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- Mã bucur, Popescule, când
mã plimb cu maºina pe strãzile
noastre... dar mai mult mã bucur când nu mã plimb.

O intervenþie
în Siria ar avea
drept pretext
Statul Islamic!
Statul Islamic din Irak ºi Siria,
cunoscut de asemenea ca Statul
Islamic din Irak ºi Levant ori Statul Islamic, a apãrut oficial în 2013,
deºi geneza acestei organizaþii teroriste este legatã de Al Qaida, acoperind zone întinse din Irak ºi Siria. Iniþial s-a crezut cã obiectivul
principal al Statului Islamic era sã
devinã pentru musulmanii sunniþi
un stat religios, menit sã-i protejeze oriunde s-ar afla. Dictatura lui
Bassar al Assad în Siria, ºi refuzul
guvernului Nourri al Maliki în Irak,
de a-i reintegra pe sunniþi în structura vieþii politice irakiene...
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Dupã trei investiþii inaugurate,

S-a încins hora
de Ziua Comunei
Urzicuþa
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Oltenii se luptã aprig pentru titlul
de Capitalã Culturalã Europeanã 2021

La Cetate –
turismul, cultura
ºi agricultura,
o triadã
câºtigãtoare!
Aºezatã într-o zonã agricolã dintre cele mai fertile ºi beneficiind
de vecinãtatea marelui fluviu, comuna Cetate dovedeºte ºi, în prezent, cã privind doar spre viitor are
ºansa sã fie în topul celor mai dezvoltate localitãþi doljene. Investiþiile în infrastructurã, exploatarea
avantajelor date de þãrmul Dunãrii,
susþinerea sportului prin formarea
unei echipe locale de fotbal, ce
poate proba profesionalismul sunt
câteva dintre ultimele proiecte ce
au prins contur.
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Craiova a organizat, în acest
week-end, o întâlnire extrem
de importantã pentru proiectul
Capitalã Culturalã Europeanã
2021. Fiindcã se împlinesc 30
de ani de la înfiinþarea acestui
titlu, Bãnia ºi-a propus o masã a
prieteniei cu toate oraºele care
candideazã împreunã cu noi
pentru acest titlu, respectiv
toate oraºele din România, dar
ºi cele din Grecia, þarã care a
fost nominalizatã alãturi de noi
pentru a avea un oraº-capitalã
culturalã europeanã în anul
2021. Profitând de acest
context, autoritãþile locale au
mãrturisit cã ºi-au propus sã
încheie parteneriate cu oraºele
greceºti, iar primul care s-a ºi
arãtat interesat de aceastã
colaborare a fost oraºul Larrisa.
culturã / 7

Premierã la Calafat

Orchestra de Camerã
a Filarmonicii
“Oltenia” inaugureazã
Stagiunea de
concerte la Palatul
“Marincu
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Bãsescu spune
cã douã instituþii UE
s-au prãbuºit Acordul de la Dublin
ºi Spaþiul Schengen
Fostul preºedinte Traian
Bãsescu susþine cã douã
instituþii europene s-au
prãbuºit în aceastã perioadã Acordul de la Dublin ºi
Spaþiul Schengen - ºi cã
doreºte sã ºtie care este
planul Uniunii Europene în
problema refugiaþilor pentru
ca acest proces sã nu se
repete în anii urmãtori.
“Când am ajuns în situaþia
în care constatãm cã s-au
prãbuºit instituþiile europene,
instituþii europene s-au
prãbuºit, înþelegeþi, asta se
întâmplã acum, sunt douã
instituþii care s-au prãbuºit:
Acordul de la Dublin ºi
Spaþiul Schengen. Politicienii sunt tentaþi sã ascundã
prãbuºirea instituþiilor sub
umanitarism. Dar eu, ca
cetãþean european, vreau sã
ºtiu de ce nu au funcþionat
instituþiile. Acordul de la
Dublin, care obligã statele
membre ca, atunci când au
persoane ilegal intrate pe
teritoriul lor, sã le trimitã în
punctul pe unde au intrat în
Uniunea Europeanã, acest
Acord de la Dublin nu mai
funcþioneazã. Securitatea
Spaþiului Schengen - pãi,
România nu a fost bunã,
iar Spaþiul Schengen se
demonstreazã a fi o strecurãtoare, intrã cine pe unde
vrea ºi cum vrea ºi cât
vrea”, a declarat Traian
Bãsescu. El susþine cã
refugiaþii ajung în Uniunea
Europeanã prin Spania,
Italia ºi Grecia, þãri care au
probleme de mai mulþi ani în
a aplica legislaþia UE.
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O intervenþie în Siria ar avea
drept pretext Statul Islamic!
MIRCEA CANÞÃR

Statul Islamic din Irak ºi Siria, cunoscut de asemenea ca Statul Islamic din Irak ºi Levant ori Statul Islamic, a apãrut oficial în 2013, deºi
geneza acestei organizaþii teroriste
este legatã de Al Qaida, acoperind
zone întinse din Irak ºi Siria. Iniþial sa crezut cã obiectivul principal al Statului Islamic era sã devinã pentru musulmanii sunniþi un stat religios, menit sã-i protejeze oriunde s-ar afla.
Dictatura lui Bassar al Assad în Siria,
ºi refuzul guvernului Nourri al Maliki, în Irak – doi lideri ºiiþi –, de a-i
reintegra pe sunniþi în structura vieþii
politice irakiene, punând capãt persecutãrii lor de maºinãria politicã de
la Bagdad, au permis ca Statul Islamic sã devinã un model al terorismului, îngemãnând rãzboiul preventiv din Irak cu rãzboiul civil din Siria. A fi ºiit sau membru al vreunei secte apropiate, cum ar fi alauiþii ºi aleviþii
din Siria, seamãnã foarte mult cu a fi fost evreu
în Germania nazistã. Apoi cãderea lui Gaddafi
în 2011 a produs un vid politic pe care miliþiile
triburilor rivale l-au umplut cu violenþã. Statul
Islamic administreazã un buget alimentat din
exportul de petrol, taxe pe afaceri, vânzãri de
arme, funcþionând ca o corporaþie a terorii.
Ceea ce Occidentul nu a luat în seamã, la vremea potrivitã, a fost anarhia din nordul Siriei,
din cauza rãzboiului prin intermediari, finanþat
de pletora de sponsori. Ostatecii deveniserã
mãrfuri preþioase. Ca în Libanul anilor ‘90.
Triunghiul sunnit, la nord de Bagdad – Ramadi,

Falluja ºi Mosul – a devenit incubatorul insurgenþei sunnite jihadiste. Povestea este ceva mai
lungã. Acum ne aflãm în faþa consecinþelor.
Pânã în prezent coaliþia contra Statului Islamic
din Irak, angajatã dupã septembrie 2014, a refuzat sã intervinã terestru în Siria. Acum, se
opineazã – preºedintele francez Francois Hollande se va exprima astãzi pe acest subiect –
cã pentru a face faþã valului de imigranþi ºi refugiaþi veniþi din Siria, primiþi cu generozitate
de Germania, dar ºi Suedia, trupele franceze
trebuie sã participe la sol contra Daech. Moscova, care susþine alãturi de Teheran, cu vigoare regimul de la Damasc, propune o coaliþie lãrgitã, aceasta urmând a cuprinde ºi armata regulatã sirianã, pentru a lupta contra Statului Islamic. La rândul sãu, preºedintele Barack

Obama s-a întreþinut vineri la Casa
Albã cu regele Salamane al Arabiei
Saudite, „chestiunea sirianã” dominând
discuþia. Despãrþirea de preºedintele
sirian Assad, ar fi o soluþie politicã,
neîmpãrtãºitã de Rusia ºi sâmbãtã 5
septembrie a.c. secretarul american de
stat, John Kerry, s-a întreþinut telefonic cu omologul sãu rus, Serghei Lavrov, pentru a-i exprima „îngrijorarea
SUA” faþã de un eventual angajament
al Rusiei în Siria. Un articol din „Novaia Gazeta” semnala cã trupele ruseºti
sunt deja prezente în Siria, cu consilieri militari, în Lalaca lângã Statului
Islamic. Cu numai o zi înainte, Vladimir Putin afirmase cã este prea devreme a se vorbi de un angajament militar al Rusiei, în Siria, pentru combaterea Statului Islamic. În ultimele sãptãmâni consultãrile diplomatice s-au multiplicat în cãutarea unor soluþii optime în Siria, ºi în aceast
sens menþionatã poate fi întâlnirea tripartitã,
de la Doha, între ºefii diplomaþiei americane,
ruse ºi saudite, miniºtrii iranian ºi saudit pentru afaceri externe fiind primiþi apoi la Moscova. Concluzia? Rusia ºi SUA gestioneazã conflictul la porþile Europei. ªi dupã toate aparenþele, Rusia nu este problema, ci soluþia. Nu este
exclus sã considere Siria „o monedã de schimb”
pentru reducerea sancþiunilor europene împotriva ei. Despre Anglia se spunea cã nu are prieteni permanenþi, nici duºmani permaneþi, ci
numai interese permenente. De ce nu s-ar spune acelaºi lucru ºi despre Rusia?

Sorin Oprescu, reþinut de DNA pentru luare de mitã
Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a fost
reþinut de DNA, sâmbãtã noapte, pentru
luare de mitã, dupã ce ar fi primit 25.000 de
euro de la patru denunþãtori. Procurorii
DNA au fãcut, ieri, percheziþii în mai multe
locuri din Bucureºti ºi judeþele Bacãu, Cãlãraºi ºi Ilfov, inclusiv la locuinþa din Ciolpani
a lui Oprescu, la Primãria Capitalei, Administraþia Cimitirelor ºi la Centrul Cultural
“Palatele Brâncoveneºti”, în dosarul în care
a fost reþinut primarul Sorin Oprescu.
O parte din cei 25.000 de euro
pe care Sorin Oprescu i-ar fi primit drept mitã sâmbãtã noapte au
fost gãsiþi asupra sa în trafic, iar
restul la reºedinþa de la Ciolpani,
au declarat pentru MEDIAFAX
surse judiciare. Sorin Oprescu va
fi suspendat automat din funcþia
de primar de cãtre prefect în cazul în care judecãtorii decid arestarea sa preventivã, potrivit Legii administraþiei publice locale,
iar atribuþiile sale vor fi preluate
de viceprimarul Cornel Pieptea (PNL) sau de viceprimarulDan Darabont (PSD).
Avocatul Alexandru Chiciu a
declarat cã a fost mandatat de
Sorin Oprescu sã precizeze cã
primarul Capitalei nu a cerut niciodata bani nimãnui, nici direct,
nici prin intermediari, apãrãtorul arãtând ºi cã acuzaþiile de

luare de mitã ale procurorilor
DNA sunt nefondate.
Potrivit unui comunicat al Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
procurori ai DNA - Secþia de
Combatere a Corupþiei fac cercetãri într-o cauzã penalã ce vizeazã suspiciuni privind sãvârºirea unor infracþiuni de corupþie, comise în perioada 20132015. În cauzã, procurorii beneficiazã de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaþii ºi din partea
Brigãzii Speciale de Intervenþie
a Jandarmeriei.
Potrivit DNA, primarul ar fi
primit 25.000 de euro sâmbãtã
de la ºeful unei instituþii din primãrie, care ar fi intermediat
mita. “În perioada 2013-2015,
un grup bine organizat, la care
a aderat ºi inculpatul Oprescu

Sorin Mircea, a înfiinþat în administraþia localã din Municipiului Bucureºti un sistem prin care
operatorii economici care doreau sã primeascã contracte din
partea instituþiilor publice aflate în subordinea Primarului trebuia sã remitã o parte din profitul brut realizat din execuþia
acelor contracte, cu titlul de
mitã, unor factori de decizie din
cadrul aparatului Primarului
Municipiului Bucureºti”, se aratã în ordonanþa de reþinere a
procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA).
“Concret, membrii grupului,
persoane cu funcþii de conducere din cadrul a douã institu-

þii publice din subordinea Primarului Municipiului Bucureºti
facilitau câºtigarea contractului, vorbeau cu angajaþii din
subordine sã accepte documentaþia de atribuire, precum
ºi sã aprobe ºi dispunã efectuarea plãþii facturilor emise de
firmele respective, foarte repede faþã de momentul facturãrii, totodatã solicitând sume de
bani pentru persoane cu funcþii de conducere în aparatul Primarului Municipiului Bucureºti, precum ºi pentru Primar”,
mai aratã anchetatorii. Conform documentului citat, executantul pãstra pentru sine între 30% ºi 33%.
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Oltenii se
se luptã
luptã aprig
aprig pentru
pentru titlul
titlul
Oltenii
de
de Capitalã
Capitalã Culturalã
Culturalã Europeanã
Europeanã 2021
2021
Craiova a organizat, în acest weekend, o întâlnire extrem de importantã
pentru proiectul Capitalã Culturalã
Europeanã 2021. Fiindcã se împlinesc
30 de ani de la înfiinþarea acestui titlu, Bãnia ºi-a propus o masã a prieteniei cu toate oraºele care candideazã împreunã cu noi pentru acest titlu,
respectiv toate oraºele din România,

Bãnia a avut, cu adevãrat, oaspeþi de seamã, care conteazã foarte mult în proiectul Capitalã Culturalã Europeanã 2021. Ca ºi în
România, unde se aflã în competiþie 12 oraºe – Craiova, Cluj, Timiºoara. Iaºi. Braºov, Arad, Brãila, Sfântul Gheorghe, Baia Mare,
Bucureºti, Suceava, Târgu Mureº
- ºi în Grecia sunt foarte mulþi
competitori. Nu mai puþin de 14
oraºe elene râvnesc ºi
ele acest titlu, deþinut
pânã acum doar de Athena – Nafplio, Larissa,
Elefsina, Piraeus, Kalamata, Rhodes, Ioannina,
Tripoli, Kavala, Volos,
Messolongi, Sparta,
Chalkida ºi Chania. Dintre acestea, patru s-au
deplasat la Craiova – Larrisa, Piraeus, Ioannina ºi
Volos – pentru a discuta
aspecte strict tehnice,
deoarece proiectele fiecãrui candidat sunt, deocamdatã, secrete pânã
când vor fi depuse spre
a fi consultate de cãtre juriu.

Patru oraºe din Grecia ºi ºapte
din România, prezente în Bãnie

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
le-a urat bun venit tuturor invitaþilor – alãturi de cele patru oraºe
elene au fost ºi ºapte oraºe concurente din România – explicându-le apoi de ce municipalitatea sa gândit sã organizeze aceastã întâlnire. Plecând de la cadrul festiv – cei 30 de ani de la înfiinþarea
titlului -, autoritãþile din Craiova
au mãrturisit cã au vãzut aceastã
întâlnire între cele douã þãri pentru a se cunoaºte mai bine, dar ºi
pentru a se ajuta reciproc.
Olguþa Vasilescu a spus cã Bã-

dar ºi cele din Grecia, þarã care a fost
nominalizatã alãturi de noi pentru a
avea un oraº-capitalã culturalã europeanã în anul 2021. Profitând de acest
context, autoritãþile locale au mãrturisit cã ºi-au propus sã încheie parteneriate cu oraºele greceºti, iar primul
care s-a ºi arãtat interesat de aceastã
colaborare a fost oraºul Larrisa.

nia este interesatã sã încheie parteneriate cu oraºele elene deoarece acest aspect creºte punctajul la dosar. „Ne-am gândit sã organizãm aceastã conferinþã nu
pentru cã am dorit sã obþinem
vreun avantaj, ci pentru cã suntem cam la jumãtatea distanþei
între cel mai îndepãrtat oraº din
România ºi cel mai îndepãrtat
oraº din Grecia. De asemenea ºi

pentru a facilita un parteneriat
între oraºele din Grecia ºi cele
din România, pentru cã am vãzut din ghid cã se puncteazã foarte mult. Ori pânã acum nimeni
nu a reuºit sã faciliteze o astfel
de întâlnire ca sã se poatã lega
un parteneriat”, a spus primarul
Craiovei.

Oraºul grecesc Larrisa,
în parteneriat cu Craiova

Oraºul grecesc Larrisa a fost
primul care ºi-a manifestat dorinþa de a colabora cu Craiova
pentru a câºtiga aceastã competiþie foarte strânsã, ºi de o parte
ºi de alta. „Vã mulþumesc pentru
cã ne-aþi invitat. Este o mare plãcere sã colaborãm cu dumnea-

voastrã ºi sã realizãm parteneriate
pentru dobândirea titlului de Capitalã Culturalã Europeanã. Suntem interesaþi sã realizãm parteneriate tocmai pentru cã vrem sã
câºtigãm. Este foarte important
pentru noi sã gãsim o cale comunã de a colabora. Chiar asta
cãutãm, sã facem împreunã niºte proiecte cu care sã sperãm cã
Larrisa ºi Craiova vor câºtiga ºi
vor reuºi sã fie capitale europene”, a declarat reprezentantul
oraºului grecesc.
Primarul Craiovei i-a invitat pe
toþi oaspeþii sã viziteze oraºul nostru, insistând asupra Muzeului de
Artã, a Parcului „Nicolae Romanescu” ºi a centrului vechi, urându-le tuturor sã câºtige competiþia. „Noi vã urãm doar ca cel
mai bun sã câºtige ºi încã o datã
vreau sã vã asigur cã nu am încercat sã obþinem vreun avantaj
din organizarea acestei conferinþe, ci sã ajutãm toate oraºele sã
parcurgã aceste etape preliminare ºi sã câºtige, evident, cel mai
bun. Vã urãm mult succes!”, a
mai spus primarul Craiovei.

Ministerul Culturii susþine
toþi candidaþii
Secretarul de stat în Ministerul
Culturii, Bogdan Stanoevici, a fost
prezent la discuþii ºi a declarat cã
ideea acestei întâlniri a fost foarte
bunã pentru deoarece a ajutat
oraºele-candidate sã-ºi lãmureascã anumite probleme privind parcursul candidaturii. „Am constatat, la o primã discuþie care a avut
loc cu niºte luni în urmã, cu reprezentanþi din alte þãri, cã sunt
foarte multe puncte care nu sunt
clare în programul care trebuie
completat, în toatã procedura. Pe
de altã parte, este important ca reprezentanþii oraºelor care participã la aceastã competiþie sã poatã

sã comunice între ei”.
Întrebat ce ºanse crede cã are
Craiova în acest proiect cultural,
acesta a spus cã ministerul Culturii susþine toate oraºele candidate. „Nu cred cã ar fi bine sã
începem sã facem diferenþe: Craiova nu are mai mici sau mai mari
ºanse decât Iaºiul sau invers. ªansele sunt egale pentru cã plecãm
toþi de pe aceeaºi poziþie ºi pentru
cã interesul este comun”, a mai
afirmat acesta.

Reþeta turcilor: „Nu banii sunt
totul, ci educaþia!”

Întâlnirea a fost extrem de interesantã pentru cã toate oraºele participante au putut asculta
ºi poveºtile de succes ale unor
oraºe câºtigãtoare ºi, lucrul cel
mai important, sã adreseze întrebãri câºtigãtorilor referitoare

la modul cum ºi-au construit
proiectele.
Istanbulul a fost desemnatã
Capitalã Culturalã Eurpeanã pentru anul 2010, asta în condiþiile în
care Turcia nu este þarã-membrã
a Uniunii Eurpene, iar la Craiova
a fost prezent directorul proiectului cultural al capitalei câºtigãtoare. Esra Nilgun Mirze a vorbit
deschis despre toate lucrurile frumoase, dar ºi inconvenientele pe
care le-au întâmpinat. Întrebatã
care este cheia succesului, aceasta a spus cã nu existã o „formulã
magicã” pentru a câºtiga, dar cã,
în principiu, ei au mers pe proictele culturale de stradã ºi pe identitatea culturalã a locului. Istanbulul a investit în candidatura sa,

potrivit directorului proiectului
cultural, 80 milioane de euro, bani
care au fost acordaþi ONG-ului –
proiectul a fost implementat tot de
un ONG – de cãtre guvernul turc,
Turcia având legislaþie permisivã
în acest sens. „Dar nu bani sunt
totul, ci educaþia”, a punctat invitatul din Turcia, care i-a sfãtuit
insistent pe toþi candidaþii sã îºi
punã pe hârtie de ce au nevoie de
acest titlu, care sunt scopurile lor.
Un alt pont pe care Esra Nilgun
Mirze l-a dat concurenþilor este sã
meargã pe multiculturalitatea etniilor, mai ales cã acum Europa îºi
pune problema imigranþilor.

Formula bulgarilor: ”Secretul
este onestitatea”

Un alt oraº care a reuºit sã convingã juriul este Plovdiv, din Bulgaria. Oraºul bulgar a fost desemnat Capitalã Culturalã Europeanã pentru anul
2019, alãturi de oraºul
Matera, din Italia, având
o reþetã de succes complet diferitã. Directorul
proiectului cultural al
Plovdivului a fost prezent
ºi el la Craiova ºi a spus
cã ei au reuºit sã câºtige
punând pur ºi simplu la
dosar viaþa cotidianã a
oraºului lor, cu bune ºi cu
rele. „Proiectul nu mai
este un secret, iar secretul este onestitatea.
Atunci când am pornit la
întocmirea proiectului
am vrut sã arãtãm care sunt problemele noastre. Primarul, oamenii din Plovdiv erau revoltaþi, miau zis cã sunt nebun cã nu asta
este cultura noastrã... Dar, desigur, avem ºi o moºtenire culturalã, avem muzee, teatru, operã, teatru de pãpuºi, dar aceste lucruri
nu sunt suficiente. Ideea este cã
trebuie sã ne diseminãm cultura
ºi, în acelaºi timp, sã o infuzãm
pe a noastrã cu ceva din exterior.
Asta înseamnã impactul”, a mãrturisit Valeri Kyorlinski, directorul proiectului cultural Plovdiv
2019.
Dupã ce a primit acest titlu, în
interval de doar un an, numãrul de
turiºti a crescut cu 80% în acest
oraº.
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Tragedii pe ºosele:

Patru morþi ºi cinci rãniþi în douã
accidente rutiere
Patru persoane ºi-au pierdut viaþa ºi alte
câteva au fost rãnite grav, fiind transportate
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, dupã douã accidente grave petrecute
Prima dintre tragedii s-a petrecut sâmbãtã dimineaþa, în jurul orei
05.30, pe D.N. 6, în afara localitãþii Leu, fiind implicate un autoturism Opel Astra, douã cãruþe ºi doi
bicicliºti. Din cercetãrile poliþiºtilor
Serviciului Rutier Dolj s-a stabilit cã
Mihail Iocea, de 47 de ani, din comuna Stoeneºti, judeþul Olt în timp
ce conducea un autoturism Opel
Astra, dinspre Craiova cãtre Caracal, nu a pãstrat o distanþã suficientã
faþã de o bicicletã pe care circula,
în faþa sa, în aceeaºi direcþie, Mihãiþã Bãtrînu, de 41 de ani, din comuna Leu, pe care a lovit-o violent, apoi a lovit în partea din spate
ºi o cãruþã condusã în aceeaºi direcþie de Marin Neacºu, de 70 de
ani, din comuna Leu. În urma impactului, cãruþa a fost proiectatã

sâmbãtã dimineaþã pe drumurile din judeþul
Dolj. În ambele cazuri vina aparþine unor conducãtori auto neatenþi, care acum sunt cercetaþi pentru ucidere din culpã.

într-un alt atelaj, condus de Toma
Dinu, de 70 de ani, din comuna Leu,
ºi încã un biciclist care circula pe
lângã cea de-a doua cãruþã, Ion
Mitru, de 61 de ani, din comuna
Leu a fost ºi el prins în ciocnire.
Cãruþaºii ºi bicicliºtii, toþi din comuna Leu, porniserã devreme spre
târg, însã n-au mai apucat sã ajungã. În urma accidentului Mihãiþã
Bãtrînu, primul biciclist, Livia Bãtrînu, de 38 ani, din comuna Leu,
ºi Gheorghiþa Ciucã, de 57 de ani,
din Craiova, ambele pasagere în
prima cãruþã au decedat. La faþa
locului au ajuns echipaje de Descarcerare ºi SMURD din cadrul Isu
Dolj, ambulanþe de la Serviciul Judeþean de Ambulanþã Dolj pentru cã
alte patru persoane au fost rãnite,
având nevoie de îngrijiri medicale

ºi transport la spital. Este vorba
despre Doru Neacºu, de 41 de ani,
din comuna Leu ºi Mihaela Coteanu, de 47 de ani, din Craiova, care
se aflau tot în prima cãruþã ºi au
fost rãniþi grav, dar ºi de Marin
Neacºu ºi Ion Mitru., toþi patru rãmânând internaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. „Poliþiºtii rutieri ºi poliþiºtii criminaliºti
ajunºi la faþa locului au demarat investigaþiile pentru a stabili cu exactitate circumstanþele în care s-a produs evenimentul rutier, în cauzã fiind întocmit dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiunii de
ucidere din culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã”, a precizat agent
ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Cam pe la aceeaºi orã, mai exact

la, 05.45, lucrãtori din cadrul Poliþiei Bãileºti erau anunþaþi prin numãrul de urgenþã 112 cu privire la
faptul cã, la ieºirea din localitatea
Bãileºti, s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu decesul unei
persoane. La faþa locului s-a deplasat echipa operativã din cadrul
Poliþiei Bãileºti, iar din primele cercetãri efectuate de poliþiºti a rezultat faptul cã, Petriºor Rony Sclipcea, de 22 de ani, din comuna Piscu Vechi, în timp ce conducea un
autoturism Audi, pe DJ 561D, din
direcþia Rast cãtre Bãileºti, a intrat
în spatele unei cãruþe, nesemnali-

zatã ºi neechipatã pentru circulaþie pe timpul nopþii, care se deplasa în aceeaºi direcþie. În urma impactului a rezultat decesul lui Mihai Viþelaru, de 48 de ani, conducãtorul cãruþei ºi rãnirea gravã a
Irinei Viþelaru, de 40 de ani, ambii
din Bãileºti. Femeia a fost transportatã la spital, unde a rãmas internatã sub supravegherea medicilor, iar poliþiºtii au întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de ucidere din culpã ºi vãtãmare corporal
din culpã pe numele conducãtorului auto.

Cinci craioveni arestaþi dupã ce ªoferi prinºi „gonind” cu
peste 100 km/h prin Craiova
au agresat doi poliþiºti
Cinci persoane, trei bãrbaþi ºi douã femei, au fost arestate
preventiv joi dupã-amiazã, în baza mandatelor emise de
Judecãtoria Craiova. Cei cinci craioveni sunt acuzaþi de ultraj
dupã ce au agresat doi poliþiºti ai Secþiei 3 Craiova veniþi sã
le cearã sã opreascã muzica datã tare noaptea.
Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au dispus, joi, arestarea preventivã pentru 30 de zile pe numele a
cinci craioveni acuzaþi de ultraj.
Este vorba despre Mircea Marian
Costescu, Mircea Cosmin Costescu, Elena Gabriela Þiclete, Paul
Toader ºi Ana Maria Drãghici: „admite propunerea Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova Dispune arestarea preventivã a inculpaþilor COSTESCU MIRCEA-MARIAN, COSTESCU MIRCEACOSMIN, ÞICLETE ELENA GABRIELA, TOADER PAUL ºi
DRÃGHICI ANA-MARIA, pe o
duratã de 30 zile, de la 03.09.2015
la 02.10.2015, inclusiv. Cheltuie-

lile judiciare avansate de stat rãmân în sarcina acestuia. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la pronunþare. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
03.09.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. Cei cinci
craioveni, împreunã cu alte rude
de-ale lor, s-au încãierat, în noaptea de marþi spre miercuri, cu
poliþiºtii Secþiei 3 Craiova ºi jandarmii chemaþi de vecinii lor care
se sãturaserã de urletele ºi muzica
datã la maximum. Oamenii legii au
fost solicitaþi în noaptea respectivã, în jurul orei 01.30, de locatarii
de pe strada Drumul Muntenilor,
deranjaþi de cheful unor vecini de

etnie romã, care dãduserã muzica
tare ºi deranjau liniºtea publicã. Un
echipaj al Secþiei 3 Craiova a ajuns
la faþa locului, poliþiºtii le-au cerut
petrecãreþilor sã opreascã muzica,
însã romii nu numai cã nu s-au
conformat, ci au început sã-i înjure ºi sã-i ameninþe pe oamenii legii. Poliþiºtii au solicitat în sprijin
alte echipaje de poliþie ºi jandarmi,
iar romii au sãrit la bãtaie. Doi poliþiºti au fost loviþi cu pumnii ºi picioarele de romi, în final mai multe persoane fiind ridicate ºi duse la
audieri, la sediul Secþiei 3 Poliþie
Craiova. În urma analizãrii cauzei
cu un procuror de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova, s-a
luat decizia reþinerii pentru 24 de
ore a ºase persoane, acuzate de
ultraj, cinci dintre ele fiind arestate
o zi mai târziu, dupã cum au precizat ºi reprezentanþii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova:
„s-a dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale ºi a fost sesizatã
instanþa de judecatã cu propunerea de arestare preventivã a 5 inculpaþi. S-a reþinut cã în noaptea
de 01-/02.09.2015, orele 01.40,
fiind în exercitarea atribuþiilor de
serviciu, doi poliþiºti din cadrul IPJ
Dolj, Poliþia municipiului Craiova, au fost loviþi cu pumnii ºi picioarele de numiþii Costescu Mircea Marian, Costescu Mircea Cosmin, Þiclete Elena Gabriela, Toader Paul ºi Drãghici Ana Maria”,
se aratã în comunicatul Parchetului. Toþi inculpaþii au contestat
mãsura arestãrii preventive, contestaþiile lor urmând sã se judece
marþi, la Tribunalul Dolj.

Doi conducãtori auto craioveni au fost prinºi, în week-end,
circulând cu 136, respectiv 102 km/h prin Craiova, motiv pentru
care au rãmas fãrã permisele de conducere pentru 3 luni. În
total, poliþiºtii au sancþionat 155 de ºoferi pentru vitezã excesivã.

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene împreunã cu cei din cadrul Biroului Rutier Craiova au acþionat pe principalele artere rutiere
din Craiova, dar ºi pe drumurile
naþionale ºi europene din judeþ pe
linia prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de vitezã. Ca urmare a
abaterilor constatate de poliþiºti au
fost aplicate 229 sancþiuni contravenþionale, valoarea amenzilor fiind de peste 49.000 lei, dintre care
155 pentru vitezã neregulamentarã. De asemenea, au fost reþinute
în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice 10 permise de condu-

cere, iar 3 certificate de înmatriculare au fost retrase. În cadrul
activitãþilor desfãºurate a fost depistat, pe Calea Bucureºti din Craiova, un tânãr de 25 de ani în timp
ce conducea un autoturism cu viteza de 102 km/h, iar pe Calea Severinului poliþiºtii rutieri au depistat
un alt craiovean, de 24 de ani, conducând cu o vitezã de 136 km/h.
„Cei doi ºoferi au fost sancþionaþi
contravenþional cu amendã, iar ca
mãsurã complementarã le-au fost
reþinute permisele în vederea suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
pe o perioada de 90 de zile”, a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Serbia
„Serbia prin
prin declaraþii
declaraþii aratã
aratã dorinþa
dorinþa de
de integrare,
integrare,
dar
dar prin
prin acþiune...
acþiune... nu
nu ee acelaºi
acelaºi lucru”
lucru”
* Criza refugiaþiilor nu va bãga þara vecinã în UE mai repede
Premierul sârb, Aleksandar Vucic, a
declarat sãptãmâna trecutã cã þara sa
este dispusã sã primeascã permanent un
numãr de refugiaþi, fãrã sã-l precizeze,
pentru a arãta astfel cã este mai europeanã decât alþii. O declaraþie asemãnãtoare a facut-o ºi ministrul sârb de
interne, Nebojsa Stefanovic în timpul
vizitei sale în Macedonia, sãptãmâna
trecutã. „Ca þarã ce doreºte sã devinã
membru al UE, este momentul potrivit
pentru a arãta cã suntem pregãtiþi pen-

tru aceastã sarcinã’, a anunþat oficialul
sârb. El a criticat totodatã intenþia Ungariei de a închide complet frontiera
ungaro-sârbã pentru imigranþii ilegali,
el considerând cã o astfel de mãsurã nu
va contribui la oprirea valului de refugiaþi. Despre posibilitatea ca Serbia sã
intre mai repede în Uniunea Europeanã, am discutat cu europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, membru al
Delegaþiei pentru relaþia cu Serbia, din
cadrul Parlamentului European.
nomice, dar ºi probleme cu corupþia, cu libertatea presei, adicã de
altã naturã”, a subliniat vicepreºedintele EPP.

„Economic...
sunt mari probleme”

Serbia se confruntã ºi ea în
aceste zile cu un val mare de refugiaþi. Cu toate acestea, deputatul
european Marian Jean Marinescu,
care a întreprins în ultimul timp o
amplã campanie de informare în
Serbia, susþine cã aceastã problemã nu îi va ajuta foarte mult pe
vecinii sârbi sã treacã mai uºor de
furcile caudine de la Bruxelles, în
drumul lor spre UE. „Am vãzut ºi
eu declaraþiile celor de la Belgrad.

Sunt în regulã, ei îºi doresc dar nu
cred cã acest lucru se va întâmpla
aºa de simplu. Nu poate sã stopeze Serbia exodul. Ce vreau sã spun
cã nu au ce sã facã, vorbim de zeci
de mii la graniþã, oameni care nu
vor sã rãmânã în Serbia, ci doar
sã treacã prin Serbia. Ungaria va
construi acel gard, sã vedem ce
va reuºi, poate vor bloca accesul,
dar temporar, cred eu. Pe sârbi nui va ajuta, la ei sunt probleme eco-

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a mai spus cã Serbia prin declaraþii aratã dorinþã de
integrare, dar prin acþiune... nu e
acelaºi lucru. În plus, þara vecinã
se confruntã cu probleme mari în
domeniul drepturilor omului, ale
libertãþii presei ºi nu în ultimul rând,
în respectarea drepturile minoritãþilor. Toate aceste aspecte sunt urmãrite cu interes la Bruxelles ºi
Serbia este încurajatã de fiecare

te mari. Dacã mergeþi cãtre Serbia
o sã vedeþi viaþa la þarã nu este foarte bunã, mediul rural are probleme. Nu cred cã face eforturile pe
care ar trebui sã le facã dacã a
pornit pe acest drum. ªi mai sunt
ºi alte aspecte, cu minoritãþie, cum
le trateazã, cum încearcã sã nu le
dea drepturile, nici treaba cu acele
Consilii Naþionale ale Minoritãþilor
nu este una foarte, chiar ºi cu
drepturile omului. Cu presa, sunt
foarte mari discuþii, deci sunt lucruri va afecta parcursul Serbiei
cãtre UE. Serbia va trebui sã-ºi
dezvolte economia ºi sã ia mãsuri,
cu privatizarea cu tot ceea ce trebuie, pentru cã atfel nu va rezista
economic...”, a susþinut deputatul
european.

Corina Creþu, comisar european pentru Politicã Regionalã:
“Prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) poate fi asiguratã ºi finanþarea unor mãsuri de urgenþã privind sistemul de primire a
migranþilor ºi solicitanþilor de azil, mãsuri care sã vinã în completarea
sprijinului oferit prin Fondul de azil, migraþie ºi integrare (AMIF). Aceasta poate presupune construirea sau extinderea centrelor de primire, a
adãposturilor pentru imigranþi, dar ºi acþiuni ce vizeazã consolidarea capacitãþilor în unitãþile de primire. Gestionarea mai eficientã a migraþiei
reprezintã o prioritate clarã a Comisiei Europene, aºa cum a fost ea prezentatã de altfel în obiectivele politice ale preºedintelui Jean-Claude Juncker. Problemele generate de migraþie ar putea fi abordate în comun de
cãtre Comisie, împreunã cu statele membre. Acþiunile de cooperare teritorialã prin intermediul programelor Interreg ºi strategiile macroregionale pot sã reprezinte o modalitate
de a face faþa provocãrilor generate
de migraþie ºi de
traficul de fiinþe
umane, iar acest
lucru este posibil
prin promovarea
cooperãrii instituþionale ºi administrative între UE ºi þãrile
din afara UE, de la
Marea Mediteranã.”

datã, dar se aºteaptã mai multã
implicare. „Sunt foarte multe probleme plecând de la situaþia politicã, sunt probleme de partide, de
influenþã politicã, peste tot în toate domenile. Apoi sistemul judiciar
nu este pus la punct absolut deloc. A existat o grevã de luni de
zile a avocaþilor ºi nici nu se încearcã sã se facã ceva. Economic...trebuie sã spunem clar - sunt
mari problme. Nu s-a hotãrat Serbia, deºi declarativ merge cãtre
UE, ºi pãstreazã relaþiile strânse
cu Rusia. Normal este sã ai o relaþie dar nu aºa cum o fac ei. Nu
merge asa cum ar trebui sã meargã, deºi are ºanse mari ºi asta doar
din motive politice pentru cã din
punct de vedere economic nici nu
cred cã îi face Serbiei foarte bine
sã intre în Uniune. Este opinia mea.
Se va confrunta cu probleme foar-

Parlamentarii sârbi au o
atitudine foarte curioasã...
De douã ori pe an sunt întâlniri
punctuale ale europarlamentarilor
care fac parte din Delegaþia Parlamentului European pentru relaþia
cu Serbia ºi Delegaþia Serbiei care
se ocupã cu negocierea integrãrii
în UE. Anul acesta, în primãvarã,
întâlnirea a avut loc la Belgrad, iar
rezoluþia finalã nu a fost votatã de
toþi europarlamnetarii pe motiv cã
Serbia nu ºi-a îndeplinit angajamentele. A fost un semnal care i sa dat Serbiei ºi sunt speranþe ca
aceasta sã fi luat în serios avertismentul. O analizã mai atentã se va
desfãºura luna viitoare, la Strasbourg, unde va avea loc cea de-a
douã întâlnire dintre deputaþii europeni ºi membrii Parlamentului
Serbiei. „Din pãcate, nu se obser-

vã nimic, pentru cã membrii Delegaþiei din partea Parlamentului Serbiei au o atitudine foarte curioasã,
orice încerci sã întroduci ca ºi propunere de îmbunãtãþire este
respinsã acolo. Absolut tot. Nu
existã niciun fel de criticã. În documentul care se încheie la finele acestor întâlniri nu poþi sã pui
nimic critic, deºi sunt foarte
multe de criticat, foarte greu reuºeºti sã treci ceva. La ei totul este
în regulã”, a consemnat vicepreºedintele EPP.

„La Strasbourg s-ar putea
deschide niºte capitole
de negociere”
Marinescu îºi aminteºte ºi de
ultima întâlnire de la Belgrad, când
i-a solicitat premierului Serbiei ca
acesat sã intervinã pe lângã ºeful
delegaþiei ºi sã facã apel la flexibilitate. Din pãcate, dialogul este
ceva nou pentru parlamentarii
sârbi, ei ºtiu cã trebuie sã refuze
tot. „Când am avut ultima întâlnire la Belgrad, în aceastã primãvarã, i-am solicita premierului Vucic sã explice ºefului Delegaþiei
Serbiei cã trebuie sã existe dialog
ºi cã trebuie sã existe pãreri ºi deo parte ºi de alta. Aleksandar Vucic a promis cã aºa va face...dar
nu s-a întâmplat nimic. Discursul
lui Vucic este pozitiv, dar din pãcate nu se întâmplã acelaºi lucru.
La întâlnire voi încerca sã schimbãm ceva, eu am boicotat la ultima întâlnire realizarea documentului final, pentru cã nu poþi sã ai
un document final în care se exprimã numai poziþia Serbiei. De
data aceasta o sã insist foarte tare.
Ori acceptã Serbia sã spunem în
acel documente lucrurilor pe nume,
ori mai bine sã nu mai face niciun
document, dar acest lucru nu o va
avantaja absolut deloc. Este un
semnal foarte prost. Pe de altã parte, la Strasbourg s-ar putea deschide niºte capitole de negociere.
Vom vedea... Dacã aceastã crizã a
imigranþilor nu îi va afecta, pentru
cã Uniunea va avea alte lucruri de
fãcut, în aceastã perioadã”, a subliniat Marian Jean Marinescu, membru al Delegaþiei PE pentru relaþia
cu Serbia.
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BLOG / NOTES
Notam cu ceva în urmã faptul cã,
într-un moment în care lectura pare
a-ºi redefini forma ºi rostul, în
perspectiva chiar a abandonãrii
funcþiei sale modelatoare seculare,
în ce mã priveºte mã priveºte, m-am
dedat relecturilor. Clasicilor, înainte
de toate (de la epopeile hinduiste ºi
elene, la balzacianã „Comedie
umanã”, trecând prin romanul sudamerican ºi, fireºte, neocolindu-i pe
uriaºii ruºi; Dostoievski in primis,
dar ºi Tolstoi.
Aºa am dat peste un text, cu titlul
de mai jos, STRÃINUL adicã, o
insolitã paginã din „Jurnalul” pe
care îl oferã cititorilor sãi scriitorul
ºi jurnalistul italian Roberto Saviano. Cum însemnãrile sale sunt
cvasi-identice cu propriile-mi
obsesii ivite în ceasurile re-lecturii
operei lui Albert Camus, mi se pare
instructiv sã le ofer mai jos nãzuind
cã ar putea iscodi ºi pe alþii sã
arunce, ca pe o unealtã otrãvitã,
telecomanda, ºi sã se confrunte cu
opera unuia dintre cei mai importanþi scriitori ai ultimului secol.
(G.P.).
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Camus ºi nevoia
de re-lecturi
STRÃINUL ( II)
Camus e strãin în toate privinþele. Înstrãinarea sa îl face cetãþean al reflecþiei continue.
ªi când, în 1942, publicã „Strãinul” decide sã
þinteascã asupra celei mai complexe teme: înstrãinarea omului de societate, de universul
întreg. Inflexibila ºi iremediabilã solitudine a
omului. Pe scurt, când citeºti „Strãinul”, când
citeºti despre protagonistul sãu faptul cã absolut din întâmplare ucide un arab, când citeºti cã totul se întâmplã din fatalitate, bagi de
seamã cã Camus a reuºit într-o întreprindere
imposibilã: aceea de a descrie existenþa drept
ceva ce se întâmplã. ªi a fãcut-o nu ca om
închis în demonii sãi, nu ca om separat de
lumea sa, ci ca om ce-ºi trãieºte plenar viaþa ºi
cu toate acestea a înþeles cã viaþa în definitiv
se întâmplã, fãrã motiv, fãrã vinã, pur ºi simplu se întâmplã. În „Strãinul” Meursault nu e
Camus, ci e un om fãrã geografie ºi fãrã coordonate: nu imoral, ci pierdut tocmai aºa cum
scriitorul îºi imagineazã omul vremii sale. Nu
ne place Meursault, e apatic. Apoi, într-o caldã dupã-amiazã are loc despãrþirea noastrã definitivã de personaj, în timp ce pãºeºte pe plajã, cu soarele în ochi, are o ceartã cu un arab
ºi într-o disputã îl împuºcã, omorându-l.
Meursault e arestat ºi nu cautã justificãri. E

condamnat la moarte ºi nu cautã mângâiere în
religie. Meursault îl dispune pe cel ce se aºteaptã – aproape totalitatea cititorilor – o progresie a psihologiei sale în roman, pe cel ce ar
vrea la un anumit punct sã se trezeascã ºi sã
urle cãtre lume cãinþa sa, sã-ºi explice motivele, sã se justifice, sã se apere. În schimb, firesc Meursault îºi acceptã condamnarea la
moarte, dar nu pe motiv de conºtiinþã; aºa cum
n-a putut sã-ºi hotãrascã naºterea, la fel nu va
putea sã-ºi hotãrascã nici moartea.
Am citit „Strãinul” când eram adolescent
ºi încã de atunci am fãcut atunci o reflecþie
ce a însoþit amintirea acelei lecturi. Am crezut cã în înstrãinarea pe care Meursault – ca
om – o trãieºte faþã de sine însuºi, faþã de
umanitate, faþã de univers, ar fi ºi un fel de
uºurare. Am crezut cã se iveºte – ºi încã mai
vãd aºa, în faptul de a ne simþi strãini, imposibilitatea de a simþi pânã la capãt povara responsabilitãþii, fiindcã responsabilitatea este
posibilã s-o simþim doar atunci când avem
deplina percepþie, deplina conºtiinþã a fiecãrui gest, a fiecãrei decizii. Dar dacã, în schimb,
ceea ce þi se întâmplã în mare parte are loc ºi
gata, o suporþi, dacã nu eºti tu agentul, ci
doar incitat, atunci vei putea sã trãieºti chinul
ºi urletele de urã vor putea sã-þi fie o companie plãcutã. Solitudinea este cuºca în care toate
reflecþiile lui Albert Camus au loc. Acea soli-

tudine care e poate adevãrata carte universalã de apartenenþã la neamul omenesc.
Nu trebuie sã credem cã opera unui scriitor care înfruntã la sânge viaþa ar îngãdui apoi
niºte soluþii uºoare.
Exact invers, complexitatea vieþii e cea care
îºi gãseºte spaþiu în paginile lui Camus. Iar în
„Ciuma” existã un rãspuns la „Strãinul”, un
rãspuns care pentru cine îl iubeºte pe Camus
era de aºteptat. Un rãspuns care nu consoleazã, ci explicã. Poþi sã opreºti boala, dar nu
rezolvi problema. În lume oricum se moare,
oricum se suferã. Însã cine lucreazã ºi acþioneazã spre a salva, spre a curãþa, spre a vindeca poate nu va construi o lume mai bunã, ci va
ameliora lumea în care trãieºte. „Existã frumuseþea ºi existã infernul celor oprimaþi, pe
cât posibil aº vrea sã rãmân credincios la amândouã”. Camus a scris aceste cuvinte ce sunã
diferit de „Îmi iubesc mama ºi dreptatea, dar
între mama ºi dreptate o aleg pe mama”, ºi
totuºi definesc acelaºi suflet ºi un acelaºi mod
de a simþi, de a vedea ºi de trãi lumea. Sunt
cuvinte care intrã pe sub piele, pe sub unghii,
gravate pe timpane.
Reprezintã pentru Camus coordonate, busola în viaþa sa ºi în scrierile sale.
ªi sunt coordonatele pe care cititorul le
deprinde în paginile sale. Coordonate ale unei
navigãri ce ne vor însoþi pentru toatã viaþa.

Începe
Începe selecþia
selecþia pentru
pentru Centrul
Centrul de
de Excelenþã
Excelenþã S-a stabilit numãrul membrilor
În aceastã sãptãmânã, Centrul de Excelenþã Judeþean va începe selecþia elevilor, pentru viitorul an ºcolar. Vor participa elevi ai claselor IV-XII, cu rezul-

tate foarte bune la învãþãturã în 2014/
2015, care, în afara celor laureaþi la
Olimpiadele ºcolare, trebuie sã susþinã
un concurs.
brie, pe 23 urmând sã fie afiºatã situaþia lor. În funcþie de rezultatul
concursului (numãrul de participanþi,
totalul elevilor cu punctaj de minimum 50% din cel maxim, numãrul
de cel puþin opt ºcolari calificaþi),
ISJ Dolj poate decide reconfigurarea grupelor.

Peste 30 de clase
propuse pentru
viitorul an ºcolar

Vor fi selectaþi ºcolari pentru matematicã (clasele IV-XII), fizicã
(VI-XII), chimie (VII-XII), biologie (VII, IX-XII), informaticã (VXII). În perioada 10-21 , la secretariatele instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar elevii vor depune
cererile, putând opta pentru o singurã disciplinã, pe 22 septembrie
tabelele fiind trimise pe adresa Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
la inspectorii de specialitate. Pânã
pe 24, ISJ Dolj va anunþa locurile
de desfãºurare a concursului, pe 25
fiind afiºate rapertizarea elevilor ºi
sãlile unde vor susþine probele, examinarea urmând sã aibã loc pe 26
septembrie. Dupã douã zile, se vor
anunþa rezultatele, pe 29 vor fi de-

puse contestaþiile, rezultatele acestora fiind fãcute cunoscute pe 30,
iar pe 1 octombrie se vor anunþa
componenþele grupelor, cursurile
debutând pe 3 octombrie.

Olimpicii, exceptaþi
de la examinare

Sunt ºi excepþii pentru cei care
vor sã urmeze cursurile CEJ Dolj.
Astfel, elevii calificaþi în fazele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare vor
fi admiºi fãrã a susþine examenul,
iar, în limita a cinci elevi/grupã, Comisia Judeþeanã de selecþie poate
aproba ºi admiterea celor care au
obþinut locurile I-IV la fazele judeþene. Cei aflaþi în aceste situaþii vor
depune cererea pânã pe 21 septem-

Pentru anul ºcolar 2015/2016,
sunt propuse mai multe clase de studiu. La matematicã, sunt douã clase, cu câte trei ore/sãptãmânã, la a
IV-a, acelaºi numãr la a V-a ºi a VIa, dar cu câte patru ore, în timp ce
pentru ultimii de ani de studiu gimnazial, este atribuitã câte o grupã,
numãrul orelor sãptãmânale fiind 5.
În fiecare an de liceu, este prevãzutã câte o echipã, cu ºase ore de pregãtire. La fizicã, a VI-a , o grupã cu
câte trei ore, la VII-VIII câte o serie (acelaºi numãr de ore), pentru
fiecare etapã de liceuu fiind promovatã o clasã (de patru ore). Pentru
chimie – VII-XII - cîte un grup,
diferenþa fiind fãcutã la numãrul de
ore – câte trei pentru gimnaziu, cu
una în plus pentru liceu. Biologia are
rezervatã o clasã (3 ore) pentru a
VII-a, câte una la IX-XII (patru
ore). Jumãtate de grupã, cu trei ore
de studiu, sunt pentru informaticã
(V-VIII) , iar la XI-XII este acelaºi
numãr de elevi, dar cu patru ore, la
celelalte fiind echipe întregi.
CRISTI PÃTRU

Consiliilor de Administraþie
din unitãþile ºcolare

Vineri, 4 septembrie, a avut loc ºedinþa Consiliului de
Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, care
a adoptat mai multe hotãrâri. Astfel, una dintre ele se
referã la Consiliile de Administraþie din fiecare unitate de
învãþãmânt cu personalitate juridicã. Cele de nivel gimnazial, cu un singur rând de clase ºi instituþiile preºcolare vor
avea ºapte membri în C.A., iar cele cu activitate mai mare
ºi cele de învãþãmânt profesional vor avea un Consiliu cu
nouã componenþi. La unitãþile liceale, vor fi 13 membri, iar
în învãþãmîntul special gimnazial, profesional ºi liceal vor
fi nouã persoane. Pentru instituþiile particulare, C.A. al ISJ
Dolj a propus ca la gimnaziu, ciclul primar ºi preºcolar sã
fie 7 membri în fiecare unitate, în timp ce la licee sau
post-liceale sã fie cu ºase în plus. În ceea ce priveºte
participarea personalului didactic auxiliar ºi a celui nedidactic în Consiliile Profesorale ale instituþiilor de învãþãmânt, directorii unitãþilor au obligaþia de a-i convoca
obligatoriu pe reprezentanþii acestor categorii la ºedinþele
în care se dezbat probleme specifice respectivelor categorii, cei prezenþi având drept de vot.
CRISTI PÃTRU
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educaþie / culturã
Premierã la Calafat

Orchestra de Camerã a Filarmonicii
“Oltenia” inaugureazã Stagiunea de
concerte la Palatul “Marincu
“Marincu””
Orchestra de Camerã a Filarmonicii “Oltenia” prezintã
astãzi, începând cu ora 19:00, la Palatul “Marincu” (Muzeul
de Artã) din municipiul Calafat, concertul inaugural al
stagiunii muzicale ce se va desfãºura sub genericul “Calafat, oraº-port al muzicii clasice”.
Stagiunea de concerte a municipiului Calafat va fi susþinutã de
Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Îltenia“ (dirijor Ivan Iliev),
precum ºi de alte formaþii instrumentale din cadrul Filarmonicii

craiovene. Ca urmare a parteneriatului încheiat între Filarmonica
“Oltenia” Craiova ºi Primãria Municipiului Calafat, concertele programate în stagiunea de muzicã
clasicã se adreseazã locuitorilor

din oraºul Calafat, în special comunitãþii de intelectuali care manifestã în mod consecvent interes ºi dorinþã de a participa la evenimente culturale de înaltã þinutã
artisticã.

Calafat, al doilea muncipiu
doljean care beneficiazã de
o stagiune de muzicã clasicã
Astfel, municipiul Calafat devine, dupã municipiul Craiova, cel
de-al doilea oraº din judeþul Dolj
care beneficiazã de o stagiune de
muzicã clasicã susþinutã de un ansamblu orchestral profesionist,
respectiv Orchestra de Camerã a
Filarmonicii “Oltenia” din Craiova,
alãturi de alte grupuri ºi formaþii
instrumentale ºi vocale ce reprezintã prestigioasa instituþie de concerte craioveanã.
Obiectivele proiectului vizeazã
susþinerea de concerte de muzicã
clasicã pentru locuitorii municipiului Calafat, axate pe punerea în
valoare a celor mai importante
compoziþii instrumentale din perioadele barocã, clasicã, romanticã, neoclasicã. De asemenea,
vor fi prezentate periodic concerte
de educaþie ºi de culturã muzicalã în municipiul Calafat, a cãror
adresabilitate directã ºi programe
tematice au ca grupuri de referinþã elevii din ciclurile primar ºi
gimnazial.
În programul din aceastã searã
a fost inclusã Suita “Abdelazer”Henry Purcel ºi “Stabat Mater” Giovanni Battista Pergolesi. Soliste sunt Alexandra Iosub – soprano ºi Mihaela Popa – alto.
RADU ILICEANU
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Dirijorul Ivan Iliev
Nãscut în anul 1969, în Bulgaria,
Ivan Iliev a absolvit cursurile Academiei de Muzicã din Sofia; s-a perfecþionat în domeniul dirijatului de
orchestrã cu profesorii Michael Esselstrom (la Indiana University,
2003), Victor Yampolsky (la Northwestern University) ºi Julian
Shew (la Universitatea de Stat din
Louisiana). Studiile postuniversitare le-a absolvit, de asemenea, în
SUA, ca licenþiat al Universitãþii din
Indiana; în perioada 2006 - 2008 a
urmat programul de studii doctorale al Universitãþii de Stat din Louisiana, susþinând apoi teza de doctorat la Academia Naþionalã de Muzicã din Sofia. În calitate de dirijor al
Orchestrei Simfonice a Academiei
Naþionale de Muzicã din Sofia ºi ca dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Plevna a susþinut concerte acoperind o mare varietate de
repertorii, valoarea performanþelor sale profesionale fiind unanim recunoscutã de public ºi de criticii de specialitate.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Soprana
Alexandra Iosub

Nãscutã în anul 1990, Alexandra Iosub a fost iniþiatã în tainele muzicii de la
frageda vârstã de cinci ani, când tatãl
sãu, dirijorul ºi profesorul Alexandru
Iosub, i-a pus pentru prima oarã vioara
în mânã. A continuat studiul muzicii în
cadrul Liceului de Artã “Marin Sorescu”
din Craiova. Dupã absolvirea Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti Facultatea de Interpretare Muzicalã, secþia canto, a devenit membrã a Corului
Operei Române din Craiova, unde interpreteazã inclusiv roluri solistice. Totodatã, colaboreazã cu Filarmonica “Oltenia” din Craiova, acordând o atenþie specialã repertoriului vocal-simfonic.

Orchestra de Camerã a Filarmonicii “Oltenia”
Înfiinþatã în anul 1957, Orchestra de Camerã a
Filarmonicii “Oltenia” era specializatã, la începuturile existenþei sale, în promovarea muzicii preclasice ºi clasice. În prezent, repertoriul orchestrei
s-a extins ºi s-a diversificat considerabil prin includerea unor titluri reprezentative pentru creaþia muzicalã contemporanã. Orchestra de Camerã a Filar-

monicii “Oltenia” a întreprins numeroase turnee
internaþionale, concertele susþinute în Italia, Franþa, Germania, Olanda, Bulgaria fiind unanim apreciate de cãtre public ºi critica de specialitate. De
asemenea, ansamblul a înregistrat LP-uri ºi CDuri, în colaborare cu o serie de case de discuri din
România, Bulgaria, Germania ºi Elveþia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mezzosoprana
Mihaela Popa
Nãscutã la Iaºi, în anul 1967,
Mihaela Popa a absolvit mai întâi
cursurile Liceului de Artã “Marin
Sorescu” din Craiova, secþia canto clasic (promoþia 1987), apoi
secþia Interpretare muzicalã - Canto a Departamentului de Muzicã Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova (2009). Mezzosoprana Mihaela Popa a activat, între 1986 ºi 2013, în cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini” (astãzi, Opera Românã Craiova), la
început ca artist liric, iar începând
cu 2003 deþinând statutul de solistã vocalã. Din anul 2013 deþine
funcþia de artist liric în cadrul Coralei Academice a Filarmonicii „Oltenia”, unde interpreteazã frecvent partituri solistice din repertoriul vocal-simfonic.

Programul „Bani de liceu”
va intra în derulare
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a transmis Inspectoratelor
ªcolare Judeþene note tetefonice cu
privire la derularea Programului naþional
de protecþie socialã „Bani de liceu” ºi a
Metodologiei privind examinarea stãrii
de sãnãtate a preºcolarilor ºi elevilor din
învãþãmântul de stat ºi particular autorizat, privind acordarea asistenþei medicale
gratuite ºi promovarea unui stil de viaþã
sãnãtos.. La rândul lor, inspectoratele au
transmis în teritoriu, directorilor de
unitãþi, paºii care trebuie urmaþi, în
conformitate cu legislaþia. Astfel, în ceea
ce priveºte „Bani pentru liceu”, în
perioada 15 septembrie-1 octombrie,
elevii trebuie sã depunã cererile de

acordare a ajutoarelor, urmând ca, timp
de trei sãptãmâni, sã fie desfãºurate
anchetele sociale, rezultatele finale fiind
cunoscute la începutul lunii noiembrie.
Beneficiari sunt elevii care se aflã în
întreþinerea familiilor al cãror venit brut
pe membru de familie , realizat în
ultimele trei luni anterioare depunerii
solicitãrilor, sã nu depãºeascã 150 de lei,
precum ºi cei care primesc mãsuri de
protecþie, ori se aflã sub tutelã sau
curatelã, dar cu respectarea condiþiilor
legale de venit. De asemenea, vor fi
urmãrite modurile în care sunt respectate asigurarea asitenþei medicale gratuite
ºi a sãnãtãþii elevilor.
CRISTI PÃTRU
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Dupã trei investiþii inaugurate,

reportaj

luni, 7 septembrie 2015
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

S-a încins hora de Ziua Comunei Urzicuþa
Mare sãrbãtoare, sâmbãtã, în comuna Urzicuþa. Localnicii ºi-au sãrbãtorit ziua alãturi de reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi judeþene, invitaþi din Bulgaria, care vor fi parteneri ai Primãriei Urzicuþa într-un nou proiect de
dezvoltare, dar ºi de artiºti care i-au încântat pânã
târziu, în noapte. A fost un moment de bilanþ,
pentru cã trei noi obiective l-a care s-a muncit

din greu au fost inaugurate, dar ºi un moment de
privit înainte ºi de pus bazele altor proiecte, pentru cã autoritãþile locale au ambiþii mari ºi vor sã
continue modernizarea acestei inimoase comunitãþi doljene. Focul de artificii care a încheiat a
cincea ediþie consecutivã a Zilei Comunei Urzicuþa a venit cu promisiunea cã surprizele vor fi ºi
mai multe ºi anul viitor.
s-a desfãºurat un spectacol de
muzicã popularã care i-a încântat
pe toþi. În deschidere au evoluat
formaþii de amatori din comuna
Urzicuþa ºi comunele învecinate,
tineri care nu ºi-au uitat rãdãcinile, astfel cã au cântat ºi au jucat
cu foc, apoi a fost rândul Ansamblului „Maria Tãnase” sã-i ridice
la joc pe urziceni. Cristian Bãnãþeanu, Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Nelu Bîþînã, Sanda Argint,

ªi-au strâns bucatele de pe
câmp, le-au depozitat, în hambare, aºa cã a venit momentul sã mai
ºi sãrbãtoreascã. Aºa cum s-a întâmplat în fiecare prag de toamnã
din ultimii ani, Primãria ºi Consiliul Local Urzicuþa au organizat,
sâmbãtã, Ziua Comunei, desfãºuratã sub titlul „Cununa Grâului”.
Festivitãþile, la care au participat
prefectul de Dolj, Sorin Rãducan,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Alina Tãnãsescu, preºedintele PSD Dolj, Claudiu Manda,
deputatul Ion Cãlin, noua ºefã a
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Lavinia Craioveanu, dar ºi alþi
invitaþi „de la judeþ”, au demarat
cu inaugurarea noilor obiective realizate de autoritãþile locale. Nu
una, nu douã, ci trei panglici au
fost tãiate la Grãdiniþa Nr. 2 Ionele, Terenul de sport multifuncþional, dotat ºi cu nocturnã (proiect
realizat ºi finanþat prin GAL SudOlt) ºi Centrul de îngrijire copii tip
„Aferschool” din localitate. Toate
aceste investiþii au avut la bazã proiecte realizare de angajaþi ai Primãriei Urzicuþa prin care s-a reuºit
atragerea de fonduri europene ºi
nu sunt singurele. Asta pentru cã
înainte de toate s-a lucrat la îmbunãtãþirea infrastructurii în localitate. Invitaþii s-au rãcorit puþin în
incinta Cãminului Cultural din localitate, i-au cunoscut mai bine pe
reprezentanþii localitãþii Boichinovtsi (Bulgaria), parteneri ai Pri-

mãriei Urzicuþa într-un nou proiect
ºi i-au felicitat pe reprezentanþii administraþiei locale pentru realizãri.
„În fiecare an primarul comunei
Urzicuþa ne face câte o surprizã.
Anul acesta însã au fost trei noi
investiþii inaugurate. Noi, autoritãþile judeþene, punem foarte multã bazã pe experienþa pe care o
pare, fiind unul dintre cei mai
vechi primari din judeþ ºi vom continua sã-i acordãm tot sprijinul.
Vreau sã urez La Mulþi Ani tuturor locuitorilor comunei Urzicuþa”,
a încheiat prefectul de Dolj, Sorin
Rãducan. A luat cuvântul ºi Claudiu Manda, preºedintele PSD Dolj,
care a þinut sã spunã cã, în urmã
cu trei ani, când a venit pentru prima datã la Ziua Comunei Urzicuþa,
a fost puþin stingherit de invitaþia
pentru cã ºtia cã nu avusese nici o
contribuþie la obiectivele realizate
în localitate ºi a rãmas uimit de ce
a vãzut. „Acum vin însã cu mare
drag, mulþumesc pentru invitaþie,
ºi vreau sã spun cã cele trei obiective inaugurate astãzi aratã hãrnicia echipei de la conducere ºi vã
felicitãm pe toþi, pentru cã sunteþi
un bun exemplu”, a spus Claudiu
Manda.

Spectacol de zile mari
pentru localnici
Cu mic, cu mare, localnicii sau strâns apoi pe Stadionul „Florea Martinovici” din comunã, unde

a þinut cu ochii pe cer minute în
ºir. „Vã mulþumesc tuturor pentru încrederea acordatã ºi pentru sprijin, mulþumesc consiliului local, fãrã de care nimic din
toate acestea nu s-ar fi putut face

„S-au fãcut o mulþime de lucruri în comunã, mai ales în anii
din urmã. Avem apã curentã, drumuri bune, cãminul cultural, dispensar, ce sã mai, chiar avem de
toate. Iar azi am avut parte ºi de
un spectacol care mi-a mers la
suflet”, ne-a spus, la finalul manifestãrilor, Ioana Georgescu, care,
la 76 de ani, a vãzut cum s-a dezvoltat comuna sub ochii ei.
„Chiar dacã a fost o perioadã
nu tocmai uºoarã, am þinut cont
de dorinþa oamenilor ºi s-au fãcut toate eforturile pentru a le
putea oferi un spectacol deosebit.
Pentru noi a fost o zi lungã ºi
grea, cu trei inaugurãri, dar în
acelaºi timp foarte frumoasã,
pentru cã sunt trei noi obiective
finalizate ºi sunt investiþii de care
se pot bucura atât cei mici, cât ºi
cei mari”, ne-a explicat Cristina
Cârneanu, consilier local al comunei Urzicuþa.

sunt doar câþiva dintre artiºtii care
au urcat pe scenã smulgând ropote de aplauze. Recitalul de încheiere l-a susþinut Carmen ªerban, iar cei care au rezistat pânã
la finalul spectacolului s-au bucurat ºi de un foc de artificii care i-

ºi vã promit cã anul viitor vor fi
ºi mai multe surprize pentru
dumneavoastrã”, a spus, la finalul manifestãrilor, primarul comunei Urzicuþa, Florea Grigorescu, aplaudat de toatã suflarea
adunatã pe teren.

Despre cum a fost munca de
organizare a acestei sãrbãtori ne-a
povestit Petre Petrean: „A fost puþin obositor, dar faptul cã la ora
asta, puþin dupã 20.00, sunt aici
peste 800 de oameni care se simt
bine, înseamnã cu nu am muncit în zadar... Este a cincea ediþie
consecutivã a Zilei Comunei Urzicuþa, manifestarea a luat amploare, motiv pentru care ºi noi
am învãþat de la un an la altul,
am cãutat sã ne organizãm din ce
în ce mai bine ºi sã aducem artiºti
pe placul locuitorilor. Încercãm
mereu sã ne pãstrãm tradiþiile, dar
ºi sã ne ridicãm la standardele unei
comunitãþi moderne, dinamice,
aºa cum o demonstreazã ºi investiþiile inaugurate astãzi”.
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La Cetate – turismul, cultura ºi
agricultura, o triadã câºtigãtoare!
Aºezatã într-o zonã agricolã dintre cele
mai fertile ºi beneficiind de vecinãtatea
marelui fluviu, comuna Cetate dovedeºte ºi, în prezent, cã privind doar spre viitor are ºansa sã fie în topul celor mai
dezvoltate localitãþi doljene. Investiþiile

în infrastructurã, exploatarea avantajelor date de þãrmul Dunãrii, susþinerea
sportului prin formarea unei echipe locale de fotbal, ce poate proba profesionalismul sunt câteva dintre ultimele proiecte ce au prins contur.

Marin Duþã
Numitã „Ulmi”, anterior descoperirii vestigiilor geto-dace, comuna Cetate asimileazã, astãzi, din
plin, transformãri profunde graþie unei administraþii chibzuite ºi
fãcutã în interesul celor aproximativ 6.000 de locuitori. Situatã
în sud-vestul þãrii, în lunca Dunãrii, pe un cernoziom de cea mai
bunã calitate, comuna Cetate este
vizitate de tot mai mulþi turiºti în
perioada estivalã. Debutând în
urmã cu 5 ani, necesitatea realizãrii unui spaþiu la malul fluviului
albastru pentru plajã ºi agrement

O agriculturã a gospodarilor

a cunoscut în aceastã varã confirmarea când, a fost cea mai mare
afluenþã de turiºti. Peste 70 de umbreþule acoperite, rustic, cu stuf,
sute de ºezlonguri, terasã estivalã, un nisip arzãtor ºi foarte fin,
dãruit din plin de Dunãre ºi îngrijit periodic au fost la mare cãutare pentru turiºtii care au încercat
plaja de la Cetate. Cea mai mare
parte dintre ei a revenit, an de an,
dovadã fiind ocuparea zonei din
ce în ce mai mult.

vorbeºte de la sine: peste 140 milioane de lei vechi/ha. Culturile de
rapiþã, grâu, porumb au dat în acest
an printre cele mai bune producþii
la hectar fiind zona care „ridicã”
raportãrile Direcþiei pentru Agriculturã Dolj cãtre ministerul de resort.

Indiferent pe care ieºire a
Cetãþii o luãm, zãrim mase compacte de terenuri agricole. Solul
deosebit de fertil, un cernoziom de
cea mai bunã calitate, a atras interesul unor puternici investitori agricoli. Numãrul ºi calitatea utilajelor
agricole în care aceºtia au investit
fac dovada cã, în Cetate, agricultura ºi-a recâºtigat rolul de odinioarã ºi cã, localnicii, nu au decât de
câºtigat. Însãºi valoarea la care se
tranzacþioneazã terenurile agricole

Investiþii în turismul local
Pornind din faþa primãriei Cetate, turiºtii, ºi nu doar ei, au la dispoziþie un drum asfaltat, care duce
cãtre malul Dunãrii. Pânã la plajã,

vizitatorii pot admira conacul boierului Barbu Drugã, fost mare proprietar de pãmânt din zonã, denumit de localnici „Castelul lui Drugã”. Construcþie ce îmbinã stilurile gotic ºi baroc, foarte bogat ornamentatã cu vechile coloane îmbracate în trandafiri. Mai jos, se
poate poposi la Portul Cultural Cetate, locaþie unde zeci de autovehicule cu numere de înmatriculare
din mai toatã þarã puteau fi vãzute
în aceastã varã, semn al unei bune
promovãrii a comunei Cetate.
Aici, pânã în anul 1959, a funcþionat un port cerealier, dezafectat
ulterior ºi folosit în continuare pânã
în 1978 ca unitate militarã de grãniceri, unitate care apoi a fost ºi ea
mutatã ºi a funcþionat într-un imobil situat la hotarul dintre satele Moreni ºi Fântâna Banului.
Amenajarea turisticã a Lacului
Rãþãrie, prin accesarea de fonduri
europene, vine sã întregeascã viziunea conducerii administraþiei locale în promovarea Cetãþii.

Dorel Stoica,
cooptat la echipa localã
Sâmbãtã, 05.09.2015, începând
cu ora 11.00, pe terenul de fotbal
din comuna Cetate s-a desfãºurat
meciul din Liga a IV-a, Seniori, sezon 2015-2016, etapa 3 dintre A.S.
Tractorul Cetate ºi C.S. Recolta
Ostroveni. Cei trei sute de spectatori au avut bucuria sã vadã la echipa gazdã evoluþia unui mare jucãtor: Dorel Stoica. Purtãtor al tricoului cu nr. 6 ºi jucând pe post
de mijlocaº defensiv, fostul naþional a oferit coechipierilor majoritatea paselor de gol. Gazdele au
câºtigat cu 1-0, prin chiar penalty-ul transformat de Dorel Stoica
în minutele de prelungiri. Nãscut
la 15 decembrie 1978, Stoica a fost
convocat de 4 ori la Naþionalã. Pentru colegii de la A.S. Tractorul
Cetate este modelul de echilibru ºi
devotament în cariera sportivã, iar
ocuparea locului 5 în clasamentul
grupei le dã mari speranþe jucãtorilor cã pot accede mai sus. Alãturi de alþi 6 jucãtori aduºi din Severin, Stoica se antreneazã pe stadionul din Cetate ºi promite cã
echipa A.S. Tractorul Cetate va
urca cât mai repede în clasament
ºi vor forma, în cel mai scut timp,
o echipã omogenã, bine sudatã.

Când faptele vorbesc
Este unul dintre cei mai longevivi primari din Dolj. Iluminatul public modern, alimentarea cu
apã, modernizarea centrului medico-social, a ºcolilor, construirea unei noi grãdiniþe ºu înfiinþarea unui centru de informaticã

în cadrul Liceului Teoretic
“Gheorghe Vasilichi” sunt ultimele dintre realizãrile primarului Marin Duþã. Într-o comunã
cu oameni chibzuiþi ºi muncitori,
iar târgul de sãptãmânã o probeazã din plin, Cetatea nu putea
ajunge la dezvoltarea de astãzi,
fãrã anvergura unui primar ca
Marin Duþã ºi fãrã sprijinul echipei, cu care ºtie sã facã administraþie în folosul locuitorilor.
Privind, acum, spre toamna ceºi face simþitã prezenþa, localnicii zãresc mai mult decât atât.
Ei simt cã, încã, un an este pe

cale sã se încheie, cu bune ºi
rele. Atât timp cât hambarele
sunt pline, orãtãniile acoperã bãtãtura, iar damigenele nu dau
voie aerului sã ocupe loc prea
mult, înseamnã cã, truda de peste an a meritat. Zecile de copilaºi, care încearcã sã înveþe primii paºi pe aleile din comunã, dau
celor din Cetate sentimentul cã,
o nouã generaþie va fi gata, mai
târziu, sã ducã destinele localitãþii pe mai departe. Tot aºa cum
Dunãrea, adeseori tãcutã, îºi vede
de destinul sãu milenar lângã o
comunã ce are o istorie bogatã.
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51% dintre britanici
vor ieºirea þãrii lor din UE
Majoritatea britanicilor sunt
acum pentru pãrãsirea Uniunii
Europene de cãtre þara lor în
contextul preocupãrilor legate de
imigraþie, indicã un sondaj de
opinie dat publicitãþii sâmbãtã,
semnalând o schimbare de opinie
înainte de referendumul privind
apartenenþa Marii Britanii la
blocul celor 28. Sondajul, realizat
de Survation pentru Mail on
Sunday, indicã faptul cã 51%
dintre respondenþi vor ca Marea
Britanie sã iasã din UE, în timp
ce 49% vor sã rãmânã, votanþii
indeciºi fiind excluºi. Deºi
rezultatele sunt în marja de
eroare, precedentul sondaj
comparabil, realizat la sfârºitul
lui iunie ºi începutul lui iulie,
indica faptul cã 54% dintre
britanici sunt pentru rãmânerea
în UE ºi 45% vor ieºirea din
blocul comunitar. Prim-ministrul
David Cameron a promis sã
renegocieze relaþiile Marii
Britanii cu UE înainte de
referendumul care ar urma sã
aibã loc înainte de sfârºitul lui
2017. Principalul partid anti-UE,
UKIP, susþine însã cã guvernul nu
poate gãsi o soluþie la migraþia
forþei de muncã în Marea
Britanie, garantatã de unul dintre
principiile de bazã ale UE.
Potrivit Survation, sondajul
realizat pentru Mail on Sunday
este primul din noiembrie 2014 în
care tabãra celor care doresc
ieºirea din UE conduce. De
asemenea, potrivit firmei de
sondare, o “minoritate semnificativã” de votanþi care doresc
rãmânerea în UE ar putea sã-ºi
schimbe opinia dacã criza
migraþiei se va înrãutãþi. Sondajul a fost efectuat la 3 ºi 4
septembrie pe un eºantion de
1.004 adulþi.

Încã o mie de refugiaþi
au trecut graniþa din Ungaria
spre Austria ieri dimineaþã
Aproximativ o mie de refugiaþi din Orientul Mijlociu au
trecut ieri dimineaþã pe jos
frontiera austro-ungarã, dupã ce
au fost aduºi cu trenul din
diferite puncte ale Ungariei, a
relatat poliþia austriacã. În total,
peste 3.000 de refugiaþi au ajuns
ieri în zona frontierei în dreptul
oraºului austriac Nickelsdorf.
Aproximativ 1.500 dintre aceºtia
s-au deplasat cu autobuzele în
cursul dimineþii spre diferite
centre amenajate în Viena,
Austria Inferioarã ºi Austria
Superioarã ºi pot sã-ºi continue
drumul spre Germania, dacã
doresc. Sute de refugiaþi veniþi
din Ungaria au cãlãtorit cu
trenul regional de la Budapesta
la Hegeyshalom, un oraº în
apropiere de graniþã, de unde ºiau continuat drumul pe jos pe
ultimii 10 kilometri spre Nickelsdorf. „În acest moment existã
1.800 de persoane în jurul
Nickelsdorf”, a declarat în
cursul dimineþii de ieri pentru
agenþia de presã APA adjunctul
ºefului poliþiei regionale,
Christian Stella. Cu aceºti nou
sosiþi, numãrul celor 10.000 de
refugiaþi pe care Austria prevedea sâmbãtã sã-i primeascã a
fost atins.
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Merkel ameninþã cu proceduri judiciare statele
UE care încalcã acordurile cu privire la refugiaþi
Angela Merkel a ameninþat cu proceduri judiciare statele membre UE care încalcã acordurile cu privire la refugiaþi, întro conferinþã de presã, la Essen, o comunã din landul Saxonia Inferioarã (nordvest), la finalul cãreia mai mulþi imigranþi
sirieni i-au mulþumit. Cancelarul german
a anunþat cã va continua sã poarte negocieri “intense” cu omologii sãi europeni
pe tema crizei refugiaþilor din Europa, aflatã în plinã desfãºurare. Ea a subliniat cã
toate sarcinile ºi responsabilitãþile aferente afluxului de imigranþi este necesar sã
fie distribuite corect între statele membre
UE, pentru a asigura o “distribuire corectã a poverii”. “Politica în vigoare în Europa cu privire la azil nu funcþioneazã”, a
declarat ea pentru “Funke Mediengruppe”, o organizaþie media din Essen.
“Acest întreg sistem va avea nevoie sã
fie revizuit”, a avertizat cancelarul. Merkel a anunþat joia trecutã, împreunã cu preºedintele francez Francois Hollande, cã obligativitatea
cotelor de distribuire a imigranþilor este necesarã
pentru a face faþã numãrului de imigranþi din toate
statele UE. Ea a subliniat cã aceastã crizã a refugiaþilor ºi provocãrile ei pot sã fie soluþionate doar
dacã Europa cultivã o responsabilitate comunã ºi
a îndemnat majoritatea statelor membre UE sã renunþe la refuzul de a primi imigranþi. Ea a subliniat
totodatã cã existã aºteptarea ca naþiunile UE sã se
ridice la înãlþimea Convenþiei de la Geneva cu pri-

vire la refugiaþi, reiterând ameninþarea cã va iniþia
proceduri judiciare împotriva statelor care încalcã
politica europeanã în domeniul imigraþiei. “Toatã
Europa se va supune încercãrii, conform mãrimii ºi
puterii economice a fiecãrei þãri”, a declarat ºefa
Guvernului german. Cancelarul a adãugat cã refugiaþii care fug din calea rãzboiului ºi tulburãrilor
politice din þãrile lor de origine vor fi trataþi în mod
diferit faþã de imigranþii “economici”. “Cei care au
o perspectivã realã sã rãmânã aici urmeazã sã fie
triaþi rapid ºi distribuiþi între statele noastre mem-

ber”, a spus ea. Zeci de sirieni au venit
la Essen pentru a-i mulþumi cancelarului cã a acceptat imigranþi din Siria, de
unde, cei patru ani de rãzboi au obligat
milioane de oameni sã plece. Osama
Khal, care a participat la eveniment, a
declarat cã ei toþi vor sã-i “mulþumeascã doamnei Merkel cã a anunþat cã Germania va primi refugiaþi sirieni”. Protestatari de extremã dreapta ºi-au fãcut,
de asemenea, apariþia, în cursul vizitei
lui Merkel la Essen ºi i-au întrerupt discursul, în mai multe rânduri, cu huiduieli. Neonaziºtii au ridicat un steag al
aripii de tineret a Partidului Naþional
Democratic din Germania (NPD, de extremã dreapta). Merkel a subliniat, în
discursul pe care l-a susþinut, asupra
problemei intensificãrii extremismului
de dreapta. Ea a avertizat cã Germania
se aflã din nou sub ameninþarea terorismului ºi radicalizãrii populaþiei prin ideologii de
naturã fascistã. “Trebuie sã fim atenþi ºi sã þinem
sub observaþie ultimele evoluþii ºi sã ne opunem
totdatã acestora în mod hotãrât”, a subliniat ea.
Cancelarul a adãugat cã este necesar sã nu se repete o “ruºine” ca seria de crime comise de miºcarea Clandestinitatea Naþional Socialistã (NSU). Ea
ºi-a reiterat “toleranþa zero” faþã de incitarea la urã
ºi xenofobie, subliniind cã atacurile împotriva locuinþelor imigranþilor ºi solicitanþilor de azil vor fi
urmãrite penal cu întreaga greutate a legii.

Petro Poroºenko: Acordurile de la Minsk
au fost respectate pentru prima datã în estul Ucrainei
Preºedintele ucrainean Petro Poroºenko a apreciazã cã acordurile de
pace au fost respectate - pentru prima datã – sãptãmâna trecutã, în estul þãrii, o zonã aflatã sub controlul
separatiºtilor proruºi, unde rebelii au
anunþat o „remaniere” a conducerii
lor politice. „Am o veste bunã. De o

sãptãmânã, nu se mai trage pe front.
Este prima sãptãmânã în care acordurile de pace de la Minsk sunt aplicate”, a declarat Poroºenko. Existã
în continuare militari care mor în zona
de conflict, „aruncaþi în aer de mine
artizanale sau în accidente rutiere, dar
nu în lupte”, a subliniat el. „Acest

lucru ne dã speranþa cã eforturile
noastre vor contribui la construirea
unui stat eficient”, a continuat ºeful
statului ucainean, în timpul unei vizite la un centru de recrutare de candidaþi la un post în Parchet. Poroºenko a fãcut acest anunþ în contextul în care Denis Puºilin, emisarul „republicii populare” de la Doneþk
(DNR) la negocierile de pace, l-a înlocuit la ºefia „parlamentului” local
pe Andrei Purghin, mai radical ºi mai
autonom, potrivit unui site separatist. Aceastã „remaniere” - un rezultat al unei lupte pentru putere catalogatã drept „loviturã de stat” de
cãtre presã, bloggeri ucraineni ºi separatiºti - ar putea, în opinia unora,
sã explice acalmia din zona de conflict. ªeful DNR Aleksandr Zaharcenko a declarat sâmbãtã, la rândul sãu,
cã „nu existã nicio alternativã” la
acordurile de pace de la Minsk, semnate în februarie, în urma unei medi-

eri franco-germane. „Toate celelalte
opþiuni ar antrena morþi fãrã sens,
pagube ºi o prãbuºire economicã”, a
subliniat Zaharcenko, într-o declaraþie publicatã pe site-ul „oficial” rebel.
Acordurile de la Minsk au condus la
intrarea în vigoare a unui armistiþiu,
de la jumãtatea lui februarie, dar care
a fost încãlcat în mod frecvent. Rãzboiul civil din Ucraina s-a soldat, începând din aprilie 2014, cu peste 6.800
de morþi. Grupul de contact - alcãtuit
din reprezentanþi ai Kievului, Moscovei ºi Organizaþiei pentru Securitate
în Europa (OSCE) ºi emisari ai separatiºtilor - a convenit în mod verbal, la
sfârºitul lui august, o nouã respectare armistiþiului, începând de la 1 septembrie, o înþelegere în general respectatã. Însã, conducãtorii separatiºti
au anunþat, sâmbãtã, moartea unui
civil, cu o zi înainte, în apropiere de
bastionul rebel Doneþk, în urma unor
„tiruri ale armatei ucrainene”.

Coaliþia arabã îºi intensificã raidurile aeriene în Yemen dupã atacul rebel soldat cu moartea a 60 de militari
Coaliþia arabã condusã de Arabia Sauditã ºi-a
intensificat raidurile împotriva rebelilor din Yemen,
a doua zi dupã uciderea a 60 de militari într-un atac
cu rachetã, cea mai mare pierdere de vieþi omeneºti
de la începutul intervenþiei sale în aceastã þarã.
Emiratele Arabe Unite (EAU) au înregistrat cea mai
grea pierdere, cu 45 de morþi, urmate de Arabia
Sauditã (10) ºi Bahrein (5), în urma atacului rebelilor care, conform unor surse militare ºi a unui ministru din EAU, au lansat o rachetã sol-aer asupra
unei baze a coaliþiei de la Safer, în provincia Marib.
EAU, unul dintre principalii piloni ai coaliþiei, au
decretat trei zile de doliu ºi drapelele au fost coborâte în bernã dupã aceastã „vinere neagrã”, cea
mai gravã loviturã datã armatei acestui stat de la
obþinerea independenþei, în 1971. Pentru Arabia
Sauditã sunt primele victime înregistrate în rândul
forþelor sale de când a preluat conducerea, în martie, a unei coaliþii arabe care lanseazã lovituri aeriene asupra rebelilor ºiiþi susþinuþi de Iran pentru ai împiedica sã preia controlul þãrii. Drept represalii
pentru atacul de vineri, avioanele saudite ºi din

Emirate ºi-au intensificat sâmbãtã raidurile asupra
poziþiilor rebelilor Houthi ºi a aliaþilor lor, unitãþile
armate rãmase fidele fostului preºedinte Ali Abdullah Saleh. Acestea au atacat cartierul general al
forþelor speciale de la Sanaa ºi depozite de armament de pe douã coline din apropierea capitalei
controlate de rebeli, provocând explozii, potrivit
martorilor. Deasupra locurilor bombardate se înãlþau coloane de fum, iar locuitorii din zonã, panicaþi, s-au retras în locuinþe. „Sunt raidurile cele mai
violente de la Sanaa” de la începutul campaniei
aeriene arabe de la 26 martie, conform unui responsabil local. Avioanele au vizat ºi poziþii de la
Bayhan, la sud de Marib, provocând moartea a 12
rebeli. Este locul de unde s-a lansat racheta care a
lovit baza coaliþiei, susþine un responsabil provincial ºi un ofiþer. Coaliþia arabã a intervenit în Yemen pentru a-l susþine pe preºedintele Abd Rabbo
Mansour Hadi, nevoit sã i-a drumul exilului în Arabia sauditã vecinã din cauza faptului cã rebelii
Houthi au reuºit sã cucereascã regiuni mari în urma
unei ofensive lansate în iulie 2014. Dupã aproape

cinci luni de raiduri aeriene intensive, coaliþia a
adus un sprijin la sol forþelor armate fidele preºedintelui exilat, ceea ce a permis ca de la jumãtatea
lui iulie sã fie recucerite cinci provincii din sud ºi
sã se realizeze o mobilizare militarã la Marib în vederea unei eventuale ofensive spre Sanaa ºi regiunile din nord aflate sub controlul rebelilor. În ciuda
pierderilor mari, EAU ºi Arabia Sauditã s-au declarat hotãrâte sã punã capãt o datã pentru totdeauna insurecþiei rebelilor.
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Anunþul tãu!
S. C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL organizeazã concurs în
vederea ocupãrii postului vacant de
ºofer, perioadã nedeterminatã, în
data de 28.09.2015. Concursul se va
desfãºura la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL din str. Calea
Bucureºti, nr. 51, dupã cum urmeazã: - în data de 28.09.2015 ora 11.00,
proba scrisã; - în data de 30.09.2015,
ora 11.00, interviu. Dosarele se vor
depune pânã la data de 23.09.2015,
orele 10.00, la sediul SC PIEÞE ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. Tematica ºi condiþiile de participare vor fi afiºate la sediul societãþii.
Relaþii suplimentare la numãrul de
telefon 0251/410696.
RÃDUCÃ CÃTÃLIN anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM DOLJ – nu este necesarã efectuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efectuarea evaluãrii adecvate – în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul «CONSTRUIRE SERVICE AUTO PARTER
ªI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LATURA DE EST ªI SUD» propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str.
Bariera Vâlcii, nr. 319, titular RÃDUCÃ CÃTÃLIN. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada, Petru Rarerº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
14.09.2015.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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OFERTE SERVICIU

SOCIETATE ANGAJEAZÃ
MUNCITORI SPAÞII VERZI.
PERMISUL DE CONDUCERE PREZINTÃ AVANTAJ.
TELEFON: 0745/318.488.
ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/
2014, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã concurs în data de
29.09.2015 ora 9,30 la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:
- 4 posturi vacante de bibliotecar studii superioare gradul IA –pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Prelucrarea Colecþiilor;
- 2 posturi vacante de bibliotecar studii superioare gradul IA – pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serv.Biblioteca Academician Dan Berindei;
- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare debutant- pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Depozit General Sãli de Lecturã;
- 1 post vacant de bibliotecar studii medii treapta IA –pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Depozit General Sãli de Lecturã;
Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 29.09.2015 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Conditii generale:
- are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
- cunoaste limba românã, scris si vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,
contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superioare gradul IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- vechime : minim 2 ani
Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superioare debutant
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- fãrã vechime
Condiþii de înscriere ºi participare- bibliotecar studii medii treapta IA
- studii medii –absolvite cu diplomã de bacalaureat
- vechime: minim 6 luni
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit
legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor
specifice;
4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;
6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau
de cãtre unitãtile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în
vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are
antecedente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data
desfãºurãrii primei probe a concursului.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 21.09.2015, ora 14,00 la
sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu
nr.9- Biroul Resurse Umane.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane, telefon : 0251/532267.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
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
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

Vând casã locuibilã comuVând garsonierã cu îmbu- na Periºor + dependinþe,
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã) apã curentã, canalizare la
Telefon: 0741/116.815.
poartã, teren 5500 mp, licu pruni, vie. Telefon:
CAMERE CÃMIN vadã
0765/291.623.
Vând camerã cãmin str. Put- Vând casã Mogoºeºti nei. Telefon: 0768/437.838; Goieºti. Telefon: 0760/
0763/506.962.
024.474; 0351/460.839.
APARTAMENTE Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco- m.p. + casã centralã pe lemmandate etaj 1. Telefon: ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
0763/857.756.
769.467.
Vând apartament 2 camere decomandate, microcen- Vând casã 350 mp Catartralã, coloanã apã separat, giu. Telefon: 0770/928.527.
etaj 4/10- Ciupercã. Telefon: Vând casã 5 camere, Iºalniþa, vad comercial negocia0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, bil. Telefon: 0766/325.453.
ultralux, A.C., internet, reno- Casã Seaca de Câmp ultravat complet. Telefon: 0762/ central 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila109.595.
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca- comercial. Preþ 70.000 lei.
mere, decomandat, zona Telefon: 0351/455.617.
Ramada. Preþ 70.000 de VÂND casã Mîrºani. Telefon:
euro negociabil. Telefon: 0732/089.127; 0732/651.113.
0769/477.662.
Vând sau schimb casã (vaVând apartament 4 came- riante). Telefon: 0760/
re, bilateral, ultracentral. Te- 996.967.
lefon: 0721/290.286.
Vând casã cu 3 camere +
Vând apartament 3 camere anexã cu 2 camere ºi teren
decomandate Brazdã parter. 2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
Telefon: 0762/280.739.
22.000 Lei negociabil. TeleCASE
fon: 0761/546.959.
Casã mare boiereascã cu Vând casã Rânca, demisol,
toate utilitãþile superîmbunã- parter + etaj 1 + mansardã tãþitã în comuna Lipovu cu 5 camere, 2 bãi, 1 living cu
teren 7000 mp. Telefon: bucãtãrie open space, 3
0764/492.029.
balcoane, centralã pe lemVând casã boiereascã ne ºi centralã electricã. Grãmare - central, pretabilã cli- dinã cu grãtar. Situatã la 50
nicã, pensiune, firmã. Tele- m de pârtia de ski de la hotel Onix. Telefon: 0766/
fon: 0741/219.483.
Dioºti, casã superbã - 3 ca- 250.327.
mere ºi dependinþe, teren Vând casã comuna Calo3500 mp. Telefon: 0722/ pãr nr. 241, teren 2800 mp.
336.634.
Telefon: 0767/840.722.

Particular vând casã Craiova 5 camere încãlzire centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/271.285.

TERENURI

Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negociabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mânãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren 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. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
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În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova organizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant, în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de magaziner din cadrul Serviciului Adminstrativ.
Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 01.10.2015, ora 10,00;
- interviul – 06.10.2015, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
- are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
- cunoaste limba românã, scris ºi vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârþite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice :
- studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 23.09.2015, ora 16,00
la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova din str. Constantin Lecca, nr. 32.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U”
Craiova, Serviciul Administrativ sau la telelefon 0251/413827.
Vând 2 loturi 500 mp cartier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Logan culoare roºie, fabricaþie 2008, 40.000 km parcurºi. Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru programul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã 90.000 km, 4000 RON negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzina, 07.2009. Superîntreþinutã, distribuþie schimbatã recent, ulei, filtre, plãcute frânã, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio 2003 full, Vând maºini de tricotat recti1800 euro negociabil. Tele- linie ºi circular. Preþ bun. Tefon: 0766/899.363.
lefon: 0745/589.825.
VÂNZÃRI UTILAJE Vând cãruþ sport copii, maºinã de spãlat Alba Lux, barVÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de 5,2. cã artizanalã, camerã autoPreþ negociabil. Telefon: .Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
0772/096.357.
Vând 1+1/2 sobã teracotã
CUMPÃRÃRI AUTO verde nemontat, Tv color D
Cumpãr de la unic proprie- 102 cm, polizor 2500 Waþi
tar auto TICO, euro 2, sau diafilm, pat mecanic + salMATIZ, euro 4. Telefon: tea. 0768/083.789.
0771/290.539; 0351/ Vând þiglã Jimbolia cãpriori
460.075.
ºi cãrãmidã din demolãri.
VÂNZÃRI DIVERSE Telefon: 0722/ 943.220.
Vând douã locuri de veci ci- Cort 4 persoane, douã commitir ªeþu – Sinaia - Izvor, partimente ºi verandã, douã
cripte suprapuse, lucrare aragaze voiaj, ºubã îmblãmarmurã. Telefon: 0722/ nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele- Vând robot patiserie 3 funcmentul, televizor color Filiphs þii (malaxor, creme, spume)
100 lei, bicicletã copii 50 lei, bol inox 6 litri marcã Germa2 gropi fãcute Romaneºti. nia, cuier hol. Telefon: 0752/
236.667.
Telefon: 0729/977.036.
DOUÃ locuri de veci, Si- Vând putinã de salcâm
neasca. Telefon: 0733/ avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
065.141.

Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ 245 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4 ochiuri, calorifere fontã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
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9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu 20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446918.
Vând 2 locuri de veci în Ungureni - zona Oblemenco.
Telefon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200 lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte 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. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dezvoltate cu 5 rame cu puiet Podari, telefon: 0720/
115.936.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsite, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/964.686.

Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
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 cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2 camere decomandate, Craioviþa Nouã-Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer condiþionat. Telefon: 0728/012.055
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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.

ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã
concurs în data de 30.09.2015 ora 9,30 la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:
- 1 post vacant de inginer de sistem software gradul IA – pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane- Birou Resurse umane;
- 1 post vacant de economist gradu II – pe perioadã nedeterminatã în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-Achiziþii.
Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 30.09.2015 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Conditii generale:
- are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
- cunoaste limba românã, scris si vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare
abilitate;
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,
contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite
cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în
care a intervenit reabilitarea.
Condiþii de înscriere ºi participare – inginer de sistem software gradul IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã- respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare / tehnologia informaþiei / tehnologii ºi sisteme de telecomunicaþii / reþele ºi software de telecomunicaþii / automaticã ºi informaticã aplicatã /
inginerie electricã ºi calculatoare;
- vechime: minim 2 ani în studiile absolvite

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane, telefon : 0251/
532267.

trica) unde gãsiþi bijuterii
MATRIMONIALE lucrate manual, cu argint
Pensionar, 66/ 1,60, caut la schimb ºi manopera/
femeie decentã, loialã de la obiect. Telefon: 0351/
þarã sã împart viaþa, sã-mi 423.493.
umple golul ºi singurãtatea.
PIERDERI
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.
Pierdut Legitimaþie stu-

dent eliberatã de FaculCaut o persoanã care sã mã tatea de Asistenþã Meîngroape. Îi plãtesc dãrile blocu- dicalã Craiova pe nului, îi rãmâne pensia ºi locul de mele VLAD TEODOR.
Se declarã nulã.
veci. Telefon. 0762/728.493.

DIVERSE

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Condiþii de înscriere ºi participare – economist gradul IA
- Studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul ºtiinþe economice;
- Vechime: minim 1,6 ani în ºtiinþe economice;
- cunoºtinþe operare PC – dovedite cu certificat.
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei
publice organizatoare;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit
legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;
4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;
6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane
în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are
antecedente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la
data desfãºurãrii primei probe a concursului.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 22.09.2015 ora 14,00
la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Resurse Umane.

Închiriez sau vând aparta- Singura argintãrie din
ment 2 camere Valea Ro- Craiova, situatã în Valeaºie îmbunãtãþit. Telefon: Vlãicii (vis-a-vis de Elec0351/433.875.

Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului.
Telefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.
Garsonierã complet mobilatã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozitate. 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 garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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PRELIMINARII EURO 2016 – GRUPA F – ETAPA A 7-A

O remizã urâtã, dar calificare aproape rezolvatã
Dupã vizita de la Budapesta, “tricolorii” întâlnesc în aceastã searã,
pe Arena Naþionalã, “lanterna” Grecia. Meciul va fi de la ora 21:45, pe TVR 1
Naþionala României a fãcut un pas mare
spre calificarea la turneul final al CE 2016,
remizând fãrã goluri, sâmbãtã searã, pe terenul rivalei Ungaria.
Miza uriaºã sau neptinþa celor douã combatante ne-au pus pe tapet o partidã ternã,
cu ocazii puþine, vinovaþi de asta fãcânduse în special maghiarii, preocupaþi mai degrabã sã nu primeascã gol decât sã înscrie.
În pofida faptului cã ierarhia nu îndemna
nicidecum la asta.
Marile oportunitãþi ale gazdelor au fost
semnate de Szalai (30), reflex formidabil al
lui Tãtãruºanu, ºi Guzmics, în repriza secundã, reluare cu capul peste poartã, în timp ce
noi ne putem lãuda doar cu un ºut excelent
al lui Torje (min. 79; cel mai bun “tricolor”),
scos de veteranul Kiraly.
Înainte de pauzã, România putea primi penalty dupã
ce Papp a fost faultat evident în careu de Fiola.
La Budapesta a debutat în tricoul naþionalei Budescu, fotbalistul Astrei înlocuindu-l în minutul 78 pe Sânmãrtean.

Celelalte rezultate ale grupei: Insulele Feroe – Irlanda de Nord 1-3 (Edmunsson 36 / Mc Auley 12, 71, Lafferty 75), Grecia – Finlanda 0-1 (Pohjanpalo 75).

Pentru România, aºa cum am anunþat deja în subtitlul
matreialului, urmeazã meciul de azi cu Grecia, care a mai
trãit încã o ruºine vineri, fiind depãºitã cu 0-1, la Atena,
de Finlanda.
Dupã aceastã etapã, România a pierdut ºefia grupei,
urmare a victoriei Irlandei de Nord în Feroe, 3-1.

Grupa B: Cipru – Þara Galilor 0-1 (Bale 82), Belgia – Bosnia
3-1 (Fellaini 23, De Bruyne 43, Hazard 78 pen. / Dzeko 15),
Israel – Andorra 4-0 (Zahavi 3, Biton 22, Hemed 26 pen., Dabbur 38).
Clasament: 1. Þara G. 17p, 2. Belgia 14p, 3. Israel 12p, 4.
Cipru 9p, 5. Bosnia 8p, 6. Andorra 0p.
Etapa viitoare – asearã dupã închiderea ediþiei: Þara G. –
Israel, Cipru – Belgia, Bosnia – Andorra.
Grupa H: Azerbaidjan – Croaþia 0-0, Italia – Malta 1-0 (Pelle
69), Bulgaria – Norvegia 0-1 (Forren 57).
Clasament: 1. Croaþia 15p, 2. Italia 15p, 3. Norvegia 13p, 4.
Bulgaria 8p, 5. Azerbaidjan 5p, 6. Malta 1p.
Etapa viitoare – asearã dupã închiderea ediþiei: Norvegia
– Croaþia, Italia – Bulgaria, Malta – Azerbaidjan.

Naþionala U21,
“corectatã” de bulgari
Reprezentativa
rezervatã juniorilor sub
21 de ani a fost învinsã,
vineri searã, la Târgu
Mureº, cu scorul de 2-0
de Bulgaria, în al doilea
meci din preliminariile
Euro 2017 – grupa 5.
Succesul oaspeþilor a fost adus de
reuºitele lui Gheorghi Mincev (16) ºi Nikola
Kolev (88), într-un meci încheiat în inferioritate numericã de echipa pregãtitã de Cristi
Dulca, dupã eliminarea lui Sorin Tãbãcariu,
în minutul 53, pentru un fault în postura de
ultim apãrãtor.
Echipa “tricolorilor” în acest meci:
Cojocaru – Bãlaºa, Hodorogea, Boldor,
Manea – Nedelcu, Tãbãcariu – Pãun, Mitriþã
(Rotariu 70), Fl. Tãnase (Tudorie 81) –
Puºcaº.
Mâine, România va evolua, “afarã”, în
compania Armeniei, formaþie pe care au
învins-o cu 3-0 în startul acestor calificãri.
Clasament: 1. Þara Galilor 6p (2j), 2.
România 3p (2j), 3. Bulgaria 3p (2j), 4.
Danemarca 0p (0j), 5. Luxemburg 0p (1j), 6.
Armenia 0p (1j).

Stadion: Groupama Arena – Budapesta.
Kiraly – Fiola, Juhasz (GuzTãtãruºanu – Papp, Chiricheº,
mics 25), Kadar, De Almeida –
Grigore, Raþ – Prepeliþã, Hoban –
Stieber (Priskin 88), Elek, Tozser,
Adi Popa (Chipciu 69), Sânmãrtean
Dzsudzsak – Szalai, Nikolic (Ne(Budescu 78), Torje (Maxim 90) –
meth 70).
Keºeru.
Selecþioner: Bernd Storck.
Selecþioner: Anghel Iordãnescu.
Cartonaºe galbene: Tozser 48, Szalai 62, De Almeida 67
/ Adi Popa 21, Chiricheº 50, Keºeru 62, Chipciu 72.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Joi
Grupa A: Olanda – Islanda 0-1 (Sigurdsson 51 pen.), Cehia
– Kazahstan 2-1 (Skoda 74, 86 / Logvinenko 21), Turcia –
Letonia 1-1 (Inan 77 / Sabala 90+1).
Clasament: 1. Islanda 18p, 2. Cehia 16p, 3. Olanda 10p, 4.
Turcia 9p, 5. Letonia 4p, 6. Kazahstan 1p.
Etapa viitoare – asearã dupã închiderea ediþiei: Islanda –
Kazahstan, Letonia – Cehia, Turcia – Olanda.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2017

Ungaria 0-0 România

1. Irlanda N.
7
5
1
1
11-5
16p
2. ROMÂNIA
7
4
3
0
7-1
15p
3. Ungaria
7
3
3
1
5-3
12p
4. Finlanda
7
2
1
4
6-8
7p
5. I-le Feroe
7
2
0
5
5-11
6p
6. Grecia
7
0
2
5
2-8
2p
Etapa viitoare – astãzi, 21:45: ROMÂNIA – Grecia, Irlanda N. – Ungaria,
Finlanda – I-le Feroe.

Iatã ce s-a întâmplat ºi în celelalte grupe
Vineri
GRUPA D: Georgia – Scoþia 1-0 (Qazaishvili 37), Germania –
Polonia 3-1 (Muller 12, Gotze 19, 82 / Lewandowski 36), Gibraltar – Irlanda 0-4 (Christie 26, R. Keane 49, 51 pen., Long
79).
Clasament: 1. Germania 16p, 2. Polonia 14p, 3. Irlanda 12p, 4.
Scoþia 11p, 5. Georgia 6p, 6. Gibraltar 0p.
Etapa viitoare – astãzi, 21:45: Scoþia – Germania, Polonia –
Gibraltar, Irlanda – Georgia.
GRUPA I: Danemarca – Albania 0-0, Serbia – Armenia 2-0
(Hayrapetyan 21 aut, Ljajic 53).
Clasament: 1. Portugalia 12p (- 1 joc), 2. Danemarca 11p, 3.
Albania 11p (- 1 joc), 4. Serbia* 1p, 5. Armenia 1p.
* - echipã penalizatã cu trei puncte.
Etapa viitoare – astãzi: Armenia – Danemarca (19:00), Albania – Portugalia (21:45).
Acced direct la turneul final, gãzduit de Franþa, primele
douã clasate din fiecare grupã, plus echipa de pe locul 3 cu
cea mai bunã linie de clasament. Restul naþionalelor care vor
încheia pe ultima treaptã a podiumului vor suþine patru duble
de baraj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.

HANDBAL (F): SCM a pierdut la Vâlcea
Handbalistele de la SCM Craiova au cedat în derby-ul oltenesc cu HCM Rm. Vâlcea, scor 22-24 (12-13), sâmbãtã, în deplasare, într-un meci din cadrul etapei a treia a Ligii Naþionale.
Urmare a acestui rezultat, alb-albastrele au
regresat o poziþie, de pe 9 pe 10, rãmânând
cu cele trei puncte cucerite runda trecutã cu
Zalãul.
Marcatoarele SCM-ului: Iovãnescu, Bâbeanu – câte 4, Ianaºi, Apipie, Cioaric – câte
3, Ilie, Florica – câte douã, Zivkovic 1.
Pentru fetele Simonei Gâgârlã urmeazã meciul de “acasã” cu ASC Corona Braºov, locul
9, tot cu trei puncte, dar fãrã a include aici ºi
meciul pe care ardelencele l-au disputat asearã cu HCM Roman.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN
Rezultate înregistrate sâmbãtã, în primele partide din faza grupelor:
Grupa A: Polonia – Bosnia
68-64, Israel – Rusia 76-73, Franþa – Finlanda 97-87 (prelungiri).
Grupa B: Germania – Islanda 71-65, Spania – Serbia 70-80, Italia – Turcia 87-89.
Grupa C: Georgia – Olanda 72-73, Macedonia – Grecia 65-85, Croaþia – Slovenia 80-73.
Grupa D: Cehia – Estonia 80-57, Belgia –
Letonia 67-78, Lituania – Ucraina 69-68.

Sâmbãtã
GRUPA C: Ucraina – Belarus 3-1 (Kravets 7, Yarmolenko 30,
Konoplyanka 40 pen. / Kornilenko 62 pen.), Luxemburg –
Macedonia 1-0 (Thill 90+2), Spania – Slovacia 2-0 (Jordi Alba
5, Iniesta 30 pen.).
Clasament: 1. Spania 18p, 2. Slovacia 18p, 3. Ucraina 15p, 4.
Belarus 4p, 5. Luxemburg 4p, 6. Macedonia 3p.
Etapa viitoare – mâine, 21:45: Macedonia – Spania, Slovacia – Ucraina, Belarus – Luxemburg.
GRUPA E: San Marino – Anglia 0-6 (Rooney 13 pen., Brolli 30
aut., Barkley 46, Walcott 68, 78, Kane 77), Estonia – Lituania 1-0
(Vassilijev 71), Elveþia – Slovenia 3-2 (Drmic 80, 90+4, Stocker 84 / Novakovic 45, Cesar 48).
Clasament: 1. Anglia 21p, 2. Elveþia 15p, 3. Estonia 10p, 4.
Slovenia 9p, 5. Lituania 6p, 6. San Marino 1p.
Etapa viitoare – mâine, 21:45: Anglia – Elveþia, Slovenia –
Estonia, Lituania – San Marino.
GRUPA G: Rusia – Suedia 1-0 (Dzyuba 38), Austria – Moldova 1-0 (Junuzovic 52), Muntenegru – Liechtenstein 2-0 (Beciraj 38, Jovetic 56).
Clasament: 1. Austria 19p, 2. Suedia 12p, 3. Rusia 11p, 4.
Muntenegru 8p, 5. Liechtenstein 5p, 6. Moldova 2p.
Etapa viitoare – mâine, 21:45: Suedia – Austria, Liechtenstein – Rusia, Moldova – Muntenegru.

Halep ºi-a egalat cea mai bunã performanþã
la US Open: optimi de finalã
Lisicki, primul “hop” adevãrat
Simona Halep (nr. 2 mondial ºi favoritã 2) a
acces, ieri dimineaþã, în optimile de finalã de la
US Open, rezultat echivalent cu egalarea celei
mai bune performanþe la Grand Slam-ul de la Ney
York, înregistratã în 2013, dupã ce a învins-o cu
scorul de 6-2, 6-3, pe Shelby Rogers din SUA,
locul 154 WTA, sportivã venitã din calificãri,

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
TVR 1
21:45 – FOTBAL –
Preliminarii Euro 2016:
România – Grecia.
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL –
Preliminarii Euro 2016:
Irlanda de Nord – Ungaria.
DIGI SPORT 2
17:15 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã:
CSM Bucureºti – CSM
Focºani / 19:00, 21:45
– FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Armenia –
Danemarca, Scoþia – Germania.
DIGI SPORT 3
18:30 – BASCHET
(M) – Campionatul Eu-

ropean: Israel – Bosnia /
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:Albania – Portugalia.
EUROSPORT
17:00 – CICLISM –
Turul Spaniei: etapa a 16a / 19:00, 22:15, 2:15,
4:00 – TENIS – Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York: ziua a 8-a.
EUROSPORT2
18:00, 4:00 – TENIS – Openul Statelor
Unite.
TVR 3
21:30 – BASCHET
(M) – Meci amical. BC
Timiºoara – Steaua roºie Belgrad.

dupã un meci de o orã ºi ºapte minute.
Viitoarea adversarã a constãnþencei va fi, la
noapte, nemþoiaca Sabine Lisicki (locul 24
WTA), care a dispus, greu, cu 6-4, 4-6, 7-5 de
cehoiaca Barbora Strycova, locul 42 WTA. Lisicki a acuzat probleme la genunchiul stâng în setul
al treilea, dar ea a putut sã revinã de la scorul de
1-5. Meciul a durat douã ore ºi 44 de minute.
Halep ºi Lisicki s-au întâlnit de patru ori pânã
în pezent, sportiva românã câºtigând ultimele
trei întâlniri: 6-2, 3-6, 7-5, în turul întâi al turneului de la Miami din 2013, 5-7, 6-3, 6-2, în optimile
turneului de la Madrid din 2014 ºi 6-4, 6-0, în
sferturile de finalã ale turneului de la Wimbledon, tot anul trecut. Germanca s-a impus 2011,
în turul I al turneului de la Stanford, cu 6-1, 6-2.

LIGA A IV-A – ETAPA A 3-A
SIC Pan Unirea – ªtiinþa Danubius Bechet2-5
Metropolitan Iºalniþa – Dunãrea Calafat 2-3
Tractorul Cetate – Recolta Ostroveni
1-0
Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare
4-3
Progresul Segarcea – Viitorul Cârcea
3-1
Luceafãrul Craiova – Dunãrea Bistreþ nu s-a
disputat.
1. Segarcea
9p
7. Calafat
6p
2. Cârcea
6p
8. Bistreþ*
4p
3. Ostroveni 6p
9. Unirea
1p
4. Bechet
6p
10. Iºalniþa
0p
5. Cetate
6p
11. Luceafãrul* 0p
6. Leamna
6p
12. Malu Mare 0p
* - un joc mai puþin.
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Voluntariul ºi-a luat revanºa amical
Universitatea Craiova a pierdut
cu 2-1 meciul de verificare disputat
la Buftea cu echipa lui Stoican,
pentru care a marcat ºi Mihai Costea
Sâmbãtã la prânz, Universitatea
Craiova a reeditat meciul din campionat cu FC Voluntari, de aceastã
într-un test susþinut în baza sportivã de la Buftea. Pe puncte, albalbaºtrii au câºtigat cu 2-1, iar dupã
o sãptãmânã, în meci amical, au
cedat cu acelaºi scor. Ca ºi în partida din ªtefan cel Mare, Bãluþã a
dat primul gol al ªtiinþei, care de
aceastã datã a rãmas ºi unicul.
Execuþia a fost un voleu de la 14
metri, pe colþul lung. Pentru ilfoveni au marcat: Geon (minutul 10)
ºi Mihai Costea (minutul 30). Cu
o parte dintre jucãtori angrenaþi în
meciurile internaþionala inter-þãri,
echipa trimisã în teren de Cârþu ºi
Sãndoi a arãtat astfel: Bãlgrãdean
– Achim, Dumitraº, Popov, Vãtãjelu – Bãluþã, Mateiu, Madson,
Bancu – Ferfelea, Curelea. În repriza a doua au mai intrat: Straton,
Briceag, Hergheligiu, Jurj, Dinu ºi
Manea.
Flavius Stoican a folosit în cele

douã reprize douã formule de echipã diferite. Prima reprizã: Balauru
– L. Rus, Maftei, S. Rãdoi, Pârvulescu - Elton da Silva, Todoran
- Hamed Kone, Geon, Nãstãsie M. Costea. A doua reprizã: P. Botaº
- Zaharia, Achim, Novakovic,
Maxim - Grigore, Cârstocea - Iorga, T. Bãlan, Voduþ - Pancu.
Dupã partidã, Emil Sãndoi a
spus: „A fost un test cât se poate
de bun ºi de util pentru noi. Am
dominat partida, am contolat jocul,
dar pe fondul lipsei de prospeþime
datoratã cantonamentului montan,
am suferit la finalizare. Nu ne-a
interesat rezultatul, ci dezvoltarea
relaþiilor de joc“. În ceea ce priveºte perioada din Poiana Braºov,
antrenorul principal al alb-albaºtrilor a declarat: „Sunt mulþumit de
ceea ce s-a petrecut sãptãmâna
asta. Bãieþii aveau nevoie de acest
mini-cantonament. Au fost antrenamente intense, mai dure, dar era
normal sã fie aºa. Mã bucur cã am

reuºit sã recuperãm toþi jucãtorii
care au avut probleme medicale ºi
sã-i aducem la parametrii buni. Din
pãcate, Acka a suferit o leziune fi-

brilarã ºi rãmâne de vãzut în cât
timp se va recupera“.
Staff-ul ºi jucãtorii Universitãþii
au revenit în Bãnie, pentru a pre-

gãti urmãtorul joc oficial, cel din
Cupa Ligii cu Viitorul Constanþa,
programat joi, de la ora 19, în deplasare.

Liga 3 - CSO Filiaºi a câºtigat clar derby-ul Doljului din seria a patra

Rãzbunarea Filiaºiului ºi a lui Georgescu
În etapa a doua a seriei a patra,
Filiaºiul avea de rãzbunat în campionat eºecul dur (0-5) din derbyul doljean disputat în Cupa României contra echipei a doua a Universitãþii Craiova. ªi trupa lui Viorel Cojocaru a fost aproape sã se
impunã cu acelaºi scor, doar intervenþiile internaþionalului de juniori L. Popescu pãstrând o diferenþã mai micã. Nu a fost doar o
rãzbunare a Filiaºiului, ci ºi a mijlocaºului Vlad Georgescu, transferat doar cu câteva zile în urmã
de la CSU II la Filiaºi. Practic, jucãtorul de 18 ani doar a traversat
strada, întrucât cele douã echipe
nu sunt doar colege de serie, ci ºi
vecine. Pânã îºi renoveazã arena
de acasã, Filiaºiul joacã ºi se antreneazã pe „Oltenia” (fostul Chimia sau Combinat), stadion aflat
practic la doi paºi de cel din Iºalniþa, care gãzduieºte anul acesta
satelitul Craiovei.

Dacã în Cupã Universitatea II
se întãrise de la prima echipã cu
Straton, Mazarache, Ivan sau
Bancu, de aceastã datã Mogoºanu a avut aproape doar juniori la
dispoziþie, excepþiile fiind Cãle ºi
Scarlat, care oricum nu au contat în joc. Prima parte a fost echilibratã, cu câte o ºansã importantã pentru fiecare echipã. A
doua reprizã avea sã fie însã dominatã net de gazde, care au deschis scorul din start. Georgescu
a finalizat cu un ºut puternic din
careu faza creatã de Fotescu ºi a
savurat intens golul contra fostei echipe. Mijlocaºul i-a întors
serviciul atacantului, obþinând un
penalty cu ajutorul arbitrului Gulei, revenit la Iºalniþa dupã ce fãcuse praf meciul din Cupa României, CSU II – Minerul Motru.
Gazdele rateazã alte 2 ocazii
imense înainte de a stabilit scorul final tot din penalty. Cioco-

CSO Filiaºi – CS Universitatea II
Craiova 3-0
Au marcat: Georgescu 47, Fotescu 60, 89 – ambele din penalty.
Stadion: „Oltenia”, Iºalniþa, spectatori: 500.
CSO Filiaºi: Nica – Tudorache, Bãlaºa, Lupu, Neacºu – Moraru
(64 Petcu), N. Popescu, Georgescu (75 Obeanu), Mainerici (84 Pârvuicã) – Fotescu, Bãlã (67 Simcea). Antrenor: Viorel Cojocaru.
CSU II Craiova: L. Popescu – Ghincea, Drãghici, Ciocotealã, Luicã – Cãle (55 Scarlat), Gârbiþã, Iuga, Manea - Jurj (55 Buzãrnescu),
Dinu (55 Cãpãþânã). Antrenor: Daniel Mogoºanu.
Arbitri: Silviu Gulei (Tr. Severin) – Caius Drulã (Tr. Severin),
Andrei Cãluºeru (Salcia)

tealã s-a jucat cu o minge în careu pânã l-a faultat pe Pârvuicã,
iar Fotescu a transformat la fel
de sigur. „Mã bucur pentru victorie ºi m-am bucurat la gol pentru cã aºa am simþit. Am primit
mult mai mare încredere din partea conducerii de la Filiaºi. Sper
sã fac un sezon bun aici ºi poate
la un moment dat sã revin la echipa pentru care am sentimente,
CS Universitatea Craiova” a declarat la final eroul zilei, Vlad
Georgescu. „Mã aºteptam sã câºtigãm ºi a fãcut-o clar, meciul din
Cupã a fost doar o întâmplare,
Craiova venea cu jucãtori de la
prima echipã, iar noi abia ne reunisem” a spus ºi oficialul gazde-

lor, Florin Spânu.
În seria a 3-a, ACS Podari a
pierdut cu 3-0 în deplasare cu
CS ªtefãneºti. Golurile au venit
în repriza secundã, dublã pentru
Dobra ºi Mircea Gheorghe a sta-

bilit scorul final. Dragoº Bon a
jucat cu: Mecea – Marcu, Dina,
Dreºcã, Ciocioanã – Sãceanu (77
Rioºanu), Marinoiu (78 Cimpoeru) – Badea, Preda, Raicea – ªerban (84 Mirescu).

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

