
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7847sâmbãtã, 12 septembrie 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Românilor le merge bine,
Popescule, în Spania, în Franþa,
în Italia...

Doljul începe sã îmbãtrâneascã în ritm
alert. Mai tot ceea ce observi cu triste-
þe, când parcurgi judeþul, case pãrãsi-
te, curþi acoperite de buruieni ºi sedii
de ºcolii aranjate, dar cu multe bãnci
goale, toate aceste realitãþi sunt confir-
mate de statisticile pe care angajaþii
Direcþiei de Statisticã Dolj le strâng cu minuþiozita-
te. Din 2013 numãrul tinerilor a scãzut faþã de 2009
cu peste 4,5%. În schimb, a crescut ponderea vârst-
nicilor cu peste 2,5%. Consecinþele economice deri-
vate de aici sunt alarmante.
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Aflãm, mai întâi, cum se spune „pe surse”, ºi apoi din lectura-
rea H.G. nr. 731/9 septembrie 2015, cã doamna Simona Moise a
fost desemnatã „sã exercite cu caracter temporar, prin detaºare, în condiþiile legii, funcþia
publicã de subprefect a Doljului”. Ceea ce nu mai precizeazã Hotãrârea Guvernului României, în
vigoare din data de 10 septembrie a.c., când a fost publicatã în Monitorul Oficial, este cã doamna
Simona Moise reprezintã oferta UNPR, partid aflat în coaliþia de guvernare...
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Andrei Gerea:
Complexul
Energetic
Hunedoara
poate intra oricând
în insolvenþã

Complexul Energetic Hune-
doara poate intra în orice moment
în insolvenþã, având în vedere si-
tuaþia dificilã a companiei ºi nu-
mãrul foarte mare de solicitãri în
acest sens, a declarat, într-un in-
terviu acordat MEDIAFAX, minis-
trul Energiei, Andrei Gerea, care
spune cã acest lucru nu ar trebui
sã sperie. “Situaþia de la Comple-
xul Energetic Hunedoara nu este
deloc uºoarã. (...) Insolvenþa poa-
te sã intervinã oricând, având în
vedere numeroasele cereri de (in-
trare în insolvenþã - n.r.) care au
fost depuse, dar nu ar trebui sã fie
o sperietoare, pentru cã s-a vãzut
cã ºi în cazul Hidroelectrica a pro-
dus rezultate foarte bune. Deci nu
e un lucru pe care sã îl respingem.
Deocamdatã nu am intrat în insol-
venþã, dar vom vedea cum vor evo-
lua lucrurile, pentru cã solicitãri
sunt foarte multe, vom vedea dacã
reºim sã menþinem ritmul”, a de-
clarat ministrul Energiei, Între-
prinderilor Mici ºi Mijlocii ºi Me-
diului de Afaceri, Andrei Gerea.
Acesta mai spune cã a fost angajat
un consultant pentru un plan de
restructurare ºi pentru gãsirea
unor soluþii de redresare a socie-
tãþii. “Sã vedem ºi ce rãspuns ne
va da consultantul în urma anali-
zei pe care o va face ºi apoi sã pu-
tem lua o decizie. V-am spus, nu
exclud (insolvenþa - n.r.), având în
vedere presiunea care existã din
partea creditorilor, din partea fur-
nizorilor. Am angajat ISPE (Insti-
tutul de Studii ºi Proiectãri Ener-
getice - n.r.) ca ºi consultant, sã gã-
seascã soluþii ºi pentru restructu-
rare, pentru redresare, sfaturi, pen-
tru cã sunt probleme pe care nu le
putem gestiona doar noi la nivelul
Ministerului Energiei sau la nive-
lul consiliului”, a afirmat minis-
trul Energiei, precizând cã acest
consultant va oferi un rãspuns într-
o lunã.

Procurorii DNA solicitã redes-
chiderea urmãririi penale pe nu-
mele celor doi foºti miniºtri, într-
un dosar în care sunt cercetate
fapte similare celor din dosarul
“Microsoft”, potrivit unor surse
judiciare. Cercetarea vizeazã mo-
dul de atribuire a unor contracte
de cãtre Ministerul Educaþiei. Ce-
rerea DNA a fost înregistratã la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) în 22 iunie.
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Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis
ieri omologului sãu american, John Kerry, un mesaj cu
ocazia comemorãrii atacurilor teroriste din 11 septem-
brie 2001, în care exprimã solidaritatea României ºi

afirmã cã tragedia suferitã de poporul american a
apropiat ºi mai mult cele douã þãri.

“Astãzi ( n.r ieri) suntem alãturi
de poporul american în comemo-
rarea celor cãzuþi ºi omagierea eroi-
lor unuia dintre cele mai negre mo-
mente ale istoriei recente.(...) Ro-
mânia a fost ºi rãmâne deplin soli-
darã cu Statele Unite ale Americii.
Tragedia fãrã sens suferitã de po-
porul american a apropiat ºi mai
mult naþiunile noastre ºi a dat o nouã
semnificaþie relaþiei între România
ºi Statele Unite ale Americii“, i-a
tramsmis Aurescu secretarului de
stat american, potrivit unui comu-
nicat de presã transmis de MAE
Agenþiei MEDIAFAX.

Aurescu a omagiat “sacrificiul
celor care au luptat pânã la jertfa
supremã împotriva terorismului” ºi
a reiterat determinarea României de

a continua eforturile pentru preve-
nirii ºi combaterii terorismului, alã-
turi de SUA ºi partenerii internaþio-
nali, “indiferent de forma sa de ma-
nifestare”. De asemenea, ministrul
a evocat rolul semnificativ al Parte-
neriatul Strategic dintre România ºi
SUA, în consolidarea relaþiilor bila-
terale, în asigurarea securitãþii co-
mune ºi a stabilitãþii în regiunea
euro-atlanticã.

În urma atacurilor teroriste din 11
septembrie 2001 ºi-au pierdut viaþa
peste 3000 de cetãþeni americani,
inclusiv membri ai comunitãþii româ-
no-americane, precizeazã MAE. Sta-
tele Unite marcheazã vineri 14 ani
de la atacurile teroriste de la 11 sep-
tembrie 2001 printr-o serie de cere-
monii, inclusiv o comemorare la un

memorial deschis joi în Pennsylva-
nia pe locul unde s-a prãbuºit unul
dintre cele patru avioane deturnate,
relateazã DPA online. Momente de
reculegre urmeazã sã comemoreze,
în întreaga þarã, cele mai sângeroase
atacuri teroriste comise în istoria
Statelor Unite. Pe 11 septembrie

2001, extremiºti angajaþi în misiuni
sinucigaºe au deturnat patru avioa-
ne de pasageri, transformând aero-
navele de linie în adevãrate rachete
ghidate împotriva celor douã turnuri
ale World Trade Center de la New
York, Pentagonului ºi unor locuri din
afara Washington.

Cererea DNA de redeschidere a dosarului Ecaterinei Andronescu
ºi lui Alexandru Athanasiu, admisã

Cererea DNA de reîncepere a urmãririi foºtilor
miniºtri ai Educaþiei Ecaterina Andronescu ºi Alexan-
dru Athanasiu a fost aprobatã, ieri, de Înalta Curte de

Casaþie ºi Justiþie (ICCJ).

Agenþia Naþionalã de Integri-
tate a solicitat Curþii de Apel Con-
stanþa extinderea acþiunii de con-
trol privind diferenþa nejustifica-
tã între averea dobânditã ºi ve-
niturile realizate de fostul primar
Radu Mazãre, ANI identificând
o sumã de 779.057 de euro în
depozite deschise la o bancã din
Israel. Potrivit unui comunicat
al Agenþiei Naþionale de Integri-
tate (ANI), instituþia a solicitat
Comisiei de cercetare a averilor
de pe lângã Curtea de Apel Con-
stanþa ”extinderea acþiunii de

În dosarul “Microsoft”, sunt
vizaþi opt foºti miniºtri: senato-
rii ªerban Mihãilescu ºi Ecateri-
na Andronescu, deputatul Valeri-
an Vreme, europarlamentarul-
 Dan Nica, Daniel Funeriu, Ale-
xandru Athanasiu, Mihai Tãnã-
sescu, Gabriel Sandu ºi Adriana
Þicãu, pe care DNA îi acuzã de
fapte de corupþie legate de apro-
barea unor proiecte pentru licen-
þe Microsoft. Anchetatorii spun

cã persoanele implicate ar fi ce-
rut 20 de milioane de dolari din
cele 54 de milioane achitate de
Executiv în cadrul contractului.

În “aranjarea” contractelor ar fi
fost implicaþi fostul ministru Ga-
briel Sandu, oamenii de afaceri
Dorin Cocoº ºi Gabriel Sandu, dar
ºi primarul din Piatra Neamþ,
Gheorghe ªtefan. Dorin Cocoº ar
fi cerut 17,5 milioane de euro pen-
tru el, Gheorghe ªtefan ºi Gabriel
Sandu, pentru a interveni în achi-
ziþionarea dreptului de utilizare a
licenþelor Microsoft, din care 15,7
milioane de euro au ajuns în con-
tul unor firme controlate de cei trei,
direct sau prin intermediari.

Athansiu a declarat, tot ieri, cã

acest dosar este redeschis de DNA
dupã nouã ani ºi dupã ce s-a dat
de douã ori soluþie de neîncepe-
rea urmãririi penale de cãtre pro-
curorii aceluiaºi parchet. El a mai
precizat cã este cercetat pentru
douã fapte, dintre care una nu mai
este incriminatã, iar cealaltã a fost
prevãzutã în lege dupã ce el ºi-a
terminat mandatul de ministru,
astfel cã acuzarea sa este împo-
triva unei logici juridice minima-
le. “Sã redeschizi un dosar a treia
oarã pentru fapte care nu pot fi
imputate potrivit legislaþiei este o
aberaþie pe care o voi reclama la
CEDO. Eu nu sunt oricine ºi nu sunt
bãtaia de joc a anchetatorilor DNA”,
a spus Athanasiu, la Digi 24.

ANI: Radu Mazãre nu a declarat 779.057 de euro
deþinuþi în depozite bancare în Israel

control cu privire la diferenþa
nejustificatã între averea dobân-
ditã ºi veniturile realizate de Ra-
du Mazãre”, în condiþiile în care
inspectorii de integritate au iden-
tificat suma de 779.057 de euro,
”reprezentând mai multe depo-
zite într-un cont deschis de cã-
tre acesta la o unitate bancarã
din Israel, sucursala Netanya”.
Depozitele bancare respective nu
au fost menþionate în declaraþii-
le de avere completate de Radu
Mazãre, în perioada 2008 -
2012, aratã ANI.



Aflãm, mai întâi, cum se spu-
ne „pe surse”, ºi apoi din lectu-
rarea H.G. nr. 731/9 septembrie
2015, cã doamna Simona Moi-
se a fost desemnatã „sã exerci-
te cu caracter temporar, prin
detaºare, în condiþiile legii,
funcþia publicã de subprefect a
Doljului”. Ceea ce nu mai preci-
zeazã Hotãrârea Guvernului Ro-
mâniei, în vigoare din data de 10
septembrie a.c., când a fost pu-
blicatã în Monitorul Oficial, este
cã doamna Simona Moise repre-
zintã oferta UNPR, partid aflat în
coaliþia de guvernare ºi, de ase-
menea, cã a fost consilier jude-
þean în actuala legislaturã, pânã
la numirea menþionatã, fiind pe
deasupra cadru didactic la Uni-
versitatea „Spiru Haret” din Cra-
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iova. În felul acesta UNPR Dolj
ajunge „la paritate” cu PSD Dolj,
în privinþa funcþiilor publice deþi-
nute, indirect eligibile sau neeli-
gibile: câte un viceprimar al Cra-
iovei ºi respectiv un subprefect
ºi un vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean. Un detaliu politic inte-
resant. Pentru raportul de forþe.
Fãrã a „rãscoli” CV-ul doamnei
Simona Moise, deci fãrã a avea
multe cunoºtiinþe despre domnia
sa, cãreia i se încredinþeazã o
demnitate publicã, prevãzutã în
lege ca având „statut de înalt
funcþionar public”, gãsim de
cuviinþã cã anunþul trebuia fãcut
atât de UNPR Dolj, cât ºi de Pre-
fectura Dolj, a cãrei activitate are
între principiile pe care se înte-
meiazã ºi transparenþa deplinã,

presupusã de liberul acces la in-
formaþiile de interes public. Ca-
zul la care ne referim, fãrã a stârni
curiozitãþi maliþioase, nu este ex-
cepþia ci... regula. Fiindcã ºi alte
numiri, la serviciile publice de-
concentrate ale ministerelor ºi ale
celorlalte organe ale administra-
þiei publice centrale din subordi-
nea Guvernului, organizate la ni-
velul Doljului, au rãzbit în spaþiul
public cu întârzieri, uneori întâm-
plãtor, fãrã a se ºtii cu exactitate
„entitatea”, sã-i spunem aºa, care
a fãcut recomandarea. Oportunã
sau inoportunã. O scoatem din
discuþie pe doamna Simona Moi-
se, care oricum timp de trei ani,
consilier judeþean fiind, poate fi
bãnuitã cã ºtie „de unde pânã
unde” se întinde Doljul cu pro-

blemele lui specifice. Dar în ge-
nere te aºtepþi sã întâlneºti, în
funcþii publice, oameni care au
fãcut ceva, cât de cât, fie în plan
profesional, fie în plan politic, fie
– mãcar – în plan moral. Cu ceva
notorietate, putându-se revendi-
ca de la o prestaþie mãsurabilã ºi
recunoscutã. La noi însã, în loc
de criterii avem de a face cu mici
dexteritãþi conjuncturale, aranja-
mente de culise ºi nu mai conti-
nuãm, fiindcã lucrurile plutesc
într-un neliniºtitor mister. Un sin-
gur exemplu: schimbarea aiuris-
ticã de la ISJ Dolj, cu înfãþiºarea
ei arbitrarã, nimic altceva decât
rezultatul unui amestec nefericit
de hazard ºi interese de neînþe-
les, managementul ºcolar având
propriile exigenþe. Rateurile din

învãþãmânt sunt mai costisitoare
decât cele de la reabilitarea dru-
murilor. Un drum sau o stradã se
pot reface, un copil nu-ºi mai
poate recupera cunoºtiinþele nea-
similate la timp. Încã o observa-
þie: problema învãþãmântului dol-
jean nu este doar subfinanþarea,
ci mai degrabã faptul cã nu pu-
þini dascãli sunt lipsiþi de vocaþie
ºi, pe cale de consecinþã, de res-
pectul societãþii. Într-o legislaþie
a administraþiei publice locale,
„stufoasã”, cu modificãri de tot
felul, cum sunt cele care au sur-
venit la Legea 340/2004 privind
prefectul ºi instituþia prefectului,
lustruind-o ºi relustruind-o pânã
la a nu mai înþelege mare lucru
din ea, totul este posibil, pentru
ca lucrurile sã meargã... prost.
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Autoritãþile locale au recunos-
cut cã lucrãrile de reabilitare a
Teatrului de Varã din Parcul Ro-
manescu nu au mers ºnur, dar, cu
toate acestea, proiectul va fi gata
pânã la sfârºitul acestui an. Asi-
gurãrile au fost date recent de
primarul Lia Olguþa Vasilescu. „A
fost o problemã foarte mare cu
firma care l-a executat, dar Tea-
trul de Varã se va finaliza”, a spus
primarul, care a explicat cã întâr-
zierea a fost produsã din cauza
unor probleme ce au apãrut pe
ºantier. ”Probleme am avut cu

TTTTTeatrul de Veatrul de Veatrul de Veatrul de Veatrul de Varãarãarãarãarã
va fi gata în acest anva fi gata în acest anva fi gata în acest anva fi gata în acest anva fi gata în acest an

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a dat asigurãri cã lucrãrile la Teatrul de
Varã din Parcul „Nicolae Romanescu” vor fi terminate pânã la sfârºitul acestui an.
Autoritãþile locale au explicat cã au existat mai multe probleme, unele legate strict
de situaþia financiarã a constructorului, dar care au fost soluþionate.

toate proiectele pe fonduri euro-
pene fiindcã toate au fost foarte
proaste. Nu s-a urmãrit dacã se
ºi pot realiza. Iar exemplu con-
cret a fost cel al Teatrului de varã,
unde firma a întârziat foarte mult
pentru cã acest proiect era aproa-
pe nerealizabil”.

Copertina
a fost gãsitã

Potrivit primarului, Teatrul de
Varã s-a împiedicat de faptul cã
firma constructoare nu a putut

sã gãseascã tipul de acoperiº
care a fost specificat în proiect.
Fiind vorba de un proiect cu fi-
nanþare europeanã, nici Primã-
ria Craiova nu ºi-a permis sã
schimbe datele tehnice. ”Coper-
tina nu se putea realiza decât cu
materiale din strãinãtate, nu din
România. Ori nimeni din Româ-
nia nu produce aceste materia-
le. Noi nu am mai putut schimba
proiectul din mers, fiind vorba de
finanþare pe fonduri europene. A
trebuit sã aºteptãm ca firma res-
pectivã sã caute undeva în Eu-

ropa unde sã poatã realiza
aceastã copertinã”, a menþionat
primarul Craiovei. Se pare cã
între timp copertina a fost gãsitã
la un furnizor din Italia.

SC Atlas
ºi-a rezolvat
problemele
financiare

În plus, societatea de construc-
þii care reabiliteazã Teatrul de Varã,
a avut propriile probleme financia-
re ºi a oprit lucrãrile pentru o pe-
rioadã. Dar ºi acest impediment a
fost depãºit. „Între timp construc-
torul care a câºtigat licitaþia a avut
ºi grave probleme financiare toc-
mai pentru cã nu a reuºit sã ter-
mine la timp acest contract. Dar
s-a ajuns în situaþia în care a fost
preluatã de un alt investitor, care
a fãcut o infuzie de capital în fir-
mã. Noi credem cã totuºi acest
proiect se va finaliza pânã la sfâr-
ºitul anului”, a precizat Olguþa
Vasilescu. Licitaþia a fost deschi-
sã pe data de 2 iulie 2013, au fost
depuse nouã oferte, iar ofertantul
câºtigãtor a fost declarat SC Atlas
SA Craiova.

Lucrãrile sunt
gata în proporþie
de 80%

Pe 1 aprilie 2013, ministrul
Dezvoltãrii Regionale, Liviu
Dragnea, ºi primarul Lia Olguþa
Vasilescu, au semnat proiectul de
reabilitare a Teatrului de Varã din
Parcul Nicolae Romanescu, cu
o valoare totalã de 4.391.603,28
de lei: de la Uniunea Europeanã
- 3.489.624,51 de lei, de Guver-
nul României - de 766.544,77 lei
ºi de la municipalitate -
135.433,98 lei. Potrivit proiec-
tului, la Teatrul de Varã s-a re-
alizat extinderea scenei, spaþii-
le din cabine au fost fi gletuite
ºi zugrãvite ºi s-a refãcut par-
doseala de pe scenã. Va fi do-
tat cu instalaþii de sonorizare ºi
de iluminat,iar  amfiteatrul va fi
acoperi cu o structurã metalicã
retractabilã. Teatrul de Varã va
avea 878 de locuri, dispuse pe
11 gradene pentru spectatori, pe
scaune individuale. În cadrul
aceluiaºi proiect, vor fi refãcu-
te ºi aleile pietonale din zona de
acces.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii din cadrul DNA –
Serviciul Teritorial Craiova au
anunþat, ieri, cã au dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de liberta-
te, a inculpaþilor Sorin Florentin
Pîrvan, administrator ºi asociat
unic al S.C. Patrick Florian S.R.L.,
la data faptelor, în sarcina cãruia
s-a reþinut sãvârºirea infracþiuni-
lor de folosire sau prezentare cu
rea-credinþã de documente ori de-
claraþii false, inexacte sau incom-
plete, dacã fapta are ca rezultat

Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, o escortã formatã din lucrã-
tori de poliþie din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale Dolj l-
a preluat, joi, sub escortã, de pe
Aeroportul „Henry Coandã” Bucu-
reºti, pe Mãdãlin Drãgan, de 19 ani,
din municipiul Calafat, Dolj, extrã-
dat din Paris, Franþa. Tânãrul a
fost internat în Centrul de Deten-
þie Craiova, având de executat o
pedeapsã de 2 ani în baza sentinþei
penale pronunþatã de  Judecãtoria
Calafat pentru sãvârºirea infracþi-
unii de furt. Tânãrul fusese dat în

La judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraude
cu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europene

Doi administratori de firmã,
împreunã cu primãriþa comunei
Stoina ºi cu un inspector din ca-
drul Primãriei Stoina, au fost tri-
miºi în judecatã de procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Cra-
iova pentru fraude cu fonduri eu-
ropene ºi falsuri. Cei doi admi-

obþinerea pe nedrept de fonduri, în
formã continuatã; înºelãciune, în
formã continuatã; instigare la fals
intelectul, în formã continuatã ºi -
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, în formã continuatã; Iulia
Pîrvan, administrator al S.C. Pa-
trick Florian S.R.L., la data fapte-
lor, în sarcina cãreia s-a reþinut
sãvârºirea infracþiunilor de folosi-
re sau prezentare cu rea-credinþã
de documente ori declaraþii false,
inexacte sau incomplete, dacã fap-

ta are ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri; înºelã-
ciune ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, în formã
continuatã; Ioana Buºe ºi Ion
Gorun, primãriþa comunei
Stoina, judeþul Gorj, respec-
tiv inspector în cadrul primã-
riei comunei Stoina, la data
faptelor, în sarcina cãrora s-
a reþinut sãvârºirea infracþiunilor
de complicitate la folosire sau pre-
zentare cu rea-credinþã de docu-
mente ori declaraþii false, inexacte
sau incomplete, dacã fapta are ca
rezultat obþinerea pe nedrept de
fonduri, în formã continuatã; com-
plicitate la înºelãciune, în formã
continuatã ºi fals intelectul, în for-
mã continuatã. În rechizitoriu, pro-
curorii au reþinut urmãtoarea stare
de fapt: „în perioada 2012 - 2013,
inculpaþii Pîrvan Sorin Florentin,
în calitate de administrator ºi ul-
terior asociat unic al S.C. Patrick
Florian S.R.L. ºi Pîrvan Iulia, în
calitate de administrator al acele-
iaºi firme, au depus la dosarele
aferente anilor 2012 ºi 2013, mai
multe acte ºi declaraþii false, prin
care au obþinut subvenþii de la
A.P.I.A. – Centrul Judeþean Gorj.
În aceeaºi perioadã, pentru a pu-
tea obþine sumele respective de
bani, inculpaþii Pîrvan Sorin Flo-

rentin ºi Pîrvan Iulia, au falsifi-
cat 26 de contracte de arendã,
menþionând sau adãugând în fals
suprafeþe de teren mai mari decât
cele arendate efectiv de cãtre de-
þinãtorii de terenuri. Totodatã, in-
culpatul Pîrvan Sorin Florentin,
i-a determinat pe inculpaþii Buºe
Ioana, primar al comunei Stoina
ºi Gorun Ion, inspector cu atribu-
þii privind registrul agricol în ca-
drul primãriei Stoina, sã întoc-
meascã ºi sã semneze în fals, cele
douã adeverinþe aferente campa-
niilor 2012 ºi 2013, prin care se
atestau împrejurãri necorespunzã-
toare adevãrului, privind suprafa-
þa agricolã deþinutã în arendã de
cãtre S.C. Patrick Florian S.R.L.
pe raza comunei Stoina”, dupã
cum se aratã în comunicatul DNA.
În acest fel, inculpaþii Pîrvan So-
rin Florentin ºi Pîrvan Iulia au obþi-
nut pe nedrept de la A.P.I.A. –
Centrul Judeþean Gorj, suma tota-

lã de 107.245,46 lei. În data de 01
iulie 2015, S.C. Patrick Florian
S.R.L. a fost radiatã, în urma ho-
tãrârii Tribunalului Dolj. Ministe-
rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale, prin intermediul Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã, s-a constituit parte civilã în
dosarul penal, cu suma de
107.245,46 lei, reprezentând pre-
judiciul principal produs ca urma-
re a obþinerii pe nedrept de sume
de bani de cãtre inculpaþii Pîrvan
Sorin Florentin ºi Pîrvan Iulia în
campaniile din anii 2012 ºi 2013.
În cauzã, procurorii au dispus in-
stituirea mãsurii asigurãtorii a se-
chestrului asupra bunurilor mobi-
le ºi imobile aparþinând inculpaþi-
lor Buºe Ioana ºi Gorun Ion, pânã
la concurenþa sumei de
107.245,46 lei, iar dosarul a fost
înregistrat la Tribunalul Dolj cu
propunerea de a se menþine mãsu-
rile asiguratorii dispuse în cauzã.

Doljeni urmãriþi internaþional extrãdaþi
din Franþa ºi Austria

Trei doljeni au ajuns dupã gratii, în cursul zilei de joi, doi dintre ei fiind daþi în
urmãrire internaþionalã ºi extrãdaþi de statele unde au fost prinºi. Poliþiºtii i-au
preluat sub escortã de la Bucureºti. Cel de-al treilea a fost condamnat definitiv
pentru comiterea infracþiunii de omor.

urmãrire la nivel naþional ºi inter-
naþional din 8 iunie a.c., dupã rã-
mânerea definitivã a hotãrârii de
condamnare. În noaptea de joi spre
vineri, poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale Dolj l-
au preluat sub escortã, de la Aero-
portul International Otopeni, pe
Constantin Crãciun, de 33 de ani,
din comuna Teasc, Dolj pe nume-
le cãruia Tribunalul Olt a emis, la
data de 19.03.2015, mandat de
arestare preventivã pentru comi-
terea infracþiunii de trafic de per-
soane, acesta fiind extrãdat din
Austria. Bãrbatul era urmãrit la ni-

vel naþional ºi interna-
þional din data de 24
aprilie a.c. ºi a fost în-
carcerat în Centrul de
Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Olt.

În plus, tot joi, lu-
crãtori din cadrul Po-
liþiei Calafat au pus în
executare o sentinþã
penalã prin care s-a
dispus internarea într-
un centru de detenþie, pe o perioa-
dã de 5 ani, a lui Petricã Adrian
Þacu, de 16 ani, din Calafat. Mi-
norul a fost condamnat printr-o

sentinþã rãmasã definitivã pe 8 sep-
tembrie a.c. la Curtea de Apel Cra-
iova pentru sãvârºirea infracþiunii
de omor. Instanþa l-a obligat ºi la

tratament medical. Poliþiºtii l-au
încarcerat în Centrul de Detenþie
Minori Craiova, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

nistratori de firme au declarat
mai mult teren decât exploatau,
iar primarul ºi inspectorul le-au
semnat documentele ºtiind cã nu
corespund realitãþii, astfel cã au
încasat pe nedrept peste 100.000
lei de la APIA. Dosarul a fost îna-
intat pentru soluþionare Tribuna-
lului Dolj.



sâmbãtã, 12 septembrie 2015 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

La sinagoga din oraº sunt aº-
teptaþi duminicã searã câteva zeci
de reprezentanþi ai comunitãþii
pentru a marca, aºa cum se cu-
vine, intrarea într-un nou an,
dupã calendarul evreiesc. Sãrbã-
toarea de an nou 5776 este un
moment de analizã, un moment
în care fiecare trebuie sã se le-
pede de ce a fost rãu în anul pre-

Evreii craioveni sãrbãtoresc,Evreii craioveni sãrbãtoresc,Evreii craioveni sãrbãtoresc,Evreii craioveni sãrbãtoresc,Evreii craioveni sãrbãtoresc,
duminicã, Anul Nouduminicã, Anul Nouduminicã, Anul Nouduminicã, Anul Nouduminicã, Anul Nou

Evreii din Craiova celebreazã, duminicã, Anul Nou. Roº Haºana, aºa cum este cu-
noscut în limba ebraicã, reprezintã un prilej de sãrbãtoare pentru întreaga comuni-
tate, în aceastã searã fiind organizatã, la sinagogã, o întâlnire la care au fost invitaþi
ºi membri ai altor culte religioase. Potrivit calendarului evreiesc, anul 5776 începe
pe data de 13 septembrie, iar aceasta sãrbãtoare mai este denumitã „capul anului”.

cedent, dupã cum a precizat pre-
ºedintele comunitãþii evreieºti din
Craiova, prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay. De altfel, chiar existã
obiceiul de a trece, de anul nou,
pe lângã o apã ºi de a scutura
buzunarele, fapt ce are semnifi-
caþia unui nou început.

„Anul Nou este o sãrbãtoare a
bucuriei, dar ºi un prilej sã vedem

ce am fãcut peste an. În aceastã
perioadã, fiecare evreu ar trebui sã-
ºi facã o autojudecatã. Sã îºi punã
în balanþã conºtiinþa, sã vadã ce a
fãcut bine ºi ce a fãcut rãu. În prin-
cipal este însã un prilej de sãrbã-
toare. Ne adunãm în jurul unei
mese îmbelºugate de pe care nu
trebuie sã lipseascã vinul. De alt-
fel, cred cã mai mult decât o bãu-

turã, vinul ar trebui considerat un
aliment”, a precizat prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay.

Evreii intrã în anul 5776
Rosh Hashana începe seria ce-

lor mai importante sãrbãtori evre-
ieºti, fiind urmatã, la numai zece
zile, de cea mai mare sãrbãtoare
evreiascã, Yom Kippur – „Ziua po-
cãinþei”. Zilele dintre Rosh Hasha-
nah ºi Yom Kippur (zece la numãr)
sunt considerate ca fãcând parte din
procesul sãrbãtorii ºi sunt numite
în ansamblu ”Cele zece zile ale
cãinþei”. Aceste zile au o încãrcã-
turã religioasã aparte, culminând cu
Ziua Rãscumpãrãrii (Yom Kippur).

În aceste zile se mãnâncã, în
primul rând, mãr înmuiat în mie-
re (ca sã prefigureze un an dul-
ce), cap de peºte (pentru ca fie-
care sã fie „cap” ºi nu „coadã”),
rodii ºi multe alte fructe. Un salut
obiºnuit în aceastã perioadã, în
afarã de „ªana Tova” („Sã ai un
an bun”), este Chativah Tova sau
un înscris pozitiv.

Anul Nou evreiesc nu are o
datã fixã, deoarece calendarul iu-
daic este lunar, schimbându-se
dupã apariþia astralã a Lunii. De
obicei, sãrbãtorile de Anul Nou
Evreiesc sunt în lunile septem-
brie sau octombrie.

Tradiþiile respectate cu sfinþenie
Respectând tradiþia, evreii cra-

ioveni se vor aduna în jurul mesei
festive de pe care nu vor lipsi bu-
catele specifice. De Anul Nou,
printre alimentele obligatorii sã
numãrã merele peste care se pune
miere, simbolizând un nou an dul-
ce. De pe masã nu vor lipsi nici
produsele de patiserie, sfecla, fruc-
tele sau dulciurile astfel încât noul
an sã fie unul dulce.

Unul dintre cele mai importante
obiceiuri de Anul Nou evreiesc este
suflatul din ªofar (un corn de ber-
bec). Acesta semnificã „trezirea”
poporului pentru a medita la fap-
tele sale din trecut ºi schimbarea
în bine a celor rele.

Un obicei de Anul Nou este când
evreii merg la o apã ºi îºi aruncã în
mod simbolic pãcatele. Anul Nou
marcheazã crearea lumii - este
momentul când a fost creat primul
om: Adam, socotit a fi fost în 7
Octombrie 3761 î.C. Sãrbatoarea
constã din multe practici care sunt
menite sã îndrepte oamenii cãtre o
dare de seamã pentru trecut ºi cã-
tre planuri pentru viitor, precum ºi
pentru întoarcerea la Dumnezeu.
Zilele în sine sunt pline de rugãciuni
dedicate recunoaºterii lui Dumne-
zeu ca rege ºi judecãtor.

RADU ILICEANU

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, joi, contestaþiile formula-
te de Marian Pencea, de 34 de ani,
din Craiova, Gyunel Sergeev Yo-
sifov de 29 de ani, cetãþean bul-
gar, ºi Ionela Claudia Pencea, de
30 de ani, din Craiova, sora lui
Marian ºi concubina bulgarului,
împotriva hotãrârii prin care Jude-
cãtoria Craiova le-a menþinut ares-
tarea preventivã, astfel cã rãmân,
în continuare, în spatele gratiilor:
„Respinge ca nefondate contesta-
þiile formulate de inculpaþii Pen-
cea Marian, Pencea Ionela Clau-
dia si Yosifov Gyunel Sergeev îm-
potriva încheierii din 07.09.2015
pronunþatã de Judecãtoria Craio-
va in dosarul nr. 18916/215/2015/
a2. Definitivã. Pronunþatã in ca-

Craiovenii ºi bulgarul care au jefuit un cetãþean francezCraiovenii ºi bulgarul care au jefuit un cetãþean francezCraiovenii ºi bulgarul care au jefuit un cetãþean francezCraiovenii ºi bulgarul care au jefuit un cetãþean francezCraiovenii ºi bulgarul care au jefuit un cetãþean francez
rãmân în spatele gratiilorrãmân în spatele gratiilorrãmân în spatele gratiilorrãmân în spatele gratiilorrãmân în spatele gratiilor

Cei doi craioveni, frate ºi sorã, împreunã cu bulgarul
cu care au tâlhãrit un cetãþean francez atras în cimitirul
Ungureni din Craiova rãmân în spatele gratiilor. Inculpa-
þii au contestat hotãrârea Judecãtoriei Craiova prin care
li s-a menþinut arestarea preventivã, însã Tribunalul Dolj
le-a respins contestaþiile.

mera de consiliu, azi,
10.09.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Reamin-
tim cã, cei trei au fost trimiºi în
judecatã pe 11 august a.c. pentru
tâlhãrie calificatã, respectiv com-
plicitate la tâlhãrie calificatã. Victi-
mã le-a cãzut cetãþeanul francez
Joel Charles Wetzel, de 56 de ani,
îndrãgostit de Ionela Pencea, care
a venit pânã la Craiova sã o reva-
dã. Femeia l-a plimbat prin Parcul
Nicolae Romanescu, apoi l-a atras
în Cimitirul Ungureni, unde aºtep-
tau fratele ei, Marian Pencea, ºi
concubinul, Gyunel Sergeev Yosi-
fov, care l-au bãtut ºi l-au lãsat fãrã
bani ºi fãrã acte: „inculpata Pen-
cea Ionela Claudia, în data de
30.07.2015, în jurul orei 23.00, a

condus persoana vãtãmatã, cetã-
þean francez, în Cimitirul Ungu-
reni din municipiul Craiova, unde
inculpaþii Pencea Marian ºi Yosi-
fov Gyunel Sergeev au exercitat
acte de violenþã asupra acestuia,

lovindu-l cu pumnii ºi picioarele
la nivelul feþei ºi trunchiului, pro-
vocându-i leziuni ce au necesitat
unu numãr de 25 de zile de îngri-
jiri medicale pentru vindecare ºi
au sustras de la acesta suma de

2.840 euro, portofelul cu acte de
identitate ºi un telefon mobil”, au
reþinut procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova în sar-
cina inculpaþilor.  

CARMEN ZUICAN
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Datele Direcþiei Judeþene de Sta-
tisticã Dolj începând cu anul 2009
ºi pânã la cele din 2013 sunt, apa-
rent, cifre seci, rezultat al unor
obligaþii legale ale instituþiilor spe-
cializate. Dincolo de acest orizont,
prelucrarea datelor culese de pe
teren cu destul de multã muncã ne
aºeazã în faþã un tablou inedit.
Puþin spus suprinzãtor, din cauza
traiectoriei descendente a mai tu-
turor valorilor rezultate, cât mai
ales înspãimântãtor din punct de
vedere al viitorului. Pentru cã, cea
mai mare parte a indicatorilor ana-

Doljul începe sã îmbãtrâ-
neascã în ritm alert. Mai tot
ceea ce observi cu tristeþe,
când parcurgi judeþul, case
pãrãsite, curþi acoperite de
buruieni ºi sedii de ºcolii aran-
jate, dar cu multe bãnci goa-
le, toate aceste realitãþi sunt
confirmate de statisticile pe
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Numãrul bibliotecilor publice a scãzut din 2008 încoace cu 8 unitãþi,
iar cartea este tot mai puþin doritã, coborând la 871 de mii de volume
împrumutate, conform ultimei statistici din 2013. În acelaºi an numãrul
angajaþilor din învãþãmânt ºi sãnãtate este în continuã scãdere, fãrã sã
mai depãºeascã 12.800 de salariaþi în fiecare dintre aceste sectoare ale
economiei. Locul întâi revine tot celor din agriculturã cu 105.900 de
angajaþi ºi apoi cei din industrie cu 40.300 de salariaþi.

lizaþi coboarã valoric ºi revigorãri
nu le vedem nici mãcar schiþate.
Ai carte, ai parte...trage cortina!

De pildã, dacã numãrul biblio-
tecilor publice din Dolj s-a menþi-
nut între anii 2009-2011 la 100 de
unitãþi, ulterior numãrul lor a ajuns
sã scadã cu 8, ajungând la finele
lui 2013 la doar 92 de biblioteci.
Cã se citeºte din ce în ce mai pu-
þin este evident. O probeazã volu-
mele împrumutate de cititori: de la
1.089.000 de cãrþi în 2010 la
871.000 în 2013. Probabil, era

cãrþii este eclipsatã de high-
tech – ul din mass-media. Nu
va fi departe ziua când, spre
exemplu, Marcel Proust va
fi cãutat în memoria celor
„agresaþi” pentru campanii tv
vox populi prin cotloanele
vreunei echipe de fotbal franceze!
„Evoluãm” cu agricultorii
pe locul întâi

Cã cele mai bune salarii sunt în
sectorul industriei extractive o ºtim
de zeci de ani. Din nefericire, an-
gajaþii de aici nu depãºesc cifra
11.000, conform ultimei statistici
din 2013. Cota cea mai mare de
angajaþi ai Doljului o deþine secto-
rul agricol. Aici activeazã 105.900
de persoane. Cu mai puþin de ju-
mãtate, mai exact 40.300 sunt sa-
lariaþii din industria doljeanã. Cât
de bine o duce populaþia ocupatã
în sectorul agricol se vede la orice
pas. Excluzând unele comune,
unde primarii au înþeles sã facã o
administraþie realã, încã sunt loca-
litãþi la care apa ºi sãpunul, mãsu-
ra pertinentã a civilizaþiei, sunt uto-
pii. Dupã numãrul mediu de per-
soane ocupate în domenii de acti-
vitate, la grupa peste 250 de anga-
jaþi tot în sectorul agricol sunt cele
mai multe firme, respectiv 46. Este
urmatã imediat de 15 societãþi în
industria prelucãtoare.

Balanþã egalã între
Sãnãtate ºi Învãþãmânt

Cele douã domenii nu au
scãpat nici ele de contracþii.
Numãrul salariaþilor din
aceste segmente de activita-
te a scãzut constant din
2009. Potrivit ultimelor date
statistice din 2013, persona-
lul doljean activ în sãnã-
tate este de 12.800,
identic cu cel din învã-
þãmânt. Abandonul ºco-
lar, natalitate scãzutã,
mãrirea numãrului de
elevi/clasã, comasãri de
ºcoli au dus la elimina-
rea în prezent a 1.000 de
angajaþi din învãþãmânt,
raportat la anul 2009. În
lumea medicalã, din

2009 încoace numãrul perso-
nalului în Dolj a scãzut cu
500. Contracte mai bune în
afara þãrii, blocarea angajãri-
lor în sistemul naþional par sã
fie cauzele scãderii de perso-
nal în sãnãtate. Gãrzile medi-
cale se fac, în mai toate spita-
lele din Dolj, din 4 în 4 zile,

ore suplimentare existã din plin ºi
adesea neplãtite, iar numãrul insu-
ficient al cadrelor medii este cla-
mat la toate palierele.
Investiþii în HORECA

Hoteluri nou-apãrute, cel puþin
în Craiova, cu restaurantele afe-
rente te fac sã crezi cã locuim într-
o zona cu un aflux de turiºti, pe
care trebuie sã-i convingem sã
poposeascã cu orice preþ. Însãºi
situaþia statisticã publicã ne aratã,
cum numãrul angajaþilor din indus-
tria hotelierã a crescut de la 2.100
în 2009, la 3.900 în 2013. Cu alte
cuvinte, se poate vorbi de o du-
blare. Cã sunt cel mai prost plãtiþi,
tot conform statisticilor judeþene,
e la fel de adevãrat. Însã, cel puþin
ne bucurã cã, undeva, este o revi-
gorare. Se pare, totuºi, cã cei care
trec pragul hotelurilor sunt, în cea
mai mare parte, angajaþi ai multi-
naþionalelor aflaþi la reuniuni de gen
team-building. De punctat, cã ºi în
mediul rural, au apãrut restauran-
te ºi cantine specializate în organi-
zarea de parastase. Nici nunþile nu
se mai fac la vechiul cort, ci la re-
staurantele din comune. Dar cu o
floare nu se face primãvarã.
Bomba demograficã
bate la uºã

Cum cuvântul de ordine este
scãdere, pãi scãdere sã fie pânã la
capãt. Judeþul Dolj începuse anul
2009 cu 705.345 de locuitori. ªi a

tot coborât pânã în 2013, când a
ajuns la 690.257. Pe grupa de vâr-
stã 0-14 ani s-a înregistrat o scã-
dere dramaticã cu 4,5%, ajungân-
du-se între 2009-2013, de la 99.919
la 95.410 de locuitori. Nici grupa
15-59 de ani nu a fost ocolitã de
trendul descendent. Aici s-a ajuns
la 432.714 persoane în 2013. Dol-
jul îmbãtrâneºte accelerat, ca mai
toatã þara. ªi, uite aºa, am ajuns în
anul de referinþã 2013 la o creºtere
cu 3.300 a persoanelor din grupa
60 de ani ºi peste, faþã de anul
2009. Studiile de specialitate pro-
gnozeazã cã România va ajunge, în
mai puþin de douã decenii, printre
primele 15 state cele mai îmbãtrâ-
nite din lume. Cum lumea satului
este, pe mai departe, într-o agonie
din care pare sã nu mai iasã, iar in-
dustria care ar fi putut sã echilibre-
ze balanþa forþei de muncã din Dolj
este, practic, inexistenþã, viitorul
naºte scenarii deloc dorite pentru
toþi dintre noi. Ne dãm copiii la
meditaþii pe segmentele englezã ºi
germanã ºi le inoculãm de mici cã,
aici, pe plaiurile mioritice, nu au prea
multe ºanse. Pentru cã, nu cartea
te face productiv ºi performant;
doar o probeazã modelele livrate
pânã la saturaþie pe „sticlã”. Poate,
sub presiunea luptei pentru ziua de
mâine, luãm decizii ce se vor do-
vedi greºite faþã de noua generaþie,
dar lipsa de viziune a celor de la
„butoane” ne împinge sã acþionãm
în cel mai autist mod cu putinþã.

care angajaþii Direcþiei de Sta-
tisticã Dolj le strâng cu minu-
þiozitate. Din 2013 numãrul ti-
nerilor a scãzut faþã de 2009
cu peste 4,5%. În schimb, a
crescut ponderea vârstnicilor
cu peste 2,5%. Consecinþele
economice derivate de aici
sunt alarmante.

Doljul, prins în cleºtele uneiDoljul, prins în cleºtele uneiDoljul, prins în cleºtele uneiDoljul, prins în cleºtele uneiDoljul, prins în cleºtele unei
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Acordarea schemelor de plãþi
directe ºi a ajutoarelor naþionale
tranzitorii din cadrul Pilonului I
al Politicii Agricole Comune ºi a
anumitor plãþi din cadrul mãsu-
rilor de dezvoltare ruralã (Pilo-
nul al II-lea) se face doar cãtre
agricultorii care respectã norme-
le obligatorii în domeniul mediu-
lui, schimbãri climatice, bunele

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã (APIA) reaminteºte
fermierilor beneficiari ai schemelor
de plãþi directe cã, începând cu anul
2015, este implementatã cerinþa le-
galã în materie de gestionare, fiind

inclusã în domeniul „Sãnãtate publi-
cã, sãnãtatea animalelor ºi sãnãtatea
plantelor”. Nerespectarea de cãtre
fermieri a normelor de ecocondiþio-
nalitate conduce la aplicarea sancþi-
unilor administrative.

condiþii agricole ale terenurilor, al
sãnãtãþii publice, a animalelor ºi
a plantelor, precum ºi al bunãstã-
rii animalelor. „Agricultorii care,
prin activitatea lor, depoziteazã,
manipuleazã ºi utilizeazã produ-
se de protecþie a plantelor trebu-
ie sã respecte inclusiv SMR 10
– Introducerea pe piaþã a produ-
selor de protecþie a plantelor”, se

precizeazã într-un comunicat de
presã al APIA Dolj.

Se poate aplica
pentru unul

sau mai mulþi ani
calendaristici

Nerespectarea de cãtre fer-
mieri a normelor de ecocondiþi-
onalitate conduce la aplicarea
sancþiunilor administrative. Aces-
tea constau în reducerea cuan-
tumului total al plãþilor sau ex-
cluderea de la întreaga sumã a
schemelor de plãþi directe, aju-
toarelor naþionale tranzitorii, care
au fost acordate sau urmeazã a
fi acordate beneficiarului respec-
tiv în legãturã cu cererile de aju-
tor pe care acesta le-a transmis
sau urmeazã sã le transmitã în
cursul anului calendaristic în care
a avut loc constatarea din una sau
mai multe scheme de sprijin. Se
poate aplica pentru unul sau mai
mulþi ani calendaristici, cu excep-
þia cazurilor de forþã majorã sau
circumstanþe excepþionale care

au împiedicat respectarea aces-
tor norme (aprobarea sistemului
de sancþiuni pentru ecocondiþio-
nalitate aplicabil acestora ºi sche-
melor de sprijin pe suprafaþã. “Nu
se aplicã sancþiuni administrati-

ve pentru nerespectarea norme-
lor de ecocondiþionalitate bene-
ficiarilor care participã la sche-
ma simplificatã pentru micii fer-
mieri”, se mai precizeazã în co-
municat.

Încã din 2008, METRO Cash
& Carry România a lansat, la ni-
vel naþional, programe de consul-
tanþã specializatã, menite sã spri-
jine clienþii din domeniul antrepre-
nori din cele douã domenii, pen-
tru a-i ajuta sã îºi dezvol-
te afacerile. ospitalier
HoReCa ºi  comerþul tra-
diþional. “Succesul nos-
tru este mãsurat prin suc-
cesul clienþilor noºtri.
Mai mult decât oriunde în
comerþ, segmentul cash
& carry este cel al rela-
þiilor profesionale ºi al
încrederii. Noua poziþio-
nare anunþatã anul trecut
cu ocazia aniversãrii a
cinci decenii de existen-
þã la nivel internaþional

METRO Cash & Carry Craiova sãrbãtoreºte
anul acesta 14 ani de existenþã. Deschis în sep-
tembrie 2001, METRO Craiova se numãrã prin-
tre primele magazine inaugurate de companie de
la intrarea sa pe piaþa româneascã. În toþi aceºti

ani, compania a modelat piaþa localã de comerþ,
influenþând în mod semnificativ comportamen-
tul de consum al clienþilor profesioniºti, aºa cum
METRO Cash & Carry o face la nivel naþional de
aproape nouãsprezece ani.

indicã principala
zonã de interes pen-
tru METRO: parte-
neriatele pe termen
lung ºi bazate pe în-
credere cu clienþii,
partenerii, furnizorii
ºi angajaþii noºtri.
Vrem sã fim cel mai
bun partener al afa-
cerilor independente,

fie cã vorbim despre start up-uri,
afaceri în creºtere sau business-
uri mature, cu o nevoie de conso-
lidare.”, a subliniat Gilles Roudy,
Director General METRO Cash &
Carry România

Douã programe strategice
Pentru micii întreprinzãtori din

comerþul tradiþional, METRO Ro-
mânia a lansat primul program au-
tohton care le oferã posibilitatea de
a face parte dintr-o reþea naþionalã
ºi a beneficia de expertiza unui li-
der internaþional în domeniul co-
merþului cu ridicata. Douã progra-
me strategice completeazã direc-
þia în care s-a concentrat atenþia
METRO in etapa de consolidare a
afacerii; este vorba despre „De-ale
noastre”, platforma de susþinere a
producãtorilor locali, unicã pe pia-
þa din România ºi „METRO Ma-

gazin Online”, platforma
de comerþ online. Aflat
deja în al 4-lea an, „De-
ale noastre” reuneºte pes-
te 100 producãtori locali
din peste 30 de localitãþi.
Programul se deosebeºte
de programele existente pe
piaþã prin consultanþa spe-
cializatã oferitã agriculto-
rilor pe tot parcursul pro-
cesului de producþie, so-
luþii de ambalare, colecta-
re ºi un loc stabil pentru
desfacerea mãrfii, în ma-
gazinele din reþea.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat
cu firme din Irlanda, Franþa ºi Marea
Britanie, îºi propune sã dezvolte un
sistem integrat inovator de pre-trata-
ment cu microunde pentru genera-
rea eficientã a biogazului rezultat din
gunoiul de grajd porcin, contribuind
astfel la elaborarea unui sistem dura-
bil de gestionare a deºeurilor. “În Eu-
ropa, trebuie sã încurajãm ideile ino-
vatoare ºi sã transformãm mai multe
dintre ele în realitate. Astãzi oferim în-
treprinderilor inovatoare de top un
avans în cursa cãtre piaþã,  prin faci-
litarea accesului rapid la fonduri în va-
loare de 36 milioane de euro.”, a pre-
cizat Carlos Moedas, comisarul eu-
ropean pentru cercetare, ºtiinþã ºi ino-
vare, într-un comunicat de presã
postat pe site-ul Comisiei Europene.

Biowave, unul din cele 16
proiecte identificate de CE

Biowave este unul dintre cele 16
proiecte identificate de Comisia Eu-
ropeanã, având ca scop accelerarea
intrãrii ideilor inovatoare pe piaþã. Fi-
nanþarea totalã acordatã acestor pro-
iecte este de 36 de milioane de euro,
cu un buget maxim pe proiect de 3

SC Technosam SRL (România)-
 este una dintre firmele partici-

pante în proiectul Biowave, ce va
primi o finanþare în valoare totalã

de 1,36 milioane de euro prin
programul Orizont 2020.

milioane, ºi este furnizatã  prin Sche-
ma de finanþare rapidã pentru inova-
þii (FTI). Schema de finanþare rapi-
dã pentru inovaþii este o mãsurã-pi-
lot de promovare a activitãþilor de
inovare ajunse în stadiul de “pre-lan-
sare pe piaþã”, a cãror eficienþã a fost
deja testatã ºi demonstratã. Activitã-
þile finanþate includ validarea siste-
melor în condiþii de lucru reale, tes-
tare, realizarea de proiecte-pilot, va-
lidarea de modele de afaceri, precum
ºi cercetarea pentru stabilirea de stan-
darde ºi pentru pre-normare. Ea
funcþioneazã pe principiul unui apel
deschis pentru propuneri de proiec-
te cu termen intermediare de depu-
nere. Urmãtorul termen este data
de 1 decembrie.

Schema a fost lansatã în ianua-
rie 2015. Nu mai puþin de 269 de
propuneri au fost primite pânã la
primul termen de depunere (29
aprilie), dintre care peste 50% au
venit din partea IMM-urilor.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Actorul ºi regizorul craiovean Emil Boroghinã va susþine
joi, 17 septembrie, la Teatrul Karov din Tel Aviv, un recital
extraordinar de poezie intitulat „Mai tare decât moartea e
iubirea – din poezia de dragoste a lumii”. Evenimentul
este organizat de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv ºi
se va desfãºura sub egida Zilei Limbii Române. Spectacolul
va avea loc în limba românã, intrarea fiind liberã în limita
locurilor disponibile.

Emil Boroghinã este actor, regizor, Societar de Onoare al
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, director
fondator al Festivalului Internaþional „Shakespeare” din
România, preºedintele Fundaþiei „Shakespeare”, vicepreºe-
dintele Reþelei Europene a Festivalurilor „Shakespeare”,
membru al Senatului UNITER. British Council i-a acordat, în
anul 1997, „Premiul pentru cel mai bun manager de teatru din
România”, iar în 2011 „Premiul pentru întreaga activitate în
sprijinirea ºi promovarea relaþiilor culturale româno-britanice”.

Sub conducerea sa, Festivalul Internaþional „Shakespeare”
de la Craiova a primit „Premiul de excelenþã pentru calitatea
excepþionalã a ediþiei din anul 2006”, acordat de UNITER,
informeazã ICR Tel Aviv.

Recital de poezie susþinut de Emil BoroghinãRecital de poezie susþinut de Emil BoroghinãRecital de poezie susþinut de Emil BoroghinãRecital de poezie susþinut de Emil BoroghinãRecital de poezie susþinut de Emil Boroghinã
la Tla Tla Tla Tla Tel Ael Ael Ael Ael Avivvivvivvivviv, sub egida , sub egida , sub egida , sub egida , sub egida Zilei Limbii RomâneZilei Limbii RomâneZilei Limbii RomâneZilei Limbii RomâneZilei Limbii Române

Mike Godoroja & Blue Spirit –Mike Godoroja & Blue Spirit –Mike Godoroja & Blue Spirit –Mike Godoroja & Blue Spirit –Mike Godoroja & Blue Spirit –
spectacol ºi lansare de albumspectacol ºi lansare de albumspectacol ºi lansare de albumspectacol ºi lansare de albumspectacol ºi lansare de album

Salonul Medieval al Casei de Cul-
turã „Traian Demetrescu” din Cra-
iova va gãzdui joi, 18 septembrie, de
la ora 19.00, un spectacol inedit de
muzicã ºi video art oferit de Mike
Godoroja & Blue Spirit, ce face par-
te din proiectul „Vã rog sã aveþi o
viaþã frumoasã!”. Fragmente din
acesta au fost prezentate la Festiva-
lul de la Gãrâna (iulie 2011), Festi-
valul Duna Party (Budapesta, iunie
2011), Freedom Jazz Festival (Vama
Veche, 2012), Festivalul Peninsula
(Târgu Mureº, 2012).

Proiectul s-a concretizat prin apa-
riþia unui dublu-album intitulat „Hip-
pie cu diamante”, pe care artiºtii
doresc sã îl promoveze în cadrul
acestui eveniment live. În spectacol,
ei vor folosi nu mai puþin de zece

instrumente acustice ºi electrice: banjo, mandolina, dulcimer, slide gui-
tar, bouzouki, acordeon, kazoo etc. Spectacolul va dura aproape douã
ore, iar intrarea publicului va fi liberã, în limita locurilor disponibile.

În cadrul celor douã zile de fes-
tival vor putea fi vizitate o expo-
ziþie de artizanat, din colecþiile per-
sonale ale Eugeniei Mateescu ºi
Ica Tomi, una de picturã, semna-
tã Ica Oniga, de artã decorativã
a Elenei Ninericã, precum ºi de
ceramicã ºi picturã sub semnã-
tura Nicoletei Kirilã Minca. Cele
cinci artiste românce vor crea îm-
preunã o expoziþie deosebit de fru-
moasã ºi reprezentativã a culturii
româneºti, care va fi deschisã la
Teatrul Jaramilla.

Alãturi de Ion Creþeanu ºi
Domnica Dologa, care vor cânta

Rapsodul craiovean Ion Creþeanu, la Festivalul de FolclorRapsodul craiovean Ion Creþeanu, la Festivalul de FolclorRapsodul craiovean Ion Creþeanu, la Festivalul de FolclorRapsodul craiovean Ion Creþeanu, la Festivalul de FolclorRapsodul craiovean Ion Creþeanu, la Festivalul de Folclor
internaþional „Se întâlneºte dor cu dor” din Spaniainternaþional „Se întâlneºte dor cu dor” din Spaniainternaþional „Se întâlneºte dor cu dor” din Spaniainternaþional „Se întâlneºte dor cu dor” din Spaniainternaþional „Se întâlneºte dor cu dor” din Spania

În zilele de 19 ºi 20 septembrie, Fe-
deraþia Asociaþiilor de Români (FE-
DROM) din Spania va organiza Festi-
valul de Folclor internaþional „Se în-
tâlneºte dor cu dor”, care va avea loc
în sala de teatru a Centrului cultural
La Jaramilla din Coslada (localitate
aflatã la 12 kilometri de Madrid, de
circa 90.000 de persoane, din care 18%
sunt români, conform datelor din Pa-
dron Municipal), informeazã organiza-

atât sâmbãtã, cât ºi duminicã, vor
urca pe scenã artiºti români rezi-
denþi în Spania, dar ºi grupuri folc-
lorice din Bulgaria, Ecuador ºi
Spania. Sâmbãtã, 19 septembrie,
vor susþine recitaluri Nelu Boboi-
lã, Ionuþ Tomoioagã ºi Nicolae
Petriman, acompaniaþi de forma-
þia MYSTIC Madrid, ºi grupul
folcloric CFB Balcan, care va in-
terpreta piese din folclorul bulgar.

Duminicã, 20 septembrie, va
evolua grupul artistic de copii al
asociaþiei ProVitaLex, cu o suitã
de dansuri populare. Soliºti vor fi
Monica ºi Andres Popa, mamã ºi

fiu. „Sal y pimienta”
este numele grupului
compus dintr-o fatã ro-
mâncã ºi o una spanio-
lã, Valentina Florea ºi
Carolina Gonzalez,
care vor dansa o sevil-
lana, „La boda de Luis
Alfonso”. Tot dumini-
cã va urca pe scenã ºi grupul ar-
tistic al Asociaþiei „Dor Român”
din Arganda del Rey, cu o suitã de
dansuri, solist fiind Macedon Bo-
târlã. Grupul Ballet Ecuadoriano
Renacer va aduce la festival o
parte din cultura tradiþionalã ecua-

dorianã. Spectacolele vor începe
la ora 18.00 atât sâmbãtã, cât ºi
duminicã.

Realizarea acestui eveniment a
fost posibilã datoritã sprijinului Di-
recþiei Emigraþiei a Comunitãþii
Madridului, iar colaboratori sunt

Primãria Coslada ºi Institutul „Fra-
þii Golescu” din România. Spon-
sor privat este un antreprenor ro-
mân, Iulian Tirsoaga, care condu-
ce Compania Lider Romproduct
Activ, cu depozit ºi distribuþie de
produse alimentare româneºti.

Au început înscrierile la Premiul UniuniiAu început înscrierile la Premiul UniuniiAu început înscrierile la Premiul UniuniiAu început înscrierile la Premiul UniuniiAu început înscrierile la Premiul Uniunii
Europene pentru Patrimoniu Cultural –Europene pentru Patrimoniu Cultural –Europene pentru Patrimoniu Cultural –Europene pentru Patrimoniu Cultural –Europene pentru Patrimoniu Cultural –

Europa Nostra 2016Europa Nostra 2016Europa Nostra 2016Europa Nostra 2016Europa Nostra 2016
A fost lansat apelul de depunere a candidaturilor la

Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural
– Europa Nostra 2016, ce recompenseazã în fiecare an
iniþiative remarcabile în numeroase sfere ale patrimo-
niului cultural european. Potrivit Ministerului Cultu-
rii, premiile sunt acordate printr-o acþiune comunã a
Comisiei Europene ºi a Fundaþiei Europa Nostra, o re-
þea paneuropeanã pentru patrimoniu cultural ºi natu-
ral, cu peste 250 de organizaþii membre, 150 de organi-
zaþii asociate ºi peste 1.500 de persoane fizice care spri-
jinã acþiunile de prezervare, conservare ºi punere în
valoare a patrimoniului cultural. Iniþiativa este finan-
þatã prin bugetul programului Europa Creativã.

Candidaturile pot fi depuse pânã pe 1 octombrie, fi-
ind repartizate în urmãtoarele categorii: acþiuni de con-
servare, acþiuni de cercetare, servicii în materie de
patrimoniu, acþiuni de educare, formare ºi conºtienti-
zare.

Premiile pentru patrimoniul cultural european au
fost lansate în 2002, de Comisia Europeanã ºi de Euro-
pa Nostra, în cadrul programului Cultura, pentru a re-
compensa iniþiative remarcabile referitoare la nume-
roase sfere ale patrimoniului cultural european. Mai
multe informaþii sunt disponibile pe pagina web a Co-
misiei Europene, precum ºi pe site-ul Fundaþiei Euro-
pa Nostra.

þia într-un comunicat preluat de Ager-
pres. La acest eveniment artistic este
invitat ºi maestrul Ion Creþeanu, unul
dintre ultimii 20 de cobzari autentici
ai României, membru al Uniunii Mu-
zicienilor Interpreþi din România ºi
declarat de UNESCO Tezaur uman viu.
Cu acelaºi prilej va avea loc ºi un reci-
tal al Domnicãi Dolga, interpretã de
muzicã popularã cu o importantã carie-
rã artisticã din zona Bistriþa-Nãsãud.
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Câteva zeci de de profesori de
Educaþie fizicã ºi sport au partici-
pat, ieri, la Liceul de Arte „Marin
Sorescu” din Craiova la Consfã-
tuirea judeþeanã. Au fost ºi invi-
taþi: Pavel Badea, preºedintele
Clubului Sportiv „Universitatea”
Craiova, Origen Staicu¸ repre-
zentant al Direcþiei Judeþene pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj,  Petri-
ºor Albu, din partea „Sport Club
Municipal” Craiova, Ionuþ Vã-
deanu, de la „Clubul Sportiv Mu-
nicipal” Craiova – aflat în subor-
dinea MTS, prof.univ.dr. Costin

Nanu¸ prodecan al Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii din Craiova, prof.
Geanina Cosma, din cadrul ace-
leiaºi instituþii de învãþãmânt supe-
rior, Cristian Mitricof, directorul
Sãlii Polivalente din Craiova.

Rezultate meritoriu
la sportul ºcolar

Prof.  Alin Vancea, inspector
de specialitate în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, a þi-
nut sã precizeze cã sportul este

Mai avem nevoie ºi de sportMai avem nevoie ºi de sportMai avem nevoie ºi de sportMai avem nevoie ºi de sportMai avem nevoie ºi de sport
Fãrã doar ºi poate, este nevoie ºi de

sport, în viaþã. Ieri, la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova s-a des-
fãºurat Consfãtuirea cadrelor didac-
tice specializate pe „Educaþie fizicã ºi
sport” din judeþ, manifestarea bucu-

Luni, va începe noul an ºcolar. Deocam-
datã, nu este stabilit în totalitate programul
manifestãrilor de deschidere, dar o parte din
el ne-a fost fãcut cunoscut de cãtre prof.
Elena Lavinia Craioveanu, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj:
„Eu voi fi, luni, la ora 08:30, la Grãdiniþa „Voi-
nicelul” din Brazda lui Novac, apoi, la 09:00,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Inspectorul general Lavinia CraioveanuInspectorul general Lavinia CraioveanuInspectorul general Lavinia CraioveanuInspectorul general Lavinia CraioveanuInspectorul general Lavinia Craioveanu
ºi senatorul Mihai Fiforºi senatorul Mihai Fiforºi senatorul Mihai Fiforºi senatorul Mihai Fiforºi senatorul Mihai Fifor, prezenþi la, prezenþi la, prezenþi la, prezenþi la, prezenþi la

deschiderea anului ºcolardeschiderea anului ºcolardeschiderea anului ºcolardeschiderea anului ºcolardeschiderea anului ºcolar
voi merge la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, iar, la ora 10:00, voi fi prezentã la
ªcoala Gimnazialã din Iºalniþa. De aseme-
nea, vã pot spune cã, în aceeaºi zi, domnul
senator  Mihai Fifor va fi prezent la Cole-
giile Naþionale „Carol I” ºi „Elena Cuza”. În
ceea ce priveºte celelalte activitãþi, acestea
vor fi stabilite de cãtre colegii mei”.

rându-se ºi de prezenþa rerezentanþi-
lor unor instituþii deconcentrate sau
cluburi sportive. Au avut loc premieri
ale unor antrenori merituoºi, s-a vor-
bit despre viitor, dar deviza a fost cla-
rã: „Copii, veniþi la sport!”

foarte important, iar colaborarea
ISJ-ului cu entitãþile de performan-
þã este cât se poate de normalã.
„Nu mai este un secret pentru ni-
meni cã miºcarea ºi sportul sunt
extrem de necesare. La sportul de
masã, datoritã eforturilor depuse
de cãtre cadrele didactice de spe-
cialitate, s-au obþinut performanþe
notabile. Este foarte adevãrat cã
au scãzut, pe acest segment,
normele de lucru (352,8, rea-
lizate de cãtre 313 profesori
titulari ºi 40 de suplinitori), dar
activitatea s-a desfãºurat în
continuare. Rezultatele obþi-
nute la Olimpiadele Naþiona-
le ale  sportului ºcolar au fost
foarte bune, de aceea, astãzi,
acordãm diplome pentru pro-
fesorii care s-au ocupat,  zil-
nic, de pregãtirea copiilor. În
ceea ce priveºte performan-
þa, mai multe vã pot spune in-
vitaþii de astãzi .”

Cãutaþi talentele
Pavel Badea a fãcut un

apel la profesorii de sport:
„ªtim cã sunteþi zi de zi cu
elevii, dar aºteptãm sã des-
coperiþi talentele ºi sã le în-
drumaþi cãtre noi, la sportu-
rile de echipã ”. Pe acelaºi
trend s-a situat ºi Costin
Nanu: „Colaborarea între noi ºi
ISJ decurge foarte bine, dar vã
dau un sfat: iubiþi-vã meseria ºi
implicaþi-vã cât mai mult! Vreau
sã spargem aceastã barierã, arti-
ficialã, între noi ºi cadrele didac-
tice din alte specialitãþi. Nu vrem
sã mai fim un fel de „oaie nea-
grã”. Aºteptãm cât mai mulþi co-
pii spre sportul de performanþã”.
Ionuþ Vãdeanu: „Pe filiera noas-
trã, dupã mai mult timp, ne-am
clasat, în 2014, pe locul al II-lea
în clasamentul MTS. Dar, avem
ºi o durere – avem prea puþini ti-
neri din zonã care vin spre per-
formanþã. De aceea, cãutaþi ta-

lentele!” În ceea ce priveºte clu-
burile cu activitate de performan-
þã, Liceul cu Program Sportiv „Pe-
trache Triºcu”, Clubul Sportiv
ªcolar Craiova ºi Colegiul Naþio-
nal „Nicolae Titulescu” au obþi-
nut cele mai bune rezultate. Tot
pe aceeaºi linie s-a situat ºi Cris-
tian Mitricof: „Sala Polivalentã îi
aºteaptã cu drag pe copii. Prin

parteneriatul încheiat cu ISJ, ele-
vii pot intra gratuit la manifestã-
rile sportive, pe baza unui tabel.
De aceea, ne dorim cât mai mulþi
tineri la evenimente, fiindcã spor-
tul este ºi un mod de educaþie.”

Diplome de merit
pentru profesori

În urma rezultatelor obþinute,
20 de profesori au fost recom-
pensaþi cu diplome de merit: Va-
lentin Terheci, ªtefan Nico-
lae, Daniela Cãpãþînã, Mãdã-
lina Mincu, Nicuºor Bugiu-
lescu, Nicoleta Boureanu,
Valentin Mitrache, Cãtãlin

Geapana, Ionuþ Vãdeanu,
Marian Neacºu, Daniel Sã-
voiu, Carmen Georgescu
Bãrþãgui, Romeo Constanti-
nescu, Bogdan Budescu,
Florin Tucã, Ana Maria
Szucs, Claudia Truºcã, Ale-
xandru Pop, Mirela Borcan,
Geri Mitroi, Cristian Vãdu-
va ºi Marina Elena.  „Toate
aceste cadre didactice meritã
felicitãri pentru rezultatele ob-
þinute la Olimpiadele ªcolare
naþionale ºi internaþionale. Dar,
alte douã premii vom acorda, le
putem numi de excelenþã. Dom-
nului profesor  Dan Podeanu,

care, de când s-a întors la lo-
tul naþional feminin de scrimã,
a adus cu sine ºi medaliile la
Campionatele Europene sau
Mondiale, ºi domnului Valen-
tin Boboºca, cel care a ob-
þinut, în acest an, medalii mon-
diale ºi europene la lupte, cu
tânãra  ªtefania Priceputu.
Însã, mai vreau sã scot în evi-
denþã un cadru didactic, de la
Calafat, prof. Alexandru
Pop . Ne-am dori ca mai mulþi
tineri sã-l ia de exemplu.
Chiar joi, am asistat la o com-
petiþie internaþionalã, la Cala-
fat, amfitrionul fiind domnul
Pop”, a spus Alin Vancea.

Un concurs de succes,
la Calafat

Competiþia la care a fãcut
referire inspectorul ºcolar s-a

desfãºurat la Calafat, s-a numit
„Cupa Calafatului” la judo ºi s-a
aflat la cea de-a V-a ediþie. „Au
participat 12 echipe din trei þãri
riverane Dunãrii – România, Bul-
garia ºi Serbia – ºi s-a adresat co-
piilor sub 11 ani, pe diferite cate-
gorii de greutate, specifice vâr-
stei concurenþilor. Din þara noas-
trã au fost prezente opt echipe ºi
ne putem mândri cã reprezentanta
Liceului „Independenþa” Calafat
s-a clasat pe primul loc. Vrem sã
aducem cât mai mulþi copii la
sport ºi ne bucurã când aceºtia
vin în sãli sau pe terenuri”, a pre-
cizat prof. Alexandru Pop.

Alin
Vancea
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Premierul ungar Viktor Orban a anunþat ieri cã,
începând cu data de 15 septembrie, oricine va in-
tra ilegal pe teritoriul Ungariei va fi arestat - el fã-
când referire în special la refugiaþii care trec clan-

Yemen: 20 de morþi
ºi zeci de rãniþi
într-un atac
al rebelilor

Cel puþin 20 de civili au fost
uciºi ieri în explozii de rachete
trase de rebelii ºiiþi într-o piaþã
din oraºul Marib, la est de
capitala yemenitã Sanaa, au
anunþat martori ºi membri ai
serviciilor de securitate. Zeci de
persoane au fost rãnite în piaþa
care era extrem de aglomeratã
în momentul atacului, vineri
fiind ziua de odihnã sãptãmâna-
lã în Yemen. „Douãzeci de civili
au fost uciºi ºi alþi câteva zeci au
fost rãniþi” în atac, a anunþat ºi
o sursã medicalã. Atacul a
intervenit cu câteva ore dupã un
raid al aviaþiei coaliþiei arabe ce
susþine guvernul, atac în care au
fost uciºi ºapte rebeli houthi, în
capitala Sanaa, aflatã de un an
de zile în mâinile rebeliunii pro-
iraniene. Conflictul din Yemen a
fãcut aproape 4.500 de morþi de
la lansarea, la sfârºitul lui
martie, de cãtre coaliþie, a unor
atacuri aeriene în aceastã þarã,
potrivit ONU. Într-un comunicat
publicat joi seara, la New York,
dupã ce s-a adresat Consiliului
de Securitate într-o conferinþã
de presã susþinutã de la Riad,
mediatorul ONU, Ismail Ahmed
Ould Cheikh, a anunþat cã
protagoniºtii au acceptat sã
participe la noi negocieri în
vederea „încetãrii focului ºi
reluãrii unei tranziþii politice
paºnice” în aceastã þarã. De
asemenea, responsabili militari
au anunþat vineri cã participan-
þii la coaliþia condusã de Arabia
Sauditã au iniþiat noi întãriri în
oameni ºi echipamente militare
în Yemen, pentru a ajuta forþele
proguvernamentale sã recuce-
reascã Sanaa din mâinile
rebelilor ºiiþi.

Oficial american:
Statul Islamic
produce ºi foloseºte
arme chimice
în Irak ºi Siria

Administraþia americanã este
tot mai convinsã cã gruparea
jihadistã Statul Islamic (SI)
produce ºi foloseºte arme
chimice în Irak ºi Siria, a
declarat pentru BBC un oficial
american. SUA au identificat cel
puþin patru situaþii de ambele
pãrþi ale graniþei dintre Irak ºi
Siria în care Statul Islamic a
folosit agenþi ai gazului muºtar,
a spus oficialul. Agenþii au fost
probabil folosiþi sub formã de
pulbere ºi introduºi în explozi-
bili tradiþionali precum obuze de
mortierã, a adãugat el. Când
aceste arme explodeazã, pulbe-
rea îi arde pe cei care sunt
expuºi la ea. Washingtonul
considerã cã jihadiºtii au o
celulã dedicatã producerii unor
astfel de arme. „Evaluarea
noastrã este cã au o micã celulã
de cercetare activã privind
armele chimice la care lucreazã
pentru a obþine îmbunãtãþiri”, a
spus oficialul. Potrivit sursei
citate, tehnologia pentru
producerea acestor agenþi este
extrem de rãspânditã, iar aceste
arme chimice nu sunt dificil de
produs.

Grupul de la VGrupul de la VGrupul de la VGrupul de la VGrupul de la Viºegrad refuzãiºegrad refuzãiºegrad refuzãiºegrad refuzãiºegrad refuzã
cotele obl igatori i  de migranþicotele obl igatori i  de migranþicotele obl igatori i  de migranþicotele obl igatori i  de migranþicotele obl igatori i  de migranþi

Þãrile Grupului de la Viºegrad - Un-
garia, Polonia, Cehia ºi Slovacia - refuzã
cotele obligatorii de migranþi pe care vrea
sã le impunã Uniunea Europeanã, a de-
clarat ieri, la Praga, ministrul ceh de Ex-
terne, Lubomir Zaoralek. Þãrile care tre-
buie sã primeascã refugiaþi „trebuie sã
aibã control asupra numãrului de refu-
giaþi pe care sunt pregãtiþi sã-i accepte
ºi apoi sã le ofere sprijin”, a spus Zaora-
lek, într-o conferinþã de presã în finalul
întâlnirii dintre miniºtrii de Externe din
cadrul Grupului de la Viºegrad cu ºeful
diplomaþiei germane, Frank-Walter Stein-
meier, care a încercat sã-i determine sã-
ºi schimbe opinia. Criza migratoare „ar
putea fi cea mai mare provocare din isto-
ria UE”, a declarat, la rândul sãu, minis-
trul de Externe german, înainte de a face apel la
unitatea þãrilor Europei pentru a-i face faþã. „Dacã
suntem uniþi în descrierea situaþiei, noi ar trebui sã
fim uniþi ºi asupra faptului cã o astfel de provocare
nu poate fi gestionatã de cãtre o singurã þarã. Avem
nevoie de solidaritatea europeanã”, a spus Stein-
meier în conferinþa de presã ce a urmat discuþiilor
purtate cu omologii sãi din Ungaria, Polonia, Slo-
vacia ºi Cehia. Aceºtia au refuzat sã accepte cote-
le obligatorii de migranþi propuse de UE ºi susþi-
nute de Berlin. Pe de altã parte, ºeful diplomaþiei

maghiare Peter Szijjarto a precizat cã Ungaria „ar fi
încântatã sã gãzduiascã o conferinþã privind coo-
perarea” între Uniunea Europeanã ºi þãrile din Bal-
canii de Vest, Serbia ºi Macedonia, asupra crizei
imigranþilor. La sfârºitul întrevederii cu omologii
sãi german, polonez, slovac ºi ceh, ministrul a anun-
þat cã începând de sãptãmâna viitoare „orice intra-
re ilegalã în Ungaria care va deteriora infrastructu-
ra la frontierã ar putea fi consideratã o infracþiune
ºi va atrage o pedeapsã cu închisoarea sau expul-
zarea”.  Totodatã ministrul a afirmat cã numãrul
imigranþilor care intrã în Ungaria ar putea ajunge

pânã la 400.000-500.000 pânã la sfârºitul
acestui an. Peste 170.000 de imigranþi,
mulþi dintre ei refugiaþi din conflictele din
Orientul Mijlociu, au fost înregistraþi în
Ungaria pânã acum în acest an, a mai spus
ministrul. Pe de altã parte, ºeful diploma-
þiei germane Frank-Walter Steinmeier a mai
afirmat cã Germania aºteaptã 40.000 de noi
refugiaþi în acest weekend. Acesta a vor-
bit despre „noi cifre dramatice” ºi a afir-
mat cã deºi poporul german are bunãvoin-
þã „posibilitãþile sale se diminueazã”.
„Dacã închidem frontierele, ne vom trãda
valorile. Trebuie sã gãsim o soluþie euro-
peanã comunã, este singura posibilitate”,
a spus el. ªeful diplomaþiei germane a pre-
cizat cã þãrile de origine sigure „trebuie
definite mai bine”. El a recunoscut cã exis-

tã ºi puncte asupra cãrora nu a cãzut de acord cu
omologii sãi din þãrile Grupului de la Viºegrad.  „Îl
susþin pe Jean-Claude Juncker, care pledeazã pen-
tru o repartiþie echitabilã a celor 160.000 de refu-
giaþi. Dar vor exista alþi refugiaþi, aºteptãm 800.000
în Germania în acest an, le-am spus colegilor mei
cã nu trebuie sã vorbim doar despre cei care sunt
acum în Germania ºi în Europa ºi cã trebuie sã ne
punem de acord asupra unei repartiþii corecte a
celor care sunt încã pe drum”, a recunoscut minis-
trul de Externe german.

Senatul SUA reuºeºte sã treacã de opoziþia republicanilor
ºi deschide calea aplicãrii acordului nuclear cu Iranul

Preºedintele american Barack
Obama a obþinut poate cea mai mare
victorie a sa din cei ºase ani la Casa
Albã, joi, când a reuºit sã treacã, în
Senat, de opoziþia republicanilor pri-
vind acordul cu Iranul în dosarul
nuclear, fiind deschisã calea aplicã-
rii prevederilor acestuia. Patruzeci
de democraþi ºi doi senatori inde-
pendenþi au votat pentru blocarea
unei rezoluþii de dezaprobare a pac-
tului în Senat, care are 100 de
membri, cu un vot în plus faþã de
numãrul minim necesar pentru blo-
care. „Acest vot este o victorie a
diplomaþiei, a Securitãþii Naþionale
americane ºi a siguranþei ºi securi-
tãþii lumii”, a declarat Obama, citat
într-un comunicat, dupã vot, pe care
l-a catalogat drept „un pas istoric
înainte”. Republicanii din Senat in-
sistã însã cã lupta nu s-a terminat.
Liderul majoritãþii republicane Mitch
McConnell a luat imediat mãsuri

pentru ca Senatul sã examineze din
nou problema, în speranþa cã unii
democraþi vor vota altfel data vii-
toare. „Vom analiza problema sãptã-
mâna viitoare ºi vom vedea dacã
unii nu se vor rãzgândi”, a spus el,
într-un discurs în care a denunþat
cu furie votul. Potrivit unei legi pro-
mulgate de cãtre Obama în mai, Con-
gresul are la dispoziþie o perioadã
de 60 de zile, pânã pe 17 septembrie,
sã adopte o rezoluþie de dezaproba-
re a acordului internaþional. În ca-
zul în care va fi adoptatã o aseme-
nea rezoluþie ºi în cazul în care va
trece, ulterior, de votul de veto pro-
mis de Obama, ea ar urma sã-l îm-
piedice pe preºedinte sã anuleze
unele dintre sancþiunile impuse de
Washington Teheranului, un ele-
ment-cheie al acordului. Însã nu exis-
tã semne cã votul s-ar schimba, iar
liderul minoritãþii democrate din Se-
nat, Harry Reid, i-a replicat lui

McConnell cã „acest subiect este
încheiat”. Reid l-a îndemnat pe
McConnell sã-ºi concentreze aten-
þia asupra altor legi, inclusiv asupra
unor proiecte de finanþare pe terman
lung a unor autostrãzi ºi transpor-
turilor, dar ºi asupra legislaþiei de
urgenþã în vederea finanþãrii Guver-
nului în anul fiscal care începe pe 1
octombrie, pentru a evita blocarea
activitãþii Guvernului. „Aceasta este
o situaþie în care el (McConnell) a
pierdut votul ºi pur ºi simplu nu se
aflã în contact cu realitatea existen-
tã”, l-a criticat Reid. Acordul cu Ira-
nul a fost semnat de cãtre Statele
Unite, Marea Britanie, Franþa, Ger-
mania, Rusia ºi China dupã doi ani
de negocieri ºi anunþat pe 14 iulie.
Însã Israelul i s-a opus în mod vocal.
Premierul israelian Benjamin Netany-
ahu, un critic vocal al acordului, apre-
ciazã cã acesta cere prea puþin Ira-
nului în schimbul anulãrii sancþiuni-

lor care i-au fost impuse ºi cã va con-
solida poziþia Iranului, pe care-l con-
siderã o ameninþare la adresa exis-
tenþei Israelului. Pe de altã parte, re-
publicanii din Camera Reprezentan-
þilor analizeazã posibilitatea de a-l da
în judecatã pe Obama în legãturã cu
acordul sau de a condiþiona un pro-
iect de finanþare a Guvernului de pro-
iecte legislative cu privire la Iran. Re-
publicanii folosesc deja acordul cu
Iranul împotriva democraþilor în cam-
pania pentru alegerile prezidenþiale
din 2016. Candidaþii Donald Trump
ºi Ted Cruz la obþinerea învestiturii
republicane pentru intrarea în cursa
pentru Casa Albã au participat mier-
curi la un miting împotriva acordu-
lui, pe peluza Capitoliului. Însã între
republicanii din Camera inferioarã a
Congresului existã disensiuni cu pri-
vire la gestionarea acordului, dupã o
lungã perioadã în care au fost uniþi
împotriva acestuia.

Începând cu 15 septembrie, refugiaþii care intrã ilegal în Ungaria vor fi arestaþi
destin graniþa sârbo-ungarã - ºi a criticat Comisia
Europeanã (CE) pentru intenþia de a impune cote
obligatorii de refugiaþi fãrã consimþãmântul ºefilor
de stat din UE. Tot de pe 15 septembrie intrã în

vigoare noua lege care pedepseºte
trecerea ilegalã a frontierei ungare
cu pânã la 5 ani de închisoare.  „Ne
aflãm în faþa unei rebeliuni”, a de-
clarat Orban dupã o întâlnire cu pre-
ºedintele grupului parlamentar al
Partidului Popular European (PPE),
Manfred Weber. ªeful executivului
ungar a menþionat cã unii refugiaþi
refuzã sã coopereze cu poliþia ma-
ghiarã, lucru ce este de asemenea
ilegal.  El a subliniat cã „sunt multe
de fãcut cu privire la criza migrato-
rie ºi deciziile trebuie luate rapid” în
cadrul Uniunii Europene. Pe de altã
parte, Viktor Orban a precizat cã se
opune propunerii preºedintelui Co-
misiei Europene, Jean-Claude Jun-
cker, de a repartiza prin cote obliga-
torii 160.000 de refugiaþi între state-

le membre ale UE, el avertizând cã „deciziile euro-
pene nu se pot lua fãrã consimþãmântul ºefilor de
stat”. Pânã acum s-a convenit cã nu se vor lua
decizii ce afecteazã întregul continent, iar ceea ce
a propus preºedintele CE contravine acestei înþe-
legeri, a punctat ºeful executivului de la Budapes-
ta. El a precizat cã þara sa respectã cu stricteþe
acordurile Schengen, iar „faptul cã Grecia a renun-
þat sã respecte aceastã legislaþie nu înseamnã cã ºi
Ungaria trebuie sã facã la fel”. În opinia lui Orban,
problema refugiaþilor trebuie rezolvatã pe terito-
riul Greciei, prima þarã din Schengen unde aceºtia
ajung, iar dacã autoritãþile de la Atena nu pot înde-
plini aceastã sarcinã, atunci UE trebuie sã le spriji-
ne, inclusiv „cu forþe de apãrare a graniþelor”. La
rândul sãu, Manfred Weber a apreciat cã Ungaria
respectã legislaþia europeanã prin decizia de a în-
registra toþi solicitanþii de azil care sosesc la grani-
þele ei. Anterior, guvernul ungar a anunþat cã la
frontiera cu Serbia vor fi create oficii unde se vor
primi cereri de azil din partea refugiaþilor, aceste
solicitãri urmând sã fie soluþionate rapid, iar cei
cãrora nu li se va aproba cererea vor fi returnaþi
Serbiei.
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Anunþul tãu!
Primãria Mun. Bãileºti

scoate la licitaþie în vederea
închirierii teren situat în str.
Revoluþiei nr. 3 ºi teren în tar-
laua 195 în data de 8.10.2015.
Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei, Tel: 0251/311.017.

Primãria municipiului Bãi-
leºti scoate la licitaþie în vede-
rea concesionãrii teren în stra-
da Victoriei nr. 105 ºi teren în
strada Lt. Becherescu Bl. B.

Primãria comunei Carau-
la, cu sediul în Craiova, nr. 142,
judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea, pe pe-
rioadã nedeterminatã, în data
de 08 octombrie 2015, a postu-
rilor contractual vacante de: -
Asistent medical Centrul so-
cial; - Guard - om de serviciu
zi. Condiþiile generale de par-
ticipare la concurs sunt cele
prevãzute de HG. Br 286/2011.
Condiþiile specifice de partici-
pare la concurs: - Pentru asis-
tent medical: studii de specia-
litate absolvite cu diplomã; -
Pentru postul de guard - om
de serviciu zi: studii generale
sau studii medii absolvite cu
diplomã, atestat profesional
de pazã sau similar. Dosarele
se depun la sediul Primãriei
Caraula -, pãnã la data de
6.10.2015. Relaþii suplimentare
la telefon nr. 0251/369.586, per-
soanã contact Butoi Paula.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI

Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajea-
zã ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10- Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.

Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
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Anunþ

Comuna Fãrcaº, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Lucrãri de
reabilitare ºi punere în siguranþã baraj acu-
mulare Amãrãºti, comuna Fãrcaº, judeþul
Dolj” propus a fi amplasat în comuna Fãrcaº,
satul Amãrãºti, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1 în zilele de Luni-Vineri, între orele
9:00-14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

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.

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 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. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre. Tele-
fon:0764/802.230
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238
Vând sobã de teracotã
verde, nemontatã, pat
mecanic, saltea , Tvcolor
102 cm, polizor 2500 Waþi,
cãrucior handicap, diafilm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Filiphs 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

DOUÃ locuri de veci, Si-
neasca. Telefon: 0733/
065.141.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto.Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol inox 6 litri mar-
cã Germania, cuier hol.
Telefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.

Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
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Anunþ

Comuna Fãrcaº, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a autori-
zaþiei de gospodãrire a apelor privind proiectul
“Lucrãri de reabilitare ºi punere în sigu-
ranþã baraj acumulare Amãrãºti, comuna
Fãrcaº, judeþul Dolj” propus a fi amplasat în
comuna Fãrcaº, satul Amãrãºti, judeþul Dolj.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea autoriza-
þiei de gospodãrire a apelor, pot contacta soli-
citantul la adresa Primãria comunei Fãrcaº, stra-
da Principalã nr. 218, tel/fax 0251/440.052 în-
tre orele 8:00-16:00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 12 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:

Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.

Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe, 1500
mp curte comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0728/
012.055
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc douã fete,
Calea Bucureºti. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã par-
ter. Telefon: 0732/
203.089
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.

Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã îm-
part viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea.
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.

CITAÞII
Se citeazã Erhan Gil-
da Liana în data de
15.09.2015, în dosarul
nr.43436/215/2013 la
Judecãtoria Craiova.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Tele-
fon:0351/449.469
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi
rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon. 0762/
728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport urban pe nu-
mele VASILE RINA, eli-
beratã de DGASPC Dolj.
Se declarã nulã.
COMEMORÃRI

În loc sã-þi sãrbãtorim
ziua de naºtere noi toþi
comemorãm 6 luni de
când moartea nemiloa-
sã te-a smuls de lângã
noi. Te aºteptãm, te
strigãm, te plângem
dar e în zadar, chipul

tãu senin ºi blând îl
vom pãstra mereu în
sufletele noastre.Te
vom aºtepta în visele
noastre mereu sã ne
alini durerea ºi dorul
sfâºietor, udându-þi
mormântul cu lacrimi
fierbinþi punându-þi me-
reu lumânãri ºi flori.
Dummnezeu sã te
odihneascã în pace,
Omul cu nume de
sfânt, CONSTANTIN
BUZGURESCU.

Odatã cu frunzele toam-
nei, a plecat în urmã cu
11 ani, pe un drum fãrã
întoarcere, cel ce a fost
tatã, bunic ºi strãbunic
BICUÞ VASILE din Co-
muna Gângiova, sã –ºi
doarmã somnul de veci

lângã buna noastrã ºi
de neînlocuit, SILVIA BI-
CUÞ. De acolo de unde
sunt, ºtim cã vegheazã
ºi ne ocrotesc, aºa cum
fãceau ºi în viaþã. Pioa-
sã aducere aminte!
Soþul, fiica, ginerele ºi
nepoata amintesc celor
care au cunoscut-o pe

învãþãtoarea VASILICA
DULGHERU, din Bãi-
leºti, cã azi, 12 septem-
brie 2015, se împlinesc
8 ani de la deces.Nu o
vom uita niciodatã!
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SCM Craiova întâlneºte, as-
tãzi (17:30, Digi Sport 3), la Po-
livalentã, pe Corona Braºov, într-
o partidã contând pentru etapa
cu numãrul 4 a Ligii Naþionale.
Ciocnirea se anunþã una extrem
de dificilã pentru fetele Simonei
Gogârlã, în contextul în care tru-
pa ardeleanã este medaliata cu

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

“Campioana muritorilor” vine la Polivalentã“Campioana muritorilor” vine la Polivalentã“Campioana muritorilor” vine la Polivalentã“Campioana muritorilor” vine la Polivalentã“Campioana muritorilor” vine la Polivalentã
Programul complet al rundei cu numãrul 4

Sâmbãtã: CSM Unirea Slobozia – HC Zalãu (11:00), CSM Bucureºti –
HC Dunãrea Brãila (11:30), “U” Alexandrion Cluj – HCM Roman (16:00),
SCM Craiova – ASC Corona Braºov (17:30), CS Mãgura Cisnãdiei – HC
Alba Sebeº (18:00).

Luni: CSM Ploieºti – HCM Rm. Vâlcea (20:00).
Partida HCM Baia Mare – CS Rapid Bucureºti, scor 36-25, s-a dispu-

tat marþi.
1. Baia Mare* 12 8. U Cluj 6
2. CSM Buc. 9 9. Roman 3
3. Ploieºti 6 10. CRAIOVA 3
4. Brãila 6 11. Vâlcea 3
5. Slobozia 6 12. Mãgura 0
6. Zalãu 6 13. Alba Sebeº 0
7. Braºov 6 14. Rapid Buc.* 0
* - un joc în plus

bronz a ediþiei trecute de cam-
pionat, când le-a secondat în
clasament pe “galacticele” de la
CSM Bucureºti ºi HCM Baia
Mare. Ce-i drept, dacã aducem
în discuþie sezonul regulat, la
distanþã considerabilã de aces-
tea, dar la distanþã ºi de restul
plutonului,  condus chiar de

SCM, care a încheiat în cele din
urmã pe 5.

Cu un lot mai mult decât ju-
mãtate nou, plus un tehnician
aºijderea, Gogârlã luându-i locul
lui Aurelian Roºca, plecat la
HCM Baia Mare, alb-albastrele
au înregistrat o victorie ºi douã
eºecuri în acest debut al Ligii

Naþionale: 29-33 la Brãila, 33-32
(a) cu Zalãul ºi 22-24 la Rm. Vâl-
cea. De partea cealaltã, forma-
þia pregãtitã de Bogdan Burcea
a fost implicatã numai în me-
ciuri decise pe muchie de cuþit,
înregistrând douã succese ºi un
eºec: 29-28 la Rm. Vâlcea, 27-
28 la Cluj ºi 24-23, sub Tâmpa,
cu HCM Roman.

SCM ºi Corona au fost adver-

sare într-un amical susþinut în
presezon, în cadrul unui turneu
la Cluj-Napoca, unde braºoven-
cele s-au impus fãrã probleme,
scor 32-24 (14-11).

Urmãtoarea etapã (sâmbãtã
viitoare), Craiova are un nou
meci greu, pe terenul formaþiei
care i-a “rãpit” ºansa de a-ºi pãs-
tra locul 4 campionatul trecut,
este vorba despre HCM Roman.

gue: Crystal Palace – Manchester City,
Manchester United – Liverpool / 22:00 –
TENIS – Openul Statelor Unite, la Flus-
hing Meadows, New York: ziua a 13-a.

EUROSPORT 2
12:15 – FOTBAL AUSTRALIAN: West-

ern Bulldogs – Adelaide Crows / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Bayern Munchen – Augsburg, Frankfurt
– Koln.

TVR 2
14:10, 16:10 – GIMNASTICÃ RITMI-

CÃ – Campionatele Mondiale de la Stut-
tgart, în Germania: individual grup / 20:00
– RUGBY – Cupa Regelui, la Bucureºti:
finala.

TVR 3
10:30 – AUTOMOBILISM – Raliul Ia-

ºului / 14:00, 16:00 – GIMNASTICÃ RIT-
MICÃ – CM de la Stuttgart: individual
grup.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Petrolul.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia –

FC Botoºani.

Duminicã
DIGI SPORT 1
9:40, 12:00, 13:30, 14:45 – MOTO GP

– Marele Premiu al Statului San Marino:
antrenamente, calificãri ºi cursa / 16:00,
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CS “U”
Craiova – CSMS Iaºi, Astra – Pandurii,
ACS Poli Timiºoara – Steaua / 0:15 –
FOTBAL Argentina – Primera Division:
River Plate – Boca Juniors.

DIGI SPORT 2
13:00 – BASCHET (M) – Campionatul

European: optimi de finalã / 16:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor – Tur-
neu de calificare, finala mare: Team Es-
bjerg/Ankara Yenimahalle – HCM Baia
Mare/BelAZ Minsk / 18:00 – HANDBAL
(M) – Cupa EHF: Energia Tg. Jiu – Dina-
mo / 19:30 – BASCHET (M) – Campio-
natul European: optimi de finalã / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Milan /

0:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Sport
Recife – Fluminense.

DIGI SPORT 3
12:35 – CURSE DE MAªINI – DTM

Oschersleben, în Germania: calificãri 2 /
13:30, 16:00, 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Verona – Torino, Empoli – Na-
poli, Lazio – Udinese / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Marseille – Bastia.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Granada – Villarreal / 16:30 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor – Turneu de cali-
ficare, finala mare: Team Esbjerg/Ankara
Yenimahalle – HCM Baia Mare/BelAZ
Minsk / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I:
Astra – Pandurii, ACS Poli Timiºoara –
Steaua.

DOLCE SPORT 2
13:00 – AUTOMOBILISM – Raliu

WRC, în Australia / 14:00 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor – Turneu de cali-
ficare, finala micã: Team Esbjerg/Ankara
Yenimahalle – HCM Baia Mare/BelAZ
Minsk / 16:00 – FOTBAL – Liga I: CS
“U” Craiova – CSMS Iaºi / 19:15, 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo
– Las Palmas, Mala-
ga – Eibar.

EUROSPORT
8:00, 9:00 – CUR-

SE DE TURISME –
Campionatul Mondial
FIA By LG: etapa de
la Motegi, în Japonia
/ 13:45 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mon-
dialã Renault ,  la
Nürburgring, în Ger-
mania:  cursa 2 /
15:30, 18:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier
League: Sunderland –
Tottenham, Leicester
– Aston Villa / 20:00 –
CICLISM – Turul
Spaniei: etapa a 21-a /
23:00 – TENIS – Ope-
nul Statelor Unite, la
Flushing Meadows,

New York: ziua a 14-a.
EUROSPORT 2
12:00 – ATLETISM / 16:30, 18:30 –

FOTBAL Germania – Bundesliga: Hoffen-
heim – Werder Bremen, Schalke – Mainz
/ 22:00 – CICLISM – Grand Prix-ul de la
Montreal, în Canada / 0:00, 2:15 – FOT-
BAL MLS – SUA/Canada: FC Toronto –
New England Revolution, Orlando City –
Sporting Kansas City.

TVR 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli

Timiºoara – Steaua.
TVR 2
14:10 – GIMNASTICÃ RITMICÃ –

Campionatele Mondiale de la Stuttgart, în
Germania: grup, finale pe obiecte.

TVR 3
14:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – CM

de la Stuttgart: grup, finale pe obiecte.
LOOK TV
16:00, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CS

“U” Craiova – CSMS Iaºi, ACS Poli Ti-
miºoara – Steaua.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – Pan-

durii.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: CSM Bucureºti – HC Dunãrea Brãila /
13:30, 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor – Turneu de calificare: Team Es-
bjerg – Ankara Yenimahalle, HCM Baia
Mare – BelAZ Minsk / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia – FC Botoºani,
ASA Tg. Mureº – Petrolul / 0:15 – FOT-
BAL Argentina – Primera Division: Hura-
can – San Lorenzo / 3:00 – FOTBAL Bra-
zilia – Serie A: Palmeiras – Figueirense.

DIGI SPORT 2
10:00, 13:35 – MOTO GP – Marele Pre-

miu al Statului San Marino: sesiuni de an-
trenamente / 17:00, 19:15, 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Espanyol – Real
Madrid, Gijon – Valencia, Atletico Madrid
– Barcelona / 0:30 – FOTBAL Brazilia –
Serie A: Coritiba – Internacional / 2:30 –
CURSE DE TURISME – Nascar Richmond
International Raceway, în SUA.

DIGI SPORT 3
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Abeerden – Celtic / 17:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: SCM Craiova –
Corona Braºov / 19:00, 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Frosinone – Roma, Ju-
ventus – Chievo.

DOLCE SPORT 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-

nilor – Turneu de calificare: HCM Baia
Mare – BelAZ Minsk / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia – FC Botoºani,
ASA Tg. Mureº – Petrolul.

DOLCE SPORT 2
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Everton – Chelsea / 17:00, 19:15,
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espa-
nyol – Real Madrid, Gijon – Valencia, Atle-
tico Madrid – Barcelona.

EUROSPORT
9:30 – CURSE DE TURISME – Cam-

pionatul Mondial FIA By LG: etapa de la
Motegi, în Japonia / 13:45 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault, la
Nürburgring, în Germania: cursa 1 / 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
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ACS Podari primeºte,
astãzi, de la ora 17:00, vizita
dâmboviþenilor de la FC
Aninoasa, formaþie nou-
promovatã în acest sezon.

La acest meci, care face
parte din etapa a treia, elevii
lui Dragoº Bon se prezintã
cu trei puncte, dupã 2-1,
“acasã”, cu Sporting Ro-
ºiori, ºi un duº rece pe
terenul ilfovenilor de la CS
ªtefãneºti, scor 0-3, ceea ce
îi plaseazã pe poziþia a 9-a.
FC Aninoasa se aflã cu douã
locuri mai jos, pe 11, neacu-
mulând vreun punct, dar
dintr-un singur meci, 0-1 la
Afumaþi.

Partida de la Podari va fi

LIGA A III-A – SERIA 3

Podariul se ia la trântãPodariul se ia la trântãPodariul se ia la trântãPodariul se ia la trântãPodariul se ia la trântã
cu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatã

SERIA 1
Avântul Rast – Ciupercenii Noi,

Viitorul Vârtop – Avântul Giubega,
Poiana Mare – Galicea Mare, Ciu-
percenii Vechi – Unirea Vela, Vic-
toria Pleniþa – Viitorul Dobridor,
Voinþa Caraula – Fulgerul Magla-
vit (toate duminicã ora 11:00). Par-
tida Flacãra Moþãþei – Vânãtorul
Desa s-a disputat vineri dupã în-
chiderea ediþiei.

Clasament (primele 5): 1.
Moþãþei 6p, 2. Pleniþa 6p, 3. Rast
6p, 4. Poiana Mare 4p, 5. Ciuper-
cenii Noi 3p.

LIGA A IV-A – ETAPA A 4-A
Astãzi, 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.

arbitratã de o brigadã praho-
veanã, compusã din Mihai
Safta – Constantin Pantili-
monescu ºi Emil Andrei
Mateescu. Observatori vor
fi Grigore Tomoioagã (Rm.
Vâlcea) ºi Gheorghe Croito-
ru (Turnu Severin).

Iatã ºi restul meciurilor
rundei – de asemenea azi de
la ora 17:00: SCM Piteºti
(4p) – CS Afumaþi (4p), FC
Voluntari II (1p) – Concor-
dia Chiajna II (0p), Sporting
Tunu Mãgurele (4p) – Urban

Titu (3p), AFC Hãrman (3p)
– Atletic Bradu (0p), Dinicu
Golescu Câmpulung (6p) –
Sporting Roºiori (0p), Inter
Olt Slatina (6p) – CS ªtefã-
neºti (3p).

Trecând în Seria 4, CS
Universitatea II Craiova (3p,
2j) stã în aceastã rundã, în
timp ce ACSO Filiaºi (3p,
2j) a întâlnit asearã, dupã
închiderea ediþiei, în depla-
sare, pe CS Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic (3p,
2j).

LIGA A V-A – ETAPA A 3-A
SERIA 2

Progresul Bãileºti – Viitorul
Giurgiþa (sâmbãtã 17:30), Aktiv
Padea – Unirea Goicea, Mãceºu de
Sus – Dunãrea Negoi, Siliºtea Cru-
cii – Recolta Urzicuþa, Dunãrea
Gighera – Triumf Bârca, Progre-
sul Cerãt – Gloria Catane, Mãceºu
de Jos – Seaca de Câmp (toate
duminicã ora 11:00). Fulgerul În-
torsura stã.

Clasament (primele 5): 1. Bãi-
leºti 6p, 2. Goicea 6p, 3. Cerãt 6p,
4. Giurgiþa 6p, 5. Seaca de Câmp
3p (- 1 joc).

SERIA 3
Tricolor Dãbuleni – Avântul

Dobreºti (sâmbãtã 17:30), Avân-
tul Daneþi – ªtiinþa Celaru, Amã-
rãºtii de Jos – Unirea Tâmbureºti,
Viitorul Sadova – Viitorul Gân-
giova, AS Rojiºte – Fulgerul Mâr-
ºani, Ajax Dobroteºti – Amãrãº-
tii de Sus, Victoria Cãlãraºi –
Apele Vii (toate duminicã ora
11:00).

Clasament (primele 5): 1.
Dobreºti 6p, 2. Dobroteºti 6p, 3.
Sadova 4p, 4. Rojiºte 4p, 5. Amã-
rãºtii de Sus 3p.

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul 2 Câr-

cea, Arena Preajba – Avântul Pie-
leºti, Flacãra Drãgoteºti – Lucea-
fãrul Popânzãleºti, Viitorul Ghin-
deni – Viitorul Coºoveni, Unirea
Câmpeni – Atletico Zãnoaga,
Voinþa Puþuri – Progresul Mischii
(toate duminicã ora 11:00), Vii-
torul Teasc – Progresul Castra-
nova (duminicã ora 13:00).

Clasament (primele 5): 1.
Cârcea 6p, 2. Leu 6p, 3. Ghin-
deni 4p, 4. Câmpeni 4p, 5. Co-
ºoveni 4p.

SERIA 5
AS Greceºti – Inter Secui,

Vulturul Cernãteºti – ªtiinþa Ca-
lopãr, Valea Fântânilor – Fortu-
na Craiova, Rapid Potmelþu –
Voinþa Raznic, Voinþa Belcin –
AS Pietroaia, AS Scaeºti – Jiul
Breasta,  Viitorul  Craiova –
Avântul Þuglui (toate duminicã
ora 11:00).

Clasament (primele 5): 1.
Tuglui 6p, 2. Secui 4p, 3. Sca-
eºti 4p, 4. Calopãr 4p, 5. Breas-
ta 3p.

Grupa A: Finlanda – Polonia 65-78, Bosnia – Rusia
61-81, Israel – Franþa 61-86.

Clasament final: 1. FRANÞA 10p, 2. ISRAEL
8p, 3. POLONIA 8p, 4. FINLANDA 7p, 5. Rusia
6p, 6. Bosnia 6p.

Grupa B: Serbia – Italia 101-82, Germania – Spa-
nia 76-77, Turcia – Islanda 111-102 prelungiri.

Clasament final: 1. SERBIA 10p, 2. SPANIA 8p,
3. ITALIA 8p, 4. TURCIA 8p, 5. Germania 6p, 6. Islanda 5p.

Grupa C: Slovenia – Macedonia 62-51, Georgia – Croaþia 71-58,
Grecia – Olanda 68-65.

Clasament: 1. GRECIA 10p, 2. CROAÞIA 8p, 3. SLOVENIA 8p, 4.
GEORGIA 7p, 5. Macedonia 6p, 6. Olanda 6p.

Grupa D: Ucraina – Belgia 71-79, Letonia – Estonia 75-64, Cehia –
Lituania 81-85 prelungiri.

Clasament: 1. LITUANIA 9p, 2. LETONIA 8p, 3. CEHIA 8p, 4. BEL-
GIA 8p, 5. Estonia 6p, 6. Ucraina 6p.

Din fiecare grupã s-au calificat primele clasate, programul opti-
milor de finalã fiind urmãtorul:

    Sâmbãtã     Duminicã
A1 – B4: Franþa – Turcia B1 – A4: Serbia – Finlanda
D2 – C3: Letonia – Slovenia C2 – D3: Croaþia – Cehia
B2 – A3: Spania – Polonia A2 – B3: Israel – Italia
C1 – D4: Grecia – Belgia D1 – C4: Lituania – Georgia

UEFA va introduce paºaportul
biologic steroidian în competiþii-
le sale ºi va lansa un program
specific, care va debuta pe 1 ia-
nuarie 2016, “pentru toþi jucãto-
rii susceptibili de a fi selecþionaþi”
la Euro 2016, a anunþat vineri in-
stanþa europeanã a fotbalului.

Introducerea paºaportului bi-
ologic steroidian al Agenþiei
Mondiale Antidoping (AMA) va
fi însoþitã de “întãrirea dispozi-
þiilor referitoare la transmiterea
informaþiilor privind localizarea
echipelor ºi jucãtorilor, conser-
varea eºantioanelor pe termen
lung, pentru a se permite iden-
tificarea ulterioarã a substanþe-
lor interzise, precum ºi conti-
nuarea programului sãu global
de control antidoping (sânge ºi
urinã) în competiþie ºi în afara
competiþiei” s-a arãtat într-un
comunicat.

UEFA pune accent, de aseme-
nea, pe “schimbul de informaþii
legate de profilurile biologice ale
jucãtorilor ºi a celor care vizea-
zã identificarea cazurilor poten-
þiale de dopaj”, graþie “acorduri-

BASCHET (M) –
CAMPIONATUL EUROPEAN
Faza grupelor, etapa a 5-a, ultima – rezultate înregistrate joi

UEFA va testa antidoping toþi jucãtorii
care urmeazã sã participe la Euro 2016

lor de colaborare” cu organiza-
þiile naþionale antidoping (ONAD)
din þãrile ale cãror echipe parti-
cipã la Liga Campionilor.

“Pânã acum au fost semnate

acorduri cu organizaþiile din Ger-
mania, Olanda, Spania, Belgia
(regiunea flamandã), Regatul
Unit, Suedia, Franþa ºi Italia. Vor
urma altele” a precizat UEFA.

Forul continental a anunþat,
totodatã, cã “toþi jucãtorii sus-
ceptibili de a fi selecþionaþi în

echipele participante la EURO
2016 vor fi supuºi controalelor
începând de la 1 ianuarie 2016”,
în cadrul unui programat coor-
donat între UEFA ºi ONAD, în
special cu Agenþia francezã de
luptã împotriva dopajului
(AFLD), în þara organizatoare.

“Echipele vor fi, de asemenea,
controlate în timpul stagiilor de
pregãtire înaintea turneelor, pre-
cum ºi dupã sosirea lor în Fran-
þa”, a adãugã forul continental.

În timpul EURO 2016 “vor fi
efectuate controale aprofundate
de sânge ºi urinã, la toate meciu-
rile”, a menþionat UEFA, sublini-
ind cã datoritã creºterii numãru-
lui selecþionatelor participante la
24, “va fi cel mai vast program
antidoping aplicat pânã acum la
un Campionat European”.

“Chiar dacã statisticile noas-
tre privind cazurile de dopaj rã-
mân scãzute printre jucãtorii din
competiþiile UEFA, trebuie sã ne
ferim de automulþumire”, a co-
mentat Michel D’Hooghe, preºe-
dintele Comisiei medicale a
UEFA.
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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

1. Astra 9 6 2 1 19-13 20
2. Dinamo 9 4 5 0 11-4 17
3. Viitorul 9 4 4 1 17-10 16
4. ASA 9 4 4 1 10-4 16
5. Steaua 9 4 4 1 9-5 16
6. Pandurii 9 3 4 2 10-10 13
7. CSMS Iaºi 9 3 2 4 6-11 11
8. CFR Cluj 9 4 3 2 13-9 9
9. Craiova 9 2 3 4 8-9 9
10. Concordia 9 2 2 5 10-13 8
11. ACS Poli 9 2 2 5 5-12 8
12. Botoºani 9 1 3 5 6-12 6
13. Voluntari 9 0 4 5 6-14 4
14. Petrolul 9 1 4 4 6-10 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

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

Universitatea s-a prezentat fãrã
o jumãtate de echipã în fieful lui
Hagi, care a trimis ºi el rezervele
pentru disputa din Cupa Ligii. Ol-
tenii au etalat un outfit negru, ca
un doliu dupã despãrþirea de Sorin
Cârþu ºi un joc la fel de închis în
prima reprizã, în care doar Bancu
a avut o ºansã de a marca. Nici
oamenii lui Hagi n-au fost mai co-
erenþi, testând doar de la distanþã
forma lui Straton. În partea a doua,
oaspeþii au stat mai mult în jumã-
tatea adversã, dar ocazii ºi-au cre-
at doar pe inspiraþia lui Ivan, peri-
culos de douã ori cu stângul.

„Vãduv” de Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi n-a apelat la toate schim-
bãrile, chiar dacã unii jucãtori acu-
zau crampe, pe bancã rãmânând
juniorii Manea ºi Ciocotealã. Ac-
cidentarea lui Dumitraº l-a forþat
pe Târnãcop sã schimbe banda în
defensivã ºi pe Bancu sã coboare
fundaº stânga. Mazarache a fost
îndrãzneþ cu o foarfecã din cen-
trul careului, dar timp de douã ore
nicio echipã nu a marcat. În
schimb, la lovituri de departajare
s-au marcat nu mai puþin de 17

VVVVViitorul Constanþa –iitorul Constanþa –iitorul Constanþa –iitorul Constanþa –iitorul Constanþa –
Universitatea Craiova 9-8,Universitatea Craiova 9-8,Universitatea Craiova 9-8,Universitatea Craiova 9-8,Universitatea Craiova 9-8,

0-0 dupã 120 de minute0-0 dupã 120 de minute0-0 dupã 120 de minute0-0 dupã 120 de minute0-0 dupã 120 de minute
Au transformat lovituri de departajare: Benzar, Chiþu, Achim, Agano-

vic, Nicoliþã, Filip, Boli, Gavra, Albuþ / Ivan, Popov, Zlatinski, Târnãcop,
Madson, Hergheligiu, Kay, Bancu. Au ratat: Casap, Cr.Ganea / Ferfelea,
Mazarache, Straton.

Stadion: Central (Ovidiu), spectatori: 2.000
Viitorul: Albuþ 7 – Ciupe 5 (61 Filip) 5, Miºelãricu 6 (88 Aganovic) 6,

Boli 6, Ganea 5 – Benzar 6, Munteanu 5 (71 Casap) 5, Achim 7 – Chiþu 6,
Gavra 6, Nicoliþã 7. Antrenor: Cãtãlin Anghel.

Universitatea: Straton 7 – Dumitraº 6 (88 Hergheligiu) 6, Kay 7, Popov
7, Târnãcop 5 – Ivan 8, Ferfelea 5, Zlatinski 6, Madson 6, Bancu 6 - Cure-
lea 5 (79 Mazarache) 6. Antrenor: Emil Sãndoi

Arbitru: Marian Balaci (Severin).

În ºaisprezecimile Cupei României, Universitatea Cra-
iova va întâlni în deplasare divizionara secundã Sport
Club Bacãu, acesta fiind primul meci stabilit prin tragerea
la sorþi desfãºuratã la Casa Fotbalului. Dupã douã etape,
formaþia moldoveanã se aflã pe locul 11 în prima serie a
ligii secunde, cu 1 punct.

Despre acest meci, Emil Sãndoi a spus: „Cupa Româ-
niei este o competiþie importantã pentru noi ºi ne dorim
sã avem un parcurs cât mai lung. Îmi pare rãu însã cã am
fost împerecheaþi cu o echipã aflatã la o distanþã atât de
mare, mai ales cã acest joc picã între deplasarea de la
Ploieºti ºi jocul de acasã cu Pandurii. Probabil vom pleca
direct de la Ploieºti spre Bacãu. Vom avea trei meciuri în
ºapte zile, o situaþie pe care dorim sã o gestionãm cât mai
bine, având în vedere cã primeazã campionatul, dar ne

SC Bacãu – Universitatea CraiovaSC Bacãu – Universitatea CraiovaSC Bacãu – Universitatea CraiovaSC Bacãu – Universitatea CraiovaSC Bacãu – Universitatea Craiova
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

intereseazã ºi Cupa României“.
Celelalte meciuri din ºaisprezecimile Cupei României:

Unirea Tãrlungeni – Petrolul, „U” Cluj – Steaua, CS Balo-
teºti – CFR Cluj, Bucovina Pojorâta – ASA Tg. Mureº,
CS Mioveni – FC Botoºani, FCM Baia Mare – FC Volun-
tari, Unirea Brânceni – Astra Giurgiu, Ripensia Timiºoara
– Viitorul Constanþa, ACS Berceni – CSMS Iaºi, CSM
Rm. Vâlcea – ACS Poli Timiºoara, Dacia Unirea Brãila –
Dinamo, ASA II Tg. Mureº – Concordia Chiajna, UTA
Bãtrâna Doamnã – Pandurii, Rapid Suceava – FC Braºov,
Viitorul II Constanþa – Academica Clinceni. Jocurile din
cadrul ºaisprezecimilor Cupei României vor avea loc marþi/
miercuri/joi, pe 22/23/24 septembrie, cu începere de la ora
16.30, cu excepþia jocurilor televizate, programul acestora
urmând a fi stabilit ulterior.

Trei penalty-uri trase
peste poarta
Viitorului au
consfiinþit eliminarea
din Cupa Ligii a
Universitãþii Craiova

goluri, având ocazia sã execute
toþi cei 22 de jucãtori de pe teren.
Paradoxal, Albuþ a adus victoria,
deºi n-a parat nicio minge, dar l-a
învins pe omologul Straton, care
a fost inspirat la douã execuþii ale
gazdelor, însã ratarea sa de la 11
metri a fost decisivã. Goal-kee-
per-ul Craiovei le oferise coechi-
pierilor de douã ori ºansa califi-
cãrii, însã Ferfelea a reeditat ºutul
din meciul cu Astra, iar Mazara-
che l-a imitat, trãgând spre mare,
nu spre plasã. Universitatea pier-
de ºansa de a învinge ºi a treia
comunã din Liga I, dupã ce câº-
tigase cu Chiajna ºi Voluntari ºi la
fel ca anul trecut iese rapid din
cea mai nouã competiþie internã.

Straton a tras ca Ferfelea ºi
Mazarache, dar s-a comparat
cu R. Baggio

La final, Sãndoi a caracterizat
jocul: „A fost un meci cu de toa-
te. Am suferit la construcþie în
debut, dar apoi am revenit în joc.
Prima reprizã le-a aparþinut lor,

a doua nouã. La fel ºi reprizele
de prelungire au fost împãrþite.
Iar loviturile de la 11 metri au dat
mai mult suspans. Nu-mi doream
prelungiri pentru cã se acumu-
leazã ºi mai multã obosealã”. Sãn-
doi nu ºi-a lãmurit public situa-
þia, dupã plecarea lui Sorin Câr-
þu, aºteptând o decizie a condu-
cerii: „Eu îi simt lipsa lui Sorin
Cârþu, am fost colegi ºi pe teren
ºi pe bancã, mi-a fost ºi antre-
nor. Îl aºteptãm în continuare.
Nu ºtiu ce voi face, conducerea
mi-a transmis cã îmi acordã spri-
jin”, a declarat Emil Sãndoi.

Cãtãlin Straton a apãrat douã
penalty-uri, dar a ºi ratat unul, iar
la final nu ºi-a ascuns dezamãgi-
rea: „Îmi cer scuze în faþa coe-
chipierilor, care au muncit 120 de
minute pentru calificare, iar eu am
dat cu piciorul la ultima fazã. Nu
am luat gol în timpul regulamen-
tar, nici în prelungiri, am parat
douã lovituri de la 11 metri, mi-aº
fi dorit sã fie o searã perfectã pen-
tru mine. Iubesc Craiova ºi îmi
doresc sã fie bine, sã câºtigãm
meci de meci. Dar s-a rupt braz-
da ºi s-a dus peste. Eu ºi Roberto
Baggio ce am mai ºutat aºa”. Vio-
rel Ferfelea se aflã la al doilea pe-

nalty bãtut execrabil ºi a dat vina
tot pe teren, deºi nu mai puþin de
17 jucãtori, printre care ºi porta-
rul advers nu au avut problema
aceasta: „Pur ºi simplu s-a rupt
brazda. Nu mi s-a întâmplat pânã
acum sã ratez douã penalty-uri
consecutive. Am o vinã, recu-
nosc, dar suntem o echipã ºi tre-
buie sã rãmânem uniþi ºi la bine,
ºi la greu”.

Sãndoi: „Cu Iaºiul va fi mai greu,
fiindcã ei nu se avântã în atac”

Cu o medie de un punct pe eta-
pã dupã 9 runde ºi fãrã directorul
tehnic Sorin Cârþu, Universitatea
Craiova revine pe „Extensiv” pen-
tru meciul cu CSMS Iaºi, progra-
mat duminicã, de la ora 16. Iaºiul
trece de asemenea printr-o crizã,
reuºind doar un egal în ultimele
cinci meciuri, în care nu a mar-
cat. „Trebuie sã ne trezim ºi sã

oprim aceastã cãdere. Primul pri-
lej sã ne revenim va fi la Craiova.
Mergem sã luãm punct sau punc-
te” a declarat preºedintele Florin
Prunea, care se aflã încã în con-
cediu. „Nu ne aºteaptã o partidã
uºoarã, mai ales cã Iaºiul practicã
un fotbal diferit faþã de Viitorul,
joacã mai compact, nu se avântã
în atac” a spus Emil Sãndoi. Cel
mai probabil, acesta va conta pe:
Bãlgrãdean – Achim, Popov, Kay,
Vãtãjelu – Bãluþã, Mateiu, Zlatin-
ski, Nuno Rocha – Bawab, Ivan,
iar rezerve vor fi: Straton – Târ-
nãcop, Acka, Madson, Bancu, Fer-
felea, Curelea.  De partea cealaltã,
Nicolo Napoli ar putea folosi echi-
pa: Grahovac – I. Voicu, Frãsines-
cu, Mihalache, Þigãnaºu - Nuno
Viveiros, Creþu, ªt. Grigorie, V.
Gheorghe, Bole – Golubovic, iar
pe bancã vor sta:  Caparco – Mi-
tic, Ciucã, Boiciuc, Bãdic, Enes-
cu, L. Ganea.
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