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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dupã ce l-am votat, Popescu a
intrat în pâine, iar noi am pus-o
de mãmãligã.
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Despre primul tren electric românesc,
Hyperion Softronic, se ºtie în toatã
þarã. De la prim-ministrul Ponta la
cãlãtorii de rând spre Braºov sau Con-
stanþa, impresia este reconfortantã.
Ieri a venit rândul conducerii Consi-
liului Concurenþei sã efectueze o vizi-
tã de lucru la Compania de transport
feroviar Softronic din Craiova. Linii-

le automate de producþie,
prototipurile de motoare
brevetate la OSIM ºi circui-
tul aproape integrat de fabri-
caþie au fost peste aºteptãrile
membrilor delegaþiei.
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Miºcare
pentru sãnãtate

ªtirea caldã a ultimelor zile este legatã
de scandalul Volkswagen, de o amploare ine-
ditã. Afacerea a început în 2013 când profe-
sorul Gregory J. Thomson, de la Universita-
tea Virginia Occidentalã din SUA, a proce-
dat la o serie de teste la 3 autoturisme dife-
rite – Volkswagen Jetta, Volkswagen Pas-
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sat ºi BMW 15 – pentru a mãsura poluare
emisã de motoarele acestora în condiþii de
utilizare realã. Potrivit ONG-ului care a con-
tribuit la dezvãluirea scandalului, Interna-
tional Council of Clean Transportation, nu
este exclus ca Volkswagen sã fi recurs la
aceleaºi tehnici de disimulare ºi în Europa.
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ªtirea caldã a ultimelor zile
este legatã de scandalul Vol-
kswagen, de o amploare inedi-
tã. Afacerea a început în 2013
când profesorul Gregory J.
Thomson, de la Universitatea
Virginia Occidentalã din SUA,
a procedat la o serie de teste la
3 autoturisme diferite – Vol-
kswagen Jetta, Volkswagen
Passat ºi BMW 15 – pentru a
mãsura poluare emisã de mo-
toarele acestora în condiþii de
utilizare realã. Potrivit ONG-
ului care a contribuit la dezvã-
luirea scandalului, International
Council of Clean Transporta-
tion, nu este exclus ca Volkswa-
gen sã fi recurs la aceleaºi teh-
nici de disimulare ºi în Europa.
Constructorul german a admis,
duminicã, cã 11 milioane de au-
toturisme, distribuite în întrea-
ga lume, au fost echipate cu in-

MIRCEA CANÞÃR
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stalaþii de mistificare a testelor
antipoluare, descoperite cum
spuneam în SUA. Diferenþa
frapantã, între valorile rezulta-
te la control ºi cele din timpul
funcþionãrii reale a autotorisme-
lor a fost constatatã ºi însuºitã,
menþioneazã comunicatul Vol-
kswagen, casa mamã ºi a mãr-
cilor Audi, Skoda, Seat sau Por-
sche. Trucajul care viza defor-
marea testelor antipoluare, ra-
portate la motorul diesel de ti-
pul EA189, a fost fãcut public
vineri de autoritãþile americane.
Germania a dispus teste, la fel
ºi Coreea de Sud, însã o anche-
tã penalã ar putea fi deschisã
în SUA, în timp ce Franþa re-
clamã deja o investigare la ni-
vel european în afacerea “die-
sel trucat”. Dar Volkswagen a
luat-o înainte ºi precizeazã în
comunicatul sãu cã “grupul lu-

creazã cu îndârjire la eliminarea
oricãrei anomalii”. Ar putea plãti
însã pânã la 18 miliarde dolari
(16 miliarde euro) amendã, fãrã
a mai pune la socotealã costul
unor eventuale proceduri în jus-
tiþie, ceea ce va amputa serios
beneficiul anual al gigantului au-
tomobilistic, cu o cifrã de afa-
ceri pe anul trecut de 200 mili-
arde dolari ºi 600.000 salariaþi în
lume. În primul semestru al
acestui an grupul Volkswagen a
vândut 5 milioane autoturisme în
lume, devansând Toyota, numã-
rul unu mondial. Potrivit presei
germane, membrii consiliului de
supraveghere se reunesc astãzi
la Volksburg, sediul societãþii, ºi
patronul Martin Winterkorn (68
ani), la conducere din 2007, va
aduce explicaþii. Teoretic, con-
tractul sãu urma sã fie prelungit
pânã la finele anului 2018, dar

nimic nu mai este sigur în actua-
lele circumstanþe, ºi deja se vor-
beºte cã va fi înlocuit cu Mat-
thias Muller, patronul Porsche,
filiala Volkswagen. Olaf Lies,
ministrul economiei landului Sa-
xonia inferioarã, membru al con-
siliului de supraveghere, a pre-
venit cã ar putea cãdea capete
în aceastã afacere. Cursul la
bursã, pentru fiecare acþiune a
scãzut ieri cu 20%, dupã ce luni
scãzuse cu 15%. Pierderile se
duc deja undeva la 14 miliarde
euro. “Este o enormã loviturã
pentru industria Germaniei”,
a mãrturisit deputatul bavarez
Max Straubinger. Nu este exclus
ca Volkswagen sã fi recurs la
aceeaºi logisticã extrem de so-
fisticatã instalatã pe motoarele
diesel ºi în Europa. Aceasta poa-
te dezactiva limitarea de emisi-
uni poluante pe timpul utilizãrii

normale ºi activarea în timpul tes-
telor. Berlinul a dispus deja teste
aprofundate la toate motoarele
diesel marca Volkswagen, iar
cancelarul Angela Merkel a soli-
citat “o totalã transparenþã ºi ex-
plicaþii rapide”. Scandalul este
imens, din moment ce Italia, prin
vocea ministrului Transporturilor,
a anunþat, la rândul sãu, deschi-
derea unei anchete. Afacerea va
avea consecinþe financiare con-
siderabile pentru gigantul Vol-
kswagen, încã neestimate, susþin
specialiºtii în materie. Oricum
imaginea ºi credibilitatea Vol-
kswagen în lume sunt serios
zdruncinate. Potrivit autoritãþilor
americane, 482.000 de autoturis-
me marca Volkswagen ºi Audi,
construite între 2009 - 2015, vân-
dute în SUA, au fost echipate cu
instalaþii de mistificare a testelor
antipoluare.

Platoul cel nou va fi ridicat pe
acelaºi amplasament, respectiv la
intersecþia strãzilor „Dezrobirii” ºi
„Traian Lalescu”. Potrivit autori-
tãþilor, construcþia va adãposti ta-
rabele de legume ºi fructe, dând
posibilitatea comercianþilor sã-ºi
desfãºoare activitatea în condiþii
mai bune, feriþi de ploaie sau zã-
padã, faþã de momentul actual,
când comercializarea se face pe
un platou deschis. „Investiþia va
fi suportatã integral din bugetul
societãþii noastre ºi ar urma sã fie
finalizatã pânã la finele acestui
an”, a precizat Adrian Dinu, pur-
tãtor de cuvânt al SC Pieþe ºi
Târguri SRL Craiova.

SC Pieþe ºi Târguri dã startul modernizãrii Pieþei Dezrobirii, lansând în
aceste zile licitaþia pentru execuþia noului platou agroalimentar. Investiþia
este estimatã la suma de 100.000 de lei, banii fiind alocaþi în întregime din
bugetul propriu al societãþii care administreazã pieþele din Craiova.

O piaþã de tip
open-space

Potrivit reprezentanþilor Pieþe-
lor, noua halã, de tip open-spa-
ce, va avea o structurã metalicã
ºi un acoperiº în patru ape, din
panouri termoizolante. Învelitoa-
rea va fi prevãzutã cu parazãpezi
ºi sistem de scurgere a apelor
(jgheaburi ºi burlane metalice).
Platoul agroalimentar va dispune
de alimentare cu apã, canalizare
ºi alimentare cu electricitate, ilu-
minatul urmând sã fie asigurat cu
tuburi fluorescente. În cadrul pro-
iectului ar mai urma sã fie ame-
najatã o alee auto, dar ºi douã lo-

curi de parcare cu acces din stra-
da „Dezrobirii”. Durata de exe-
cuþie este de cinci luni, dar se
doreºte sã se finalizeze pânã la
sfârºitul acestui an.

O lucrare de
100.000 de lei,
din buget propriu

O altã piaþã care va fi reabili-
tatã cu bani de la bugetul Pieþelor
este cea din zona Gãrii Craiova.
Deºi studiile de fezabilitate ale
ambelor pieþe au fost aprobate
împreunã, la mijlocul acestei veri,
aceastã lucrare nu este atât de
avansatã. Deºi se vorbeºte de o

lunã despre reconstrucþia pieþei,
licitaþia nu a fost deocamdatã lan-
satã. Potrivit proiectului, Piaþa
Gãrii va avea o formã pãtratã ºi
va fi împrejmuitã cu panouri ter-
moizolante de tip sandwich. Pe
laterale se vor gãsi spaþii comer-
ciale, iar pe latura care va închi-
de litera „U” vor fi construit un
galantar pentru brânzã ºi lapte,
precum ºi sediul administraþiei.

Piaþa Gãrii
mai aºteaptã

Costurile lucrãrilor de moder-
nizare a celor douã pieþe, aºa
cum au fost votate de consilierii
locali odatã cu studiile de feza-
bilitate, ar urma sã se ridice la
suma totalã de 874.280 de lei.
Reprezentanþii Pieþelor au anun-
þat cã valoarea Pieþei Dezrobirii,

prima care va fi scoasã la licita-
þie, trebuie sã fie în limita a
100.000 de lei. Restul de bani,
care au fost prevãzuþi ºi în bu-
getul de investiþii al SC Pieþe ºi
Târguri SRL Craiova, va fi alo-
cat pentru lucrãrile care se vor
face la Piaþa Gãrii, acolo unde
se are în vedere o reconstrucþie
de la zero a spaþiului agroalimen-
tar. Construcþia va semãna cu
Hala Mãcelarilor care se gãseº-
te în Piaþa Centralã. Aceastã lu-
crare este mai costisitoare de-
oarece noua Piaþã va trebui sã
semene cu Hala de carne din
Piaþa Centralã, care a fost mu-
tatã, la rândul ei, din fosta Piaþã
Marºeu, existentã pe terenul pe
care se aflã acum clãdirea Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Oradea a pro-
nunþat, luni, 21 septembrie a.c., a
doua sentinþã în dosarul în care
Maria Schutz a fost trimisã în ju-
decatã, împreunã cu alte persoa-
ne, pentru fraudarea Orser Oradea
ºi Sere Codlea. Dupã ce prima datã
dispuseserã rejudecarea cauzei,
luni, judecãtorii orãdeni au decis sã
menþinã hotãrârea pronunþatã pe
fond de Tribunalul Bihor ºi sã res-
pingã apelurile inculpaþilor: „Res-
pinge ca nefondate apelurile de-
clarate de cãtre inculpaþii apelanþi
SCHUTZ MARIA, POPA CORNE-
LIU, CIOBANU MIHAI, DASCÃ-
LU ION ºi pãrþile responsabile ci-
vilmente apelante SOCIETATEA
AGRICOLA WORLDSER ÞU-
GLUI, SOCIETATEA AGRICOLA
AGRO 2001 ÞUGLUI, SC LE-
FLOR DISTRIBUTION SRL îm-

Magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au respins, luni, 21 septembrie
a.c., cererile celor cinci craioveni
de pe Drumul Muntenilor care au
agresat doi poliþiºti ºi au menþinut
mãsura arestãrii preventive faþã de
aceºtia: „respinge ca neîntemeia-
te cererile inculpaþilor de revoca-
re a mãsurii arestãrii preventive

Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova, în
baza imaginilor video surprinse de
sistemul de supraveghere montat
în zonã, au reuºit sã identifice ºi
sã prindã persoana care a incen-
diat cele douã autoturisme – un
Opel ºi un Peugeot – parcate pe
strada „Madonna Dudu” din mu-
nicipiu. Potrivit IPJ Dolj, este vor-
ba despre o femeie de 30 de ani,
Lina Constantin, persoanã fãrã adã-
post, cunoscutã cu afecþiuni psi-
hiatrice. Aceasta a fost internatã la
Spitalul de Neuropsihiatrie din Cra-
iova ºi este cercetatã pentru comi-
terea  infracþiunii de distrugere.

 „Persoana în cauzã a fost
identificatã ºi condusã la sediul
Secþiei 1 Poliþie Craiova, pentru
audieri, ulterior fiind internatã la
Spitalul de Neuropsihiatrie din
municipiu. Cercetãrile sunt conti-
nuate în cauzã sub aspectul comi-
terii infracþiunii de distrugere”, a
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precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Femeia a fost internatã în mai multe
clinici de specialitate, ultima fiind
la Spitalul de Psihiatrie ºi pentru
Mãsuri de Siguranþã Jebel, din ju-
deþul Timiº.

Reamintim cã, duminicã dimi-
neaþa, în jurul orei 04.15, Detaºa-
mentul 1 Pompieri Craiova a fost
solicitat sã intervinã pentru stinge-
rea unui incendiu izbucnit la un
autoturism Opel, pe strada „Ma-
dona Dudu”, din municipiul Cra-
iova. Douã echipaje de pompieri au
fost trimise la faþa locului, iar când
au ajuns, cadrele ISU Dolj au con-
statat cã incendiul se propagase la
încã un autoturism, marca Peu-
geot, parcat foarte aproape de cel
care luase foc primul. În urma in-
cendiului, primul autoturism a fost
distrus în proporþie de 70%, iar cel
de-al doilea în procent de 30%.

Agresorii poliþiºtilor de la Secþia 3
Craiova au cerut eliberarea

Cei cinci craioveni acuzaþi de ultraj, dupã ce au
bãtut doi poliþiºti de la Secþia 3 Craiova, rãmân în
continuare în spatele gratiilor. Magistraþii Judecãto-
riei Craiova au hotãrât, luni, sã prelungeascã mãsura
arestãrii preventive a celor cinci, respingându-le
cererile de a fi eliberaþi sub control judiciar.

ºi de înlocuire cu mãsura contro-
lului judiciar. Menþine ca fiind
legalã ºi temeinicã mãsura ares-
tãrii preventive luatã faþã de in-
culpatul COSTESCU MIRCEA-
MARIAN, COSTESCU MIR-
CEA-COSMIN, TOADER PAUL,
ÞICLETE ELENA GABRIELA,
DRÃGHICI ANA-MARIA. Cu

drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã astãzi 21.09.2015”.

Reamintim cã Mircea Marian
Costescu, Mircea Cosmin Costes-
cu, Elena Gabriela Þiclete, Paul
Toader ºi Ana Maria Drãghici, îm-
preunã cu alte rude de-ale lor, s-
au încãierat, în noaptea de 1 spre
2 septembrie, cu poliþiºtii Secþiei
3 Craiova ºi jandarmii chemaþi de
vecinii lor care se sãturaserã de
urletele ºi muzica datã la maxi-
mum. Oamenii legii au fost soli-
citaþi în jurul orei 1.30, de locata-
rii de pe strada „Drumul Munte-
nilor”, deranjaþi de cheful vecini-
lor de etnie romã, care dãduserã
muzica tare ºi deranjau liniºtea
publicã. Un echipaj al Secþiei 3
Craiova a ajuns la faþa locului,
poliþiºtii le-au cerut petrecãreþilor
sã opreascã muzica, însã romii nu
numai cã nu s-au conformat, ci
au început sã-i înjure ºi sã-i ame-
ninþe pe oamenii legii. Poliþiºtii au
solicitat în sprijin alte echipaje de
poliþie ºi jandarmi, iar romii au sãrit
la bãtaie. Doi poliþiºti au fost lo-
viþi cu pumnii ºi picioarele de
romi, în final mai multe persoane
fiind ridicate ºi duse la audieri, la
sediul Secþiei 3 Poliþie Craiova, cei
cinci fiind reþinuþi apoi arestaþi
preventiv pentru comiterea infrac-
þiunii de ultraj.

A fost încarceratã la PMS Craiova

Maria Schutz, condamnatã definitivMaria Schutz, condamnatã definitivMaria Schutz, condamnatã definitivMaria Schutz, condamnatã definitivMaria Schutz, condamnatã definitiv
la 10 ani de puºcãriela 10 ani de puºcãriela 10 ani de puºcãriela 10 ani de puºcãriela 10 ani de puºcãrie

Maria Schutz, fost consilier jude-
þean ºi fostã ºefã a pesedistelor din
Dolj, a fost condamnatã definitiv, luni,
21 septembrie a.c., la 10 ani de închi-
soare cu executare pentru fraudarea
Orser Oradea ºi Sere Codlea cu peste
5 milioane de euro. Sentinþa a fost

pronunþatã de Curtea de Apel Oradea,
care a respins apelurile declarate de
inculpaþi. Luni seara, dupã ce au pri-
mit documentele, poliþiºtii craioveni
au introdus-o pe Maria Schutz în Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Craio-
va pentru ispãºirea pedepsei.

potriva aceleaºi sentinþe penale.
Obligã inculpaþii apelanþi ºi pãr-
þile responsabile civilmente ape-
lante la plata sumei de câte 500
lei cheltuieli judiciare în apel.
DEFINITIVÃ”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

În aceste condiþii, inculpaþii au
rãmas cu pedepsele primite pe 7
august a.c., la Tribunalul Bihor.
Astfel, judecãtorii au condamnat-
o pe Maria Schutz la 10 ani de în-
chisoare, faþã de Ion Dascãlu a
încetat procesul, acesta scãpând
de acuzaþii, în timp ce Corneliu
Popa ºi Mihai Ciobanu au primit
câte 6 ani de închisoare cu execu-
tare. În plus, conform deciziei
Curþii de Apel Oradea, inculpaþii
trebuie sã achite, pe lângã prejudi-
ciul creat, ºi dobânzile ºi penalitã-
þile de întârziere aferente debitului

principal de la data scadenþei pânã
la data plãþii efective.
Luni searã a ajuns dupã gratii

Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
luni searã, dupã ce s-a emis ºi li s-
a transmis mandatul de executare
a pedepsei pe numele Mariei
Schutz, aceasta a fost ridicatã de
la domiciliu ºi dusã la Penitencia-
rul de Maximã Siguranþã Craiova
pentru ispãºirea pedepsei: în urma
activitãþilor specifice desfãºurate,
luni searã, poliþiºtii Secþiei 4 Cra-
iova au depistat-o pe Schutz Ma-
ria, de 57 de ani, din Craiova. Pe
numele acesteia, magistraþii Tri-
bunalului Bihor a emis un mandat
de executare a pedepsei de 10 ani
închisoare. Persoana în cauzã a
fost încarceratã în Penitenciar.

Ceilalþi inculpaþi care au primit pe-
depse cu executare vor fi ridicaþi
de poliþiºtii din localitãþile unde do-
miciliazã.

Reamintim cã, Maria Schutz,
Ion Dascãlu, Corneliu Popa ºi Mi-
hai Ciobanu au fost trimiºi în jude-
catã de procurorii DNA – Structu-
ra Centralã, în decembrie 2007,
fiind acuzaþi de fraudarea Orser
Oradea ºi Sere Codlea cu peste
5.000.000 de euro, prin societãþile
pe care le controlau. Potrivit an-
chetatorilor, Lili Maria Schutz a
indus în eroare ADS cu ocazia în-
cheierii ºi derulãrii contractelor de
privatizare a celor douã societãþi,
avându-i complici pe Ion Dascãlu,
partenerul sãu de afaceri, Corneliu
Popa, fost preºedinte al Consiliu-

lui de Administraþie ºi director ge-
neral al ADS Bucureºti, ºi Mihai
Ciobanu, ºeful Direcþiei de Urmã-
rire Contracte din cadrul ADS. Pro-
curorii anticorupþie au susþinut cã
Lili Schutz nu dispunea de finan-
þarea necesarã privatizãrii ºi nici nu
a respectat clauzele referitoare la
investiþiile asumate, aducând fir-
mele în stare de insolvenþã.

În septembrie anul trecut, pro-
curorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va au trimis-o în judecatã pe Ma-
ria Schutz într-un nou dosar, vi-
zând fraude cu fonduri europene,
alãturi de fina sa ºi alþi trei incul-
paþi, urmãtorul termen al procesu-
lui care se judecã la Tribunalul Dolj
fiind stabilit pentru luna viitoare.
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GEORGE POPESCU O demisie ºi adevãrata ei mizãO demisie ºi adevãrata ei mizãO demisie ºi adevãrata ei mizãO demisie ºi adevãrata ei mizãO demisie ºi adevãrata ei mizãM-am întrebat ºi eu, printre cei foarte
puþini care urmãresc cu detaºare scena po-
liticã din aceste ultime sãptãmâni, asupra
refuzului lui Victor Ponta de a se retrage de
la timona guvernului. Cum noianul de ar-
gumente, de o parte ºi de alta, nu depãºeº-
te sfera unei gâlcevi strict politicianiste în
care ambele tabere invocã raþiuni constitu-
þionaliste, apare mai mult decât oportunã
identificarea adevãratei mize pe care mai
toþi protagoniºtii o ignorã public, din moti-
ve care þin, de fapt, de realitatea crudã a
modelului autoimpus de gestionare a actu-
lui politic la noi.

Redusã la datele primare, situaþia lui Vic-
tor Ponta e mai mult decât dramaticã încât
abandonarea poziþiei de premier ºi punerea
la dispoziþia instanþelor judiciare urmând sã-
ºi probeze nevinovãþia pare, la prima vede-
re, soluþia cea mai simplã ºi cea mai fireas-
cã. Din acest punct de vedere, Opoziþia,
susþinutã masiv de întreaga „armatã” me-
diaticã cu vãdit program anti-pesedist (ºi
anti-Ponta), apare mult mai legitimatã în
decizia ei de a cere, imperativ, demisia.

Cu argumente tot „constituþionale”, ce-i
drept mai fragile ºi ceva mai formale, staff-
ul pesedist, cu premierul în prim-plan, se
apãrã în numele respectãrii rezultatului elec-

toral ca unic resort de calificare a demo-
craþiei. ªi ambele poziþii îºi au marja lor de
îndreptãþire, chiar dacã apelul la argumen-
te de naturã pur politicianistã la care re-
curg ºi unii ºi alþii nu depãºesc limitele re-
toricii propagandistice încetãþenite în toatã
perioada post-decembristã.

Însã, ca mai totdeauna în sfera politicii,
al cãrui scop, deseori disimulat sub sloga-
nul „Binelui Þãrii”, rãmâne preluarea Pute-
rii, în ambele tabere, argumentele îºi pierd
pretenþia de veridicitate: ceea ce rãmâne ca
resort esenþial este dorinþa de accedere la
Putere, exploatând orice conjuncturã favo-
rabilã ºi fãrã prea multã grijã pentru res-
pectarea strictu sensu a unor norme, fie ele
ºi constituþionale.

Or, revenind la identificarea mizei oare-
cum ascunse, chiar dacã prezentã subsidiar
în discursul ambelor tabere, mi se pare cã
ea trebuie pusã în raport cu un alt aspect al
politicii autohtone (oricum mult mai tarate
de acesta decât în alte pãrþi ale democraþiei
occidentale), anume acela al poziþionãrii faþã
de scrutinul electoral din perspectiva Puterii
ºi a Opoziþiei. E vorba, pe scurt, de o reali-

tate verificatã de-a lungul anilor (excepþiile
nu fac decât sã confirme regula) ºi anume
cã cine organizeazã alegerile dispune de atu-
uri în plus pentru a le câºtiga.

Cã aºa este e suficientã o evaluare ceva
mai atentã a situaþiei de crizã printr-o ele-
mentarã, dar edificatoare, redistribuire în
resorturile lor voalate ale celor douã opo-
zante poziþii.

De o parte, invocând ºi o guvernare de
succes în baza unor parametri statistici,
PSD-ul ºi celelalte formaþiuni din coaliþie nu-
ºi pot permite riscul ca, dispensându-se de
aceste avantaje, sã se expunã unui pericol
dublu: al deposedãrii de acel atu, în fond ju-
dicios, ºi, mai mult decât atât, al abandonã-
rii procesului de gestionare a scrutinului la
cheremul adversarilor lor, a cãror foame de
Putere dã în clocot.

ªi mai existã un indiciu care, el singur,
poate funcþiona ca atestat al acestei mize
care, evocatã doar accidental, minimalizatã,
ea este adevãrata cheie prin care se poate
citi dedesubtul bãtãliei politice din aceste zile.

Presupunând cã Victor Ponta ar fi dis-
pus sã se retragã, nu existã nicio garanþie

cã actuala Coaliþie ºi-ar putea continua gu-
vernarea. Liderii Opoziþiei nu-ºi ascund in-
tenþiile de a accede aici ºi aici la gestiona-
rea Puterii. E drept, duºmanul preferat este
Victor Ponta, faþã de care s-a trecut bini-
ºor dincolo de limita unei bãtãlii politice,
în forja unei uri pe care o armatã de
postaci o întreþin la foc continuu. Însã
faptul cã niciun lider penelist n-a schiþat
nici mãcar o sugestie în direcþia substi-
tuirii lui Ponta cu un candidat din coaliþie
identificã adevãratul scop al întregului
scandal. Cu alte cuvinte, mingea nu e, cum
pare, în curtea pesediºtilor, ci în saloanele
renovate ale Cotroceniului, acolo de unde
s-a susþinut, nemþeºte, încã de-acum
aproape un an, cã Ponta, cu ºi fãrã pro-
blemele sale cu justiþia dar cu întregul sãu
guvern, trebuia – ºi trebuie – înlocuit. Fãrã
a mã eschiva în ceea ce nu sunt, adicã în
vreun fan al lui Victor Ponta (ale cãrei re-
petate erori îi descalificã, în opinia mea,
viitorul politic), nu pot sã nu observ cã el
este, acum, prizonierul aproape fãrã ieºire
a unui joc politic derobat, prin „statut”,
de orice determinãri morale.

Participanþii îºi dau întâlnire
duminicã, 27 septembrie, înce-
pând cu ora 9.00, în zona McDo-
nald‘s. Cu o zi înainte, sâmbãtã,
de la ora 10.30, se va desfãºura
Cycling Day, cu plecare din Par-
cul „Nicolae Romanescu”, intra-
rea de la statuie.

Reputatul specialist în cardio-
logie dr. Constantin Militaru, sus-
þine aceastã acþiune precizând cã
„astfel de evenimente au scopul
de a ne aminti cã avem o inimã
care bate cu regularitate în piep-
tul nostru, care ne serveºte cre-
dincioasã, pe care trebuie sã o
respectãm”. La rândul sãu, pre-
ºedintele Rotary Club Craiova,
lect. univ. dr. Armand Calotã,
subliniazã: „Avem o inimã de
care trebuie sã þinem cont, cu
atât mai mult cu cât mulþi con-
cetãþeni au o inimã bolnavã. În-
cercãm, sã tragem un semnal de
alarmã într-o manierã atractivã,
sã avem grijã de comunitatea în
care activãm”. Preºedintele Ro-
tary Club Craiova Probitas, Vic-
tor Florea Ilie, a completat: „Lan-
sãm locuitorilor Craiovei – co-
pii, adulþi ºi seniori – invitaþia de
a spune: noi ne punem inima la
treabã! Promenada inimilor în-
seamnã o culturã a vieþii în sã-
nãtate, a miºcãrii în toate for-
mele sale. Cu aceastã ocazie, rea-
mintim autoritãþilor locale ºi

Miºcare pentru sãnãtate

Rotary Club Craiova, Rotary Club Probitas Cra-
iova ºi Asociaþia de Sprijinire a Cardiologiei din
Oltenia, împreunã cu partenerii lor, cu sprijinul
Primãriei Craiova, continuã programul „Prome-
nada Inimilor”, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii
– 29 septembrie. Craiovenii sunt invitaþi în wee-
kend sã facã miºcare pentru un stil de viaþã sãnã-
tos, menit sã protejeze în special sãnãtatea inimii.
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publicului importanþa utilizãrii
bicicletei  ca o componenta
esenþialã a unei vieþi sãnãtoase,
a mobilitãþii urbane durabile alã-
turi de transportul public ºi de-
plasarea pietonalã”.

Craiovenii,
invitaþi sã facã miºcare

Organizatorii lanseazã locuitori-
lor Craiovei – oraº candidat la ti-
tlul de Capitalã Culturalã Europea-
nã 2021 – invitaþia de a spune:

„Noi ne punem inima la treabã!”.
Cu aceastã ocazie în Piaþa „Mihai
Viteazul” se vor organiza eveni-
mentele „Craiova danseazã în stra-
dã”, „Gimnasticã ºi recuperare
medicalã”, „Spectacol pe douã roþi;

street workout”, „Medicii sunt alã-
turi de noi – puncte de control
medical, cadiologic, tensiune”. Si-
multan, evenimentul este organi-
zat în parteneriat ºi în oraºul Râm-
nicu Vâlcea, de Cluburile Rotary,

printr-un cros pe tra-
seul de pe bulevardul
oraºului.

“Promenada Ini-
milor”, un program
iniþiat de Fundaþia Ir-
landezã a Inimii ºi
implementat deja în
peste 10 þãri europe-
ne, a avut un succes
rãsunãtor ºi printre
români. În 2013, la
eveniment au partici-
pat mii de persoane
din 25 de oraºe, iar
în 2014 peste 10.000
de persoane din 35
de oraºe. În Craiova,
evenimentul s-a bu-
curat de o participa-
re numeroasã, peste
ºapte sute de craio-
veni alãturându-i-se
în 2014.

„Crosul inimilor”, organizat
pe douã categorii de vârstã
În ceea ce priveºte programul

anunþat de organizatori, înscrierea
participanþilor la „Crosul inimilor”
se va face duminicã, începând cu
ora 9.30, în cortul amplasat lângã
Mc Donald‘s, pe douã categorii de
vârstã: sub 18 ani ºi peste 18 ani.
De la ora 10.00 este programatã
plecarea în „Promenada inimilor”
(plimbare), categoria peste 45 ani;
de la ora 10.15 se dã startul în „Cro-
sul inimilor”, categoria sub 18 ani,
iar de la 10.20 este programat star-
tul în „Crosul inimilor”, categoria
peste 18 ani. Sosirea atât în „Cro-
sul inimilor”, cât ºi în „Promenada
Inimilor” se va face Piaþa Prefec-
turii. Tot aici, de la ora 11.30 va
avea loc festivitatea de premiere
„Crosul inimilor”, pe cele douã ca-
tegorii de vârstã respectiv, cel mai
tânãr ºi cel mai în vârstã partici-
pant. Apoi, între orele 12.00 – 13.30
vor avea loc demonstraþii, alte for-
me de miºcare: „Craiova danseazã
în stradã” ºi „Gimnasticã ºi recu-
perare medicalã”.

RADU ILICEANU
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Toate convenþiile încheiate  în-
tre Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, Bancã ºi Fon-

Pe baza adeverinþelor de la APIA,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Fermierii, care sunt beneficiarii Mã-
surii 215 – Plãþi privind bunãstarea
animalelor, care doresc sã acceseze cre-
dite pentru finanþarea activitãþilor cu-
rente de la Bãncile care au încheiat
Convenþii cu Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã (APIA) pot sã

solicite la APIA eliberarea de adeverin-
þe. Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN – SA ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditului pentru Între-
prinderi Mici ºi Mijlocii garanteazã
creditele acordate de bãnci fermierilor,
în cadrul acestui tip de convenþie.

dul de Garantare vor fi postate pe
site-ul APIA la adresa www.apia-
.org.ro. „Potrivit convenþiilor în-

cheiate, la solicitarea scrisã a fer-
mierului, APIA va elibera adeverin-
þe pentru beneficiarii Mãsurii 215
– Plãþi privind bunãstarea anima-
lelor – pachet a – porcine, sesiu-
nea I de depunere – anul IV de
angajament, prin care confirmã
faptul cã solicitantul a depus, în
perioada 16 iulie –16 august 2015,
cerere de platã pentru mãsura spe-
cificatã. Suma înscrisã în adeve-
rinþã reprezintã 30% din valoarea
sumei solicitate în cererea de platã
an IV de angajament, sesiunea I
de depunere”, se precizeazã în
comunicatul remis de APIA Dolj.

În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr. 703/
23.07.2013 privind aprobarea con-
diþiilor în care se vor încheia Con-

venþiile dintre instituþiile financiare
bancare  ºi nebancare  ºi Agenþia
de Plãþi  ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã, în vederea finanþãrii de
cãtre acestea a activitãþilor curen-
te ale beneficiarilor plãþilor derula-
te prin Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã, Banca tre-

buie sa respecte nivelurile costuri-
lor aferente acordãrii   creditelor
pentru beneficiarii plãþilor direc-
te, astfel  încât dobânda finalã
aplicatã beneficiarului nu poate
depãºi ROBOR 6M + 4%, iar
comisioanele aferente creditului
sã fie în limita de 1%.

Acestea combinã ele-
mentele de planificare ºi
control al performanþei
companiei cu cele de
Business Intelligence
(BI), principalele lor
funcþionalitãþi fiind: bu-
getare, planificare ºi pro-
gnozã; analiza profitabi-
litãþii; managementul
strategiei; consolidare fi-
nanciarã; raportare; ana-
lizã; dashboard-uri; sco-
recard-uri ºi hãrþi stra-
tegice. Datoritã evoluþiei
accelerate a afacerii, a planurilor de creºtere
a activitãþii de export ºi nu numai, managerii
Prodal ’94, una dintre cele mai mari compa-
nii româneºti producãtoare de bãuturi alco-
olice, au simþit nevoia unei soluþii performante
care sã facã faþã cu succes cerinþelor legate
de bugetare ºi raportare.

„Ne-am dorit sã avem acces
la informaþie în timp real”

Pentru aceasta au ales aplicaþia CPM a
Senior Software, cu ajutorul cãreia pot crea
cu uºurinþã bugetele, beneficiind în acelaºi
timp de funcþionalitãþile avansate de rapor-
tare pe care aceasta le pune la dispoziþie:
„drag&drop”, „drill-down”, interogãri de tip
„what-if” sau „what-for” º.a.m.d. De ase-
menea, interfaþa intuitivã a aplicaþiei CPM
permite crearea oricãrui raport – de la cele
operaþionale pânã la cele de analizã a cash-
flow-ului sau a profitabilitãþii – fãrã cunoº-
tinþe de programare. „Ne-am dorit sã avem
acces la informaþie în timp real ºi sã putem

Preºedintele Camerei Deputaþilor i-a
urat noului ambasador ”Bun venit în
România!” ºi a evocat relaþiile speciale
ºi parteneriatul dintre România ºi Statele
Unite ale Americii, în contextul în care
în acest an s-au împlinit 135 de ani de
relaþii diplomatice între cele douã state.
”România este prieten, partener strate-
gic ºi aliat al Statelor Unite ale Ameri-
cii”, a declarat Valeriu Zgonea.

Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi-a
exprimat, totodatã,  interesul pentru
dezvoltarea dialogului bilateral la nivel
parlamentar, care poate avea o contri-
buþie importantã la promovarea priori-
tãþilor de interes major, exprimându-ºi
speranþa amplificãrii cooperãrii dintre
Grupul “Pro America”’ din Parlamentul
României ºi Caucus Group “Pro
Romania” din Congresul SUA. De

Pentru optimizarea proceselor decizionale ale afacerii,

Managerii renunþã
la clasicele fiºiere Excel

Soluþiile informatice CPM (Corporate Performance Manage-
ment) permit managerilor sã renunþe la clasicele fiºiere Excel

pentru optimizarea proceselor decizionale ale afacerii, rezultatele
devenind mai fiabile ºi mai puþin costisitoare.

gestiona atât rapoartele cât ºi bugetele într-
o singurã soluþie, iar aplicaþia CPM a rãs-
puns acestor nevoi. La fel de importantã a
fost ºi posibilitatea introducerii datelor di-
rect în aplicaþia CPM, ceea ce nu am regãsit
în alte soluþii de raportare”, a declarat Cris-
tian Nastase, CFO Prodal ’94.

Înainte de implementarea soluþiei de bu-
getare ºi raportare de la Senior Software,
informaþiile cu privire la bugetele Prodal ‘94
erau centralizate ºi prelucrate în fiºiere Ex-
cel. Acest proces era greoi ºi ducea la întâr-
zieri în luarea deciziilor. „În prezent, cu aju-
torul soluþiei CPM, lucrurile sunt foarte cla-
re. Managerii pot sã obþinã foarte repede
orice informaþie doritã. Timpul economisit
ºi faptul cã tabloul de bord poate fi vãzut de
oriunde sunt principalele avantaje ale solu-
þiei. Utilizarea unui astfel de soft conteazã
foarte mult, pentru cã îºi oferã acces foarte
uºor la informaþii ºi astfel poþi obþine o ima-
gine de ansamblu asupra afacerii”, a com-
pletat Cristian Nãstase.

Valeriu Zgonea l-a primit pe noul
ambasador al SUA în România
Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, l-a primit, ieri, pe

noul ambasador al SUA în România, Hans G. Klemm, care a sosit dumi-
nicã seara la Bucureºti. În cadrul întrevederii, cei doi înalþi oficiali au
trecut în revistã principalele repere ale agendei bilaterale, apreciind

nivelul excelent ºi privilegiat al relaþiilor româno-americane, construite
ºi amplificate în jurul idealurilor, valorilor ºi a intereselor de securitate,

politice ºi economice, împãrtãºite de cele douã state.

Hans Klemm a depus jurãmântul în cali-
tate de ambasador al Statelor Unite ale Ame-
ricii în România sãptãmâna trecutã, în ca-
drul unei ceremonii desfãºurate la sediul De-
partamentului de Stat, în prezenþa secreta-
rului de Stat, John Kerry, ºi a ambasadoru-

asemenea, au fost abordate teme
referitoare la stabilitatea ºi securitatea
din regiune, în special evoluþiile din
vecinãtatea României.

Împreunã cu SUA, România
a îmbrãþiºat democraþia

Excelenþa Sa Hans Klemm a remarcat
rolul cheie al þãrii noastre în asigurarea
stabilitãþii, securitãþii ºi prosperitãþii în
Europa de Sud-Est, apreciind eforturile
deosebite ale României pentru întãrirea

statului de drept ºi
lupta anticorupþie.
Totodatã, a susþinut cã
România este un aliat
ferm al NATO ºi o þarã
cu o contribuþie
semnificativã la pacea
ºi securitatea internaþi-
onalã. Împreunã cu
SUA, România a
îmbrãþiºat democraþia
ºi urmãreºte sã asigure
securitatea ºi prosperi-
tatea cetãþenilor sãi
într-o Europã întreagã,
liberã ºi în pace, a mai
spus noul ambasador
al SUA în România.
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Tradiþia municipiului Craio-
va în a construi locomotive electri-
ce continuã, iatã, prin compania
Softronic. Înfiinþatã în 1999 ºi
având ca principalã activitate mo-
dernizarea locomotivelor, firma
Softronic a primit, ieri, o delegaþie
de lucru din partea Consiliului Con-
curenþei. Neagoe Otilian, vicepreºe-
dintele acestei instituþii, ºi Vasile
ªeclãman, director în cadrul Consi-
liului de Supraveghere din domeniul
feroviar, însoþiþi ºi de alþi specialiºti,
au avut o întâlnire de lucru cu re-
prezentanþii Softronic. Tematica dis-
cuþiilor a fost reliefarea realitãþilor din
piaþa feroviarã în contextul realizãrii
de cãtre Consiliul Concurenþei a unui
studiu privind piaþa transportului
feroviar de cãlãtori.

Politicul,
exclus în materie feroviarã
În 2011, Consiliul Concurenþei

a preluat Consiliul de Supraveghe-
re de la Ministerul Transporturilor
ºi Infrastructurii (MTI), în con-

Softronic impresioneazãSoftronic impresioneazãSoftronic impresioneazãSoftronic impresioneazãSoftronic impresioneazã
delegaþia Consiliului Concurenþeidelegaþia Consiliului Concurenþeidelegaþia Consiliului Concurenþeidelegaþia Consiliului Concurenþeidelegaþia Consiliului Concurenþei

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre primul tren electric românesc, Hyperion
Softronic, se ºtie în toatã þarã. De la prim-ministrul
Ponta la cãlãtorii de rând spre Braºov sau Con-
stanþa, impresia este reconfortantã. Ieri a venit rân-
dul conducerii Consiliului Concurenþei sã efectueze
o vizitã de lucru la Compania de transport feroviar
Softronic din Craiova. Liniile automate de produc-
þie, prototipurile de motoare brevetate la OSIM ºi
circuitul aproape integrat de fabricaþie au fost pes-
te aºteptãrile membrilor delegaþiei.

textul declanºãrii de Comisia Eu-
ropeanã a procedurii de infringe-
ment (în 2008), pentru neasigura-
rea independenþei acestei structuri.
Pentru a rãspunde îngrijorãrilor
Comisiei Europene, a fost modifi-
cat (prin Hotãrâre de Guvern) Re-
gulamentul de organizare ºi func-
þionare, atribuþiile ºi finanþarea
Consiliului de Supraveghere din
domeniul feroviar, în sensul elimi-
nãrii oricãrei implicãri a MTI la
stabilirea componenþei Consiliului
de Supraveghere.

Astfel, organismul de reglemen-
tare din domeniul feroviar este
constituit din 5 specialiºti din ca-
drul autoritãþii de concurenþã. „Prin
preluarea Consiliului de Suprave-
ghere în domeniul feroviar, de cã-

tre Consiliul Concurenþei ºi prin
modificarea cadrului legislativ din
domeniu, sunt îndeplinite toate
cerinþele de independenþã funcþio-
nalã ºi decizionalã a acestui orga-
nism ºi se realizeazã astfel premi-
sele pentru clasarea acþiunii declan-

ºate de cãtre Comisia Europeanã
referitoare la implementarea primu-
lui pachet feroviar” a declarat Oti-
lian Neagoe, vicepreºedinte al
Consiliului Concurenþei, preºedin-
tele Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar. Consiliului de
supraveghere din domeniul fero-
viar a fost înfiinþat în 2005, în ca-
drul MTI. Obiectivul organismu-
lui de reglementare este acela de a
asigura accesul echitabil ºi nedis-
criminatoriu al operatorilor la in-
frastructura feroviarã.

Specialiºtii, plãcut impresionaþi
În cadrul discuþiilor dintre con-

ducerea Softronic ºi Consiliul Con-
curenþei a mai fost atins subiectul
sensibil al stãrii infrastructurii fero-
viare, al condiþiilor de acces la aceastã
infrastructurã, dar ºi aspecte privind
resursele umane. A urmat vizitarea
spaþiilor de producþie. Încã de la pri-
mii paºi, a putut fi inspectat unul din-
tre trenuri, care a circulat din 2014,
timp de 1 an, fãrã sã fie nevoie de
vreo intervenþie tehnicã. Cu o medie
zilnicã de 850 km/zi, cu 180 de lo-
curi pe scaune, sistem wi-fi ºi mo-
nitorizarea video, care a permis pãs-
trarea caracteristicile estetice intac-
te trenul aflat, acum, la revizia obli-
gatorie, a lãsat o impresie puternic
plãcutã în rândul delegaþiei.

Niciunul dintre invitaþi nu mai
credea cã un sistem aproape inte-
grat de producþie a locomotivelor
ar exista la Craiova, dupã decima-
rea Electroputere. Invitaþii au par-
curs toate secþiile Softronic. Linii
automate de producþie a materia-
lelor, de prelucrãri mecanice, sec-
þia de caroserii, secþia de motoare
au fost subiect de comentarii per-
tinente din partea specialiºtilor
Consiliului Concurenþei.

Se reia ruta cãtre
Craiova – Bucureºti – Braºov
Începând cu data de 24 septem-

brie 2015, Softronic va relua trans-
portul feroviar de persoane pe ruta
Craiova – Bucureºti – Braºov, prin
intermediul trenului electric Hype-
rion. Biletele se achitã în tren, lo-
curile se pot rezerva online sau se
pot ocupa în tren, fãrã rezervare,
cu condiþia ca locul ales sã nu fie
rezervat pânã la destinaþie. O altã
rutã deservitã de Softronic este
Craiova – Bucureºti Nord – Con-
stanþa. Craiova – Motru, cu 24 de
puncte de oprire, este deservitã, în
continuare, de patru trenuri ale
Softronic. Transportul de persoa-
ne rãmâne o opþiune validã pentru
producãtorul local de locomotive
electrice. Cel de mãrfuri presupu-

ne investiþii considerabile în dotãri
materiale, dar nu este de neglijat
pe viitor, mai ales cã transportul
feroviar este noul trend în lumea
occidentalã, datoritã tarifelor ºi al
impactului redus asupra mediului
înconjurãtor.

Resursa umanã,
cea mai importantã

Angajaþii Grupului Softronic
sunt, de departe, una dintre cele

mai însemnate investiþii. Câþiva din-
tre specialiºti, care au debutat în
carierã, în anii 1975-1976, la Elec-
troputere Craiova lucreazã, acum,
la Softronic. Distrugerea industriei
craiovene pare sã aibã ºi o parte
pozitivã. Dintre inginerii ºi maiºtrii
formaþi la Fabrica de Avioane,
Electroputere, Reloc au fost recru-
taþi unii dintre cei mai buni. Ei con-
tinuã sã facã, ceea ce credeau cã,
niciodatã, nu va mai fi posibil în
Craiova: producþia de locomotive.

Ieºire spre pieþele externe
Depãºind diverse probleme ine-

rente unei afaceri de asemenea ca-
libru, Softronic a reuºit, deja, sã

pãtrundã pe piaþa de profil din Un-
garia ºi Turcia. Compania a bu-
getat pentru 2015 o cifrã de afa-
ceri de 115 mi-l. lei, în creºtere
cu 4,3%. Profitul net estimat pen-
tru anul în curs este de 3,5 mil.
lei, dupã ce anul trecut Softronic
a avut un câºtig de 2,7 mil. lei.
Investiþia necesarã pentru con-
struirea unui singur tren electric
este de aproximativ 5 milioane de
euro.
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La întâlnirea de ieri au partici-
pat câteva zeci de reprezentanþi,
cu prerogative în domeniul pre-
venirii ºi combaterii  incendiilor,
ºi nu numai, din cadrul instituþii-
lor de învãþãmânt preuniversitar,
precum ºi emisari ai Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj: lt. col. Bogdan Vlãduþoiu,
ºef al Serviciului Prevenire, lt.
Andrei Anghel, inspector al ace-
luiaºi Departament, ºi col. Petre
Grigorescu, ºef al Serviciului
„Protecþia Populaþiei”. Unii dintre
participanþi, reprezentanþi ai uni-
tãþilor ºcolare, pãreau cã nu cu-
nosc legislaþia, astfel cã întrebã-
rile puse de ei pãreau departe de
realitate, cu atât mai mult cu cât
erau obligaþi sã cunoascã meto-
dologia din domeniu.

Atenþie la incendii!Atenþie la incendii!Atenþie la incendii!Atenþie la incendii!Atenþie la incendii!
Ieri, în Amfiteatrul Inspectoratului

ªcolar Judeþean Dolj a avut loc întâl-
nirea reprezentanþilor Inspectoratului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj cu responsabilii pe acest dome-
niu, din cadrul unitãþilor de învãþã-

mânt preuniversitar, tema principalã
a discuþiilor fiind punerea la punct în
ceea ce priveºte stabilirea normative-
lor legale a mãsurilor care trebuie
aplicate în cazul prevenirii incendii-
lor ºi a altor dezastre.

„Este obligatorie
obþinerea avizelor
împotriva
incendiilor”

Lt.col. Bogdan Vlãduþoiu a
punctat, în câteva fraze, ceea ce
se cere de la persoanele care rãs-
pund de prevederea ºi stingerea
incendiilor, din cadrul unitãþilor
ºcolare: „Atrag atenþia cã este obli-
gatorie obþinerea avizului de asigu-
rare pentru securitate împotriva
incendiilor. Nicio construcþie nu
mai poate fi ridicatã, pe lângã avi-
zele altor instituþii cu competenþe
în domeniu, fãrã acceptul nostru,
în ceea ce priveºte paza împotriva
incendiilor. Este vorba ºi de imo-
bilele nou construite. Dacã vorbim
pe aceastã linie, pot spune cã am

avut, în anul trecut, 54 de situaþii,
unde au fost ceva probleme. Nu
ascund cã, în peste 30 de cazuri,
nu ni s-a solicitat autorizaþie de
securitate împotriva incendiilor,
cele mai multe venind din parte grã-
diniþelor. Mai avem o problemã,
mai ales în mediul rural, una tipic
româneascã. Conform legislaþiei,
grupurile sanitare trebuie sã fie în
interiorul clãdirilor. Ori, aºa cum
se ºtie, la sate erau în exterior. S-
au mutat în spaþiul adecvat, dar nu
ni s-a cerut autorizaþia de securi-
tate împotriva incendiilor”.

S-au dublat
amenzile

Conform declaraþiilor lt.col.
Bogdan Vlãduþoiu, inspectorii de
profil nu vor fi neînþelegãtori, nu
vor face exces de zel, dar vor res-
pecta legea, cu atât mai mult cu
cât s-a dublat ºi valoarea amenzi-
lor: „Inspectorii îºi vor da tot con-
cursul pentru a ajuta unitãþile de
învãþãmânt ºi vreau sã fiþi con-
vinºi cã,atunci când se aplicã o

sancþiune contravenþionalã, este
ultima mãsurã înaintea altora, care
pot fi mai periculoase. Legiuito-
rul a stabilit, de curând, sã fie in-
trodusã ºi rãspunderea penalã,
astfel cã nu mai putem glumi cu
legea, cu atât mai mult cu cât va-
loarea amenzilor s-a dublat. Vã
recomand tuturor sã þineþi cont de
cele scrise în metodologie”.Con-

form cutumelor legale, sunt pre-
vãzute mai multe clase de sancþi-
uni: clasa I – între 500-1.000 lei;
a II-a, între 1.001-2.500 lei; ur-
mãtoarea – 2.501-5.000 lei; a IV-
a – 5.001-10.000 lei; a V-a – pânã
la 20.000 lei, iar ultima, care poa-
te aduce ºi sancþiuni penale, între
30.000-100.000 de lei.

CRISTI PÃTRU

Evenimentul va reuni peste 70
de cadre didactice ºi cercetãtori
de pe ºase continente, din þãri
precum Austria, Canada, China,
Columbia, Elveþia, Estonia, Fin-
landa, Germania, Grecia, Italia,
Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandã, Olanda, Portugalia,
România, Slovacia, SUA, Suedia,
Taiwan, Tunisia, Turcia.

Tema conferinþei o constituie
aplicarea noilor tehnologii digita-
le în educaþie (e-learning) ºi în
special mediile de învãþare inteli-
gente. Programul conferinþei va
include sesiuni de prezentare a lu-
crãrilor ºtiinþifice, trei worksho-
puri, precum ºi trei prelegeri in-

Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã, din cadrul
Universitãþii din Craiova, organizeazã timp de trei zile, începând de
astãzi, conferinþa internaþionalã ICSLE 2015 (International Confe-
rence on Smart Learning Environments). Conferinþa va avea loc la
Sinaia ºi va fi coordonatã de dr. ing. Elvira Popescu, conferenþiar la

Departamentul de Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei.

vitate susþinute de personalitãþi
recunoscute în domeniu. Eveni-
mentul este patronat de IASLE
(International Association of
Smart Learning Environments),
iar lucrãrile sunt publicate de
prestigioasa editurã Springer din
Germania, urmând sa fie indexa-
te în baze de date internaþionale
de renume.

Manifestarea va fi un bun prilej
de stabilire a unor viitoare cola-
borãri atât în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice, cât ºi al schimbului de
studenþi ºi cadre didactice, între
Universitatea din Craiova ºi mai
multe universitãþi participante.

MARGA BULUGEAN

 De la începutul acestui an, au apãrut în REVI-
SAL (Registrul Electronic de Evidenþã a Salariaþi-
lor), 1.629 de angajatori noi, care au creat, în acest
interval de timp, 9.248 de locuri de muncã. „Vor-
bim, nu neapãrat, de nou-înfiinþate, ci ºi de cele mai
vechi, care nu au avut angajaþi, pânã la începutul
acestui an, dar, pe parcursul primelor opt luni au
încheiat contracte individuale de muncã. De aseme-
nea, 893 de agenþi economici ºi-au desfiinþat toate

Angajãri
ºi disponibilizãri

În cele opt luni din acest an, la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj s-a
înregistrat o activitate intensã, atât în ceea
ce priveºte controalele, cât ºi în înregistrarea
contractelor individuale de muncã sau, dupã
caz, în rezilierea acestora.

locurile de muncã, fiind înregistrat un numãr de 2.959
de contracte de muncã încetate”, a declarat Cãtãlin
Tiberius Mohora, inspector-ºef al Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj. Conform statisticii, cât se
poate de oficialã, într-un clasament ad-hoc al firme-
lor doljene, primele 50 au înregistrat un trend cres-
cãtor de 4.177 de contracte de muncã noi, iar, la
polul opus, în „Top 50”, s-a constatat cã acestea ºi-
au disponibilizat salariaþii cu un numãr de 2.753.

CRISTI PÃTRU

Biserica „Sfântul Nico-
lae” – Brânduºa din Craio-
va va organiza duminicã,
27 septembrie, a VI-a edi-
þie a Târgului Jucãriilor.
Acþiunea umanitarã se va
desfãºura dupã oficierea
Sfintei Liturghii, în curtea
bisericii din strada „Brân-
duºa” nr. 12. Târgul Jucã-
riilor este un act filantro-
pic, care are ca scop co-
lectarea de fonduri pentru
copii care provin din fami-
lii dezavantajate social.

«Cu toþi avem acasã jucãrii care
nu mai sunt folosite de copiii noºtri,
fie pentru cã au prea multe, fie
pentru cã au crescut. Jucãriile pot
fi „readuse la viaþã” ºi pot fi folo-

Târgul Jucãriilor la Biserica „Sfântul Nicolae” – Brânduºa

site de alþi copii. Pot participa toþi
cei doritori. Condiþiile participãrii
sunt simple: jucãriile, o datã aduse
la Târgul Jucãriilor, se considerã
donate Parohiei noastre. Puteþi adu-

ce jucãriile începând
de azi pânã în ziua
Târgului. Jucãriile
aduse este bine sã fie
curate sau curãþa-
te», a declarat pãrin-
tele Gabriel Sores-
cu, paroh al Biseri-
cii „Sfântul Nicolae”
– Brânduºa.

Fondurile obþinu-
te în urma acestei
acþiuni vor fi direcþi-
onate pentru ajutora-
rea copiilor internaþi

la Secþia de Oncopediatrie a Spita-
lului Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova. De asemenea, jucãriile rãma-
se vor fi dãruite copiilor spitalizaþi
la aceeaºi secþie.
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Tineri interpreþi din Bistriþa-Nã-
sãud, Bacãu, Mehedinþi, Gorj, Olt,
Cluj, Argeº, Prahova, Suceava ºi
Dolj, cãrora li se alãturã alþii din
Serbia, s-au înscris, pânã în acest
moment, la Festivalul-concurs
„Maria Tãnase”. Din Dolj, aspirã
la un loc pe podium – sau mãcar
pe scena închinatã Marii Doamne
a Cântecului Popular Românesc –
9 tineri, însã astãzi juriul local de-
cide dacã toþi sau doar unii dintre
ei vor intra în preselecþia naþiona-
lã, unde vor sta faþã în faþã cu ju-
riul festivalului. Fiºele de înscriere
sunt aºteptate în continuare pe
adresa Centrului Culturii Tradiþio-
nale Dolj – prin poºtã (strada „Ale-
xandru Macedonski” nr. 28, CP
200383, Craiova, Dolj), prin fax
(la numerele 0351/176.984 sau
0351/176.985) ori prin e-mail
(ccpdolj@yahoo.com).

Publicul craiovean va acorda
Premiul de popularitate

Preselecþia se va desfãºura luni,

La începutul sãptãmânii viitoare se va deschide la Craiova
cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalului-concurs Naþional al In-
terpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase”, ee-
niment organizat de Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
cu un buget de aproape 500.000 lei. Concurenþi din 10 judeþe ºi
din Serbia s-au înscris, pânã în prezent, în competiþie, echipa de
proiect afirmând cã – þinând cont de experienþa ediþiilor ante-

rioare – numãrul lor va creºte însã ºi mai mult pânã în ziua pre-
selecþiei naþionale. Festivalul este deschis artiºtilor amatori, so-
liºti vocali ºi instrumentiºti, din þarã ºi din strãinãtate, interpreþi ai
cântecului popular românesc, cu vârsta între 16 ºi 35 de ani, ºi se
va desfãºura în perioada 28 septembrie – 3 octombrie. Pentru cã,
din motive încã necunoscute, TVR a refuzat preluarea ºi transmi-
terea spectacolelor din cadrul evenimentului, Festivalul „Maria
Tãnase” are ca partener media principal televiziunea Favorit.

28 septembrie, începând cu ora
10.00, la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, iar dacã înscrierile vor
fi numeroase va continua ºi pe 29
septembrie, între 10.00 ºi 13.00.
Neprezentarea la preselecþia naþio-
nalã atrage dupã sine interzicerea
intrãrii în competiþie. Concursul se
va desfãºura într-o singurã etapã,
eºalonatã în douã zile de specta-
col-concurs – pe 30 septembrie ºi
1 octombrie, iar Gala Laureaþilor
– pe 2 octombrie, toate gãzduite,
cu începere de la ora 18.30, de
sala Teatrului Naþional din Craio-
va. Juriul concursului, format din
personalitãþi de seamã din dome-
niul cercetãrii ºi interpretãrii folc-
lorului românesc, va acorda la
secþiunile Soliºti vocali ºi Soliºti
instrumentiºti premii a cãror va-
loare se ridicã la peste 7.000 de
euro, dintre care Marele Premiu
ºi Trofeul „Maria Tãnase” valo-
reazã 2.000 de euro brut. Publi-
cul va vota, la rândul sãu, pe bu-
letine de vot speciale, rezultatul de-
terminând acordarea Premiului de
popularitate (250 euro).

Douã mari orchestre, dar ºi
mai multe tarafuri din Oltenia
Douã orchestre au fost invitate

pe scena celei de-a XXIII-a ediþii
a festivalului: cea a Ansamblului
Artistic „Ciprian Porumbescu” din
Suceava, condusã de Viorel Lean-
cã, ºi cea a Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase” din Craiova, sub
conducerea maestrului Nicu Cre-
þu. Între invitaþi se aflã Maria Cio-
banu, Ionuþ Dolãnescu, Victoriþa
Lãcãtuºu, Elena Jurjescu, Cristian
Pomohaci, Veta Biriº, Vasilica
Dinu, Matilda Pascal Cojocãriþa,
Mioara Velicu, Petricã Mîþu Sto-
ian, Constantin Enceanu, Casan-
dra Maria Hauºi º.a., tarafuri din
Dolj, Gorj ºi Olt.

Refuzat inexplicabil de TVR,
festivalul va fi transmis

de Favorit TV
Întrucât negocierile cu Societa-

tea Românã de Televiziune s-au
încheiat cu un refuz inexplicabil din
partea preºedintelui director gene-
ral Stelian Tãnase de preluare ºi

transmitere a acestei ediþii, Festi-
valul „Maria Tãnase” va fi preluat
în calitate de partener media prin-
cipal de televiziunea Favorit. Po-
trivit Ameliei Etegan, manager al
Centrului Culturii Tradiþionale Dolj
ºi director al festivalului, „Favorit
TV va difuza în direct festivitatea
de premiere din seara de galã – vi-
neri, 2 octombrie, începând cu ora
18.30. De asemenea, conform

contractului, va difuza în perioada
urmãtoare de minimum trei ori cele
trei spectacole din festival”.

***
Biletele pentru cele trei seri de

spectacol se gãsesc la vânzare la
Agenþia Teatrului Naþional din
Craiova (tel. 0251.413.677): cos-
tã 30 lei pentru fiecare din serile
de concurs ºi 40 lei pentru Gala
Laureaþilor.

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” va avea loc mâine, 24 septembrie, de la
ora 19.00, o nouã întâlnire din cadrul proiectului „Tai-
fasuri Rânduite Artistic Despre Emoþii Manifestate
(TRADEM)”. Invitatã este Elena Lotrean, din Si-
biu, care va susþine o conferinþã-dezbatere pe tema
„Voluntariatul. Emoþii nemanifestate”, moderator
fiind Luiza Mitu. Evenimentul este organizat în cola-
borare cu Primãria Craiova, sub egida Asociaþiei „Cra-
iova Capitalã Europeanã a Culturii 2021”. Intrarea
publicului va fi liberã.

Elena Lotrean are o experienþã de peste 18 ani în
voluntariatul pentru tineri, ea însãºi practicând volun-
tariatul de la vârsta de 15 ani. În perioada 1998-2011
a fost preºedintele Organizaþiei Neguvernamentale de
Tineret Sibiu, iar din 2011 a preluat funcþia de direc-

tor executiv al asociaþiei. Din anul 2000 este vicepre-
ºedinte al Forumului Organizaþiilor Neguvernamenta-
le de Tineret din România ºi din 2001 – singurul re-
prezentant român al European Confederation of Youth
Clubs, platforma organizaþiilor de tineret din Europa.

Proiectul „Taifasuri Rânduite Artistic Despre
Emoþii Manifestate (TRADEM)” are ca scop famili-
arizarea ºi crearea unui background cultural al publi-
cului larg, printr-un limbaj care sã permitã accesul la
informaþia din diverse domenii ale cunoaºterii. Pro-
iectul se desfãºoarã lunar; fiecare întâlnire are câte un
moderator ºi un invitat, specialist într-unul din dome-
niile ºtiinþe umaniste ºi sociale sau ºtiinþe exacte. Dia-
logul cultural-artistic dintre invitat ºi publicul larg se
desfãºoarã sub forma unor conferinþe, workshop-uri,
performance-uri sau spectacole.
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Lansare de carte
la Biblioteca
Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” vã invitã
astãzi, ora 17.30, în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, la evenimen-
tul de lansare a volumului de
poezii „Uitând, vom visa din nou”
al autorilor Nana-Ileana Filip ºi
Lorin Cimponeriu.

Invitaþi sunt Martie Cici –
avocat, Daniela Predoana –
director al Editurii Grafix, ºi
Liliana Hinoveanu – poetã,
realizator de emisiuni la Radio
Oltenia Craiova.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
va gãzdui luni, 28 septembrie, de la ora
18.00, o nouã întâlnire din cadrul proiec-
tului „Prãvãlia culturalã îþi dã rendez-
vous la Tradem!”. Tema care va fi dez-
bãtutã „la tejghea”, în Salonul Medieval al
instituþiei, este „Violenþa”. „Toþi cei care
au ceva de spus despre acest subiect, de-
spre cauzele, mecanismele sau formele de
manifestare ale violenþei, precum ºi cei care
doresc doar sã afle ºi alte pãreri vor fi pri-
miþi non-violent ºi cu interes. Moderator:
Cornel Mihai Ungureanu, redactor-ºef al
Prãvãliei culturale», precizeazã organiza-
torii, adãugând cã intrarea publicului este
liberã. Prãvãlia culturalã (http://pravaliacul-
turala.ro/) este o revistã on-line, iniþiatã la
Craiova, în anul 2006, care apare în fieca-
re lunã, pe data de 8.

„Prãvãlia culturalã” te invitã la Tradem!
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Parlamentul ungar a adoptat, ieri,
o rezoluþie în care a pus actuala cri-
zã provocatã de valul de imigranþi
ilegali pe seama „politicilor irespon-
sabile” ale Uniunii Europene ºi a
cerut ca frontierele blocului comu-
nitar sã fie apãrate „prin toate mij-
loacele posibile”. „Responsabilitatea
pentru actuala situaþie revine Uniu-
nii Europene. Am ajuns în punctul
în care oamenii mor din cauza poli-
ticii iresponsabile a Bruxelles-ului”,
iar „valurile de imigraþie ilegalã ame-
ninþã întreaga Europã cu o explo-
zie”, se subliniazã în text.  Rezolu-
þia mai semnaleazã cã actualul flux
migrator este consecinþa declaraþii-
lor unor „politicieni europeni ires-
ponsabili” care au încurajat refugiaþii
“sã se îndrepte cãtre Europa, dân-
du-le speranþa unei vieþi mai bune”.  Statele
din Europa Centralã, care tocmai ºi-au revenit
dupã criza economicã, “nu îºi pot permite sã
sufere de pe urma politicilor greºite ale Bru-
xelles-ului ºi Ungaria nu poate accepta ca imi-
granþii ilegali sã punã în pericol locurile de

Vladimir Putin: Economia rusã
se aflã într-o situaþie dificilã,
dar nu criticã

Economia rusã se aflã într-o situa-
þie dificilã, dar nu criticã, a declarat
ieri preºedintele rus Vladimir Putin.
“ªtim cu toþii cã situaþia în economie
este dificilã, dar nu criticã. Sunt nece-
sare soluþii care sã întãreascã poten-
þialul economic al þãrii. Avem totul
pentru a face acest lucru”, a afirmat
ºeful statului rus. “Trebuie asigurate
echilibrul ºi sustenabilitatea finanþe-
lor publice, iar dependenþa bugetului
de preþurile la petrol trebuie redusã în
mod semnificativ”, a adãugat preºe-
dintele rus, precizând cã deficitul bu-
getar pentru 2016 nu trebuie sã depã-
ºeascã 3% din PIB-ul þãrii. Vladimir
Putin a fãcut aceste declaraþii la o reu-
niune cu membrii guvernului pe tema
situaþiei din economia Rusiei, dur afec-
tatã de sancþiunile occidentale legate
de criza ucraineanã ºi de scãderea pre-
þurilor la petrol. Preºedintele Putin
declara în aprilie cã economia rusã a
“trecut de vârful” dificultãþilor ºi cã
ea se poate reface în mai puþin de doi
ani, la aceeaºi datã liderul de la Krem-
lin dând asigurãri cã guvernul ºi Ban-
ca Centralã au luat toate mãsurile ne-
cesare pentru stabilizarea situaþiei în
sectorul economic.

Legãtura feroviarã între
Salzburg ºi Munchen rãmâne
suspendatã pânã
pe 4 octombrie

Legãturile feroviare între oraºul
austriac Salzburg ºi Munchen, prin-
cipalul punct de primire a refugiaþilor
în Germania, vor rãmâne suspendate
pânã la data de 4 octombrie, a anun-
þat ieri compania de cãi ferate austria-
cã OeBB. Germania a închis aceastã
legãturã miercurea trecutã, în încer-
carea de a stãvili afluxul de migranþi,
dar mulþi dintre aceºtia au gãsit alte
rute de intrare pe teritoriul sãu, cu tre-
nul, pe cãi rutiere sau chiar pe jos.
Decizia ca legãtura feroviarã Salzburg
— Munchen sã rãmânã suspendatã
a fost luatã de autoritãþile germane, a
precizat o purtãtoare de cuvânt a
OeBB. Începând de ieri, trenurile aus-
triece vor circula doar pânã la gara
Salzburg-Liefering, în apropierea fron-
tierei cu Germania.

Dupã o pauzã de 70 de ani,
în statul american Georgia
va fi executatã o femeie
condamnatã la moarte

Autoritãþile penitenciare din sta-
tul american Georgia au anunþat luni
cã singura femeie aflatã în prezent în
“culoarul morþii”, Kelly Renee Gis-
sendaner, va fi executatã pe data de
29 septembrie la ora localã 19:00.
Aceasta va fi prima femeie condam-
natã la moarte ce este executatã în
statul Georgia în ultimii 70 de ani.
Sentinþa ar fi trebuit sã fie pusã în
aplicare în luna martie, dar execuþia a
fost amânatã în ultimul moment din
cauza unei probleme cu compusul
chimic folosit pentru injecþia letalã.
Femeia, în vârstã de 46 de ani ºi mamã
a trei copii, a fost condamnatã la pe-
deapsa capitalã dupã ce ºi-a ucis
soþul, Doug Gissendaner, printr-un
plan pus la cale împreunã cu aman-
tul ei, Gregory Bruce Owen. Deºi a
fost autorul fizic al asasinatului, aces-
ta din urmã a fost condamnat la în-
chisoare pe viaþã, întrucât la proces
a depus mãrturie împotriva femeii.
Potrivit autoritãþilor americane, în
ultimii 100 de ani în Statele Unite au
fost executate circa 40 de femei con-
damnate la moarte.

Alianþa Nord-Atlanticã nu do-
reºte o confruntare cu Rusia, ci
relaþii constructive care sã fie ba-
zate pe valorile fundamentale,
precum respectarea graniþelor
statelor vecine, a declarat ieri la
Kiev secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, acuzând toto-
datã Moscova de încãlcarea in-
tegritãþii teritoriale a Ucrainei.
“Noi nu am dori sã avem o con-
fruntare cu Rusia, ci relaþii con-
structive, dar relaþiile noastre
constructive cu Rusia trebuie sã
se bazeze pe valorile fundamen-
tale, pe respectarea graniþelor sta-
telor vecine. Este o condiþie obli-
gatorie, dar Rusia a încãlcat gra-
niþele, a încãlcat integritatea te-
ritorialã a Ucrainei”, a afirmat
Jens Stoltenberg, în cadrul unei
conferinþe de presã susþinute
dupã participarea sa la o reuniu-
ne a Consiliului ucrainean pentru
securitate ºi apãrare naþionalã. În

Premierul croat Zoran Milano-
vic a cerut ieri Serbiei sã reîncea-
pã sã direcþioneze migranþi spre
Ungaria ºi sã orienteze o parte ºi

Parlamentul ungar acuzã „politicileParlamentul ungar acuzã „politicileParlamentul ungar acuzã „politicileParlamentul ungar acuzã „politicileParlamentul ungar acuzã „politicile
iresponsabile” ale UE în criza imigranþiloriresponsabile” ale UE în criza imigranþiloriresponsabile” ale UE în criza imigranþiloriresponsabile” ale UE în criza imigranþiloriresponsabile” ale UE în criza imigranþilor

muncã ºi siguranþa socialã a cetãþenilor ei”, se
menþioneazã în continuare în text.  Prin urma-
re, Parlamentul ungar solicitã Uniunii Europe-
ne sã ia mãsuri pentru a proteja continentul
european ºi cetãþenii sãi în faþa ramificaþiilor
acestei crize.  În încheierea rezoluþiei se soli-

citã guvernului de la Budapesta sã
asigure fondurile bãneºti ºi cadrul
legal pentru ca Ungaria sã-ºi poatã
apãra graniþele prin toate mijloace-
le posibile, întrucât aceastã þarã
“are dreptul sã-ºi protejeze cultu-
ra, limba ºi valorile”.  De la înce-
putul anului autoritãþile ungare au
interceptat peste 220.000 de imi-
granþi ilegali veniþi mai ales din þã-
rile arabe. Deºi zeci de mii dintre
ei au cerut azil politic în Ungaria,
în prezent în aceastã þarã au mai
rãmas puþini refugiaþi, întrucât
aproape toþi ºi-au continuat drumul
cãtre vestul Europei, cei mai mulþi
preferând Germania.  Anterior, în
aceeaºi zi, preºedinta Croaþiei, Ko-
linda Grabar-Kitarovic, a acuzat-o
direct pe cancelarul german, An-

gela Merkel, cã a provocat aceastã crizã, afir-
mând cã ºefa guvernului de la Berlin a invitat
refugiaþii sã vinã în Germania, iar acum le trans-
mite cã nu îi poate primi pe toþi, creând astfel
o presiune suplimentarã asupra þãrilor traver-
sate de aceºtia.

Premierul croat îndeamnã Serbia sã direcþioneze
o parte dintre migranþi spre România

cãtre România, în contextul în
care þara sa este copleºitã de so-
sirea a peste 35.000 de refugiaþi
în ultimele ºase zile. “Din prima

zi (a crizei refugiaþilor), m-am
abþinut de la a critica Serbia pen-
tru faptul cã refugiaþii tranziteazã
aceastã þarã de un an de zile. Toa-
tã lumea le permite, state mai pu-
ternice ºi mari precum Germania
i-au primit. Þãri care sunt cel mai
puþin periclitate, precum Ungaria,
fac scandal. Nu pot critica Ser-
bia, dar o pot îndemna sã îºi în-
dulceascã tonul ºi sã trimitã unii
dintre refugiaþi spre Ungaria, unii
spre România ºi Croaþia. Vom face
acelaºi lucru ºi mâine la Bruxelles
- dar (premierul sârb Aleksandar)
Vucic nu va fi prezent acolo - vom
discuta aceastã problemã ºi cum
anume sã fie rezolvatã acolo unde
începe, în Turcia ºi Grecia”, a

declarat Milanovic în faþa presei,
citat de agenþia naþionalã HINA.
El a mai afirmat cã Zagrebul poar-
tã discuþii pe un ton normal, con-
structiv ºi civilizat cu statele care
sunt cel mai mult afectate, Aus-
tria, Germania ºi chiar Slovenia.
“Nu putem ºi nu vom accepta
20.000 de persoane în numai douã
zile”, a adãugat premierul croat,
precizând cã nici Serbia ºi nici
Ungaria nu s-au confruntat cu
astfel de cifre într-un interval de
timp atât de scurt.  Din 16 sep-
tembrie, Belgradul a încetat sã
direcþioneze migranþi spre Unga-
ria, care a închis frontiera comu-
nã de 175 de kilometri printr-un
gard de sârmã ghimpatã.

Jens Stoltenberg: NATO nu doreºte o confruntare cu Rusia
acelaºi timp, secretarul general al
NATO a declarat cã între Alianþa
Nord-Atlanticã ºi Rusia nu exis-
tã un rãzboi rece, dar nici un par-
teneriat strategic, cele douã pãrþi
menþinând doar un dialog politic
pentru reglementarea situaþiei din
Ucraina. “Noi nu ne aflãm în si-
tuaþia unui rãzboi rece (cu Ru-
sia), dar nici în situaþia unui par-
teneriat strategic. De aceea
NATO a decis sã suspende cola-
borarea strategicã cu Federaþia
Rusã, menþinând însã deschise
canalele politice, ca dialogul po-
litic sã continue pentru realiza-
rea acordurilor de pace de la
Minsk, care constituie singura
cale de reglementare a situaþiei
din Ucraina”, a subliniat Jens
Stoltenberg. Relaþiile dintre Ru-
sia ºi Occident sunt la cel mai jos
nivel, de la sfârºitul Rãzboiului
Rece, din cauza conflictului din
estul separatist al Ucrainei, Mos-

cova fiind acuzatã de trimiterea
de trupe ºi echipamente militare
în sprijinul separatiºtilor proruºi,
acuzaþii pe care ea le respinge

categoric. NATO a întrerupt ori-
ce cooperare practicã cu Rusia
în aprilie 2014 dupã anexarea
peninsulei Crimeea la Rusia.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Miu Mãdãlin anunþã publicul

interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „CONTRUIRE
HALÃ PRELUCRARE LEMN ªI
SEDIU BIROURI” propus a fi am-
plasat în COMUNA  VÂRVORU DE
JOS, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fI consultate
la sediul APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul primã-
riei Melineºti  în zilele de luni -  joi,
între  orele  800  -  1600  ºi  vineri între
orele 800  -  1400. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
DOLJ, str. Petru Rareº, nr. 1.

ELMOND SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea “Fabricarea altor
piese ºi accesorii pentru autovehi-
cule ºi pentru motoare de autove-
hicule“ ce se desfãºoarã în Craio-
va, strada Caracal nr. 102. Informa-
þiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, strada
Petru Rareº nr. 1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, pânã
la data de 06.10.2015.

SC GELOREY SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea Laborator
Tehnicã Dentarã, ce se desfãºoarã
în Craiova, Bdul.Nicolae Titulescu,
nr. 52. Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, Str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 09.00-14.00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
08.10.2015 (15 zile calendaristice de
la data apariþiei anunþului în presã).

LAZÃR Mariana Lavinia ºi La-
zãr Viorel anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire imobil P+2E
cu destinaþia spaþiu comercial ºi
brutãrie la P ºi locuinþã la etaje; Re-
alizare spaþiu comercial construc-
þie P cu caracter provizoriu; Reali-
zare/Refacere împrejmuire teren”
propus a fi amplasat în Municipiul
Craiova, Str. Parângului (fost Dru-
mul Corneºului), nr. 23A, Judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Str.Petru Rareº, nr. 1, Mu-
nicipiul Craiova, Jud. Dolj, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei Pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Str. Petru Rareº,
nr. 1, Municipiul Craiova, Jud. Dolj.

PALATUL Copiilor Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, Str. Si-
mion Bãrnuþiu, nr. 20, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale temporar
vacante de la Structura Calafat, de:
ÎNGRIJITOR I, 1 post conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 08.10.2015, ora 10.00, -Proba in-
terviu în data de 15.10.2015, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
matoarele condiþii: - Studii generale/
medii; - Treapta profesionalã I; - Ve-
chime în domeniul studiilor de mi-
nim 1 an. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ în Monitorul Ofi-
cial, la sediul Palatului Copiilor Cra-
iova. Relaþii suplimentare la sediul:
Palatul Copiilor Craiova, Str. Simion
Bãrnuþiu, nr. 20, persoanã de con-
tact: Anca Vãduva telefon:
0351.413.110 sau 0251.534.511.

Anunþul tãu!
PALATUL Copiilor Craiova,

cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.Simion Bãrnuþiu, nr. 20, Ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei con-
tractual vacante de: COREGRAF
V studii superioare, 1 post con-
form HG 286/23.03.2011. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Pro-
ba scrisã în data de 15.10.2015,
ora 10.00, -Proba interviu în data
de 21.10.2015, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: - Studii superi-
oare de specialitate; - Treapta
profesionalã V; - Vechime în spe-
cialitate de minim 2 ani. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de
10 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ în Monitorul Ofi-
cial, la sediul Palatului Copiilor
Craiova. Relaþii suplimentare la
sediul: Palatul Copiilor Craiova,
Str. Simion Bãrnuþiu, nr. 20, per-
soanãde contact: Anca Vãduva,
telefon: 0351.413.110 sau
0251.534.511.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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 Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  a 2 posturi
vacante de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi de gestionar custode debutant, cu studii
medii, pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, func-
þie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a
Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 23 septrembrie 2015, afiºarea  Anunþului  cu  da-

tele concursului la sediul  Muzeului Olteniei
Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi solicitarea publicãrii

anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al Ro-
mâmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi
pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 23 septembrie 2015 – 01 octombrie 2015, pe-
rioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere

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

- 02 octombrie 2015 perioada de selecþie a dosare-
lor de înscriere ;

- 15 octombrie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la se-
diul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei

Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 21 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, pre-

cum 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.

Primãria Municipiului  Calafat anunþã publicul
interest asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Realizarea
unui produs de ecoturism  pe aria protejatã
Ciupercenii Vechi, Mun .Calafat, Jud, Dolj,
România”, propus a fi amplasat în satul Ciuper-
cenii Vechi, Mun. Calafat.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj str Petru Rareº Nr. 1 ºi la
sediul Primãriei Municipiului  Calafat, bl Tudor Vla-
dimirescu, NR 24 în zilele de luni-joi , orele 8.00 -
16.30 si vineri orele 8.00 – 14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj str. Petru Rareº Nr. 1

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.

Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent, Ca-
targiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.

Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
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Primãria Municipiului Calafat anunþã publicul inter-
est asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Prevenþia ºi managemen-
tul inundatiilor în aria satului Ciupercenii Vechi,
Mun, Calafat, jud Dolj: Realizarea unui produs de
ecoturism  pe aria protejatã Ciupercenii Vechi,
Mun. Calafat, Jud, Dolj, România”, propus a fi
amplasat în satul Ciupercenii Vechi, Mun. Calafat.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj str Petru Rareº Nr. 1 ºi la sediul
Primãriei Municipiului  Calafat, bl Tudor Vladimires-
cu, NR 24 în zilele de luni-joi , orele 8.00 - 16.30 ºi
vineri orele 8.00 – 14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj str. Petru Rareº Nr. 1

Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel.
0769/694.215, 0251/
450.044.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Tele-
fon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Filiphs 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Douã locuri de veci, Si-
neasca. Telefon: 0733/
065.141.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.



14 / cuvântul libertãþii miercuri, 23 septembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 23 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.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Centrul 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.

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

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

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon:0768/235.909
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Închiriez garsonierã mo-
bilatã Craioviþa Nouã, lân-
gã ªcoala Nr. 34.Tele-
fon: 0765/ 291.623.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/ 328.569.
Primescc în gazdã
elevi sau studenþi ex-
clus familii. Telefon:
0762/ 850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomanda-
te, Craioviþa Nouã-Ni-
tela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condi-
þionat. Telefon: 0761/
634.437.

Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, exclus
elevi. Telefon: 0729/
684.222.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensiona-
rã pentru supravieþuire.
Telefon: 0762/728.493.
Pensionar, 66/ 1,60, caut
femeie decentã, loialã,
de la þarã, sã împart via-
þa, sã-mi umple golul ºi
singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon: 0762/728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PASAVIA SRL declarã
pierdut certificatul consta-
tator L 359/ 2004, emis de
ORC  Dolj. Se declarã nul.
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Echipa femininã de handbal
SCM Craiova joacã astãzi, de la ora
17, în Sala Sporturilor „Horia De-
mian” din Cluj Napoca, meciul din
etapa a ºasea a Ligii Naþionale con-
tra gazdei „U” Alexandrion Cluj. Va
fi un duel de pe cele douã bãnci
tehnice între doi foºti interi de ca-
libru ai naþionalei României, din
deceniul trecut, Carmen Amariei ºi
Simona Gogârlã. Cele douã au fost
campioane mondiale cu naþionala
de tineret a României, în urmã cu
douã decenii. Amariei a ajuns pe
banca formaþiei ardelene dupã ce
a debutat ca tehnician în Liga Na-
þionalã chiar la echipa din Bãnie.
Ea a fost demisã nu neapãrat din
cauza rezultatelor, ci din cauza
celebrelor deficienþe organizatori-
ce, din cauza cãrora formaþia din
Bãnie a pierdut la „masa verde”
douã meciuri din acel sezon. Pe
banca tehnicã a formaþiei ardelene
va sta ºi o altã legendã a handbalu-
lui feminin autohton, Luminiþa
Huþupan-Dinu, care a preluat re-
cent funcþia de antrenor cu porta-
rii la Cluj.

Duel de pe bancã al fostelorDuel de pe bancã al fostelorDuel de pe bancã al fostelorDuel de pe bancã al fostelorDuel de pe bancã al fostelor
„braþe de fier”: Amariei vs Gogârlã„braþe de fier”: Amariei vs Gogârlã„braþe de fier”: Amariei vs Gogârlã„braþe de fier”: Amariei vs Gogârlã„braþe de fier”: Amariei vs Gogârlã
Cele douã foste golghetere ale naþionalei feminine de handbal

îºi vor conduce echipele în „U” Alexandrion Cluj – SCM Craiova

Partida de astãzi trezeºte orgolii
ºi din cauza unui conflict recent
între cele douã grupãri. Gazdele
sunt extrem de motivate, dupã ce
în varã au refuzat participarea la
„Cupa Craiovei”, în urma unei de-
claraþii date de Simona Gogârlã
înaintea competiþiei amicale. „Dacã
jucam cu echipe care au luptat în
play-out sau cu nou-promovate nu
ne putem face o impresie. Un meci
caºtigat la 10 goluri diferenþã nu e
de ajuns” a afirmat atunci Simona
Gogârlã, stârnind iritarea grupãrii
ardelene, care nu s-a mai prezen-
tat la turneu.  În schimb, craio-
vencele au participat la Memoria-
lul „Tiberiu Rusu”, desfãºurat sub
Feleac înaintea campionatului.

Gogârlã: „Suntem
încrezãtoare
cã luãm toate

punctele”
SCM Craiova n-a avut un start

de sezon prea bun, pierzând inclu-
siv un meci acasã, cu Corona Bra-
ºov, însã runda trecutã au câºtigat

un punct la Roman, dupã ce au avut
avantaj pânã aproape de final. „Le
felicit pe fete pentru atitudinea ºi
ambiþia de care au dat dovadã la
Roman. Am vãzut o echipã deter-
minatã, încrezãtoare ºi îmi doresc
sã continuãm în aceiaºi notã, pen-
tru cã mai avem douã meciuri foar-
te importante de jucat pânã la pau-
za competiþionalã de trei sapta-
mâni. Din aceste douã jocuri vrem

sã scoatem maximum de puncte.
Suntem  încrezãtoare cã la Cluj
vom face un joc cel puþin la fel de
bun ºi vom reuºi sã venim cu cele
trei puncte. Mulþumim celor care
au încredere în noi, sunt aproape
de echipã ºi ne susþin meci de
meci” a declarat Simona Gogârlã
înaintea disputei de la Cluj, în care
nu se va putea baza pe Ana Maria
Apipie, accidentatã. Înaintea aces-

tei etape, „U” Alexandrion Cluj se
aflã pe locul 5, cu 9 puncte, în timp
ce SCM Craiova ocupã poziþia a
12-a, cu doar 4 puncte. În celelal-
te meciuri ale etapei: CSM Bucu-
reºti – HCM Vâlcea, CSM Ploieºti,
HCM Roman, HCM Baia Mare –
HC Zalãu, Unirea Slobozia – Co-
rona Braºov, Mãgura Cisnãdiei –
Dunãrea Brãila, Alba Sebeº – Ra-
pid Bucureºti.

Naþionala de rugby a României are
parte de un debut extrem de dificil la
Cupa Mondialã. „Stejarii” dau piept în
seara aceasta, de la ora 22, pe stadio-
nul „Olimpic” din Londra, cu finalista
ultimei ediþii, Franþa, pe care au
învins-o doar de opt ori în 51 de
întâlniri. Antrenorul „stejarilor”,
galezul Lynn Howells, va miza pe cea
mai experimentatã echipa a României
din istoria competiþiei, atât din punct
de vedere al numãrului de selecþii, cât
ºi al vârstei medii. Mihai Macovei va
conduce un prim XV al României
care va avea la ora meciului o medie
de 29 de ani ºi 134 de zile. De aseme-
nea, prima echipã a României adunã
684 de selecþii. „În orice competiþie,

Simona Halep, locul 2 WTA ºi principala
favoritã, s-a calificat în turul al doilea al tur-
neului WTA de la Guangzhou (China), dupã
ce a trecut de croata Petra Martic, locul 128
mondial, sportivã venitã din calificãri, cu sco-
rul de 6-4, 6-2. Halep a declarat dupã meci
cã se bucurã pentru cã s-a impus în douã
seturi, deoarece a fost foarte greu de jucat
din cauza umiditãþii. „A fost umiditate mare
ºi a fost foarte greu de jucat, dar ºi pentru
adversara mea a fost la fel, amândouã am
luptat. Dar când câºtigi un meci este foarte
bine ºi sunt fericitã cã m-am impus în douã
seturi”, a declarat Halep. Meciul a durat o orã
ºi jumãtate. În turul doi, Halep va juca în com-
pania sportivei maghiare Timea Babos, locul
76 WTA, care a trecut de chinezoaica Zhao-
xuan Yang, locul 155 WTA, beneficiarã a unui
wild card, scor 6-3, 6-0. Timea Babos are o

SC Bacãu – „U” Craiova,  Cupa României –
ora 16.30 (Digisport 1, Dolcesport 1),

Unirea Tãrlungeni - Petrolul Ploieºti - Cupa
României – ora 20  (Digisport 1, Dolcesport 1)

Franþa – România, Cupa Mondialã la rugby
- ora 22 (Digisport 1)

Scoþia – Japonia, Cupa Mondialã la rugby -
ora 16.30 (Digisport 2)

Australia – Fiji, Cupa Mondialã la rugby -
ora 18.45 (Digisport 2)

Celta Vigo – Barcelona, Primera Division, ora
21 (Digisport 2, Dolcesport 2)

Athletic Bilbao - Real Madrid, Primera Divi-
sion, ora 23 (Digisport 2, Dolcesport 1)

HCM Baia Mare - HC Zalãu, Liga Naþionalã
femininã de handbal, ora 16.45 (Digisport 3)

CSM Ploieºti - HCM Minaur Baia Mare, Liga
Naþionalã femininã de handbal, ora 18.15 (Di-
gisport 3) 

„Stejarii” debuteazã astãzi
la Cupa Mondialã, contra Franþei

cel mai impor-
tant meci este
primul. Trebuie
sã ai cea mai
bunã prestaþie
în acel joc”, a
spus Lynn
Howells.
„Cocoºii galici”
au disputat deja
un meci în
grupa D,
învingând cu
Italia, scor 32-
10. Faþã de
debut, selecþio-
nerul francez,
fostul internaþi-
onal Philippe
Saint-Andre, a
anunþat cã va

face 13 schimbãri în echipa de start
pentru partida cu „stejarii”. Primul XV
al României va arãta astfel: Mihai
Lazãr, Otar Turashvili, Paulicã Ion,
Valentin Popârlan, Johan Van Heerden,
Valentin Ursache, Viorel Lucaci, Mihai
Macovei, Florin Surugiu, Dãnuþ
Dumbravã, Adrian Apostol, Florin
Vlaicu, Paula Kinikinilau, Mãdãlin
Lemnaru, Cãtãlin Fercu. Pe 27
septembrie România întâlneºte
Irlanda, pe 6 octombrie jucãm cu
Canada, iar pe 11 octombrie dãm
piept cu Italia. Obiectivul României la
acest turneu este sã obþinã douã
victorii, cel mai accesibil adversar
fiind Canada, iar surpriza este vizatã
în meciul cu Italia.

victorie în faþa româncei, scor 1-6, 7-5, 6-3,
în Cupa Federaþiei, în 2014. În circuitul WTA,
Halep a câºtigat, în 2013, în sferturile de fi-
nalã ale turneului de la Budapesta, cu 7-5, 6-
1, astfel cã scorul întâlnirilor directe dintre
cele douã jucãtoare este egal, 1-1.

ªi Monica Niculescu, locul 49 WTA, a
acces în turul al doilea al turneului asiatic,
dupã ce a trecut de Iulia Putinþeva din Kazah-
stan, locul 78 WTA, cu scorul de 7-6 (5), 1-
6, 6-3, într-un meci care a durat trei ore. În
faza urmãtoare, Niculescu va juca împotriva
suedezei Rebecca Peterson, locul 147 WTA,
venitã din calificãri. Accederea în manºa a
doua este recompensatã cu un premiu de
3.400 de dolari ºi cu 30 de puncte WTA. Ni-
culescu a câºtigat ediþia de anul trecut a acestui
turneu, dupã ce a învins-o, cu 6-4, 6-0, în
finalã, pe franþuzoaica Alize Cornet.

Halep ºi Niculescu, în turul
secund la Guangzhou

Lyon – Bastia, Ligue 1 - ora 20 (Digisport 3) 
Tottenham – Arsenal, Cupa Ligii Angliei -

ora 21.45 (Digisport 3) 
Sampdoria – AS Roma, Serie A - ora 23.45

(Digisport 3) 
Malaga – Villareal, Primera Division – ora 23

(Dolcesport 2)
Espanol – Valencia, Primera Division – ora

21 (Dolcesport 3)
Las Palmas – FC Sevilla, Primera Division –

ora 23 (Dolcesport 3)
Hannover – VFB Stuttgart, Bundesliga – ora

21 (Dolcesport 4)
Hoffenheim – Borussia Dortmund, Bundes-

liga – ora 21 (Eurosport 2)
România – Scoþia, Campionatul European

de minifotbal – ora 13.10 (Sport.ro)
România – Serbia, Campionatul European

de minifotbal – ora 15 (Sport.ro)

Sport la TV - astãzi
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1. Astra 11 6 3 2 21-16 21
2. Viitorul 11 5 5 1 20-10 20
3. Steaua 11 5 4 2 12-7 19
4. Pandurii 11 5 4 2 14-11 19
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 11 4 5 2 11-7 17
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 11 2 3 6 11-16 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.
Steaua - Concordia Chiajna 3-1
Au marcat: Varela 5, Stanciu 24, Chipciu 43 / V. Lazãr 90.

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

sportsportsportsportsport

În „ºasiprezecimile” Cupei Ro-
mâniei, Universitatea Craiova n-a
avut cea mai favorabilã tragere la
sorþi, þinând cont cã s-a aflat în pri-
ma urnã valoricã ºi putea întâlni
chiar formaþii de eºalon judeþean,
dar ºi SC Bacãu, echipã de ligã se-
cundã, ar trebui sã fie un adversar
accesibil. De la Ploieºti, delegaþia
olteanã a plecat direct spre Moldo-
va pentru meciul de astãzi. Emil
Sãndoi spune cã va folosi ºi jucã-
torii care au evoluat mai puþin, însã
nu are variante de rezervã pentru
centrul defensivei ºi ca închizãtor.
Stoperii Izvoranu ºi Kay sunt acci-
dentaþi, la fel ºi Dumitraº, care fu-
sese reprofilat pe acest post, iar
Acka ºi Popov au acuzat ºi ei pro-
bleme medicale pânã de curând. În
acest timp, variantele de back-up
rãmase, Hreniuc ºi Ciocotealã, sunt
prea crude, cei doi neconvingând
nici la echipa-satelit. Totodatã, mij-
locaºii de acoperire Zlatinski ºi
Madson nu sunt disponibili, primul
fiind suspendat, iar al doilea – acci-
dentat, aºa încât menajarea lui Ma-
teiu, integralist în meciurile din Liga
I, este pusã sub semnul întrebãrii.
Probabil cã jucãtorul cel mai în for-
mã al Craiovei, Andrei Ivan, va fi
rezervã dupã ce a suferit o uºoarã
entorsã în partida de la Ploieºti. „În
jocul de Cupã nu vrem sã folosim
toþi jucãtorii, o sã rulãm puþin lotul.
Totuºi, vom trata meciul cu toatã
seriozitatea. Este o competiþie la fel
de importantã cum este campiona-
tul, în care cu un numãr redus de
jocuri îþi poþi atinge un obiectiv. În

Meciurile UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii, Viito-
rul II – Academica Clinceni, CS Baloteºti – CFR Cluj,
Bucovina Pojorâta – ASA, ACS Berceni – CSMS Iaºi
ºi CSM Rm. Vâlcea – ACS Poli s-au jucat asearã.

Astãzi
SC Bacãu – „U” Craiova – ora 16.30
Unirea Brânceni – Astra, ora 16.30
Rapid Suceava – FC Braºov, ora 16.30

Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”
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

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

Alb-albaºtrii debuteazã astãzi                                                  în
Cupa României, întâlnind în deplasare
divizonara secundã SC Bacãu

SC Bacãu – Universitatea Craiova
Stadion: „Letea”, Bacãu, ora 16.30 (Digisport 1, Dolcesport 1)
SC Bacãu:  Miron - Mihãlãchioaie, I. Ursu, Burcã, Sascãu - Sahru,

Adãscãliþei, C. Ignea, Pungã - Vraciu, C. Neagu. Antrenor: Cristian Po-
povici Rezerve: E. Savu - Dumitriu, S. Vlad, Drugã, Corban, A. Pavel,
Hurdubei.

Universitatea: Straton – Achim, Popov, Acka, Vãtãjelu – Bãluþã, Mate-
iu, Ferfelea, Bancu – Herghelegiu, Mazarache. Antrenor: Emil Sãndoi.
Rezerve: Bãlgrãdean – Ciocotealã, Hreniuc, Curelea, Nuno Rocha, Ma-
nea, Ivan.

Bilete: 10 lei (intrare generalã).

prima mea experienþã ca antrenor
la Universitatea am reuºit sã calific
echipa în competiþiile europene,
dupã ce am disputat o finalã în Cupa
României. Vrem sã ajugem cât se
poate de sus, de ce nu în ultimul
act al întrecerii“, a precizat Emil
Sãndoi despre jocul de astãzi. „Tre-
buie sã ne concentrãm acum pe
meciul cu SC Bacãu, pentru cã ºi
Cupa e foarte importantã, ne poate
duce în Liga Europa ºi cred cã pen-
tru noi e un obiectiv. Apoi ne vom
pregãti pentru meciul cu Pandurii“,
a spus Thaer Bawab, care probabil
va fi menajat dupã ce s-a acciden-
tat la genunchi în finalul meciului
de la Ploieºti. „În mod cert, este un
obiectiv pentru noi Cupa României.
Cu siguranþã va fi un meci greu,
pentru cã ºtiu cã tot timpul pot apã-
rea surprize în Cupã. Vrem sã ajun-
gem cât mai sus ºi, de ce nu, sã
câºtigãm trofeul“, a afirmat Costin
Curelea.

Popovici: „Pentru echipa mea
trebuie sã fie un meci pe viaþã

ºi pe moarte”
În ultima etapã din seria I a ligii

secunde, Bacãul s-a impus pe te-
ren propriu cu 1-0 în faþa celor de
la Rapid CFR Suceava, prin golul
marcat de Ignea pe final. Moldo-
venii ocupã locul 4 dupã tot atâtea
runde scurse din campionat, înre-
gistrând douã victorii, un egal ºi
un eºec. Formaþia bãcãuanã este
pregãtitã Cristian Popovici, cel care

a reuºit sã promoveze Botoºaniul
în Liga I. Tehnicianul a prefaþat
meciul de astãzi spunând cã pen-
tru jucãtorii sãi reprezintã marea
ºansã de a se remarca într-un duel
cu jucãtori de nivel superior: „Aº
spune cã ºansele sunt 60-40 în
favoarea oltenilor, dar ne vom du-
ela în Cupã, adicã în competiþia
surprizelor ºi orice este posibil.
Vrem sã profitãm pentru a mai
aduce încã o echipã de primã ligã
în acest sezon în Bacãu. Pentru
jucãtorii mei, partida contra Cra-
iovei ar trebui sã fie un meci pe
viaþã si pe moarte. Graþie unui ast-
fel de meci îºi pot schimba chiar
destinul, mã refer la faptul cã o
evoluþie bunã într-o astfel de con-
fruntare îi poate impune în atenþia
generalã în privinþa unui transfer-
”. Dintre jucãtorii gazdelor de as-

tãzi, atacantul Andrei Pavel trezise
interesul Stelei în urmã cu trei ani,
când evolua la Ceahlãul, însã
transferul nu s-a concretizat, în
Ghencea ajungând atunci de sub
Pietricica doar actualul fundaº al
Craiovei, Dumitraº. Totodatã, cã-
pitanul Bacãului, portarul Bogdan

Miron (33 de ani), are o experi-
enþã vastã în Liga I, evoluând pen-
tru Petrolul, Jiul, Astra, Voinþa Si-
biu, Ceahlãul ºi CSMS Iaºi. De
asemenea, fundaºul dreapta Mihã-
lãchioaie a evoluat acum doi ani
pentru CSMS Iaºi, având ºi un gol
marcat în Liga I.

Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?Sparring pentru Craiova în Moldova?


