizator.

Kay – A jucat destul de bine
rolul lui Acka în defensivã.

Curelea – Intrat pe final, a luat
un cartonaº galben.
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