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De astãzi, s-a terminat vacanþa ºi
începe ºcoala. Aproximativ 100.000
de elevi ºi preºcolari din Dolj vor
merge în sãlile de curs ºi vor învãþa
pânã în iunie anul viitor. Atât în Cra-
iova, cât ºi în judeþ la deschiderea
noului an  ºcolar, alãturi de condu-
cerea Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj ºi-au anunþat participarea
mai mulþi reprezentanþi ai autoritã-
þilor publice locale ºi judeþene, pre-
cum ºi parlamentari de Dolj.

Deschiderea anului ºcolar îmi oferã deosebita
ocazie ca, în calitate de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj, sã îndrept cele mai bune gânduri ºi
urãri de succes cãtre toþi elevii care astãzi, alãturi
de pãrinþi, trãiesc emoþiile noului început, precum
ºi cãtre dascãlii care ºi-au asumat onoranta misi-
une de a pregãti ºi forma tinerele generaþii.

Învãþãmântul doljean se impune prin tradiþia sa
bogatã ºi strãlucitã, aºezând, de-a lungul vremii,
în galeria personalitãþilor de talie internaþionalã
numele sonore ale unor iluºtri absolvenþi ai sãi.

ªcoala doljeanã de astãzi trãieºte la înãlþimea
trecutului sãu impunãtor, câºtigând respect ºi
apreciere peste hotare, prin excepþionalii sãi exponenþi la olimpiadele internaþionale. Sunt perfor-
manþe la cel mai înalt nivel, posibile prin multã muncã ºi sacrificii, prin pasiunea ºi implicarea
elevilor ºi profesorilor îndrumãtori, prin sprijinul pãrinþilor. Alãturi de premiile ºi medaliile de la
concursuri, rezultatele de la evaluarea naþionalã, admiterea în liceu ºi bacalaureat confirmã ºi ele
calitatea actului de învãþãmânt în judeþ.

Consiliul Judeþean Dolj apreciazã ºi respectã aceste realizãri ºi eforturile care stau în spatele lor,
menþinându-se ca un susþinãtor activ al educaþiei. Continuãm sã încurajãm ºi sã recompensãm
performanþele la olimpiade, aºa cum procedãm încã din 2005, dupã cum premiem ºi rezultatele
notabile din sportul ºcolar. Ne implicãm financiar în asigurarea pachetului zilnic pentru elevi ºi copiii
din grãdiniþe, dar rãmânem alãturi ºi de învãþãmântul special, prin unitãþile de profil din subordine.

Cu acest prilej, doresc sã-i asigur pe elevi, învãþãtori ºi profesori cã vor avea ºi pe mai departe
consiliul judeþean drept un partener receptiv, deschis colaborãrilor care contribuie la consolidarea
bunei reputaþii a educaþiei doljene, ºi sã le urez putere de muncã ºi un nou an ºcolar cât mai bogat în
rezultate bune.

Mesajul preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, cu prilejul deschiderii noului an ºcolar
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Jeremy Corbyn, 66 de ani, deputat pen-
tru Islington North (Londra) militant radi-
cal de stânga, autodidact, vegetarian, pro-
palestinian, necunoscut pânã în acestã varã,
a devenit din 12 septembrie a.c. noul lider
al laburiºtilor englezi, succedându-i lui Ed
Miliband, poreclit “Red” Ed, care a demi-
sionat dupã eºecul de la alegerile parlamen-
tare. “Prieteni ºi camarazi” aºa ºi-a de-
marat la 2 septembrie a.c. al 87-lea miting
de campanie, pentru alegerile primare, Je-
remy Corbyn, cel care cu 59,5% din votul
militanþilor ºi-a surclasat contracandidaþii:
Andy Burnham (19%) - preferatul sindi-
catelor - Yvette Cooper (17%) - repre-
zentanta moderaþilor - ºi Liz Kendall
(4,5%), oferta blairiºtilor puri, declanºând
o miºcare de entuziasm în rândul tinerilor,
o “corbymanie”, la care media stupefiatã,
n-a identificat o cheie a decriptãrii. Favo-
rabil naþionalizãrii principalelor antreprize
ale þãrii - cãile ferate ºi energia - dar ºi sta-
tului providenþial, el a promis gratuitatea
serviciilor publice, cu precãdere în dome-

niile sãnãtãþii publice ºi educaþiei. Dacã în
politica internã, Jeremy Corbyn s-a arãtat
un adversar al austeritãþii, pledând pentru
“o societate mai bunã ºi justã pentru
toþi”, în politica externã etaleazã idei “con-
tra curentului”, afirmând în coloanele
Morning Star cã actuala crizã din Ucraina
este rezultatul parþial al expansiunii excesi-
ve a NATO în Europa de Est, dupã 1990,
estimând cã organizaþia militarã ar fi tre-
buit sã disparã odatã cu “rãzboiul rece”.
Jeremy Corbyn a plecat “la drum” inter-
pretând bilanþul guvernãrii conservatoare
din ultimii 5 ani, cu tãieri bugetare asupra
celor mai vulnerabile categorii sociale, pes-
te 1 milion de persoane fiind nevoite sã
apeleze la food bank, ca sã aibã ce mân-
ca, creºterea taxelor universitare de la 6.000
la 9.000 lire pe an, privatizarea pãgubãasã
a unei companii de stat profitabile (Royal
Mail) scandaluri de corupþie implicând
membrii ai guvernului ºi aºa mai departe.
Cu toate acestea laburiºtii au pierdut cate-
goric alegerile, indecise iniþial, potrivit son-

dajelor din ziua votului (!), pentru greºelile
tactice sãvârºite, inclusiv susþinerea tãierii
salariilor propuse de Osborne în luna ia-
nuarie. În plus, laburiºtii au pierdut Scoþia,
“un fief tradiþional al lor”, în detrimentul
Partidului naþional scoþian. Corbyn a fost
unul dintre puþinii critici laburiºti ai salvãrii
bancilor din bani publici, introducerii creº-
terii taxelor universitare ºi tentativei de pri-
vatizare a sistemului de sãnãtate. În pofida
unei reputaþii de eurosceptic, Jeremy Cor-
byn, cãsãtorit cu Laura Alvarez, o mexi-
cancã, cu 20 de ani mai tânãrã decât el,
dupã 2 divorþuri anterioare, rãmâne favo-
rabil unei reforme europene în profuzime,
contrar lui Nigel Farage care susþine ieºi-
rea Regatului Unit din UE. Este de aseme-
nea contra tratatului de liber schimb trans-
atlantic, negociat cu opacitate de SUA ºi
UE. Paradoxal, agenda lui Corbyn nu e
radicalã, cât social-democratã în sensul
clasic, fiind un adept al înlocuirii austeri-
tãþii cu relaxarea cantitativã, deci Keynes
nu Marx, deºi ultimii lideri ai partidului -

Neil Kinnock, Tony Blair, Gordon Brown
- l-au atacat fiecare cum au putut, mai
voalat sau pe faþã. Este drept cã Jeremy
Corbyn nu excludea ca Tony Blair sã rãs-
pundã în justiþie pentru crimele de rãzboi,
din timpul invaziei în Irak. Accident sau o
turnantã în istoria politicii britanice? Este
prematur de dat un rãspuns. Deputat din
partea cartierului Islington, din nordul Lon-
drei, de 32 de ani, perioadã în care a vo-
tat de 500 de ori contra liniei partidului,
laburist fãrã nici o funcþie naþionalã, Je-
remy Corbyn îl va înfrunta, miercuri,
pentru prima datã, în tradiþionalul schimb
sãptãmânal, între primul ministru David
Cameron ºi liderul opoziþiei, la Camera
Comunelor. Este considerat un campion
“old labour”. Stânga britanicã întoarce
pagina blairismului, lasã deoparte progra-
mele reformiste ºi cautã o viziune fermã
asupra principiilor sale. O singur obser-
vaþie: extrem de interesantã desemnarea
liderului partidului, manierã care ar trebui
poate preluatã ºi de partidele noastre.

Aproape cinci milioane de ro-
mâni trãiesc în sãrãcie. Printre
persoanele cele mai vulnerabile
se numãrã 1,85 milioane de
romi, 1,4 milioane de copii (cu
vârste cuprinse între 0 ºi 17 ani)
ºi peste 725.000 de persoane
vârstnice. Potrivit unui raport al
Colegiului Naþional al Asistenþi-
lor  Social i  din România
(CNASR), publicat în iulie 2015,
unul din doi copii din mediul ru-
ral trãieºte în sãrãcie, în condi-
þii foarte grele.

„Renovãm o casã,
construim Acasã”

În acest context, Fundaþia
PACT în parteneriat cu Habitat
for Humanity România au lansat
campania „Renovãm o casã,
construim Acasã”, prin care se
strâng fonduri ºi materiale de
construcþie pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de locuire în zece co-
munitãþi din judeþele Argeº, Cã-
lãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Vâl-
cea ºi Mehedinþi.

Iniþiatorii campaniei umanita-
re îºi propun sã colecteze  bani
ºi materiale de construcþie pen-
tru ca aceºti oameni sã se simtã
acasã în casele lor. Se pot face
donaþii în contul: RO23BPOS-
70606197144RON06, deschis la
Bancpost ,  t i tular  Fundaþia

Unul din doi copii din mediul rural trãieºte
în sãrãcie. În acest context, Fundaþia PACT
în parteneriat cu Habitat for Humanity Ro-
mânia au demarat o campanie de strângere
de fonduri pentru reabilitarea unor case foar-
te dãrãpãnate din zece comunitãþi din judete-
le Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Vâlcea,
Mehedinþi ºi Argeº. Din fiecare comunitate,
au fost alese cinci familii care trãiesc în con-

diþii grele, în case de chirpici, fãrã ferestre
sau uºi si cu acoperiºuri stricate. Singurele
lor venituri sunt din ajutorul social de la pri-
mãrie, colectare de fier vechi ºi zile de muncã
prin sat. Copiii nu au unde sã îºi facã temele
ºi din cauza situaþiei de acasã renunþã, ade-
sea, sã mai meargã la ºcoalã. Condiþii decen-
te de locuire vor însemna pentru ei ºansa la
un viitor mai bun.

PACT, sau pe Bursa Binelui:
https://www.bursabinelui.ro/
BursaBinelui/Proiecte/Renovam-
o-casa-construim-ACASA.

Sunt promovaþi
oameni cu iniþiativã
din comunitãþile
rurale

Campania face parte din pro-
iectul Acasã în Comunitatea
TA, prin care se doreºte pro-
movarea unor oameni cu iniþia-
tivã care produc o schimbare în
bine în viaþa comunitãþilor în
care trãiesc: Burila Micã, ªimian
ºi Eºelniþa (Mehedinþi), Dãieºti,
Frânceºti (Vâlcea), Spanþov ºi
Dorobanþu (Cãlãraºi), Gãujani
(Giurgiu) ,  Valea  Corbului
(Argeº) ºi Vizureºti (Dâmbovi-
þa). Pe parcursul proiectului, s-
au format grupuri de iniþiativã
care produc schimbãri sociale
ºi economice în aceste comu-
nitãþi sãrace din sudul României,
cu accent pe reabilitarea ºi uti-
lizarea spaþiului individual ºi co-
mun ca resursã pentru dezvol-
tarea sustenabilã a comunitãþii.

„Dupã doi ani de lucru în
aceste comunitãþi, oamenii din
grupurile de iniþiativa sunt pre-
gãtiþi sã înveþe cum sã mobili-
zeze resursele necesare pen-
tru a repara casele celor mai
nevoiaºi din comunitatea lor

sau anumite obiective de inte-
r e s  comun .  De  a semenea ,
membrii grupurilor de iniþiati-
vã vor gestiona chiar ei resur-
se l e  pe  ca re  r euºesc  sã  l e
strângã direct sau prin repre-
zentanþii partenerilor ºi vor
mobiliza comunitatea pentru a
participa voluntar la reparaþii”,
spune Mãdãlina Ene, director

programe Fundaþia PACT.
Proiectul „Acasã în Comuni-

ta tea  TA” es te  co-f inanþa t
printr-un grant din partea Elve-
þiei prin intermediul Contribu-
þiei Elveþiene pentru Uniunea
Europeanã extinsã. Mai multe
detalii pe www.swiss-contribu-
tion.ro.

RADU ILICEANU
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ªcolile din Craiova încep noul an ºcolar în condiþii bune.
Autoritãþile locale au declarat cã s-au fãcut investiþii masive în
toate unitãþile de învãþãmânt, fiind onorate toate cererile pe
care managerii le-au fãcut cãtre municipalitate. Potrivit pri-
marului Olguþa Vasilescu, investiþiile care s-au fãcut în sãlile
de clasã, pe parcursul întregului an, sunt de zece ori mai mari
comparativ cu nivelul anului 2012. „Primãria a fãcut investiþii
– ºi anul trecut ºi anul acesta – de zece ori mai mari în ºcoli
decât s-a fãcut pânã în anul 2012. Colegii noºtri de la Achiziþii
au lucrat direct cu directorii de instituþii, care au venit ºi au
depus solicitare la noi, pentru acoperiº sau sã igienizeze sãlile
de clasã sau sã schimbe vasele de toalete...”.

 Primarul Craiovei a explicat cã toate aceste solicitãri care
au venit din partea directorilor au fost centralizate ºi direcþio-
nate cãtre o firmã de construcþii cu care municipalitatea are
încheiat un acord-cadru, ca ºi în cazul reparaþiilor stradale. „
Datele au fost strânse ºi s-au dat cãtre firma care are acord-
cadru cu Primãria Craiova. Noi nu am lucrat doar pe perioada
verii, noi am lucrat ºi pe parcursul întregului an”, a menþionat
Olguþa Vasilescu. Acord-cadru a fost încheiat în vara lui 2014,
pentru o perioadã de 48 de luni ºi are o valoare estimatã de
21.916.395 de lei din bugetul local. Primarul a menþionat cã,
la preluarea mandatului,  fiindcã, în 2012, toate unitãþile de
învãþãmânt din Craiova, inclusiv grãdiniþele, aveau nevoie de
investiþii masive.

LAURA MOÞÎRLICHE

Mine, între orele 10.00 ºi 13.00, craiovenii care locuiesc pe
Calea Bucureºti nu vor avea apã la robinete. SC Compania de
Apã Oltenia a anunþat cã întrerupe alimentarea cu apã în zona
deservitã de PT 11 ºi PT 8 din Calea Bucureºti, fiind vorba de
perimetrul delimitat de Calea Bucureºti – Strada „Fraþii Go-
leºri” – strada „Vasile Alecsandri” – strada „Buciumului” – Stra-
da „Horia”. Vor fi afectate mai multe cvartale de blocuri, ºi
anume blocurile A11-A24, blocurile E1-E16; blocurile F1-F14,
blocurile H1-H3 ºi blocurile G1-G6. Potrivit conducerii CAO,
motivul întreruperii alimentãrii cu apã potabilã este anularea
unei conducte ce alimenteazã PT nr. 11 Calea Bucureºti. Com-
pania va monitoriza, prin laboratoareºe de analizã, permanent
calitatea apei dupã repunerea în funcþiune a sistemului de dis-
tribuþie. (L. Moþîrliche)

Mâine se întrerupe apa
pe Calea Bucureºti

ªcolile din Craiova,ªcolile din Craiova,ªcolile din Craiova,ªcolile din Craiova,ªcolile din Craiova,
pregãtitepregãtitepregãtitepregãtitepregãtite

sã-ºi primeascã eleviisã-ºi primeascã eleviisã-ºi primeascã eleviisã-ºi primeascã eleviisã-ºi primeascã elevii

Pe ordinea de zi au fost chestiuni legate de
organizare, de pregãtirea anului electoral 2016
ºi alegerea Biroului Executiv Judeþean al LAL
PSD Dolj.

”Ne-am întâlnit cu aleºii noºtri locali ca sã dis-
cutãm unele chestiuni legate de viaþa internã a
partidului, de agenda pentru perioada urmãtoare,
acþiunile la care vom participa ºi întâlnirile pe care
le vom avea pânã la sfârºitul anului 2015. Este o
perioadã în care ne gândim ºi pregãtim, cu dis-
cernãmânt, cu calm ºi seriozitate anul electoral
2016, pentru a ne atinge obiectivul propus, sã
câºtigãm peste 90 de primari. În ceea ce priveºte
funcþia de preºedinte al Ligii Aleºilor Locali, la noi
lucrurile sunt foarte simple. Am spus la începutul
mandatului de preºedinte al PSD Dolj cã vom
premia performanþa. Primarul comunei Pleºoi, Ion
Ionescu, a fost pe locul 3 la alegerile europarlamentare din
anul 2014, ºi pe primul loc în cele douã tururi de scrutin la
prezidenþiale. În consecinþã colegii l-au votat preºedinte. Va

S-a stabilit componenþa:

Liga Aleºilor Locali PSD DoljLiga Aleºilor Locali PSD DoljLiga Aleºilor Locali PSD DoljLiga Aleºilor Locali PSD DoljLiga Aleºilor Locali PSD Dolj
Vineri, 11 septembrie 2015, în comuna Iºalniþa, a avut loc Liga Aleºilor Locali PSD Dolj. Eveni-

mentul s-a desfãºurat în prezenþa membrilor BPJ, a primarilor, viceprimarilor sau preºedinºilor de
organizaþii, acolo unde a fost cazul, a consilierilor judeþeni ºi municipali.

face parte din BPJ ºi va fi reprezentantul aleºilor locali”, a
declarat preºedintele PSD Dolj Claudiu Manda.

MARGA BULUGEAN
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Prin devotamentul ºi profesi-
onalismul cu care îºi pun viaþa
în slujba semenilor pompierii au
devenit o structurã de elitã. Toc-
mai de aceea, ieri, la împlinirea a
167 de ani de la Bãtãlia din Dea-
lul Spirii, în Sala Mare a Primã-
riei Craiova a fost organizatã o
festivitate deosebitã, în cadrul
cãreia reprezentanþii administra-
þiei publice locale ºi judeþene le-
au mulþumit cadrelor Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj pen-
tru modul în care ºi-au  fãcut
mereu datoria. Festivitatea a în-

Într-un cadru festiv, în Sala Mare a Primãriei Craiova,
în prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice locale
ºi judeþene, dar ºi a unor colaboratori apropiaþi, pompie-
rii doljeni ºi-au sãrbãtorit, ieri, ziua. Mai exact, 167 de
ani de la eroica bãtãlie din Dealul Spirii. Profesionalis-
mul cu care îºi pun viaþa în slujba cetãþenilor le-a adus
mulþumiri din partea tuturor ºi felicitãri. ªapte ofiþeri ºi
subofiþeri au fost avansaþi înainte de termen, s-au acor-
dat premii ºi distincþii, iar la final, invitaþilor le-a fost

prezentatã o parte din tehnica de intervenþie din dotarea
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al

judeþului Dolj, expusã în faþa Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din centrul Craiovei.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ceput cu un ceremonial religios,
apoi prefectul de Dolj a dat citire
mesajului vicepremierului Gabriel
Oprea adresat tuturor pompieri-
lor. Apoi, în numele Instituþiei pe
care o conduce, dar ºi în calitate
de preºedintele al Comitetului Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgen-
þã, prefectul de Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan a þinut sã apre-
cieze „modul ireproºabil în care
dumneavoastrã, profesioniºtii
din cadrul Inspectoratului Jude-
þean pentru Situaþii de Urgenþã
“Oltenia”, vã desfãºuraþi acti-
vitatea în interesul semenilor

noºtri. Am convingerea cã înde-
plinirea în bune condiþii a misi-
unilor de prevenire ºi gestionare
a situaþiilor de urgenþã cu care
se confruntã judeþul Dolj, fie cã
este vorba de inundaþii sau in-
cendii, nu ar fi posibilã fãrã
sprijinul nepreþuit al dumnea-
voastrã. În aceastã zi cu o deo-
sebitã însemnãtate, Ziua Pom-
pierilor din România, doresc sã
vã asigur de întreaga mea consi-
deraþie pentru curajul ºi profesi-
onalismul de care daþi dovadã ºi
vã transmit cele mai calde felici-
tãri, multã sãnãtate, putere de
muncã ºi succes în îndeplinirea
nobilei ºi generoasei meniri”.
Noul suprefect de Dolj, Simona
Moise, a citit mesajul secretaru-
lui de stat Raed Arafat, iar apoi a
fost rândul preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,

sã-i felicite pe pompieri: „Marcãm
astãzi împlinirea a 167 de ani de
la lupta din Dealul Spirii, o pa-
ginã de referinþã în istoria naþio-
nalã ºi un reper de consºtiinþã
pentru generaþiile prezente ºi vii-
toare. Instituþie care îºi onoreazã
pe deplin bogata tradiþie, dar care
a parcurs ºi un lung proces de
transformãri pe drumul cãtre mo-
dernizare, Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Dolj se bucurã
în prezent de respect ºi încredere
în rândul comunitãþii. În calitate
de preºedinte al Consiliului Jude-
þan Dolj, vã felicit pentru întrea-
ga activitate pe care o depuneþi,
zi de zi, în slujba cetãþenilor, asi-
gurându-vã de sprijinul ºi depli-
na mea consideraþie”. Inspecto-
rul-ºef al ISU Dolj, col. Constan-
tin Florea, care a fost „maestru
de ceremonii”, a þinut, la rândul
sãu, sã mulþumeascã preºedinte-
lui Consiliului Judeþean pentru im-
plicarea instituþiei pe care o con-
duce în atragerea de fonduri eu-
ropene ce au avut ca rezultat în-
zestrarea pompierilor cu maºini ºi
echipamente de ultimã generaþie.
Din partea Primãriei Craiova, vi-
ceprimarul Dan Daºoveanu a pre-
zentat mesajul primarului Lia Ol-
guþa Vasilescu: „Astazi, ne încli-
nãm în memoria eroilor care ºi-
au pierdut viaþa pentru poporul
român ºi în acelaºi timp sãrbãto-

rim ºi ziua celor care continuã sa-
crificiul lor ºi zi de zi asigurã pro-
tecþia civilã. Prin faptele de zi cu
zi aþi reuºit sã câºtigaþi respectul
ºi încrederea cetãþenilor. Primã-
ria Municipiului Craiova ºi Con-
siliul Local Municipal au depli-
nã încredere în Inspectoratul pen-
tru Situaþiid e Urgenþã Dolj, in-
stituþie care prin înalta competenþã
a cadrelor de conducere ºi graþie
dãruirii soldaþilor, reprezintã,
fãrã urmã de echivoc, o realã
garanþie pentru viaþa locuitori-
lor municipiului Craiova. Mul-
þumim pentru sacrificiul vostru,
mulþumim cã în fiecare zi luptaþi
pentru siguranþa cetãþenilor”.

Au fost evidenþiaþi, apoi, trei
ofiþeri ºi patru subofiþeri ai ISU
Dolj, care au fost avansaþi îna-
intea îndeplinirii stagiului minim,
iar prefectul ºi preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj au avut mi-
siunea de a înmâna premii ºi di-
plome câºtigãtorilor concursu-
rilor de specialitate ale Servicii-
lor private ºi voluntare pentru si-
tuaþii de urgenþã. Toatã lumea a
fost apoi invitatã în faþa Teatru-
lui Naþional marin Sorescu, unde
a fost expusã o parte din tehni-
ca din dotarea ISU Dolj folositã
la intervenþii – echipamente de
prim-ajutor, ambulanþe, autospe-
ciale de intervenþie la incendii ºi
de protecþie civilã.

În 1848, la intrarea în Capitalã, trupele otomane au mãcelãrit civilii ºi
au arestat o parte din conducãtorii Revoluþiei paºoptiste. Aceste fapte i-
au indignat pe pompieri, dar ºi pe alþi soldaþi din unitãþile militare, care
s-au pus în miºcare împotriva numeroasei armate turceºti. Roata de
pompieri a Bucureºtiului, devenitã un sprijin al Revoluþiei, a participat
activ la apãrarea ei, sub comanda cãpitanului Pavel Zãgãnescu. Deºi
depãºiþi numeric, românii au asaltat la baionetã oastea turcã, capturând
o parte din tunuri, pe care le-au întors împotriva duºmanului. Încleºta-
rea din Dealul Spirii a devenit simbol al luptei pentru libertate ºi indepen-
denþã naþionalã a poporului român. Drept urmare, ziua de 13 Septem-
brie a fost sãrbãtoritã dintotdeauna ca fiind Ziua Pompierilor din Româ-
nia, însã a fost legal oficializatã începând cu anul 1953.
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Procurorii Secþiei de urmãrire
penalã ºi criminalisticã din cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie au finali-
zat cercetãrile în dosarul cadre-
lor didactice ale Facultãþii de Me-
dicinã ºi Facultãþii de Asistenþã
Socialã din cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie Craiova ºi
au dispus trimiterea în judecatã a
inculpaþilor Dãnuþ Firu (aflat sub
control judiciar), Cristina Petricã,
Daniela Cernea, Liviu Chirigiu,
ªtefana Oana Purcaru, Lucica
Roºu, toþi acuzaþi de luare de mitã.
În rechizitoriul întocmit în cauzã
procurorii au reþinut faptul cã, „in-
culpatul Firu Dãnuþ (profesor uni-
versitar), în perioada ianuarie –
iunie 2015, a pretins ºi primit de
la mai mulþi studenþi ai facultãþii
de Moaºe ºi Asistenþã Socialã ºi
ai Facultãþii de Medicinã Den-
tarã, sume de bani (cuprinse în-
tre 100 – 150 lei /student) de la
studenþi pentru a-i promova la
examenele susþinute la discipline-
le pe care le preda. De asemenea,
inculpata Roºu Lucica, în calitate
de profesor universitar, la aceeaºi
universitate, a primit în cursul

Asigurarea unui climat de li-
niºte ºi siguranþã în incinta ºi
zonele adiacente unitãþilor ºcola-
re reprezintã una din prioritãþile
de acþiune ale Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, fapt pen-
tru care, în urma consultãrilor
demarate cu reprezentanþi au In-
spectoratului ªcolar Judeþean

Profesorii ºpãgari de la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie Craiova deferiþi justiþiei

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

lunii iunie 2015 suma de 100 euro
de la o studentã pentru a o pro-
mova la un examen. Totodatã,
inculpata Petricã Cristina, cadru
didactic la aceeaºi universitate,
a primit în perioada ianuarie –
iulie 2015, de la mai mulþi stu-
denþi, 2 perechi de cercei de aur
(fiecare în valoare de 450 lei) ºi
produse cosmetice în valoare de
400 lei, pentru a-i promova la
examenul de an. În ceea ce o pri-
veºte pe inculpata Purcaru ªte-
fana Oana, din probatoriul ad-
ministrat în cauzã a rezultat cã
aceasta, tot în calitate de cadru
didactic la universitatea menþio-
natã, a primit la data de
05.02.2015 suma de 750 lei de la
mai multe  studente, pentru a le
promova la un examen programat
în aceeaºi zi. Totodatã, probato-
riul administrat în cauzã a rele-
vat faptul cã, inculpatul Chiri-
giu Liviu, în calitate de profesor
la aceeaºi universitate, a pretins
ºi primit în cursul lunii iunie
2014, de la 6 studenþi, câte 100
euro/student, pentru a-i declara
promovaþi la un examen la una
din disciplinele la care era titu-

lar”, se aratã în comunicatul Par-
chetului ÎCCJ. În cauzã procuro-
rii au dispus luarea mãsurilor asi-

guratorii asupra sumelor de
33.508 lei,  9210 euro ºi 205
USD, precum ºi asupra mai mul-

tor bijuterii din aur, argint. Dosa-
rul a fost înaintat spre soluþiona-
re Tribunalului Olt.

Siguranþa în ºcoli, obiectiv prioritar al forþelor de ordine:
Aproape 400 de poliþiºti ºi jandarmi la datorie
în prima zi a anului ºcolar

Cu ocazia începerii noului an ºco-
lar, instituþiile cu atribuþii în asi-
gurarea siguranþei în ºcoli au luat
toate mãsurile pentru creºterea
gradului de siguranþã în unitãþile de
învãþãmânt din judeþul Dolj. Peste
300 de poliþiºti din cadrul IPJ Dolj

ºi 70 de jandarmi din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj
ºi Grupãrii de Jandarmi Mobile Cra-
iova vor acþiona, astãzi, în sistem
integrat, pentru desfãºurarea în si-
guranþã a festivitãþilor specifice
deschiderii anului ºcolar.

Dolj, ai autoritãþilor publice lo-
cale, în colaborare cu Inspecto-
ratul Judeþean de Jandarmi Dolj,
Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova, a fost conceput un Plan
teritorial comun de acþiune me-
nit sã asigure întãrirea siguranþei
civice ºi protecþia unitãþilor ºco-
lare din judeþul Dolj, aprobat ºi

de cãtre prefectul judeþului Dolj.
Obiectivele generice ale acestui
plan de mãsuri sunt asigurarea
zonei din jurul unitãþilor de învã-
þãmânt, prevenirea ºi combaterea
delincvenþei juvenile în incinta ºi
în zona adiacentã unitãþilor de în-
vãþãmânt preuniversitar, asigura-
rea protecþiei unitãþilor ºcolare,
a siguranþei elevilor ºi  a perso-
nalului didactic. Pentru realizarea
acestor obiective au fost stabili-
te mai multe mãsuri concrete,
printre care organizarea de acþi-
uni punctuale pentru combaterea
fenomenului infracþional ºi pre-
venirea actelor de violenþã împo-
triva elevilor ºi cadrelor didacti-
ce; includerea unitãþilor de învã-
þãmânt în itinerariul de patrulare
al patrulelor mixte sau indepen-
dente constituite în sistem inte-
grat din poliþiºti, jandarmi ºi po-
liþiºti locali, în special pe timpul
sosirii ºi plecãrii elevilor de la
ºcoalã; organizarea de acþiuni
specifice pentru prevenirea unor
fapte de naturã infracþionalã în
zona ºcolilor ºi combaterea con-
sumului de droguri ºi a traficului

de substanþe stupefiante; organi-
zarea de dispozitive de siguranþã
publicã în sistem integrat, la uni-
tãþile de învãþãmânt preuniversi-
tar cu un numãr mare de elevi,
cu ocazia festivitãþilor prilejuite
de deschiderea noului an ºcolar,
inclusiv prin angrenarea echipa-
jelor de poliþie rutierã pe arterele
adiacente; întãrirea colaborãrii, în
vederea cunoaºterii stãrii infrac-
þionale ºi contravenþionale, a
identificãrii „elevilor problemã”,
altor persoane predispuse la co-
miterea de fapte antisociale sau
care perturbã procesul instruc-
tiv-educativ atât în incinta unitã-
þilor de învãþãmânt cât ºi în zona
apropiatã acestora, acþiuni îm-
preunã cu reprezentanþii unitãþi-
lor de învãþãmânt pentru comba-
tearea absenteismului ºcolar.

“În vederea punerii în practi-
cã a acþiunilor ºi realizãrii obiec-
tivelor acestui program, precum
ºi pentru asigurarea unei eficien-

þe sporite a acestei misiuni, coo-
perarea se realizeazã între Inspec-
toratul de Poliþie al Judeþului
Dolj, Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Dolj, Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova, Adminis-
traþia publicã localã, Poliþia Lo-
calã, Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj ºi conducerile unitãþi-
lor de învãþãmânt”, au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Astãzi, peste 300 de poliþiºti din
cadrul IPJ Dolj ºi 70 de jandarmi
din cadrul Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova vor ac-
þiona în sistem integrt pentru des-
fãºurarea în siguranþã a festivitã-
þilor specifice deschiderii anului
ºcolar. Oamenii legii, de la struc-
turile de ordine publicã, poliþie
rutierã, proximitate ºi prevenire,
vor fi în teren pentru menþinearea
ordinii ºi siguranþei publice ºi flui-
dizarea traficului rutier, în special
în zona unitãþilor de învãþãmânt.
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Conform datelor statistice ofe-
rite de cãtre inspectorul ºcolar
general, prof. Elena Lavinia
Craioveanu¸ „avem înregistrate
194 de unitãþi ºcolare cu perso-
nalitate  juridicã, având 389 de
structuri, în care sunt cuprinºi
16.655 de elevi ºi 93.477 de
preºcolari, pe care îi aºteptãm,
începând cu 14 septembrie, la
cursuri. La acestea se adaugã ºi
13 instituþii de învãþãmânt parti-
cular”. Pânã în prezent, sunt
aproape finalizate lucrãrile de

igienizare, reabilitare sau moder-
nizare ale localurilor ºcolilor ºi
grãdiniþelor, cele mai multe au
obþinut autorizaþii de funcþiona-
re, iar, acolo unde mai sunt defi-
cienþe, acestea vor fi remediate
foarte repede, cel puþin aºa sunã
promisiunile.
Personalitãþile politice vor fi
prezente

La deschiderea anului ºcolar
2015/2016, ºi-au anunþat partici-
parea , pe lângã ºefii ºi inspecto-
rii ISJ Dolj, reprezentanþi ai au-
toritãþilor publice locale ºi jude-
þene, precum ºi reprezentanþi ai
mediului politic românesc. Ast-
fel, la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” ºi-au anunþat participa-
rea  Lia Olguþa Vasilescu¸pri-
marul Craiovei, Valeriu Zgonea,
preºedintele Camerei Deputaþilor,
prof. Elena Lavinia Craiovea-
nu ºi prof. Nicuºor Cotescu,
inspector general, respectiv in-
spector general adjunct al ISJ
Dolj. De asemenea, la Colegiul
Naþional „Carol I” ºi Colegiul Na-
þional „Elena Cuza” este aºteptat
senatorul Mihai Fifor, ºeful gru-
pului PSD din Camera Superioa-
rã a Parlamentului României. Pre-

Începe ºcoala!Începe ºcoala!Începe ºcoala!Începe ºcoala!Începe ºcoala!
De astãzi, s-a terminat vacanþa ºi începe

ºcoala. Aproximativ 100.000 de elevi ºi
preºcolari din Dolj vor merge în sãlile de
curs ºi vor învãþa pânã în iunie anul viitor.
Atât în Craiova, cât ºi în judeþ la deschide-
rea noului an  ºcolar, alãturi de conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi-au
anunþat participarea mai mulþi reprezen-
tanþi ai autoritãþilor publice locale ºi judeþe-
ne, precum ºi parlamentari de Dolj.

ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj,  Ion Prioteasa, va fi pre-
zent la ªcoala Gimnazialã din co-
muna Podari. Celãlalt inspector
general adjunct al ISJ Dolj, prof.
Janina Vaºcu, va participa la
ªcoala „Sf. Dumitru”, ªc. „Mi-
hai Eminescu” ºi, de la ora 14:00,
la Liceul francez „Voltaire”.
Cataloage electronice pentru
elevi

Pentru noul an ºcolar sunt pre-
gãtite ºi câteva surprize, toate, se

sperã, benefice. „Vrem sã dimi-
nuãm, cât se poate de mult, ab-
senteismul ºcolar, astfeº cã ne
dorim omplementarea, pe scarã
largã, a cataloagelor electronice.
La ºedinþa cu directorii unitãþilor
ºcolare, le-am recomandat aces-
tora sã propunã, inclusiv pãrinþi-
lor, acest proiect. Costurile nu
sânt mari – undeva între 0,5 lei ºi
un leu/elev/lunã. Programul da-
teazã din 2012 ºi, pânã acum, a
dat rezultate. Pãrinþii pot primi, pe
SMS sau e-mail situaþia absenþe-
lor elevilor, dar vrem sã-l estin-
dem ºi sã poatã fi observatã, în
timp real, ºi cea ºcolarã, cu refe-
rinþã stroctã la notele obþinute de
cãtre copil. Pânã acum, sunt pa-
tru unitãþi ºcolare care au imple-
mentat sistemul – Colegiul Naþio-
nal „Caro I” ºi ªcolile Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica”, „Nicolae Bãl-
cescu” ºi „Mircea Eliade”, toate
din Craiova. Din ceea ce ºtiu, la
„Carol I” s-a constatat o descreº-
tere a absenteismului, de la 12 la
5%. Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice susþine proiec-
tul ºi a adresat îndemnuri cãtre di-
rectorii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar sã accese fonduri
pentru penerea lui în practicã”, a

precizat prof. Nicuºor Cotescu.
Bun venit „Voltaire”!

Astãzi, cum amin-
team, va fi o deschi-
dere oficialã ºi la Li-
ceul francez „Voltai-
re”, cea mai nouã uni-
tate de învãþãmânt
preuniversitar, care
îºi va desfãºura acti-
vitatea sub patronajul
Universitãþii din Cra-
iova, în sediul Facul-
tãþii de Drept. La ma-
nifestarea de astãzi,
care va începe la ora
14:00, în  „Aula Mag-
na” a instituþiei de în-
vãþãmânt superior,
vor participa, pe lân-
gã reprezentanþii in-
stituþiei ºi ai autoritã-
þilor, Cristophe Gi-
gaudaut, directorul

Institutului Francez din Româ-
nia, Georgiana Rusu ºi Lilia-

na Lupºor, din partea Agenþiei
Internaþionale a Francofoniei,
Guillaume Dujardin reprezen-
tant al Institutului Francez de la
Timiºoara, Claire Gobaille, lec-
tor de limba francezã la Univer-
sitatea din Craiova.
Un program pentru un an

Anul ºcolar care va începe are
o structurã definitivatã, deo-
camdatã, deoarece unele date au
fost modificate cu câteva zile
înaintea începerii anului ºcolar.
Astfel, vor fi 36 de sãptãmâni
de cursuri, structurate pe douã
semestre. Primul se va încheua
pe 5 februarie, în cadrul lui fi-
ind prevãzutã o vacanþã, pentru
preºcolari ºi cei din ciclul pri-
mar, în perioada 31 octombrie
– 8 noiembrie, iar, pentru toþii
elevii, vacanþa de iarnã va fi în-
tre 19 decembrie 2015 – 10 ia-
nuarie 2016, cu o sãptãmânã
mai mult decât ce se stabilise
iniþial. Pe 6 februarie 2016 va

începe pauza intersemestrialã,
care se va încheia pe 14 februa-
rie. În cel de-al II-lea semestru,
care va demara pe 15 februarie
ºi se va termina pe 24 iunie, co-
piii vor avea o vacanþã de pri-
mãvarã între 23 aprilie – 3 mai,
iar între 4-8 aprilie va avea loc
sãptãmâna de activitãþi extracur-
riculare „ªcoala altfel: sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”. Cursan-
þii clasei a XII-a vor încheia ore-
le pe 3 iunie, iar cei de a VIII-a
pe 17 iunie, ambelele categorii
pregãtindu-se pentru susþinerea
examenelor – Bacalaureat, res-
pectiv Evaluarea Naþionalã. Pen-
tru învãþãmântul special – cls.
X-XI – ciclul inferior al liceu-
lui, filiera tehnologicã, durata de
învãþãmânt este de 37 de sãptã-
mâni, iar stagiile de pregãtire
practicã pentru cre au optat sunt
de 720 de ore, care se desfãºoa-
rã în perioada propusã de cãtre
unitãþile de învãþãmânt ºi apro-
batã de ISJ Dolj.
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Aceste iniþiative au în vedere
susþinerea principalei þinte a
Strategiei guvernamentale pen-
tru dezvoltarea sectorului IMM,
respectiv un sold net de IMM-
uri care sã depãºeascã pragul de
670.000 întreprinderi active în
România pânã în anul 2020 în-
trucât în prezent, România are
cel mai mic numãr de întreprin-
deri mici ºi mijlocii active pe cap
de locuitor din spaþiul Uniunii
Europene “Nu putem vorbi de o
stimulare realã a antreprenorilor
fãrã a îmbunãtãþi accesul aces-
tora la finanþare. Schema de ga-
rantare pentru start-up asigurã
întreprinderilor aflate la început
de drum o parte din garanþiile
necesare obþinerii creditului ne-
cesar investiþiei iniþiale ºi deru-
lãrii afacerii”, a declart Silvia
Ciornei, preºedinte, director-ge-
neral FNGCIMM.

Pentru creditele
de investiþii,
valoarea garanþiei
va fi de maximum
300.000 lei

În cadrul schemei de garanta-
re pentru susþinerea accesului la
finanþare al întreprinderilor nou
înfiinþate, garanþiile vor fi acor-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

FNGCIMM a iniþiat ºi a transmis Ministerului
Finanþelor Publice douã Scheme de garantare în nume-
le ºi în contul statului, dedicate categoriilor de IMM-
uri care au cel mai dificil ºi costisitor acces la finanþa-
re din þara noastrã. O schemã de minimis în vederea

susþinerii accesului la finanþare al întreprinderilor nou
înfiinþate ºi o schemã de ajutor de stat  pentru garanta-

rea de cãtre FNGCIMM a finanþãrii mãsurilor de
salvare ºi a planurilor de restructurare pentru IMM-

uri aflate temporar în dificultate.

date în numele ºi în contul statu-
lui, în limita unui plafon alocat
pentru toatã durata de implemen-
tare a programului, în favoarea fi-
nanþatorilor care acordã credite
beneficiarilor eligibili.  În calitate
de mandatar al statului român,
FNGCIMM va putea garanta cre-
dite de dezvoltare ºi credite pen-
tru capital de lucru, beneficiarilor
eligibili de tipul întreprinderilor
nou-înfiinþate (start-up), înregis-
trate la registrul comerþului cu cel
mult 36 de luni înainte de data
solicitãrii garantiei, care prezintã
cel puþin o situaþie financiarã se-
mestrialã/anualã depusã la admi-
nistraþia financiarã. Pentru  cre-
ditele de investiþii, valoarea garan-
þiei va fi de maximum 300.000 lei,
cu o perioadã de rambursare de
maxim 5 ani, iar pentru liniile de
credit valoarea garanþiei va fi de
maximum 200.000 lei, cu o pe-
rioadã de rambursare de maxim
24 de luni.

Acordare
de ajutoare sub
o formã care
denatureazã cel
mai puþin concurenþa

Schema de ajutor de stat pri-
vind garantarea de cãtre

FNGCIMM a finanþãrii mãsuri-
lor de salvare ºi restructurare a
unor IMM-uri, are ca obiectiv
restabilirea viabilitãþii întreprin-
derilor aflate temporar în dificul-
tate, prin acordarea de ajutoare
sub o formã care denatureazã cel
mai puþin concurenþa. ”Propu-
nerea Fondului este elaboratã în
conformitate cu Orientãrile Co-
misiei Europene privind ajutoa-
rele de stat pentru salvarea ºi re-
structurarea întreprinderilor ne-
financiare aflate în dificultate ºi
urmãreºte sã aibã o contribuþie
la eforturile Guvernului Româ-
niei de combatere a efectelor
crizei economico-financiare ºi
de revital izare a sectorului
IMM. Aceastã schemã rãspun-
de obiectivelor stabilite prin
Strategia guvernamentalã pen-
tru dezvoltarea sectorului IMM
ºi îmbunãtãþirea mediului de
afaceri din România–Orizont
2020”, declarã doamna Silvia
Ciornei, preºedinte, director-
general FNGCIMM.

Facilitãþi sub formã
de garanþii

Durata estimatã a Schemei de
ajutor de stat prin garantarea de
cãtre FNGCIMM, în numele ºi
în contul statului, a finanþãrii

mãsurilor de salvare ºi a planu-
rilor de restructurare pentru
IMM-uri aflate temporar în di-
ficultate, este de 4 ani, cu sco-
pul maximizãrii eficacitãþii chel-
tuirii banilor publici, cu respec-
tarea perioadelor maxime de
sprijin pentru: acordarea ajuto-
rului pentru salvare - 6 luni ºi
acordare a ajutorului pentru re-
structurare ºi a sprijinului tem-
porar pentru restructurare - 18
luni. Ajutoarele de stat instituite
prin schema de ajutor de stat

sunt temporare ºi reversibile, fi-
ind acordate sub forma unor ga-
ranþii pentru împrumuturi acor-
date de un finanþator (bancã co-
mercialã, IFN). În cadrul sche-
mei se acordã facilitãþi sub for-
mã de garanþii care pot acoperi
maximum 80% din valoarea unui
credit nou. Cele douã demersuri
iniþiate de FNGCIMM rãspund ºi
solicitãrilor bãncilor comerciale
dezbãtute în cadrul Asociaþiei
Române a Bãncilor.

Banca Comercialã Românã
(BCR) a oprit  sâmbãtã noap-
tea, între orele  0:30 - 1:30, sis-
temele informatice care gestio-
neazã operaþiunile cu carduri
BCR, re þeaua de acceptare
ATM/MFM (maºinã multifunc-
þ ionalã)  /ASV (automat  de

schimb valutar) /APT-/POS
BCR, precum ºi operaþiunile te-
lefonice Alo 24. “BCR reco-
mandã clienþilor sã-ºi progra-
meze din timp toate operaþiuni-
le bancare pe care trebuie sã le
efectueze, dacã este necesar, în
astfel de perioade”, se precizea-

zã într-un comunicat de presã
al BCR. Aceastã oprire ca ºi cele
anterioare ºi cele care vor mai
urma se datoreazã derulãrii unor
procese specifice ce privesc ac-
tualizãri ale sistemului informa-
tic BCR în vederea creºterii ca-
litãþii serviciilor oferite.

BCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informaticeBCR a oprit sistemele informatice

Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....Sâmbãtã noaptea....
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Silvia Ciornei
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Evenimentul care, din 1969 încoa-
ce, pãstreazã vii numele ºi vocea fãrã
de pereche a Pãsãrii Mãiestre a ro-
mânilor, Maria Tãnase, îºi va primi
publicul în Sala „Amza Pellea” a Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”. Cea
de-a XXIII-a ediþie va fi organizatã
de Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale (CJCPCT) Dolj, cu susþinerea
financiarã a Consiliului Judeþean Dolj.
Ca de fiecare datã, va avea douã zile
de preselecþie naþionalã, alte douã zile

de concerte-concurs, urmate de re-
citaluri ale interpreþilor consacraþi ºi
o searã de Galã a Laureaþilor care se
va încheia în cântecele soliºtilor in-
vitaþi în recital.

Directorul Amelia Etegan:
„Festivalul rãmâne o marcã a

valorii incontestabile”
«Ceea ce ne dorim noi de la aceas-

tã ediþie a festivalului este prezen-
tarea realistã a dimensiunii la care
este performat astãzi folclorul de
calitate. Cred cã acest lucru s-a în-
tâmplat, prin intermediul concuren-
þilor, la fiecare întâlnire cu Festiva-
lul  „Maria Tãnase”. În acest an,
însã, mai mult decât oricând, con-
curenþii ºi soliºtii invitaþi vor aminti
de vatra satului ºi de o actualizare a
fenomenului etnofolcloric, sublini-
ind o relansare a ideii de autentici-
tate, de arhaicitate, de reafirmare a
identitãþii româneºti. Nu intenþionãm
în nici un fel sã deranjãm pe cineva
prin remarcile noastre, dar Festivalul
„Maria Tãnase” rãmâne o marcã a
valorii incontestabile pe acest seg-
ment ºi, ca de fiecare datã, ne dorim
sã  trecem cu el dincolo de graniþele
naþionale. Nu pot decât sã le mulþu-
mesc celor care stau alãturi de noi în
construirea evenimentului ºi sã-i asi-
gur pe cei care iubesc acest proiect
cã vor avea parte de un eveniment
de cea mai bunã calitate», a declarat

ªapte tineri doljeni au trecut preselecþia localã. Ei concureazãªapte tineri doljeni au trecut preselecþia localã. Ei concureazãªapte tineri doljeni au trecut preselecþia localã. Ei concureazãªapte tineri doljeni au trecut preselecþia localã. Ei concureazãªapte tineri doljeni au trecut preselecþia localã. Ei concureazã
pentru premii în valoare de peste 7.000 europentru premii în valoare de peste 7.000 europentru premii în valoare de peste 7.000 europentru premii în valoare de peste 7.000 europentru premii în valoare de peste 7.000 euro

Artiºti amatori – soliºti vocali ºi instrumen-
tiºti –, din þarã ºi din strãinãtate, interpreþi ai
cântecului popular românesc, cu vârsta între 16
ºi 35 de ani, se pot înscrie, pânã pe 26 septem-
brie a.c., la cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalu-
lui-concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului
Popular Românesc „Maria Tãnase”, care va fi
organizatã în perioada 28 septembrie – 3 octom-
brie. Evenimentul a devenit deja un brand al
Craiovei, de la iniþierea lui, în 1969, ºi pânã în
prezent consacrând mai toate numele mari de
astãzi ale scenei noastre folclorice. Pentru tine-

rii doljeni, festivalul a avut  mereu o rezonanþã
aparte, poate mai mult decât alþii ei încercând
sã se ridice la înãlþimea numelui Doamnei Cân-
tecului Popular Românesc. Anul acesta, 10 s-au
înscris la preselecþia localã, care a avut loc pe
13 iunie, dintre ei 7 fiind selectaþi ºi pregãtiþi în
aceastã perioadã pentru concurs. Dacã vor trece
ºi de preselecþia naþionalã, din 28 septembrie,
ei vor putea aspira la premiile cu o valoare tota-
lã de peste 7.000 euro, dar, mai presus de aces-
tea, la titlul de laureat al unuia dintre cele mai
prestigioase festivaluri din þarã.

Maria Ciobanu ºi
Ionuþ Dolãnescu,
între invitaþi

Douã orchestre au fost invitate pe
scena celei de-a XXIII-a ediþii a Fes-
tivalului-concurs Naþional al Inter-
preþilor Cântecului Popular Româ-
nesc „Maria Tãnase”: cea a Ansam-
blului Artistic „Ciprian Porumbescu”
din Suceava, condusã de Viorel Lean-
cã, ºi cea a Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase” din Craiova, sub
conducerea maestrului Nicu Creþu.

Între invitaþii primei seri de festival
se regãsesc Cosmin Streaþã ºi Taraful
lui Streaþã de la Melineºti, Taraful lui
Constantin Lãtãreþu din Gorj, Gelu Voi-
cu, Liviu Olteanu ºi Taraful din Gre-
ceºti (Gorj), Mitel Drãgulin ºi Taraful
din Iancu Jianu (Olt), Mirela Zisu, Ma-
ria Rotaru, Lavinia Bîrsoghe, Mãdãli-
na Stoica, Izabela Tomiþa, Niculina Stoi-
can, Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Petricã Mîþu Stoian ºi Veta Biriº.

Cea de-a doua searã îi va aduce în
faþa publicului pe Olguþa Berbec, Victo-
riþa Lãcãtuºu, Ion Drãgan, Marioara
Man Gheorghe, Georgeta Chiþoran, Dia-
na Cãlinescu, Alina Cristina Bîcã, Ro-
bert Târnãveanu, Cristian Pomohaci,
Maria Golban ªomlea, Elena Jurjescu,
Stana Stepanescu, Leontin Ciucur, Ma-
ria Ciobanu ºi Ionuþ Dolãnescu.

Ultima searã de festival va însem-
na, pe lângã bucuria Galei Laureaþi-
lor, ºi cea a (re)întâlnirii cu Grupul
„Burnasul” din Teleorman, Ovidiu
Homorodean, Ovidiu Olari ºi Cristian
Fodor, din Hunedoara, ªtefania Na-
renji, Ina Ioana Todoran, Angelica
Fluture, Maria Butilã, Nineta Popa
Ionescu, Leontina Dorca, Gheorghe
Roºoga, Vlãduþa Lupãu, Emilia Do-
robanþu, Casandra Maria Hauºi, Lu-
ciana Vãduva, Constantin Enceanu,
Vasilica Dinu, Matilda Pascal Cojo-
cãriþa ºi Mioara Velicu.

Amelia Etegan, manager al CJCPCT
Dolj ºi directorul festivalului.

Înscrieri pânã la data
de 26 septembrie

În concurs se pot înscrie artiºti
amatori, vocali ºi instrumentiºti. So-
liºtii din cadrul comunitãþilor româ-
neºti de dincolo de graniþe vor intra
în concurs fãrã a participa la prese-
lecþia naþionalã, prezenþa lor fiind
certificatã de forurile artistice ºi/sau

culturale din zona reprezentatã. Po-
trivit Regulamentului privind orga-
nizarea festivalului, „în afara concu-
renþilor care au câºtigat Marele Pre-
miu ºi Trofeul Festivalului ºi care nu
mai au dreptul sã participe în con-
curs, câºtigãtorii celorlalte premii mai
pot concura, cu condiþia sã nu fi par-
ticipat mai mult de douã ori”.

Fiºele de înscriere pot fi trimise
prin poºtã, pe adresa Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj,
strada „Alexandru Macedonski” nr.
28, CP 200383, Craiova, Dolj, prin fax,
la numerele 0351/176.984 sau 0351/
176.985 sau prin e-mail, la dresa
ccpdolj@yahoo.com, pânã la data de
26 septembrie a.c.

ªase soliºti vocali ºi un instru-
mentist din Dolj se pregãtesc
pentru preselecþia naþionalã
Pentru asigurarea unei participãri

valoroase în concurs, în ziua de 28 sep-
tembrie, începând cu ora 10.00, la Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu” va avea
loc preselecþia naþionalã a interpreþi-
lor, în prezenþa juriului festivalului.
Dacã înscrierile vor fi numeroase, pre-
selecþia va continua ºi în ziua de 29
septembrie, între orele 10.00 ºi 13.00.
Neprezentarea la preselecþia naþionalã
atrage dupã sine interzicerea intrãrii în
concurs. Participanþii vor suporta chel-
tuielile de transport, taxa de înscriere
în valoare de 100 lei, precum ºi cheltu-
ielile de cazare ºi masã pentru perioa-
da preselecþiei (28-29 septembrie). Pen-
tru candidaþii admiºi în concurs, chel-
tuielile de cazare vor fi suportate de
organizatori, pe perioada 30 septem-
brie – 3 octombrie. Cheltuielile de trans-
port vor fi suportate de concurenþi sau
de instituþiile pe care le reprezintã.

Pentru concurenþii din judeþul Dolj
s-a organizat o preselecþie separatã,
în ziua de 13 iunie, la sediul CJCPCT
Dolj. „Din cei 10 tineri înscriºi s-au
prezentat 9, iar 7 au fost selectaþi
pentru o viitoare audiþie în baza cã-
reia se va decide cine va participa la

preselecþia naþionalã. Este vorba de-
spre ºase soliºti vocali ºi un instru-
mentist, care în aceastã perioadã se
pregãtesc cu profesorii Nicu Creþu,
Maria Rotaru, Eugen Sandu ºi Nelu
Stoian”, a precizat Nicolae Dumitru,
referent în cadrul CJCPCT Dolj. Cei 7
sunt Anghel George Cristian (n. 1989,
Vânju Mare), Marica Aurora Mihae-
la (n. 1981, Craiova), Oprea Claudia
(n. 1986, Craiova), Scuipici Oana
Mihaela (n. 1998, Craiova), Tudor
Alina Maria (n. 1994, Craiova), Vlad
Alina Florentina (n. 1996, Craiova) ºi
Gheorghe Marius (n. 1990, Goicea).

Trofeul festivalului valoreazã
2.000 de euro!

Pe scena festivalului, fiecare con-

curent va interpreta douã piese ine-
dite, dintre care una fãrã acompania-
ment, din repertoriul liric sau epic tra-
diþional al zonei etnofolclorice pe care
o reprezintã. „În alegerea repertoriu-
lui se va þine seama de autenticitatea
pieselor folclorice, de valoarea artis-
ticã ºi de diversitatea lor ritmicã ºi
melodicã”, se menþioneazã în Regu-
lamentul privind organizarea festiva-
lului. Concursul se va desfãºura într-
o singurã etapã, eºalonatã în douã
zile de spectacol-concurs. Concertul
de galã al laureaþilor va avea loc în
ziua de vineri, 2 octombrie.

Juriul concursului va fi format din
personalitãþi de seamã din domeniul
cercetãrii ºi interpretãrii folclorului
românesc (etnomuzicologi, folclo-
riºti, interpreþi celebri, redactori mu-
zicali, profesori, dirijori). Potrivit ace-
luiaºi Regulament, „clasificarea inter-
preþilor participanþi la concurs se va
face þinându-se seama de calitatea
interpretãrii, de autenticitatea ºi de
valoarea artisticã a pieselor, de þinu-
ta scenicã, de þinuta ºi autenticitatea
costumului popular al interpretului”.
Publicul va vota, la rândul sãu, pe
buletine de vot speciale, rezultatul
determinând acordarea Premiului de
popularitate.

În acest an, valoarea totalã a pre-
miilor se ridicã la peste 7.000 de euro,
dintre care numai Marele Premiu ºi
Trofeul „Maria Tãnase” valoreazã
2.000 de euro brut. Atât la secþiunea
Soliºti vocali, cât ºi la secþiunea So-
liºti instrumentiºti  vor fi acordate
Premiul I (1.000 euro), Premiul al II-
lea (750 euro) ºi Premiul al III-lea (500
euro). De asemenea, vor fi înmânate
ºi douã Premii Speciale în valoare de
câte 250 de euro fiecare: unul pentru
tinereþe sau costum, celãlalt pentru
autenticitate, interpretare ºi þinutã
scenicã. Premiul de popularitate no-
minalizat de public va fi ºi el în va-
loare de 250 euro.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Începe ºcoala, Popescule, iar
începem cu compunerile, cu
analizele, cu problemele...

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj împreunã cu
Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local Craiova au orga-
nizat, ieri, în centrul Craiovei ºi în
parcul „Nicolae Romanescu”cea
de a II-a ediþie a manifestãrii
sportive „Craiova SportFEST”.
În Piaþa William Shakespere, zeci
de sportivi ºi-au etalat perfor-
manþele ºi au provocat la între-
ceri spectatorii. Baschet, hand-
bal, volei, tenis de masã, badmin-
ton, lupte, judo, karate, scrimã,
dans au fost câtvea dintre spor-
turile, prin care tinerii au expri-
mat cã „mens sana in corpore
sano” este valabil de mii de ani.

Craiovenii,
invitaþi cu toþii la sport

Evenimentul s-a desfãºurat în
douã etape. În prima, orice locui-
tor al Craiovei ºi-a putut provo-
ca, pe facebook, prietenii la sport.

Campionii Craiovei, la SportFEST 2015Campionii Craiovei, la SportFEST 2015Campionii Craiovei, la SportFEST 2015Campionii Craiovei, la SportFEST 2015Campionii Craiovei, la SportFEST 2015
Sporturi diverse, competiþii inedite cu publicul

invitat sã-ºi testeze condiþia fizicã. Centrul muni-
cipiul Craiova ºi Parcul „Nicolae Romanescu” au
gãzduit cea de a II-a ediþie a manifestãrii sporti-
ve „Craiova SportFEST”. Campionii diferitelor
sporturi au putut fi foarte aproape de craioveni,
încântând privirile celor care, preþ de câteva cli-
pe, au simþit cã performanþa sportivã cere talent
ºi multã dãruire.

În cea de a doua etapã au avut
loc demonstraþii ºi concursuri ale
cluburilor sportive. În piaþa „Mi-
hai Viteazul” iubitorii de baschet
au fost invitaþi la aruncãri libere
din zone stabilite ºi au fost spec-
tatorii unei competiþii de streat-
ball. Tot aici, arta dansului a pu-
tut fi admiratã de trecãtori. Teh-
nici de paºi, provocãri la a asi-
mila din secretele dansului au
fost câteva din deliciile oferite
spectatorilor. Piaþa „William
Shakespere” a mai gãzduit un
turneu de fotbal între cluburile
sportive.Dupã-amiaza, pãrinþi ºi
copiii ºi-au testat mãiestria în
aruncãri libere.

Tenisul de masã
ºi-a prezentat campionii

„Unul dintre sporturile indivi-
duale prezente la acest eveni-
ment este tenisul de masã ºi, cu
aceastã ocazie, aº dori sã vã pre-
zentãm câþiva dintre sportivii sec-
þiilor masculin ºi feminin ai Clu-
bului Sportiv ªcolar Craiova. Am
sã încep cu fetele ºi le prezint pe
cele mai mici sportive, care au
fost medaliate la campionatele
naþionale de copii. Este vorba de
Roxana Nedelcu, Maria Nedel-
cu ºi Clara Neaþu, care în aceas-
tã varã au obþinut locul al III-lea
la Concursul Naþional Paleta de
Argint, în proba pe echipe. În
proba simplu, primele douã spor-
tive au obþinut locul 8, respectiv
16”, ne-a precizat Cãtãlin Geor-
gescu, antrenor lot fete la C.S.S.
Craiova. În lotul tenismenelor au
mai fost Larisa Malea – locul I
la Paleta de Argint 2012 echipe
ºi participantã la Top 12 Româ-
nia în 2013, Iulia Decã – locul I
Paleta de Argint 2012 echipe,
locul VI la Compionatul Naþio-
nal Echipe categoria Juniori III

Buzãu 2015, Andra Tudoraºcu
– ocupanta locului al III-lea la
Paleta de Argint 2013 echipe,
Luiza Popescu – câºtigãtoarea
locului I la Openul Italiei de Ca-
deþi ºi Juniori desfãºurat la Lig-
nano, Sabbiadoro 2014; locul al
III-lea la Competiþia Internaþio-
nalã Prague Grand Prix 2014 þi-
nut în Cehia ºi locul al VI-lea la
Campionatul Naþional Echipe
Juniori 1 de la Câmpulung Mus-
cel 2015. Nu au lipsit Alina Ian-
cu – locul al IV-lea la Campio-
natul National Echipe Juniori 2
desfãºurat la Constanþa 2015,
Andreea Puiu – locul al II-lea
la Campionatul naþional ªcolar,
simplu feminin, juniori 2, Con-
stanþa 2015; Oana Angheles-
cu – locul I la Campionatul Na-
þional Echipe Seniori Divizia A,
iunie 2015, Câmpulung Muscel
ºi Daniela Bãrzoi ocupanta
mai multor locuri întâi la cam-
pionate ºi cupe naþionale. Ulti-

mele douã sportive au fãcut par-
te din Lotul naþional de Per-
spectivã ºi joacã, în prezent, în
Campionatul Naþional de senioa-
re al Superligii României.

Atletism
în Parcul „Nicolae Romanescu”

O participare liberã la cros s-
a desfãºurat în parcul „Nicolae
Romanescu”. Aici, aerul proas-
pãt de toamnã, apa curgãtoare
ºi liniºtea timidã a copacilor au
fost tot atâtea motive pentru
craioveni de a lua parte la o
alergare duminicalã beneficã.
Cu mari avantaje pentru apara-
tului cardio-vascular ºi nu nu-
mai, ciclismului i-a fost consa-
cratã o atenþie deosebitã de
foarte mulþi vizitatori ai parcu-
lui sus-amintit. Tineri ºi vârst-
nici puteau fi vãzuþi, ieri, pe alei-
le parcului pedalând, arãtând cã
pentru o viaþã sãnãtoasã nimic
nu e prea costisitor.

Sporturile de contact,
la fel de incitante

Centrul Civic al municipiul
Craiovei a fost ocupat, ieri dupã-
amiazã, de practicanþii sportu-
rilor de contact. Karate modern,
scrimã ºi box au fost provocãri-
le adresate spectatorilor. Bine
clãdiþi fizic, cu miºcãri exersate
în mii ºi mii de repetãri, cu o pri-
vire care inspirã încredere în
forþele proprii, sportivii în cauzã
au arãtat, dacã mai era nevoie,
cã la performanþã se ajunge
doar cu multã muncã ºi tot atât
de multe sacrificii. De cele mai
multe ori, copilãria acestora este
cu mult diferitã de a majoritãþii.
Programe riguroase de antrena-
ment, regim alimentar, cantona-
mente departe de caminul fami-
lial, exigenþele muncii în echipã,
toate acestea dau un caracter
aparte celor practicã sportul de
performanþã.
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Þãrile Grupului de la Viºegrad - Un-
garia, Polonia, Cehia ºi Slovacia - refu-
zã cotele obligatorii de migranþi pe care
vrea sã le impunã Uniunea Europeanã,
a declarat ieri, la Praga, ministrul ceh
de Externe, Lubomir Zaoralek. Þãrile
care trebuie sã primeascã refugiaþi „tre-
buie sã aibã control asupra numãrului
de refugiaþi pe care sunt pregãtiþi sã-i
accepte ºi apoi sã le ofere sprijin”, a
spus Zaoralek, într-o conferinþã de pre-
sã în finalul întâlnirii dintre miniºtrii de
Externe din cadrul Grupului de la Viºe-
grad cu ºeful diplomaþiei germane,
Frank-Walter Steinmeier, care a încer-
cat sã-i determine sã-ºi schimbe opi-
nia. Criza migratoare „ar putea fi cea
mai mare provocare din istoria UE”, a declarat, la
rândul sãu, ministrul de Externe german, înainte
de a face apel la unitatea þãrilor Europei pentru a-
i face faþã. „Dacã suntem uniþi în descrierea si-
tuaþiei, 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 solidarita-
tea europeanã”, a spus Steinmeier în conferinþa
de presã ce a urmat discuþiilor purtate cu omolo-
gii sãi din Ungaria, Polonia, Slovacia ºi Cehia.
Aceºtia au refuzat sã accepte cotele obligatorii
de migranþi propuse de UE ºi susþinute de Berlin.
Pe de altã parte, ºeful diplomaþiei maghiare Peter

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 sãptãmânalã 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 interve-
nit 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 susþinu-
tã 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
participanþii la coaliþia condusã
de Arabia Sauditã au iniþiat noi
întãriri în oameni ºi echipamente
militare în Yemen, pentru a ajuta
forþele proguvernamentale sã
recucereascã 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 explozibili
tradiþionali precum obuze de
mortierã, a adãugat el. Când
aceste arme explodeazã, pulberea
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 îmbunã-
tãþiri”, a spus oficialul. Potrivit
sursei citate, tehnologia pentru
producerea acestor agenþi este
extrem de rãspânditã, iar aceste
arme chimice nu sunt dificil de
produs.

Premierul ungar Viktor Orban a
anunþat ieri cã, începând cu data de
15 septembrie, oricine va intra ile-
gal pe teritoriul Ungariei va fi arestat
- el fãcând referire în special la refu-
giaþii care trec clandestin graniþa
sârbo-ungarã - ºi a criticat Comisia
Europeanã (CE) pentru intenþia de a
impune cote obligatorii de refugiaþi

Preºedintele american Barack Oba-
ma a obþinut poate cea mai mare vic-
torie a sa din cei ºase ani la Casa Albã,
joi, când a reuºit sã treacã, în Senat,
de opoziþia republicanilor privind acor-
dul cu Iranul în dosarul nuclear, fiind
deschisã calea aplicãrii prevederilor
acestuia. Patruzeci de democraþi ºi doi
senatori independenþi au votat pen-
tru blocarea unei rezoluþii de dezapro-
bare a pactului în Senat, care are 100
de membri, cu un vot în plus faþã de
numãrul minim necesar pentru bloca-
re. „Acest vot este o victorie a diplo-
maþiei, a Securitãþii Naþionale ameri-
cane ºi a siguranþei ºi securitãþii lu-
mii”, a declarat Obama, citat într-un
comunicat, dupã vot, pe care l-a cata-
logat drept „un pas istoric înainte”.
Republicanii din Senat insistã însã cã
lupta nu s-a terminat. Liderul majori-
tãþii republicane Mitch McConnell a
luat imediat mãsuri pentru ca Senatul

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

Szijjarto a precizat cã Ungaria „ar fi încântatã sã
gãzduiascã o conferinþã privind cooperarea” în-
tre Uniunea Europeanã ºi þãrile din Balcanii de
Vest, Serbia ºi Macedonia, asupra crizei imigran-
þilor. La sfârºitul întrevederii cu omologii sãi ger-
man, polonez, slovac ºi ceh, ministrul a anunþat
cã începând de sãptãmâna viitoare „orice intrare
ilegalã în Ungaria care va deteriora infrastructura
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 diplomaþiei germane Frank-Wal-
ter Steinmeier a mai afirmat cã Germa-
nia aºteaptã 40.000 de noi refugiaþi în
acest weekend. Acesta a vorbit despre
„noi cifre dramatice” ºi a afirmat cã
deºi poporul german are bunãvoinþã
„posibilitãþile sale se diminueazã”.
„Dacã închidem frontierele, ne vom
trãda valorile. Trebuie sã gãsim o so-
luþie europeanã comunã, este singu-
ra posibilitate”, a spus el. ªeful di-
plomaþiei germane a precizat cã þãrile

de origine sigure „trebuie definite mai bine”. El
a recunoscut cã existã ºi puncte asupra cãrora
nu a cãzut de acord cu omologii sãi din þãrile
Grupului de la Viºegrad.  „Îl susþin pe Jean-Clau-
de Juncker, care pledeazã pentru o repartiþie echi-
tabilã a celor 160.000 de refugiaþi. 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 Ger-
mania ºi în Europa ºi cã trebuie sã ne punem de
acord asupra unei repartiþii corecte a celor care
sunt încã pe drum”, a recunoscut ministrul de
Externe german.

Începând cu 15 septembrie,
refugiaþii care intrã ilegal în Ungaria vor fi arestaþi

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

sã examineze din nou problema, în
speranþa cã unii democraþi vor vota
altfel data viitoare. „Vom analiza pro-
blema sãptãmâna viitoare ºi vom ve-
dea dacã unii nu se vor rãzgândi”, a
spus el, într-un discurs în care a de-
nunþat cu furie votul. Potrivit unei legi
promulgate de cãtre Obama în mai,
Congresul are la dispoziþie o perioa-
dã de 60 de zile, pânã pe 17 septem-
brie, sã adopte o rezoluþie de deza-
probare a acordului internaþional. În
cazul în care va fi adoptatã o aseme-
nea rezoluþie ºi în cazul în care va tre-
ce, ulterior, de votul de veto promis
de Obama, ea ar urma sã-l împiedice
pe preºedinte sã anuleze unele dintre
sancþiunile impuse de Washington
Teheranului, un element-cheie al acor-
dului. Însã nu existã semne cã votul
s-ar schimba, iar liderul minoritãþii de-
mocrate din Senat, Harry Reid, i-a re-
plicat lui McConnell cã „acest sub-

iect 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 transporturi-
lor, dar ºi asupra legislaþiei de urgen-
þã în vederea finanþãrii Guvernului în
anul fiscal care începe pe 1 octom-
brie, pentru a evita blocarea activitã-
þii Guvernului. „Aceasta este o situa-
þie în care el (McConnell) a pierdut
votul ºi pur ºi simplu nu se aflã în
contact cu realitatea existentã”, l-a
criticat Reid. Acordul cu Iranul a fost
semnat de cãtre Statele Unite, Marea
Britanie, Franþa, Germania, Rusia ºi
China dupã doi ani de negocieri ºi
anunþat pe 14 iulie. Însã Israelul i s-a
opus în mod vocal. Premierul israe-
lian Benjamin Netanyahu, un critic
vocal al acordului, apreciazã cã aces-
ta cere prea puþin Iranului în schim-
bul anulãrii sancþiunilor care i-au fost

impuse ºi cã va consolida poziþia Ira-
nului, pe care-l considerã o ameninþa-
re la adresa existenþei Israelului. Pe
de altã parte, republicanii din Camera
Reprezentanþilor analizeazã posibilita-
tea de a-l da în judecatã pe Obama în
legãturã cu acordul sau de a condiþi-
ona un proiect de finanþare a Guver-
nului de proiecte legislative cu privi-
re la Iran. Republicanii folosesc deja
acordul cu Iranul împotriva democra-
þilor în campania pentru alegerile pre-
zidenþiale din 2016. Candidaþii Donald
Trump ºi Ted Cruz la obþinerea înves-
titurii republicane pentru intrarea în
cursa pentru Casa Albã au participat
miercuri la un miting împotriva acor-
dului, pe peluza Capitoliului. Însã în-
tre 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.

fãrã consimþãmântul ºefilor de stat
din UE. Tot de pe 15 septembrie in-
trã în vigoare noua lege care pedep-
seºte trecerea ilegalã a frontierei
ungare cu pânã la 5 ani de închisoa-
re.  „Ne aflãm în faþa unei rebeliuni”,
a declarat Orban dupã o întâlnire cu
preºedintele 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 europene 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 pre-
ºedintele CE contravine acestei în-
þelegeri, a punctat ºeful executivu-
lui de la Budapesta. El a precizat cã
þara sa respectã cu stricteþe acor-

durile Schengen, iar „faptul cã Gre-
cia a renunþat sã respecte aceastã
legislaþie nu înseamnã cã ºi Unga-
ria trebuie sã facã la fel”. În opinia
lui Orban, problema refugiaþilor tre-
buie rezolvatã pe teritoriul Greciei,
prima þarã din Schengen unde aceº-
tia ajung, iar dacã autoritãþile de la
Atena nu pot îndeplini aceastã sar-
cinã, atunci UE trebuie sã le spriji-
ne, inclusiv „cu forþe de apãrare a
graniþelor”. La rândul sãu, Manfred
Weber a apreciat cã Ungaria respec-
tã legislaþia europeanã prin decizia
de a înregistra toþi solicitanþii de azil
care sosesc la graniþele ei. Anterior,
guvernul ungar a anunþat cã la fron-
tiera 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.



LUNI - 14 septembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Festivalul Ambasadelor
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Împreunã astã searã
18:40 Istorii de buzunar
18:50 Exodul mamelor
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Altcineva
2006, Marea Britanie, Come-

die
01:20 Împreunã astã searã
02:55 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:45 Europa mea
04:10 Telejurnal
05:00 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Un gând despre Enescu
11:10 Pescar hoinar
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Festivalul Naþional de

Teatru-Fenomenul HOP
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
17:40 Cartea cea de toate zilele
17:50 5 minute de istorie
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Femeia perfectã
21:30 A doua emigrare
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
01:55 5 minute de istorie
02:00 Dreptul la memorie
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:25 Înainte de miezul nopþii
09:15 O altã adresã de pominã
11:05 Adolescentul atomic
13:00 Profilul lui Susan Sontag
14:40 Poveste de iarnã
16:40 Pe platourile de filmare
17:10 Godzilla 3D
19:15 Rãmâi cu mine
20:00 E nevoie de un erou
21:00 De vorbã cu Blunt
21:30 Raidul 2
00:00 În sfârºit celebru
01:40 12 încercãri 2
03:15 Ispita
05:00 E nevoie de un erou
06:00 Un braþ de milioane

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Spartacus: Nisip însânge-

rat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00  Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00  Daria, iubirea mea (R)
03:45 Doamne de poveste
04:30 Acasã în bucãtãrie
05:15 Doctorul casei
06:00 Daria, iubirea mea (R)

07:00 Tinerii justitiari
07:30 La bloc (R)
09:00 La bloc
10:45 Dragoste de tatã (R)
12:45 Fraþii Jderi (R)
15:45 Plan de joc (R)
18:15 O zeiþã pe pãmânt
20:30 Regele asasinilor
22:30 Gabriel
00:45 Priest : Rãzbunãtorul (R)
02:15 Cine A.M.
06:00 Tinerii justitiari
06:30 La bloc (R)

PRO CINEMA

08:00 Neata cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi de vã iubiþi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi de vã iubiþi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Aventurile lui Poseidon
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (R)
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Adio, dar raman cu tine
2004, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Click!
00:30 Aventurile lui Poseidon

(R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
02:30 Adio, dar rãmân cu tine

(R)
2004, SUA, Comedie
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

MARÞI- 15 septembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Exodul mamelor
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:10 Faimoºii
18:15 Mãrturii pentru viitor-Dinu

C. Giurescu
18:45 Istorii de buzunar
18:50 Exodul mamelor
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Premiile Darwin
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Romantic, Dragoste
01:30 Faimoºii
02:30 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:20 Exodul mamelor
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
17:15 Festivalul Naþional de

Teatru Subteran
17:45 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Festivalul Enescu 2015
21:05 Interviuri neconvenþionale
21:25 Festivalul Enescu 2015
22:25 Cele 25 de feþe ale

Teatrului Masca
22:55 Cartea cea de toate zilele
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
01:45 5 minute de istorie
01:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Mituri muzicale româneºti
06:55 Imnul României

TVR 2

08:05 Jocul se schimbã
10:05 Godzilla 3D
12:10 Din greºealã împreunã
14:05 Renaºterea companiei

Marvel
15:00 Uimitorul Om-Pãianjen 2
17:20 Cãlãtoria mea
19:15 Rãmâi cu mine
20:00 Ziua Independenþei
22:25 Cei rãmaºi
23:15 Cei rãmaºi
00:10 Ispita
01:55 Sânge de pelican
03:35 300: Ascensiunea unui

imperiu
05:20 O ultimã îmbrãþiºare
06:00 Din greºealã împreunã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Rezumat UEFA Cham-

pions League
01:00 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)

08:15 La bloc
10:00 Fraþii Jderi (R)
13:00 Întâlnire de gradul trei (R)
16:00 Karate Kid (R)
18:30 Ce femeie!
20:30 Box în afara legii
22:30 Unde dai ºi unde crapã
00:30 Box în afara legii (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Tinerii justiþiari

PRO CINEMA

08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi de vã iubiþi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi de vã iubiþi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce

(R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (R)
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Monstrul din adâncuri
2008, SUA, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Click!
00:30 Aventurile lui Poseidon
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
02:30 Monstrul din adâncuri

(R)
2008, SUA, SF
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - ªahtior
Doneþk

23:45 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling RAW
02:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
03:30 Fotbal Suedia - Germania
05:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Primãria Municipiului

Craiova, prin SC Salubritate
Craiova SRL, va efectua, în pe-
rioada 21.09.2015-15.10.2015,
în funcþie de condiþiile me-
teorologice existente, lu-
crãri de dezinsecþie pe raza
municipiului Craiova (luciu
de apã ºi spaþii verzi). Lucra-
rea de dezinsecþie pentru
combaterea insectelor dãu-
nãtoare se va face prin pul-
verizare terestrã. Se vor fo-
losi pentru dezinsecþie sub-
stanþele din grupa a III-a de
toxicitate Supertox ºi Extra-
tox, avizate de cãtre Minis-
terul Sãnãtãþii. Conform fiºe-
lor de securitate a produse-
lor, soluþiile de lucru utiliza-
te nu sunt periculoase pen-
tru mediu ºi nu prezintã nici-
un pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

ANUNÞ

 CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul:

„Extindere parcare Aeroport Cra-
iova” în Craiova, str. Calea Bucu-
reºti, nr. 325A, jud. Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni-vineri, între
orele 9:00-14:00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului  Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1.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 îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10-
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na 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 co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã,  te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Anunþ
În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principii-

lor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hota-
rarea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã concurs la sediul din str. Constantin
Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a cinci posturi vacante în regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de paznic din cadrul Serviciului Pazã.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 07.10.2015 ora 10,oo;
- interviul – 12.10.2015 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
 b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
- studii medii/generale ºi atestat specialitate agent de securitate;
    Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 29.09.2015, la sediul

Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
      Informaþii suplimentare ºi bibliografia se pot obþine de la Directia Judeteana de Paza

si Servicii Dolj, Compartiment Resurse Umane, la telelefon  0251/415841.

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.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp cu spa-
þiu 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 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 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 Al-
beºti. 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 in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 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 Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 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, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 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 negocia-
bil. 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,
camerã 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 14 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 robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol inox 6 litri
marcã 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 ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.

 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.
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 cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, 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 cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
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 cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

CITAÞII
România. Dosar
nr.17836/215/2014, Ju-
decãtoria Craiova. Ter-
men: 01.12.2015. Sediu:
Craiova, str.A.I.Cuza,
nr.20, Dolj. Telefon:
0251/414.060, Fax:
0251/416.206. În rãs-
puns vã rugãm sã vã
referiþi la numãrul dosa-
rului, la termenul de ju-
decatã ºi la completul de
judecatã C21. Somaþie
emisã în baza art.1051
alin.1 NCPCiv, prin În-
cheierea de ºedinþã din
data de 15.06.2014. Re-
clamantul posesor De-
metrescu Vladimir Nico-
lae, domiciliat în Craio-
va, str.Pãltiniº, nr.66, jud-
.Dolj, invocã în dosarul
17836/215/2014 al Jude-
cãtoriei Craiova, dobân-
direa proprietãþii prin uzu-
capiune asupra imobilu-
lui compus din teren în
suprafaþã de 90 mp, si-
tuat în Craiova, str.Pãl-
tiniº, nr.66, judeþul Dolj
(3m lãþime ºi 30m lungi-
me cu destinaþie de cale

de acces, în continuarea
curþii sale) cu urmãtorii
vecini: la N- Chimoiu ºi
Demetrescu; la E- Chir-
vãsutã; la V- str. Pãltiniº;
la S- Vrancea. Se so-
meazã orice persoanã
interesatã sã facã opo-
ziþie, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la
emiterea ºi publicarea
prezentei somaþii se va
trece la judecarea cere-
rii. Somaþia se va afiºa
la imobilul în litigiu, la se-
diul instanþei, la sediul Pri-
mãriei Craiova, la sediul
OCPI Dolj ºi se va publi-
ca în douã ziare de lar-
gã rãspândire, din care
cel puþin unul de circula-
þie naþionalã, conform dis-
poziþiilor art.1051 alin.1
NCPCiv. Preºedinte,
Aurelian-Gabriel Bãdu-
lescu. Grefier, Viorica
Munteanu.
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, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0728/012.055 ºi
0761/634.437
Închiriez garsonierã 1Mai,
mobilatã, exclus elevi.Te-
lefon:0729/684.222
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 parter.
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 apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60, caut
femeie decentã, loialã de
la þarã sã împart viaþa,
sã-mi umple golul ºi sin-
gurãtatea. Telefon: 0784/
743.541; 0767/702.734.
Se citeazã Erhan Gilda
Liana în data de
15.09.2015, în dosarul
nr.43436/215/2013 la
Judecãtoria Craiova.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon:0351/
449.469
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi rã-
mâne pensia ºi locul de
veci. Telefon. 0762/
728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Podari a trecut cu bine
peste corecþia de la ªtefãneºti (0-
3), dispunând, sâmbãtã, pe teren
propriu, de nou-promvata FC Ani-
noasa, scor 2-1, într-un meci con-
tând pentru etapa cu numãrul 3 din
Seria 3. Elevii lui Dragoº Bon au
deschis scorul în minutul 34, prin
Ionuþ ªerban, însã avantajul a fost

Podariul ia toate punctele,Podariul ia toate punctele,Podariul ia toate punctele,Podariul ia toate punctele,Podariul ia toate punctele,
Filiaºiul – niciunulFiliaºiul – niciunulFiliaºiul – niciunulFiliaºiul – niciunulFiliaºiul – niciunul

SERIA 3
Sâmbãtã: CS PODARI – FC Aninoasa 2-1, SCM Piteºti – CS Afu-

maþi 1-2, FC Voluntari II – Concordia Chiajna II 4-1, Sporting Tunu
Mãgurele – Urban Titu 2-1, AFC Hãrman – Atletic Bradu 2-5, Dinicu
Golescu Câmpulung – Sporting Roºiori 1-0, Inter Olt Slatina – CS ªtefã-
neºti 4-0.

1. Inter Olt 9 8. Bradu 3
2. Câmpulung 9 9. Titu 3
3. Tunu Mãg. 7 10. ªtefãneºti* 3
4. Afumaþi 7 11. Hãrman 3
5. PODARI 6 12. Aninoasa* 0
6. Voluntari II 4 13. Roºiori 0
7. SCM Piteºti 4 14. Chiajna II 0
* - un joc mai puþin.

SERIA 4
Vineri: Nuova Mama Mia Becicherecu Mic – ACSO FILIAªI 3-1,

CS Mãgura Cisnãdie – CS Municipal Lugoj 0-2, Cetate Deva – Pandurii
II 0-2.

Sâmbãtã: Millenium Giarmata – Minerul Motru 0-1, Politehnica Ti-
miºoara – Metalurgistul Cugir 2-0, CS Ineu – FC Hunedoara 1-3, Per-
formanþa Ighiu – Naþional Sebiº 0-1.

CS Universitatea II Craiova a stat.
1. Poli T. 9 9. Cetate Deva* 3
2. Cugir 6 10. FILIAªI 3
3. Hunedoara 6 10. CRAIOVA II* 3
4. Mama Mia 6 11. CSM Lugoj 3
5. Pandurii II 5 13. CS Ineu* 1
6. Ighiu 4 14. Giarmata 1
7. Sebiº 4 15. Cisnãdie 1
8. Motru 4
* - un joc mai puþin.

anulat aproape imediat de dâmbo-
viþeni, graþie lui Sãndulescu (37).
Golul victoriei a venit în primul
minut al pãrþii secunde ºi a purtat
semnãtura lui Dreºcã.

La ACS au jucat: Mecea – Mar-
cu, Dina, Dreºcã, Ciocioanã –
Stancu (Dragomir 64), Marinoiu
– I. Badea (Mirescu 76), D. Preda

(Geamãnu 85), Raicea – I. ªerban
(Cimpoieru 71).

Tot o victorie cu 2-1, ºi tot în
propriul fief, înregistraserã podã-
renii ºi în runda inauguralã, atunci
cãzându-le victimã Sporting Ro-
ºiori.

Anterior, vineri, în Seria 4,
ACSO Filiaºi a pierdut, 1-3, la Ti-
miºoara, cu Nuova Mama Mia Be-
cicherecu Mic. Gazdele au condus
la scor de neprezentare, dupã reu-
ºitele lui Szilaghi (27), Telescu (43
pen.) ºi Bârzã (50), pentru ca fi-
nalmente Fotescu sã închidã tabe-
la, cu un gol cãzut în minutul 85.
Învinsa filieºenilor din runda pre-
centã (3-0), CS Universitatea II
Craiova, cealaltã gruparea doljea-
nã prezentã în ultimul eºalon naþi-
onal, a stat.

Etapa viitoare, Podariul va juca
în deplasare, la Afumaþi, Filiaºul va
primi vizita “lanternei” Mãgura Cis-
nãdie, iar CS U II Craiova va mer-
ge pe terenul Pandurilor II.

Progresul Segarcea a rãmas cu punctaj maxim ºi dupã etapa a 4-a a
primei ligi judeþene, câºtigând, sâmbãtã, pe unul dintre terenurile unde
se obþin greu puncte, 2-1 la Bistreþ, cu Dunãrea.

Un meci tare va susþine liderul din Segarcea ºi runda viitoare, când
va primi vizita celor de la Danubius Bechet, echipã ce a urcat pe ultima
treaptã a podiumului dupã ce strivit, “acasã”, pe Luceafãrul Craiova,
scor 9-0.

Alte rezultate: Dunãrea Calafat – SIC Pan Unirea 7-1, Recolta
Ostroveni – Metropolitan Iºalniþa 4-3, ªtiinþa Malu Mare – Tractorul
Cetate 3-3, Viitorul Cârcea – Unirea Leamna 7-2.

1. Segarcea 12 7. Leamna 6
2. Cârcea 9 8. Bistreþ* 4
3. Bechet 9 9. Unirea 1
4. Ostroveni 9 10. Malu Mare 1
5. Calafat 9 11. Iºalniþa 0
6. Cetate 7 11. Luceafãrul* 0
* - un joc mai puþin.

LIGA A IV-A

Segarcea îºi continuã
parcursul perfect

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: FC Viitorul – FC Voluntari, Dina-
mo – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
16:00 – HANDBAL (F) – Tur-

neu de calificare Liga Campioni-
lor: finala / 17:30 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: CSM Ploieºti –
AHC Potaissa Turda / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
CSM Ploieºti – HCM Rm. Vâlcea /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Rayo Vallecano – Deportivo La
Coruna.

DOLCE SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: FC Viitorul – FC Voluntari, Dina-
mo – CFR Cluj.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Anglia – Pre-

mier League: West Ham –
Newcastle.

EUROSPORT
9:45, 14:30 – SNOOKER –

Mastersul de la Shanghai, în China.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-

straklasa: Gornik Leczna – Wisla
Cracovia / 21:15 – FOTBAL Ger-
mania – 2Bundesliga: FC St. Pauli
– MSV Duisburg.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Di-

namo – CFR Cluj.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Viitorul – FC Voluntari.

Sâmbãtã s-au stabilit primele douã sferturi de fina-
lã ale Campionatului European de baschet, acestea
urmând sã aducã faþã în faþã, mâine, pe Franþa cu
Letonia ºi pe Spania cu Grecia.

În afarã de reprezentativa balticã, care a reuºit sã
rãstoarne calculele hârtiei învingând Slovenia, scor
73-66 (20-20, 22-20, 13-12, 18-14), în rest, toate
celelalte ºi-au respectat statutul de mari favorite. To-
tuºi, Spania a întâmpinat probleme reale, vicecam-
pioana olimpicã din 2012 trebuind sã aºtepte ultimul
sfert pentru a se debarasa de Polonia, scor 80-66 (25-
20, 16-19, 14-16, 25-11). De o opoziþie dârzã, dar
întinsã numai pe durata unei jumãtaþi de meci, a avut
parte ºi Grecia, în compania Belgiei. A fost 16-15,
18-16, 23-11 ºi 18-12, pentru un 75-54 la final. În
cele din urmã, Franþa, campiona continentalã în exer-
ciþiu, a oferit scorul zilei cu Turcia, 76-53. “Cocoºul

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Franþa – Letonia ºi Spania – Grecia,
primele douã sferturi de finalã

galic” a intrat mai greu în joc, 17-18
dupã primul sfert, dar apoi s-a
dezlãnþuit ºi s-a impus cu 76-53,
adjudecându-ºi celelalte trei
manºe cu 19-8, 23-14 ºi 17-13.

Aceste douã sferturi propun un
echilibru perfect în ceea ce priveºte
numãrul de titluri europene:
Franþa ºi Letonia au câte fie-
care câte unul, reprezentati-
va din Hexagon în 2013, iar
cea ex-sovieticã în 1935 – chiar la prima ediþie, în vre-
me ce Spania ºi Grecia au înregistrat câte douã trimfuri,
ibericii în 2009 ºi 2011, iar elenii în 1987 ºi 2005.

Ieri dupã închiderea ediþiei, în celelalte optimi de
finalã:  Serbia – Finlanda, Croaþia – Cehia, Israel –
Italia ºi Lituania – Georgia.

Jucãtoarea italianã de tenis Flavia Pennetta, cap de
serie numãrul 26, a câºtigat turneul US Open, ultimul
de Grand Slam al anului, sâmbãtã, dupã ce a învins-o
în finalã pe compatrioata sa Roberta Vinci, cu 7-6
(4), 6-2, la arenele Flushing Meadows din New York.

Pennetta ºi-a anunþat retragerea din activitate ime-
diat dupã încheierea finalei. Italianca a mãrturisit cã
luase decizia înainte turneului american.

Pennetta (33 ani), victorioasã în semifinale în faþa
româncei Simona Halep, s-a impus într-o orã ºi 33 de
minute, ambele italience reuºind cele mai bune per-
formanþe din carierele lor. Pentru Pennetta a fost a
49-a participare la un turneu de Mare ªlem.

Flavia (26 WTA), a doua italiancã învingãtoare într-
un turneu de Mare ªlem la simplu, dupã Francesca
Schiavone (Roland Garros, 2010), o conduce acum
pe Vinci (32 ani, 43 WTA) cu scorul de 6-4 la meciu-

Primul turneu de Grand Slam din carierã!

Flavia Pennetta a câºtigat
US Open ºi ºi-a anunþat retragerea

rile directe. ªi precedenta victorie a Flaviei a fost tot
la US Open, în 2013, cu 6-4, 6-1, în sferturi.

Precedentele trei titluri la US Open fuseserã adju-
decate de liderul mondial, americanca Serena Williams,
învinsã în semifinale de Vinci ºi care îºi adjudecase ºi
cele trei titluri de Mare ªlem din acest an, Australian
Open, Roland Garros ºi Wimbledon.

În finalã, Pennetta a demonstrat cã este jucãtoarea
mai valoroasã, având procentaje mai bune la ambele
servicii, mai multe lovituri direct câºtigãtoare (28-21)
ºi mai puþine erori neforþate (22-30).

Pennetta este a patra cea mai în vârstã jucãtoare
din era open care câºtigã un titlu de Mare ªlem.

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

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

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

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

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

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a X-a
Sâmbãtã
Concordia – FC Botoºani 0-0
ASA Tg. Mureº – Petrolul 1-1
Au marcat: Balaur 68 / Ropotan 9 – pen.
Duminicã
“U” Craiova – CSMS Iaºi 2-0
Meciurile Astra – Pandurii ºi ACS Poli – Steaua s-au jucat asearã.
Astãzi
Viitorul – FC Voluntari, 18.30
Dinamo – CFR Cluj, 21

Craiova ºi-a pãstrat modulul 4-
3-3 ºi pentru vizita Iaºiului, cu
trei jucãtori de vitezã în ofensi-
vã, parcã pregãtitã mai degrabã
de contraatac. Numai cã oltenii
au rãmas în prima jumãtate de
orã în porþiunea adversã ºi a pus
presiune pe careul lui Napoli.
Golul a venit dintr-o fazã poziþi-
onalã, fapt mai rar pentru trupa
din Bãnie. Ivan ºi-a confirmat
evoluþiile bune recente ºi cu un
gol, reuºit cu capul chiar în pri-
mele minute, la un corner bãtut
pe scurt de Zlatinski. Puºtiul din

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
CSMS Iaºi 2-0CSMS Iaºi 2-0CSMS Iaºi 2-0CSMS Iaºi 2-0CSMS Iaºi 2-0

Au marcat: Ivan 8, Bawab 85.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 2.000.
Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Popov, Kay, Vãtãjelu – Madson

(75 Târcãcop), Mateiu, Zlatinski (87 Curelea) – Bãluþã (64 Bawab),
Nuno Rocha, Ivan. Antrenor: Emil Sãndoi.

Iaºi: Grahovac – I. Voicu, Frãsinescu, Mihalache, Bãdic (46 Gri-
gorie) – Nuno Viveiros (84 Piccioni), Creþu, Enescu (73 Boiciuc), V.
Gheorghe, Boºoi – Golubovic. Antrenor: Nicolo Napoli.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei).

SCM Craiova a pierdut clar meciul contra Coro-
nei Braºov, din etapa a 4-a a Ligii Naþionale, scor
27-33 (15-20). Oaspetele, pregãtite de fostul antre-
nor al Craiovei, Bogdan Burcea, au controlat meciul
de la început pânã la final, iar desprinderea s-a pro-
dus de la scorul 11-12. Atunci, Corona a marcat de
cinci ori la rând, interval în care s-a accidentat grav
craioveanca Ana Maria Apipie, care nu va mai juca
probabil anul acesta. Braºovencele au fost încuraja-
te de o galerie de 25 de persoane pe tot parcursul
jocului. La final, Simona Gogârlã a spus: „Am greºit
în momentele importante, ne-am precipitat, deoare-

Handbalistele n-au contatHandbalistele n-au contatHandbalistele n-au contatHandbalistele n-au contatHandbalistele n-au contat
în disputa cu Braºovulîn disputa cu Braºovulîn disputa cu Braºovulîn disputa cu Braºovulîn disputa cu Braºovul

ce a trebuit sã recuperãm, sã venim din urmã. Am
pierdut meciul, dar mai ales o jucãtoare importantã
pentru linia de 9 metri, Apipie”.

Au jucat pentru SCM Craiova: Petrescu, Zivko-
vic I (portari), Zivkovic II 9 goluri (5 din 7 metri),
Bãbeanu 6, Iovãnescu 3, Ianaºi 3, Georgescu 2,
Horobeþ 2, Apipie 1, Florica 1, ªelaru, Landre. De
la oaspete s-au remarcat Zamfir cu 11 goluri ºi Pri-
copi cu 7 goluri, dar ºi portarul Denisa Dedu. Dupã
4 etape, SCM Craiova are doar 3 puncte ºi este pe
locul 11, iar la finalul acestei sãptãmâni joacã în
deplasare cu HCM Roman.
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ofensiva Craiovei a rãmas cel mai
periculos de pe teren, chiar dacã
a fost nevoit sã coboare perma-
nent ºi cu Ionuþ Voicu, de la fun-
daºul dreapta plecând majorita-
tea acþiunilor ofensive ale Iaºiu-
lui. Trupa lui Napoli a reacþionat
pe finalul primei pãrþi, prin po-
sesie, dar fãrã ocazii clare la
poarta lui Bãlgrãdean. Craiovenii
au avut mai multe spaþii, dar con-
traatacurile s-au împleticit în
preajma careului advers.

Spiritele au fost încinse mai mult
de deciziile aberante ale arbitrului

Istvan Kovacs, care
au iritat ambele echi-
pe, cât ºi publicul, la
un meci destul de
calm „centralul” þi-
nând neapãrat sã iasã
în evidenþã.

Rocha, inexistent
în prima parte, a fost
servit perfect de Vã-
tãjelu în minutul 50,
dar dupã o preluare
bunã a nimerit în
plonjonul lui Graho-
vac. Meciul s-a des-
chis, echipele s-au
lungit, iar ocaziile au
apãrut la ambele porþi
în partea a doua. Gri-
gorie ºi Golubovic
puteau egala la lovi-
turile de cap de pe 6
metri, dar ºi Ivan putea închide
meciul din cele douã ocazii clare,
la care Grahovac a fost providen-
þial. Portarul moldovenilor n-a mai
avut însã reacþie la lovitura exe-

cutatã perfect de Thaer Bawab de
la 20 de metri, care s-a dus la vin-
clu. Lovitura de graþie a venit într-
o perioadã în care oaspeþii presau
pentru egalare.

Craiova obþine a doua victorie
pe teren propriu în acest sezon ºi
leagã ºi douã succese în campio-
nat, Sãndoi fiind acum mai aproa-
pe de obiectiv.


