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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La mine, Popescule, musa-
firul care pleacã e binevenit!

Juncker ºiJuncker ºiJuncker ºiJuncker ºiJuncker ºi
Merkel, contraziºiMerkel, contraziºiMerkel, contraziºiMerkel, contraziºiMerkel, contraziºi
de Sarkozyde Sarkozyde Sarkozyde Sarkozyde Sarkozy

Discursul patetic al preºedintelui
Comisiei Europene, Jean Claude
Juncker, în Parlamentul European
de la Strasbourg, de alaltãieri, când
a evocat valorile europene – înþele-
gere ºi solidaritate – în preluarea
imediatã a 160.000 de refugiaþi, pen-
tru rezolvarea crizei de acest tip, fãrã
precedent din 1945, nu a fãcut una-
nimitate. La Berlin, cancelarul ger-
man, Angela Merkel, a martelat pe
repartizarea „constrânsã” de refu-
giaþi, care a basculat serios în reti-
cenþa parlamentarilor europeni. Di-
sensiunile între þãrile UE se expri-
mã deja la o manierã concretã, în
timp ce afluxul de refugiaþi conti-
nuã spre Germania via Balcani.
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ºi ridicol de miciºi ridicol de miciºi ridicol de miciºi ridicol de miciºi ridicol de mici

Valoarea despãgubirilor pentru
culturile afectate de secetã nu va
fi mai mare de 400 de lei pe hec-
tar pentru porumb ºi floarea-soa-
relui. În Dolj, cum jumãtate din
comune au cerut constatarea pa-
gubelor, suprafaþa afectatã a de-
pãºit 45.000 de hectare. Cea mai
mare pierdere este la cultura de
floarea-soarelui, peste 22.000 de
hectare. O veste proastã vine de
la ministerul de resort pentru agri-
cultorii persoane juridice: în lipsa
asigurãrii culturilor, despãgubirile
sunt de-a dreptul modice.
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Caravana „Pacient
de România – 6%
pentru Sãnãtate” s-
a oprit, ieri, la Craio-
va, unde a avut loc
o dezbatere pe
marginea proble-
melor cu care se
confruntã sistemul
sanitar românesc.
Desigur, în centrul
atenþiei s-a regãsit
majorarea procen-
tului din PIB acordat
Sãnãtãþii la 6%, o
solicitare mai veche
a profesioniºtilor din
spitale, dar ºi a
pacienþilor.
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Dragnea despre un congres
în perioada imediat urmãtoare:
Nu resping ideea,
vom discuta în BPN

Preºedintele interimar al PSD, Li-
viu Dragnea, a declarat, ieri, cã nu
respinge ideea organizãrii unui con-
gres al partidului în perioada urmã-
toare, precizând cã o discuþie în
acest sens va avea loc în ºedinþa
Biroului Permanent Naþional de mar-
þea viitoare. ‘’Subiectul o sã îl dez-
batem marþi la Biroul Politic Naþio-
nal (...). Am vorbit cu o parte (din
cei care au solicitat congres – n.r.)
ºi unii au argumente serioase. (...) O
sã am mai multe discuþii cu colegii
din þarã ºi marþi sã luãm o decizie în
cunoºtinþã de cauzã. Eu nu resping
ideea. Important este ceea ce vrea
majoritatea organizaþiilor’’, a spus
Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Vâlcea: Concedieri
colective la Oltchim

Conducerea combinatului vâl-
cean Oltchim a decis disponibiliza-
rea unui numãr de 227 de salariaþi,
dintre aceºtia, 117 fiind lucrãtori pe
platforma argeºeanã Bradu. Condu-
cerea societãþii vâlcene s-a întrunit,
ieri, la sediul de pe platforma indus-
trialã Râureni din Râmnicu Vâlcea ºi
a aprobat al doilea val de concedieri
colective dupã cel din vara anului
2013. Astfel, la finalul discuþiilor din-
tre sindicate ºi conducerea Oltchim,
s-a luat decizia sã fie disponibilizaþi
117 angajaþi de pe platforma Bradu
din Piteºti, iar de la Râmnicu Vâlcea,
un numãr de 110. Din cei 110 anga-
jaþi de la Râmnicu Vâlcea, 33 de per-
soane reprezintã personal de pro-
ducþie iar 77 personal administrativ.
Acesta este al doilea val de conce-
dieri colective dupã ce în vara anu-
lui 2013 au fost disponibilizaþi apro-
ximativ 900 de angajaþi. Oltchim Râm-
nicu Vâlcea, cel mai mare agent eco-
nomic din judeþ care numãrã aproxi-
mativ 2000 de angajaþi, se aflã în in-
solvenþã din ianuarie 2013. În acest
an a fost aprobat planul de reorga-
nizare ºi restructurare a societãþii,
iar activele performante au fost gru-
pate într-o societate nouã, Oltchim
SPV propusã pentru privatizare.

Mandatul ministrului de Interne la
Consiliul JAI, care se va reuni în 14
septembrie, este sã nu declare ade-
ziunea României pentru cotele obliga-
torii de imigranþi, a declarat ieri preºe-
dintele României, Klaus Iohannis, care
ºi-a exprimat nemulþumirea faþã de
anunþul Comisiei Europene referitor la
introducerea unor cote obligatorii
pentru statele membre.

“Am luat act cu oarece nemulþumi-
re de acest proiect prezentat în Parla-
mentul European, faptul cã din partea
Comisiei s-a lucrat pe un proiect des-
tul de birocratic care a fost prezentat.
Dupã pãrerea mea nu va duce spre o
soluþionare. Oricum, avem de-a face
cu un proiect care prevede ºi detalii
care poate n-ar fi fost necesare în
aceastã fazã a numãrului de imigranþi
care vor putea fi repartizaþi în diferite
state. Luni, în 14 septembrie, se va
reuni în ºedinþa extraordinarã Consi-
liul JAI, unde se va lua în discuþie
aceastã chestiune. Din partea României va partici-
pa ministrul de Interne, cu care am avut o discuþie
în aceastã dimineaþã, iar mandatul ministrului de
Interne la conferinþa JAI este sã nu declare ade-
ziunea noastrã pentru cotele obligatorii”, a preci-
zat ºeful statului, la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacã România nu primeºte sub nicio for-
mã mai mulþi refugiaþi decât 1.785 de persoane, pre-

Vicepreºedintele ANAF Romeo
Nicolae ºi-a înaintat demisia din
funcþie premierului Victor Ponta.
‘’Subsemnatul Romeo Nicolae Flo-
rin, numit prin decizia (...) în funcþia
de vicepreºedinte, cu rang de sub-
secretar de stat, al Agenþiei Naþio-
nale de Administrare Fiscalã, coor-
donator al Direcþiei Generale Anti-
fraudã Fiscalã, având în vedere con-
textul implicãrii mele într-o cauzã
penalã de competenþa Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie, înþeleg sã-mi
prezint demisia de onoare din
aceastã funcþie’’, se aratã în docu-
mentul transmis de Romeo Nicolae
premierului Ponta.

Totodatã, el îl asigurã pe ºeful
Guvernului de neimplicarea sa în
sãvârºirea de fapte penale. ‘’Vã asi-
gur, dl prim-ministru, de neimplica-

Bulgaria ºi România îndeplinesc
criteriile pentru admiterea în Schen-
gen, dar decizia nu aparþine Comisiei
Europene, a declarat Natasha Ber-
taud, purtãtorul de cuvânt al Execu-
tivului comunitar. “Nu este o decizie
care sã fie luatã de Comisia Europea-
nã, este o decizie politicã ce trebuie
luatã de Consiliul Uniunii Europene
ºi de Consiliul European”, a spus
Natasha Bertaud, conform site-ului
Novinite.com.

În urmã cu puþin timp, vicepremie-
rul bulgar Meglena Kuneva afirma
cã admiterea Bulgariei ºi României în
Spaþiul Schengen este parte a solu-
þiei pentru depãºirea crizei imigranþi-
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ºedintele Iohannis a arãtat cã aici nu vorbim de ci-
fre. “Aici nu vorbim de cifre. E vorba de oameni ºi
nu de piese care trebuie numãrate, vorbim de imi-
granþii care vin în Europa. În al doilea rând, vorbim
de o solidaritate pe care România ºi-a declarat-o nu
doar prin vorbe, ci ºi prin oferte de a primi un numãr
mare pentru noi de refugiaþi, ceea ce nu considerãm
cã este o soluþie ºi nu cred cã este oportun sã vor-

bim de cote obligatorii calculate într-un
mod foarte birocratic contabiliceºte aº
putea spune, fãrã a consulta statele
membre”, a argumentat acesta.

România ar urma sã preia 4.646 din-
tre cei 120.000 de noi refugiaþi aflaþi în
Italia, Grecia ºi Ungaria, potrivit sche-
mei de redistribuire de urgenþã a refu-
giaþilor între statele membre ale Uniu-
nii Europene, care face parte dintr-un
plan în ºapte puncte pentru soluþio-
narea crizei refugiaþilor cu care se con-
fruntã Uniunea Europeanã, relevã un
comunicat al Comisiei Europene dat
publicitãþii miercuri la Strasbourg. În
luna mai, României îi mai fusese alo-
catã o cotã de 1.705 refugiaþi din pri-
ma tranºã de refugiaþi de 40.000, aflaþi
pe teritoriul Italiei ºi Greciei. Primul
punct al planului, reprezentat de me-
canismul de relocare de urgenþã a re-
fugiaþilor, prevede cã dintre cei 4.646
de refugiaþi ce ar urma sã ajungã în
România, 604 se aflã în Italia, 1.951 în

Grecia ºi 2.091 în Ungaria.
Mãsurile de redistribuire de urgenþã a celor

120.000 de refugiaþi (din care 54.000 se aflã în Un-
garia, 50.400 în Grecia ºi 15.500 în Italia) ar urma sã
reducã presiunea de pe cele trei þãri afectate ºi, în
acelaºi timp, vor ajuta statele membre confruntate
cu un numãr mare de solicitãri de azil sã proceseze
mai rapid cererile respective.

Vicepreºedintele ANAF ºi-a înaintat demisia premierului Ponta

Comisia Europeanã: România ºi Bulgaria îndeplinesc
criteriile Schengen, dar decizia admiterii este politicã

lor din Uniunea Europeanã. “Admi-
terea Bulgariei ºi României în siste-
mul de liberã circulaþie Schengen este
parte a ecuaþiei securitãþii comune a
Uniunii Europene”, a declarat Me-
glena Kuneva.

“Fiind expusã valurilor de refu-
giaþi, dar ºi þarã de tranzit în acelaºi
timp, Bulgaria este foarte interesatã
sã existe o politicã la nivelul UE ºi sã
adere la Zona Schengen”, a subli-
niat vicepremierul bulgar. Aderarea
la Schengen este cu atât mai relevan-
tã în acest moment, când se discutã
despre securitatea frontierelor exter-
ne ale Uniunii Europene, a subliniat
Meglena Kuneva.

rea mea în sãvârºirea de fapte pe-
nale ºi de faptul cã mi-am depus
întreaga energie în construcþia ºi
operaþionalizarea Direcþiei Genera-
le Antifraudã Fiscalã, structurã în
care cred ºi voi crede pânã la capãt.
Mulþumindu-vã pentru ocazia pe
care mi-aþi acordat-o de a fi învestit
în aceastã demnitate, vã asigur, dl
prim-ministru, de respectul meu’’,
precizeazã Romeo Nicolae.

Vicepreºedintele ANAF Romeo-
Florin Nicolae, pus sub control ju-
diciar de procurorii DNA Ploieºti în
dosarul în care este acuzat de trafic
de influenþã, are interdicþia de a pã-
rãsi þara, de a deþine, folosi ºi purta
arme, dar ºi interdicþia de a desfã-
ºura activitãþi în calitate de funcþi-
onar ANAF, pe perioada mãsurii pre-
ventive.



Discursul patetic al preºedinte-
lui Comisiei Europene, Jean Clau-
de Juncker, în Parlamentul Euro-
pean de la Strasbourg, de alaltã-
ieri, când a evocat valorile euro-
pene – înþelegere ºi solidaritate –
în preluarea imediatã a 160.000 de
refugiaþi, pentru rezolvarea crizei
de acest tip, fãrã precedent din
1945, nu a fãcut unanimitate. La
Berlin, cancelarul german, Angela
Merkel, a martelat pe repartizarea
„constrânsã” de refugiaþi, care a
basculat serios în reticenþa parla-
mentarilor europeni. Disensiunile
între þãrile UE se exprimã deja la o
manierã concretã, în timp ce aflu-
xul de refugiaþi continuã spre Ger-
mania via Balcani. Secretarul de
stat american John Kerry a pro-
mis cã ºi SUA ar putea prelua în-
tre 5.000 ºi 8.000 de refugiaþi si-
rieni, pânã în toamna anului viitor.
Deocamdatã, în afara recomandã-
rilor exprese ale preºedintelui Co-
misiei Europene ca pânã sãptãmâna
viitoare „cele 28” sã se punã de
acord acceptând cotele stabilite,
nici o altã clarificare a criteriilor
avute în vedere, dar ºi a strategii-
lor viitoare, n-au mai fost expri-
mate. Tocmai din acest punct de
vedere interviul ex-preºedintelui

MIRCEA CANÞÃR
Juncker ºi Merkel, contraziºi de SarkozyJuncker ºi Merkel, contraziºi de SarkozyJuncker ºi Merkel, contraziºi de SarkozyJuncker ºi Merkel, contraziºi de SarkozyJuncker ºi Merkel, contraziºi de Sarkozy

francez Nicolas Sarkozy, liderul
republicanilor (ex UMP) din „Le
Figaro”, chiar prezintã interes
maxim. Nicolas Sarkozy nu este
vreun adversar al Angelei Merkel.
Dimpotrivã. Reiterând ostilitatea sa
faþã de „aºa-zisele cote”, care nu
sunt acceptabile, decât dupã ad-
optarea unei „politici europene de
imigrare comune” distinge „imi-
granþi economici”, „refugiaþi
politic” ºi „refugiaþi de rãzboi”.
Cele trei fluxuri de imigraþie de
naturã diferitã meritã tratament
diferenþial. Astfel imigranþi econo-
mici, deloc numeroºi, pot fi pri-
miþi, dar în contigente limitate.
Reamintim cã imigranþilor econo-
mici nu li se aplicã protecþia Con-
venþiei de la Geneva. Refugiaþi
politici, în virtutea tradiþiei umani-
tare, inacceptabil de modificat, tre-
buie primiþi fãrã rezervã. În
schimb refugiaþii de rãzboi, obli-
gaþi sã-ºi pãrãseascã þara tempo-
rar, proveniþi din Irak ºi Si-
ria, au obligaþia de a reveni
acasã dupã restabilirea pã-
cii. Aceºtia din urmã trebui
distinºi de refugiaþi politici.
Opiniile lui Nicolas Sarko-
zy au fost contestate ime-
diat de ministrul de interne

francez, Bernard Cazeneuve, po-
trivit cãruia statutul de refugiat nu
este divizibil, ci indivizibil. Nico-
las Sarkozy mai afirmã cã trebuie
create „centre de retenþie” în þãri-
le periferice Schengen, pânã la lã-
murirea statutului de refugiat po-
litic sau de rãzboi al fiecãrei per-
soane. Toate persoanele având
conexiuni cu terorismul trebuie
expulzate. Afirmaþii nu au vreo
conotaþie ideologicã. În acelaºi
timp Nicolas Sarkozy recomandã
iniþierea grabnicã a unei conferin-
þe, care sã reuneascã ºi þãrile ve-
cine de la Mediteranã pentru pre-
gãtirea unui acord multinaþional
privind imigrarea. Actualul sistem
Schengen trebuie refondat în
Schengen II, în cadrul cãruia li-
bertatea de circulaþie sã rãmânã un
principiu intangibil. Rãmânând
adept al menþinerii dreptului pã-
mântului natal, dar ºi adopþiuni,
Nicolas Sarkozy vorbeºte de „pre-

zumþia de naþionalitate” acordatã
copiilor nãscuþi în Franþa, cu con-
diþia ca statul sã se poatã opune în
cazuri speciale, atunci când unul
dintre pãrinþi a participat la acþiuni
teroriste sau de drept comun. De-
mersul lui Nicolas Sarkozy survi-
ne în momentul în care compania
danezã feroviarã a suspendat, din
dispoziþia poliþiei, temporar legãtu-
rile cu Germania, dupã refuzul su-
telor de imigranþi în tranzit spre
Suedia sã coboare din trenuri la
sosirea în Danemarca. Gestionând
cu rigoare maximã criza greacã,
prin numeroase planuri de austeri-
tate, Angela Merkel accede acum
la cote de popularitate imense, în
ochii lumii, refugiaþii sirieni ºi ira-
kieni neezitând sã foloseascã ex-
presiile „mama Merkel” ºi
„mama compasiunii”. Ca mulþu-
mire la primirea lor în Germania.
În iunie a.c. Germania primise deja
296.000 de cereri de azil, dar nu

este exclusã atingerea cifrei de
800.000. România ar urma sã pri-
meascã 4.646 persoane aflate în
nevoie de protecþie internaþionalã,
potrivit schemei de redistribuire de
urgenþã între statele membre ale
UE. Acestora li se vor adãuga ºi
cei 1.700 de refugiaþi dispuºi deja,
anterior, de Consiliul European,
adicã în total peste 6.000 de per-
soane. Niciodatã în istoria Europei
nu a mai existat o asemenea presi-
une a imigraþiei, ºi tocmai de ace-
ea, poate, soluþiile oportune se iden-
tificã anevoios. Nicolas Sarkozy, ca
sã revenim la el, se mai referã în
interviul pomenit ºi la viitorul Si-
riei: dacã-l poate exclude pe Bas-
har al-Assad nu acelaºi lucru nu
trebuie sã se întâmple cu membrii
ºi simpatizanþii partidului Bass.
Ceea ce s-a întâmplat în Irak a fost
o mare greºealã ºi nu mai trebuie
repetatã. O condiþie a pãcii este
reconcilierea naþionalã.
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În comuna Mârºani, ieri, autoritãþile locale ºi judeþene au
inaugurat douã noi investiþii în economia comunitãþii. Prima
este o unitate de croitorie, la care sunt încadrate cu contracte
individuale de muncã 6 persoane. Implementarea acestui pro-
iect a pornit încã de la începutul anului 2015 ºi s-a ridicat la
valoarea de 6 miliarde de lei vechi. Timp de 3 luni, 15 persoa-
ne s-au specializat în urma unui curs ºi numai 6 au fost ulte-
rior angajate dupã verificarea competenþelor.

„Fabrica este dotatã corespunzãtor, cu toate utilajele necesare.
Noi am pus la dispoziþie spaþiul necesar. Este vorba de un sediu
de ºcoalã dezafectat. Primele contracte au fost deja parafate ºi
livrãm produsele finite cãtre Ministerul Apãrãrii Naþionale”, ne-a
precizat Constatin Ghencioiu, primarul comunei Mârºani.

O a doua investiþie este într-o societate de producþie a pavele-
lor ºi bolþarilor. „Aici avem 8 persoane angajate ºi marfa produsã
este deja livratã. Doresc sã menþionez cã toþi aceºti angajaþi au un
câºtig net de peste 2.000 de lei, ceea ce este un mare avantaj
pentru economia localitãþii noastre”, a punctat primarul comunei
Mârºani. La festivitatea de inaugurare a celor douã capacitãþi de
producþie au fost prezenþi consilieri locali, judeþeni ºi responsabili
cu derularea celor douã proiecte de dezvoltare socialã.

VALENTIN CEAUªESCU

Noi investiþii
în comuna Mârºani
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
hotãrât, miercuri, 9 septembrie
a.c., sã menþinã mãsura controlu-
lui judiciar faþã de Ion Dinu, cra-
ioveanul prins în flagrant în timp
ce voia sã mituiascã un ofiþer al
Secþiei 2 Poliþie Craiova cu 100 de
euro: „Constatã temeinicia ºi le-
galitatea mãsurii controlului judi-
ciar faþã de inculpatul Dinu Ion.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar faþã de inculpatul Dinu Ion.
Respinge cererea inculpatului pri-
vind modificarea conþinutului con-
trolului judiciar instituit prin în-
cheierea nr. 146/08.04.2015 a Cur-
þii de Apel Craiova în sensul înce-
tãrii obligaþiei impusã iniþial de a
nu pãrãsi limita teritorialã a ju-
deþului Dolj. Cu contestaþie în 48
ore de la pronunþare pentru cei
prezenþi ºi de la comunicare pen-

Potrivit IPJ Dolj, miercuri dimineaþã, în
jurul orei 9.00, în Craiova, Mihai Alin Picu,
de 32 de ani, din localitate în timp ce con-
ducea un autoturism Audi, pe strada „Iancu
Jianu” cãtre „Brestei”, la trecerea pentru pie-
toni l-a accidentat uºor pe Cristian Dida, de
34 de ani, din Craiova, care s-a angajat re-
gulamentar în traversarea strãzii. Dupã pro-
ducerea accidentului, ºoferul a pãrãsit locul
faptei fãrã încuviinþarea organelor de poli-
þie, fiind identificat ºi condus la sediul Bi-
roului Rutier Craiova, în jurul orei 13.30.

Potrivit comunicatului ANI, viceprima-
rul Alexandru Purcaru s-a aflat în stare de
incompatibilitate în perioada 17 septem-
brie 2013 – 11 aprilie 2014, întrucât a de-
þinut, simultan cu funcþia de viceprimar al
Comunei Botoºeºti-Paia, ºi calitatea de
membru al Consiliului de Administraþie al
ªcolii Gimnaziale „Eufrosina Popescu”-
, încãlcând, astfel, dispoziþiile art. 87, alin.
(1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potri-
vit cãrora  „Funcþia de […] viceprimar
[…] este incompatibilã cu […] funcþia de
[…] membru al consiliului de administraþie

Craioveanul care a vrut sã-ºi scape fetele de dosar
mituind un poliþist rãmâne sub control judiciar

Craioveanul care a vrut sã dea ºpagã
100 de euro unui ofiþer al Secþiei 2
Poliþie Craiova pentru a-ºi scãpa fete-
le minore, cercetate de poliþist într-
un dosar penal pentru furt calificat, a
fost menþinut, miercuri, sub control
judiciar, cu interdicþia de pãrãsire a

judeþului Dolj. Bãrbatul a fost trimis
în judecatã pentru comiterea infrac-
þiunii de dare de mitã, dosarul a fost
analizat ºi a trecut de procedura de
camerã preliminarã, iar urmãtorul
termen al procesului a fost stabilit
pentru data de 7 octombrie a.c.

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

tru cei lipsã. Pronunþatã în ºedin-
þã publicã, azi 09.09.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj. Pe fond, instan-
þa a acordat un nou termen, pe 7
octombrie a.c., pentru administra-
rea probelor la dosar.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, au orga-
nizat, pe 3 aprilie a.c., prinderea
în flagrant a craioveanului Ion
Dinu, în timp ce voia sã mituiascã
cu 100 de euro un ofiþer de poliþie
din cadrul Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Secþia 2 Poliþie. Banii au fost
daþi pentru ca poliþistul sã nu ia
mãsurile legale într-un dosar pe-
nal în care fiicele minore ale lui
Dinu sunt cercetate pentru comi-

terea infracþiunii de furt calificat.
Mai exact, dupã cum au comuni-
cat la momentul respectiv repre-
zentanþii Direcþiei Generale Antico-
rupþie, pe 16 martie a.c., ofiþerul
de poliþie din cadrul Secþiei 2 Cra-
iova a formulat un denunþ la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj
prin care sesiza faptul cã Ion Dinu
i-a oferit suma de 50 euro pentru
a închide dosarul penal în care erau
cercetate cele douã fiice minore ale
sale. Poliþistul l-a refuzat pe bãr-
bat ºi ºi-a anunþat superiorii ºi pe
ofiþerii anticorupþie. Urmare a de-
nunþului, pe 3 aprilie a.c., a fost
organizatã acþiunea de prindere în
flagrant a lui Ion Dinu. Craiovea-
nul a fost prins imediat ce i-a în-
mânat suma de 100 euro poliþistu-
lui, chiar în biroul sãu din incinta
Secþiei 2 Poliþie Craiova. A fost dus

la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de dare de
mitã. Procurorul de caz a dispus
reþinerea lui Dinu pentru 24 ore,
iar pe 4 aprilie a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a
respins propunerea procurorilor ºi
a luat faþã de Dinu mãsura arestu-
lui la domiciliu, însã craioveanul a
contestat mãsura, iar pe 8 aprilie

Curtea de Apel Craiova i-a admis
contestaþia ºi l-a plasat sub con-
trol judiciar, cu interdicþia de pã-
rãsire a limitei judeþului Dolj, mã-
surã menþinutã ºi în prezent.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi l-au trimis în judecatã
pe Ion Dinu pentru dare de mitã,
dosarul a fost analizat în procedu-
ra de camerã preliminarã, iar pe 17
iunie a.c. s-a dispus începerea ju-
decãrii procesului.

VVVVViceprimarul comunei Botoºeºti-Paiaiceprimarul comunei Botoºeºti-Paiaiceprimarul comunei Botoºeºti-Paiaiceprimarul comunei Botoºeºti-Paiaiceprimarul comunei Botoºeºti-Paia
gãsit incompatibil de ANIgãsit incompatibil de ANIgãsit incompatibil de ANIgãsit incompatibil de ANIgãsit incompatibil de ANI

Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) a anunþat, ieri, cã a constatat încãlcarea
regimului juridic al incompatibilitãþilor de cãtre Alexandru Purcaru, viceprimar al
Comunei Botoºeºti-Paia, judeþul Dolj, ca urmare a exercitãrii simultane de funcþii

ºi calitãþi, încãlcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

[…] la instituþiile publice”.
Reprezentanþii ANI mai spun cã persoa-

na evaluatã a fost informatã despre de-
clanºarea procedurii de evaluare, elemen-
tele identificate, precum ºi drepturile de
care beneficiazã – de a fi asistatã sau re-
prezentatã de un avocat ºi de a prezenta
date sau informaþii pe care le considerã
necesare, personal ori prin transmiterea
unui punct de vedere scris, iar viceprima-
rul comunei Botoºeºti-Paia nu a depus la
dosarul de evaluare un punct de vedere,
în exercitarea dreptului la apãrare.

ªofer bãut a accidentat unªofer bãut a accidentat unªofer bãut a accidentat unªofer bãut a accidentat unªofer bãut a accidentat un
pieton pe trecere ºi a fugitpieton pe trecere ºi a fugitpieton pe trecere ºi a fugitpieton pe trecere ºi a fugitpieton pe trecere ºi a fugit

Un craiovean de 32 de ani este cercetat penal de poliþiºti dupã ce,
miercuri dimineaþã, bãut la volan, a accidentat un pieton aflat pe trecere

ºi a fugit de la faþa locului.

Aici poliþiºtii l-au testat cu aparatul alco-
oltest, rezultând o concentraþie de 0,59 mg/
l alcool pur în aerul expirat ºi îl cerceteazã
acum în stare de libertate pentru trei infracþi-
uni la regimul circulaþiei pe drumurile publi-
ce. „Poliþiºtii rutieri au întocmit în cauzã
dosar penal pentru comiterea infracþiunilor
de conducere sub influenþa bãuturilor alco-
olice, vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrã-
sirea locului accidentului”, a precizat agent-
ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU O povestea a normalitãþii pierduteO povestea a normalitãþii pierduteO povestea a normalitãþii pierduteO povestea a normalitãþii pierduteO povestea a normalitãþii pierduteO cheamã Agnese. Este profesoarã ºi a
predat, suplinitoare, la o ºcoalã din localitatea
Scandicci, la câteva zeci de kilometri de Fi-
renze. Acolo s-a ºi nãscut ºi acolo locuieºte
ºi în prezent într-o casã obiºnuitã, ca de þarã,
cu curte ºi grãdinã, pe care o împarte de mai
bine de un deceniu cu soþul ei ºi cu cei doi
copii minori. Soþul este nimeni altul decât tâ-
nãrul premier al Italiei, Matteo Renzi. Pânã
aici, o poveste aproape banalã, dar care, pusã
în ecuaþia politicii de azi, din Italia ºi mai de
peste tot, poate intriga chiar pânã la dincolo
de limitele… normalului. Cãci cum e posibil,
se vor întreba unii dintre ai noºtri, politicieni
ºi nu numai, ca ditamai soþia unui premier –
ºi, pe deasupra, a unei þãri ca Italia – sã nu
aibã niscaiva pretenþii mai mari? Un palat
medieval – de  care Florenþa nu duce deloc
lipsã ºi pe care soþul ei a administrat-o aproa-
pe opt ani ca primar – acolo, în cetatea lui
Dante, a lui Boccaccio ºi Petrarca, ori vreo
vilã prin Sardegna, fie ºi în vreun sat pescã-
resc departe de proprietatea princiarã a lui
Berlusconi? Ce-i drept, Agnese s-ar muta la
Roma, unde soþul, premierul adicã, dispune
de o locuinþã de serviciu. Însã nu prea a fost
vãzutã acolo decât în momente în care pre-

zenþa ei era obligatorie. De altfel, fiindcã nu
se omoarã dupã tabieturile politice, nici n-a
prea fost vãzutã alãturi de Matteo Renzi, nici
în numeroasele vizite  de stat întreprinse de
acesta, traversând planeta de la un cap la al-
tul, cu o mobilitate de alergãtor de cursã lun-
gã, aºa cum e caracterizat. ªi cum îi ºi place
sã fie complimentat.

A fost vãzutã recent, la Milano, în câte-
va ocazii, la Expoziþia Mondialã, unde pre-
zenþa ei era necesarã, spre a-ºi însoþi soþul
în primirea unor înalþi oaspeþi, de la Angela
Merkel la David Cameron ºi „la signora Oba-
ma”. La urma urmei, nici soþul ei nu e vre-
un mare iubitor al tabieturile politicii. Dezin-
volt, slobod în miºcãri ca ºi în discurs, ºi
el sfideazã, cât îi este permis, vechile re-
guli, cele înþepenite într-un mental ºi într-
un imaginar colectiv care nu mai þin pasul
cu timpul. ªi cu timpurile.

Modestã din cale-afarã, Agnese Landini
(numele sãu din buletin urmeazã o veche
tradiþie italianã potrivit cãreia în urma cã-
sãtoriei soþia îºi pãstreazã numele de fatã)

a fost vãzutã, fotografiatã ºi intervievatã
zilele trecute în faþa unui centru, Russell-
Newton din Scandicci stând la coadã pen-
tru a afla dacã va mai primi catedra de en-
glezã de la aceeaºi ºcoalã pentru încã un
an. Încã în þinutã de varã, cu pantaloni alb
ºi o bluzã albastrã ºi cu ochelari de soare,
s-a aºezat resemnatã la coadã. Interpelatã,
a mãrturisit cã, da, are emoþii, fiindcã n-a
reuºit sã fie încadratã la categoria A, adicã
prioritarã, de suplinitori, nici la B, aºtep-
tând sã vadã dacã la C va avea un strop de
noroc. Puþin supãratã pe organizatori, fi-
indcã o colegã o sunase sã-i anunþe ora
9.00, apoi, odatã sositã, i s-a spus cã ma-
teriile umaniste vor fi urma la ora 14.00 ºi,
odatã plecatã spre casã, a fost din nou su-
natã de colege fiindcã responsabilii cu re-
partiþiile se rãzgândiserã; totuºi, nimic de
condamnat din punctul ei de vedere, doar
un strop de dezolare, ca ºi resemnarea pen-
tru situaþia de concurent, an de an, la un
post. O îngrijorare o are, totuºi, aceea de a
nu pierde întâia zi de ºcoalã, momentul ace-

la magic în care îºi ia în primire viitorii elevi.
Pare, trebuie sã recunoaºtem, o poveste

ruptã din vreun roman de secol trecut. Cum,
adicã, soþia primului-ministru sã stea la coa-
dã, acceptând chiar o categorie, ultima, a
treia, de beneficiari ai unui post de dascãl?
Nu tu un loc în Parlament (de la Roma ori
de la Strasbourg), de asesor cu educaþia? O
catedrã întreagã ºi definitivã? Mai da-o dra-
cului de coadã! În ce lume trãim? E doar
soþia unui premier, nu? Nu, ea, Agnese, ca
ºi soþul ei, se încãpãþâneazã sã rãmânã în
lumea normalitãþii. Pentru ei, „lucrul bine
fãcut” n-are nimic de-a face nici cu casele
de modã de  care, iarãºi, Italia nu duce lip-
sã, nici cu vizitele transformate în excursii
ºi, mai ales, nici cu vânãtoarea de sindrofii,
ca sã nu mai vorbim de case, de apartamen-
te, de vile luxoase þi de conturi în bãnci.

O familie medie, mic-burghezã poate, de
vreme ce cea proletarã a dispãrut în puhoa-
iele istoriei, dar cu un simþ al cumpãtãrii care,
în alte locuri a rãmas nu o amintire. Una
ruºinoasã.

Este vorba de un lot de 34 de
blocuri care, potrivit primarului
Craiovei, are toatã documentaþia
gata ºi s-a fãcut ºi pasul urmãtor
în ceea ce le priveºte. Execuþia a
fost deja scoasã la licitaþie ºi adju-
decatã de o firmã de construcþii.
Problema este acum cã firma a
licitat pentru un termen de finali-
zare mai mare, dar practic nu ar
mai avea la dispoziþie decât trei luni
pentru execuþie. „Mai avem pânã
la sfârºitul anului de depus un pro-
iect care a fost deja licitat. Prac-
tic trebuie sã semnãm contractul
cu firma care a câºtigat acest con-
tract, însã, la documentaþia de li-
citaþie, termenul de execuþie era
mai mare decât a rãmas pânã la
finalul acestui an, adicã trei luni de
zile”, a explicat primarul.

Primãria Craiova suflã ºi în iaurt pentru 34 de blocuriPrimãria Craiova suflã ºi în iaurt pentru 34 de blocuriPrimãria Craiova suflã ºi în iaurt pentru 34 de blocuriPrimãria Craiova suflã ºi în iaurt pentru 34 de blocuriPrimãria Craiova suflã ºi în iaurt pentru 34 de blocuri
Pentru a nu se lovi de aceeaºi problemã a întârzierii lucrã-

rilor, Primãria Craiova a decis sã îi cearã constructorului sã
se gândeascã bine: ori terminã lucrarea în cele trei lunile
care au mai rãmas, ori aºteaptã sã încheie contractul de

execuþie începând cu anul viitor.

„Nu este vina noastrã, un an
proiectul a fost blocat la ADR”

Primãria Craiova a gãsit vari-
anta de a se pune la adãpost de
aceastã datã. Edilul Craiovei a
precizat cã autoritãþile locale nu
vor încheia totuºi contractul de
lucrãri decât dupã ce se va re-
negocia cu constructorul terme-
nul de finalizare. „Dacã firma nu
îºi asumã, la semnarea contractu-
lui, cã poate sã execute în trei luni
cele 34 de blocuri, este foarte clar
cã vom intra pe ciclul financiar
urmãtor, deci începând cu anul
viitor”, a precizat Olguþa Vasiles-
cu. Primarul a explicat cã aceas-
tã situaþie s-a creat din vina ADR
Sud-Vest Oltenia. „Nu este vina
noastrã, pânã la urmã, cã timp de

un an proiectul
respectiv a fost
blocat la ADR”.

Alte ºantierele
sunt întârziate
Pe de altã par-

te, nici construc-
torii care lucrea-
zã la reabilitarea
termicã a blocu-
rilor nu se prea þin
de termene. Un
exemplu sunt lu-
crãrile care se
fac acum chiar la primul lot de blo-
curi din Craiova. Firmele AB Teh-
nica SRL ºi SC Remex SRL lu-
creazã la anveloparea blocurilor
M13, M14, M15 scara b ºi M26
din cartierul „1 Mai”. Firma AB
Tehnica SRL a deschis ºantierul
în aprilie ºi ar fi trebuit sã îl finali-
zeze în luna iulie, dar nu a termi-
nat nici acum. Pentru cã terme-
nele de finalizare a lucrãrilor au
fost depãºite, firma care a con-
tractat lucrãrile este penalizatã
pentru fiecare zi de întârziere. Pro-
blema este cã dacã lucrãrile nu se
terminã pânã la sfârºitul anului,
fondurile europene se pot pierde.

311 blocuri vor fi reabilitate
Municipalitatea a demarat pro-

cesul de reabilitare termicã a blo-
curilor de locuinþe în 2012. Din
cele peste 3.600 de blocuri exis-
tente în Craiova s-au înscris în
procesul de reabilitare termicã un
numãr de 311 blocuri. Autoritãþi-
le le-au împãrþit în ºase loturi, care

vor intra pe rând în program, pe
mãsurã ce se întocmesc docu-
mentaþiile. Partea de proiectare,
respectiv auditul termic pentru
fiecare bloc în parte, nu a fost
scutit de probleme. Serviciile de
proiectare au costat 3,2 milioane
de lei ºi au fost licitate pe parcur-
sul anului 2013. Pentru loturile 2,4
ºi 5, cu un total de 150 de blocuri,
s-a ajuns în instanþã, o firmã care
a licitat ºi a pierdut (IDP Proiect
SA Craiova) fãcând contestaþie.
Faptul acesta a amânat o parte a
programului de reabilitare.

Anveloparea primelor 19 blocuri
costã 10,14 milioane de lei
Cert este cã, în mai 2013, CLM

Craiova a aprobat documentaþia
de avizare pentru primele locuin-
þe. A fost vorba de 19 blocuri de
locuinþe din cartierele „1 Mai” ºi
„Craioviþa Nouã”, cu un numãr
de 311 apartamente, valoarea
contractului fiind de 10,14 milioa-
ne de lei. Al doilea proiect vizea-

zã reabilitarea termicã a 36 blo-
curi de locuinþe din cartierele Spa-
nia – Mirceºti, Lãpuº, Calea Bu-
cureºti, cu un numãr total de 590
apartamente – o valoare de 17,7
milioane de lei. Cel de-al treilea
proiect se referã la reabilitarea
termicã a 12 blocuri din cartiere-
le Craioviþa Nouã ºi Sãrari, cu un
numãr total de 264 apartamente,
aici fiind vorba de o finanþare de
5,95 milioane de lei.

Lucrãrile de reabilitare termicã
vizeazã, printre altele, completa-
rea termopanelor ºi închiderea bal-
coanelor, termoizolarea teraselor,
termoizolarea planºeurilor peste
subsol ºi peste ultimul nivel, repa-
raþii la acoperiº ºi la instalaþiile ter-
mice. Conform fiºelor de proiect,
aceastã investiþie va ajuta la scã-
derea facturilor, având în vedere
cã mai mult de 50% din proprieta-
rii din fiecare bloc au un venit
mediu lunar pe membru de fami-
lie sub 350 de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„Înainte de a sosi aici, la aceas-
tã dezbatere, am recitit discursul
lui John Kerry de la Philadelphia,
în care vorbea despre acest acord
nuclear ºi am o singurã concluzie
de remarcat. Dacã John Kerry ºi
multe alte personalitãþi din Statele
Unite sprijinã acest acord, înseam-

Valoarea maximã a creditului
este de 400.000 lei iar cea mini-
mã de 22.000 lei, dobânda de
5,65%/an fiind fixã pe toatã pe-
rioada de derulare a creditului
„Prin acest nou produs de credi-
tare în lei, cu dobânzi fixe pe toa-
tã perioada contractului, venim în
întâmpinarea fiecãrui om gospo-
dar, care îºi doreºte îmbunãtãþi-
rea situaþiei locative, ºi, în acelaºi

„Acordul nuclear iranian întãreºte„Acordul nuclear iranian întãreºte„Acordul nuclear iranian întãreºte„Acordul nuclear iranian întãreºte„Acordul nuclear iranian întãreºte
poziþia Uniunii Europene”poziþia Uniunii Europene”poziþia Uniunii Europene”poziþia Uniunii Europene”poziþia Uniunii Europene”

Deputatul european Victor Boº-
tinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a salutat
rolul decisiv jucat de Uniunea Eu-
ropeanã ºi Serviciul European de
Acþiune Externã în negocierea
Acordului nuclear iranian. Declara-

þia eurodeputatului Victor Boºtina-
ru a fost fãcutã în plenul Parla-
mentului European reunit la Stras-
bourg, în contextul dezbaterilor
privind acest acord, în prezenþa
Înaltului Reprezentant pentru
Afaceri Externe ºi Politicã de Se-
curitate, Federica Mogherini.

nã cã este greºit acest lucru? Nu,
înseamnã cã acest acord este im-
portant nu doar pentru Statele Uni-
te, ci este important pentru toatã
lumea. Iatã rolul pe care trebuie sã-
l joace Europa în continuare. Sã
nu uitãm de unde am început în
2013 ºi unde am ajuns astãzi în

relaþiile noastre cu Iranul ºi capa-
citãþile sale de a construi o bombã
atomicã. Citind discursul lui John
Kerry, pot sã spun cã dumneavoas-
trã, doamnã Înalt Reprezentant ºi
alþi negociatori aþi fãcut ceva demn
de laudã, pentru cã nu degeaba a
primit Uniunea Europeanã premiul
Nobel pentru Pace. Iatã cum Eu-
ropa poate sã devinã o adevãratã
putere globalã pentru pace ºi pen-
tru cooperare.”, a subliniat euro-
deputatul Victor Boºtinaru.
„E timpul ca Iranul sã-ºi schimbe
discursul referitor la Israel ºi
Statele Unite”

Totodatã, Victor Boºtinaru a
subliniat importanþa încheierii aces-
tui acord pentru stabilitatea regio-
nalã. „Acordul nuclear iranian este
un document care vizeazã în mod
particular non-proliferarea nuclea-
rã, dar nu se referã numai la aceas-
ta. Acesta deschide posibilitatea
unei cooperãri între Uniunea Eu-
ropeanã, Iran ºi alþi actori regio-

nali pentru a stabiliza situaþia în
Orientul Mijlociu, inclusiv o stra-
tegie pentru o tranziþie în Siria. Este
un document care permite coope-
rarea pentru a stabiliza o arie mai
largã din Iran pânã la zona Mãrii
Mediterane. Mã uit la Philip Ham-
mond ºi la vice-cancelarul Stein-
meier care merg la Teheran sã dis-
cute despre Acordul nuclear, dar
sã discute, în egalã mãsurã, despre
afaceri. Mã uit la Daniel Barenboim,

care acompaniazã pe vice-cance-
lar la Teheran crezând în puterea
simbolului multiculturalismului
muzicii ºi a multiculturalismului în
sine ca un mesaj de pace. Pentru
aceste lucruri este timpul ca Ira-
nul ºi Arabia Sauditã sã înceteze
rãzboiul proxy. În egalã mãsurã, e
timpul ca Iranul sã-ºi schimbe dis-
cursul referitor la Israel ºi Statele
Unite” a conchis eurodeputatul Vic-
tor Boºtinaru în intervenþia sa.

„Clienþii nu sunt condiþionaþi de semnarea
unui contract de economisire-creditare”

· În portofoliul BCR Banca pentru Locuinþe existã pes-
te 362.000 de contracte pe baza cãrora clienþii au economisit
peste 2,5 miliarde lei.

· Valoarea contractelor încheiate în cursul anului 2014
a fost de 3,3 miliarde lei, cu 37% mai mare decât valoarea
contractelor încheiate în cursul anului 2013 (2,4 miliarde lei).

BCR Banca pentru Locuinþe (BCR BpL), liderul pieþei de
economisire-creditare pentru domeniul locativ, lanseazã un nou
tip de credit în lei „Creditul fix pentru casã” destinat doar pentru
finanþarea activitãþilor de modernizare, reabilitare, consolidare,
extindere locuinþã sau construcþie locuinþã. Pentru obþinerea
acestui nou tip de credit, clienþii nu sunt condiþionaþi de semna-
rea unui contract de economisire-creditare.

timp, calculat, care îºi planificã
bugetul familiei pe termen mai
lung. Obþinerea acestui nou tip de
credit nu condiþioneazã clienþii de
semnarea unui contract de eco-
nomisire-creditare”, a declarat
Carmen Schuster, Preºedinte BCR
Banca pentru Locuinþe.

Portofoliul de credite
a crescut cu 33%

Portofoliul de credite acor-
date de BCR Banca pentru Lo-
cuinþe S.A. a crescut cu 33%,
depãºind 152 milioane lei la fi-

nalul anului 2014, în comparaþie cu
114 milioane lei la finalul anului
2013. Avansul în cazul creditelor
ce au ca destinaþie modernizarea,
reabilitarea, extinderea si consoli-
darea, este de 0% în cazul credi-
telor mai mici de 88.000 lei ºi de
20% în cazul creditelor mai mari
de 88.000 lei. Pentru creditele ce
au ca destinaþie construcþia, avan-
sul este de 25% din valoare de piaþã
a proprietãþii adusã în garanþie (res-
pectiv teren ºi construcþie viitoa-
re). Perioada pentru care se acor-
dã creditul este de 15 ani, banca
acceptând pânã la 3 coplãtitori in-
terni ºi/sau externi. Contractele de
credit pot fi încheiate cu BCR BpL
direct în sucursalele ºi agenþiile
Bãncii Comerciale Romane (BCR),
precum ºi prin reþeaua de distri-
buþie proprie a BCR BpL, respec-
tiv prin forþa directã de vânzare ºi
prin partenerii BCR BpL.

362.000 contracte de
economisire-creditare

BCR BpL se situa, la sfârºitul
anului trecut, pe locul 21 în siste-
mul bancar, cu o cotã de piaþã de
0,8%, înregistrând o creºtere
de 27% faþã de aceeaºi perioadã a
anului 2013. BCR BpL a înregistrat
în 2014 o creºtere a depozitelor cu
27%, ajungând la peste 2,5 miliar-
de lei. „BCR Banca pentru Locuin-
þe a continuat trendul crescãtor ºi
în anul 2014, consolidându-ºi po-

ziþia de lider de piaþã în sectorul de
bãnci de economisire-creditare din
România. Deºi contextul economic
a rãmas unul dificil, clienþii BCR
Banca pentru Locuinþe au continuat
sã economiseascã ºi sã investeas-
cã pentru îmbunãtãþirea locuinþelor
lor. Astfel, în cursul anului 2014,
depozitele atrase de bancã au înre-
gistrat creºteri de 27% faþã de anul
2013, iar portofoliul bãncii a depã-
ºit 362.000 contracte de economi-
sire-creditare”, a precizat Carmen
Schuster.
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La ora actualã, dintre cele
104 comune ale judeþului Dolj,
52 au transmis Instituþiei Pre-
fectului – judeþul Dolj raportãri
privind pagube produse de se-
cetã la culturile agricole, plan-
taþii, pãºuni ºi fâneþe. Suprafa-
þa afectatã de secetã este de
44.700 ha, respectiv mai mult
de 10% din totalul suprafeþei
agricole cultivate în Dolj. La po-
rumb sunt declarate calamitate
18.200 ha, la floarea-soarelui
peste 22.000 ha ºi diferenþa este
la segmentul de legume ºi alte
culturi.

Potrivit conducerii ministeru-
lui Agriculturii, despãgubirile
agricole sunt, încã, în faza de
discuþii, mai ales cã trebuie ra-
portate oficialitãþilor de la Bru-
xelles. „Valoarea exactã a des-
pãgubirilor va putea fi stabilitã

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Valoarea despãgubirilor pentru cultu-
rile afectate de secetã nu va fi mai mare
de 400 de lei pe hectar pentru porumb ºi
floarea-soarelui. În Dolj, cum jumãtate din
comune au cerut constatarea pagubelor,
suprafaþa afectatã a depãºit 45.000 de hec-

tare. Cea mai mare pierdere este la cultu-
ra de floarea-soarelui, peste 22.000 de hec-
tare. O veste proastã vine de la ministerul
de resort pentru agricultorii persoane ju-
ridice: în lipsa asigurãrii culturilor, des-
pãgubirile sunt de-a dreptul modice.

dupã niºte calcule pe care le
vom prezenta ºi Comisiei Euro-
pene. Cu toate acestea, spriji-
nul acordat nu va fi mai mare
de 400 de lei pe hectar, pentru
culturile de baza, floarea-soa-
relui ºi porumb. În cazul sfe-
clei de zahãr sau pentru legu-
me, despãgubirile vor fi ceva
mai mari”, a declarat public mi-
nistrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin.

Societãþile
agricole trebuie
sã se asigure

Pentru persoanele juridice
din sectorul agricol veºtile nu
sunt prea bune. Ele pot primi
în acest an un avans din despã-
gubiri, care nu va fi mai mare
de 300 de lei pe hectar, doar
dacã sunt asiguraþi. În caz con-

trar, avansul plãtit în acest an
nu va fi mai mare de 200 de lei
pe hectar. Valoarea despãgubi-
rilor ar putea sã fie diferitã ºi
în cazul celor care au încheiat
o asigurare pentru cel puþin un
factor de risc.

“Potrivit Regulamentului Eu-
ropean, fermierii trebuie sã aibã
terenul asigurat pentru minim un
risc. Noi încercãm sã obþinem
o derogare, dar dacã nu vom
reuºi, atunci fermieri ar trebui
sã aibã încheiatã o asigurare, nu
neapãrat pentru secetã. Dacã este
asigurat va primi 80% din va-
loarea pe care o stabileºte fie-
care stat membru în funcþie de
posibilitãþi ,  iar dacã nu are
aceastã asigurare va primi ju-
mãtate din valoarea pe care o
stabilim la hectar”, a mai pre-
cizat ministrul Agriculturii.

Zootehnia este
puternic afectatã

Seceta din acest an va crea
mari probleme celor care acti-
veazã în domeniul zootehnic.
Pierderile masive la culturile de
floarea-soarelui ºi porumb vor
cauza în viitorul apropiat o
scumpire a furajelor, spun spe-
cialiºtii. Tot pe acest fond sunt
de aºteptat majorãri de preþuri
la carne ºi preparatele din car-
ne comercializate în magazine.
Lucrurile s-au miºcat prea re-
pede, din nefericire pentru bu-
zunarul clienþilor, la ulei. Preþul
la acesta a crescut cu aproxi-
mativ 12% în reþele de super-
marketuri, depãºind iar pragul
psihologic de 4,00 lei/litru.

Producþia agricolã
de toamnã scade
cu circa 20%

Din cauza secetei, autoritãþi-
le sunt conºtiente cã vor fi puse
în ipostaza de a constata o scã-
dere a economiei þãrii. Însãºi
conducerea ministerului Agri-
culturii vorbeºte de posibilita-
tea diminuãrii cu 0,6% a eco-
nomiei naþionale, din cauza cul-
turilor afectate de secetã. Cum
producþia nu este singurul fac-
tor de luat în seamã ºi trebuie
þinut cont ºi de industria ali-
mentarã ºi  cea de procesat,
pagubele secetei încã nu pot fi
evaluate la adevãratul nivel. Ni-
velul exporturilor se apreciazã
cã va scãdea în urmãtoarele
luni, mai ales la porumb, spun
specialiºtii. De amintit cã Ro-
mânia era pânã acum ceva vre-
me (2007) al treilea mare pro-
ducãtor de porumb din UE,
dupã Franþa ºi Italia. Atunci
productivitatea medie era de
3,4 tone/ha. Anul trecut, Ro-
mânia s-a aflat pe primul loc
în rândul statelor Uniunii Eu-
ropene în ceea ce priveºte su-
prafaþa cultivatã cu porumb.
Însã, din punct de vedere al
producþiei, am ocupat locul doi
dupã Franþa, potrivit datelor
provizorii referitoare la produc-

þia agricolã vegetalã la princi-
palele culturi în 2014, publica-
te de Institutul Naþional de Sta-
tisticã.

Acum, în Dolj, productivita-
tea la porumbul neirigat nu de-
pãºeºte 3,2 to/ha, potrivit con-
ducerii Direcþiei Agricole Dolj.
„Aceastã medie va fi ridicatã de
S.C. Cervina SA., cu recolta de
pe cele 100 de hectare de po-
rumb irigat, drept pentru care
apreciem cã media va fi de peste
8-10 tone/ha”,  a  menþionat
Obleagã Meca Ovidiu, purtã-
tor de cuvânt al  Direcþiei
Agricole Dolj. O comparaþie
oportunã putem face aici:
productivitatea Franþei la
porumb este tot de circa 9
tone/ha.

Precipitaþii mult
dorite

Chiar dacã au venit prea târ-
ziu, precipitaþiile actuale sunt
bine-venite. La nivelul Doljului
mai multe de 100.000 de hec-
tare au fost deja pregãtite pen-
tru însãmânþat. ªi pentru viti-
cultori, ploaia cãzutã aduce un
plus de speranþã. Mai ales cã,
potrivit prognozei meteorologi-
ce pe intervalul septembrie-no-
iembrie, se anunþã a fi o toam-
nã caldã, cu deficit de precipi-
taþii în sudul þãrii.
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Dance Conspiracy va organiza,
în perioada 21-25 septembrie, pro-
iectul cultural „Sãptãmâna dansu-
lui craiovean”, finanþat de Direc-
þia Judeþeanã pentru Sport ºi Tine-
ret Dolj. Programul va cuprinde

„Sãptãmâna dansului craiovean”„Sãptãmâna dansului craiovean”„Sãptãmâna dansului craiovean”„Sãptãmâna dansului craiovean”„Sãptãmâna dansului craiovean”
seminarii ºi workshop-uri de ba-
let, precum ºi spectacole, la toate
activitãþile accesul publicului ºi
participanþilor fiind liber.

Sala „Voinþa” va gãzdui luni, 21
septembrie, ora 17.00, seminarul
ºi workshop-ul de balet clasic sus-
þinut de prof. Ana Mitu, pe 22 sep-
tembrie, de la ora 14.00 – semina-
rul ºi workshop-ul de dans con-
temporan susþinut de prof. univ.
Andreea Duþã, iar pe 24 septem-
brie, ora 14.00 – seminarul ºi wor-
kshop-ul de streetdance susþinut de

trupa Frontline.
Miercuri, 23 septembrie, înce-

pând cu ora 18.00, la Opera Ro-
mânã Craiova se va desfãºura Gala
de balet ºi dans contemporan, spec-
tacol susþinut de elevi ai ºcolilor de
dans din Craiova (realizator: Marius
Onofrei). Pe aceeaºi scenã ºi de la
aceeaºi orã, vineri, 25 septembrie,
va avea loc spectacolul de street-
dance „On the streets”, în cadrul
cãruia vor evolua cei mai buni stre-
etdanceri din Craiova ºi invitaþii spe-
ciali, trupa Frontline.

Copiii Centrului
,,Aripi de Luminã” al
Asociaþiei „Vasiliada” au
participat în aceastã
perioadã la atelierul
muzical sub conduce-
rea muzicianului Bog-
dan Utã, din cadrul Fes-
tivalului Internaþional
,,Craiova Muzicalã” or-
ganizat de Filarmonica
„Oltenia”. «Centrul is-
toric al Craiovei a fost
locul unde cei mici, dar
ºi cei mari au devenit
prieteni, au cântat, au dansat, s-au bucurat împreunã. Cãlãtoria muzicalã
plinã de miºcare, ritm, emoþie, veselie le-a insuflat copiilor, cu o mare
expresivitate, valori autentice cu valenþe estetice, morale, educative. Într-
o atmosferã de bunã dispoziþie, veselie, armonie, copiii beneficiari ai Cen-
trului „Aripi de Luminã” ºi nu numai au descoperit plãcerea de a cânta ºi
de a executa miºcãri în ritmul plãcut al muzicii, mobilizându-si propriile
resurse», a precizat Elena Stãnulicã, coordonatorul Centrului. De aseme-
nea, artiºtii i-au introdus în lumea ritmurilor muzicale, copiii având posi-
bilitatea de a denumi diferite instrumente muzicale, precum viola, chitara
electricã, saxofonul, tobele ºi de a recunoaºte anumite piese întâlnite în
filmele de desene animate.

Educaþie muzicalã în folosul
copiilor aflaþi în grija

Asociaþiei „Vasiliada”

„În 1989 erau 874 de cinematografe în
România. În 2015 mai sunt doar 29 de ci-
nematografe. În unele oraºe acestea s-
au transformat în sãli de jocuri sau spaþii
de petrecere înainte ca vreunul dintre co-
piii ºi adolescenþii de astãzi sã se nascã.
În ultimii 25 de ani în România nu s-a pro-
dus niciun film pentru copii!”. Este sem-
nalul de alarmã tras de organizatorii cara-
vanei CINEMATOUR KIDS ºi, totoda-
tã, principalul motiv al iniþierii acestui eve-
niment care a cãpãtat formã datoritã fi-
nanþãrii nerambursabile din cadrul Progra-
mului „Promovarea diversitãþii în culturã
ºi artã în cadrul patrimoniului cultural eu-
ropean”, finanþat prin Mecanismul Finan-
ciar SEE 2009-2014.

Preferatã a fost piaþa nordicã de film,
care are producþii curajoase, cu succes la
public, cu poveºti care nasc eroi ce pot
deveni repere ºi pentru copiii din Româ-
nia. La Craiova, vizionate vor fi ºase peli-
cule produse în Norvegia ºi Islanda:
„Thor – Legenda din Valhalla”, „Ma-

„Thor – Legenda din Valhalla” / „Legends of
Valhalla – Thor” (Islanda, 2011; regia: Oskar
Jonasson, Toby Genkel, Gunnar Karlsson, sce-
nariul:  Friorik Erlingsson, 74 minute, film de
animaþie): Tânãrul fierar Thor trãieºte fericit cu
mama sa într-un sãtuc liniºtit. Legenda spune cã
el este fiul lui Odin, regele zeilor. De aceea consã-
tenii sãi cred cã înfricoºãtorii Giganþi nu-i vor
ataca niciodatã. Dar se înºealã! O armatã de Gi-
ganþi distruge satul. Thor vrea sã îºi salveze prie-
tenii cu ajutorul ciocanului magic Crusher!

 
„Casper ºi Emma – cei mai buni prieteni” /

„Casper & Emma – Best Friends” (Norvegia,
2013; regia: Arne Lindtner Næss, Ina Bye-Han-
sen; scenariul: Line Fougner Christensen, 74
minute, film de ficþiune): Emma îºi doreºte de
ziua ei un cadou despre care mama ei crede cã nu
este pregãtitã. Împreunã cu Casper, noul ei prie-
ten de la grãdiniþã, va reuºi sã aibã o petrecere
reuºitã ºi plinã de surprize plãcute.

 

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Liverpool goalie” / „Portar la Liverpool”
(Norvegia, 2010; regia: Arild Andresen, sce-
nariul: Lars Gudmestad adaptat dupã ro-
manul „Keepern til Tunisia” de Lars Mæhle;
90 minute, film de ficþiune): O comedie de-
spre fete ºi bãieþi care joacã fotbal. Cu priete-
nii complicate, mame anxioase, antrenori prea
exigenþi ºi Jo – un bãieþel de 12 ani care în-
cearcã sã evite fetele, mamele ºi antrenorii.

„Magia timpului” / „The Magic Rime”
(Norvegia, 2013, regia ºi scenariul Kine
Aune, 10 minute): Filmul spune povestea
unui pui de ren ºi cãlãtoria sa spre maturitate,
drumul pe care îl parcurge pentru a deveni un
ren alb.

gia timpului” (astãzi, 11 septembrie, de
la ora 14.00), „Supertata ºi Pele”, „Cas-
per ºi Emma – cei mai buni prieteni”,
„Ploddy, maºina de poliþie, la datorie”,
„Portar la Liverpool” (mâine, 12 sep-
tembrie, de la orele 10.00, 12.00 ºi 17.00).
Caravana va porni, apoi, spre Bucureºti,
Teleorman, Râºnov, Buzãu, Alexandria,
Prahova ºi Braºov, urmând a se încheia
la sfârºitul lunii octombrie. Programul
complet al proiecþiilor poate fi gãsit pe
www.cinematour.ro.

Asociaþia ENKIDU a luat fiinþã în 2011
din iniþiativa unui grup eterogen de profe-
sioniºti, membrii sãi activând în domeniul
cinematografiei, televiziunii ºi dreptului.
Activitãþile asociaþiei au ca scop promo-
varea, realizarea, stimularea ºi susþinerea
de activitãþi în domeniul cultural ºi educa-
tiv în vederea îmbunãtãþirii actului educa-
þional ºi lãrgirii sferei de interes a copiilor
ºi tinerilor cu privire la activitãþile artisti-
ce, organizarea de festivaluri, promova-
rea cinematografiei etc.
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Prima caravanã de filme pentru copii din România, CINEMATOUR KIDS, popo-

seºte, pentru douã zile, ºi la Craiova! Evenimentul este organizat de Primãria Mu-
nicipiului Craiova ºi Asociaþia ENKIDU împreunã cu Asociaþia „Craiova Capitalã
Europeanã a Culturii 2021” ºi Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” ºi se desfã-
ºoarã astãzi ºi mâine, 12 septembrie. Destinatã, în special, copiilor instituþionali-
zaþi ºi celor de etnie rromã, caravana aduce la Craiova ºase filme, care pot fi vizio-
nate gratuit în sala Teatrului „Colibri”. Proiecþiile încep astãzi, de la ora 14.00, ºi se
vor încheia mâine, ora 17.00.

„Ploddy, the police car on the case” /
„Ploddy, maºina de poliþie, la datorie” (Nor-
vegia, 2013; regizor Rasmus A. Sivert-
sen, Rune Spaans, scenariul Arthur Jo-
hansen pornind de la un personaj creat
de Age Magnussen; 72 minute, film de
animaþie): Ploddy, maºina de poliþie, tre-
buie sã pãzeascã cele mai mari atracþii ale
parcului din Bodo – o mamã vultur ºi oul ei.
Când mama vultur este furatã, Ploddy tre-
buie sã ia în grija lui puiul de vultur. Viaþa
lui liniºtitã se schimbã radical ºi încercarea
de a readuce mama lângã pui devine din ce
în ce mai aventuroasã.

„Supertata ºi Pele” / „Superdad and
Pele” (Norvegia, 2011; regizor, sce-
narist, producãtor: Annette Sauges-
tad Helland; 10 minute): Pele se dis-
treazã foarte mult cu tatãl sãu în week-
end, iar lunea încearcã sã se prindã de
bicicleta lui. Tatãl este însã foarte ocu-
pat ºi nu are timp sã îl asculte ºi sã se
joace cu Pele.
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Peste 16.000 de copii sunt
aºteptaþi în grãdiniþe

Conform planului de ºcolarizare
pentru 2015/2016, sunt 790 de gru-
pe de învãþãmânt prepimar în Dolj,
cu un efectiv de 16.555 de copii,
în 247 de grãdiniþe, 21 dintre aces-
tea având personalitate juridicã, ce-
lelalte fiind arondate ºcolilor. „La
data de 1 iunie, acestea sunt datele.
Avem de-a face cu un plus de 200
de solicitãri, peste cele planificate
iniþial. Sunt supraaglomerãri, dar, din
ceea ce s-a observat în anii trecuþi,
în primele luni pãrinþii îºi aduc co-
piii la cursuri, apoi, prin noiembrie,
încep sã-i retragã, pe perioade scur-
te, ºtiind cã prezenþa este obligato-
rie doar la „grupa mare”. Cele mai
multe cereri sunt la unitãþile preºco-
lare din cartierele Craioviþa Nouã,
Nicolae Romanescu, Brazda lui No-
vac, de aceea trebuie sã avem o

Potrivit unui comunicat de presã trans-
mis AGERPRES de Guvern, mãsura are
scopul sã contribuie la creºterea calitãþii
procesului educaþional prin accesul elevi-
lor din ciclul liceal superior la resurse edu-
caþionale, ceea ce se va reflecta cu sigu-
ranþã ºi la nivelul rezultatelor la examenul
naþional de bacalaureat.

Pe 16 septembrie, ora
10.00, la ªcoala Gimnazia-
lã „Ion Þuculescu” din
Craiova va avea loc întâl-
nirea transnaþionalã între
profesorii care fac parte
din proiectul „E-Learning
in school practice in mo-
dern secondary schools
acriss Europe: Let us take up the
challenge together”. Programul
este finanþat de Uniunea Europea-
nã ºi constã într-un parteneriat
strategic între ºcoli din România,
Polonia, Grecia, Turcia, Spania,
Cehia, prin care profesorii ºi elevii

Astãzi ºi mâine, la Bucureºti se
va desfãºura cea de-a 28-a ediþie a
FACE (First Aid Convention în Eu-

Grãdiniþele sunt, în general,Grãdiniþele sunt, în general,Grãdiniþele sunt, în general,Grãdiniþele sunt, în general,Grãdiniþele sunt, în general,
pregãtite pentru noul an ºcolarpregãtite pentru noul an ºcolarpregãtite pentru noul an ºcolarpregãtite pentru noul an ºcolarpregãtite pentru noul an ºcolar

Mai sunt câteva zile pânã la înce-
putul noului an ºcolar, iar pregãtiri-
le sunt în plinã desfãºurare, astfel
încât toþi copiii sã gãseascã toate
condiþiile pentru desfãºurarea acti-
vitãþii în unitãþile de învãþãmânt pre-

primar. Controalele se vor finaliza
astãzi, dar se poate vorbi de rezul-
tate preliminare, care sunt încuraja-
toare. Peste 16.000 de preºcolari
abia aºteaptã sã intre în sãlile spe-
cial amenajate pentru educaþia lor.

centralizare cât se poate de clarã a
datelor. În aprilie 2015, când au în-
ceput înscrierile, pãrinþii au optat
pentru mai multe unitãþi. Îi vom
contacta, pentru a afla decizia fina-
lã, iar locurile blocate se elibereazã
automat. În prezent, mai mult de
30 de copii nu sunt acceptaþi în gru-
pe ºi este necesar acordul inspec-
torilor pentru formarea unei clase
noi. Mai avem ºi cinci grupe, cu
câte 28 de preºcolari, în învãþãmân-
tul special. De asemenea, mai sunt
25 de clase la „particular” (21, cu
34 de copii în Craiova, ºi patru gru-
pe, cu 48 de cursanþi, în teritoriu)”,
a declarat prof. Cristina Ciocoiu,
inspector învãþãmânt preprimar în
cadrul ISJ Dolj.
Controale ºi verificãri

Cum aminteam, verificarea ºi
controlul unitãþilor de învãþãmânt
preºcolar s-a desfãºurat intensiv,

astãzi fiind ultima zi când echipele
mixte ale ISJ Dolj ºi Prefecturii efec-
tueazã astfel de activitãþi. „Mai sunt
unele lucrãri nefinalizate, dar s-a
promis cã, la începutul anului ºco-
lar, totul va fi în regulã. S-a urmãrit,
în principal, dacã existã spaþii im-
proprii de depozitare a alimentelor,
dacã s-au obþinut autorizaþiile sani-
tare etc. Acum, mai sunt unitãþi ºco-
lare care nu au spaþiile sanitare în
incinta ºcolilor sau nu sunt alimen-
tate cu apã potabilã, dar foarte mul-
te sunt în curs de finalizare a lucrã-
rilor de reabilitare. Aºteptãm toate
rapoartele, pentru a face o centrali-
zare”, a mai spus Cristina Ciocoiu.
Unele sunt gata, altele...

Unele dificultãþi sunt întâmpina-
te din partea administraþiilor publi-
ce locale, iar în alte locuri acestea
ºi-au îndeplinit menirea: „Pãrinþii au
parte ºi de bucurii. Unele sunt „la

cheie”, cum se spune, ºi sunt gata
sã-i primeascã pe copii: în satul
Valea lui Pãtru (comuna Scaeºti),
în Goicea, Bucovãþ, Brãdeºti, Drã-
goteºti, Bulzeºti, Leºile, Albeºti, iar
altele sunt în plin proces de reabili-
tare – Bãileºti, Valea Stanciului, Sã-
rata, Cãlãraºi, Horezu-Poienari,
Beloþ, Ostroveni, iar la Botoºeºti-
Paia recepþionarea lucrãrilor este
foarte aproape. De asemenea, la

Craiova sunt în plin proces de mo-
dernizare, Grãdiniþele „Sf. Lucia”,
„Curcubeul copilãriei”, „Cãsuþa cu
poveºti” ºi „Paradisul copilãriei”.
Din pãcate, la Braloºtiþa, deºi s-a
fãcut recepþia localului grãdiniþei,
acesta nu poate fi folosit, deoarece
a fost dizolvat Consiliul Local ºi nu
s-au mai alocat fonduri”, a com-
pletat inspectoratul ºcolar.

CRISTI PÃTRU

Elevii vor învãþa dupã modelElevii vor învãþa dupã modelElevii vor învãþa dupã modelElevii vor învãþa dupã modelElevii vor învãþa dupã model
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fac schimburi de experienþã. Ob-
iectivele principale sunt crearea
unui handbook, care se regãseºte,
deja, în instituþia ºcolarã gazdã, ºi
a unei platforme Moodle, de pe
care elevii sã-ºi ia lecþiile.

CRISTI PÃTRU

Guvern: Peste 362.500 de liceeni din clasele terminale vor beneficia
       de decontarea manualelor în limita a 55 de lei

Peste 362.500 de elevi aflaþi în anul ºcolar 2015-2016 în ciclul superior al
învãþãmântului liceal de stat în clasele a XI-a, a XII-a ºi a XIII-a vor beneficia de
decontarea cheltuielilor pentru achiziþionarea de manuale ºcolare în limita a 55
de lei pentru fiecare elev, stabileºte o Hotãrâre aprobatã miercuri de Guvern.

Potrivit actului normativ, pentru decon-
tarea cheltuielilor de achiziþionarea a ma-
nualelor ºcolare, elevii înmatriculaþi in cla-
sele a XI-a, a XII-a ºi a XIII-a depun la
secretariatul unitãþii de învãþãmânt o solici-
tare scrisã, însoþitã de factura fiscalã/fac-
turile fiscale din care reies numele elevului/
pãrintelui sau tutorelui legal instituit, infor-
maþiile referitoare la manualele achiziþiona-
te – suma achitatã, titlul, autorii, editura,
dupã caz. Unitãþile de învãþãmânt decon-

teazã pânã la data de 18 decembrie 2015
sumele cheltuite, pentru care au fost depu-
se documente justificative pânã la data de
15 noiembrie 2015. Conform Hotãrârii, se
deconteazã sumele cheltuite pentru achizi-
þionarea manualelor ºcolare care se regã-
sesc în lista manualelor aprobate de Minis-
terul Educaþiei pentru nivelul de clasã la care
este înmatriculat elevul.

De aceastã mãsurã se estimeazã cã vor
beneficia în anul ºcolar 2015-2016 aproxi-

mativ 362.500 elevi, iar suma preconizatã
pentru decontarea manualelor este de apro-
ximativ 20 de milioane de lei, precizeazã
comunicatul Guvernului. Sumele destinate
decontãrii cheltuielilor pentru achiziþiona-
rea manualelor ºcolare pentru elevii din cla-
sele terminale de liceu se asigurã de la bu-
getul de stat, prin bugetul Ministerului Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.

Elevii, prin intermediul Consiliului Naþi-
onal al Elevilor, au salutat într-un comuni-
cat de presã decizia ministrului Educaþiei
de a acorda manuale elevilor din anii termi-
nali, precum ºi susþinerea includerii manua-
lelor gratuite în bugetul anului viitor pentru
clasele I-XII, în conformitate cu prevede-
rile legii educaþiei naþionale.

Cinci voluntari  dol jeni la Festivalul-Cinci voluntari  dol jeni la Festivalul-Cinci voluntari  dol jeni la Festivalul-Cinci voluntari  dol jeni la Festivalul-Cinci voluntari  dol jeni la Festivalul-
concurs de „Cruce Roºie”concurs de „Cruce Roºie”concurs de „Cruce Roºie”concurs de „Cruce Roºie”concurs de „Cruce Roºie”

rope – Convenþia Eu-
ropeanã de Prim-aju-
tor), competiþie inter-
naþionalã ce se adre-
seazã echipajelor de
acordare a primului
ajutor din cadrul So-
cietãþilor Naþionale de
„Cruce Roºie” sau
„Semilunã Roºie”.
Vor fi prezente echipe
din 28 de þãri europe-
ne, concursul fiind or-

ganizat pentru prima datã în Româ-
nia. Judeþul Dolj va fi ºi el prezenta
la aceastã manifestare. «Este o bunã

oportunitate de a interacþiona cu pu-
blicul, de a educa ºi de a readuce în
atenþia acestuia importanþa aplicãrii
primului ajutor ºi, implicit, a dobân-
dirii cunoºtinþelor necesare. Din
partea noastrã, vor participa la or-
ganizarea evenimentului cinci vo-
luntari. Odatã cu aceastã acþiune,
se va desfãºura, în prima zi a aces-
tui festival, ºi Gala „Crucii Roºii”,
cu participare prodigioasã, la fel ca
în fiecare an», a declarat  Maria
Vintilã, directorul Filialei Dolj a
Societãþii Naþionale de „Cruce Ro-
ºie” din România.

CRISTI PÃTRU
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Coaliþia Organizaþiilor Pacien-
þilor cu Afecþiuni Cronice (CO-
PAC) a strâns ºi la Craiova sem-
nãturi pentru susþinerea demer-
sului de alocare a 6% din PIB pen-
tru Sãnãtate. Nu înainte a orga-
niza însã o dezbatere la care au
participat reprezentanþi ai spita-
lelor craiovene, ai Colegiului Me-
dicilor ºi ai altor instituþii sanita-
re importante din judeþul Dolj.

Caravana „Pacient de România –
6% pentru Sãnãtate” s-a oprit, ieri,
la Craiova, unde a avut loc o dezba-
tere pe marginea problemelor cu care
se confruntã sistemul sanitar româ-

nesc. Desigur, în centrul atenþiei s-a
regãsit majorarea procentului din
PIB acordat Sãnãtãþii la 6%, o soli-
citare mai veche a profesioniºtilor din
spitale, dar ºi a pacienþilor.

200.000 semnãturi au fost
strânse în urmã cu cinci ani
În continuare, accesul la servi-

cii medicale ºi tratament este vital
pentru bolnavii cronic, iar, dacã
acestea nu sunt reglementate ºi
statuate printr-un cadru legislativ
coerent, situaþia ar putea deveni
alarmantã pentru pacienþi. Potrivit
COPAC, acest demers – caravana
6% din PIB pentru Sãnãtate – re-

prezintã un pas pentru a crea un
sistem de sãnãtate acceptabil pen-
tru nevoile reale ale pacientului,
precum ºi ale medicilor. Medicii
susþin statul ar trebui sã se implice
mai mult în Sãnãtate ºi ar fi nece-
sar un studiu pentru a se afla cos-
tul real al serviciilor medicale ºi
nevoia de fonduri în sistem. „Cât
costã Sãnãtatea în România? Este
nevoie de o statisticã ºi o finanþare
corectã pentru a ajunge la o con-
cluzie. Vrem din partea autoritãþi-
lor un angajament prin care sã
avem siguranþã cã vom beneficia
de condiþii europene de tratament.
În urmã cu cinci ani, s-au strâns
ºi 200.000 de semnãturi în susþi-
nerea a 6% din PIB pentru Sãnã-
tate. Nu a fost suficient pentru ca
politicienii sã decidã acordarea
acestui procent Sãnãtãþii sau sã îºi
ia angajamentul  atingerii lui”, a
precizat Radu Gãnescu, preºedin-
te COPAC.

Preºedintele filialei doljene a
Colegiului Medicilor, prof. univ.
dr. Tudor Udriºtoiu, a afirmat cã
o eventualã creºtere a procentu-
lui din PIB alocat Sãnãtãþii trebu-
ie dublatã ºi de o transparenþã to-
talã. „Oficial, în România, 4% din
PIB este alocat Sãnãtãþii, deºi eu
cred cã este undeva la 3 ºi ceva.
Nimeni nu ºtie. Ungaria are 8%.
În urma noastrã nu mai este de-
cât Cipru cu 3,1%, în timp ce
media europeanã este de 7,2%. O
altã condiþie ce trebuie adãugatã
lângã acest procent de 6% din PIB
pentru Sãnãtate, în România, este
ºi transparenþa totalã”, a precizat
preºedintele filialei doljene a Co-
legiului Medicilor.

Accesul limitat la tratament
corespunzãtor, principala

problemã a bolnavilor cronic
Cele mai importante probleme

cu care se confruntã un pacient
suferind de boli cronice în Româ-
nia sunt accesul limitat la un trata-
ment corespunzãtor (47,11%) ºi
accesul limitat la servicii medicale
(16,33%), aratã studiul „Societa-
tea româneascã ºi afecþiunile cro-
nice”, derulat de Coaliþia Organi-
zaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni
Cronice din România ºi susþinut de
compania Abbvie România, în pe-
rioada 25 martie – 6 aprilie a.c.

84,96% din respondenþi cunosc
ce înseamnã o boalã cronicã, iar
62,96% au în familie sau printre
cunoscuþi persoane cu boli cronice
precum hepatitã cronicã, boli cardi-
ovasculare, HIV, boala Alzheimer,
Boala Parkinson, TBC, psoriasis, dia-
bet, boli reumatismale autoimume,
cancer, sclerozã multiplã, boli infla-
matorii intestinale, boli rare, etc. Pes-
te 36% dintre respondenþi conside-
rã cã anumite categorii de bolnavi
sunt discriminate de cãtre societate,
în timp ce aproximativ 58% au rãs-
puns „Nu ºtiu” la aceastã întrebare.

Doar 5,8% din români cred cã nu
existã discriminare pentru anumite
categorii de bolnavi. Mai mult, pes-
te 73,2% dintre respondenþi consi-
derã cã sistemul de sãnãtate din Ro-
mânia discrimineazã pacienþii. Cel
puþin 1 din 10 români a intrat cel
puþin odatã în contact cu bolnavi cro-
nici discriminaþi de societate.

Un top 5 al celor mai grave boli
cronice, în opinia respondenþilor,
este: cancerul – considerat grav
sau cel mai grav de un procent de
94,28% din respondenþi, infecþia
cronicã cu HIV – 90,78%, sclero-
za multiplã – 88,62%, Alzheimer –
82,33% ºi boala Parkinson –
77,67%.

9 din 10 persoane care au rãs-
puns studiului nu are evita sã inter-
acþioneze cu pacienþi suferinzi de
boli cronice amintite anterior, dacã
aceºtia ar face parte din anturajul
lor, dar 3 din 10 nu ºi-ar lãsa copiii
sã interacþioneze cu un alt copil
suferind de boli cronice sau nu ar
ºti ce ar face într-o astfel de situa-
þie. Un top al afecþiunilor de care
pãrinþii chestionaþi ºi-ar feri copiii
sunt HIV-ul (1.143 de menþiuni),
hepatita (772 de menþiuni) ºi tuber-
culoza (892 de menþiuni).

În perioada 07–10 septembrie
a.c., la Penitenciarul de Minori ºi
Tineri (Centrul de Detenþie) Cra-
iova s-a desfãºurat campania
„EªTI DE NEÎNLOCUIT” pentru
a marca Ziua Mondialã de Preve-
nire a Suicidului. Programul, im-
plementat la iniþiativa Administra-
þiei Naþionale a Penitenciarelor, s-
a derulat la nivel naþional în toate
unitãþile sistemului penitenciar ºi a
urmãrit creºterea gradului de con-
ºtientizare, de cãtre personal ºi
deþinuþi, a faptului cã unele persoa-
ne aleg sã recurgã la gesturi dra-
matice atunci când se confruntã
cu situaþii de viaþã problematice ºi
cã, deseori, solidaritatea ºi spriji-
nul oferit de cei din jur, contribuie
la depãºirea acestora.

Activitãþile proiectului s-au de-
rulat pe parcursul mai multor zile
ºi au inclus activitãþi de informare
a persoanelor internate, medierea
relaþiilor dintre deþinuþi ºi familiile
acestora, spectacole de muzicã ºi
poezie precum ºi o masã rotundã,
cu participarea unor specialiºti din
diverse instituþii cu rol în sprijinul
persoanelor aflate în situaþii de
vulnerabilitate.

Discuþii
cu psihologii
În acest interval, au fost orga-

nizate sesiuni de informare ºi au
fost distribuite materiale informa-
tive pentru 50 de persoane inter-
nate, în paralel fiind organizate 12

vizite de mediere a relaþiilor între
persoanele internate ºi familiile
acestora.

Masa rotundã a inclus pe ordi-
nea de zi problematica prevenirii
suicidului în rândul minorilor ºi ti-
nerilor, în general, ºi a celor aflaþi
în situaþii de vulnerabilitate, în spe-
cial ºi a reunit la discuþii psihologi,
reprezentanþi ai ONG-urilor parte-
nere, specialiºti din cadrul CPECA
Dolj, un preot, un medic ºi un asis-
tent social, cu scopul de a gãsi ºi
aplica metode concrete de inter-
venþie pentru reducerea riscului
suicidar în rândul persoanelor in-
ternate.

Importanþa marcãrii acestei zile
este datã ºi de lansarea, în anul
2014, de cãtre Organizaþia Mon-

dialã a Sãnãtãþii, a Raportului mon-
dial privind actul de suicid, reali-
zat ca urmare a adoptãrii Planului
global de acþiune privind sãnãtatea

mentalã 2013-2020, care obligã
toate cele 194 de state membre sã
reducã ratele de suicid cu 10% pânã
în 2020.

Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat
campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”

Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat
campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”
Medicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturatMedicii craioveni s-au alãturat

campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”campaniei „6% pentru Sãnãtate”

Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT
Campanie de prevenire a suicidului, desfãºuratã
în rândul deþinuþilor de la PMT



ªTIRI

ªTIRI

Eurodeputaþii au salutat noile propuneri
ale Comisiei Europene privind mãsurile de
gestionare a fluxului fãrã precedent de imi-
granþi ºi refugiaþi, afirmând totodatã cã
sunt pregãtiþi sã lucreze la o propunere le-
gislativã care sã creeze o solidã politicã de
imigraþie ºi azil în viitor, conform unei rezo-
luþii adoptate ieri în sesiune plenarã la
Strasbourg. Miercuri, eurodeputaþii au
aprobat propunerea de urgenþã privind
relocarea a 40.000 de azilanþi în diferite sta-
te membre, iar ieri au salutat noua propu-
nere a Comisiei Europene privind redistri-
buirea a 120.000 de azilanþi suplimentari din
Italia, Grecia ºi Ungaria, precum ºi un me-
canism permanent care sã modifice sche-
ma Dublin, care determinã care stat mem-
bru este responsabil pentru procesarea
cererilor de azil, se aratã într-un comunicat
a PE. Eurodeputaþii vor “un sistem de alo-
care corect ºi obligatoriu”, care sã þinã seama de
perspectivele de integrare ºi de cazurile ºi nevoile
specifice ale azilanþilor. Parlamentul European îºi
afirmã intenþia de a lucra pe propuneri legislative,
asigurându-se astfel cã statele membre nu vor în-
târzia schema permanentã de relocare. Legislati-
vul comunitar vrea ca statele membre sã accepte
refugiaþi din þãri terþe prin intermediul unui pro-
gram obligatoriu de reinstalare, considerând “o
prioritate ca UE ºi statele membre sã creeze cori-
doare sigure ºi legale pentru refugiaþi”, cum are fi

Estul Japoniei, devastat
de precipitaþii fãrã precedent.
100.000 de persoane,
evacuate de urgenþã

Japonia este devastã de
inundaþii catastrofale. 100.000
de oameni au fost evacuaþi de
urgenþã ºi pânã la un milion au
primit recomandãri sã fugã din
calea apelor. Agenþia Meterolo-
gicã Japonezã a declarat stare
de urgenþã în aproape tot estul
arhipelagului. La doar 30 de
km de capitala Tokio, un zid de
apã a lovit în plin un oraº dupã
ce apele unui râu din apropiere
au ieºit din matcã. Peste
100.000 de oameni au fost
evacuaþi de urgenþã, mulþi dupã
ce ºi-au gãsit salvarea pe
acoperiºul casei. Cel puþin douã
persoane sunt dispãrute ºi
câteva zeci au fost rãnite.
“Suntem îngrijoraþi cã va ploua
în cantitãþi fãrã precedent.
Prioritatea guvernului este
siguranþa populaþiei ºi sã facem
tot ce este posibil sã prevenim
alte dezastre” a declarat
premierul nipon Shinzo Abe. În
ultimele 48 de ore a plouat
dublu faþã de cantitatea
normalã pentru întreaga luna
septembrie. Douã prefecturi
sunt în stare de urgenþã. Peste
800.000 de oameni au primit
recomandarea sã-ºi pãrãseascã
locuinþele ºi încã 5 milioane au
fost plasaþi în stare de alertã.
Precipitaþiile neobiºnuit de
abundente, descrise de meteoro-
logi ca ceva ce se întâmplã
odatã la 50 de ani, au venit la o
zi dupã ce arhipelagul a fost
lovit de furtuna tropicalã Etau,
care a adus rafale de vânt cu o
forþã de peste 125 de km pe orã.

Sute de sloveni au protestat
la Ljubljana împotriva politicii
UE privind refugiaþii

Câteva sute de sloveni au
participat la un protest organi-
zat de mai multe organizaþii
neguvernamentale în Ljubljana
împotriva politicii migratorii a
UE pe care au caracterizat-o
drept restrictivã, informeazã
agenþia de presã croatã Hina. În
cadrul manifestaþiei, primarul
Ljubljanei, Zoran Jankovic, a
declarat cã nicio þarã europeanã
nu ar trebui sã-ºi închidã
frontierele în timpul actualei
crize de refugiaþi ºi a criticat
Ungaria pentru modul în care îi
trateazã pe refugiaþi ºi pe
imigranþi. Primarul capitalei
slovene, a cãrei populaþie este
estimatã la 283.000 de persoane,
a declarat cã municipalitatea
este gata sã primeascã 190 de
refugiaþi ºi sã le asigure cazare.
Pe de altã parte, mai mulþi
contramanifestanþi au apãrut la
protest cu pancarte cu mesaje
împotriva islamizãrii Europei.
Conform ultimei scheme de
distribuþie pregãtite de Comisia
Europeanã pentru preluarea a
160.000 de imigranþi care s-au
oprit în Italia, Grecia ºi Ungaria
în drum spre Germania ºi
Suedia, Slovenia ar urma sã
primeascã 1.000 de persoane. În
prezent existã 54.000 de imi-
granþi în Ungaria, 50.400 în
Grecia ºi 15.600 în Italia,
conform estimãrilor Comisiei
Europene.

Arabia Sauditã s-a oferit sã construiascã 200
de moschei în Germania pentru refugiaþii sirieni
care au fugit de rãzboiul din þara lor în Europa.
Circa 20.000 de refugiaþi au intrat în Germania din
Ungaria cu trenul, autobuzul sau pe jos la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, într-un aflux descris de au-
toritãþi ca fiind “copleºitor”. Cancelarul Angela
Merkel a declarat, într-o conferinþã de presã la
Berlin, cã “este bucuroasã de faptul cã Germania
a devenit o þarã pe care mulþi oameni din afarã o
asociazã în prezent cu speranþa”. Conform esti-
mãrilor Organizaþiei Naþiunilor Unite, se aºteaptã
ca 400.000 de imigranþi sã traverseze Mediterana
în 2015, iar alþi 450.000 anul viitor.  Revista online
americanã conservatoare “FrontPage Magazine”
a comentat ironic informaþia potrivit cãreia Arabia
Sauditã s-a oferit sã construiascã 200 de moschei
în Germania pentru refugiaþii sirieni, apreciind cã
“Arabia Sauditã, care nu permite construcþia de
biserici (pe teritoriul sãu), dar finanþeazã ridica-
rea de moschei pe pãmânturile necredincioºilor,
nu intenþioneazã sã primeascã refugiaþi sirieni,
chiar dacã aceºtia sunt tot musulmani”. “E ºi asta
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coridoare umanitare ºi vize.  Eurodeputaþii mai con-
siderã cã sunt necesare amendamente la Codul de
Vize al UE, incluzând “mai multe prevederi specifi-
ce comune privind vizele umanitare”, ºi cer state-
lor membre sã creeze posibilitatea de a cere azil în
cadrul ambasadelor ºi consulatelor lor. În privinþa
stabilirii unei liste comune UE cu þãrile de origine
sigure, rezoluþia PE noteazã cã aceastã abordare
nu ar trebui sã submineze principiul nereturnãrii ºi
dreptul individual la azil, mai ales acela al persoa-
nelor din grupurile vulnerabile. Eurodeputaþii cer

totodatã implementarea corectã a Siste-
mului comun european de azil pentru a se
asigura cã “standarde coerente ºi uma-
ne” se aplicã în toatã Uniunea. PE susþi-
ne ideea de “graniþe deschise în zona
Schengen”, subliniind nevoia de a asigu-
ra o administrare efectivã a graniþelor ex-
terne.  Cauzele profunde ale imigraþiei tre-
buie, de asemenea, combãtute, subiect ce
ar trebui sã fie pe agenda reuniunii la ni-
vel înalt de la Valletta (Malta), de la 11-12
noiembrie. Cu toate acestea, sunt nece-
sare ºi sancþiuni penale împotriva traficu-
lui de fiinþe umane, se mai aratã în rezolu-
þie.  Parlamentul cere Comisiei ºi Înaltului
Reprezentant pentru Afaceri Externe, Fe-
derica Mogherini, sã organizeze o confe-
rinþã internaþionalã privind criza refugia-
þilor, cu participarea UE, statelor membre,
agenþiilor ONU, SUA, ONG-urilor inter-

naþionale relevante ºi a statelor arabe, cu scopul
de a stabili o strategie comunã globalã de ajutor
umanitar.  Eurodeputaþii salutã în acelaºi timp efor-
turile grupurilor ºi indivizilor din întreaga Europã
care se mobilizeazã în numãr mare pentru a ajuta
refugiaþii ºi imigranþii. “Astfel de acþiuni aratã o
adevãratã aderenþã la valorile europene ºi sunt un
semn de speranþã pentru viitorul Europei”, mai
spun aleºii comunitari. Rezoluþia a fost adoptatã
cu 432 de voturi pentru, 142 împotrivã ºi 57 de
abþineri.

Numãr record de arestãri „având legãturã
cu terorismul” în Marea Britanie

Poliþia din Marea Britanie a ope-
rat 299 de arestãri “având legãturã
cu terorismul” în decurs de un an,
pânã la 31 martie, numãr-record cau-

Arabia Sauditã s-a oferit sã construiascã
200 de moschei în Germania pentru refugiaþii sirieni

o ofertã. Singurul mod potrivit al Europei de a
rãspunde pe mãsurã ar fi sã trimitã în Arabia Sau-
ditã un milion de huligani, suporteri ai unor echi-
pe de fotbal, ºi apoi sã se ofere sã construiascã
ºcoli în care sã-i înveþe importanþa distrugerii unei
þãri ºi abuzãrii oricãrui bãºtinaº care le iese
în cale”, scrie “FrontPage Magazine”. “De-
sigur, saudiþii nu sunt atât de cretini încât
sã se lase pãcãliþi. Nici mãcar dacã ultraºii
vin însoþiþi de femei ºi copii pe care sã-i
foloseascã drept scuturi umane pentru a
provoca emoþie (...). Doar occidentalii sunt
într-atât de cretini încât sã se lase pãcãliþi
în acest mod”, mai scrie FrontPage Maga-
zine. “De ce oare atât de puþini oameni se
întreabã de ce saudiþii sunt dispuºi sã
construiascã 200 de moschei pentru
aceºti bieþi refugiaþi disperaþi, dar nu sunt
dispuºi sã primeascã un singur refugiat
(pe teritoriul lor)? Rãspunsul este acelaºi
ca ºi în cazul întrebãrii: de ce atât de mulþi
musulmani susþin cã le pasã de palesti-
nieni (...), ºi cu toate acestea nu-i primesc

ºi nu le acordã cetãþenie? Pentru cã nu sunt refu-
giaþi. Sunt armate. Arabia Sauditã tocmai s-a ofe-
rit sã construiascã 200 de barãci pentru cei 800.000
de soldaþi care invadeazã Germania”, conchide
revista conservatoare americanã.

zat în special de ameninþarea venitã
din partea britanicilor “seduºi” de ji-
had, a anunþat ieri Ministerul de In-
terne britanic. Cele 299 de arestãri

reprezintã o creºtere cu 31% în ra-
port cu anul trecut ºi un record de
când pentru acest tip de cazuri a în-
ceput sã se þinã o evidenþã, din 11
septembrie 2001, în SUA. La fel ca
alte þãri europene, Marea Britanie se
confruntã cu pericolul pe care îl re-
prezintã eventuala revenire în þarã a
sute de britanici radicalizaþi, plecaþi
sã lupte în rândurile miºcãrilor jiha-
diste, cum este ºi Statul Islamic (SI).
Aceastã ameninþare a determinat
guvernul conservator al lui David
Cameron sã creascã, în august 2014,
nivelul de alertã de securitate de la
“substanþial” la “grav”. Potrivit ci-
frelor oficiale, între 600 ºi 700 de bri-
tanici au plecat sã lupte în Siria, iar
dintre aceºtia aproape 300 s-ar fi în-

tors în Marea Britanie. Precedentul
record (284 de arestãri) data din 2006
ºi se explica prin numeroasele ope-
raþiuni desfãºurate de poliþie în urma
atentatelor de la Londra, în 7 iulie
2005, în care au murit 52 de oameni
ºi au fost rãniþi 700. Ulterior, numã-
rul de arestãri a scãzut, înainte de a
reîncepe sã creascã, o datã cu Pri-
mãvara Arabã. “De atunci, numãrul
de arestãri legate de terorism a cu-
noscut o creºtere continua”, expli-
cã Ministerul de Interne britanic.
Ministerul precizeazã cã 52 de per-
soane au fost judecate (cu 9 mai
mulþi decât anul precedent) ºi 42 au
fost condamnate, dintre care majo-
ritatea la pedepse mai mici de patru
ani închisoare.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifunctional Craiova
scoate la licitatie publicadeschisa
in vederea inchirierii spatiilor dis-
ponibile (spatii depozitare subsol,
spatiu expozitional Etaj 1; spaþii bi-
rouri- etaj 2). Documentatia nece-
sara se procura de la Centrul Multi-
functional Craiova, str. Targului nr.
26, etaj 2, camera 211. Data limita
pentru depunerea ofertelor  este in
fiecare zi de luni, miercuri si vineri-
pana la orele 11.00. Licitatia va avea
loc la Centrul Multifunctional Cra-
iova, str. Targului nr. 26, saptama-
nal – in fiecare zi de luni, miercuri si
vineri, orele 12:00, Relatii suplimen-
tare la telefon: 0765.577.711;
0769.268.690.

PREDA SERGIU anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
DOLJ în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul „Construire imobil P+4 cu des-
tinatia de spatii comerciale si locuin-
te colective”, propus a fi amplasat în
mun. Craiova, str. Tineretului, nr. 2B
jud. Dolj: proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi
nu se supune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj din str. Petru
Rares nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 9:00-16:00, ºi vineri
între orele 9:00-14:00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http/
/:apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
pana la data de 16.09.2015.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Anunþul tãu!
SC TODOME FERO SRL

anunþã pierderea cãrþii de inter-
venþie ºi a adresei cu numãrul
de ordine pentru casa de marcat
DATECS MP55B cu seria:
15035960 ºi seria fiscalã DJ
0363035515. Se declarã nulã.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA-
RE Primãria Podari, titular al pro-
iectelor ‘’PROIECTARE ªI EXE-
CUÞIE COMPLETARE REÞEA
DISTRIBUÞIE APÃ LIVEZI –
GURA VÃII ‘’ ºi  ‘’PROIECTARE
ªI EXECUÞIE RACORDURI ÎN
VEDEREA ATINGERII GRADU-
LUI DE CONFORMARE PENTRU
LOCALITÃÞILE PODARI, BRA-
NIªTE ,BALTA VERDE, LIVEZI,
GURA VÃI’’ anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei de
încadrare de cãtre APM Dolj, pen-
tru proiectele propuse a fi am-
plasate in comuna Podari, sate-
le Livezi –Gura Vãii, Str.Viitoru-
lui, judeþul Dolj ºi respectiv sate-
le Livezi Gura Vãii, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 , în
zilele  de L-V, între orele 9-14 ºi la
sediul Primãriei Podari,str.Dunã-
rii, nr.67,  precum ºi la urmatoa-
rea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare (in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului
anunþ) pânã la data de 15.09.2015.
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A N U N T

Primãria Comunei Podari organizeazã, la sediul din str. Dunãrii, nr.
67, comuna Podari judeþul Dolj, concurs de recrutare pentru ocuparea:

-un post contractual de execuþie vacant asistent medical comunitar,
în cadrul Comp. activitãþi sociale ºi stare civilã.

-un post contractual de execuþie vacant ºofer, în cadrul Comp. deser-
vire generalã.

          Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã
- data de 2.10.2015  ora 10.00 - proba scrisã pentru  asistentul medi-

cal comunitar
- data de 2.10.2015  ora 10.00  proba practicã pentru  ºofer
- a doua etapã - în data de 7.10.2015 ora 10.00 – proba de interviu

pentru ambele posturi
Pentru a putea participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndepli-

neascã cumulativ, urmãtoarele condiþii:
 1.  Condiþii generale: Conform art.3 din HG nr.286/2011, cu modi-

ficãrile introduse de HG  nr. 1027/2014
2.  Condiþii specifice pentru  asistent medical comunitar:
-  categoriile de personal sanitar care sunt admise la concurs :  ab-

solvent a unei forme de invãþãmânt superior finalizatã cu diplomã de
licenþã sau postliceale în specialitatea: asistent medical generalist,
asistent medical de obstetricã, asistent medical de pediatrie, asistent
medico-social, asistent de ocrotire

-  este membru al Ordinului Asistentilor medicali generalisti, moa-
ºelor ºi asistenþilor medicali din România, cu certificat vizat la zi

- domiciliul în comuna Podari sau în imediata vecinãtate a comunei
  Condiþii specifice pentru  ºofer:
- studii medii
- vechime în muncã ºi în domeniu  minim 3 ani
 -disponibilitate de a lucra în program prelungit ºi în program de noapte
 - posesor carnet ºofer categ. B , C, D, E
Dosarele de înscriere se vor depune pânã la data de 25 .09.2015, ora

13.00, la sediul Primãriei comunei Podari din str. Dunãrii  nr. 67. com.
Podari judeþ Dolj.

 Informaþii suplimentare cu privire la documentele aferente concur-
sului, tematica ºi  bibliografia se afiºazã la sediul instituþiei sau se  pot
obþine la  telefon 0251/339155,  Secretariatul comisiei de concurs.

   Subscrisa Primaria municipiului Calafat, va rugam sa publi-
cati in conformitate cu prevederile art.43 din HG 611/2008, cu modi-
ficarile ulterioare urmatorul anunt:

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea
in data de 23.09.2014, a unei (1) functii  publice temporar vacante
respectiv:

- referent, cls lll, grad Principal in cadrul Serv Impozite si taxe locale
- proba scrisa la sediul institutiei, str.T.Vladimirescu nr.24, in data

de 23.09.2015, ora 10,30. Data si ora sustinerii interviului va fi afisata
odata cu rezultatele la proba scrisa, conform art 56 din HG 611/2008.

-termen de depunere a dosarelor -8 zile de la data publicarii anuntului,
la sediul primariei, str.T.Vladimirescu nr.24 la Serv. Resurse umane

-conditii de participare la concurs pentru functia publica temporar
vacanta de referent, cls lll, grad Principal in cadrul  Serv Impozite si
taxe locale:

-studii medii
-vechime minima de 5 ani in specialitatea studiilor
Dosarul de inscriere se depune la Serv. Resurse umane, si va cu-

prinde:
-formular de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copie diploma de studii
-copie dupa cartea de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa

ateste vechimea in munca sau dupa caz in specialitatea studiilor nece-
sare ocuparii functiei publice

-cazier judiciar
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca

nu a desfasurat activitati de politie politica.

CERERI SERVICIU
OFERTE SERVICIU PRIMÃ-
RIA Comunei Izvoare, Jud-
.Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de Referent principal în
data de 20.10.2015. Relaþii la
tel.0251.366.681.
PRIMÃRIA Comunei Izvoare
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiilor contractua-
le vacante de Inspector finan-
ciar debutant, Inspector Admi-
nistrativ debutant ºi ªef servi-
ciu SVSU în data de
06.10.2015. Relaþii la
tel.0251.366.681.
Primãria Comunei Izvoare or-
ganizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de muncitor califi-
cat în data de 05.10.2015.
Relaþii suplimentare la
tel.0251.366.681.
Restaurant Chinezesc – Cen-
tru Vechi – angajeazã ospã-
tari. Telefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
SOCIETATE ANGAJEAZÃ
MUNCITORI SPAÞII VERZI.
PERMISUL DE CONDUCERE
PREZINTÃ AVANTAJ. TELE-
FON: 0745/318.488.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunã-
tãþiri Valea Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str. Put-
nei. Telefon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând 2 camere, ultracentral, ul-
tralux, A.C., internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/109.595.

Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/
10- Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon: 0769/
477.662.
Vând apartament 4 camere,
bilateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã zona Horia. Tele-
fon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toa-
te utilitãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re ºi dependinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/336.634.

Vând casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalni-
þa, vad comercial negociabil.
Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.

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 co-
muna Gogoºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calopãr
nr. 241, teren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 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. Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada princi-
palã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor - Cra-
iova, 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 pro-
gramul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON ne-
gociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009. Superîntreþinu-
tã, distribuþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 11 septembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 11 septembrie 2015

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

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

Centrul 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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN DE-
ERE 730 - masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon: 0772/
096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 3 locuri de veci în Cimi-
tirul Sineasca. Telefon:0763/
506.962
Vând mixer patiserie, trei func-
þii ( malaxor, creme, spume),
marcã germanã ºi cuier hol.
Telefon:0752/236.667
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238
Vând sobã de teracotã ver-
de, nemontatã, pat mecanic,
saltea , Tvcolor 102 cm, poli-
zor 2500 Waþi, cãrucior han-
dicap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, crip-
te suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Filiphs
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
DOUÃ locuri de veci, Sineas-
ca. Telefon: 0733/065.141.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto.Tele-
fon: 0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând robot patiserie 3 funcþii
(malaxor, creme, spume) bol
inox 6 litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon: 0752/
236.667.
Vând putinã de salcâm avan-
tajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 serta-
re, 1 aragaz cu 4 ochiuri. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
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, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã alumi-
niu  20 litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã, foar-
fecã tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte convena-
bil, performant cu douã son-
de 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 dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam vopsite,
chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând ºase taburele (scaune)
din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior co-
pil 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 franþu-
zeascã, 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. Tele-
fon: 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, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. 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 came-
re decomandate, Craioviþa
Nouã-Nitela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condiþionat.
Telefon: 0728/012.055
Urgent primesc în gazdã la
bloc douã fete, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Te-
lefon: 0744/572.056.

Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089
Închiriez 2 camere la casã. Tele-
fon: 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 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60, caut fe-
meie decentã, loialã de la þarã
sã împart viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/702.734.

CITAÞII
Se citeazã Erhan Gilda Liana
în data de 15.09.2015, în do-
sarul nr.43436/215/2013 la Ju-
decãtoria Craiova.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pentru biblio-
tecã. Telefon:0351/449.469
Caut o persoanã care sã mã
îngroape. Îi plãtesc dãrile
blocului, îi rãmâne pensia
ºi locul de veci. Telefon.
0762/728.493.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat înregistrare F
16/1219/2015 pe numele
DOP VIORICA IONICA. IF ºi
certificat constatator nr. 36219/
2015. Se declarã nule.
Pierdut certificat constatator nr.
34090 din 18.08.2015 pe nu-
mele JIDOVIN IOANA ÎN-
TREPTINDERE INDIVIDUA-
LÃ. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACSO Filiaºi va înfrunta astãzi,
în deplasare, formaþia timiºeanã
CS Nuova Mama Mia Becichere-
cul Mic, într-un meci contând pen-
tru etapa cu numãrul 3 a Seriei 4.

Cele douã combatante, cu ol-
tenii în pole-position graþie gola-
verajului, ocupã poziþiile 5, res-
pectiv 8, cu trei puncte, cucerite
chiar în runda trecutã, când filie-
ºenii ºi-au adjudecat la scor de
neprezentare, 3-0, derby-ul dol-
jean cu CS Universitatea II Cra-
iova, timp în care Nuova Mama
Mia se impunea tot într-un derby
judeþean, 1-0 la Lugoj, cu CSM.

Dacã punem pe tapet ºi cele în-
tâmplate în startul sezonului, Fi-
liaºul a pierdut cu 3-1 pe terenul
Cetãþii Deva, iar Becicherecul Mic
a fost surclasatã, “acasã”,  de
Metalurgistul Cugir, scor 2-5.

În stagiunea precedentã, bãnã-
þenii, care au încheiat pe poziþia
secundã, au luat toate punctele fi-
lieºenilor (locul 7 la final), 3-1 (a)
ºi 1-0 (d).

Partida dintre Nuova Mama
Mia ºi ACSO Filiaºi va debuta la
ora 17:00, gazdã urmând a fi are-
na CFR, din Timiºoara.

FOTBAL – LIGA A III-A

Filiaºul, dupã puncte în BanatFiliaºul, dupã puncte în BanatFiliaºul, dupã puncte în BanatFiliaºul, dupã puncte în BanatFiliaºul, dupã puncte în Banat
Altfel, CS “U” II Craiova (3p)

va sta în aceastã etapã, care mai
programeazã jocurile: CS Mãgu-
ra Cisnãdie (1p) – CS Municipal
Lugoj (0p), Cetate Deva (3p, 1j)
– Pandurii II (2p) - (tot astãzi),
Millenium Giarmata (1p) – Mi-
nerul Motru (1p), Politehnica Ti-
miºoara (6p) – Metalurgistul Cu-
gir (6p), CS Ineu (1p, 1j) – FC
Hunedoara (3p), Performanþa
Ighiu (4p) – Naþional Sebiº (1p)

– (toate mâine).
CS Podari, cealaltã reprezen-

tantã a Doljului în ultimul eºalon
naþional – Seria 3, va primi, mâi-
ne, vizita dâmboviþenilor de la FC
Aninoasa. Dupã primele douã run-
de, bãieþii lui Dragoº Bon ocupã
locul 9, cu trei puncte (2-1 cu
Roºiori ºi 0-3 la ªtefãneºti), în
vreme ce oponenta se plaseazã pe
11, cu zero puncte, dar dintr-un
joc (0-1 la Afumaþi).

FOTBAL – CUPA LIGII –
OPTIMI DE FINALÃ

Concordia Chiajna – FC Botoºani 3-0

Au marcat: M. Cristescu 1, R. Rãducanu 82, Purece 90+2.

ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti 1-0

A marcat: Elek 67.

CSMS Iaºi – CFR Cluj 0-1

A marcat: Cristian Lopez 44

Meciurile FC Voluntari - Astra Giurgiu, FC Viitorul - Universitatea
Craiova ºi Pandurii Târgu Jiu – Dinamo s-au jucat asearã. Steaua ºi
ASA vor intra în competiþie din sferturile de finalã.

FOTBAL – LIGA A IV-A –
ETAPA A 4-A

Mâine, ora 11:00

ªtiinþa Danubius Bechet – Luceafãrul Craiova

Dunãrea Calafat – SIC Pan Unirea

Recolta Ostroveni – Metropolitan Iºalniþa

ªtiinþa Malu Mare – Tractorul Cetate

Viitorul Cârcea – Unirea Leamna

Dunãrea Bistreþ – Progresul Segarcea

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.

Preºedintele clubului Real Madrid, Flo-
rentino Perez, a declarat, la un post de ra-
dio, cã îl poate ceda pe atacantul Cristiano
Ronaldo echipei Paris Saint-Germain, dacã
gruparea finanþatã de monarhia din Qatar

Grupa A: Bosnia – Finlanda 59-88,
Polonia – Israel 73-75, Rusia – Franþa
67-74.

Clasament: 1. FRANÞA 8p, 2. ISRA-
EL 7p, 3. FINLANDA 6p, 4. POLONIA
6p, 5. Bosnia 5p, 6. Rusia 4p.

Asearã dupã închiderea ediþiei, în eta-
pa finalã: Finlanda – Polonia, Bosnia –
Rusia, Israel – Franþa.

Grupa B: Turcia – Serbia 72-91, Italia
– Germania 89-82 prelungiri, Islanda –
Spania 73-99.

Clasament: 1. SERBIA 8p, 2. ITALIA
7p, 3. Spania 6p, 4. Turcia 6p, 5. Germa-
nia 5p, 6. Islanda 4p.

Asearã dupã închiderea ediþiei, în eta-
pa finalã: Serbia – Italia, Germania – Spa-
nia, Turcia – Islanda.

Grupa C: Grecia – Slovenia 83-72, Ma-

DIGI SPORT 1

11:00, 12:00, 14:10 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Statului San Marino: sesiuni de antrenamente
/ 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG –
Bordeaux.

DIGI SPORT 2

21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante –
Sevilla.

DIGI SPORT 3

21:00 – ATLETISM – IAAF Diamond League, în
Belgia.

DOLCE SPORT

19:00 – FOTBAL Ucraina – Premier League:

Metalist Harkov – ªahtior /  21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Levante – Sevilla.

EUROSPORT

17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 19-a /
19:00, 22:00, 1:15 – Openul Statelor Unite, la Flus-
hing Meadows, New York: ziua a 12-a.

EUROSPORT 2

18:00 – CICLISM – Grand Prix-ul de la Quebec,
în Canada / 2:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada:
New York Red Bulls – Chicago Fire.

TVR 3

21:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Campiona-
tele Mondiale de la Stuttgart, în Germania.

Florentino Perez: “Dacã PSG îl vrea pe Ronaldo,
sã achite clauza de un miliard de euro”

va achita clauza de reziliere a contractului
jucãtorului, în valoare de un miliard de euro.

“Dacã PSG îl vrea, nu are decât sã achi-
te clauza de un miliard de euro ºi îl pot
lua”, a declarat Perez, la Radio Cope, po-

trivit lequipe.fr.
F o t b a l i s t u l

portughez este
sub contract  cu
Real Madrid pânã
în 2018, însã re-
gulat apar zvonuri
privind posibilita-
tea de a fi trans-
ferat de campioa-
na Franþei. Pânã
în prezent, nu au
existat negocieri
concrete pentru
transferul triplului
câºtigãtor al Balo-
nului de Aur.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

cedonia – Georgia 75-90, Olanda – Croa-
þia 72-78.

Clasament: 1. GRECIA 8p, 2. CROA-
ÞIA 7p, 3. Slovenia 6p, 4. Georgia 5p, 5.
Olanda 5p, 6. Macedonia 5p.

Asearã dupã închiderea ediþiei, în eta-
pa finalã: Slovenia – Macedonia, Georgia
– Croaþia, Grecia – Olanda.

Grupa D: Belgia – Cehia 64-66, Letonia
– Ucraina 74-75, Estonia – Lituania 62-64.

Clasament: 1. CEHIA 7p, 2. LITUA-
NIA 7p, 3. Letonia 6p, 4. Belgia 6p, 5.
Estonia 5p, 6. Ucraina 5p.

Asearã dupã închiderea ediþiei, în eta-
pa finalã: Ucraina – Belgia, Letonia – Es-
tonia, Cehia – Lituania.

Din fiecare grupã se calificã primele
patru clasate. Formaþiile scrise cu ma-
juscule obþinuserã deja calificarea.

Faza grupelor, etapa a 4-a –
rezultate înregistrate miercuri

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

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

Rechemaþi-l pe Sorin!Rechemaþi-l pe Sorin!Rechemaþi-l pe Sorin!Rechemaþi-l pe Sorin!Rechemaþi-l pe Sorin!

Plecarea lui Sorin Cârþu, de pe
banca tehnicã a Craiovei, prin de-
misie, este o veste proastã pentru
fotbalul din Bãnie. Motivele sunt
palide, ºi de o parte ºi de alta. Cert
este un lucru: echipa n-a rupt gura
târgului, cum se spune, în sezonul

de toamnã, dar nici nu se aflã într-
o poziþie retrogradabilã. Mai degra-
bã este poziþionatã în clasament,
pe mãsura valorii lotului pe care-l
are. Mediocru. A pierdut puncte pe
teren propriu, pe care „nu trebuia
sã le piardã”, a fost urmãritã de

ghinion ºi în deplasare, cum s-a
întâmplat cu Dinamo. Poate, ºi fi-
indcã, prea mult cochetase, în
campionatul trecut, cu plusul de
ºansã. E o pãrere. Sorin Cârþu dacã
a greºit a fãcut-o pe un fond de
iritare, de nemulþumire, simþindu-
se mereu ºi mereu pândit. Deºi toþi
antrenorii din lume nu scapã de
cozi de topor ºi de intriganþi. Sã-i
lãsãm însã în pace, sã-ºi savureze
„victoria”. De etapã. Sorin Cârþu
este însã un caz special: înainte de
toate el este un „bun al Craiovei”.
Iubeºte prea mult oraºul, pentru
care a ºi fãcut multe, i-a dat glorie
nestinsã, încât, sã fim scuzaþi, nu-
i putem da dreptate lui Mihai Ro-
taru, patronul clubului. Gloria Cra-
iovei este altceva. Când Sorin Câr-

þu a fost readus, în urmã cu un
an, la conducerea tehnicã a echi-
pei, întregul proiect de reînviere a
fotbalului din Bãnie pãrea ireme-
diabil compromis. Stropind echi-
pa cu apã vie, ceea ce nu mai pã-
rea posibil, aceasta a fost scoasã
din reanimare. Dacã uitãm acest
lucru, chiar nu înþelegem nimic din
fotbal. Unde construcþia e perma-
nentã. Tot lui Sorin Cârþu ºi lui Emil
Sãndoi, personalitãþii lor, li se da-
toreazã ºi stingerea focarelor de
adversitate bolnavã la adresa echi-
pei. Pavel Badea, fost jucãtor de
þinutã al Craiovei, consilier local
municipal, apropiat clubului, a spus
câteva vorbe cu tâlc despre pleca-
rea lui Sorin Cârþu. Nu le mai co-
mentãm. Important ni se pare alt-

ceva: Sorin Cârþu a fost readus la
echipã într-un moment de dispe-
rare. La fel se întâmplase ºi la pri-
mul lui mandat. Când dupã ºapte
etape, ne referim la sezonul trecut,
agonisise douã puncte în clasa-
ment. În retur, la un moment dat,
ameninþa podiumul. ªi Jose Mou-
rinho, prin absurd, fiindcã tot are
un început prost de campionat cu
Chelsea, adus la Craiova, dupã
câteva zile nu poate face decât un
gest, acela de a renunþa. Lot firav
valoric, spectatori puþini, cleveti-
tori de duzinã, nu puþini la numãr,
empatie puþinã ºi atât. Sorin Cârþu
era ºi rãmâne antrenorul potrivit
pentru Craiova. Un Guy Roux de
la Auxerre, dacã aþi auzit de el.

MIRCEA CANÞÃR

Aventura în Cupa României a sa-
telitului Universitãþii Craiova s-a
oprit frustrant de aproape de înde-
plinirea obiectivului – aducerea unei
echipe de Liga I la Craiova – ºi în faþa
unei formaþii de cel mai slab nivel,
Unirea Brânceni, din Liga a IV-a Te-
leorman. Niciun jucãtor de la prima
echipã n-a primit Daniel Mogoºanu,
iar în aceste condiþii exprimarea echi-
pei a fost la fel ca în partida de cam-
pionat cu Filiaºi, adicã modestã. Puº-
tii n-au fãcut faþã adversarului, care
a ºi dominat meciul ºi s-a calificat în
consecinþã. Nelu Bucã le-a prezentat
craiovenilor mai mult de jumãtate din
partea dorsalã, fiindcã a  pãtruns prin
toatã defensiva ºi a marcat dupã ce l-
a depãºit ºi pe internaþionalul de ju-
niori Vlad. Pânã la pauzã, Cãpãþânã a
egalat cu piciorul, finalizând faza cre-
atã de Scarlat. Tot echipa „de judeþ”
a controlat ºi a doua reprizã, pânã
spre finalul ei, dar nu s-a mai concre-
tizat nimic ºi meciul a intrat în prelun-
giri. Brânceniul n-a aºteptat mult sã
dea lovitura decisivã ºi pe fondul po-
sesiei nete a reuºit chiar sã obþinã
dublu avantaj. La doar 4 minute de
extra time, Desculþu a profitat cã ol-
tenii au dormit în ghete ºi a catapul-
tat în vinclu o minge ajunsã la 20 de
metri chiar din picioarele adversari-
lor. Dinu a închis tabela peste alte 3
minute ºi a stabilit cea mai mare per-
formanþã din istoria comunei de 3.000
de locuitori din Teleorman.

Antrenorul principal al Universi-
tãþii Craiova, Emil Sãndoi, nu ºtie care
va fi soarta sa deºi spune cã un even-
tual succes asearã contra elevilor lui -
Gicã Hagi, dublat de încã trei puncte
contra celor de la CSMS Iaºi, în Liga
1, poate calma spiritele. „ ªi eu sunt
total surprins de decizia lui Sorin, mai
ales cã, nu numai cã nu mã aºteptam,
dar noi chiar am pus la cale un plan
înaintea acestui meci. Am stabilit de
comun acord sã menajãm câþiva ju-
cãtori, iar unul dintre noi sã rãmânã
acasã cu aceºtia. Spre exemplu, Ro-
cha, care a jucat absolut toate minu-
tele pânã acum ºi care a fost ºi la

naþionalã, avea nevoie de un repaus.
Aºa cã Sorin a rãmas la Craiova pen-
tru a-i pregãti pe cei cinci-ºase jucã-
tori, iar eu am plecat pentru meciul
din Cupa Ligii. Dacã rãmâneam eu
la Craiova ºi-l trimiteam pe el la me-
ciul cu Viitorul nu mai vorbeam
acum de demisie. În momentul de
faþã sunt îngrijorat. Chiar nu ºtiu ce
sã vã zic. Am format o familie acolo
ºi nu întâmplãtor a apãrut seria de
rezultate de anul trecut. Nici acum
situaþia nu este disperatã. Dacã vom
câºtiga duminicã meciul cu CSMS
Iaºi, vom fi acolo, aproape de play-
off”, a spus Sãndoi.

Sãndoi spune cã rãmânerea sa
depinde de rezultate

Unirea Brânceni – Universitatea II
Craiova   3-1

Au marcat: N. Bucã 26, Desculþu 90+4, Dinu 90+7 / Cãpãþânã 38
Unirea Brânceni: Iosif – Zamfir, C. Dana, Dinu, Grosu – S. Bucã,

Mitran, Roman, Pãun (72 Paþe) – Desculþu, N. Bucã (61 G. Marin).
Antrenor: Cosmin Dana

Universitatea II Craiova: Vlad – Ghincea, Lãzãrescu, Hrenciuc,
Luicã – Iuga, Gârbiþã, Scarlat (60 Armãºelu), Cãpãþânã (46 Petre)
– Dinu (83 Marcovic), Jurj (90+5 Buzãrnescu). Antrenor: Daniel
Mogoºanu.

Satelitul Universitãþii Craiova a fost eliminat
din Cupa României de o formaþie din liga

judeþeanã Teleorman

Trei echipe de Liga a IV-a
în „ºaisprezecimi”

Dacã Universitatea Craiova n-a
reuºit sã-ºi califice echipa satelit în
faza în care intrã în competiþie ºi for-
maþiile de top, aceastã performanþã a
fost izbutitã de Viitorul Constanþa ºi
ASA Tg. Mureº, ale cãror echipe se-
cunde au trecut de Delta Tulcea, res-
pectiv Metalurgistul Cugir. Nu mai
puþin de 3 formaþii „de judeþ” sunt
calificate în „ºaisprezecimile” Cupei
României, alãturi de Unirea Brânceni
venind ASA II ºi Ripensia Timiºoa-
ra. Rezultatele înregistrate în turul 5
al Cupei României: ASA II - Metalur-
gistul Cugir (AB) 6-5 dupã loviturile
de departajare,  Dacia Unirea Brãila -
Oþelul Galaþi 3-1 dupã prel., FCM
Baia Mare - Olimpia Satu Mare 1-0,
dupã prel., Rapid Suceava - Ceahlã-
ul 3-1 dupã prel., Atletico Vaslui  - SC
Bacãu 0-1, Ripensia Timiºoara CS
Ineu 2-0, CS Oºorhei – „U” Cluj 1-3,
Flacãra Moreni - CS Mioveni1-3,
Unirea Tãrlungeni Gloria Buzãu 5-0,
CS Pãuleºti - FC Braºov 2-3, Metalo-
globus Bucureºti - CS Baloteºti 0-1,
ACS Berceni - Rapid Bucureºti 1-0,
CS Afumaþi -  Academica Clinceni 5-
6 dupã loviturile de departajare, UTA
Bãtrâna Doamnã - Metalul Reºiþa 9-
0, Viitorul II Constanþa - Delta Do-
brogea Tulcea 5-2, CSM Rm. Vâlcea -
Gaz Metan Mediaº 2-1, Bucovina

Pojorâta - FCM Dorohoi - nu s-a dis-
putat, deoarece oaspeþii s-au retras.

Universitatea, în prima urnã
la tragerea la sorþi

Astãzi la prânz este programatã tra-
gerea la sorþi a „ºaisprezecimilor” Cu-
pei României, alãturi de cele 18 echipe
calificate fiind în urne ºi cele 14 for-
maþii din Liga I. FRF a hotãrât împãrþi-
rea celor 32 de echipe în 3 urne valori-
ce. Din prima face parte ºi Universita-
tea Craiova, fiindcã s-a clasat în pri-
mele 6 locuri la finalul stagiunii trecu-
te a Ligii I. Alãturi de alb-albaºtri se
aflã: Steaua, ASA, CFR Cluj, Astra ºi
Petrolul. Din urna a doua fac parte:
Dinamo, FC Botoºani, Pandurii, CSMS
Iaºi, Pandurii, Chiajna, Voluntari ºi ACS
Poli. Restul de 18 formaþii sunt grupa-
te în urna a treia valoricã. Se grupeazã
 echipe din urna A cu echipe din urna
C (6 jocuri) ºi, în continuare, echipe
din urna B cu echipe din urna C (8
jocuri). Cele 4 echipe rãmase în urna C
se grupeazã între ele. Pentru jocurile
din optimi, sferturi de finalã ºi semifi-
nale, echipele calificate vor fi reparti-
zate în aceleaºi urne valorice ca ºi în
cadrul ºaisprezecimilor, tragerea la
sorþi urmând sã se efectueze în mod
similar. Jocurile din cadrul ºaispreze-
cimilor Cupei României vor avea loc
marþi/miercuri/joi, pe 22/23/24 septem-
brie, cu începere de la ora 16.30, cu
excepþia jocurilor televizate, programul
acestora urmând a fi stabilit ulterior.
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