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- Bine am ajuns, Popescule,
muncesc trei zile ca sã am ce
mânca într-o singurã zi.
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Primãria Craiova se pregãteºte sã-ºi depunã candidatura pen-
tru titlul de „Capitalã Culturalã Europeanã 2021”. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu urmeazã sã remitã Ministerului Culturii declara-
þia pe propria rãspundere a municipiului, în care se certificã faptul
cã oraºul este eligibil pentru aceastã candidaturã. Ceea ce se poa-
te spune este cã Primãria Craiova se dovedeºte un elev silitor, ºi
sperã sã obþinã notã mare din partea juriului care face trierea do-
sarelor, depuse ºi de alte 11 municipii din þarã - Cluj, Timiºoara,
Iaºi, Braºov, Arad, Brãila, Sfântul Gheorghe, Baia Mare, Bucu-
reºti, Suceava, Târgu Mureº. Conceptul de „Capitalã Culturalã

Europeanã” a fost imaginat în 1980, de ministrul grec al Cul-
turii, Melina Mercouri, ºi omologul sãu francez, Jack Lang,
din dorinþa apropierii cetãþenilor europeni. Ceea ce se poa-
te spune este cã demersul Primãriei Municipiului Craiova
are susþinerea deplinã a întregii societãþi civile.33333 AC
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Profund divizate, þãrile europene vor
încerca, încã o datã, în aceastã sãptã-
mânã, a se pune de acord pe un princi-
piu de repartizare a solicitãrilor de azil
ale refugiaþilor din Siria ºi Irak. Ieri, mi-
niºtri de externe din 6 þãri ale fostei
Europe de Est, majoritatea oponente la
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repartizarea prin constrângere a cere-
rilor de azil (Polonia, Cehia, Slovacia,
Ungaria, România ºi Letonia) s-au în-
tâlnit, la Praga, cu omologul lor luxem-
burghez Jean Asselborn, a cãrui þarã de-
þine preºedinþia UE.
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Primul mesaj
al ambasadorului
SUA, în limba
românã: Sunt
fermecat de cultura
ºi istoria României

Noul ambasador al Statelor
Unite ale Americii la Bucureºti,
Hans Klemm, a postat, pe
pagina de Facebook a Ambasa-
dei, un mesaj video de aproape
douã minute, în care se
prezintã românilor în limba
românã. El spune cã este
fermecat de cultura, limba ºi
istoria României, interesul
fiindu-i trezit de scriitorul ºi
criticul literar Matei Cãlinescu,
pe care l-a avut profesor la
universitate. „Bunã ziua, sunt
Hans Klemm, noul ambasador
al SUA în România. Dupã mai
mult de 30 de ani ca diplomat,
sunt profund onorat cã preºe-
dintele Barack Obama m-a ales
sã reprezint America în Româ-
nia. Interesul faþã de þara
dumneavoastrã mi-a fost trezit
de profesorul meu din universi-
tate Matei Cãlinescu, distinsul
ºi regretatul scriitor ºi critic
literar român. De atunci, sunt
fermecat de cultura, limba ºi
istoria României. Astãzi avem
aceeaºi viziune: o Europã
întreagã, liberã ºi în pace. Ca
ambasador, þelul meu este sã
consolidez parteneriatul nostru
pentru securitate ºi sã sprijin
respectarea statului de drept ºi
lupta dumneavoastrã contra
corupþiei. Voi lucra sã extind
comerþul bilateral ºi investiþiile
ºi sã întãresc relaþiile dintre
poporul american ºi român.
Doresc un dialog deschis ºi
productiv, în persoanã sau
online. Eu ºi soþia mea Marie
abia aºteptãm sã vizitãm
frumoasa dumeavoastrã þarã ºi
oraºele pline de viaþã ºi sã ne
întâlnim în scurt timp. Aºadar,
pe curând”, transmite noul
ambasador al SUA la Bucureºti.

“În urmãtoarele zile o sã-mi fi-
nalizez un posibil proiect politic
pentru PSD ºi obiectivele pe care
cred eu cã trebuie sã le atingã
acest partid ºi dacã o sã ajung la
concluzia cã eu pot sã contribui
la atingerea acestor obiective
atunci cu inima uºoarã voi anunþa
candidatura. E o chestiune de
zile”, a spus Dragnea.

Întrebat de ce evitã sã dea un
rãspuns clar pe aceastã temã, lide-
rul interimar al PSD a spus cã nu
este nici “ipocrit, nici copil sau
mincinos”, ci vrea sã se gândeas-
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Senatorul Dan ªova a declarat ieri, la
ieºirea de la ICCJ, cã nu îºi va da demisia

ºi cã nici premierul Victor Ponta, alãturi de
care este judecat în cazul “Turceni-Rovi-

nari”, nu ar trebui sã demisioneze, arãtând
cã întotdeauna a respectat Constituþia ºi cã

nu are emoþii pentru dosarul sãu.

Judecãtorul de camerã preli-
minarã de la Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie (ICCJ) a anali-
zat, luni, la primul termen din
dosarul “Turceni-Rovinari”,
mãsurile asiguratorii ºi preven-
tive dispuse de procurori, sena-
torul Dan ªova fiind trimis în
judecatã cu mãsura controlului
judiciar. Discuþiile în dosar, care
au avut loc cu uºile închise, au
durat aproximativ o orã, sena-
torul Dan ªova declarând, la ie-
ºirea din sediul ICCJ, cã a cerut
ridicarea controlului juridiciar.

Întrebat dacã are emoþii în pri-
vinþa judecãrii dosarului, ªova a
spus cã nu are niciun fel de emo-
þie, pentru cã-ºi va prezenta ar-
gumentele, dupã care magistra-
tul va lua o decizie în cazul sãu.
Întrebat dacã el crede cã Victor
Ponta îºi va da demisia din func-
þia de premier, dupã trimiterea
dosarului în instanþã, Dan ªova
a spus cã nu vede de ce primul
ministru ar face acest lucru. Dan
ªova a mai spus, rãspunzând

unei întrebãri, cã nu îºi va da
demisia din funcþia de senator.

Dan ªova a mai arãtat cã nu-
l derajeazã interdicþia stabilitã de
procurori de a lua legãtura cu
premierul Victor Ponta, adãu-
gând cã dosarul se dezbate în
sala de judecatã. Întrebat cum
vede faptul cã “Ungaria ne ara-
tã cu degetul”, respectiv cã sun-
tem prima þarã al cãrei premier
în funcþie este trimis în judeca-
tã, ªova a rãspuns: “Prin pris-
ma prezumþiei de nevinovãþie
reglementatã de Constituþia Ro-
mâniei”. De asemenea, Dan
ªova a spus, rãspunzând unei
întrebãri, cã a respectat întot-
deauna Constituþia României.
ªova a mai arãtat, întrebat dacã
se considerã vinovat de faptul
cã Victor Ponta are probleme
dupã ce a colaborat cu cabine-
tul sãu de avocaturã: “Îmi pare
rãu, s-a interpretat cã ar avea
vreo legãturã....”.

Premierul Victor Ponta nu a
fost la ICCJ, el fiind prezent la

ºedinþa Comitetului Executiv al
PSD, care a votat, în unanimi-
tate, sprijinul pentru menþinerea
la guvernare cu Victor Ponta
premier.

Magistratul Cristina Rotaru,
de la ICCJ, care trebuia sã ana-
lizeze dosarul premierului Vic-
tor Ponta, în 18 septembrie, în
camerã preliminarã, s-a abþinut,
ea fiind judecãtorul care în do-
sarul “Trofeul calitãþii” a decis,
în opinia separatã, achitarea lui-
 Adrian Nãstase. Astfel, dosa-

rul a fost din nou repartizat alea-
toriu, unui alt judecãtor, fiind
stabilit primul termen pentru 21
septembrie.

În 17 septembrie, premierul
Victor Ponta a fost trimis în ju-
decatã pentru 17 infracþiuni de
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, complicitate la evaziune
fiscalã ºi spãlarea banilor, fapte
pe care le-ar fi comis în calitate
de avocat, reprezentant legal al
Cabinetului Individual de Avocat
“Ponta Victor-Viorel”.

Dragnea, despre candidatura sa la ºefia PSD:
Pun pe hârtie un posibil proiect pentru partid

Preºedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a evitat,
ieri, sã spunã clar dacã va candida la ºefia partidului, însã

afirmã cã se gândeºte “foarte serios” la acest lucru ºi
lucreazã deja la un posibil proiect pentru PSD, urmând ca

în urmãtoarele zile sã facã un anunþ clar.

cã foarte bine la proiectul pe care
vrea sã-l propunã partidului. “Cu
sinceritate vã spun cã mã gândesc
foarte serios la aceastã candidatu-
rã ºi nu resping ideea de a candi-
da, dar eu simt cã partidul are ne-
voie de o schimbare profundã”, a
explicat Dragnea.

Acesta a precizat cã PSD are
nevoie de o schimbare profundã,
atât în ceea ce priveºte doctrina
partidului, cât ºi în ceea ce priveº-
te comunicarea ºi relaþiile interne
ºi relaþionarea cu restul instituþiilor
statului. Mai mult, este nevoie de

promovarea meritocraþiei ºi intro-
ducerea unui proiect de “gestiune
a carierei” în PSD. “Toate aceste
lucruri mã preocupã, am început
sã le pun pe hârtie”, a adãugat Drag-
nea, afirmând cã, în momentul în
care va avea un proiect conturat,
va putea spune dacã se lanseazã sau
nu în aceastã cursã. Pe de altã par-
te, Liviu Dragnea a recunoscut cã
“din ce în ce mai multe organiza-
þii” îi cer sã candideze.

PSD a votat
în unanimitate
sprijinul pentru
Guvernul Ponta

Comitetul Executiv al PSD a
votat ieri, în unanimitate, sprijinul
pentru menþinerea la guvernare cu
Victor Ponta premier, acesta pre-
cizând cã va rãmâne la Palatul Vic-
toria atâta vreme cât va avea spri-
jinul coaliþiei de guvernare. “Mer-
gem mai departe”, a declarat Vic-
tor Ponta la finalul ºedinþei Comi-
tetului Executiv al PSD. El a mai
spus cã “este important sã avem

stabilitate”. Ponta a precizat cã
opinia majoritarã a celor din partid
a fost cã trebuie continuatã guver-
narea, pentru cã “este o guvernare
bunã”, pe care nici mãcar Opozi-
þia nu o contestã din punctul de
vedere al rezultatelor economice. 
Preºedintele interimar al PSD Li-
viu Dragnea a declarat cã decizia
politicã a PSD a fost aceea de a
respinge moþiunea de cenzurã a
Opoziþiei ºi de a pãstra guverna-
rea. Liviu Dragnea a declarat, la
finalul ºedinþei Comitetului Execu-
tiv al PSD, cã partidul a luat o de-
cizie politicã importantã, în sensul
menþinerii la guvernare. Întrebat cât
de mult e în ajutorul partidului ca
Victor Ponta sã rãmânã în fruntea
Guvernului, Dragnea a rãspuns
evaziv. “Nu ºtiu asta, în mod sin-
cer, dar PSD doreºte sã rãmânã la
guvernare ºi vom discuta în Co-
mitetul Executiv”, a precizat aces-
ta. Întrebat din nou dacã aceastã
declaraþie înseamnã cã PSD nu îl
vrea “exclusiv” pe Ponta prim-mi-
nistru, Dragnea a reiterat cã “PSD
vrea sã la guvernare”.
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Profund divizate, þãrile eu-
ropene vor încerca, încã o
datã, în aceastã sãptãmânã, a
se pune de acord pe un princi-
piu de repartizare a solicitãri-
lor de azil ale refugiaþilor din
Siria ºi Irak. Ieri, miniºtri de
externe din 6 þãri ale fostei
Europe de Est, majoritatea
oponente la repartizarea prin
constrângere a cererilor de azil
(Polonia, Cehia, Slovacia, Un-
garia, România ºi Letonia) s-
au întâlnit, la Praga, cu omo-
logul lor luxemburghez Jean
Asselborn, a cãrui þarã deþine
preºedinþia UE. O altã reuniu-
ne este prevãzutã pentru astãzi
la Bruxelles, premergãtoare
Consiliului European, de mier-
curi. Potrivit Înaltului Comisa-

MIRCEA CANÞÃR
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riat al ONU pentru refugiaþi,
Consiliul European de miercuri
ar fi ultima ºansã de identifica-
re a unui rãspuns coerent ºi unit
la criza imigranþilor. Noutatea
apãrutã este aceea cã Varºo-
via a fãcut deja un interesant
viraj: În cotidianul Gazeta Wy-
borcza, ºeful diplomaþiei polo-
neze, Grzegorz Schetina, scrie
cã “þara sa este în mãsurã
sã accepte refugiaþi”, poate
nu în cotele prevãzute de Co-
misia Europeanã, fãrã a preci-
za cifre. Polonia a acceptat,
pentru moment, 2.000 de re-
fugiaþi, dar refuzã sã primeas-
cã întreaga cotã stabilitã. Po-
trivit ºefului diplomaþiei polo-
neze, stabilitatea þãrilor în care
sosesc refugiaþii este necesarã

ºi “dacã Europa nu între-
prinde acþiuni curajoase ba-
zate pe solidaritate ºi pe
apãrarea securitãþii cetãþe-
nilor sãi, aceastã crizã nu se
poate decât accentua”. Si-
tuaþia rãmâne oricum confuzã,
fiindcã Parlamentul European,
reunit la Strasbourg, a aprobat
la 10 septembrie a.c. cu o lar-
gã majoritate (432 voturi pen-
tru, 142 contra ºi 57 abþineri)
o rezoluþie în favoarea mãsuri-
lor de urgenþã propuse de pre-
ºedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, privind
repartizarea primirilor de refu-
giaþi, între statele membre, pre-
cum ºi propunerea creerii unui
mecanism permanent de con-
strângere. Cã Parlamentul Eu-

ropean a mai recomandat o
“conferinþã internaþionalã”, cu
participarea liderilor UE,
ONU, SUA, statelor arabe,
dar ºi a ONG-urilor internaþi-
onale, pentru tratarea tuturor
problemelor, acest detaliu este
mai puþin relevant. Nu existã o
unanimitate de pãreri ºi aºa
ceva este greu de atins. Pen-
tru Marin Schultz, preºedinte-
le Parlamentului European,
Angela Merkel nu este nici
Bismark, nici Maria Tereza,
cum a calificat-o ieri, fãrã iro-
nie, publicaþia germanã Der
Spiegel. Care susþine cã “Mer-
kel cautã sã facã din Ger-
mania o putere moralã, do-
minantã în Europa”. Cert
este cã Angela Merkel, pânã

acum a divizat ºi Germania ºi
Europa. 20.000 de refugiaþi au
sosit în Austria în weekend. Flu-
xul rãmâne unul consistent, des-
cumpãnitor, ºi dincolo de bune-
le intenþii, nu se mai “mârâie în
batistã”, din moment ce relaþii-
le de bunã vecinãtate, dintre þãri
europene sunt puse în discuþie.
Într-un context de asemenea
facturã, este clar cã ºi România
nu se va putea exonera de la
cota de refugiaþi, ce îi va fi re-
partizatã. Ce va face cu ei, este
o altã discuþie. Ceea ce obser-
vãm este însã cã mirajul refugia-
þilor îl induc Germania, în cãuta-
re de mânã de lucru ieftinã, Su-
edia cu politica ei socialã gene-
roasã sau Regatul Unit pentru
piaþa muncii foarte flexibilã.

Pe ordinea de zi a ºedinþei de
joi a CLM Craiova, se aflã un
proiect de hotãrâre prin care se
împuterniceºte Lia Olguþa Vasi-
lescu, primarul Craiovei, ca în
numele ºi pe seama unitãþii ad-
ministrativ teritoriale, sã semne-
ze ºi sã depunã la Ministerul
Culturii, declaraþia pe propria
rãspundere a municipiului Cra-
iova, candidat pentru titlul de
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Primãria Craiova se pregãteºte sã-ºi depunã

candidatura pentru titlul de „Capitalã Culturalã
Europeanã 2021”. Primarul Lia Olguþa Vasilescu
urmeazã sã remitã Ministerului Culturii decla-
raþia pe propria rãspundere a municipiului, în care
se certificã faptul cã oraºul este eligibil pentru
aceastã candidaturã. Ceea ce se poate spune este
cã Primãria Craiova se dovedeºte un elev silitor,
ºi sperã sã obþinã notã mare din partea juriului
care face trierea dosarelor, depuse ºi de alte 11
municipii din þarã - Cluj, Timiºoara, Iaºi, Braºov,
Arad, Brãila, Sfântul Gheorghe, Baia Mare, Bu-
cureºti, Suceava, Târgu Mureº. Conceptul de
„Capitalã Culturalã Europeanã” a fost imaginat
în 1980, de ministrul grec al Culturii, Melina
Mercouri, ºi omologul sãu francez, Jack Lang,

din dorinþa apropierii cetãþenilor europeni. Ceea
ce se poate spune este cã demersul Primãriei
Municipiului Craiova are susþinerea deplinã a
întregii societãþi civile. Practic a tuturor locuito-
rilor ei. Pe de altã parte, Primãria Craiova are
sprijinul total ºi al judeþelor limitrofe, încât pu-
tem vorbi de faptul cã întreaga Oltenie susþine
candidatura Craiovei, un posibil ferment al cul-
turii europene. Ca sã nu mai vorbim de numãrul
manifestãrilor artistice, diversificate ca formã de
exprimare, de mare interes public, organizate de
toate instituþiile de profil, aproape în fiecare week-
end, devenit unul remarcabil. Ministerul Cultu-
rii este autoritatea responsabilã cu procedura de
selecþie pentru titlul de „Capitalã europeanã a
culturii” pentru anul 2021, în România.

„Capitalã Europeanã a Culturii
2021”. Consilierii municipali tre-
buie sã voteze acest proiect,
dupã care edilul-ºef al Craiovei
va completa declaraþia ºi o va
depune la ministerul de resort,
aºa cum prevede legislaþia. În
cazul în care este selectat sã i
se acorde premiul, Craiova tre-
buie sã accepte toate condiþiile
stabilite  prin acest document.

Declaraþia pe proprie
rãspundere este obligatorie
În raportul care însoþeºte pro-

iectul de hotãrâre se precizeazã
cã municipiul Craiova are obliga-
þia de a completa aceastã decla-
raþie pe propria rãspundere. Po-
trivit autoritãþilor, documentul
respectiv trebuie sã aibã ca ºi
conþinut obligatoriu urmãtoarele
elemente: denumirea oficialã com-
pletã a candidatului, forma juri-
dicã oficialã, adresa oficialã com-
pletã ºi codul de înregistrare în
scopuri de TVA. În conformitate
cu articolele 131 ºi 145 din Re-
gulamentul financiar din 25 oc-
tombrie 2012 privind normele fi-
nanciare aplicabile bugetului ge-
neral al UE, candidaþii care vor fi
gãsiþi vinovaþi cã au depus de-
claraþii false pot fi supuºi unor
sancþiuni administrative ºi finan-
ciare.

De ce poate fi respinsã
candidatura

Prin declaraþia respectivã, au-
toritãþile certificã faptul cã ora-

ºul (în speþã, Asociaþia “Craiova
Capitalã Europeanã a Culturii
2021”) nu se aflã în stare de fali-
ment sau în curs de lichidare, cã
activitatea sa nu este sub admi-
nistrare judiciarã sau cã nu are
activitatea suspendatã. De aseme-
nea, oraºul Craiova poate fi ex-
clus de la primirea premiilor Uni-
unii Europene dacã asociaþia care
o reprezintã a fost condamnatã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
de încãlcare a normelor deonto-
logice. Un alt motiv pentru care
oraºul ar fi respins este dacã se
constatã cã asociaþia a fost vino-
vatã de abateri profesionale gra-
ve, dovedite prin orice mijloace
pe care Comisia Europeanã le
poate justifica, inclusiv prin ho-
tãrâri ale Bãncii Europene de In-
vestiþii ºi ale organizaþiilor inter-
naþionale.

54 milioane de euro,
alocaþi în ºapte ani

Oraºul nu mai este eligibil
dacã asociaþia nu ºi-a plãtit con-

tribuþiile la asigurãrile sociale sau
plata impozitelor în conformita-
te cu dispoziþiile legale sau dacã
a fost condamnatã, printr-o ho-
tãrâre a instanþei, pentru „frau-
dã, corupþie, implicare într-o
organizaþie criminalã, spãlare de
bani sau orice alte activitãþi ile-
gale în detrimentul intereselor
financiare ale UE”. Prin decla-
raþia pe care o semneazã, prima-
rul certificã ºi faptul cã oraºul
nu se aflã în conflict de interese
în raport cu premiul. Se speci-
ficã faptul cã respectivul con-
flict de interese „poate apãrea în
special ca urmare a intereselor
economice, a afinitãþilor politi-
ce sau naþionale”.

Tot în ºedinþa de joi, consi-
lierii municipali au pe masã ºi un
proiect de hotãrâre prin care se
garanteazã faptul cã, pe o pe-
rioadã de 7 ani (2016-2022), o
sumã totalã de 243milioane de
lei, echivalentul a 54 milioane de
euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au decis, ieri, sã ridice mãsura con-
trolului judiciar instituitã faþã de
funcþionarii de la Direcþia de Taxe
ºi Impozite a Primãriei Craiova
acuzaþi de abuz în serviciu, fraude
informatice, fals intelectual ºi în-
ºelãciune, în ciuda faptului cã pro-
curorii doreau menþinerea acesto-
ra sub control judiciar pentru alte
60 de zile: „Admite contestaþiile
formulate de inculpaþii Munteanu
Elena, Coadã Petria Corina, Bel-
deanu Gegiu Andreea Loredana,

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, duminicã di-
mineaþa, în jurul orei 04.15, De-
taºamentul 1 Pompieri Craiova a
fost solicitat sã intervinã pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
un autoturism Opel, pe strada
Madona Dudu, din municipiul
Craiova. Douã echipaje de pom-
pieri au fost trimise la faþa locu-
lui, cu douã autospeciale, iar când
au ajuns, cadrele ISU Dolj au con-

Funcþionarii de la „TFuncþionarii de la „TFuncþionarii de la „TFuncþionarii de la „TFuncþionarii de la „Taxe ºi Impozite”axe ºi Impozite”axe ºi Impozite”axe ºi Impozite”axe ºi Impozite”
nu mai sunt sub control judiciarnu mai sunt sub control judiciarnu mai sunt sub control judiciarnu mai sunt sub control judiciarnu mai sunt sub control judiciar

Rãsturnare de situaþie în cazul ce-
lor 14 funcþionari de la Direcþia de
Taxe ºi Impozite din cadrul Primãriei
Craiova. Reþinuþi, trimiºi în judecatã
pentru abuz în serviciu ºi alte infrac-
þiuni, funcþionarii sunt acum liberi „ca
pasãrea cerului”. Mai exact, în urma

unei decizii de ieri a Judecãtoriei Cra-
iova, care este definitivã, a fost ridi-
catã ºi mãsura controlului judiciar in-
stituitã faþã de ei, întrucât rechizito-
riul prin care au fost deferiþi justiþiei
a fost restituit Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova.

Piciu Lilioarã, Bumbac Vasilica
Iuliana, Guºiþã Gratie Titina, Bo-
goi Claudia Mariana,  Mitroi
Georgeta, Predoaica Luminiþa,
Cãtãnescu Valentina Anca, împo-
triva ordonanþei Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova cu nr.
5235/P/2011 din data de
01.09.2015 prin care s-a dispus
prelungirea mãsurii controlului ju-
diciar faþã de inculpaþi pe o pe-
rioadã de 60 zile, din data de
04.09.2015 pânã la data de
01.11.2015, inclusiv. Dispune re-

vocarea mãsurii controlului judi-
ciar luat faþã de inculpaþii Mun-
teanu Elena, Coadã Petria Cori-
na, Beldeanu Gegiu Andreea Lo-
redana, Piciu Lilioarã, Bumbac
Vasilica Iuliana, Guºiþã Gratie Ti-
tina, Bogoi Claudia Mariana,
Mitroi Georgeta, Predoaica Lumi-
niþa, Cãtãnescu Valentina Anca.
Cheltuielile judiciare rãmân în sar-
cina statului. Definitivã. Pronun-
þatã în camerã de consiliu, azi, 21
septembrie 2015”. Decizia a fost
luatã ca urmare a faptului cã actul
prin care s-a sesizat instanþa, res-
pectiv rechizitoriul nr. 5235/P/
2011, a fost restituit Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova dupã
ce s-au descoperit o serie de nere-
guli în urma analizãrii acestuia în
procedura de camerã preliminarã.

Au fost „sãltaþi”
în ianuarie

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au dispus, în luna februa-
rie, trimiterea în judecatã a 14
funcþionari ai Direcþiei de Taxe ºi
Impozite din cadrul Primãriei mu-
nicipiului Craiova (zece dintre ei
încã în activitate), acuzaþi de co-

miterea infracþiunilor de abuz în
serviciu, fraude informatice, fals
intelectual ºi înºelãciune. Este vor-
ba despre Vasilica Iuliana Bumbac
(39 de ani), Georgeta Mitroi (47
de ani), Elena Munteanu (47 de
ani), Simon Octavian Cojocaru (37
de ani), toþi patru aflaþi în arest
preventiv la momentul respectiv,
Andreea Loredana Beldeanu-Gegiu
(38 de ani), arestatã la domiciliu,
Corina Coadã Petria (33 de ani),
Claudia Mariana Bogoi (40 de ani),
Daniel Petriºor Stepan (44 de ani),
Luminiþa Predoaica (45 de ani),
Ioana Moraru (41 de ani), Lucica
Pãsãricã (56 de ani), Valentina Anca
Cãtãnescu (41 de ani), Graþiela
Titina Guºiþã (51 de ani), ºi Lilioa-
rã Piciu (55 de ani), toþi sub con-
trol judiciar. Aceºtia au fost cu to-
þii „sãltaþi” pe 22 ianuarie a.c., când
s-au fãcut percheziþii la 24 de lo-
cuinþe din municipiu aparþinând

suspecþilor. Oamenii legii au ridi-
cat ºi documente gãsite la locuin-
þele suspecþilor, dar ºi alte mijloa-
ce de probã. Toþi cei 14 au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, însã nu-
mai ºase au fost arestaþi preventiv,
cu toþii fiind eliberaþi, rând pe rând.
Anchetatorii au declarat cã suspec-
þii, în schimbul unor sume de bani
sau a altor foloase, în perioada
2006 – 2014 ar fi ºters din eviden-
þa informatizatã amenzile unor per-
soane, ar fi scutit de la plata su-
melor datorate bugetului de stat
persoane care nu beneficiau de fa-
cilitãþi sau chiar au anulat chitanþe
care atestau plata unor taxe judi-
ciare de timbru, primãria Craiova
constituindu-se parte civilã cu
suma de 500.786 lei. La sfârºitul
lunii mai însã, instanþa de judecatã
a constatat o serie de nereguli în
rechizitoriu ºi a dispus restituirea
acestuia la Parchet.

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

Douã maºini distruse în incendiu
pe strada Madona Dudu

Douã autoturisme au fost distruse de un incendiu
izbucnit la una dintre ele, duminicã dimineaþa, pe
strada Madona Dudu din Craiova. Dupã ce au stins
flãcãrile, în urma primelor cercetãri, pompierii
craioveni au declarat cã existã posibilitatea ca
incendiul sã fi pornit de la un scurtcircuit electric.
Însã un sistem de supraveghere video montat în
zonã a surprins o persoanã lângã autoturisme
înaintea izbucnirii flãcãrilor, astfel cã poliþiºtii IPJ
Dolj au demarat ºi ei verificãri pentru a stabili
circumstanþele în care s-a produs incendiul.

statat cã incendiul se propagase
la încã un autoturism, marca Peu-
geot, parcat foarte aproape de cel
care luase foc primul. În urma
incendiului, primul autoturism a
fost distrus în proporþie de 70%,
iar cel de-al doilea în procent de
30%. „Din primele cercetãri fãcu-
te de specialiºtii noºtri se pare cã
incendiul ar fi fost provocat de un
scurtcircuit electric”, a precizat
mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de pre-
sã al ISU Dolj. Ulterior însã, pe o

camerã de la un sistem de supra-
veghere video montat în zonã, a
putut fi observatã o persoanã în-
vârtindu-se pe lângã cele douã au-
toturisme, astfel cã au apãrut sus-

piciuni cu privire la întregul inci-
dent, iar poliþiºtii craioveni au de-
marat ºi ei cercetãri în acest caz,
pentru a stabili cum s-a petrecut
totul: „În cauzã au fost demarate

cercetãri pentru a se stabili cu
exactitate circumstanþele în care
s-a produs incendiul”, ne-a decla-
rat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Ambele manifestãri au fãcut
parte dintr-un proiect finanþat cu
fonduri europene. Mai exact, în
perioada aprilie 2014 – septembrie

Încã existã numeroase frontie-
re juridice ºi administrative care
constituie o povarã pentru activi-
tãþile transfrontaliere. În consecin-
þã, în regiunile noastre de frontie-
rã, un potenþial economic semni-
ficativ rãmâne neexploatat. Prin
intermediul acestei consultãri pu-
blice, Comisia va putea lua în con-
siderare opiniile celor 185 de mi-

CE lanseazã o consultare publicã privind obstacoleleCE lanseazã o consultare publicã privind obstacoleleCE lanseazã o consultare publicã privind obstacoleleCE lanseazã o consultare publicã privind obstacoleleCE lanseazã o consultare publicã privind obstacolele
aflate în calea cooperãrii transfrontaliereaflate în calea cooperãrii transfrontaliereaflate în calea cooperãrii transfrontaliereaflate în calea cooperãrii transfrontaliereaflate în calea cooperãrii transfrontaliere

Cu ocazia Zilei cooperãrii europene ºi la o sãptãmânã dupã
celebrarea celei de-a 25-a aniversãri a Interreg, cadrul gene-
ral al programelor de cooperare transfrontalierã din cadrul
politicii regionale, Comisia Europeanã lanseazã o consultare
publicã la nivelul UE privind obstacolele încã prezente aflate
în calea cooperãrii transfrontaliere.

lioane de cetãþeni ai UE care lo-
cuiesc în regiunile de frontierã cu
privire la obstacolele cu care
aceºtia se confruntã în viaþa lor
de zi cu zi, precum ºi sugestiile
lor cu privire la modalitãþile de
depãºire a acestor obstacole.
„Mai mult de 10 miliarde EUR
provenind din fondurile politicii
de coeziune vor fi investite în re-

giunile noastre în perioada 2014-
2020, pentru a promova coope-
rarea transfrontalierã. Însã finan-
þarea nu este suficientã ºi sunt
convinsã cã putem face mai mult.
În cursul acestui mandat, Comi-
sia intenþioneazã sã formuleze
propuneri concrete pentru a rezol-
va chestiunile transfrontaliere
care persistã ºi, în acest scop,

avem nevoie de contribuþia pre-
þioasã a cetãþenilor care se con-
fruntã zilnic cu aceste obstacole.
Contez pe dumneavoastrã nu nu-
mai sã participaþi în numãr mare
la aceastã consultare, ci ºi sã di-
fuzaþi mesajul ºi sã încurajaþi ce-
tãþenii, organizaþiile ºi întrepride-
rile sã rãspundã”, a subliniat Co-
rina Creþu, comisarul pentru po-
litica regionalã, ieri, la Viena.

O serie de ateliere cu
participarea pãrþilor interesate

Consultarea publicã se va des-
fãºura pe o perioadã de trei luni,
pânã la 21 decembrie 2015. Ea vi-
zeazã regiunile de frontierã interne
ale UE, inclusiv frontierele cu Nor-
vegia ºi cu Elveþia. Concluziile iniþi-
ale vor fi publicate la începutul
anului 2016. Aceastã consultare se
înscrie într-un cadru mai larg de

reexaminare a cooperãrii transfron-
taliere.  Cuprinde pe de o parte, un
studiu ºtiinþific privind „Reduce-
rea obstacolelor juridice ºi admi-
nistrative în regiunile de frontierã
ale UE”. Studiul a fost lansat în iulie
2015 ºi rezultatele sale finale vor
fi prezentate la începutul anului
2017. El va include un inventar
complet al obstacolelor transfron-
taliere din cadrul UE, soluþii posi-
bile pentru depãºirea acestora, stu-
dii de caz pentru domeniile de po-
liticã selectate ºi recomandãri pen-
tru activitãþile viitoare. Iar pe de
altã parte, o serie de ateliere cu
participarea pãrþilor interesate, pre-
cum asociaþiile, reprezentanþii me-
diului academic, antreprenorii ºi alþi
actori din regiunile de frontierã.
Primul atelier a avut loc la începu-
tul lunii septembrie 2015.

MARGA BULUGEAN

Sâmbãtã,  19 august 2015,  comuna Bistreþ, judeþul Dolj, a fost gazda a douã concursuri,
care au antrenat o bunã parte din comunitatea localã.  Concursul de pescuit  „Are balta peºte
la Bistreþ !” , a strâns laolaltã peste 20 de concurenþi, iar cel de  mâncãruri tradiþionale pescã-

reºti „Are peºtele gust la Bistreþ !”, peste 15.  La final ºase concurenþi au fost premiaþi.

Pentru  concursul
de pescuit premiile
sunt urmãtoarele:

Premiul I - Dumbrãvea Mihail

Premiul II - Nica Ovidiu

Premiul III - Stanciu Traian

Pentru concursul
de tradiþii culinare
pescãreºti  premiile
sunt urmãtoarele:

Premiul I - Dobre Liliana

Premiul II -Stoica Mioara

Premiul III -Þol Luci

2015, Asociaþia Transfrontalierã
E(quilibrum) Environment  imple-
menteazã în cadrul Programului
Operaþional de Pescuit 2007-2013,

Mãsura 2 „Sprijinirea infrastruc-
turii ºi serviciilor legate de turism,
în beneficiul micior comunitãþi
pescãreºti ºi promovarea turismu-
lui” implementeazã proiectul-
: ”Dezvoltarea ecoturismului în
localitãþi riverane Dunãrii prin
promovarea comunitãþilor pescã-
reºti ºi protejarea mediului în zo-
nele de pescuit –ECOFISH DA-
NUBIUS”. Aceste ultime douã
concursuri, desfãºurate la Bistreþ,
din cadrul proiectului mai sus men-
þionat au avut parte de  cea mai
mare participare.

Turism tematic
Parteneri în acest proiect mai

sunt patru comunitãþi locale : Pri-
mãria Ghidici, Primãria Maglavit,
Primãria Bistreþ ºi Primãria Ciuper-
cenii Noi. Proiectul îºi propune
sprijinirea dezvoltãrii ºi promovã-
rii infrastructurii ºi serviciilor le-

gate de turismul tematic, în bene-
ficiul a 4 comunitãþi pescãreºti din
cadrul Asociaþiei „Grup Local Pes-
cãresc” Calafat (Maglavit, Ciuper-
cenii Noi, Ghidici, Bistreþ). Con-
cursul de pescuit a început,  la ora
09.00  iar cel de de gãtit, douã o
orã mai târziu, în jurul orei 10.00,
astfel cã întreaga competiþie s-a
derulat pe parcursul a cinci ore.

Fãrã taxã de participare
Pescarii din Bistreþ ºi-au bãgat

undiþele în balta din comunã, iar la
final cei mai „harnici” au fost pre-
miaþi, fiind vorba de cei care au

prins un loc pe podium. „Ambele
competiþii au fost deschise  tuturor
pasionaþilor de pescuit sau gãtit, in-
diferent de vîrstã, sex sau orienta-
re etnicã. Nu s-a perceput nicio
taxã de participare. Regulamentele
de participare pentru concursul de
pescuit ºi concursul de  mâncãruri
tradiþionale pescãreºti pot fi con-
sultate pe site-ul proiectului, la adre-
sa  www.ecofisdanubius.ro”, a
precizat ing.Gabriel Vlãduþ, preºe-
dintele Asociaþiei Transfrontalierã
E(quilibrum) Environment.

MARGA BULUGEAN
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Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj a dat, recent, publicitãþii un
comunicat de presã privitor la “Co-
merþul internaþional cu bunuri la
nivelul judeþului Dolj perioada
01.01.-30.04.2015”. Astfel, expor-
turile de bunuri la nivelul judeþului
Dolj au deþinut 2,1% din valoarea
exporturilor României. Exporturi-
le de bunuri (FOB), la nivelul ju-
deþului Dolj au fost în perioada
01.01.-30.04.2015 de 380.053 mii
euro, cu 6,8% mai mici (-27695
mii euro) faþã de perioada 01.01.-
30.04.2014. Activitatea de export
situeazã judeþul Dolj pe locul al 12-

Un semnal optimist: exporturile au depãºit importurile, în Dolj

Beneficiar al unei mari fabrici de
automobile, judeþul Dolj se confrun-
tã cu o scãdere a exportului de mij-
loace de transport. Acelaºi trend
este ºi la echipamente electrice, unde
diminuarea este cu peste o treime din
valoarea de anul trecut. Cum nevo-
ia de autovehicule trebuie satisfãcu-
tã, le importãm ºi înregistrãm o creº-

tere cu peste 6 milioane de euro la
acest capitol. Germania este în to-
pul statelor de la care provin impor-
turile în judeþ, cu aproape un sfert
din valoarea comercialã totalã. Cu
toate acestea, Doljul reuºeºte sã
puncteze un excedent de 78.091 mii
de euro, graþie ºi exportului de pro-
duse vegetale.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

lea pe þarã. Produsele industriale
au reprezentat 91,7% în total ex-
porturi, iar produsele din agricul-
turã ºi silviculturã au deþinut o
pondere de numai 8,3%. În struc-
tura pe mãrfuri a exporturilor
cinci secþiuni deþin 94,7% din to-
tal exporturi.

Doar exporturile de
produse vegetale
au crescut

Pe locul I, ca pondere în total
exporturi, se situeazã exporturile
de ”Mijloace de transport” cu
55,3% înregistrând o scãdere cu

14,6%, faþã de perioada 01.01.-
30.04.2014. Producãtorul auto
Ford înclinã ºi în acest interval
balanþa exporturilor doljene, deºi
scãderea producþiei ºi opririle tem-
porare de activitate au dus la o di-
minuare semnificativã a nivelului
exportului. Pe locul al II-lea s-au
situat exporturile de “Maºini, apa-
rate ºi echipamente electrice” cu
22,2% din total exporturi, fiind mai
mici cu 45.064 mii euro (-34,8%)
decât în perioada 01.01.-
30.04.2014. Exporturile din secþi-
unea “Produse vegetale” ocupã
locul al III-lea, cu 8,2% din total
exporturi ºi au crescut cu 29.957
mii euro faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut. O pondere mai micã
deþin secþiunile: „Materii textile ºi
articole din acestea” care ocupã
locul al IV-lea cu 6,1% ºi “Materi-
ale plastice, cauciuc ºi articole din
acestea” care ocupã locul al V-lea
cu 2,9%. Din judeþului Dolj, mãr-
furile s-au îndreptat, în special,
cãtre Germania (20,6%), Italia
(19,4%), Marea Britanie (17,1%),
Franþa (9,2%), Belgia (4,0%) ºi
Egipt (3,8%).

Paradoxal, cresc
importurile de
mijloace de
transport

Ponderea importurilor de bu-
nuri din judeþul Dolj în cadrul Ro-

mâniei a fost de 1,6%. Importu-
rile de bunuri (CIF) derulate în
perioada 01.01.-30.04.2015 au
fost de 314.946 mii euro, cu
30.102 mii euro (-8,7%) mai pu-
þin decât în perioada 01.01.-
30.04.2014. În clasamentul pe
þarã, judeþul Dolj se situeazã pe
locul al 13-lea, deþinând 1,6% din
valoarea importurilor României.
Cinci secþiuni de mãrfuri deþin
85,5% din totalul importurilor. În
perioada 01.01.-31.03.2015, cele
mai importante au fost importu-
rile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice“, reprezentând
36,7%. Nivelul acestei secþiuni a
scãzut cu 33,132 mii euro (-
22,3%) comparativ cu perioada
01.01.-30.04.2014.

Importurile din secþiunea “Mij-
loace de transport”, au crescut
cu 6.221 mii euro (+7,0%) faþã
de perioada 01.01.-30.04.2014.
Acestea ocupã locul al II-lea ºi
deþin 30,0% din total importuri
(25,6% în perioada 01.01.-
30.04.2014). Pe locul al III-lea
ca pondere în total importuri
(7,0%) s-au situat importurile de
“Metale comune ºi articole din

acestea” care au scãzut cu 3.826
mii euro (-14,7%) faþã de perioa-
da 01.01.-30.04.2014. Importu-
rile de “Materii textile ºi articole
din acestea” ocupã locul al IV-
lea cu 6,9% în total importuri, iar
importurile de “Materiale plasti-
ce, cauciuc ºi articole din aces-
tea”ocupã locul al V-lea cu 4,9%.

Doljul bifeazã
excedent

Principalele þãri din care au
provenit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (22,9%), Italia
(12,8%), Marea Britanie (8,2%),
Turcia (7,9%), Cehia (6,3%),
Franþa (6,1%) ºi Polonia (6,1%).
Balanþa comercialã în perioada
01.01.-30.04.2015 prezintã un
excedent de 78.091 mii euro -
preþuri FOB faþã de perioada co-
respunzãtoare din anul prece-
dent, când s-a înregistrat un ex-
cedent de 76.926 mii euro. Gra-
dul de acoperire a importurilor
prin exporturi în perioada 01.01.-
30.04.2015 a fost de 125,9%
faþã de 123,3% în perioada
01.01.-30.04.2014.

Cea de-a doua ediþie a RuralFest s-a desfãºurat
pe ºoseaua Kiseleff, duminicã 20.09.2015 ºi a fost
organizat de Reprezentanþa Comisiei Europene în
România, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale ºi cu Primãria Municipiului
Bucureºti.

În cadrul evenimentului, Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcþia Generalã Dez-
voltare Ruralã – Autoritate de Management pentru
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR),
a premiat cele mai performante grupuri de acþiune
localã (GAL), care deruleazã proiecte finanþate cu
fonduri europene nerambursabile, disponibile prin
LEADER, PNDR 2007-20213. Asociaþia „Gru-
pul de Acþiune Localã Colinele Olteniei” s-a
clasat pe locul 5 în top 10.

Ca rezultat al activitãþilor derulate, primele 10
GAL-uri din clasament, printre acestea ºi GAL

“Colinele Olteniei”, au reuºit sã contracteze peste
27,35 de milioane de euro fonduri europene ne-
rambursabile. Nivelul plãþilor efectuate cãtre aceºti
beneficiari se ridicã la peste 20 de milioane de euro.
Printre criteriile de ierarhizare avute în vedere s-
au numãrat ºi nivelul de contractare, nivelul de
platã ºi impactul proiectelor derulate asupra co-
munitãþii locale, pe baza situaþiei valabile la
01.09.2015.

GAL este un parteneriat public-privat constituit
din reprezentaþi ai sectorului public, privat ºi ci-
vil, desemnaþi dintr-un teritoriu rural omogen ºi
care implementeazã o strategie integratã pentru
dezvotarea teritoriului. GAL “Colinele Olteniei” a
luat fiinþã pe raza a 14 comune: Almaj, Argetoaia,
Brabova, Carpen, Cernãteºti, Coþofenii din Dos,
Gogoºu, Greceºti, Iºalniþa, Predeºti, Scaeºti, Sea-
ca de Pãdure, Sopot ºi Bâcleº.
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Potrivit reprezentanþilor Minis-
terului Sãnãtãþii, în România, rata
de vaccinare împotriva gripei a
scãzut în ultimii ani, în condiþiile
în care Organizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii (OMS) recomandã vaccina-
rea a minimum 15% din populaþia
unei þãri. O altã þintã OMS este o
ratã a imunizãrii de 75% în rândul
persoanelor în vârstã.
Vaccin mai eficient în acest
sezon

Potrivit specialiºtilor, vaccinul
antigripal din sezonul 2015-2016
asigurã o ratã de protecþie de 50%,
faþã de numai 13% a vaccinului
antigripal de iarna trecutã. Anul tre-
cut, vaccinul antigripal a oferit o
protecþie scãzutã persoanelor imu-

Conform statisticii, în primele trei
sãptãmâni din septembrie, s-a verificat
legalitatea în ceea ce þine de comparti-
mentul „Relaþii de muncã” la un numãr

Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Dolj, struc-
turã teritorialã a Agenþiei Naþionale
Antidrog, a organizat în perioada
17-18 septembrie a.c, la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã So-

Cine beneficiazã de vaccinareCine beneficiazã de vaccinareCine beneficiazã de vaccinareCine beneficiazã de vaccinareCine beneficiazã de vaccinare
gratuitã în aceastã toamnã?gratuitã în aceastã toamnã?gratuitã în aceastã toamnã?gratuitã în aceastã toamnã?gratuitã în aceastã toamnã?

Astãzi, începând cu ora 12:00,
în Amfiteatrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj va avea loc ºedin-
þa cu responsabilii pentru
situaþii de urgenþã din fie-
care unitate ºcolarã din
Dolj. „Va avea loc o întîl-
nire punctualã, la care vor
participa ºi reprezentanþi ai
Inspectoratului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj. Se vor discuta mã-
surile care se aplicã în ca-
zuri de forþã majorã, în ca-
zul apariþiei lor, cu atât mai
mult cu cât a apãrut ºi un
Ghid, prezentat de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice”, a pre-

La ISJ Dolj,  instruire peLa ISJ Dolj,  instruire peLa ISJ Dolj,  instruire peLa ISJ Dolj,  instruire peLa ISJ Dolj,  instruire pe
„situaþi i  de urgenþã”„situaþi i  de urgenþã”„situaþi i  de urgenþã”„situaþi i  de urgenþã”„situaþi i  de urgenþã”

cizat prof. Simona Chiriþã, in-
spector în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Angajaþi ai DGASPC Dolj, formaþi în domeniul
prevenirii consumului de droguri

cialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
sesiunea de “Formare de bazã în
domeniul prevenirii consumului de
droguri”, destinatã personalului de
execuþie – instructori de educaþie,
educatori specializaþi, asistenþi

medicali ºi supraveghetori de noap-
te. Obiectivul general al formãrii l-
a constituit îmbunãtãþirea compe-
tenþelor participanþilor atât în do-
meniul prevenirii consumului de
droguri ºi substanþe noi cu proprie-
tãþi psihoactive, cât ºi al asistenþei
consumatorilor de droguri.

Sesiunea a însumat 16 ore de
învãþare, iar la final cei 20 de par-
ticipanþi au dobândit cunoºtinþe te-
oretice ºi abilitãþi care sã faciliteze
abordarea problemelor asociate
consumului de droguri în rândul
cuplurilor parentale ºi al copiilor
instituþionalizaþi din cadrul centre-
lor rezidenþiale ºi caselor de tip fa-
milial care aparþin DGASPC Dolj.

RADU ILICEANU

Copiii, persoanele cu vârsta peste 65 de
ani, femeile gravide, bolnavii ce suferã de
afecþiuni cronice ºi personalul sanitar vor fi
imunizaþi cu prioritate în cadrul campaniei
gratuite de vaccinare din aceastã toamnã.

nizate, deoarece principala tulpinã
inclusã în vaccin a suferit o muta-
þie de ultimã orã. Specialiºtii susþin
totuºi cã gradul de protecþie este
suficient de mare astfel încât sã se
evite o epidemie de gripã. Vaccinul
antigripal pentru 2014-2015 a fost
elaborat în martie 2014, datã la care
autoritãþile ºi-au data seama cã tul-
pina A (H3N2) începe sã se modi-
fice. De-abia dupã ºase luni, aceastã
tulpinã a devenit predominantã, fã-
când ca vaccinul iniþial sã devinã
foarte puþin eficient.

Pentru a determina ce tulpini vi-
rale ar trebui introduse în noul vac-
cin, Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii a recoltat, în perioada septem-
brie 2014 ºi ianuarie 2015, probe
de sânge de la persoane contami-

nate. Astfel, vaccinul de anul acesta
cuprinde tulpina mutantã a gripei
A (H3N2). În emisfera sudicã, pri-
mele campanii de vaccinare au de-
butat încã din luna septembrie.
Avertisment din partea medicilor

Gripa este o boalã care poate fi
mortalã, iar principalele grupe de
risc sunt reprezentate de bãtrâni,
bolnavi cronic, femei gravide ºi
copii. Chiar dacã vaccinul antigri-
pal rãmâne cea mai eficientã mo-
dalitate de protecþie împotriva îm-
bolnãvirilor de sezon, medicii re-
comandã populaþiei sã þinã seama
ºi de o serie de mãsuri preventive.
Este necesar sã fie respectate nor-
mele generale de igienã, precum
spãlarea mâinilor ori de câte ori e
nevoie ºi pãstrarea unei igiene cor-
porale riguroase. În aceastã perioa-
dã este indicat consumul de fructe
ºi legume, care asigurã un aport
optim de vitamine, pentru întãri-
rea sistemului imunitar. Este, de
asemenea, important sã se respecte

orele de somn pentru a evita slãbi-
rea sistemului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este aceea de a se feri pe cât
posibil de deplasãrile care creeazã
premisele îmbolnãvirii sau a apari-
þiei complicaþiilor afecþiunilor exis-
tente. În cazul în care apar prime-
le semne de boalã – febrã, dureri
de cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt

Aproape 130.000 de lei, valoarea amenzilor acordate de ITM Dolj

timp posibil, medicul de familie.
Totodatã, specialiºtii atrag aten-

þia cã persoanele afectate de viro-
ze respiratorii au tendinþa de a lua
medicamente fãrã a consulta în
prealabil un doctor. Medicii susþin
cã automedicaþia devine o mare
problemã, în aceastã perioadã a
anului, odatã cu creºterea numã-
rului de persoane care au proble-
me din cauza virozelor respiratorii
ºi a pneumoniilor.

RADU ILICEANU

În primele sãptãmâni din luna septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a
efectuat mai multe controale pe linia prevenirii ºi combaterii muncii „la negru” ºi a celei
de „securitate ºi sãnãtate în muncã”, iar valoarea amenzilor acordate a fost de 128.000
de lei. S-au acordat amenzi contravenþionale ºi pentru nerespectãri de legislaþie, de cãtre
angajatori, în ceea ce priveºte drepturile salariatului ºi pentru sustragerea de la punerea
la dispoziþia inspectorilor de muncã a documentelor solicitate.

de 85 de angajatori. „Am acordat
amenzi în cuantum de 75.500 de
lei pentru 10 contravenþii consta-
tate, iar pentru deficienþele obser-
vate am dispus 94 de mãsuri de
remediere, cu termen de finaliza-
re. De asemenea, la patru socie-
tãþi comerciale au fost depistate
ºase persoane care lucrau fãrã

forme legale, angajatorii fiind sancþio-
naþi cu 60.000 de lei”, a declarat  Cãtã-
lin Tiberius Mohora, inspector ºef al
ITM Dolj.

Angajatorii sunt obligaþi sã respecte legea
Douã dintre pedepsele acordate atrag

atenþia. Una, în valoare de 1.500 de lei, a
fost acordatã unui agent economic pentru
cã nu a respectat obligaþia de a înmâna sala-
riatului un exemplar din contractul indivi-
dual de muncã. Cealaltã a fost în valoare de
5.000 de lei ºi a fost administratã unei so-
cietãþi comerciale pentru cã nu au pus la dis-
poziþia inspectorilor de muncã toate docu-
mentele ºi informaþiile solicitate. „Atragem
atenþia, încã o datã, cã legea este foarte cla-

rã pentru toþi ºi noi o vom pune în aplicare.
Sunt cazuri, din ce în ce mai puþine, dar,
atunci când sunt depistate, vor fi tratate cu
toatã seriozitatea referitoare la metedologia
existentã din punct de vedere legal”, a mai
precizat Cãtãlin Mohora.
53.000 de lei pentru nerespectarea
„Protecþiei muncii”

În ceea ce priveºte „Securitatea ºi sãnãta-
tea în muncã”, cunoscutã îndeobºte drept
„Protecþia muncii”, au avut loc 120 de acþi-
uni, sancþiunile fiind în cuantum de 53.000
de lei, fiind dispuse ºi douã oprire de echipa-
mente de lucru, precum ºi 126 de mãsuri de
remediere, cu termene de finalizare stricte.
De asemenea, angajatorii au comunicat nouã
evenimente, unul, din pãcate, soldat cu de-
ces, iar toate cazurile sunt în plinã cercetare.

CRISTI PÃTRU
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Actorii craioveni joacã aici trei
spectacole din repertoriu: „O fur-
tunã” de William Shakespeare (re-
gia: Silviu Purcãrete), „Spargerea”
de Rãzvan Petrescu (regia: Dragoº

Copiii ºi tinerii care doresc sã îºi
petreacã timpul liber la Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri” pot ale-
ge sã se înscrie la unul sau mai mul-
te dintre cele opt ateliere de creaþie

În perioada 17-27 septembrie, la Chiºi-
nãu are loc Reuniunea Teatrelor Naþionale
– cel mai mare eveniment teatral al anului
2015 în Republica Moldova. Gãzduit de
Teatrul Naþional „Mihai Eminescu”, acesta
este organizat cu sprijinul Institutului Cul-
tural Român din Bucureºti, Institutului Cul-

tural Român „Mihai Eminescu” la Chiºinãu,
Ministerului Culturii din România ºi Minis-
terului Culturii din Republica Moldova. În
cadrul acestuia, ºase teatre naþionale din
România ºi þara-gazdã îºi prezintã produc-
þiile, între ele aflându-se ºi Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu”.

În perioada urmãtoare, Teatrul Naþional din Cra-
iova va fi prezent la mai multe festivaluri din þarã
ºi strãinãtate. Dupã reîntoarcerea de la Chiºinãu,
spectacolul „Profu’ de religie” (regia: Bobi Pri-
cop) va fi prezentat pe 30 septembrie la Festivalul
Tânãr de la Sibiu, iar pe 1 noiembrie – la ediþia I a
Festivalului Teen-Fest, organizat de Teatrul Excel-
sior (Bucureºti).

Pe 10 octombrie, multipremiatul spectacol „Profu’
de religie” va participa la Festivalul de Comedie de la
Galaþi, în timp ce „Spargerea” (regia Dragoº Alexan-

dru Muºoiu) va fi prezentat la Teatrul Ariel din Râmni-
cu Vâlcea. În perioada 23-27 noiembrie, spectacolele
„Spargerea” ºi „Iluzii”, ambele puse în scenã de Bobi
Pricop, vor participa la Festivalul Naþional de Teatru
de la  Bucureºti. De asemenea, toate cele trei specta-
cole amintite au fost invitate cu câte douã reprezenta-
þii la Teatrul Naþional din Tg. Mureº, în perioada 29
octombrie – 3 noiembrie.

Pe 2 noiembrie, Naþionalul craiovean va participa
la Festivalul Shakespeare de la Tbilisi (Georgia), cu
spectacolul „O furtunã”, în regia lui Silviu Purcãrete.

Alexandru Muºoiu) ºi „O noapte
furtunoasã” de I.L. Caragiale (re-
gia: Mircea Corniºteanu), acesta
din urmã cu douã reprezentaþii –
pe 21 ºi 22 septembrie, de la ora
19.00.

Potrivit mana-
gerului Naþionalu-
lui craiovean Mir-
cea Corniºteanu,
deplasarea la Chi-
ºinãu este realiza-
tã de peste 50 de
angajaþi ai institu-
þiei, iar trei TIR-
uri transportã de-
corurile necesare
pentru prezenta-
rea celor trei
spectacole. „Tea-
trul Naþional din
Chiºinãu ar fi vrut

ca în fiecare an sã organizeze
aceastã manifestare. Anul trecut a
fost un turneu al Teatrului Naþio-
nal din Bucureºti cu trei spectaco-
le la Chiºinãu – între care ºi unul
al meu, „Micul infern”, de Mircea
ªtefãnescu –, iar cei de acolo au
realizat un turneu de rãspuns la Bu-
cureºti anul acesta, la sfârºitul sta-
giunii trecute. În discuþiile pe care
le-am avut eu cu Petru Hadârcã,
directorul Naþionalului din Chiºi-
nãu, el ºi-a exprimat dorinþa sã joa-
ce ºi la Craiova unul sau douã
spectacole. Desigur cã am fost de
acord ºi îi vom gãzdui pe actorii
din Chiºinãu anul viitor”, a adãu-
gat Corniºteanu.

Prezente cu spectacole în Re-
publica Moldova mai sunt Teatrul
Naþional „Radu Stanca” din Sibiu,
Teatrul Naþional „Vasile Alec-

sandri” din Iaºi, Teatrul Naþional
„Ion Luca Caragiale” din Bucu-
reºti, Teatrul Naþional Radiofonic
Bucureºti ºi Teatrul Naþional „Mi-
hai Eminescu”  din Chiºinãu. La
eveniment ºi-au anunþat prezenþa
regizori de renume: Silviu Purcã-
rete, Ion Caramitru, Agnieszka Ko-
rytkowska-Mazur, Cristian Hadji-
Culea, Claudiu Goga, Alexandru
Vasilache, Dragoº Muºoiu ºi Ho-
ria Suru. Între actorii invitaþi se
numãrã  Claudiu Bleonþ, Marian
Râlea, Constantin Chiriac, Ilie

Gheorghe, Ion Colan, Haruna Con-
durache, Teodor Corban, Lari Gior-
ghescu, Petru Hadârcã, Silvia
Luca, Monica Ardeleanu, Ada
Lupu ºi alþii.

O secþiune aparte a evenimen-
tului o constituie audiþia spectaco-
lelor radio de teatru-document, de-
dicate unor destine adevãrate, mo-
dele în lupta de rezistenþã antico-
munistã sau mari personalitãþi ale
vieþii culturale, în montarea ºi pre-
zentarea Teatrului Naþional Radio-
fonic din Bucureºti.

Astãzi încep înscrierile la o nouã serie
de ateliere de creaþie ale Teatrului „Colibri”
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” orga-

nizeazã o nouã serie de ateliere de creaþie. Înscrieri
se fac începând de astãzi pânã pe 2 octombrie, prin
formular on-line, link-urile pentru fiecare atelier
în parte fiind disponibile pe site-ul instituþiei
www.teatrulcolibri.ro ºi pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/TeatrulColibri. Pentru
completarea formularului on-line, persoanele in-

teresate vor accesa link-ul dorit, vor completa da-
tele necesare ºi vor apãsa pe butonul de trimitere.
Atelierele se vor desfãºura în perioada 12 octom-
brie – 15 decembrie a.c., preþul unuia fiind 100 lei
(perioada obligatorie de achitare a taxei este 5-9
octombrie). Pentru fiecare atelier în parte existã
un numãr limitat de locuri. Toate se vor finaliza cu
o serbare-spectacol pe scena Teatrului „Colibri”.

care vor fi organizate din octombrie
pânã la jumãtatea lunii decembrie,
toate cu începere de la ora 17.00.

Lunea va avea loc atelierul „Din-
colo de poveste” (numãr participanþi:

15) coordonat de actriþa Rodica Pri-
sãcaru ºi destinat copiilor cu vârste
cuprinse între 4 ºi 7 ani, în care aceº-
tia vor descoperi tehnici de anima-
þie, vor desena personajul preferat
ºi îl vor anima ca în teatru. Marþea e
rândul „Micilor creatori” (numãr
participanþi: 10) – atelier de introdu-
cere în arta teatrului de animaþie,
pentru copiii cu vârsta între 4-6 ani,
în care coordonatorul Ionica Do-
brescu va folosi tehnici teatrale (dic-
þie, atitudine, improvizaþie, ritm, ure-
che muzicalã, lucrul cu obiecte ani-
mate, miºcare scenicã). Deschis ti-
nerilor iubitori de cinema cu vârsta
minimã de 10 ani este, tot marþea,
atelierul „Puppets Occupy Screen”
/ „Pãpuºile ocupã ecranul” (numãr
participanþi: 10), coordonat de Iu-
lia Enculescu, în cadrul cãruia aceº-
tia vor învãþa ABC-ul actoriei de film.

Miercurea va avea loc „Primul
pas pe scenã” (numãr participanþi:
10), sub coordonarea actriþei Alis

Ianoº, pentru categoria de vârstã
5-8 ani, atelier în cadrul cãruia co-
piii descoperã variate tehnici teatrale
ºi îºi pun în valoare abilitãþile artis-
tice. Joia „tureazã motoarele” „Fa-
brica de poveºti” (numãr partici-
panþi: 15), pentru copiii cu vârsta
între 3-7 ani, destinat dezvoltãrii
abilitãþilor practice ºi imaginaþiei,
stimulãrii fanteziei. Îndrumaþi de
Adriana Teodorescu, prichindeii
vor avea posibilitatea sã realizeze
colaje din diverse materiale, sã dea
formã ºi culoare ideilor. Vineri se
deschide „Bebeti – Magazinul de
teatru” (numãr participanþi: 15),
pentru copii cu vârsta între 3 ºi 6
ani. Coordonat de Laura Pumnea
ºi susþinut cu sprijinul Bebeti – pri-
mul magazin de jucãrii din lemn
pentru copii din Craiova, atelierul
înseamnã o aventurã în care copiii

dau roluri de teatru jucãriilor dragi.
Alte douã ateliere se vor desfãºu-

ra sâmbãta. Unul este „Gazetarul de
teatru” (numãr participanþi: 10),
pentru copii cu vârsta minimã 10
ani. „Gazetarul acesta este cu ochii
pe tot ce miºcã în teatru. Vede spec-
tacole ºi scrie cronici, ia interviuri,
realizeazã articole despre ºi cu ac-
tori, regizori, scenografi, oamenii din
spatele scenei. Totul pentru Gazeta
de teatru!”, explicã Laura Pumnea,
coordonator. Celãlalt se intituleazã
„Cine sunt eu!” (numãr participanþi:
20) ºi se adreseazã copiilor cu vâr-
sta între 4 ºi 7 ani. Atelierul se va
desfãºura sub coordonarea actriþei
Geo Dinescu ºi urmãreºte dezvol-
tarea personalitãþii copilului de vâr-
stã micã prin modalitãþi specifice ac-
tului de creaþie artisticã.
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Alexis Tsipras a fost reconfirmat în func-
þie, dupã ce partidul sãu a câºtigat categoric
alegerile parlamentare din Grecia. Dupã nu-
mãrarea a 99,44% din voturi, Syriza a obþi-
nut 35,47% din sufragii (ceea ce îi va aduce
145 din cele 300 de locuri din Parlament),
faþã de cele 28,09% ale partidului conserva-
tor Noua Democraþie (75 de mandate), con-

Germania condamnã organizarea
alegerilor locale în regiunile separatiste
proruse din estul Ucrainei

Germania condamnã organizarea
alegerilor locale în regiunile separatiste
proruse din estul Ucrainei ºi solicitã
conducerii de la Moscova sã se “distanþe-
ze”, avertizând cã aceste alegeri reprezintã
o încãlcare a prevederilor acordului de la
Minsk. “Considerãm anunþul organizãrii
alegerilor, aºa-zise alegeri locale, de
separatiºtii proruºi (...) unul foarte îngrijo-
rãtor. Aceste alegeri vor fi o atingere gravã
adusã acordului de la Minsk”, a declarat,
ieri, purtãtorul de cuvânt al Cancelariei
Germaniei, Steffen Seibert, în cadrul unei
conferinþe de presã. “Este regretabil cã
Rusia nu s-a distanþat de aceste planuri
pânã în prezent”, a adãugat el. Separatiºtii
din Republica Popularã autoproclamatã
Doneþk ºi cei din Republica Luhansk au
prevãzut susþinerea de scrutinuri locale pe
18 octombrie ºi pe 1 noiembrie. Potrivit
prevederilor acordului de încetare a
conflictului armat de la Minsk, definitivat
în februarie prin implicarea puternicã a
Germaniei, alegerile locale trebuie sã aibã
loc în zonele de conflict înainte de finalul
anului 2015 în conformitate cu legea
ucraineanã ºi cu normele internaþionale.
Acordul nu permite organizarea de alegeri
decise în manierã unilateralã de autoritãþi-
le separatiste proruse. Alegeri locale în
restul Ucrainei vor avea loc pe data de 25
octombrie. Tot ieri, ministrul german al
Afacerilor Externe, Frank-Walter Steinme-
ier, a solicitat conducerilor de la Kiev ºi
Moscova sã facã tot ce este necesar pentru
a se asigura cã se respectã acordul de
încetare a conflictului armat. “Încetarea
conflictului armat nu este încã asiguratã în
totalitate. Încã poate fi provocatã o
escaladã militarã”, a precizat Steinmeier.

Siria: Cel puþin 18 civili au fost uciºi
la Alep într-un nou bombardament
al armatei

Cel puþin 18 civili au fost uciºi ieri într-
un nou bombardament al armatei siriene
asupra unui cartier aflat sub controlul
rebelilor în metropola Alep (nord), a
raportat Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO). “Sunt cel puþin
18 morþi ºi zeci de rãniþi, dar ºi numeroase
persoane aflate sub dãrâmãturi”, a declarat
directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Alep,
altãdatã capitala economicã a Siriei, este
divizatã din iulie 2012 între regim (est) ºi
insurgenþi (vest). Potrivit OSDO ºi altor
organizaþii neguvernamentale, regimul lui
Bashar al-Assad bombardeazã zilnic zonele
aflate în mâinile rebelilor în acest oraº ºi în
provincie, cu barili încãrcaþi cu explozibil ºi
uneori cu rachete, care provoacã mii de
morþi ºi pagube considerabile. La rândul lor,
insurgenþii lanseazã rachete ºi obuze asupra
zonelor aflate sub controlul regimului,
acþiuni ce se soldeazã cu sute de victime. În
data de 15 septembrie, cel puþin 38 de
persoane, între care 14 copii, au fost ucise ºi
alþi 150 au fost rãnite de tiruri ale rebelilor,
într-un cartier aflat sub controlul forþelor
guvernamentale, unul dintre cele mai grave
bilanþuri ale unui bombardament al
rebelilor asupra acestei metropole.

Sute de imigranþi extracomunitari,
evacuaþi din portul francez Calais

Aproximativ 300 de imigranþi sirieni au
fost evacuaþi, ieri, dintr-un hangar al
portului francez Calais, fiind mutaþi într-o
tabãrã aflatã la periferia oraºului. “Evacua-
rea reflectã intenþia autoritãþilor franceze de
a nu permite dezvoltarea altor tabere de
refugiaþi”, a comunicat Prefectura din
Calais. Aproximativ 3.000 de imigranþi ºi
refugiaþi provenind în principal din Siria,
Sudan ºi Eritreea sunt în portul Calais,
aºteptând sã treverseze Canalul Mânecii,
spre Marea Britanie, cu feriboturi sau prin
Eurotunel. Numeroase incidente de ordine
publicã au avut loc în ultimele luni la
intrarea dinspre Franþa în Eurotunel.

Cancelarul german Angela Mer-
kel ºi preºedintele francez François
Hollande se vor adresa împreunã
Parlamentului European la data de
7 octombrie, în timpul viitoarei se-
siuni plenare de la Strasbourg, a
anunþat, ieri, Martin Schulz, pre-
ºedintele legislativului european,
iniþiatorul acestei intervenþii comu-
ne. “Este o vizitã istoricã într-o
perioadã dificilã istoric”, a apreciat
Schulz într-un comunicat, în con-
textul divizãrilor profunde între sta-
tele Uniunii Europene în ceea ce pri-
veºte rãspunsul la cea mai gravã
crizã a migranþilor ºi refugiaþilor
survenitã în Europa dupã 1945. “Uniunea
Europeanã se confruntã cu provocãri im-
portante ºi are nevoie de angajamente puter-
nice din partea conducãtorilor sãi. Este un
semnal important ca un astfel de angajament
sã fie asumat în faþa reprezentanþilor euro-
peni aleºi în mod democratic”, a subliniat

Martin Schulz în comunicat. Precedenta in-
tervenþie comunã a doi lideri german ºi fran-
cez în Parlamentul European dateazã din
1989, când în faþa eurodeputaþilor au vorbit
cancelarul Helmut Kohl ºi preºedintele Fran-
çois Mitterand. Uniunea Europeanã va orga-
niza un summit de urgenþã al Consiliului Eu-

ropean, pe 23 septembrie, pe tema
mãsurilor privind criza imigran-
þilor. Summitul extraordinar, pro-
gramat la Bruxelles, are rolul
abordãrii diferenþelor puternice
referitoare la schema de distribui-
re a 120.000 de refugiaþi. Nume-
roase state UE, în principal cen-
tral ºi est-europene, se opun co-
telor obligatorii privind distribui-
rea imigranþilor. “Convoc un sum-
mit extraordinar al Consiliului
European miercuri 23 septem-
brie, la ora 18.00, pentru a dis-
cuta despre mãsuri în contextul
crizei refugiaþilor”, a declarat

Donald Tusk, preºedintele Consiliului Eu-
ropean. Cancelarul Germaniei, Angela Mer-
kel, ºi cel al Austriei, Werner Faymann, au
cerut un summit extraordinar dupã ce Con-
siliul pentru Justiþie ºi Afaceri Interne nu a
reuºit ajungerea la o decizie privind distri-
buirea refugiaþilor.

Acþiunile Rusiei în Orientul Mijlociu “vor
fi întotdeauna responsabile”, a declarat ieri
preºedintele rus Vladimir Putin, în cadrul
unei întâlniri la Moscova cu premierul isra-
elian Benjamin Netanyahu, venit în capitala
rusã pentru a discuta mai multe probleme
legate de Siria. “În Israel sunt foarte mulþi
imigranþi din fosta URSS, aceasta pune o
pecete specialã asupra relaþiilor noastre de
stat ºi toate acþiunile Rusiei în regiune vor
fi întotdeauna responsabile”, a afirmat pre-
ºedintele rus. În acelaºi timp, liderul de la
Kremlin a subliniat cã “Siria nu are nevoie
de acþiuni militare cu Israelul” ºi cã “arma-
ta sirianã nu este în situaþia de a deschide
un al doilea front, obiectivul ei fiind acela
de a-ºi apãra propriul stat”. La rândul sãu,
premierul Netanyahu a declarat cã vizita sa
la Moscova are loc pe fondul îngrijorãrilor
statului israelian ca urmare a agravãrii si-
tuaþiei în Orientul Mijlociu. “Israelul ºi Ru-
sia au aceleaºi interese - asigurarea stabili-

dus de Vangelis Meima-
rakis. Tsipras se va coa-
liza în Parlament cu par-
tidul populist de dreapta,
ANEL, ºi va colabora cu
socialiºtii de la PASOK.
“În Europa momentului,
Grecia ºi poporul grec
sunt sinonime cu rezisten-
þa ºi demnitatea, iar
aceastã luptã va fi conti-
nuatã împreunã cu voi
pentru urmãtorii patru
ani”, a spus Tsipras în
faþa unei mulþimi de sim-

patizanþi veniþi sã sãrbãtoreascã victoria în
alegeri într-una din pieþele din centrul Ate-
nei. “Am primit un mandat clar de a elimina
corupþia sistemicã. Începând de mâine, vom
lucra pentru rezolvarea acestor probleme.
Syriza nu va fi intimidatã”, a mai afirmat
Tsipras. El a atras atenþia cã relansarea Gre-
ciei nu va veni ca prin minune, ci prin multã

muncã. “Ne aºteaptã vremuri dificile, dar,
în acelaºi timp, ne aflãm pe o bazã solidã.
Nu ne vom reveni din aceastã lupte prin mi-
nune, ci prin multã muncã”, a declarat lide-
rul Syriza. Tsipras a anunþat totodatã cã va
forma un guvern de coaliþie cu partidul su-
veranist de dreapta ANEL (Grecii Indepen-
denþi), care a fost partener al Syriza ºi în
executivul precedent. “Ne unim forþele as-
tãzi. Vom continua împreunã”, a spus Tsi-
pras de la tribunã, unde i s-a alãturat ºi Panos
Kammenos, liderul ANEL, conform imagi-
nilor transmise de televiziunile elene. “Am
primit un mandat clar de a da la o parte for-
þele care ne-au þinut pe loc”, a mai declarat
el, spunând cã se simte “rãzbunat”. Tsipras
a fãcut aparent referire la deputaþii Syriza
care s-au opus în august noului pachet de
ajutor convenit de Atena cu creditorii sãi in-
ternaþionali ºi care au pãrãsit partidul, pri-
vând Syriza de majoritatea în parlament ºi
determinându-l pe Tsipras sã demisioneze ºi
sã convoace aceste alegeri anticipate.

Putin ºi Netanyahu au discutat, la Moscova,
situaþia din Orientul Mijlociu

tãþii în Orientul Mijlociu. Sunt aici din cau-
za situaþiei grave în domeniul securitãþii,
situaþia devine din ce în ce mai gravã”, a
afirmat premierul israelian. Serviciul de pre-
sã al ºefului guvernului israelian anunþa an-
terior cã premierul Netanyahu va aborda la
Moscova problema “desfã-
ºurãrii de forþe militare ruse
în Siria” ºi “va expune ame-
ninþãrile la adresa Israelului
în urma întãririi militare pe
scena sirianã ºi a furnizãrii
de armament (miºcãrii) Hez-
bollah ºi altor organizaþii te-
roriste”. Vizita sa intervine
în contextul în care SUA
acuzã Rusia cã a desfãºurat
echipament militar ºi soldaþi
în apropiere de oraºul Lata-
kia, controlat de regimul
preºedintelui Bashar al-As-
sad, în timp ce Moscova

neagã orice consolidare a prezenþei sale
militare în Siria. Netanyahu a fost însoþit în
vizita sa la Moscova de ºeful Statului Ma-
jor israelian, generalul Gadi Eisenkot, ºi de
ºeful serviciilor de informaþii militare, ge-
neralul Herzl Halevy.
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METEO

Seninmarþi, 22 septembrie - max: 26°C - min: 14°C

$Cursul pieþei valutare din 22 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9182........39182
1 g AUR (preþ în lei)........143,2326.....1432326

1 EURO ........................... 4,4229 ............. 44229
1 lirã sterlinã................................6,0775....................60775

RECOMANDÃRI TV
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Joc periculos

Se difuzeazã la HBO, ora  20:00

Las Vegas, cu trei zile îna-
inte de Crãciun, când ora-
ºul e mort ºi deprimant... O
fatã bãtutã ºi plinã de sân-
ge - pe care o vom cunoaº-
te în curând sub numele de
HOLLY (Dominik Garcia-
Lorido) - e aruncatã dintr-o
maºinã la o curbã ºi lãsatã
sã moarã. Dar ea se încã-
pãþâneazã sã ajungã la
urgenþe, unde tot ce mai
poate spune e "Nick"...

Trei prieteni

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Când Joel (Frank Kranz) este
umilit public la televiziunea
naþionalã de cãtre "Dr. Dwayne"
Darrel Hammond), intrã într-o
depresie serioasã. Pânã când
prietenii sãi Wyatt (Kenan
Thompson) ºi Ben (Zachary
Levi) îl obligã sã vinã cu ei într-o
cãlãtorie, strãbãtând þara ca sã
îl învingã pe Dr. Dwayne. Cei trei
pornesc la drum în camioneta-
cârnat a lui Wyatt, împãrþind
gratis hot dogs prin America...

O crima cu cantec

Se difuzeazã la Prima TV,
ora   23:45

Samantha Kinsey este proprieta-
ra unei librãrii dar ºi detectiv-
amator. Ea îºi pune librãria la
dispoziþia unui trio folk/rock
faimos pe vremuri, pentru un
spectacol caritabil. Însã o crimã
o face pe Samantha sã intervinã
pentru a elucida cazul.
Regia:
Stephen Bridgewater
Cu:
Kellie Martin, Brad Rowe

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 22 septembrie

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

McDowd
1999, Canada, Familie
10:20 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
10:50 Teleshopping
11:30 Un diplomat la curþile

dorului
12:20 Vorbeºte corect!
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 Exodul o tragedie sirianã
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:10 Ceremony
2010, SUA, Comedie
00:50 Faimoºii
02:00 Vorbeºte corect!
02:05 Mãrturii pentru viitor-Dinu

C. Giurescu
02:30 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
02:55 Armãsarul sãlbatic (R)
1998, Australia, Animaþie, Aventuri
03:20 Un diplomat la curþile

dorului

TVR 1

07:00Teleshopping
08:10 Bunã dimineaþa mea
10:00 360°-GEO
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
13:40 5 minute de istorie
13:50  Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Vânãtorii de fantome
1940, SUA, Comedie, Horror
17:40 5 minute de istorie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 360°-GEO
20:10 Capitanul Jack
1999, Marea Britanie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Primaria lui Da Vinci
2005, Dramã
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:45 5 minute de istorie
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 Ferma
02:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

08:00 Lumea nouã
10:15 Pe platourile de filmare
10:45 I Origins
12:30 Pasiune
14:10 Batman, atac la Arkham
15:25 Tammy
17:00 Trecutul
19:10 Rãmâi cu mine
20:00 Joc periculos
21:30 Cei rãmaºi
00:15 Ucenic pentru crimã
02:05 2 + 2
03:50 Lupii
05:20 Pe platourile de filmare
06:00 Batman, atac la Arkham

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 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spartacus: Nisip însânge-

rat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
01:00  Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Lecþii de viaþã (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 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)
03:45 Doamne de poveste
04:30 Acasã în bucãtãrie
05:15 Doctorul casei
06:00 Daria, iubirea mea (R)

08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Ace Ventura Junior (R)
14:15 Prinþesa îndãrãtnicã (R)
16:30 La bloc
18:30 Cumplitul adevãr
20:30 Nu capitulãm!
22:30 Trei prieteni
00:30 Echipa Sfarmã-Tot (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 Tinerii justitiari
06:00 Cumplitul adevãr (R)

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!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:20 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
16:30 Focus
17:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 112 – Poliþia în acþiune (R)
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Click!
23:45 O crima cu cantec
2005, SUA, Mister
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:15 112 – Poliþia în acþiune (R)
03:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 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 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 Campionatul European

de Minifotbal: România - Scoþia
19:00 ªtiri Sport.ro
19:15 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro
05:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind

concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de te-
lefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primaria
Comunei Vîrtop, Str. Principalã,
nr.374, Vîrtop, judeþul Dolj, telefon
0251.363.508, fax: 0251.363.508,
email: mateielena36@yahoo.com.
2. Informaþii generale privind obiec-
tul concesiunii, în special descrie-
rea ºi identificarea bunului care ur-
meazã sã fie concesionat: Conce-
sionarea prin licitaþie publicã a te-
renului, în suprafaþã de 1.266 mp,
situat în Comuna Vârtop, nr.cadas-
tral 30007, teren aparþinând dome-
niului public al Comunei Vârtop, pe
o perioadã de 49 de ani, destinat
dezvoltãrii diverselor activitaþi eco-
nomice, productive, industriale, de
altã naturã, în localitate oportune
cetãþenilor localitaþii cât ºi Primãriei
prin realizarea de investiþii pentru a
se menþine în bune condiþii de igie-
nã, mediu, funcþionalitate a acestui
teren, ºi aducerea de venituri la
bugetul local al comunei. 3. Infor-
maþii privind documentaþia de atri-
buire: Documentaþia de atribuire a
fost întocmitã în conformitate cu
prevederile OUG nr. 54/2006. 3.1.
Modalitatea sau modalitãþile prin
care persoanele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire: Documen-
taþia de atribuire poate fi cumpãra-
tã din data de 22.09.2015, între orele
9.00-16.00, de la sediul Primãriei Co-
munei Vârtop. 3.2. Denumirea ºi
adresa serviciului/compartimentu-
lui din cadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar
din documentaþia de atribuire: Bi-
roul Secretar, Primãria Comunei
Vârtop, Str. Principalã, nr. 374, Vâr-

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

top, Jud. Dolj. 3.3. Costul ºi condiþii-
le de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 54/2006: Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanþei de
urgenþã nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bu-
nuri prorpietate publicã, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 22/2007 cos-
tul documentaþiei de atribuire pen-
tru obþinerea acestui exemplar 50Lei
care va fi achitatã la casieria din se-
diul Primãriei Vârtop. 3.4. Data limitã
pentru solicitarea clarificãrilor: 30/09/
2015, ora 12.00. 4.Informaþii privind
ofertele: Ofertele vor conþine cerin-
þele specificate prin documentaþia de
atribuire ºi instrucþiunile privind mo-
dul de elaborare ºi prezentarea ofer-
telor. 4.1.Data limitã de depunere a
ofertelor: 16/10/2015, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primãria Comunei Vârtop,
Str.Principalã, nr. 374, Vârtop, Jud.
Dolj. 4.3. Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã:
Oferta trebuie depusã în douã exem-
plare. 5. Data ºi locul la care se va
desfãºura sedinþa publicã de deschi-
dere a ofertelor: 19/10/2015, ora 10.00,
la Sala de ºedinþã a Primãriei Vâr-
top, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adre-
sa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei com-
petente în soluþionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea in-
stanþei: Tribunalul Dolj, Secþia de
Contencios Administrativ, Str. Bres-
tei, nr. 12, telefon 0251/418.612, fax:
0251/419.851, tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cã-
tre instituþiile abilitate, în vederea
publicãrii: 18/09/2015. 
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ANUNÞ

 Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  1 post  vacant
de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post de conservator, grad profesional IA, studii supe-
rioare, pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de
execuþie din cadrul Serviciului de Evidenþã, Conservare ºi in-
vestigaþii ale patrimoniului cultural naþional al  Muzeului Ol-
teniei Craiova.

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-    22 septembrie  2015, afiºarea  Anunþului  cu  datele

concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa
ªapcã nr.8 ºi solicitarea publicãrii anunþului privind con-
cursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Co-
tidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-     22 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015, perioada de
depunere a dosarelor la sediul Extindere

Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu
nr.14, la secretariat;

- 01 octombrie 2015  perioada de selecþie a dosarelor de
înscriere ;

- 14 octombrie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la sediul
Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei

Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 19 octombrie 2015, ora 10.00, probã interviu la sediul

Extindere Istorie al Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14 ;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi

documentele dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul
Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

 Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  2 posturi  va-
cante de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi de muzeograf debutant, cu studii superioare,
pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execu-
þie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a  Muzeului Olte-
niei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-     22 septembrie  2015, afiºarea  Anunþului  cu  datele

concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Po-
pa ªapcã nr.8 ºi solicitarea publicãrii anunþului privind con-
cursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Co-
tidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-     22 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015, perioada
de depunere a dosarelor la sediul Extindere

Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu
nr.14, la secretariat;

- 01 octombrie 2015  perioada de selecþie a dosarelor de
înscriere ;

- 14 octombrie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la sediul
Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei

Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 19 octombrie 2015, ora 10.00, probã interviu la sediul

Extindere Istorie al Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14 ;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi
documentele dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul
Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri 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 deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate Braz-
dã parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã Catar-
giu. Telefon: 0722/297.009.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.

Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã (va-
riante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 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 nego-
ciabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
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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.

     TERMO CRAIOVA SRL cu sediul în
Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 14, or-
ganizeazã litcitaþie publicã in data de 25 sep-
tembrie 2015, în vederea vânzãrii urmãtoa-
relor mijloace fixe aprobate la casare:

Nr. Crt. Denumire mijloc fix U.M.  Cantitatea      P.U.(lei)
1 Motocompresor Buc. 1      5.700
2 Grup sudurã Buc. 1      5.909

cu motor termic
3 Pompã Honda ABL 50 Buc. 2      1.349

        Relaþii suplimentare la telefon: 0251599388
interior Serviciul Tehnic.

Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Telefon:
0752/234.638.
Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pentru pro-
gramul Rabla. 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON ne-
gociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

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

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic proprie-
tar auto TICO, euro 2, sau
MATIZ, euro 4. Telefon: 0771/
290.539; 0351/460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel.
0769/694.215, 0251/
450.044.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire co-
pii, douã roþi 155/13, tele-
scoape Tico spate, piei bo-
vinã, prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.

Vând capre de rasã. Tele-
fon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color
102 cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã suprapu-
sã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Douã locuri de veci, Sineas-
ca. Telefon: 0733/065.141.

Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Fi-
liphs 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto-
.Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.

Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5
sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon: 0351/
455.617.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 22 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:

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.

Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon: 0251/
412.966.

În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãta-
te tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, ex-
clus Catargiu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon:0768/235.909

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela, tot confor-
tul, etaj 3, centralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0761/
634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã 1Mai,
mobilatã, exclus elevi. Tele-
fon: 0729/684.222.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
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 mobila-
tã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensionarã
pentru supravieþuire. Tele-
fon: 0762/728.493.

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Tele-
fon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru biblio-
tecã. Telefon: 0351/449.469.
Caut o persoanã care sã mã
îngroape. Îi plãtesc dãrile blo-
cului, îi rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon: 0762/728.493.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Primul meci al noului sezon bas-
chetbalistic din Bãnie este unul de
galã, fiindcã SCMU Craiova pri-
meºte vizita rivalei Steaua Exim-
bank Bucureºti. Oaspeþii sunt per-
cepuþi ca favoriþi principali la titlu
în sezonul actual, ei beneficiind ºi
de suportul galeriei steliste de fot-
bal, care s-a reorientat cãtre alte
sporturi, dupã pierderea siglei ori-
ginale de cãtre echipa lui Becali.
Directorul SCM Craiova, Marius
Barcan, promite un sezon mai bun
al echipei de baschet, dupã ce anul
trecut nu s-a reuºit calificarea în
play-off. „Noul sezon va fi altfel
de cele de pânã acum, fiindcã ne
propunem sã facem performanþã.
Sperãm sã nu mai avem parte de
accidentãri, fiindcã avem certitu-
dinea cã jucãtorii vor da totul pe
teren, sunt niºte adevãraþi luptã-
tori” a precizat Marius Barcan în
conferinþa care a prefaþat ºi der-
by-ul cu Steaua. Antrenorul Oliver
Popovic cunoaºte anvergura lotu-
lui Stelei ºi sperã ca suportul pu-

Sezonul baschetbalistic debuteazãSezonul baschetbalistic debuteazãSezonul baschetbalistic debuteazãSezonul baschetbalistic debuteazãSezonul baschetbalistic debuteazã
cu un derby în Polivalentãcu un derby în Polivalentãcu un derby în Polivalentãcu un derby în Polivalentãcu un derby în Polivalentã

SCMU Craiova întâlneºte în seara aceasta, de la ora 19.30,
pe Steaua Eximbank Bucureºti, în Cupa României

blicului din Bãnie sã fie la cel mai
înalt nivel. „Suntem în faþa primu-
lui meci al sezonului, care va fi unul
greu, fiindcã întâlnim o echipã
foarte bunã, poate cea mai bunã
din România, care are un antrenor
capabil (Hristu ªapera, n.r.). Am
operat ºi câteva schimbãri în lot
în ultima perioadã, pentru a ajun-
ge în cea mai bunã formulã posi-
bilã ºi a ne atinge obiectivele. Spe-
rãm ca fanii sã ne susþinã în nu-
mãr mare” a spus tehnicianul sârb,
care a explicat ºi surprinzãtoarea
decizie de a renunþa la Zlatko Jo-
vanovic, compensatã, se pare, de
venirea americanului Westley Joh-
nson: „Jovanovic este un jucãtor
bun, dar nu s-a pliat pe modulul
nostru tactic, Johnson s-a adaptat
mult mai bine ºi cred cã ne va aju-
ta mult mai mult”.

Burlacu: „Nu mã sperie Steaua,
vreau în Final Four”

Cel mai important jucãtor adus
în vara aceasta la SCMU Craio-

va, Cãtãlin Burlacu, ºi coechipie-
rul sãu Djordje Micic au pãreri
diferite despre adversarul din sea-
ra aceasta, primul considerând
pozitivã întâlnirea cu o echipã de
talie, iar sârbul crede cã SCMU
Craiova a avut mare ghinion la
tragerea la sorþi a primului tur din
Cupa României. „Mã bucur cã
întâlnim o formaþie puternicã, noi
avem mentalitate de învingãtori
ºi le promitem fanilor cã vom
arãta asta pe teren. Am fãcut
ajustãrile necesare ºi ne dorim
accederea în fazele superioare
ale Cupei României, respectiv în
Final Four. Eu sunt obiºnuit sã
lupt pentru cupã ºi campionat,
aºa cã nu mã sperie Steaua, in-
diferent de cota pe care o are” a
declarat Burlacu. „Nu am avut
noroc la tragerea la sorþi, fiind-
cã Steaua este o echipã foarte
bunã, de cupe europene. Ne-am
pregãtit bine totuºi ºi vom vedea
în meciurile oficiale unde ne
aflãm” a adãugat Djordje Micic,

unul dintre puþinii jucãtori de bazã
care s-au regãsit ºi anul trecut
în lotul Craiovei.

În celelalte meciuri din primul
tur al Cupei se întâlnesc: BC Ti-
miºoara - Energia Tg. Jiu, BC
Mureº - CSU Atlassib Sibiu,
BCMU Piteºti – Dinamo, „U” BT
Cluj-Napoca - Phoenix Galaþi,
CSM U Oradea - Gaz Metan Me-
diaº. În sferturi vor accede opt
echipe, cele ºase care câºtigã

“dublele” din prima fazã ºi alte
douã echipe care obþin statutul de
“lucky looser”, pentru care se va
þine cont, în ordine, de: coeficien-
tul de victorii la numãrul de jo-
curi,  coºaveraj,  numãrul de
puncte marcate. Pentru actualul
sezon al Cupei s-a decis ca pe
foaia de arbitraj sã se înscrie
maxim 6 jucãtori strãini, iar mi-
nim 2 români trebuie sã se afle
pe teren pe toatã durata jocului.

Echipa femininã de vo-
lei a Craiovei este gazdã
la turneul memorial „Ion
Constantinescu”, ediþia a
cincea, organizat mier-
curi, joi ºi vineri în sala
din Valea Vlãicii, cea care
ºi poartã numele fostului
mare om de sport. La
competiþie mai participã
echipele: Penicilina Iaºi,
„U” Cluj ºi CSM Bucu-
reºti. Programul este:
miercuri: SCMU Craiova
– „U” Cluj (ora 17), CSM
Bucureºti – Penicilina Iaºi
(ora 19), joi: SCMU Cra-
iova – Penicilina Iaºi (ora 17),
CSM Bucureºti – U” Cluj, (ora 19),
vineri: „U” Cluj – Penicilina Iaºi
(ora 10), SCMU Craiova – CSM
Bucureºti (ora 12).

„Este un prilej bun pentru a ne
verifica potenþialul dupã perioada

Voleibalistele din Bãnie participã
la Cupa „Ion Constantinescu”

de pregãtire fizicã, este un turneu
bun pentru a ne consolida relaþiile
de joc ºi de a ne testa în perspecti-
va noului campionat, în care avem
ca obiectiv tot salvarea de la retro-
gradare. Cupa României, în care
vom întâlni în primul tur Lugojul,

nu este un obiectiv
pentru noi, fiindcã în
urmãtoarea rundã am
întâlni echipa cam-
pioanã, Alba Blaj. Faþã
de anul trecut avem un
lot mai tânãr, cu doar
3 titulare rãmase” a de-
clarat antrenorul echi-
pei din Bãnie, Alexan-
dru Cozma. Cãpitanul
Adina Stanciu a adãu-
gat: „Ne aflãm la al doi-
lea turneu de pregãti-
re, în urma cãruia spe-
rãm sã acumulãm la
capitolul omogenitate

ºi sã pregãtim bine campionatul.
Pentru mine a fost o provocare
transferul la Craiova de la campioa-
na Alba Blaj, fiindcã aici pot sã joc
mai mult ºi am întâlnit oameni de-
osebiþi, care m-au ajutat sã mã aco-
modez foarte bine”.

Selecþionerul naþionalei României, Anghel Iordãnes-
cu, a convocat de principiu 19 jucãtori din strãinãtate
pentru partidele cu reprezentativele Finlandei ºi Insu-
lelor Feroe, ultimele din preliminariile Campionatului
European din 2016. Cei 19 stranieri convocaþi sunt
urmãtorii: portari: Ciprian Tãtãruºanu (AC Fiorenti-
na), Costel Pantilimon (Sunderland); fundaºi: Alexan-
dru Mãþel (Dinamo Zagreb), Vlad Chiricheº (SSC
Napoli), Dragoº Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moþi
(Ludogoreþ Razgrad), Dorin Goian (Asteras Tripo-
lis), Rãzvan Raþ (Rayo Vallecano), Laszlo Sepsi (FC

Iordãnescu a chemat 19 stranieri pentru
meciurile decisive cu Finlanda ºi Feroe

Nurnberg); mijlocaºi: Mihai Pintilii (Hapoel Tel Aviv),
Andrei Prepeliþã (Ludogoreþ Razgrad), Ovidiu Hoban
(Hapoel Be’er Sheva), Lucian Sânmãrtean (Al Ittihad),
Gabriel Torje (Osmanlispor), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart), Cristian Tãnase (Tianjin Teda); atacanþi:
Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Claudiu Keºeru (Lu-
dogoreþ Razgrad), Florin Andone (Cordoba). Lista
definitivã a stranierilor va fi anunþatã pe 2 octombrie.
România va întâlni Finlanda, pe Arena Naþionalã, în 8
octombrie, de la ora 21.45, iar trei zile mai târziu va
juca, la Torshavn, de la ora 19.00, cu Insulele Feroe.

Fostul jucãtor ºi antrenor
al Universitãþii Craiova,
ªtefan Stoica, este noul se-
lecþioner al Republicii Moldo-
va, care s-a despãrþit de
curând de Alexandru Curte-
ian. Acesta din urmã nu a
reuºit sã obþinã nicio victorie
în cele 10 meciuri disputate,
adunând doar 4 egaluri.-
 „Mourinho din Bãnie” îºi va
pãstra ºi funcþia de antrenor
principal la Zimbru Chiºinãu,

Fane Stoica va fi
selecþionerul Moldovei

liderul  campionatului de
peste Prut. ªtefan Stoica (48
de ani) se va ocupa de
naþionala Moldovei pânã la
finalul actualelor preliminarii
pentru Campionatul European
din 2016. Fãrã victorie în
calificãri, moldovenii se aflã
pe ultimul loc în Grupa G,
cu numai douã puncte ºi  mai
au douã meciuri: cu Rusia ºi
cu Suedia, ambele în oc-
tombrie.

În perioada, 18-20 septembrie,
în complexul sportiv Sydney Iz-
vorani, s-a desfãºurat faza naþi-
onalã a Cupei I.P.A. România la
fotbal pe teren redus, la care au
participat 8 echipe ale structuri-
lor membre I.P.A.(poliþie, jan-
darmi, poliþie de frontierã ºi pe-
nitenciare) din Bucureºti ºi jude-
þele Suceava, Prahova, Cluj, Alba,
Bihor  ºi Constanþa, respectiv
câºtigãtoarele fazelor zonale.
Dacã anul trecut echipa poliþiºti-
lor doljeni s-a clasat pe poziþia a
doua, anul acesta a reuºit sã-ºi
adjudece trofeul. S-a jucat în sis-
tem de douã grupe, echipele au
fost formate din 6 jucãtori (5 + 1
portar), iar la finalul turneului
echipa poliþiei doljene a ocupat
primul loc pe podium, dupã un
parcurs impecabil, cu 5 victorii.
Dupã 3 victorii categorice în gru-

Poliþiºtii doljeni,
campioni naþionali

pã, în faþa formaþiilor din Alba,
Bihor ºi Constanþa, echipa Dol-
jului a ajuns în semifinalã, unde
a întâlnit echipa IPA Suceava, pe
care a surclasat-o, scor 5-0. Fi-
nala a fost disputatã in compania
echipei de fotbal a Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Constan-
þa, victoria revenind jucãtorilor
doljeni, dupã un meci echilibrat,
câºtigat cu scorul de 1-0. Echi-
pa a fost antrenatã ºi coordonatã
în teren de cãtre asp Budricã
Gheorghe, poarta a fost apãratã
de asa Ilie Alin ºi as Surcel Doru,
jucãtorii fiind: asa Ilie Mircea, asa
Popescu Victoraº, ap Niculin
Alin, as Dinuicã Laurenþiu, ap
Bortofleac Marius, ap ªtoiu Bog-
dan, asa Prunã Radu, Asp Pãtru
Constantin, ag Sãlcianu Ionuþ,
scms. Stuparu Constantin ºi
cms. Cãlãraºanu Cãtãlin.
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1. Astra 11 6 3 2 21-16 21
2. Viitorul 11 5 5 1 20-10 20
3. Pandurii 11 5 4 2 14-11 19
4. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
5. ASA 11 4 5 2 11-7 17
6. Steaua 10 4 4 2 9-6 16
7. Craiova 11 4 3 4 11-9 15
8. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 13
9. ACS Poli 11 3 3 5 6-12 12
10. CSMS Iaºi 11 3 3 5 6-13 12
11. Concordia 10 2 3 5 10-13 9
12. Botoºani 11 1 5 5 7-13 8
13. Voluntari 11 0 5 6 6-17 5
14. Petrolul 11 1 5 5 7-12 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XI-a
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara 0-0
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº 2-0
Au marcat: Nicoarã 10, Hora 78.
CSMS Iaºi - FC Viitorul 0-0
CFR Cluj - Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Jakolis 6 / Alibec 51.
Petrolul Ploieºti – “U” Craiova 0-1
A marcat: Ivan 2.
FC Botoºani – Dinamo 1-1
Au marcat: Cabrera 27 / Essombe 45.
Meciul Steaua - Concordia Chiajna s-a jucat asearã.

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

La finalul partidei de la Ploieºti,
banca tehnicã ºi jucãtorii Univer-
sitãþii Craiova oscilau în a se bu-
cura pentru succesul ºi a verifica
starea de sãnãtate a jucãtorilor. Asta
pentru cã doi dintre titulari, Kay ºi
Ivan, au ieºit de pe teren acciden-
taþi în debutul reprizei secunde, iar
Bawab s-a accidentat ºi el la ulti-
ma fazã. Zlatinski a fost eliminat,
însã el a provocat al doilea galben,
tocmai pentru a lipsi în partida de
Cupã, de la Bacãu ºi nu în meciul
de campionat cu Pandurii. Atacan-
tul Costin Curelea pretinde cã dupã
plecarea lui Sorin Cârþu nu s-a
schimbat nimic, doar cã echipa nu
mai are ghinionul din primele eta-
pe. „Vrem sã redevenim echipa de
anul trecut. Ne dorim sã intrãm în
zona play-off-ului, pentru cã aco-
lo ne este locul. Credem cã am
practicat încã de la începutul cam-
pionatului un joc bun, dar nu am

Mâine
SC Bacãu – „U” Craiova – ora 16.30
Unirea Brânceni – Astra, ora 16.30
Rapid Suceava – FC Braºov, ora 16.30
FCM Baia Mare – FC Voluntari, ora 16.30
CS Mioveni – FC Botoºani, ora 16.30
Unirea Tãrlungeni – Petrolul, ora 20
Ripensia Timiºoara – Viitorul, ora 20

Joi
ASA II – Concordia Chiajna, ora 16.30
Dacia Unirea Brãila – Dinamo, ora 16.30
„U” Cluj – Steaua, ora 20.30

Sãndoi: „Mai avem
doar 18 jucãtori
mari ºi laþi”

Antrenorul principal Emil
Sãndoi s-a declarat mulþumit de
prestaþia echipei în meciul de la
Ploieºti, dar în acelaºi timp este
îngrijorat în privinþa stãrii de
sãnãtate a unor jucãtori, în con-
diþiile în care lotul este unul
destul de restrâns. „Am reuºit
sã înscriem relativ repede ºi mã
bucur foarte mult pentru Ivan,
a fãcut o partidã foarte bunã ºi
îmi pare rãu cã s-a accidentat
pe parcurs. Mâine o sã vedem
un buletin al analizelor medica-
le, sperãm sã nu fie ceva grav,
pentru cã noi avem 18 jucãtori
mari ºi laþi, ºi pentru meciul de
Cupã am chemat doi jucãtori de
la echipa a doua. Ne-am mai cre-
at câteva ocazii de a marca pe
parcurs ºi cred cã am fi putut sã
mãrim diferenþa în primele 15-
20 de minute. Am avut o pose-
sie destul de bunã, adversarii nu
s-au apropiat periculos. În a
doua reprizã, odatã cu trecerea
timpului am fost nevoiþi sã ce-
dãm deliberat teren, am fost obli-
gaþi sã facem douã schimbãri din
cauza unor accidentãri. ªi noi ne
pregãtim pe terenuri improprii,
ºtim cã trebuiesc fãcute sacrifi-
cii pentru construirea noului
stadion, dar sperãm sã le facem
cu folos. La Zlatinski nu e nici
o problemã, o sã stea în Cupã.
Oricum, în jocul de Cupã nu
vrem sã folosim toþi jucãtorii, o
sã rulãm puþin lotul. În ultime-
le etape nu am mai avut ghinio-
nul teribil sã ratãm atât de mult.
Este a treia victorie consecuti-
vã, am urcat ºi în clasament, ne-
am apropiat de loculrile de play-
off ºi sperãm sã obþinem cât mai
multe puncte în continuare. Fe-
licit jucãtorii pentru dãruire“ a
spus Sãndoi.

sportsportsportsportsport

Dupã trei succese la rând în Liga I,
Universitatea Craiova s-a apropiat
de locurile de play-off, acolo unde
considerã cã meritã sã ajungã

reuºit sã câºtigãm din mai multe
motive. Ne facem în continuare
jocul ºi se pare cã acum am ºi
marcat ºi astfel am câºtigat. Era
important sã legãm victoriile ºi
vom evolua cu un moral bun în
continuare. Lucrurile nu s-au
schimbat de la plecarea lui Sorin
Cârþu, dar probabil cã a apãrut ºi
norocul. Noi am tot zis cã în pri-
mele etape am avut mult ghinion.
A rãmas Emil Sãndoi la echipã ºi
este practic acelaºi lucru. Nu-i
simþim lipsa lui Sorin Cârþu, pen-
tru cã ºtim cã este alãturi de noi. A
trecut pe la noi, la antrenamente,
ne-a îmbãrbãtat ºi probabil cã dis-
cutã cu Emil Sãndoi ºi sperãm sã
fie în continuare alãturi de noi,
mãcar cu sufletul. A fost în avan-
tajul nostru cã am marcat foarte
repede, s-a schimbat puþin jocul,
apoi a trebuit sã þinem mai mult de
minge ºi sã jucãm la rezultat, dar

am mai avut ocazii ºi puteam sã
mai înscriem un gol sau douã. Pan-
durii este una dintre echipele pe
care noi ne dorim sã o scoatem din
play-off ºi sã intrãm în locul ei. Va
fi greu, pentru cã ºi ei sunt în for-
mã, dar pânã la urmã jucãm acasã
ºi uitaþi ce suporteri frumoºi avem,
cum vin ºi ne încurajeazã ºi în de-
plasare, ºi atunci ne va fi mult mai
uºor“ a spus vârful de 30 de ani.

Bawab: „. A fost un meci greu,
fiindcã a lipsit iarba”

Thaer Bawab a fost faultat în
careul advers în repriza secundã
de Benga, dar centralul nu a dictat
penalty. Dupã meci, iordanianul n-
a discutat despre acea fazã, dar a
menþionat cã s-a accidentat la ulti-
ma acþiune de joc. „Noi veneam
dupã douã victorii ºi ne doream
foarte tare sã câºtigãm, mai ales
cã ºtiam cã situaþia lor este foarte
complicatã. Felicit toþi colegii, pen-
tru cã împreunã am fãcut un meci
superb. M-am accidentat la ultima
fazã, la genunchi. Sper sã nu fie
nimic grav, nici la mine ori la Ivan
ºi Kay. A fost un meci greu ºi din
cauza faptului cã a lipsit iarba de
pe teren. Dar noi ne-am adaptat mai
bine, am ºtiut sã fim uniþi ºi astfel
ne-am impus. Trebuie sã conti-
nuãm seria rezultatelor pozitive

miercuri, deoarece Cupa României
este un drum scurt spre Europa
League. Obiectivul primordial rã-
mâne campionatul, iar sâmbãtã, cu
Pandurii ne dorim sã vinã lume
multã la stadion sã câºtigãm îm-
preunã“ a spus atacantul.

Ivan ºi-ar dori sã joace
la o echipã din Bucureºti

Cel mai în formã jucãtor al Cra-
iovei, Andrei Ivan, spune cã ºi-ar
dori sã pãrãseascã echipa din Bãnie
la finalul actualului sezon, fiind de
acord chiar cu un transfer la for-
maþiile din capitalã: „Îmi doream
foarte tare sã marchez. M-a ambi-
þionat ºi declaraþia lui Pecanha, care
a spus cã nu o sã-i dau gol. Sunt
foarte bucuros cã am marcat al
doilea gol la rând ºi cã prin reuºita
mea am adus victoria Universitãþii.
Trebuie sã o þinem tot aºa, sã le-
gãm victoriile. Am fãcut entorsã, dar
nu este grav, sper sã revin repede.
Sper sã mai joc un an dupã care sã
mã transfer undeva afarã. În cazul
în care o echipã din Capitalã mã
doreºte iar cluburile se înþeleg va fi
ok, dar eu aº vrea sã merg într-un
campionat din afarã” a spus atacan-
tul de 18 ani. Accidentarea lui Ivan
nu este gravã, el fiind apt chiar pen-
tru meciul de mâine, din Cupa Ro-
mâniei, cu SC Bacãu.

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Alb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbatAlb-albaºtrii pretind cã nu s-a schimbat
jocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci noroculjocul, ci norocul

Cupa României –
„ºaisprezecimi”

Astãzi
UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii, ora 16
Viitorul II – Academica Clinceni, ora 16.30
CS Baloteºti – CFR Cluj, ora 16.30
Bucovina Pojorâta – ASA, ora 16.30
ACS Berceni – CSMS Iaºi, ora 18
CSM Rm. Vâlcea – ACS Poli, ora 20


