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- Ar trebui, Popescule, ca de fiecare datã
când ne întrerup curentul sã nu mai fie
plãtiþi cei de la Electricitate, sã vedem
atunci de le mai dã mâna sã facã asta de
câteva ori pe zi!
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Pe o ploaie sâcâitoare ºi rece, câteva sute
de craioveni, de toate vârstele, au alergat,
ieri, la „Crosul Inimii”, o competiþie ce ºi-a
propus sã atragã încã o datã atenþia asupra
importanþei miºcãrii în prevenirea afecþiuni-
lor cardiace. La final, câºtigãtorii au fost
premiaþi, printre cei care au trecut linia de
sosire numãrându-se ºi un alergãtor în vâr-
stã de 83 de ani. „Crosul Inimii” ºi „Prome-
nada Inimilor” au fost organizate de Rotary
Club Craiova, Rotary Club Pro-
bitas Craiova ºi Asociaþia de Spri-
jinire a Cardiologiei din Oltenia,
împreunã cu partenerii lor, cu spri-
jinul Primãriei Craiova. 77777 AC
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Craioveanul trimis în judecatã pentru trafic de influenþã dupã ce i-a ce-

rut unui ºofer al RAT Craiova suma de 200 de lei ºi o sticlã de whisky pen-
tru a-l scãpa de cercetare administrativã, susþinând cã va interveni la di-
rectorul tehnic al instituþiei a fost gãsit vinovat.
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Oprea: Ne þinem
de cuvânt - mergem
cu actuala coaliþie
de guvernare.
Nu vom vota
moþiunea
de cenzurã

Preºedintele UNPR, Gabriel
Oprea, a declarat, sâmbãtã, la
Galaþi, cã parlamentarii forma-
þiunii nu vor vota moþiunea de
cenzurã iniþiatã de PNL deoarece
actualul Guvern este unul bun,
el reiterând, totodatã, sprijinul
faþã de preºedintele Klaus
Iohannis, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. “Ne þinem
de cuvânt - mergem cu actuala
coaliþie de guvernare. Nu vom
vota moþiunea de cenzurã;
considerãm cã Guvernul actual
este unul bun care are perfor-
manþe economice pentru
România ºi, repet încã o datã, îl
sprijinim pe preºedintele Româ-
niei. Este o mare nevoie, mai
ales în Parlamamentul Româ-
niei, sã sprijinim tot ceea ce
înseamnã securitatea naþionalã
a României. Am fãcut-o ºi o
facem în continuare”, a decla-
rat, într-o conferinþã de presã,-
 Gabriel Oprea. Întrebat dacã, la
votul moþiunii, parlamentarii
UNPR vor sta în bãnci, Oprea a
rãspuns: “Parlamentarii noºtri
nu vor vota moþiunea de cenzu-
rã, ca sã fiu mai clar”. Preºedin-
tele UNPR, Gabriel Oprea, a
participat, sâmbãtã, la Galaþi, la
o întâlnire cu delegaþi ai filiale-
lor din judeþele Galaþi, Constan-
þa, Tulcea, Vrancea ºi Buzãu. La
eveniment au mai fost prezenþi
secretarul general al UNPR, Ne-
culai Onþanu, deputatul Lauren-
þiu Chirvãsuþa, primarul muni-
cipiul Galaþi, Marius Stan, ºi
vicepreºedinþii Cristian Popescu-
Piedone ºi Simona Man.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Într-o intervenþie la un colocviu pe la
începutul anilor ‘90, avansam teza potri-
vit cãreia noi, românii, am avut postmo-
dernism fãrã postmodernitate. Referinþa
era la literatura generaþiei optzeciste al
cãrei orgoliu de înnoitoare supremaþie nu
s-a ofilit nici acum, în ciuda faptului cã
epoca postmodernã, cum relevã gânditori
avizaþi, îºi trãieºte ºi ea un precoce sfâr-
ºit. Ceea ce ar fi însã de adãugat, ieºind
din discursul literaturii, e faptul cã, arun-
caþi fãrã vreo plasã de siguranþã dintr-o
premodernitate, a perioadei iluminist-co-
muniste, într-o postmodernitate pe alocuri
hazlie, ne-am trezit prinºi în reþeaua unei
buimãceli din care nu putem, ori nu vrem,
sã ieºim.

De aceea, îmi pare instructiv, ba chiar
de o utilitate practicã, sã reevaluãm ca-
racteristicile postmodernitãþii cu intenþia
vãditã de a identifica câte ceva din resur-
sele acestei buimãceli extinse la toate pa-
lierele vieþii noastre sociale.

În termenii filosofiei actuale cu deschi-
dere spre politologie, modelul spre care ne-
a împins postmodernitatea (care, printre al-
tele, s-a ivit în urma procesului de sfârºit
al marilor naraþiuni) ar fi cel pe care gân-
ditorul polonez Zygmunt Bauman îl numeº-
te societate lichidã ºi cãruia, tot el, îi de-
nunþã douã caracteristici esenþiale.

Prima se referã la o crizã a statului, lã-
sând libertatea decizionalã, prezervatã de-
a lungul a câtorva secole, unor puternice
forþe supranaþionale; prin aceastã crizã

PostmodernitateaPostmodernitateaPostmodernitateaPostmodernitateaPostmodernitatea
ºi ºi ºi ºi ºi societatea lichidãsocietatea lichidãsocietatea lichidãsocietatea lichidãsocietatea lichidã

dispare ºi entitatea care garanta indivizi-
lor posibilitatea de a rezolva de o manierã
omogenã diversele noastre probleme; deo-
potrivã, ea a dus ºi la o crizã a ideologii-
lor ºi, deci, a partidelor, cu consecinþa di-
zolvãrii oricãrui  apel la o comunitate de
valori ce îngãduia individului sã se simtã
parte cu cineva care îi împãrtãºea nevoie.

Printre urmãrile cele mai frapant dra-
matice se înscrie naºterea ºi potenþarea
unui individualism desfrânat în care nimeni
nu mai simte în semenul sãu un tovarãº
de drum, ci un concurent inamic; indivi-
dualismul a distrus temeliile modernitãþii
ºi a fãcut ca, în absenþa oricãrui punct de
referinþã, totul sã sfârºeascã într-un fel
lichefiere; se pierde siguranþa dreptului,
încrederea în lege ºi, deci, în justiþie, iar
ceea ce conteazã este vizibilitatea cu ori-
ce preþ; o vizibilitate care, tradusã vulgar
cu românescul a fi pe sticlã, capãtã tot
mai mult funcþia unei „religii”, atingând,
ca în cazul talk show-urilor continue,  am-
prente misticoide.

E o societate a vedetismelor, la plural,
dacã ne gândim cã de la sport, unde îºi
gãsise terenul propice, s-a rãspândit azi
în direcþii nebãnuite, chiar ºi în zonele eli-
berate de orice pudibonderie. Vizibilitatea
– observa recent Umberto Eco – e înþe-
leasã acum ca unicã valoare, iar ei i se
asociazã, într-o logicã proastã, consumis-
mul. Ori consumerismul, cum se preferã
a i se spune mai nou. Un consumism care
nu mai are ca resort  mai vechea dorinþã

de automulþumire, de vreme ce obiectele
de azi devin imediat învechite ºi am deve-
nit martorii unui fel de bulimie, trecând
de la un obiect la altul fãrã vreun scop
raþional, cu afiºarea unui dispreþ faþã de
obiectul abandonat, aruncat iremediabil la
fel fier vechi. Eco vorbeºte chiar de o
„orgie a dorinþei”.

Cât despre criza ideologiilor, aceasta e
pe cale de a reduce partidele la un serviciu
de… taxi în care urcã, obligatoriu, un ºef,
un boss, unul adicã care determinã ºi con-
troleazã voturile, alegându-ºi companionii
(sau „supuºii”, regimentul de „locotenenþi”
ºi de „soldaþi”!) cu dezinvoltura pe care o
întreþine doar oportunitatea (de unde ca-
ruselul oportuniºtilor în plinã miºcare) ºi
care, astfel, transformã traseismul într-o
agendã aproape normalã, în dispreþul nu
doar al unor pretinse credinþe politice, ci
ºi al normelor unei minime morale.

Iatã cã nemaifiind un proiect, postmo-
dernitatea rãmâne mai curând doar o tran-
ziþie, o punte cãtre ceva care ne rãmâne
complet nedefinit. ªi, din pãcate, nici nu
ne mai punem problema unei gândiri în
avans, poate tocmai fiindcã marile nara-
þiuni („poveºtile” istoriografice ca Poves-
tea în care Nietzsche avertiza cã, fatal-
mente, Lumea însãºi sfârºeºte) nu mai
sunt la modã, substituite de cele mãrunte,
anodine, licenþioase ºi, uneori, libidinoa-
se, pe care fenomenul (individualist) vizi-
bilitãþii (acea acerbã bãtãlie pentru un loc
în faþã) le cultivã cu un zel pãgubos.

Preºedintele interimar al PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, la Alexandria,
cã sperã ca Victor Ponta sã-l voteze la
alegerile interne din partid ºi afirmã cã
deja a primit asigurãri cã premierul îl
susþine, lucru care înseamnã “foarte
mult” pentru el. “Eu acum sper ca Vic-
tor sã mã voteze. Mi-a ºi spus cã mã
susþine ºi cã sperã sã reuºesc în proiec-
tul ãsta ºi cã ºi el, ca ºi alþii, va fi alãturi
de mine ºi trebuie sã recunosc cã pozi-
þia lui înseamnã foarte mult pentru mine”,
a spus Dragnea.

Preºedintele interimar al PSD a pre-
cizat cã, împreunã cu Victor Ponta, a
realizat foarte multe lucruri ºi au stat alã-
turi mulþi ani. “Vreau sã vã anunþ cã m-am
hotãrât sã candidez la preºedinþia PSD ºi
sper ca dupã încheierea vorbirii, când o sã
se supunã la vot, sã am ºi susþinerea dum-
neavoastrã. O recunosc cã nu a fost uºor
de luat aceastã decizie din mai multe moti-
ve. Unul îl ºtiþi foarte bine, cã se tot vor-
beºte la televizor despre el. Unii îmi spun
cã aceastã decizie a mea poate sã reprezin-

Preºedintele interimar al
PSD Liviu Dragnea ºi-a

lansat ieri, la Alexandria,
candidatura la ºefia PSD,
cerând sprijinul organiza-

þiei Teleorman ºi decla-
rând cã nu a fost uºor sã

ia aceastã decizie.

te un risc pentru mine. Îmi asum acest
risc”, le-a spus Dragnea membrilor PSD
din Teleorman, organizaþia pe care o con-
duce ºi de a-l cãrei sprijin avea nevoie pen-
tru a putea candida.

Liderul interimar al PSD a spus cã vrea
sã transforme formaþiunea, pentru ca aceas-
ta sã ajungã “un factor de stabilitate” în via-
þa politicã. Pentru îndeplinirea acestui ob-
iectiv, Dragnea susþine cã PSD trebuie sã

rezolve anumite probleme, cum ar fi o “cla-
rificare doctrinarã”. “Eu nu voi mai accepta
sã existe confuzie între membrii de partid.
(...) Vreau ca PSD sã fie un partid de stân-
ga, stânga modernã, stânga curatã, stânga
nouã”, a precizat acesta. Mai mult, Drag-
nea a susþinut cã PSD trebuie sã renunþe la
luptele inutile de pe scena politicã, adãugând
cã România a pierdut foarte multe “ocazii”
în ultimii 10 ani din cauza conflictelor.
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Micuþa Denisa s-a nãscut cu o
malformaþie congenitalã, având la-
bele picioarelor întoarse la spate.
În ciuda celor 15 intervenþii chi-
rurgicale suferite, Denisa nu poa-
te sã meargã. „Este un copil foar-
te vesel, deºi a trecut prin multe”,
povesteºte mama sa, Elena Ivan.
„De aproape un an, facem kineto-
terapie, câte 15 sedinþe pe lunã, iar
rezultatele încep sã se vadã. Tra-
tamentul depãºeºte însã posibilitã-
þile noastre financiare. Fiecare
ºedinþã costã în jur de 60 de lei, la

Peste 7.000 de clienþi au
accesat oferta Bãncii Comer-
ciale Române (BCR) de redu-
cere a ratelor în medie cu 20%
în cadrul campaniei Scade
Rata. Clienþii au accesat oferta
de credit cu dobândã fixa
4.95%/an în primii 5 ani de
zile. „Campania lansatã în
urmã cu trei sãptãmâni se
bucurã deja de un mare succes
printre clienþi. Aceºtia aprecia-
zã în mod deosebit abordarea
corectã a bãncii, mai exact
modul pro-activ în care noua
ofertã de scãdere a ratei de
credit, în medie cu aproximativ

20%, este  prezentatã de cãtre
consilierii noºtri. În cadrul
acestei campanii, ne îndreptãm
cãtre întregul portofoliu de
clienþi, iar ofertele pe care le
facem au cele mai bune
costuri. Ceea ce ne bucurã
este ca ºi acei clienþi care au
ales calea instanþei au înþeles
ca oferta BCR reprezintã o
soluþie mutual beneficã ºi cã
este un moment de referinþã în
care prima bancã din sistem se
îndreaptã cãtre clienþii sãi, dar
ºi cãtre clienþii de Retail din
România printr-o cumunicare
transparentã, o ofertã corectã

ºi un proces de aprobare rapid
ºi simplu. Este normal, într-o
piaþã civilizatã ºi maturã, ca
relatia între client ºi banca sã
fie o relaþie de încredere, iar în
cazul unor litigii, banca sã
gãseascã soluþii comerciale de
închiderea a acestora. În acest
context, atitudinea bãncii
rãmâne aceea de a gãsi cãi de
soluþionare amiabilã ºi de a
dezvolta un parteneriat pe
termen lung”, a declarat Dana
Demetrian, vicepreºedinte
executiv Retail si Private
Banking,  BCR.

MARGA BULUGEAN

Cristina Denisa Pîrvu, o fetiþã de
numai ºase aniºori, din comuna
doljeanã Sopot, are mare nevoie de
ajutorul nostru pentru a i se oferi
ºansa la o viaþã normalã. Trupul
sãu firav nu se poate sprijini pe pi-
cioare ºi fiecare pas pe care îl face
este un chin cumplit. cât esre vara
de lungã îºi doreºte sã alerge pe

care se adaugã ºi transportul pânã
la Craiova”. Tatãl Denisei lucreazã
ca taximetrist, iar mama primeºte
o indemnizaþie de însoþitor, dar
banii sunt extrem de puþini ca sã-i
redea fetiþei posibilitatea sã depã-
ºeascã teribilul handicap.

Oamenii cu suflet
au ajutat-o
pe micuþã

Faptul cã fetiþa se poate de-
plasa puþin este un dar al oame-

nilor. Cazul ei a fost mediatizat,
de-a lungul timpului, în mai mul-
te ziare locale ºi, din fericire, au
existat persoane cu suflet mare
care au dorit sã-i întindã o mânã
de ajutor. ”M-au sunat bãtrâni
care mi-au oferit 50 de lei din
pensia lor. M-a impresionat foar-
te mult sã vãd cã, persoane care
nu ne cunosc, îºi rup din puþinul
pe care îl au, pentru a face un
bine”, mãrturiseºte, cu lacrimi în
ochi, Marian Tãnasie, tatãl mi-
cuþei, care ar face orice sã-ºi
vadã copilul alergând prin curte
alãturi de ceilalþi doi frãþiori ai sãi.
Totuºi, cu suma strânsã, pãrinþii
au putut cumpãra proteze ºi or-
teze, iar cu ajutorul acestor dis-
pozitive Denisa poate, cât de cât,
sã se miºte.

Protezele sunt
acum urgente

Corpul fetiþei este însã în dez-
voltare, iar medicii au avertizat
cã va avea nevoie cât de curând
de un echipament nou. ”Prote-
zele costã în jur de 8.000 de lei,
iar Casa de Asigurãri deconteazã
doar o micã parte. Noi nu avem
de unde sã strângem aceastã
sumã”, spune Elena Ivan. ”În
plus, mai avem doi copii cãrora
trebuie sã le purtãm de grijã”, mai
spune mama. Tristeþea celor
dragi este mare ori de câte ori o
vãd pe micuþã cât de mult îºi
doreºte sã fie un copil normal,
sã alerge prin curte ºi sã se bu-
cure de plãcerea jocului. “Deni-
sa este un copil minunat, ne iu-

beºte foarte mult pe toþi”, ºi o
lacrimã curge pe obrazul mamei.

Viseazã sã ajungã
medic

 În ciuda handicapului sãu, De-
nisa este o fetiþã foarte veselã. Îi
place sã stea cu alþi copii, cu toate
cã nu poate sã alerge ºi sã se joace
ca ei. Nu rateazã nici o zi la gradi-
niþã unde învaþã poezii ºi desenea-
zã. ”Stau cu ea în clasã, pânã la
ora 12, când se terminã progra-
mul. Mi-e teamã ca nu cumva cei-
lalþi copii sã o loveascã din gre-
ºealã. Doar iarna, când e frig ºi
zãpadã, nu o duc la grãdiniþã”,
povesteºte mama. Slãbuþã ºi fira-
vã, cu ochi mari, scânteietori, De-
nisa dã o lecþie de viaþã tuturor
celor din jur. Nu s-a plâns nicio-
datã de nimic ºi are mare încrede-
re în viitorul ei. „Când o sã fiu
mare, o sã mã fac doctor”, spune
zâmbind copila. În fiecare searã,
jucãriile de pluº sunt consultate
minuþios.

O operaþie
în strãinãtate o poate

ajutã sã meargã
Din pãcate, procesul de recu-

perare, prin ºedinþele de kinetote-

rapie, este anevoios ºi nu garan-
teazã rezultatul dorit, existând ca-
zuri când pacientul nu ºi-a revenit
nici dupã nouã ani de tratament.
Medicii i-au sfãtuit pe pãrinþii De-
nisei sã încerce sã strângã bani
pentru o operaþie în Germania.
Suma este însã foarte mare, în jur
de 50.000 de euro. Elena ºi Mari-
an sperã însã cã se vor gãsi oa-
meni inimoºi care sã îi ajute. „Ne
dorim din tot sufletul ca micuþa
noastrã sã poatã avea o viaþã nor-
malã. Toatã copilãria ºi-a petrecut-
o prin spitale. Facem tot ce ne stã
în putinþã, dar e imposibil sã
strângi atâþia bani dintr-un singur
salariu”, spune tatãl fetiþei.

Dar fiecare bãnuþ, cât de puþin,
conteazã ºi se adaugã la speranþe-
le micuþei. Persoanele care pot ºi
vor sã o ajute pe Denisa pot face
donaþii în cele douã conturi des-
chise de pãrinþi. Titularul conturi-
lor este mama, Elena Ivan.

Cont lei: RO8-
4VBBU2511DJ2845702701

Cont euro: RO0-
3VBBU2587DJ2845701101

De asemenea, îl puteþi contacta
telefonic pe tatãl Denisei la numã-
rul 0762.19.64.33.

LAURA MOÞÎRLICHE

uliþã, ca toþii copii, dar acest lucru
minor nu este posibil pentru ea.
Pânã nu demult nu avea nici mã-
car proteze ºi îºi petrecea tot tim-
pul în pat sau în braþele pãrinþilor
care o purtau peste tot. Chipul sãu
senin, cu ochii vii, scânteietori, ne
spune însã cã sufletul i se agaþã
însã cu mâini nevãzute de viaþã...
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Craioveanul trimis în judecatã pentru
trafic de influenþã dupã ce i-a cerut
unui ºofer al RAT Craiova suma de 200
de lei ºi o sticlã de whisky pentru a-l
scãpa de cercetare administrativã, sus-
þinând cã va interveni la directorul teh-
nic al instituþiei a fost gãsit vinovat.
Bãrbatul a recunoscut totul în faþa ju-
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Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, la începutul lunii
iulie a.c., un ºofer de autobuz de la
Regia Autonomã de Transport
(RAT) Craiova, s-a certat, în tra-
fic, cu o ºoferiþã care l-a acuzat cã
i-a lovit maºina atunci când a ieºit
din staþie. Cei doi nu s-au înþeles,
aºa cã femeia s-a hotãrât sã depu-
nã o plângere împotriva ºoferului
la conducerea RAT Craiova. Ulte-
rior, Marinel Poenaru, zis ”Gicã”,
persoanã fãrã nici o calitate spe-
cialã, care ºtia toatã povestea ºi o
cunoºtea pe ºoferiþã, a sfãtuit-o sã-
i cearã ºoferului RAT o sumã de
bani pentru a-ºi retrage plângerea.
Femeia a refuzat, aºa cã Poenaru
s-a gândit sã scoatã el un ban din
toatã treaba. L-a sunat pe ºoferul
de la RAT ºi i-a spus cã, în schim-
bul unei sume de bani ºi a unei sti-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

decãtorilor de la Tribunalul Dolj ºi a fost
condamnat la 1 an ºi 4 luni de închisoa-
re cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii. Sentinþa,
pronunþatã joi, 24 septembrie a.c., nu
este definitivã, putând fi atacatã la Cur-
tea de Apel Craiova.

cle de whisky, poate sã-l scape de
cercetare pentru cã îl ºtie pe di-
rectorul tehnic al RAT Craiova ºi
va interveni la el. Cei doi au bãtut
palma, însã ºoferul a hotãrât sã-l
reclame pe ”Gicã”. Astfel, pe 9 iu-
lie a.c., cei doi s-au întâlnit în apro-
pierea Parcului Nicolae Romanes-
cu, iar Marinel Poenaru a fost prins
de ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj ºi procurorul desem-
nat al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj imediat ce a primit
banii (200 de lei) ºi sticla de whis-
ky Oban, care costã aproximativ
250 de lei. A fost reþinut pentru 24
de ore, iar o zi mai târziu, pe 10
iulie a.c., a fost prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de arestare
preventivã pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de influenþã.
Judecãtorii au respins propunerea
procurorilor ºi au dispus faþã de

Poenaru mãsura controlului judi-
ciar. Pe 30 iulie s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Marinel Poenaru a fost trimis în
judecatã pentru trafic de influenþã,
instanþa a menþinut faþã de el mã-
sura controlului judiciar.

Dupã ce au analizat dosarul în
procedura camerei preliminare, pe
21 septembrie a.c. judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au constatat legalita-
tea probelor administrate de procu-
rori ºi l-au audiat ºi pe inculpat, care
a recunoscut comiterea faptei ºi a
cerut sã beneficieze de prevederile
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã. Pronunþarea
sentinþei a fost amânatã pentru joi,
24 septembrie a.c., când instanþa a
anunþat cã bãrbatul a fost condam-
nat la 1 an ºi 4 luni de închisoare cu
suspendare, 60 de zile de muncã în
folosul comunitãþii ºi plata sumei de

1600 lei cheltuieli judiciare: „Con-
damnã pe inculpatul Poenaru Ma-
rinel la pedeapsa închisorii de 1 an
ºi 4 luni. Dispune suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub supraveghere
pe durata termenului de suprave-
ghere de 2 ani, stabilit de instanþã.
Obligã pe inculpatul Poenaru Ma-
rinel ca pe durata termenului de su-
praveghere sã nu pãrãseascã teri-
toriul României fãrã acordul instan-
þei. Inculpatul Poenaru Marinel va
presta pe parcursul termenului de
supraveghere o muncã neremunera-

tã în folosul comunitãþii pe o pe-
rioadã de 60 de zile la Primãria
mun. Craiova ºi la Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, care urmeazã sã
fie stabilitã de Serviciul de Proba-
þiune Dolj. Obligã inculpatul la pla-
ta sumei de 1600 lei cheltuieli judi-
ciare. Cu drept de apel în termen de
10 zile de la comunicare. Pronun-
þatã în ºedinþa publicã din
24.09.2015”, se aratã în hotãrârea
instanþei.

CARMEN ZUICAN 

Un doljean de 37 de ani a rãmas fãrã permi-
sul de conducere pentru trei luni ºi a fost amen-
dat de poliþiºtii de la Rutierã dupã ce a fost prins
circulând pe Calea Severinului din Craiova cu
110 km/h. În total, în urma acþiunilor defãºura-
te la acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii au lã-
sat 32 de ºoferi fãrã permisele de conducere.

La acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii ru-
tieri doljeni au organizat o serie de razii pe prin-
cipalele drumuri din judeþ pentru prevenirea ac-
cidentelor cauzate de nerespectarea regimului
legal de vitezã, precum ºi de neacordarea de
prioritate de cãtre conducãtorii auto pietonilor
angajaþi regulamentar în traversarea strãzii prin
loc prevãzut cu indicator sau marcaj. În cadrul
acestor activitãþi oamenii legii au constatat 127
abateri de naturã contravenþionalã, pentru sanc-
þionarea cãrora au aplicat amenzi ce depãºesc
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suma de 27.000 lei, dintre care 46 pentru vitezã
neregulamentarã, iar alte 15 pentru neacordare
de prioritate pietonilor. „În plus, ca mãsurã com-
plementarã, poliþiºtii au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice 32 permise de conduce-
re”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.

Unul dintre cei rãmaºi fãrã permisul de con-
ducere a fost Cristian B., de 37 de ani, din
comuna Coþofenii din Faþã, care a fost depistat
de poliþiºti în timp ce conducea un autoturism
pe Calea Severinului cu viteza de 110 km/h.
„Conducãtorul auto a fost sanctionat cu amendã
în valoare de 945 lei ºi i s-a reþinut permisul de
conducere în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce pentru 90 de zile”, a mai precizat
subcomisar Alin Apostol.

În urma unei razii organizate
vineri de poliþiºtii Secþiei Regio-
nale de Poliþie Transporturi Cra-
iova la societãþile comerciale care
îºi desfãºoarã activitatea în zona
Gãrii Craiova oamenii legii au
aplicat amenzi în valoare de pes-
te 13.000 lei pentru neregulile
constatate ºi au confiscat bãuturi
alcoolice ºi þigarete în valoare de
peste 10.000 lei.

Poliþiºti din cadrul Secþiei Re-

Razie printre comercianþii
din Gara Craiova

gionale de Poliþie Transporturi
Craiova, în cooperare cu inspec-
tori din cadrul Direcþiei Sanitar-
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (DSVSA) Dolj, au
organizat, vineri, o acþiune în zona
Complexului Staþiei CF Craiova
pentru verificarea respectãrii pre-
vederilor legale privind comercia-
lizarea în unitãþile comerciale a
produselor supuse accizãrii. În
cadrul acþiunii, oamenii legii au

verificat 6 societãþi comerciale, iar
în urma  neregulilor constatate,
poliþiºtii au aplicat 5 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de peste
13.000 lei. De asemenea, oame-
nii legii au confiscat bunuri, repre-
zentând bãuturi alcoolice ºi þiga-
rete în valoare de peste 10 000
lei, iar specialiºtii DSVSA au re-
tras de la comercializare 20 kg de
carne ºi produse din carne. Ast-
fel, în urma verificãrilor efectua-
te la o societate comercialã cu
punctul de lucru situat în zona
Complexului Staþiei CF Craiova
(Autogara Nord), a fost identifi-
catã cantitatea de 192 litri bãu-

turi alcoolice spirtoase, pentru
care nu au fost prezentate docu-
mente de provenienþã. „Societa-
tea a fost sancþionatã cu amen-
dã în valoare de 6000 lei, dis-
punându-se totodatã ºi confis-

carea cantitãþii de bãuturi al-
colice, pentru care nu au fost
prezentate documente de pro-
venienþã”, a declarat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomi-
sar Alin Apostol.
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Deputatul român susþine cã ide-
ea unui seminar cu minoritãþile din
Serbia i-a venit dupã mai multe vi-
zite întreprinse pe parcursul aces-
tui an în Serbia, prin care a putut
sã se informeze exact, la faþa lo-
cului, despre ce au în comun aceste
minoritãþ, care convieþuiesc de ani
buni în þara vecinã.

Vicepreºedintele EPP a purtat
mai multe discuþii cu minoritatea
româneascã, o minoritate destul de
greu încercatã, care este recunos-

“Provocãri ºi oportunitãþi“Provocãri ºi oportunitãþi“Provocãri ºi oportunitãþi“Provocãri ºi oportunitãþi“Provocãri ºi oportunitãþi
pentru minoritãþile din Serbia”pentru minoritãþile din Serbia”pentru minoritãþile din Serbia”pentru minoritãþile din Serbia”pentru minoritãþile din Serbia”

“Provocãri ºi oportunitãþi pentru minoritãþi-
le din Serbia”, aºa se numeºte seminarul la care
vor participa peste 20 de reprezentanþi ai celor
mai importante Consilii Naþionale a Minoritãþi-
lor din Serbia – Român, Ungar, Bulgar, Slovac,
Croat, Rrom, Albanez, Macedonean ºi Bosniac.
Evenimentul, care se doreºte a fi unul de excep-
þie, se va desfãºura la Bruxelles, la Parlamentul
European, miercuri, 30 septembrie, ora 14.00 ºi
a fost organizat la iniþiativa europarlamentaru-
lui Marin Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP,
membru al Delegaþiei de Stabilizare ºi Asociere
UE-Serbia.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

cutã pe jumãtate,
doar cea din zona

Voievodina, cãreia nu de puþine ori
i s-a luat dreptul la slujbã în limba
meternã dar ºi dreptul la educaþie
în limba românã. “Ideea îmi apar-
þine pentru cã m-am deplasat mai
des în Serbia ºi m-am putut docu-
menta mai consistent, însã semi-
narul este organizat în parteneriat
cu preºedintele Delegaþiei, Eduard
Kukan, europarlamentar slovac,
fost ministru de Externe al Slova-
ciei. În Serbia existã o comunitate
destul de numeroasã ºi de slovaci,

iar interesul este unul foarte mare
atunci când vine vorba de dreptu-
rile minortãþilor, mã refer la drep-
tul la limbã, mass media ºi religie.
Sunt invitaþi sã participe de altfel
toþi membrii acestei Delegaþii, dar
mai ales europarlamentarii unguri
ºi bulgari, care au de asemenea
comunitãþi solide în Serbia. Ca
membri ai Parlamentului European,
dar mai ales ca membri ai delega-
þiei la Comisia Parlamentarã UE-
Serbia de Stabilizare ºi de Asocie-
re, suntem bineînþeles interesaþi de
problemele legate de minoritãþiile

din Balcanii de Vest. Acesta a fost
motivul pentru care vom organiza
un seminar în Parlamentul Euro-
pean, în cadrul cãruia vom dezba-
te situaþia minoritãþilor din Serbia,
sunt multe probleme serioase, co-
mune acestor minoritãþi, dar care
trebuiesc rezolvate, mai ales în
contextul procesului de aderare a
Serbiei la Uniunea Europeanã”, a

subliniat europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu.

A confirmat de asemenea de
prezenþã David McAllister, mem-
bru al Parlamentului European,
autorul Moþiunii pentru Rezolu-
þia din 2014 „Raport despre Pro-
gresul Serbiei” dar ºi ambasado-
rul Serbiei pe lângã UE, Duško
Lopandiæ.

Evenimentul s-a bucurat ºi de
prezenþa Preºedintelui Google Eu-
ropa, Matt Brittin, care a participat

„În culise cu creatorii Europei”„În culise cu creatorii Europei”„În culise cu creatorii Europei”„În culise cu creatorii Europei”„În culise cu creatorii Europei”
Eurodeputatul Victor

Negrescu a organizat, în
Parlamentul European,
expoziþia „În culise cu
creatorii Europei”, la
care au luat parte crea-
tori români celebri din
zona online – „DoZa de
Haº”, „Creative Monke-
yz”, „JamilaCuisine” ºi
„Curiosity Land”. Aceº-
tia au prezentat poveºtile
lor de succes ºi au arãtat,
capacitatea de inovare a
românilor din dorinþa
lor de a promova o altfel
de imagine a României în
Europa.

pentru a cunoaºte potenþialul crea-
tiv al românilor. La expoziþia „În
culise cu creatorii Europei” au luat

parte, de asemenea, creatori digitali
faimoºi din Germania, Franþa, Spa-
nia, Polonia, dar ºi din alte þãri, pre-
cum ºi mai mulþi membri ai Parla-
mentului European. Eurodeputatul
român a subliniat cã este momentul
ca societatea europeanã sã profite
de avantajele oferite de mediul digi-
tal pentru a se dezvolta ºi pentru a
crea noi locuri de muncã, acesta
oferind asigurãri cã va reprezenta o
punte de legãturã între mediul onli-
ne ºi politicile europene privind In-
ternetul ºi Agenda Digitalã. „Am
organizat aceastã expoziþie pentru
a ne asigura cã auzim vocile ºi po-
veºtile dumneavoastrã, ale inovato-
rilor digitali din Europa ºi din þara
mea, România, sã învãþãm ºi sã ne
inspirãm din ele. Vreau sã facem tot
ce putem aici, la Bruxelles, pentru
a crea un mediu favorabil pentru voi
– sã ne asigurãm cã puteþi creºte
cât mai mult ºi transforma UE într-
un lider mondial în domeniul digi-
tal. Este timpul, atât pentru scena

politicã, cât ºi pentru societatea eu-
ropeanã, sã ne înþelegem potenþia-
lul sectorului digital ºi sã profitãm
de acesta pentru a ne dezvolta ºi
crea noi locuri de muncã. M-am
nãscut într-o lume în care majori-
tatea locuitorilor planetei nu folo-
siserã niciodatã un telefon. Astãzi,
existã mai multe dispozitive mobi-
le în lume decât oameni! În Euro-
pa, suntem fruntaºi în privinþa me-
diului online: mai mult de 80% din-
tre gospodãrii au acces la Internet.
Iar acest lucru ne dã o responsa-
bilitate aparte în elaborarea politi-
cilor corecte în domeniu. Vã asi-
gur cã rolul meu aici este de a fi o
punte de legãturã între dumnea-
voastrã, mediul online european, ºi
procesul de elaborare de politici
privind Agenda Digitalã ºi îmi do-
resc ca România sã fie unul dintre
fruntaºii Europei”, a declarat eu-
roparlamentarul Victor Negrescu
în discursul sãu de la deschiderea
expoziþiei.

Serbia a solicitat sprijin Uniunii Europene, prin
activarea Mecanismului de Protecþie Civilã, pen-
tru a face faþã afluxului de refugiaþi cu care se
confruntã. Comisia Europeanã colaboreazã cu au-
toritãþile sârbe ºi cu celelalte state participante la
acest mecanism pentru a rãspunde rapid la aceas-
tã cerere, se precizeazã într-un comunicat de pre-
sã remis de CE.

Serbia solicitã ajutor în vederea achiziþionãrii sau
livrãrii directe de paturi, saltele, articole de igienã,
vehicule, combustibili ºi alimente. “Fac apel la sta-
tele membre ale Uniunii sã dea dovadã de solidari-
tate faþã de Serbia în aceste momente de nevoie.
Suntem în contact strâns cu autoritãþile de la Bel-
grad pentru a asigura coordonarea rapidã a livrãrii
de sprijin material, oferit de statele participante”, a

Serbia solicitã activareaSerbia solicitã activareaSerbia solicitã activareaSerbia solicitã activareaSerbia solicitã activarea
Mecanismului de Protecþie CivilãMecanismului de Protecþie CivilãMecanismului de Protecþie CivilãMecanismului de Protecþie CivilãMecanismului de Protecþie Civilã

declarat comisarul european pentru ajutor umani-
tar ºi gestionare a crizelor, Christos Stylianides.

Mecanismul UE de protecþie civilã este un in-
strument prin intermediul cãruia este atenuat im-
pactul imediat al unei situaþii de urgenþã. Când am-
ploarea urgenþei depãºeºte capacitatea de rãspuns
a unui stat, þãrile participante la mecanism îi furni-
zeazã acestuia asistenþã. Alãturi de toate cele 28 de
state membre ale Uniunii Europene, Islanda, Nor-
vegia, Serbia, Macedonia ºi Muntenegru participã
la acest mecanism. Mecanismul UE de protecþie
civilã a fost activat pentru furnizarea rapidã de
materiale ºi expertiza în diverse tipuri de urgenþã,
precum în cazul epidemiei de Ebola din Africa de
Vest (2014), inundaþiile din Balcani (2014) sau con-
flictul din Ucraina (2015).
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Totalul sprijinului financiar alo-
cat pentru Programul Naþional
Apicol în perioada 2014-2016 este
de 44.658.750 lei, fiind împãrþitã
astfel: pentru anul 2014,
14.852.830 lei; pentru anul 2015,
14.983.602 lei ºi pentru anul 2016,
14.822.318 lei.

Pentru a beneficia, anual, de aju-
torul financiar, apicultorii trebuie
sã aibã unele documente: cerere
unicã de solicitare, în care menþi-
oneazã acordul pentru achiziþia
produselor ºi/sau pentru derularea
sprijinului financiar aferente mãsu-
rilor prevãzute în Program, prin
intermediul aceleiaºi forme asocia-
tive; declaraþie pe propria raspun-
dere din care sã reiasã cã aceºtia
nu au mai solicitat sprijin financiar
prin intermediul altei forme asocia-
tive, respectiv cã achiziþioneazã
mãtcile, roiurile pe faguri ºi/sau
familiile de albine prin Program, în
afara perioadei cuprinse între data
depunerii oricãrei cereri de finan-
þare pentru acordare de ajutor fi-
nanciar nerambursabil din mãsu-
rile agricole de investiþii finanþate
din Fondul European Agricol pen-
tru Dezvoltare Rurala (FEADR) ºi
data acordãrii ultimei plaþi pentru
finalizarea investiþiei.

Acte justificative, cu toptanul
Mai sunt necesare: copia actu-

lui de identificare – B.I./C.I., în
cazul persoanelor fizice; copia cer-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Potrivit unei Hotãrâri de Guvern postatã pe
site-ul MADR ºi aflatã în dezbatere publicã,
valoarea sprijinului financiar, prin bugetul
Ministerului Agriculturii, alocat pentru Pro-
gramul Naþional Apicol va fi pentru anul vii-

Agenþia pentru Finanþarea In-
vestiþiilor Rurale (AFIR) anunþã cã,
valoarea totalã nerambursabilã a
tuturor cererilor de finanþare de-
puse pânã în prezent, pentru sec-

Pentru cã plafonul a fost atins

torul vegetal, din cadrul submãsu-
rii 4.1 ,,Investiþii în exploataþii agri-
cole” a atins nivelul maxim al va-
lorii publice disponibile pentru
aceastã sesiune de depunere. Mai

exact s-a ajuns la 120% din aloca-
rea disponibilã de 72.021.933 euro.

Conform Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al proce-
sului de selecþie ºi verificare al
contestaþiilor pentru proiectele afe-
rente mãsurilor din PNDR 2020,
aprobat prin Ordinul 2.064/
23.09.2015 al Ministrului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, depune-
rea continuã a proiectelor în ca-
drul sesiunii anuale aferente unei
componente din cadrul unei sub-

mãri se opreºte înainte de terme-
nul limitã, atunci când valoarea
publicã totala a proiectelor depu-
se, care au un punctaj estimat
(prescoring) mai mare sau egal
decât pargul de calitate aferent lu-
nii respective, atinge procentul de
120% din nivelul alocãrii aferente
sesiunii anuale a componenþei/sub-
mãsurii respective.

Pentru cã a fost atins nivelul de
120% al disponibilului alocat, de-
punerea de proiecte aferente com-

ponentei vegetale se opreºte auto-
mat (fãrã a exista posibilitatea teh-
nica de a fi redeschisa pentru ca-
zuri particulare), pânã la deschi-
derea unei noi sesiuni. AFIR pre-
cizeazã cã, pentru celelalte sectoa-
re: zootehnic, zona montanã ºi fer-
me de familie din cadrul submã-
surii 4.1 ,,Investiþii în exploataþii
agricole’’, primeºte în continuare
cereri de finanþare, sesiunea de
depunere fiind deschisã pânã la 30
octombrie.

tor în valoare de 14.822.318 de lei. Iniþiativa
este oportunã, mai ales cã, temperaturile ca-
niculare par sã fie principala cauzã a mortali-
tãþii albinelor din acest an. În Dolj, pierderile
au ajuns la 40% din efective.

tificatului de înregistrare de la Ofi-
ciul Registrului Comertului, dupa
caz, iar toate documentele vor fi
eliberate pe forma de organizare;
copia adeverinþei care sã ateste
proprietatea ºi numarul familiilor de
albine înscrise în registrul agricol,
la data solicitãrii acesteia, eliberatã
de consiliul local.

Copia adeverinþei/atestatului/
certificatului/diplomei trebuie sã
confirme pregãtirea apicultorului în
domeniul apicol, conform legisla-
þiei în vigoare, eliberatã pânã la ter-
menul-limitã de depunere a cererii
ºi a documentelor, dupã caz. La
aceasta se mai alãturã copia docu-
mentului de înregistrare/autoriza-
re sanitar-veterinarã, eliberat îna-
inte de depunerea cererii de solici-
tare la sediul formei asociative de
cãtre Direcþia Judeþeanã Sanitar-
Veterinara ºi pentru Siguranta Ali-
mentelor, pe raza cãreia îºi desfã-
ºoarã permanent activitatea ex-
ploataþia/unitatea ºi copia ordinu-
lui de deplasare eliberat de forma
asociativa din care face parte api-
cultorul, din care sã rezulte cã
acesta a efectuat deplasarea în pas-
toral pânã la data depunerii cererii
unice prevazuta la lit.a), avizat ºi
datat de cãtre consiliul local.

Stupii, înlãnþuiþi informatic
De asemenea, prin prezentul

proiect se eliminã din Program
acþiunea „Realizarea sistemului in-

formatic pentru înregistrarea stu-
pilor”. Decizia s-a luat pentru cã,
dupã aprobarea Programului prin
Decizia Comisiei Europene
nr.5.126 din 12 august 2013, for-
mele asociative din domeniu au
propus realizarea sistemului infor-
matic menþionat anterior din fon-
duri de la bugetul de stat.

Banii acordaþi pot fi folosiþi pen-
tru realizarea sistemului informa-
tic pentru identificarea stupilor;
achiziþionarea de medicamente;
achiziþionarea de mãtci, roiuri pe
faguri ºi/ sau familii de albine pen-
tru apicultura convenþionalã sau
ecologicã; achiziþionarea de stupi
în vederea reformãrii stupilor
uzaþi în urma deplasãrii acestora
în pastoral; decontarea analizelor
fizico-chimice care sã ateste ca-
litatea mierii.

Decontarea medicamentelor
este întârziatã

Conform art.8 din Regulamen-
tul nr.1366/2015 de completare a
Regulamentului (UE) nr.1308/2013
al Parlamentului European ºi al
Consiliului în ceea ce priveºte aju-
toarele din sectorul apicol, „state-
le membre îºi pot modifica pro-
gramele apicole aprobate înainte de
1 ianuarie 2014 pentru a include
noile mãsuri privind sectorul api-
col enumerate la articolul 55 ali-
neatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013.” În acest sens, prin
prezentul proiect, se introduce de-

contarea tuturor medicamentelor
folosite pentru tratarea albinelor,
deoarece aceastã mãsurã este pre-

vãzutã în Regulamentul (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului Euro-
pean ºi al Consiliului, la art.55,
alin.(4), lit.b), respectiv „comba-
terea agresorilor ºi a bolilor speci-
fice stupilor, în special a varoozei”.

 Pe teren lucrurile sunt vãzute,
însã, altfel. “Anul 2015 este bun la
salcâm, dar foarte prost la floarea-
soarelui. În loc sã ne facem treaba
pe teren, iatã cât trebuie sã mun-
cim pentru hârtiile cerute de auto-
ritãþi. Spre exemplu, subvenþiona-
rea medicamentelor se face dupã
6-7 luni de la achiziþionarea lor de
apicultor ºi, din sumã, se scade
TVA-ul”, ne-a menþionat Ilie Ca-

ºotã, vicepreºedinte al Asociaþiei
Crescãtorilor de Albine din Româ-
nia, filiala judeþeanã Dolj.

Obligaþi sã se asocieze
Documentul mai menþioneazã

cã, în urma controalelor efectuate
de cãtre reprezentanþii instituþiilor
naþionale ºi europene cu atribuþii
în verificarea modului de derulare
a mãsurilor prevãzute în Program,
la recomandarea acestora, s-a in-
trodus obligativitatea formelor aso-
ciative de a deþine la sediul acesto-
ra ºi documentele prevãzute de le-
gislaþia naþionalã de constituire ºi
funcþionare a formelor asociative.

Cu mâna întinsã
Asociaþia Crescãtorilor de Albi-

ne Dolj solicitã, printr-o informa-
re, Instituþiei Prefectului Dolj un
sprijin financiar în valoare de 10
lei/familia de albine. Valoarea ar fi
utilã sã acopere parþial cheltuielie
efectuate pentru completarea re-
zervelor de iernare necesare supra-
vieþuirii familiilor de albine pânã în
primãvara anului urmãtor. “Cu pe-
rioada prelungitã de secetã, care
s-a manifestat încã din timpul ulti-
mului cules ºi anume începutul lu-
nii iulie, nu se poate asigura hrana
pentru perioada de iernare pentru
50% din efectivul de familii de al-
bine din Dolj”, se precizeazã în in-
formarea A.C.A. Dolj înregistratã
sub nr. 8325/14.08.2015 la Insti-
tuþia Prefectului Judeþului Dolj.

În Dolj sunt aproximativ 50.000 de familii de albine, dintre care 35.000
sunt cuprinse în Asociaþia Crescãtorilor de Albine Dolj. Potrivit condu-
cerii acestei asociaþii, cel mai bun an apicol a fost 2003.

Romania produce, în medie, 20.000 de tone de miere anual, clasându-
se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins anul trecut 1,47 milioa-
ne de familii de albine. La nivel naþional sunt înregistraþi în jur de 40.000
de apicultori, peste 60% dintre aceºtia fiind membrii A.C.A., cu un efec-
tiv de 900.000 de familii de albine.

Stop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetalStop proiectelor în sectorul vegetal
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Evenimentul a început la ora
09.30, când peste 250 de persoa-
ne au venit sã se înscrie la cros.
Startul s-a dat la ora 10.00 pe
strada „A.I. Cuza”, iar concuren-
þii au trecut linia de final în Piaþa
„Mihai Viteazul”. În paralel cu
„Crosul Inimii” – împãrþit pe
douã categorii de vârstã, sub ºi
peste 18 ani – s-a desfãºurat ºi
„Promenada Inimilor” (plimba-
re), un moment la fel de aºtep-
tat, destinat veteranilor din cate-
goria peste 45 ani. Organizatorii
i-au aºteptat pe toþi la linia de
sosire, care a fost amenajatã pe
strada „A.I. Cuza”, la intersecþia
de la Galeriile de Artã. Festivita-
tea de premiere a avut loc în Pia-
þa „Mihai Viteazul”, fiind recom-
pensate primele trei locuri (fete
ºi bãieþi) pe cele douã categorii
de vârstã, sub ºi peste 18 ani.

Pe o ploaie sâcâitoare ºi rece, câteva sute de craio-
veni, de toate vârstele, au alergat, ieri, la „Crosul Ini-
mii”, o competiþie ce ºi-a propus sã atragã încã o datã

atenþia asupra importanþei miºcãrii în prevenirea afecþiu-
nilor cardiace. La final, câºtigãtorii au fost premiaþi,

printre cei care au trecut linia de sosire numãrându-se ºi
un alergãtor în vârstã de 83 de ani. „Crosul Inimii” ºi

„Promenada Inimilor” au fost organizate de Rotary Club
Craiova, Rotary Club Probitas Craiova ºi Asociaþia de

Sprijinire a Cardiologiei din Oltenia, împreunã cu parte-
nerii lor, cu sprijinul Primãriei Craiova.

Evenimentul , care ºi-a propus
sã promoveze ºtiinþa în rîndurile
tuturor categoriilor sociale, cu
precãdere al tinerilor, s-a bucurat
de un real succes. Holul central
al Universitãþii din Craiova a fost
arhiplin, sute de persoane, de la
copii de cinci-ºase ani ºi pînã la
oameni în toatã firea participând
la experimente ºtiinþifice, iar ce-
lor mici li s-au oferit diverse sur-
prize. De asemenea, în Sala „Al-
bastrã”, dupã deschiderea oficia-
lã a manifestãrii, au avut loc mai
multe seminarii, pe diverse teme
ºtiinþifice, care s-au bucurat de
succes. A avut loc ºi un concurs

Vineri, 25 septembrie, Depertamentul de
Fizicã al Facultãþii de Matematicã ºi ªtiin-
þe ale Naturii din cadrul Universitãþii din
Craiova a organizat, pentru a III-a oarã con-

de culturã generalã – pentru ele-
vii de gimnaziu ºi de liceu, câºti-
gãtorii fiind premiaþi cu cãrþi. Pre-
zenta la inaugurare, conf.univ.dr.
Costel Marian Ionaºcu, pro-
rector al Universitãþii din Craio-
va , pe probleme de Informati-
zare ºi Administrarea Fondurilor
Europene, i-a îndemnat pe cei
prezenþi sã facã muncã de cerce-
tare, deoarece „se pot declanºa
idei, care, puse în practicã, pot
shimba viaþa în bine”. La rîndul
sãu, prof. univ.dr.  Dumitru Buº-
neag, decanul Facultãþii de Ma-

tematicã ºi ªtiinþe ale Naturii i-a
îndemnat pe tineri spre activita-
tea de cercetare: „Nu pot decât
sã-i felicit pe colegii de la Depar-
tamentul Fizicã. Sper sã prindem
vremuri mai bune, când efortul
unui fizician sã fie bine vãzut. Mã
deranjeazã cã, în România, s-au
abandonat unele domenii în care
excelãm”. Manifestarea a durat
pânã la ora 24:00, când cine a dorit
a vizitat standurile diverselor Fa-
cultãþi, unde au putut asista la
foarte multe demonstraþii.

CRISTI PÃTRU

secutiv, „Noaptea cercetãtorilor”, eveni-
ment european, cu desfãºurare concomiten-
tã în peste 300 de oraºe de pe continent,
susþinut de Comisia Europeanã.

Miºcare pentru
sãnãtatea inimii

Crosul a fost organizat cu sco-
pul de a informa corect populaþia
despre bolile cardiovasculare ºi, în
special, despre modul în care se
poate preveni apariþia acestor afec-
þiuni. În condiþiile în care bolile car-
diovasculare reprezintã principala
cauzã de deces în România. Lipsa
activitãþii fizice este una dintre ca-
uzele principale ale incidenþei mari
a bolilor cardiovasculare. Demn de
reþinut este faptul cã efortul fizic
moderat reduce cu 50% riscul de a
contracta un infarct de miocard ºi
prelungeºte speranþa de viaþã cu mi-
nimum cinci ani. „Crosul Inimii este
un eveniment absolut special ºi do-
rinþa noastrã, a celor care lucrãm
în domeniul cardiologiei, este ca ni-
meni sã nu fie bolnav de inimã din

cei prezenþi aici sau din familiile
noastre. Astfel de evenimente au
scopul de a ne aminti cã avem o
inimã care bate cu regularitate în
pieptul nostru, care ne serveºte cre-
dincioasã, pe care trebuie sã o res-
pectãm”, a precizat dr. Constantin
Militaru, reputatul cardiolog care s-
a numãrat printre sutele de alergã-
tori de la „Crosul Inimii”.

Eveniment organizat
în zece þãri europene

„Promenada Inimilor”, un pro-
gram iniþiat de Fundaþia Irlandezã a
Inimii ºi implementat deja în peste
zece þãri europene, a avut un suc-
ces rãsunãtor ºi printre români. În
2013, la eveniment au participat mii
de persoane din 25 de oraºe, iar în
2014 peste 10.000 de persoane din
35 de oraºe. În Craiova, evenimen-
tul s-a bucurat de o participare nu-
meroasã, peste ºapte sute de craio-
veni alãturându-i-se în 2014.  „Vã
asigurãm cã ºi data viitoare vom fi
alãturi de Asociaþia de Sprijinire a
Cardiologiei din Oltenia în organi-
zarea acestui cros. De fiecare datã
încercãm astfel sã tragem un sem-
nal de alarmã într-o manierã atrac-
tivã, sã avem grijã de comunitatea

în care activãm”, a precizat lect.
univ. dr. Armand Calotã, preºedin-
tele Rotary Club Craiova.

Cel mai vârstnic
alergãtor are 83 de ani

Douã premii speciale au fost
acordate celui mai vârstnic ºi ce-
lui mai tânãr participant la „Pro-
menada Inimilor”. Cel mai tânãr
participant are opt ani, iar cel mai
în vârstã, Petricã Dincã, a împlinit
83 de ani. „Alergãm pentru cã asta
înseamnã sãnãtate. În tinereþe am
fãcut atletism, cam de când am
fost în liceu. Fac în fiecare zi exer-

ciþii fizice pentru menþinerea sãnã-
tãþii ºi duc o viaþã cumpãtatã. Nu
fumez. Cu tensiunea nu am avut
niciodatã problemã. Crosul acesta
este o iniþiativã foarte bunã, un
adevãrat exemplu. Este important
sã mâncãm sãnãtos”, a precizat
Petricã Dincã, craioveanul care la
83 de ani a reuºit sã încheie tra-
seul de doi kilometri.

Simultan, evenimentul a  fost
organizat în parteneriat de Clubu-
rile Rotary ºi în oraºul Râmnicu
Vâlcea, printr-un cros pe traseul
de pe bulevardul oraºului.

RADU ILICEANU
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„Este un moment foarte emoþi-
onant. Dupã cum bine vã aduceþi
aminte, am fãcut prima oarã, în
urmã cu doi ani, o fuziune rock-
clasic (n.r. – „Mozart Rocks”),
acum un an a fost pop-clasic (n.r.
– „Vivaldi Colours”). Iatã-ne în
faþa probabil a celei mai mari pro-
vocãri pânã în momentul de faþã:
folclor ºi clasic! Este cu totul emo-
þionant pentru cã omagiem o mare
doamnã, Maria Tãnase. Concertul
acestei seri are în centru persona-
litatea sa extraordinar de mare. Ne-
am inspirat din întreaga ei muzicã,
din întreaga ei viaþã”, a precizat,
în deschiderea concertului, Vlad
Drãgulescu, managerul Filarmoni-
cii „Oltenia”, instituþie organizatoa-
re a evenimentului.

Sub privirea Mariei Tãnase,
care a vegheat în permanenþã

scena…
Motiv de inspiraþie Maria Tãna-

se a fost demult pentru Alexander
Bãlãnescu – considerat unul dintre
cei mai vizionari violoniºti contem-
porani – ºi cvartetul sãu de coar-
de, din Marea Britanie, autori ai al-
bumului „Maria T.”, ca ºi pentru
Loredana, cunoscutã pentru rein-
terpretarea în manierã proprie a
unor celebre cântece populare ro-
mâneºti. Întâlnirea dintre aceºti
artiºti, pe scena Sãlii Polivalente din
Craiova, a însemnat recrearea unei

Circuitul special amenajat în pe-
rimetrul Centrului Multifuncþional
Craiova  a fost, în ultimele zile, plin
de animaþie. Sâmbãtã, au avut loc
primele sesiuni de antrenamente ºi
calificãri, iar, ieri dimineaþã, dupã
alte pregãtiri ºi altã manºã de cali-
ficãri au urmat finalele. Zgomotul
motoarelor aducea puþin cu cel al
curselor de vitezã, iar amenajãrile
au fost aidoma, bineînþeles pãstrînd
proporþiile, cu cele ale circuitelor
pentru motoare puternice – stan-
duri mecanice, spaþii pentru orga-
nizatori, asistenþã medicalã, comi-
sari de parcurs, arbitri, etc. N-a lip-
sit nici safety-car-ul, care circula
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Nici ploaia cãzutã, ieri, din abundenþã nu i-a putut opri  pe viito-
rii aºi ai circuitelor auto de vitezã sã participe la cea de-a VII-a
ediþie a Cupei „Olteniei” la karting, competiþie organizatã de Pa-
latul Copiilor Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj ºi Primãria Municipiului Craiova.

pe pistã pentru a limita vitezele, din
cauza precipitaþiilor cãzute. Copiii,
aflaþi în karturi, alergau ºi nu le pãsa
de vreme. Toþi diresc sã ajungã vi-
itori campioni.

Peste 100 de participanþi
prezenþi

La competiþia de la Craiova au
venit peste 100 de tineri din întrea-
ga þarã, încã de vineri, când a avut
loc primirea oficialã. „Sunt 130 de
copii din 25 de cercuri de karting
de la Palate ºi Cluburi ale Copiilor,
cel mai mic participant având pa-
tru ani, iar cel mai mare – 19 ani.
Pentru ei, este o bucurie sã con-

ducã ºi nu au teamã, indiferent de
vârsta lor. Sunt motorizãri între 50
cmc – 125 cmc, cu 11 clase de
concurs. Ne mândrim cu aceastã
competiþie , care se constituie ºi în
a VI-a etapã a Campionatului Naþi-
onale ªcolar de karting, urmãtoa-
rea, care este ºi ultima, urmând sã
aibã loc la Tg. Secuiesc”, a decla-
rat Sorin Diniºor, profesor de kar-
ting la Palatul Copiilor din Craiova
ºi coordonator al evenimentului.

La cinci ani,
nu se teme de  vitezã

Palatul Copiilor din Craiova a avut
înscriºi ºase concurenþi, dar unul
fãcea figurã aparte. Are numai cinci
ani, se aflã la primul concurs ºi nu
arãta deloc teamã. Lua totul ca o
joacã, dar una serioasã. Numele lui
este  Luca Lefteroglu ºi poate vom
mai auzi de el, în sportul de perfor-

manþã. O mogâldeaþã simpaticã,
fâºneaþã: „îmi plac maºinile ºi sã fiu
pilot ºi sã ºtiþi cã nu mi-e fricã”, a
spus el. Lângã el, tatãl sãu,  Cipri-
an, care îl susþine necondiþionat,
ne-a povestit scurta istorie de com-
petitor în sporturile cu motor a fiu-
lui sãu: „De la cîteva luni, principa-
la lui atracþie erau maºinuþele, alte
jucãrii nu-l interesau. Niºte prieteni
de la Reºiþa ne-au convins sã-l în-

drumãm spre karting, sã vedem
dacã îi place. La trei ani ºi jumãtate
s-a urcat pentru prima datã într-un
kart ºi de atunci nu l-a mai lãsat.
Acum, este la prima sa competiþie,
vãd cã nu are emoþii ºi nici mi-e nu
mi-e fricã. Îl voi lãsa în continuare
sã concureze”. Poate va fi începu-
tul unei cariere în dpirtul auto de
mare vitezã.

CRISTI PÃTRU

Ai fi zis cã dintr-un mix de orchestrã simfo-
nicã ºi cor academic, muzicã popularã ºi vechi
cântece lãutãreºti, un cvartet de coarde ºi o voce
de divã ca a Loredanei poate rezulta cel mult
un spectacol inedit, nicidecum cã el poate trans-
mite atâta emoþie. ªi totuºi, concertul „Maria
Tãnase Simfonic”, de vineri seara, a fãcut sã
vibreze o întreagã Salã Polivalentã, de la pream-
bulul în tonalitãþi lente la explozia de energie
din final. Inspirate reorchestrãri ale unor pie-
se folclorice, melodii cunoscute ca „Cine iubeº-

te ºi lasã”, „Mãrioarã de la Gorj”, „Mi-am pus
busuioc în pãr”, „Bun îi vinu’ ghiurghiuliu” ori
cântece pop care au consacrat-o pe Loredana
Groza au fost primite cu ropote de aplauze de
cei aproximativ 5.000 de spectatori. Concertul
de fuziune între muzica clasicã ºi cea folcloricã
dedicat Mariei Tãnase a fost prezentat chiar în
ziua în care s-au împlinit 102 ani de la naºterea
artistei ºi a precedat Festivalul-concurs Naþio-
nal al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc,
care se deschide astãzi la Craiova.

haine moderne pentru un reperto-
riu deja foarte cunoscut ºi îndrãgit
ºi readucerea în contemporaneita-
te, prin imagine ºi sunet, a unui spirit
artistic devenit simbol naþional.

Sub privirea Mariei Tãnase,
care, proiectatã pe un imens ecran,
a vegheat în permanenþã scena,
concertul a debutat în tonalitãþi len-

te, care au crescut, treptat, în in-
tensitate. Strunite de membrii
Cvartetului „Bãlãnescu”, corzile au
strigat a bucurie ºi durere, aºa cum
numai vechii lãutari ºtiau odatã sã
le facã sã vibreze. Vocea Loreda-
nei s-a fãcut auzitã întâi cântând
„Mi-am pus busuioc în pãr”,
acompaniatã de o formaþie din
orchestra „Agurida”, din Bucu-

reºti. Artista ºi-a fãcut apariþia pe
scenã îmbrãcatã costum popular,
dar nu cu busuioc, ci cu un tran-
dafir roºu prins în pãr.

„Mãrie, de-acolo, de sus,
asta-i pentru tine!”

„Este o mare onoare ºi o mare
ºansã sã vã pot cânta în aceastã

searã, în acest concert unic Maria
Tãnase! Dacã nu ºtiaþi, chiar într-
o zi de 25 septembrie, dar a anului
1913, s-a nãscut Maria Tãnase.
Nimic nu e întâmplãtor! Aºa a fost
sã fie, sã se adune aceºti minunaþi
artiºti chiar azi pentru a putea sã
aducem un omagiu aceste unice ºi
inegalabile voci româneºti”, s-a
adresat Loredana publicului craio-
vean. „Mãrie, de-acolo, de sus,

asta-i pentru tine!”, a mai spus ar-
tista, pe primele acorduri ale me-
lodiei „Mãrie ºi Mãrioarã”, cân-
tatã împreunã cu „Agurida”, cu
Orchestra Simfonicã ºi Corala Aca-
demicã ale Filarmonicii „Oltenia”
ºi Corul de copii al Liceului de Arte
„Marin Sorescu”, sub conducerea
dirijorului Simona Strungaru.

Piese de succes aflate cândva
în repertoriul Mariei Tãnase, ca
„Butelcuþa mea”, lãutãreasca „Un
þigan avea o casã” ºi „Cine iu-
beºte ºi lasã” – într-o inspiratã
reorchestrare, au primit ropote de
aplauze. La fel ºi „Lume, soro,
lume”, a cãrei interpretare a rã-
mas unul dintre cele mai emoþio-
nante momente ale serii. Pe par-
cursul concertului, Loredana a
schimbat costumul popular cu
douã þinute provocatoare, însã ºi-
a pãstrat acelaºi tonus energic
cântând „Bun îi vinu’ ghiurghiu-
liu”, „Cât îi Maramureºul”, „Su-
flet de vânzare”, „ªatra”, „Mã-
rioarã de la Gorj”, ultima ridicând
sala în picioare.

Întâlnire de neuitat pentru
public ºi pentru Loredana:

„Oltenii ãºtia sunt daþi dracului!”
Chematã la bis, Loredana a co-

borât în public bãtând toba ºi an-
trenându-i pe spectatori cu un co-
laj de piese dintre care n-au lipsit
refrenele „Trandafir de la Mol-

dova” ºi „M-a fãcut mama ol-
tean”. În partea de final a con-
certului, artista a cântat câteva
dintre cântecele care au consa-
crat-o în urmã cu peste 20 de ani,
ca „O fatã singurã-n noapte” ºi
„Bunã seara, iubite!”, acompa-
niatã de ansamblurile aflate sub
conducerea muzicalã a energicei
dirijoare Simona Strungaru. „Pen-
tru mine, ca orchestrator, a fost
o provocare sã aduc folclorul într-
o formã simfonicã. Sunt foarte
bucuroasã cã am reuºit sã pã-
trund adânc în aceastã lume”, a
mãrturisit aceasta în faþa publicu-
lui. La ultima dintre piese, sala ºi
tribunele s-au umplut de sute de
lumini agitate în aer de public.

Încheiat aproape de miezul nop-
þii, concertul celor 150 de muzi-
cieni reuniþi de „Maria Tãnase
Simfonic” a fost, siguranþã, o ex-
perienþã de neuitat pentru cei apro-
ximativ 5.000 de craioveni veniþi
la Sala Polivalentã. Între aceºtia
s-au aflat ºi primarul Lia Olguþa
Vasilescu, ca ºi prefectul judeþu-
lui Dolj, Nicolae Sorin Rãducan.
„Nu sunt olteancã, dar prin adop-
þie am devenit, vã jur! Oltenii ãº-
tia sunt daþi dracului!”, a mai spus
Loredana înainte de a coborî de
pe scenã, afirmând cã a avut par-
te de „o searã minunatã” ºi de „un
public extraordinar”.

MAGDA BRATU
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Franþa a întreprins lovituri aeriene în
Siria, pe baza informaþiilor culese în tim-
pul zborurilor de recunoaºtere lansate în
ultimele douã sãptãmâni, a anunþat, ieri,
preºedinþia francezã. Operaþiunea, între-
prinsã “cu respectarea autonomiei noas-
tre de acþiune, în coordonare cu parte-
nerii noºtri din regiune”, confirmã de-
terminarea de “a lupta împotriva amenin-
þãrii teroriste a Daesh”, denumirea în lim-
ba arabã a organizaþiei Statul Islamic,
subliniazã Palatul Elysée. Comunicatul nu
conþine alte precizãri cu privire la opera-
þiune. “Vom lovi de fiecare datã când se-
curitatea noastrã naþionalã va fi în joc”,
adaugã preºedinþia francezã, în contex-
tul în care executivul de la Paris a invo-
cat anterior legitima apãrare pentru a-ºi
justifica intenþia a efectua lovituri aerie-
ne în Siria împotriva Statului Islamic, ex-
cluzând însã orice eventualã intervenþie
terestrã. Având în vedere cã “haosul si-
rian trebuie sã-ºi gãseascã un rãspuns
global” ºi cã “populaþiile civile trebuie
protejate împotriva oricãror forme de

Iran: Ayatollahul Khamenei pretinde
scuze din partea Arabiei Saudite dupã
tragedia de la Mecca

Liderul religios suprem iranian, ayatol-
lahul Ali Khamenei, a cerut ieri Arabiei Sau-
dite sã prezinte scuze dupã tragedia de joi
din timpul pelerinajului la Mecca, în care
au murit cel puþin 769 de oameni, printre
care 144 de iranieni, conform celui mai re-
cent bilanþ fãcut public de Teheran. “Con-
ducãtorii saudiþi, în loc sã dea replici, ar
trebui sã prezinte scuze comunitãþii islami-
ce ºi familiilor îndoliate, sã-ºi accepte res-
ponsabilitatea în acest groaznic accident ºi
sã-ºi îndeplineascã obligaþiile”, a afirmat
ayatollahul Ali Khamenei. “Lumea islami-
cã are numeroase întrebãri, moartea a peste
o mie de persoane nu este un caz minor”, a
adãugat Khamenei. La rândul sãu, preºedin-
tele iranian Hassan Rohani a criticat Ara-
bia Sauditã pentru lipsa de cooperare ºi a
cerut ONU “sã-i reamintescã guvernului sau-
dit datoriile” ce-i revin. “Din nefericire, Ria-
dul nu furnizeazã cooperarea necesarã pen-
tru anchetarea situaþiei dispãruþilor, trans-
ferarea trupurilor victimelor ºi ajutarea rã-
niþilor”, a declarat Rohani, cu ocazia între-
vederii cu secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, la New York, potrivit televiziunii
iraniene. Conform responsabililor iranieni
ai pelerinajului, 144 de iranieni au murit în
tragedia de la Mina, în apropiere de Mecca,
85 sunt spitalizaþi, iar 344 dispãruþi. Tehe-
ranul susþine cã bilanþul total al busculadei,
cifrat pânã acum de Riad la 769 de morþi, ar
putea atinge 2.000 de victime. O delegaþie
iranianã condusã de ministrul Culturii, Ali
Janati, nu obþinuse încã ieri viza sauditã pen-
tru a lua parte la cãutarea celor dispãruþi.

Scandal diplomatic între Rusia ºi Polonia
pe tema cauzelor celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial

Polonia a anunþat cã urmeazã sã-l con-
voace pe ambasadorul Rusiei la Varºovia,
dupã ce acesta a declarat cã Polonia este
vinovatã, în parte, de declanºarea celui de-
al Doilea Rãzboi Mondial. Serghei Andre-
iev a acuzat Polonia cã a blocat o coaliþie
împotriva Germaniei naziste, în mai multe
rânduri, în perioada premergãtoare rãzbo-
iului. El a apreciat, de asemenea, cã invazia
Poloniei, în 1939, nu a fost o agresiune. Re-
laþiile dintre Varºovia ºi Moscova sunt ex-
trem de fragile în ultima perioadã, în con-
textul în care Polonia este unul dintre cei
mai duri critici ai intervenþiei Rusiei în
Ucraina. Scandalul se amplificã la numai o
zi dupã ce ambasadorul polonez la Mosco-
va a fost convocat în urma vandalizãrii unor
morminte ale unor militari sovietici, într-un
sat din Polonia. Polonia a fost condamnatã,
de asemenea, pentru o profanare la cimiti-
rul din Milejczyce. Într-un interviu pentru
un post polonez privat de televiziune, difu-
zat vineri seara, Andreiev a declarat cã Po-
lonia a stat în calea unei alianþe împotriva
naziºtilor. “Prin urmare, Polonia poartã
parþial responsabilitatea pentru catastrofa
care a izbucnit în septembrie 1939”, a de-
clarat el, referindu-se la invazia nazistã a
Poloniei. Ambasadorul rus pare sã se refere
astfel la refuzul Poloniei de a permite trupe-
lor sovietice sã-i tranziteze teritoriul. Andre-
iev a mai spus cã invazia sovieticã a pãrþii
de est a Poloniei, ceva mai târziu, în aceeaºi
lunã, nu a fost o agresiune, ci o acþiune de
“asigurare a securitãþii URSS”, în momen-
tul în care rezultatul invaziei germane era
deja clar. Ambasadorul a adãugat cã rela-
þiile dintre Polonia ºi Rusia se aflã la cel
mai scãzut nivel din 1945 încoace, deoarece
Polonia a blocat contactele politice, cultu-
rale ºi umanitare. Ministerul polonez al Apã-
rãrii a apreciat cã Andreiev a “subminat
adevãrul istoric”. “Considerãm acest lucru
drept o lipsã de respect faþã de victimele
NKVD (poliþia sovieticã secretã, precursoa-
rea KGB)”, a apreciat ministerul într-un co-
municat, referindu-se la reprimarea care a
urmat invaziei sovietice.

Cancelarul german Ange-
la Merkel ºi liderii Braziliei,
Indiei ºi Japoniei au cerut ca
aceste þãri sã intre într-un
Consiliul de Securitate al
ONU extins ºi reformat.
Merkel a apreciat, în marja
summitului ONU pentru
dezvoltare, cã un Consiliu
de Securitate cu mai mulþi
membri permanenþi ar fi mai
în mãsurã sã gestioneze
marile crize internaþionale.
Din Consiliul de Securitate
fac parte, în prezent, doar
cinci membri permanenþi,
care au drept de veto - ºi
anume Statele Unite, Rusia,
China, Franþa ºi Marea Britanie -, plus
zece þãri membre nonpermanente, care se
schimbã regulat. În acest sens, Merkel a
apreciat cã þãrile “G4” sunt “candidate le-
gitime” la o intrare “permanentã” în Con-
siliu. Cele patru þãri îºi sprijinã candida-

turile unele altora. “Un Consiliu de Secu-
ritate mai eficient ºi mai reprezentativ este
mai necesar ca niciodatã pentru rezolva-
rea crizelor ºi conflictelor globale care au
apãrut în aceºti ultimi ani”, au subliniat
cele patru þãri, într-un comunicat comun.

Cei cinci membri per-
manenþi sunt singurii
care dispun de un drept
de veto, iar disensiunile
lor cu privire la conflicte
majore - ca cel din Siria
sau cel din Ucraina - au
paralizat Consiliul de
Securitate, care nu a
putut adopta nicio deci-
zie de anvergurã cu pri-
vire la aceste crize. An-
gela Merkel s-a întâlnit
cu Dilma Rousseff, pre-
ºedintele Braziliei, ºi pre-
mierii indian Narendra
Modi ºi japonez Shinzo
Abe pentru a discuta de-

spre candidatura lor comunã. Adunarea
Generalã a ONU s-a pus de acord ante-
rior, luna aceasta, asupra unui text care
propune eventuale reforme ale Consiliu-
lui, însã China, Statele Unite ºi Rusia au
refuzat sã-l semneze.

Autoritãþile din Grecia vor relua sãptã-
mâna aceasta negocierile cu creditorii þã-
rii, întrerupte cu o lunã înainte de alegeri,
obiectivul discuþiilor fiind finalizarea cu
succes ºi la timp a primei evaluãri a refor-
melor. Discuþiile se vor concentra pe bu-
getul anului 2016, cele douã pãrþi pornind
de pe poziþii diferite, în condiþiile în care
creditorii considerã cã este nevoie de noi
mãsuri fiscale. Cele mai dificile probleme
vor fi însã reformele majore, în domeniul
sistemului de asigurãri sociale, recapitali-
zarea bãncilor ºi reforme structurale care
vor afecta mari pãrþi ale economiei ºi so-
cietãþii. Oficiali guvernamentali au decla-

violenþe, aceea a Daesh ºi a celorlalte gru-
pãri teroriste, dar ºi împotriva bombar-
damentelor ucigaºe ale lui Bashar al-As-
sad”, Elysée considerã cã, “mai mult ca
oricând, urgenþa este punerea în aplicare
a unei tranziþii politice”. Franþa “este an-
gajatã” în realizarea
acestei tranziþii, care
ar asocia “elemente
ale regimului ºi ale
opoziþiei moderate”, ºi
va lucra activ în acest
scop,  împreunã cu
toþi actorii implicaþi,
sprijinindu-l pe emisa-
rul special al ONU în
Siria, adaugã comuni-
catul. Anunþul privind
aceste prime lovituri
aeriene ale Franþei în
Siria are loc în timp ce
preºedintele François
Hollande se aflã, as-
tãzi,  la New York,
pentru cea de-a 70-a

Adunare Generalã a ONU. Hollande a ce-
rut miercurea trecutã, la Bruxelles, or-
ganizarea unei noi conferinþe a ONU cu
privire la Siria, dupã cele din iunie 2012
ºi februarie 2014, denumite “Geneva I
ºi II”.

rat cã experþii tehnici ai creditorilor vor
sosi la Atena sãptãmâna aceasta pentru a
analiza datele fiscale. În privinþa þintelor
fiscale, oficialii guvernamentali susþin cã
acestea pot fi îndeplinite, în timp ce cre-
ditorii sunt îngrijoraþi cã mãsurile aproba-
te de Parlament nu sunt aplicate corect ºi
ar putea necesita noi intervenþii. Potrivit
Ministerului de Finanþe, dupã aplicarea
mãsurilor votate de Parlament în luna au-
gust este foarte probabil sã fie îndeplinitã
sau depãºitã þinta de deficit bugetar. Auto-
ritãþile elene estimeazã cã Grecia ar putea
înregistra buget echilibrat sau chiar sur-
plus al bugetului primar. Dacã toate mã-

surile convenite cu creditorii vor fi imple-
mentare, autoritãþile de la Atena progno-
zeazã cã anul viitor poate fi obþinut un ex-
cedent bugetar primar de 0,5%. Estimãri-
le vor fi incluse în proiectul de buget pen-
tru 2016 care va fi prezentat Parlamentu-
lui pe 5 octombrie, care ar putea include
ºi o estimare revizuitã referitoare la evolu-
þia PIB în 2015. În acordul de bailout este
prevãzutã pentru acest an o contracþie eco-
nomicã de 2,3%, iar cele mai recente esti-
mãri indicã un declin de pânã la 1,5%.
Guvernul se va folosi de aceastã estimare
pentru a respinge presiunile din partea cre-
ditorilor pentru noi mãsuri fiscale.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Generale Ex-

traordinare a Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA 
PROIECT S.A. cu sediul în Craiova, str. Ion 
Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj
CUI 2291704, înmatriculatã sub nr. J16/130/1991.
Administratorul Unic al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adunarea
Generalaã Extraordinarã a Acþionarilor, la data
de 30.10.2015, ora 10.30, la sediul Societãþii din
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D1, jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã participe
toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor al societãþii CLADIREA PROIECT S.A.
la sfârºitul zilei de 28.09.2015 (data de referinþã),
având urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Ratificarea
mandatului dlui Ciuciu Ion-Constantin în ceea
ce priveºte semnarea, în numele ºi pentru So-
cietate a Actului Adiþional nr. 14 din data de 31
august 2015, la Contractul de Facilitate de Cre-
dit nr. 08453 din 06.08.2008 cu toate modificãrile
ºi completãrile ulterioare (“Contractul de Facili-
tate de Credit”), încheiat cu ING BANK NV AM-
STERDAM, Sucursala Bucureºti (“Banca”); 2.
Aprobarea încheierii unui act adiþional la Con-
tractul de Ipotecã autentificat sub nr. 1852 din
03.12.2009 de BNP Neagoe Monica (“Contractul
de ipotecã”) în sensul ca dreptul de ipotecã
având ca obiect imobilele situate în Mun. Craio-
va, str. Ion Maiorescu, nr. 4, având numerele
cadastrale 11973, 11974 si 11972 ºi înscrise în
Cartile Funciare ale localitãþii Craiova: nr. 215011
( nr. CF vechi 20479), 215015 (nr. CF vechi 20479)
ºi nr. 215006 (nr. CF vechi 20479), proprietatea
Societãþii, constituit în favoarea Bãncii va garan-
ta ºi obligaþiile financiare derivate din Contractul
de Facilitate de Credit nr. 08453 din 06.08.2008
cu orice modificãri ºi completãri ulterioare, în-
cheiat cu Banca. 3. Aprobarea incheierii cu Ban-
ca a unui nou act adiþional nr. 15 la Contractul
de Facilitatede Credit nr. 08453 din 06.08.2008
cu orice modificãri ºi completãri ulterioare. 4.
Mandatarea administratorul unic al Societãþii, dl.
Ciuciu Ion-Constantin, sã semneze, în numele
ºi pentru Societate actul adiþional la Contractul
de Ipotecã sau orice alt act va fi necesar pentru
ducerea la îndeplinire a operaþiunii menþionate
la punctul nr. 2 din Convocator; 5. Mandatarea
administratorului unic al Societãþii, dl.Ciuciu Ion-
Constantin, sã semneze, în numele ºi pentru
Societate actul adiþional la Contractul de Facili-
tate de Credit sau orice alt act va fi necesar pen-
tru ducerea la îndeplinire a operatiunii menþio-
nate la punctul nr. 3 din Convocator. 6. Prelun-
girea duratei ºi stabilirea cuantumului valorii  ser-
viciilor prestate pentru contractul de administra-
re al imobilului Clãdirea Proiect. In caz de neîn-
trunire a cvorumului la data convocãrii, se re-
convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordi-
ne de zi pentru data de 02.11.2015,ora 10.30, la
sediul Societãþii.

A.N.A.F. – Directia Generala Regionala  a
Finantelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice  în condiþiile precizate de
O.G.nr.92/2003 rep. privind Codul de procedu-
rã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1.
SC MTC  DIVERS CONSTRUCT SRL, Craio-
va, str. Romain Rolland, nr.7, jud Dolj, cod
identificare fiscala 27092553 in data de
09.10.2015, ora 15,00 pentru vanzarea bunu-
lui: utilaj pentru forarea apei ELLETARI, tip
320PAC33; seria 4900036394, an fabricatie 2011,
prêt pornire licitatie 81.523 lei. 2. SC GOM COM-
PANY SRL, Craiova, str. CS Nicolaescu Plop-
sor, nr.1, bl.K, sc.1, ap.11, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscala 20923531 in data de 13.10.2015,
ora 10,00 pentru vanzarea bunului: autoturism
Dacia1310, nr inmatriculare DJ-01-MMD, an fa-
bricatie 1989, prêt pornire licitatie 485 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 3. SC IZAMAR SRL
Craiova, str Brestei, nr.16, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscala 16513304 in data de 15.10.2015,
ora 15,00 pentru vanzarea bunurilor: bascula
cantar 50 tone, pret pornire licitatie 3.025 lei,
amplasata in loc Macesu de Jos, jud Dolj; au-
toturism Dacia Super Nova, nr inmatriculare
DJ-06-AOL, prêt pornire licitatie 1.610 lei, am-
plasata la sediul societatii. 4. SC INDSTEL SRL,
Craiova, str. Lipscani, nr. 2, bl. 23A1, sc.1, ap.3,
jud Dolj, cod identificare fiscala 14092489 in
data de 26.10.2015, ora 10,00 pentru vanzarea
bunurilor: mobilier - birou tip coltar, pret porni-
re licitatie 160 lei; laptop DELL VOSTRO1015,
pret pornire licitatie 675 lei; laptop FUJITSU SIE-
MENS AMILO D7830, pret pornire licitatie 85
lei; unitate centrala COMRACE, prêt pornire li-
citatie 60 lei; monitor CRT LOGIX LGX172 17’,
pret pornire licitatie 25 lei. Preþurile  nu includ
TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri  sa instiinteze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ inainte de datele stabili-
te pentru vanzare, mentionate mai sus. Cei in-
teresati in cumpararea  bunurilor sunt invitati
sa  prezinte, pina  la termenele de vanzare sau,
in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua pre-
cedenta termenelor de vanzare:oferte de cum-
parare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada pla-
tii taxei de participare sau a constituirii garan-
tiei sub forma scrisorii de garantie bancara re-
prezentand 10% din pretul de pornire a licita-
tiei care se plateste in lei, in contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062 , cod fiscal
4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ;
imputernicirea persoanei care-l reprezinta pe
ofertant; pentru persoanele juridice de natio-
nalitate romana, copie de pe certificatul unic
de inregistrare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice straine, actul de inmatriculare tra-

Anunþul tãu!
dus in limba romana; pentru persoanele fizice
romane,copie de pe actul de identitate; dova-
da emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii
fiscale restante  (Consiliul Local si Administra-
tia Financiara in raza carora se afla domiciliul
sau sediul ofertantului ), urmand sa se prezin-
te la datele stabilite pentru vanzare si la locurile
fixate in acest scop. Impotriva prezentului in-
scris,cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostiinta , in conformitate cu prevederile
art.172 si art 173 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu mo-
dificarile si completarile ulterioare. Licitatia in-
cepe de la cel mai mare pret din ofertele de
cumparare scrise , daca acesta este superior
pretului de pornire la licitatie, iar in caz contrar
va incepe de la acest din urma pret. Adjudeca-
rea se face in favoarea participantului care a
oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decit
pretul de pornire. Taxa de participare nu se
restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la
licitatie, celui care a refuzat incheierea proce-
sului-verbal de adjudecare, precum si adjude-
catarului care nu a platit pretul. Potrivit dispozi-
tiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 pri-
vind Codul de procedura fiscala , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.

ANUNÞ privind informarea ºi  consul-
tarea publicului în conformitate cu ordinul
nr.2701/010 al MDRT asupra propunerilor pre-
liminare din ’’ELABORARE P.U.D. ªI OBTI-
NERE AVIZE  PENTRU CONSTRUIRE ATE-
LIER AUTO PARTER’’ municipiul Craiova,
ALEEA 1 ªIMNIC, nr. 11C, MUNICIPIUL
CRAIOVA, beneficiar ROMAN ION ºi ROMAN
IRINA pentru STOICA IONEL, proiectant C.I-
.A. BÃLÃªOIU MIHAELA. Publicul este ru-
gat sã transmitã observaþii asupra documen-
taþiei expuse/disponibile la sediul Primãriei
Municipiului Craiova – Serviciul de urbanism,
str. A.I. Cuza nr.7 sau pe pagina de internet
a Primãriei Municipiului Craiova: www.prima-
ria craiova.ro – în perioada 29.09.2015 –
6.10.2015, între orele 8.00-16.00. Publicul este
invitat sã participe la comentarea propuneri-
lor supuse procesului de avizare ºi elabora-
rea propunerii finale, care include toate ob-
servaþiile ºi se supune procedurii de trans-
parenþã decizionalã. Raspunsul la observa-
þiile transmise va fi publicat pe pagina de in-
ternet a Primãriei Craiova ºi va fi prezentat
timp de 10 zile de la încheierea perioadei de
consultare a publicului, la sediul propriu.
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administratia Ju-

deteana a Finantelor Publice Dolj, Servi-
ciul Fiscal Bailesti scoate la licitatie pu-
blica  urmatoarele bunuri  imobile aparti-
nind  urmatorilor debitori: -RADU ROBERT
din Bailesti, str.Av. Petre Ivanovici  ,nr.6,
in data de 12. octombrie 2015, ora 11 ur-
matoarele bunuri: 1)CASA -94 mp-61.410
lei; 2)CONSTRUCTIE ANEXA-59 mp-2572.5
lei; 3)CONSTRUCTIE ANEXA-62 mp-12.675
lei; 4) TEREN AFERENT-1092 mp-7.650 lei;.
Bunurile imobile sunt situate in Bailesti ,
str. AV .Petre Ivanovici nr.6 -BALAN EU-
GEN din Bailesti,str.Locotenent Becheres-
cu nr.8,bl.C,sc.4.ap.8,in data de  12.oct
2015 ,ora 10 urmatoarele bunuri: 1)APAR-
TAMENT 3 camere-37 mp,situat in Bailes-
ti,str. LT.Becherescu,bl.C,sc.4,ap.8-20.475
LEI. Bunurile se vand fara TVA. Mentio-
nam ca inscrierea imobilelor la cartea fun-
ciara se va face de catre cumparatori. In-
vitam pe cei care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor, sa instiinteze despre aceas-
ta organul de executare inainte de data
stabilita pentru vanzare. Licitatiile se vor
tine  la sediul Serviciului Fiscal Bailesti
din str. Victoriei, nr.42  la ora 10,respec-
tiv11 iar vanzarea se va face conform OG
nr.92/2003 , republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare , numai catre cei
care nu au obligatii fiscale restante.Pen-
tru participarea la licitatie ofertantii de-
pun , cu cel putin o zi lucratoare inainte
de data licitatiei , respectiv: 09 octombrie
2015 urmatoarele documente: a) oferta de
cumparare; b) dovada platii taxei de par-
ticipare sau o scrisoare de garantie ban-
cara,  reprezentind 10% din pretul de por-
nire a  licitatie,  in  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007, deschis la Trezoreria Craiova c)
imputernicirea persoanei care il reprezin-
ta pe ofertant;d) pentru persoanele juri-
dice de nationalitate romana , copie de
pe certificatul unic de inregistrare elibe-
rat de oficiul registrul comertului; e)pen-
tru persoanele juridice straine, copie de
pe actul de inmatriculare in limba roma-
na; f) pentru persoanele fizice romane,
copie de pe actul de identificare; g) pen-
tru persoanele fizice straine, copie de pe
pasaport; h) dovada, emisa de creditorii
fiscali, ca nu are obligatii fiscale restan-
te. Relatii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul Serviciului Fiscal
Bailesti, str.Victoriei, nr.42.

Anunþul tãu!
ANUNÞ privind informarea ºi  consul-

tarea publicului în conformitate cu ordinul
nr.2701/010 al MDRT asupra propunerilor
preliminare din ’’ PLAN URBANISTIC DE DE-
TALIU – CONSTRUIRE LOCUINÞÃ Sp+P+1’’
municipiul Craiova, strada Trandafirului nr.4,
beneficiar MAICAN CAMELIA ADELA, pro-
iectant C.I.A. BALÃªOIU MIHAELA. Publicul
este rugat sã transmitã observaþii asupra
documentaþiei expuse/disponibile la sediul
Primãriei Municipiului Craiova – Serviciul de
urbanism, str. A.I. Cuza nr.7 sau pe pagina
de internet a Primariei Municipiului Craio-
va: www.primaria craiova.ro – în perioada
29.09.2015-6.10.2015, între orele 8.00-16.00.
Publicul este invitat sã participe la comen-
tarea propunerilor supuse procesului de
avizare ºi elaborarea propunerii finale, care
include toate observaþiile ºi se supune pro-
cedurii de transparenþã decizionalã. Ras-
punsul la observaþiile  transmise va fi pu-
blicat pe pagina de internet a Primãriei Cra-
iova ºi va fi prezentat timp de 10 zile de la
încheierea perioadei de consultare a publi-
cului, la sediul propriu.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante : 2 posturi instructor edu-
caþie  ºi 4 posturi îngrijitor la domiciliu.
Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art.3 din Re-
gulamentul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ulterioare. Condiþiile specifi-
ce necesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii funcþiilor contractuale
sunt: · 2 posturi instructor educaþie; - stu-
dii medii liceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat. · 4 posturi îngrijitor la domi-
ciliu - studii minim generale; Concursul se
organizeazã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
în data 20 octombrie 2015, ora 10.00 (pro-
ba scrisã) ºi în data de 22 octombrie 2015,
ora 14.00 (interviul). Dosarele de concurs
se depun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pana pe data de 09.10.2015. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, telefon 0251/407009, pagi-
na de internet www.dgaspcdolj.ro.

Anunþul tãu!
BIROU Executor

Judecãtoresc. Bãi-
leºti, Str.Carpaþi,
bl.2, sc.2, ap.4. Dos.
Nr.222/EB/2014. Pu-
blicaþie de vânzare.
Potrivit art.761

alin.1 NCPC, aducem la cunoºtinþa gene-
ralã cã în 05.10.2015, ora 12.00, vindem la
licitaþie publicã în Com.Orodel, Sat Cãlu-
gãrei, la domiciliul debitorului, urmãtoare-
le bunuri: 1.Bovinã evaluatã la preþul de
2.000Lei, 2.Bovinã evaluatã la preþul de
2.000Lei, 3.Preþul de pornire a licitaþiei este
75% din preþul de evaluare. Vânzarea se va
face la cererea creditorului Pãdureanu Ma-
rin, domiciliat în Com.Orodel, Sat Cãlugã-
rei. Somãm pe toþi cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor urmãrite descrise
mai sus sã-l anunþe pe executorul judecã-
toresc înainte de data stabilitã pentru vân-
zare- participantul trebuie sã consemneze
la dispoziþia executorului judecãtoresc o
cauþiune de 10% din preþul de începere a
licitaþiei. Emisã ºi afiºatã azi, 21.09.2015.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi
ambulanþã A2, punct
de lucru Bucureºti. Ce-
rinþele postului: per-
soanã dinamicã, ama-
bilã, comunicativã, so-
ciabilã ºi fãrã prejude-
cãþi. Cursuri de ambu-
lanþier sau experienþa
în domeniu, constituie
avantaj. Relaþii la tele-
fon: 0786/461.687.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
Restaurantul Portofino
Filiaºi angajeazã os-
pãtari. Telefon: 0769/
177.724.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent,
Catargiu, toate utilitã-
þile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.

Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoicu-
lescu HORATION, Cra-
iova, str. Recunoºtin-
þei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
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 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

S.C. 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.

Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 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 str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
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.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/
780.550.
Vând Dacia 1300 pen-
tru programul Rabla.
0351/415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelen-
tã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
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 vaci cu viþel.
Telefon: 0769/694.215,
0251/450.044.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi, bo-
canc, ghete piele, ca-
sete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, pre-
lucrate - 6,80 mp. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Te-
lefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã locuri.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Filiphs 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând ecograf foarte
convenabil, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
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 me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã elevi
sau studenþi exclus fa-
milii. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, exclus
elevi. Telefon: 0729/
684.222.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.

Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere
la casã.  Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensi-
onarã pentru supra-
vieþuire. Telefon: 0762/
728.493.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã, de la þarã, sã îm-
part viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea.
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon: 0762/728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Sunt alãturi de priete-
nul Romicã Turbatu, în
aceste dureroase mo-
mente, la plecarea
într-o altã lume a bu-
nei ºi iubitei sale so-
þii. Odihneascã-se în
pace! Gabriel Bratu!
Colectivul tipografiei
Alma Cons este alã-
turi de Romulus Tur-
batu la greaua pier-
dere pricinuitã de
decesul soºiei. Sin-
cere condoleanþe!

COMEMORÃRI
Surorile, cumna-
tul ºi nepoþii co-
memoreazã cu
tristeþe ºi regret 2
ani de la decesul
celui ce a fost om
de înaltã onesti-
tate PANDELICÃ
FLOREA. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în liniºte
ºi pace!
Comemorãm cu
tristeþe 15 ani de
când tatãl nostru
DIACONU FLOREA
a încetat din viaþã.Îl

pãstrãm în sufletele
noastre cu dragoste,
preþuire ºi adâncã re-
cunoºtinþã pentru
ce a însemnat. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace! Fa-
milia Dolea.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Week-end negru pentru echipele Dolju-
lui care activeazã în Liga a III-a, Univer-
sitatea II, Filiaºi ºi Podari pierzând la douã
goluri diferenþã în runda a cincea. În seria
a patra, echipa-satelit a ªtiinþei s-a încli-
nat pe terenul de la Iºalniþa în faþa ocu-
pantei locului secund, FC Hunedoara, scor
2-0, goluri reuºite de Drãgoescu (25) ºi
Simionov (57).  Meciul s-a disputat la ace-
eaºi orã cu Universitatea – Pandurii, iar
Daniel Mogoºanu nu a beneficiat de apor-
tul vreunui jucãtor de la prima echipã. Au
evoluat pentru CSU II: L. Popescu – Ghin-
cea, Ciocotealã, Hreniuc, Luicã – Armã-
ºelu, Iuga, Cãle – Stancu, Petre, Manea.
Au mai jucat: Drãghici, Cãpãþânã, Scarlat,
Covrtanovic. Daniel Mogoºanu a declarat
dupã meci: „Facem jocuri bune, dar întot-
deauna apar greºeli individuale. Nu am reu-
ºit sã eliminãm aceste erori nici în meciul
cu Hunedoara. Lipsa de experienþã îºi spu-
ne cuvântul. În plus, încã ne lipseºte mar-
catorul, forþa ofensivã“. În urma acestui
rezultat, Universitatea II Craiova ocupã
locul 13 în clasament, cu 3 puncte, iar în
urmãtoarea etapã va juca pe terenul celor
de la Naþional Sebiº.

Tot în seria a patra, CSO Filiaºi a fost
învinsã de pe terenul “ªtiinþa” din oraºul
de pe Bega de liderul ASU Poli Timiºoara
cu  3-1 (foto), goluri marcat de Tulcan
(34), Giuricici (67) ºi D. Codrea (75), pen-
tru olteni egalând din penalty Neacºu (44).
Filiaºiul a început în formula: Lascu - Ma-
iernici, Sandu, Lupu, Neacºu - Orbeanu,

Eºecuri pe linieEºecuri pe linieEºecuri pe linieEºecuri pe linieEºecuri pe linie
pentru doljeni în Liga a III-apentru doljeni în Liga a III-apentru doljeni în Liga a III-apentru doljeni în Liga a III-apentru doljeni în Liga a III-a

CSU II, Filiaºiul ºi Podariul au cedat la douã goluri diferenþã meciurile din etapa a cincea

Popescu, Petcu, Georgescu - Pârvuicã,
Bãlã, pe parcurs intrând: ªtoiu, Pais ºi Du-
riþã. Filiaºiul ocupã locul 11, cu 3 puncte.

În seria a treia, Inter Olt Slatina a învins
cu 3-1 pe CS Podari, goluri marcate de: Ver-
deº (34 – din penalty ºi 65) ºi Anghelina (72),
respectiv Badea (44 din penalty). Antreno-

rul Podariului, Dragoº Bon, a mizat pe for-
mula: Nedelcovici - Marcu, Chircan, Dreº-
cã, Ciocioanã - Badea, Dragomir (67 Dina),
Marinoiu, Raicea (69 Surugiu), ªerban (72
Preda) - Neacºu. Dupã 5 runde, Podariul se
aflã pe locul 9, cu 6 puncte, lider fiind chiar
Inter Olt Slatina, cu 13 puncte.

Pentru a se califica în sferturile Cupei României din postura de lucky-looser,
SCMU Craiova are nevoie ca Gaz Metan Mediaº sã nu câºtige la Oradea

Bozovic, coº în ultima secundã
pentru o remizã în returul cu Steaua

Echipa de baschet SCMU Craiova a ega-
lat-o pe Steaua în ultima secundã cu o arun-
care de trei puncte a lui Milivoje Bozovic
(foto) ºi returul din Cupa României, dispu-
tat în Sala Mihai Viteazul, s-a terminat cu
scorul 81-81, pe sferturi: 24-29, 24-17, 16-
17, 17-18. În campionat, dacã un meci se
terminã la egalitate se disputã prelungiri
pânã la stabilirea câºtigãtoarei, dar fiind
vorba de o dublã manºã, eliminatorie, s-a
þinut cont de scorul general. Pentru Steaua

era suficientã ºi o înfrângere la mai puþin
de 8 puncte, diferenþa cu care se impusese
în tur în Polivalenta din Bãnie. Coordona-
torul american Johnson a oferit din nou o
prestaþie slabã, dupã ce a greºit foarte multe
pase ºi a avut procentaje modeste. Pivotul
Djurkovic a fost ºi el departe de forma arã-
tatã în trecut la Mediaº. Pe lângã evoluþia
sub aºteptãri, sârbul a fãcut o gafã de în-
cepãtor, intrând în semicerc ºi oferind ºansa
repetãrii unei „libere” ratate de stelistul Lee,

care apoi a marcat. Ca ºi în tur, Cãtãlin
Burlacu a fost liderul echipei, reuºitele sale
venind de obicei în momente importante.
Tinerii Negoiþescu ºi Stãnescu au avut ºi ei
prestaþii încurajatoare, iar Craiova nu a mai
suferit ca în tur pentru „al doilea român
obligatoriu”. De asemenea, Bozo Djuraso-
vic a avut o prestaþie bunã contra fostei
sale echipe. Au marcat pentru Craiova în
seara aceasta: Johnson 7 puncte, Micic 13,
Djurasovic 13, Negoiþescu 7, Burlacu 20,
Bozovic 13 (plus 8 recuperãri), Stãnescu 6,
Djurkovic 2. A mai jucat Ciotlãuº.

SCMU Craiova aºteaptã ultimul meci-
retur din prima rundã a Cupei pentru a ºti
dacã obþine calificarea în sferturi din postu-
ra de lucky-looser, pentru care mai este
un loc disponibil. BC Mureº, Energia Ro-
vinari ºi “U” BT Cluj s-au calificat cu douã
victorii, Steaua a mers mai departe cu o
victorie ºi un egal, iar BCMU Piteºti ºi
Dinamo ºi-au împãrþit victoriile ºi cea din
urmã echipã va ocupa una dintre poziþiile
de “pierzãtor norocos”. În ultima disputã
se întâlnesc Municipal Oradea ºi Gaz Me-
tan Mediaº, în tur bihorenii impunându-se
în deplasare. Returul a fost amânat, deoa-
rece majoritatea jucãtorilor de la Oradea
au suferit o toxiinfecþie alimentarã dupã
jocul-tur. Pentru ca SCMU Craiova sã se
califice este nevoie ca Gaz Metan sã nu se
impunã în manºa secundã.

Pauza competiþionalã
le-a prins în mare formã
pe handbalistele Craiovei

În etapa a ºaptea a Ligii Naþionale femini-
ne de handbal, SCM Craiova a trecut în Sala
Polivalentã cu 27-26 (13-11) de CSM Plo-
ieºti, dupã un meci în care echipa Simonei
Gogârlã a condus din primul pânã în ultimul
minut. Au evoluat pentru SCM Craiova: Pe-
trescu, Zivkovic I (portari), Zivkovic II 6
goluri, Georgescu 6, Landre 4, Ianaºi 4,
Horobeþ 2, Cioaric 2, Bãbeanu 1, Iovãnescu
1, ªelaru 1, Floricã.  Dupã 7 etape, forma-
þia din Bãnie acumuleazã 10 puncte ºi urcã
pe locul 8. Dupã aceastã etapã, campionatul
se va întrerupe timp de trei sãptãmâni pen-
tru cã echipa naþionalã va disputa partidele
cu Lituania (acasã, 8 octombrie) ºi Belarus
(deplasare, 11 octombrie), din preliminariile
Campionatului European din 2016. Urmãto-
rul meci al Craiovei va avea loc pe 17 oc-
tombrie, la Slobozia. 

Liga a IV-a Dolj

Tractorul Cetate
a fãcut scor în derby-ul
de la Cârcea

În etapa a ºasea a primului eºalon al ju-
deþului Dolj, Tractorul Cetate s-a impus cu
5-2 în derby-ul disputat în deplasare cu Vi-
itorul Cârcea, iar Calafatul a profitat ºi a
devenit lider. A fost o etapã cu goluri mul-
te, nu mai puþin de 41, pentru o medie de
aproape 7 reuºite pe meci. Rezultatele în-
registrate: Recolta Ostroveni – Luceafãrul
Craiova 5-2, ªtiinþa Malu Mare – Sic Pan
Unirea 1-8, Unirea Leamna – Metropolitan
Iºalniþa 3-5, Viitorul Cârcea – Tractorul
Cetate 2-5, Dunãrea Calafat – Progresul
Segarcea 4-1, Danubius Bechet – Dunãrea
Bistreþ 2-3. Clasament: 1. Calafat 15p, 2.
Ostroveni 13p, 3. Cetate 13p, 4. Cârcea 12p,
5. Bechet 12p, 6. Segarcea 12p, 7. Bistreþ
10p, 8. Iºalniþa 6p, 9. Leamna 6p, 10. Unirea
5p, 11. Malu Mare 1p, 12. Luceafãrul 0p.

Irina Begu a câºtigat
turneul de la Seul

Jucãtorea de tenis Irina-Camelia Begu,
cap de serie numãrul unu ºi locul 29 WTA,
a câºtigat turneul de la Seul, dotat cu premii
în valoare totalã de 500.000 de dolari, obþi-
nând astfel al doilea titlu al carierei. În fina-
lã, Irina-Camelia Begu a învins-o pe Alexan-
dra Sasnovici (Belarus), jucãtoare venitã din
calificãri ºi locul 136 WTA, scor 6-3, 6-1,
dupã o orã ºi 17 minute de joc. Pentru titlul
câºtigat la Seul, Irina-Camelia Begu va primi
280 de puncte WTA ºi un cec în valoare de
111.389 de dolari. Begu mai are în palmares
un titlu, câºtigat în 2012 la turneul de la Taº-
kent. Ea va urca de astãzi pe locul 26 WTA,
cea mai bunã clasare din carierã. “Sunt atât
de fericitã cã am câºtigat primul meu titlu
WTA dupã trei ani - a trecut mult ºi cred cã
mi-am îmbunãtãþit mult jocul. Mi-am pãs-
trat calmul ºi am fãcut-o pe adversara mea
sã alerge mai mult. Am fost mai bunã la
punctele importante” a spus Begu.

Sport la TV astãzi
Concordia Chiajna – Dinamo, Liga I –

ora 21 (Digisport 1, Dolcesport 1, Look TV)
Corona Brasov - CSM Bucuresti, Liga

Naþionalã femininã de handbal – ora 18
(Digisport 2)

Frosinone – Empoli, Serie A – ora 20
(Digisport 2)

Atalanta – Sampdoria, Serie A – ora 22
(Digisport 2)

WBA – Everton, Premiere League – ora
21.45 (Eurosport 1)
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1. Viitorul 12 6 5 1 21-10 23
2. Astra 11 6 3 2 21-16 21
3. Pandurii 12 5 5 2 14-11 20
4. Steaua 11 5 4 2 12-7 19
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 12 4 6 2 11-7 18
7. Craiova 12 4 4 4 11-9 16
8. CFR Cluj 12 5 5 2 16-10 14
9. ACS Poli 12 3 4 5 8-14 13
10. CSMS Iaºi 12 3 4 5 8-15 13
11. Concordia 11 2 3 6 11-16 9
12. Botoºani 11 1 5 5 7-13 8
13. Voluntari 11 0 5 6 6-17 5
14. Petrolul 12 1 5 6 7-13 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni
pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:
Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961
Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640
Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404
Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922
Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

sportsportsportsportsport

Liga I – etapa a XII-a
ACS Poli – CSMS Iaºi 2-2
Au marcat: Luchin 47, Goga 63 / Golubovic 9, Ciucã 49.
ASA – CFR Cluj 0-0
„U” Craiova – Pandurii 0-0
Viitorul – Petrolul 1-0
A marcat: R. Marin 55.
Meciurile Astra – FC Botoºani ºi Steaua – FC Voluntari s-au jucat

asearã.
Concordia – Dinamo, astãzi, ora 21

Universitatea Craiova a pierdut
ºansa de a se apropia de locurile de
play-off ºi implicit de rivala regio-
nalã, Pandurii, dar ºi-a recâºtigat
demnitatea dupã derby-ul Olteniei
disputat  pe „Extensiv”. Gorjenii
afiºaserã în ultimii ani un joc spec-
taculos, combinativ, de posesie,
care le-a câºtigat simpatia multor
microbiºti, în timp ce Universita-
tea, în ciuda unui sezon trecut re-
marcabil ca rezultate, nu punctase
prea mult la capitolul estetic. Rolu-
rile s-au inversat în meciul direct
de sâmbãtã, în care Craiova a con-
struit permanent, a pus presiune,
ºi-a creat ocazii, în timp ce Pandu-
rii parcã a refuzat jocul chiar ºi în
momentele în care ar fi avut ocazia
sã forþeze. ªi totuºi, gorjenii au fost
cei care ºi-au atins scopul dupã dis-
puta echipelor olteneºti din Liga I,
reuºind sã menþinã Universitatea la
patru puncte în spate, cu o etapã

Antrenorul celor de la Pandurii, Edi Iordãnescu, a decla-
rat cã se aºtepta ca Universitatea sã atace ºi sã aibã ocazii,
dar a fost mulþuimit cã echipa sa a rezistat ºi pãstreazã astfel
distanþa de 4 puncte în clasament. „Am mai pus un punct la
clasament, este meritul bãieþilor, pentru cã au avut determi-
nare ºi au respectat partitura defensivã. Craiova a avut oca-
zii, dar ne aºteptam la asta, fiindcã de la mijloc în sus are
jucãtori cu extrem de multã calitate,  mobili, cu fantezie, cu
vitezã, care pot face diferenþa. Am încercat sã anulãm even-
tualele spaþii pe care le-ar fi putut specula. Ne bucurãm cã
pãstrãm distanþa faþã de Craiova ºi cã avem o serie de ºase
meciuri fãrã înfrângere, în ciuda faptului cã suntem o echipã
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Stadion: „Extensiv”, spectatori: 2.000.
Craiova: Bãlgrãdean 6 – Achim 6, Popov 7, Acka 7, Vãtãjelu 8 –

Ivan 7, Mateiu 7, Zlatinski 7, Bancu 4 (60 Bãluþã) 6 –  Bawab 5 (81
Curelea) 6, Nuno Rocha 6 (75 Mãzãrache) 6. Antrenor: Emil Sãndoi.

Pandurii: Mingote 7 – Unguruºan 5, Filipetto 6, Fernandes 6, Mom-
cilovici 5 – Sãpunaru 5 (81 Piþian) 4, Droppa 6 – Rãduþ 4 (75 Ciucur)
5, Nicoarã 5 (70 V. Munteanu) 5, Nistor 4 – Hora 5. Antrenor: Edward
Iordãnescu.

Arbitru: Marius Avram

Cel mai bun constant jucãtor al
Craiovei din acest campionat, Ale-
xandru Mateiu, este de pãrere cã par-
tida cu Pandurii a fost cea mai bunã
a Universitãþii din actuala stagiune,
chiar dacã nu a fost câºtigatã: „Am
fãcut cel mai bun meci de pânã acum,
dar din pãcate mingea nu a intrat în
poartã. Dacã ne vom pregãti la fel de
bine, sunt sigur cã pe viitor vom în-
scrie. Avem un lot foarte bun, nu
conteazã dacã lipseºte un jucãtor sau
altul. Ne dorim sã prindem play-off-
ul pentru cã acesta este primul ob-
iectiv pe care trebuie sã-l îndepli-
nim“. Antrenorul Emil Sãndoi a spe-
cificat cã echipa joacã mai ofensiv
ca în sezonul tercut, deºi, paradoxal,
strânge mai puþine puncte. „Dupã

MateiuMateiuMateiuMateiuMateiu::::: „Am fãcut cel mai bun meci „Am fãcut cel mai bun meci „Am fãcut cel mai bun meci „Am fãcut cel mai bun meci „Am fãcut cel mai bun meci
din acest sezon”din acest sezon”din acest sezon”din acest sezon”din acest sezon”

jocul pe care l-am prestat ar fi trebuit
sã câºtigãm. Jucãtori din toate com-
partimentele ºi-au creat ocazii mari.
A fost al treilea meci în ºase zile, în-
tre care ºi  unul de 120 de minute.
Bãieþii sunt de felicitat pentru dãrui-
re, au ajuns cu uºurinþã în faþa porþii,
dar au suferit la finalizare. Este al
patrulea joc consecutiv în care sun-
tem neînvinºi în campionat. Va tre-
bui sã muncim din ce în ce mai mult
la finalizare, pentru cã dezvoltãm bine
jocul ºi sunt convins cã rezultatele
vor veni. În sezonul trecut dintr-o
ocazie marcam douã goluri, dar în
acest campionat jucãm mai ofensiv,
facem presing agresiv din terenul
adversarului”. Ivorianul Stephane
Acka a adãugat: „A fost un 0-0 viu.

Am jucat bine, am avut ocazii, dar nu
am reuºit sã le fructificãm. Dupã cum
s-a jucat, am pierdut douã puncte,
dar le putem recupera la CFR Cluj”.
Acka ar putea avea un concurent im-
portant pentru postul de titular, find-
cã Universitatea se aflã în tratative
avansate pentru readucerea în Bã-
nie a bulgarului Valentin Iliev. În vâr-
stã de 35 de ani, stoperul care a jucat
în Bãnie acum 5 ani n-a mai jucat din
luna mai, când s-a încheiat campio-
natul de la sud de Dunãre, iar forma-
þia sa ºi a lui Apostol Popov, ÞSKA
Sofia, a fost retrogradatã pentru da-
torii în Liga a III-a. În actualul sezon,
cea mai titratã echipã bulgarã are 7
victorii din 7 meciuri ºi golaveraj 32-
0 în eºalonul al treilea.

Derby de Oltenia a fost dominat clar de Universitatea,
dar Pandurii a fost echipa care ºi-a îndeplinit scopul

rãmasã din tur.
Emil Sãndoi a invocat absenþele

numeroase, dar a trimis în teren
aproape cea mai bunã echipã pe
care ar putea-o alinia. Edi Iordãnes-
cu s-a declarat înainte de meci
mulþumit cu o remizã ºi intenþiile
elevilor sãi au demonstrat cã nu a
fost pic de ipocrizie în afirmaþia fiu-
lui selecþionerului. Cu Sãpunaru
reprofilat în mijlocaº la închidere,
Nistor ºi Rãduþ ar fi avut sarcini
mai ofensive, însã cei doi fanteziºti
au fost mai discreþi ca oricând.
Hora, cu un ºut de la distanþã,
respins de Bãlgrãdean, a avut sin-
gura tentativã de a ameninþat poar-
ta gazdelor. „Pandurii” s-au rezu-
mat la o apãrare aglomeratã, de
câteva ori depãºitã de adversari, dar
nu decisiv. Pe de altã parte, Craio-
va a controlat jocul ºi a avut destu-
le ºanse de a marca, majoritatea pe
serviciul din bandã al lui Vãtãjelu.

Centrãrile fundaºului stânga nu au
fost concretizate de Acka ºi Nuno
Rocha, în prima parte ºi de Bãluþã
(de douã ori) în cea de-a doua re-
prizã. Ultima jumãtate de orã s-a
jucat doar la poarta lui Mingote, care
a apãrat lovitura liberã a lui Bawab
ºi a fost ocrotit de stoperi la relua-
rea lui Zlatinski, îndepãrtatã de pe
linia porþii.  Ivan a tras ºi el de câte-
va ori periculos, dar n-a mai fost
eficient ca în precedentele meciuri

în formare, cum aproximativ 50% din lot nou”. Cristian Sã-
punaru a declarat la final: „Am fost forþat de împrejurãri sã
joc mijlocaº central ºi a fost un pic mai greu ºi din cauza
terenului, care nu ne-a avantajat. Craiova a avut multe oca-
zii, ne-am speriat de acest meci, pentru cã ºtiam cã vom
întâlni o echipã foarte bunã. Pandurii pânã acum a fost o
echipã care tot timpul a avut mingea, tot mereu a atacat, dar
pe acest teren nu am reuºit”. Cel mai bun „pandur”, portarul
Pedro Mingote, a spus: „Un egal e bun, ne menþine la dis-
tanþã de Craiova. Nu ne-am adapat la teren, gazonul a fost
foarte greu. Am bãtut Astra ºi Târgu Mureº, am remizat cu
Craiova, acum vreau sã câºtigãm cu Viitorul”.

de campionat. N-au fost goluri, în
ciuda fazelor care le-ar fi prilejuit,
iar Universitatea pare sã plãteascã
în acest campionat pragmatismul
din sezonul trecut, când obþinea mai

multe puncte decât ar fi indicat im-
presia artisticã. Urmãtorul meci al
ªtiinþei este duminicã seara, în de-
plasare, cu CFR Cluj, în ultima eta-
pã a turului Ligii I.
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