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- Popescu este un om harnic: aca-
sã el spalã vasele, el spalã rufele,
iar la serviciu el spalã banii!
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a
inaugurat, ieri, încã un etaj al Spitalului de
Boli Infecþioase, care a fost reabilitat integral
cu bani de la bugetul local. Cu acest prilej,
edilul a anunþat cã tot spitalul va fi terminat

de modernizat pânã la sfârºitul acestui
an, când vor fi refãcute încã douã etaje
ce au mai rãmas ºi laboratorul de ana-
lize medicale. Lucrarea de la Secþiile de
Adulþi a costat 950.000 de lei.

Un etajUn etajUn etajUn etajUn etaj
de la Bolide la Bolide la Bolide la Bolide la Boli
Infecþioase,Infecþioase,Infecþioase,Infecþioase,Infecþioase,
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Evenimentul a avut loc marþi 22 septembrie a.c., o zi deloc “seninã” pentru cancelarul german,
Angela Merkel, marcatã se subînþelege de “povestea Volkswagen”, dar ºi de nervozitatea liderilor
europeni, în legãturã cu repartizarea celo 120.000 de refugiaþi. Iritarea, chiar a bunilor prieteni, este
teribilã în legãturã cu afacerea Volkswagen, încât Segolene Royal, ministrul francez al ecologiei, a
promis cã autoritãþile din þara sa vor fi “extrem de severe…”

Cand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentarea
unei biografii a lui... Schroderunei biografii a lui... Schroderunei biografii a lui... Schroderunei biografii a lui... Schroderunei biografii a lui... Schroder
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Iohannis:

Voi avea o întâlnire

cu vicepreºedintele

SUA, Joe Biden,

la Casa Albã
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a anunþat, ieri, cã în
marja deplasãrii sale în
SUA, va avea ºi o întâlnire
cu vicepreºedintele ameri-
can, Joe Biden, la Casa
Albã. “Voi avea deosebita
plãcere ca, în marja depla-
sãrii în Statele Unite ale
Americii, sã am o întâlnire
cu vicepreºedintele Statelor
Unite, domnul Biden, la
Casa Albã. Aceastã primã
întâlnire oficialã va fi
fundamentatã pe obiectivul
ferm al întâririi parteneria-
tului strategic dintre Româ-
nia ºi Statele Unite ale
Americii”, a declarat Iohan-
nis într-o conferinþã de
presã. Iohannis a mai spus
cã va participa la mai multe
summit-uri, printre care ºi
o reuniune dedicatã contra-
carãrii Daesh/Stat Islamic,
la invitaþia preºedintelui
american Barack Obama.
Preºedintele Klaus Iohannis
va merge în Statele Unite
ale Americii dupã ce va
participa, miercuri, la
reuniunea extraordinarã a
Consiliului European pe
tema mãsurilor privind criza
imigranþilor Sesiunea
Adunãrii Generale a ONU
se va desfãºura în perioada
15 septembrie - 6 octombrie,
la New York, subiectul
principal al discuþiilor fiind
agenda Naþiunilor Unite
post 2015, care va stabili -
strategia organizaþiei mon-
diale pe urmãtorul deceniu
ºi jumãtate.

“UNPR îºi reafirmã susþine-
rea pentru coaliþie, pentru guver-
nul din care face parte ºi pentru
preºedintele României, pe pro-

“Aº putea spune cã nu se mai
pune problema <<dacã>>, ci se
pune problema <<când>> (voi
face anunþul - n.r.). Duminicã, la
Conferinþa Judeþeanã de la Tele-
orman, voi face anunþul. Cred cã
acest anunþ trebuie fãcut în or-
ganizaþia din care am fãcut parte
ºi din care fac parte ºi din care

Întrebat cum comenteazã in-
tenþia Ungariei de a ridica un
zid la graniþa cu România ºi de
shimbul de replici ulterior în-
tre oficialii români ºi ungari,
preºedintele a spus cã ar fi fost
mai indicatã o mai mare reþine-
re de ambele pãrþi. ”Eu cred cã
ar fi fost mult mai indicatã o
mai mare reþinere ºi de o par-
te, ºi de cealaltã. Nu consider
cã prin acest fel de schimb de
replici se rezolva cevã. Ba, dim-
potrivã, se complicã relaþiile
dintre cele douã þãri. Aºa cum
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UNPR nu va vota moþiunea de cenzurã a PNL ºi
considerã cã actualul guvern este unul “bun” ºi

trebuie sã meargã mai departe.

blemele ce þin de securitatea na-
þionalã. (...) Considerãm cã acest
guvern este unul bun ºi trebuie
sã meargã mai departe. În plan

politic, suntem alãturi de parte-
nerii noºtri din PSD, continuãm
parteneriatul corect cu preºedin-
tele României ºi încurajãm dia-
logul orientat spre consens atât
între Putere ºi Opoziþie, cât ºi
între partide ºi societate. Avem
nevoie de acest consens, dar el
trebuie sã vizeze prioritãþile ro-
mânilor ºi nu prioritãþile partide-
lor. Din acest motiv, UNPR nu
va vota moþiunea de cenzurã la
adresa Guvernului”, se aratã
într-un comunicat de presã al
UNPR.

Liderul grupului PNL din Ca-
mera Deputaþilor Eugen Nicolã-
escu a citit, miercuri, în plenul
Parlamentului, textul moþiunii de
cenzurã a liberalilor, intitulatã
“Alege între România ºi Ponta,
un premier compromis. Demi-
te-l pe Victor Ponta”, semnatã de
180 de parlamentari.

Moþiunea va fi dezbãtutã ºi
votatã marþi, 29 septembrie. Co-
preºedintele PNL, Vasile Blaga,
declara miercuri cã va avea în-
tâlniri cu liderii UNPR pentru
susþinerea moþiunii de cenzurã.

Iohannis, despre conflictul România-Ungaria:
Era indicatã o reþinere, aºa se complicã relaþiile

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, între-
bat despre schimbul dur de replici între oficialii ro-
mâni ºi ungari, cã ar fi fost mai indicatã o mai mare

reþinere de ambele pãrþi ºi cã un astfel de dialog
complicã relaþiile dintre cele douã þãri.

s-a desfãºurat dialogul, cred cã
a fost în afara cadrului uzual
diplomatic”, a adãugat Iohan-
nis.

Dupã decizia Ungariei de a
ridica un gard la graniþa cu Ro-
mânia, între premierul Victor
Ponta ºi ministrul ungar de Ex-
terne, Peter Szijjarto, au existat
mai multe schimburi dure de
replici.

Premierul Ponta spunea cã
atitudinea Ungariei în aceastã
crizã a refugiaþilor este una ne-
europeanã ºi o ruºine pentru

Europa, în timp ce ministrul
ungar acuza cã ”este ruºinea
Europei cã Victor Ponta, care

face obiectul unei investigaþii
penale, minte în mod constant
ºi calomniazã o þarã vecinã”.

Liviu Dragnea: Îmi voi anunþa candidatura la ºefia PSD
duminicã, la Teleorman
Liderul interimar al PSD, Liviu Dragnea, a decla-

rat, ieri, cã anunþul candidaturii sale la ºefia PSD va
fi fãcut duminicã, în cadrul Conferinþei judeþene a
PSD Teleorman, în filiala din care face parte ºi în

judeþul pe care îl “iubeºte”.

voi face parte întotdeauna ºi în
judeþul pe care îl iubesc foarte
mult”, a spus Dragnea.

Întrebat dacã a fost deranjat
de intrarea în cursã a lui Robert
Negoiþã, Dragnea a negat, spu-
nând cã “oricine este liber sã can-
dideze în partid”. “Competiþia, de
obicei, este bunã”, a adãugat

Dragnea. Liderul PSD a evitat
însã sã comenteze dacã modul în
care Negoiþã ºi-a anunþat candi-
datura a fost bine ales. “Eu evit
sã analizez ºi sã comentez acest
lucru”, a spus Dragnea.

Liviu Dragnea declara luni, la
finalul Comitetului Executiv al
partidului, cã nu poate spune încã
dacã va candida la preºedinþia
PSD, dar lucreazã la un program
politic. “În urmãtoarele zile o sã-
mi finalizez un posibil proiect po-
litic pentru PSD ºi obiectivele pe
care cred eu cã trebuie sã le atin-
gã acest partid ºi dacã o sã ajung
la concluzia cã eu pot sã contri-
bui la atingerea acestor obiective
atunci cu inima uºoarã voi anun-

þa candidatura. E o chestiune de
zile”, spunea Dragnea.

Dragnea a preluat ºefia interi-
marã a PSD dupã ce Victor Pon-
ta a renunþat la funcþia de preºe-
dinte, pe fondul problemelor în
justiþie. Liderul interimar al PSD
are, pe 28 septembrie, primul ter-
men în recursul din Dosarul
Fraudã la Referendum, în care a
fost condamnat, în primã instan-
þã, la un an de închisoare cu sus-
pendare.

Senatorii Daniel Savu ºi ªer-
ban Nicolae, precum ºi prima-
rul Sectorului 3, Robert Negoi-
þã, ºi-au anunþat deja intenþia de
a candida la ºefia PSD în 11 oc-
tombrie.
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Este vorba de etajul al doilea,
care fusese dezafectat pânã sã
înceapã lucrãrile, fiind folosit pe
post de depozit. Managerul spi-
talului, Adina Turcu, a explicat
cã au fost recuperate zece re-
zerve, cu câte douã ºi trei lo-
curi, în total 24 de paturi care
au fost atribuite celor douã sec-
þii de boli infecþioase – Secþia de
Boli Infecþioase Adulþi nr. 1 ºi
Secþia de Boli Infecþioase Adulþi
nr. 2. „Am reuºit sã îi redãm
utilitatea pentru care a fost con-
struit. Totul a fost posibil cu aju-
torul autoritãþilor municipale ast-
fel încât avem acum un etaj care
are zece rezerve care sunt dota-
te cu mobilier luxos. Aºa cum
aratã, ne putem compara cu ori-

ce spital privat din România,
oferind pacienþilor un maximum
de confort ºi prin asta încercãm
sã redãm demnitatea pacientului
român”, a afirmat managerul
Adina Turcu.

ªi etajele 5 ºi 6
intrã în reabilitare

Investiþia pentru acest etaj se
ridicã la suma de 950.000 de lei,
banii venind în totalitate de la
bugetul local. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu, care a vizitat sa-
loanele – dotate cu frigider ºi
televizor, cu sistem de climati-
zare ºi grup sanitar propriu – a
promis cã tot spitalul de Boli In-
fecþioase va fi gata pânã la sfâr-
ºitul acestui an. „Mai sunt douã
etaje de reabilitat pe care spe-
rãm sã le finalizãm pânã la sfâr-
ºitul acestui an calendaristic. ªi
spun sperãm pentru cã încã
suntem în faza de licitaþii ºi ºtiþi
foarte bine cum este cu licita-

Un etaj de la Boli Infecþioase, reabilitat ºi inaugurat
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a inaugu-
rat, ieri, încã un etaj al Spitalului de Boli Infecþioase,

care a fost reabilitat integral cu bani de la bugetul
local. Cu acest prilej, edilul a anunþat cã tot spitalul
va fi terminat de modernizat pânã la sfârºitul acestui

an, când vor fi refãcute încã douã etaje ce au mai
rãmas ºi laboratorul de analize medicale. Lucrarea de

la Secþiile de Adulþi a costat 950.000 de lei.

þiile, ºtii când încep dar nu ºtii
când se terminã. Oricum inves-
tiþiile începute în acest spital
sunt aproape de finalizare”, a
spus primarul Craiovei. Vara
trecutã au fost reabilitate etaje-
le 3 ºi 4, iar pânã la sfârºitul
acestui an trebuie sã se termine
laboratorul de analize medicale
ºi etajele 5 ºi 6, unde sunt in-
ternaþii copii.

În octombrie,
proiectarea noului
spital municipal

Începând de luna viitoare, va
începe ºi construcþia noului corp
al Spitalului Municipal Filantro-
pia, pe scheletul existent în cur-

tea de la Boli Infecþioase. Pri-
marul Craiovei, Olguþa Vasiles-
cu, a dat asigurãri cã s-a fãcut
o expertizã care a stabilit cã fun-
daþia este rezistentã ºi cã se poa-
te construi acolo. Extinderea
respectivã ar urma sã fie gata,
potrivit edilului, la sfârºitul lui
2016. „Spre sfârºitul anului vi-
itor, vom avea în Craiova un spi-
tal municipal nou. Acum urmea-
zã partea de proiectare ºi apoi
construcþia propriu-zisã. Dar
este absolut obligatorie pentru
cã sunt secþii de la Spitalul Fi-
lantropia, cum este Cardiologia,
Hematologia, care aratã îngro-
zitor de rãu. Acele clãdirile efec-
tiv nu mai existã”, a mai spus
Olguþa Vasilescu.

„Cardiologia
ºi Hematologia
aratã îngrozitor”

Primãria Craiova a încercat,
potrivit primarului, sã facã lu-

crãri sumare de igienizare la
secþiile de Cardiologie ºi Hema-
tologie de la Spitalul Filantro-
pia, dar constructorii au refu-
zat spunând cã imobilele nu mai
suportã nici o intervenþie. „Noi
am vrut sã facem mãcar o igie-
nizare ºi ni s-a spus de cãtre un
constructor, care a realizat o
expertizã, cã ºi o fereastrã, dacã
o scoatem de acolo ºi încercãm
sã punem termopan, se va prã-
buºi toatã clãdirea. Este foarte
clar cã nu mai avem cum sã in-
vestim în acele clãdiri care tre-
buie efectiv rase ºi construit un
spital nou”. Cele douã secþii se
vor muta cu totul în noul spi-
tal, primarul spunând cã nu ºan-
tierul în sine va costa foarte
mult, cât partea de dotãri care
sunt necesare acolo. „Vã garan-
tez cã, de anul viitor, toþi cra-

iovenii se vor trata în condiþii
de top, în spitalele municipali-
tãþii. S-au investit foarte mulþi
bani, însã ca sã nu putem sã nu

mai avem ºi câte
doi-trei bolnavi în
pat, iar la Cardio-
logie sau Hemato-
logie este foarte
clar cã va trebui sã
construim un nou
spital”, a mai spus
primarul Craiovei.

Conducerea
spitalului va
introduce
program de
vizite

Tot în ceea ce
priveºte Spitalul de
Boli Infecþioase,
autoritãþile locale
au amintit ºi un alt
treilea proiect care
este legat ,  de
aceastã datã,  de
reabilitarea termicã

a corpurilor de clãdire. Primãria
Craiova a încheiat un contract
cu BERD-ul (n.r. – Banca Euro-
peanã de Dezvoltare Regionalã)
prin care vor fi refãcute faþade-
le ºi acoperiºul. „Contractul se
referã la partea de izolare termi-
cã, asta însemnând cã ºi faþada
spitalului va arãta bine, nu nu-
mai cã va scãdea factura la uti-
litãþi”, a menþionat Olguþa Vasi-
lescu. Primarul Craiovei a pre-
cizat cã s-au investit foarte mulþi
bani în sãnãtate, de zece ori mai
mult decât fosta administraþie.
„Dar, în momentul în care vii
într-un astfel de spital ºi vezi
cum aratã, îþi dai seama cã aºa
ar trebui sã ne tratãm, în aceste
condiþii civilizate. Sunt absolut
convinsã cã un spital din UE nu
poate sã arate mai bine decât
ceea ce aþi vãzut dumneavoas-
trã aici”.

Pentru a se pãstra investiþiile
din saloane, conducerea Spita-
lului de Boli Infecþioase urmea-
zã sã introducã un program de
vizite.
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Luni, 21 septembrie a.c., ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au dispus
începerea judecãrii procesului în
care ºoferul craiovean de 31 de ani,
Cristian Þãrþãleanu va fi judecat
pentru dare de mitã. Asta dupã ce
dosarul a fost analizat în procedu-
ra de camerã preliminarã ºi s-a
constatat legalitatea administrãrii
probelor: “constatã legalitatea se-
sizãrii instanþei cu rechizitoriul nr.
733/P/2015 al Parchetului de pe
Tribunalul Dolj, privind pe incul-
patul TÃRÞÃLEANU CRISTIAN,
a administrãrii probelor ºi a efec-
tuãrii actelor de urmãrire penalã.

Magistraþii Tribunalului Dolj au
prelungit, marþi, 22 septembrie
a.c., arestarea preventivã pentru
Augustina Sîrbu, de 45 de ani, din
comuna Rast, ajunsã dupã gratii
dupã ce ºi-a înjunghiat mortal so-
þul: „Admite propunerea Ministe-
rului Public – Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj. În baza
art. 234 ºi urm. CPP: Dispune pre-
lungirea arestãrii preventive a in-
culpatei Sîrbu Augustina, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând de
la data de 01.10.2015, pânã la

Arest prelungit pentru doljeanca ce ºi-a
înjunghiat mortal soþul

Doljeanca de 45 de ani care ºi-a înjunghiat mortal
soþul, în cartierul craiovean Lãpuº, rãmâne în conti-
nuare în arestul IPJ Dolj. Judecãtorii Tribunalului Dolj
au prelungit, marþi, la propunerea procurorilor, aresta-
rea preventivã a femeii cu încã 30 de zile.

data de 30.10.2015, inclusiv.
Cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului. Cu contestaþie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu de la
22.09.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, Augustina Sîrbu,
de 45 de ani, ºi soþul ei, Liviu, de
41 de ani, amândoi din comuna
Rast, locuiau cu chirie într-o ca-

merã de la un cãmin de nefamiliºti
din cartierul craiovean Lãpuº. Cã-
sãtoriþi de 18 ani, cei doi soþi nu
aveau copii ºi stãteau în Craiova
pentru cã aici lucrau amândoi.
Relaþiile dintre cei doi soþi erau însã
extrem de tensionate. Luni, 31 au-
gust a.c., când s-au întors de la
serviciu, cei doi s-au certat, iar la
un moment dat Augustina a pus
mâna pe un cuþit din bucãtãrie ºi l-
a înjunghiat pe Liviu în zona suba-
xilarã stângã. Bãrbatul a cãzut la
podea, pentru cã lovitura îi atinse-
se inima. Femeia a sunat pe 112, a
spus ce a fãcut, chemând la faþa
locului ambulanþa ºi Poliþia. Medi-
cii de pe ambulanþã ajunºi la locuin-
þa celor doi n-au mai putut face
însã nimic pentru bãrbat, decât sã
constate decesul, dupã efectuarea

cercetãrii la faþa locului cadavrul
fiind ridicat ºi dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei. Cât despre
femeie, aceasta a recunoscut cã
într-un acces de furie l-a lovit cu
cuþitul pe soþul ei fãrã sã-ºi dea
seama cã lovitura ar putea fi fata-

lã. Augustina Sârbu a fost dusã la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiatã de procurorul
de caz care a emis pe numele ei
ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore, iar pe 1 septembrie a fost ares-
tatã preventiv pentru 30 de zile.

Le-a cerut sã distrugã probele în schimbul banilor!
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
finalizat procedura de camerã pre-
liminarã ºi au dispus începerea ju-
decãrii procesului în care craiovea-
nul Cristian Þãrþãleanu este acuzat
cã a vrut sã mituiascã trei agenþi
de poliþie cu suma de 5.000 de lei.
Primul termen de judecatã este pe

12 octombrie a.c., inculpatul fiind
în continuare arestat preventiv. Cei
trei poliþiºti cãrora a vrut sã le dea
ºpagã l-au înregistrat cu telefoanele
mobile pe ºofer în timp ce insista
sã împartã banii între ei ºi sã dis-
trugã probele biologice care de-
monstrau cã urcase bãut la volan.

Dispune începerea judecãþii cau-
zei privind pe inculpatul Þãrþãlea-
nu Cristian ºi fixeazã termen de
judecatã la data 12.10.2015, pen-
tru când se va cita inculpatul.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi, 21.09.2015”. 

Potrivit rechizitoriului Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, pe
26 iulie a.c., seara, în jurul orei
19.00, inculpatul Cristian Þãrþãlea-
nu a plecat de la locuinþa sa cu
autoturismul personal marca
BMW, cu care s-a deplasat la sta-
þia Peco Mol situatã pe bulevardul
Decebal din Craiova, unde era an-

gajat în calitate de casier. Pentru
cã nu era de serviciu în ziua res-
pectivã, a consumat în incinta sta-
þiei peco mai multe doze cu bere,
apoi, în jurul orei 22.30, a hotãrât
sã plece acasã aºa cã a urcat iar la
volan, iar pe strada Constantin La-
lescu a fost oprit de un echipaj de
poliþie din cadrul Secþiei 4 Poliþie
Craiova, compus din agenþii Bãni-
cã Alin Cristian ºi Balaci Mihail. Cei
doi agenþi de poliþie l-au legitimat
pe conducãtorul auto ºi observând
cã acesta emana miros de alcool,
i-au solicitat sã-i însoþeascã la Bi-
roul Poliþiei Rutiere, unde sã fie
testat cu aparatul etilotest, lucru cu
care inculpatul a fost de acord.
ªi-a trimis un prieten acasã sã-i
aducã cei 5000 de lei

Pe traseu, inculpatul le-a soli-
citat însã celor doi agenþi de poli-
þie sã nu mai întocmeascã acte de
constatare, oferindu-le în schimb,
o sumã de bani. Agenþii de poliþie
Bãnicã Alin Cristian ºi Balaci Mi-
hai au respins propunerile incul-
patului ºi au continuat deplasarea
pânã pe strada Câmpia Islaz, la
Biroul Poliþiei Rutiere, unde l-au
gãsit pe agentul ºef adjunct Bãni-
cã Robert Cristian, care era de
serviciu ºi care l-a testat pe incul-
pat cu aparatul alcooltest, rezul-
tând o valoare de 0,52 mg/l alco-

ol pur în aerul expirat. „Dupã
efectuarea testãrii, inculpatul a
oferit din nou celor trei agenþi de
poliþie suma de 5000 lei, pentru
a nu i se întocmi dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de con-
ducere a unui autovehicul pe dru-
murile publice sub influenþa al-
coolului. Agenþii de poliþie au re-
fuzat categoric oferta inculpatu-
lui ºi au sesizat ofiþerii din ca-
drul D.G.A. – S.J.A. Dolj ºi pro-
curorul din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj. Cum
însã inculpatul era foarte insis-
tent în oferirea sumei de bani,
agenþii de poliþie au înregistrat cu
ajutorul telefoanelor mobile dis-
cuþiile purtate cu acesta”, se ara-
tã în rechizitoriu. Mai mult, ºofe-
rul ºi-a sunat un prieten, l-a
trimis la el acasã ºi i-a explicat
de unde sã ia 5000 de lei ºi sã-i
aducã. Dupã ce inculpatului i s-
au recoltat probe de sânge în ve-
derea stabilirii alcoolemiei, la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, cei trei agenþi l-au dus

înapoi la Biroul Poliþiei Rutiere. „În
acest loc, inculpatul a scos din
buzunar suma de 5000 lei com-
pusã din bancnote din cupiura de
500, 200 ºi 100 lei, pe care a pus-
o pe birou, spunându-le agenþilor
de poliþie sã împartã banii între
ei, sã distrugã în prezenþa sa pro-
bele biologice ºi sã nu mai întoc-
meascã dosar penal”, au mai con-
semnat procurorii în rechizitoriu.
În acel moment, în birou a intrat
echipa operativã, formatã din pro-
curor al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi ofiþeri ai Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
care a constatat sãvârºirea faptei.
Þãrþãleanu a fost reþinut pentru 24
de ore, apoi arestat preventiv,
mãsura fiind prelungitã de instan-
þã, ultima datã pe 7 septembrie a.c.
Procurorii au disjuns cauza cu
privire la comiterea infracþiunii de
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice sub influenþa
alcoolului, pe numele lui Cristian
Þãrþãleanu urmând sã se întoc-
meascã un alt dosar în acest sens.
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Evenimentul a avut loc marþi
22 septembrie a.c., o zi deloc “se-
ninã” pentru cancelarul german,
Angela Merkel, marcatã se subîn-
þelege de “povestea Volkswagen”,
dar ºi de nervozitatea liderilor eu-
ropeni, în legãturã cu repartiza-
rea celo 120.000 de refugiaþi. Iri-
tarea, chiar a bunilor prieteni, este
teribilã în legãturã cu afacerea Vol-
kswagen, încât Segolene Royal,
ministrul francez al ecologiei, a
promis cã autoritãþile din þara sa
vor fi “extrem de severe în an-
cheta fraudãrii testelor anti
poluare de grupul german Vol-
kswagen în SUA”. Pe de altã,
parte Hages Berman, un cabinet
de avocaturã specializat în apã-
rarea drepturilor consumatorilor,
de peste Ocean, a anunþat depu-
nerea unei plângeri în nume co-
lectiv (Class action) contra Vol-
kswagen.  Cu toate acestea, An-

MIRCEA CANÞÃR

Cand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentareaCand Angela Merkel face prezentarea
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gela Merkel a acceptat sã se pre-
zinte în faþa presei, pentru a co-
menta mãrturisirile predecesoru-
lui sãu, social-democratul Ger-
hard Schroder, în prezenþa aces-
tuia ºi a autorului cãrþii, Gregor
Schollgen. Cartea se intituleazã
chiar asa: “Gerhard Schroder.
Biografia”. Sã ne imaginãm, în
context, lansarea memoriilor lui
Traian Bãsescu, prefaþate, în faþa
asistenþei, de Klaus Iohannis sau
biografia lui Nicolas Sarkozy, co-
mentatã “avantajos” de Francois
Hollande. Sigur cã în Germania,
unde marea coaliþie (CDU / CSU
- SPD) se aflã la putere ºi guver-
neazã cu bune rezultate, prin tac-
tul liderilor sãi, un asemenea de-
mers precum cel al cancelarului
Angela Merkel este posibil, þine de
normalitate, chiar dacã peste doi
ani, în 2017, partidele lor vor fi
rivale. Pe de altã parte cancelarul

Angela Merkel a dorit sã îºi ia re-
vanºa, în faþa celui care, în urmã
cu 10 ani o considera “inaptã”,
în a-i succeda. La 18 septembrie
2005, la puþinã vreme dupã închi-
derea secþiilor de votare, la ale-
gerile parlamentare, CDU sosea pe
primul loc cu 35,4% din voturi,
mai puþin decât era prognozat,
devansând SPD cu 34,2%. Ma-
rele moment al serii a fost oferit
însã, în confruntarea preºedinþi-
lor de partide, bineînþeles televi-
zatã. Pe un platou special amena-
jat, la dreapta, Angela Merkel
(CDU), Guido Westerwelle (libe-
rali - FDP) ºi Edmund Stoiber
(CSU), iar la stânga cancelarul
Gerhard Schroder (SPD) ºi alia-
tul sãu Joschka Fischer (verzi).
Spre supriza generalã, triumfal,
Gerhard Schroder a spus: “Voi
credeþi cã partidul meu poate
accepta oferta CDU, prin care

acesta sã dea cancelarul? Bi-
serica trebuie sã rãmânã în
centrul oraºului”. Angela Mer-
kel nu se aºtepta la un asemenea
atac. Reacþia sa va obliga baronii
CDU sã se delimiteze. Douã luni
mai târziu, la 22 noiembrie, An-
gela Merkel era aleasã cancelar,
devenind prima femeie care ac-
ceda în cea mai înaltã demnitate
a Republicii, urmând a conduce
un guvern de coaliþie cu SPD, iar
Gerhard Schroder primea oferta
de a lucra pentru Gazpromul lui
Vladimir Putin. O altã nepotrivire
cu cancelarul, care luase o dis-
tanþã faþã de Moscova. În faþa
presei, de aceastã datã, Angela
Merkel a amintit cã punctele lor
de vedere erau diferite “în mate-
rie de politicã externã”, dar s-aã-
zut nevoitã sã aducã un omagiu
Agendei 2010, fiindcã reformele
lui Gerhard Schroder “se aflã la

originea bunei sãnãtãþi actuale a
economiei Germaniei”. Fostul
cancelar, la rândul sãu a recu-
noscut, ºi nu din curtoazie, cã
prestaþia sa televizatã, de acum
10 ani, nu a fost optimalã. ªi
totuºi Angela Merkel l-a întrebat:
“Aveþi documente secrete?”
“Nu, n-am. Nici o comoarã”, a
venit rãspunsul lui Schroder. Se
pare cã o aluzie era la ofertele
pe care le avusese din partea lui
Silvio Berlusconi. Oricum, inso-
litã întreaga poveste. Dar tocmai
acesta e secretul Angelei Merkel,
acela cã sincronizeazã perfect cu
aspiraþiile germanilor ºi rãspun-
de dorinþei de normalitate a aces-
tora. Cu alte cuvinte este un can-
celar normal ºi, de aici, ºi popu-
lar. Cine ar trebui sã înveþe,
dintr-un astfel de comportament
civic, ºi chiar politic, nu mai
precizãm.
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sã inveþesã inveþesã inveþesã inveþesã inveþe
limbi strãinelimbi strãinelimbi strãinelimbi strãinelimbi strãine

În 2001, Consiliul Europei a stabilit,
tot fiind vorba de „Anul european al
limbilor vorbite”, ca 26 septembrie sã
devinã „Ziua europeanã a limbilor vor-
bite” ºi va fi sãrbãtoritã în toate statele
Uniunii Europene. În ºcolile doljene se
vor organiza activitãþi menite sã sãrbã-
toreascã diversitatea lingvisticã . „Ziua
europeanã” reprezintã o invitaþie la
susþinerea valorilor culturale europe-
ne, la comunicare spre cunoaºtere, cu

tot ceea ce presupune aceasta. „Activitãþile desfãºurate în ziua de 26 atrag
atenþia asupra importanþei învãþãrii limbilor strãine ºi vor sã sensibilizeze ºi
publicul ºcolar, în contextul actual în care tinerii trebuie sã conºtientizeze
faptul cã a vorbi cel puþin o limbã strãinã reprezintã o achiziþie valoroasã ºi
chiar un mod de a trãi”, a declarat prof. Adriana Sãlceanu, inspector de spe-
cialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Alte trei unitãþiAlte trei unitãþiAlte trei unitãþiAlte trei unitãþiAlte trei unitãþi
de învãþãmânt aude învãþãmânt aude învãþãmânt aude învãþãmânt aude învãþãmânt au
obþinut autorizaþieobþinut autorizaþieobþinut autorizaþieobþinut autorizaþieobþinut autorizaþie
de funcþionarede funcþionarede funcþionarede funcþionarede funcþionare

Situaþia de la început de an ºcolar se pare
cã se aflã sub control, atât în ceea ce priveºte
situaþia medicalã a elevilor, cât ºi din ceea ce
presupune asigurarea condiþiilor de învãþã-
mânt în unitãþile  din Dolj. „ªtiam cã pot apã-
rea diverse focare epidemiologice specifice
oricãrui debut de an ºcolar, dar, pânã acum, nu ni s-au raportat situaþii de acest
fel ºi am colaborat foarte bine cu Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj. În ceea ce
priveºte autiruzaþiile sanitare de funcþionare, cele mai multe unitãþi ºcolare au
intrat în posesia lor, iar trei dintre ele, care se aflau în plin proces de ibþinere, sunt
în regulã. Este vorba de Grãdiniþele „Aºchiuþã” ºi „Lascãr Catargiu” din Craio-
va, ºi Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” din Bîrca.  De asemenea, la ºcoala din
Apele Vii, aflatã în reabilitare, copii nu vor avea de suferit, fiind mutaþi într-un alt
imobil, unde le sunt asigurate toate condiþiile”, a declarat prof.  Nicuºor Cotes-
cu, inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Un nou inspector pentru perfecþionareUn nou inspector pentru perfecþionareUn nou inspector pentru perfecþionareUn nou inspector pentru perfecþionareUn nou inspector pentru perfecþionare
Postul de inspector pentru Perfecþionarea resurselor umane, rãmas vacant la

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, va avea un nou titular. Este vorba despre
prof.  Ionel Barbu, director adjunct al Liceului Tehnologic Auto Craiova, dupã
cum a precizat prof.  Nicuºor Cotescu, inspector general adjunct al ISJ Dolj.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU
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GEORGE POPESCU

Nimic nu mi se pare mai periclitant
într-un stat de drept decât depãºirea li-
mitelor normalitãþii în actul de aplicare
a legislaþiei în litera ºi în spiritul preve-
derilor acesteia. Pentru cine poate nu
ºtie, ori ignorã, reamintesc cã herme-
neutica, adicã interpretarea de texte de
care se face mult caz în ultimele decenii
în critica literarã ºi în filozofie, a apãrut
ºi s-a dezvoltat în cadrul ºtiinþelor juri-
dice. Dar cine, din aceastã breaslã când-
va þintã a unor persoane cu trainicã che-
mare vocaþionalã penetrarã astãzi de ar-
mate de semidocþi pentru care cultura,
dacã nu le perturbã stabilitatea psihicã,
nici nu depãºeºte ºarmul unui licenþios
talk-show, îºi mai pierde vremea cu ast-
fel de detalii. În cel mai prost caz, ca în
parabola personajului lui Molière care
„vorbea în prozã” fãrã s-o ºtie, apar, din
când în când, juriºti, ajunºi prin cine ºtie
ce concurs de împrejurãri în posturi de-
cizionale, transformând actul juridic în
niºte teste cu substrat „hermeneutic”.

Un exemplu cât se poate de ilustrativ
l-au oferit în aceste zile procurorii DNA
în textul apelului depus la ICCJ în ceea
ce se cheamã „Dosarul Referendumului”
ºi care îl are ca învinuit pe liderul pese-
dist Liviu Dragnea. Aruncat în spaþiu pu-

DNA: test de compunere „literarã”DNA: test de compunere „literarã”DNA: test de compunere „literarã”DNA: test de compunere „literarã”DNA: test de compunere „literarã”
blic cu aceeaºi tristã vocaþie a scanda-
lului ºi sub semnul seducþiei rãului de-
acum generalizate, n-am reþinut de ni-
cãieri nici mãcar o minimã tentativã de a
semnala opþiunea „literaturizantã” a tex-
tului motivãrii. Citit cu ceva mai multã
atenþie, el dã impresia unei compuneri,
cum se spunea, la liberã alegere, în care,
abandonatã sobrietatea ºi directeþea unui
discurs juridic, ni se oferã o probã de
îndemânare stilisticã menitã parcã sã
compenseze inadecvarea naturii învinui-
rii la litera legislaþiei.

Sub titlul preluat din motivare „Pe-
deapsa pentru Liviu Dragnea, în dosarul
Referendumului, simbolicã ºi greºit in-
dividualizatã” ºi sub genericul „Scurte
consideraþii cu privire la greºita indivi-
dualizare a pedepsei aplicate inculpatu-
lui Dragnea Nicolae Liviu”, iatã ce se
poate citi:

„Demersurile inculpatului Liviu Drag-
nea demonstreazã cã vocaþia ºi pasiunea
sa, ca persoanã cu poziþie de autoritate
ºi influenþã, a fost de a impune alegãto-
rilor sã voteze (…). Libertatea de alege-
re pe care o au cetãþenii ºi dreptul de a
vota sau nu au fost tratate de inculpatul
Liviu Dragnea ca un moft al acestora ºi
nu ca un imn (sic!) al demnitãþii umane

ºi libertãþii de opþiune (…) Inculpatul
Dragnea a acþionat ºi s-a manifestat ca
ºi cum alegãtorii sunt simple obiecte ce
pot fi extrase din casã prin oferirea de
spectacole de clovni, baloane ºi zâne sau
chiar cu forþa…” etc., etc. (sbl.ns.).

Nefiind din branºã, nu evaluez solidi-
tatea argumentelor procurorilor DNA,
însã, chiar ºi pentru un neofit în materie,
fondul acuzelor formulate astfel exhibã
cât se poate de frapant tentativa de for-
þare a literei ºi spiritului legii. Încã o datã,
nu trebuie sã ai cunoºtinþe juridice pen-
tru ca, fãrã a te pronunþa asupra aspec-
tului cazuistic al speþei, sã nu-þi sarã în
ochi încercarea de amalgamare „stilisti-
cã” a textului, într-o operaþie de „meto-
nimie” aproximativã (presupunând cã au-
torii vor fi frecventat lecþiile de compu-
nere din prima clasã post-gimnazialã).

Fiindcã, trecând din registrul acesta
„literar” în cel al unui act juridic tale
quale, motivaþiile acestui recurs s-ar re-
zuma la acuza cã, de pe poziþia de lider
politic, inculpatul ºi-ar fi folosit influ-
enþa ºi poziþia sã determine niºte cetã-
þeni sã-ºi exercite votul.. Nu reiese nici
faptul cã ar fi încercat sã direcþioneze
opþiunea votului, ci doar cã scopul ar fi
fost acela „sã determine validarea refe-

rendumului…”.
De câtã judecatã ar fi nevoie ca sã re-

alizezi doza de fãcãturã a acestui demers?
Un partid, ca ºi orice lider politic, nu doar
cã e îndreptãþit, dar chiar legitimat de ac-
tul politic prin esenþa lui, sã mobilizeze
cetãþenii, alegãtori în speþa de faþã, la o
acþiune cu un scop care nu exclude, ci
chiar presupune, succesul. Faptul cã se
depãºesc, în varii doze, limitele strict le-
gale este – ºi o ºtie toatã lumea – o even-
tualitate care angajeazã o plajã imensã de
nuanþe: se întâmplã peste tot în lume, fi-
indcã în numele persuasiunii, avizul ma-
chiavellian „scopul scuzã mijloacele” e
deja o axiomã irecuzabilã.

Pe de altã parte, rãmânând în cheia
„hermeneuticã” de lecturã a textului de
faþã, întrebarea ce pedeapsã ar merita
Traian Bãsescu care, de pe celãlalt front
al disputei, invita cetãþenii, la fel de „sub-
iectiv” ºi „arogant”, dacã nu chiar mai
mult, decât Liviu Dragnea,  la boicotul
referendumului devine pur retoricã.

În concluzie, textul,  procurorilor
DNA, în forma în care a fost fãcut pu-
blic, nu depãºeºte nivelul unui exerciþiu
stilistic: un test de compunere „literarã”
numai bun pentru viitoare analize la vre-
un seminar universitar de specialitate.

În Ordonanþa de Urgenþã
nr.35/02.09.2015 publicatã în
Monitorul  Oficial  nr.669/
02.09.2015, Art.1 alin. (5.10 )
se prevede cã „nu intrã sub in-
cidenþa prevederilor (5.5) ºi
(5.6) personalul din direcþiile de
sãnãtate publicã ºi structurile si-
milare ale ministerelor ºi insti-
tuþiilor cu reþea sanitarã proprie,
cu excepþia personalului din ca-
binetele medicale ºi de medicinã
dentarã, de unitate, prevãzute la
alin.(5.7)”. Fapt cea stârnit ne-

Dupã ce au aflat cã nu sunt incluºi în
categoria de personal sanitar care de la
1 octombrie a.c. va beneficia de majora-
rea salarialã de 25 la sutã, medicii ºi asis-
tenþii medicali din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au anunþat cã ar

putea declanºa proteste. Deocamdatã re-
prezentanþii Federaþiei Hipocrat au tri-
mis adrese cãtre Ministerul Sãnãtãþii,
Ministerul Muncii ºi Comisia de Sãnã-
tate a Camerei Deputaþilor  fiind în aº-
teptarea unui rãspuns.

mulþumirea personalului medical
din cadrul direcþiilor de sãnãtate
publicã.

„Medicii ºi asistenþii medicali
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj se simt discriminaþi
ca urmare a excluderii lor de la
creºterea salarialã de 25%, pro-
misã de Guvern pentru toþi sala-
riaþii din sistemul de sãnãtate,
începând cu  1 octombrie a.c.
Faþã de prevederile ordonanþei de
urgenþã, în acest moment existã
o stare profundã de nemulþumi-

re în rândul salariaþilor din Di-
recþiile de Sãnãtate Publicã Dolj,
care sunt dispuºi sã protesteze
prin încetarea lucrului, pertur-
bând astfel activitãþile de interes
major faþã de populaþie. În plus,
aºteptãm soluþii pentru creºete-
rea bugetelor spitalelor, astfel
încât acestea sã suporte majo-
rarea salarialã de 25 la sutã anun-
þatã pentru data de 1 octombrie”,
a precizat Ion Cotojman, preºe-
dintele Federaþiei Hipocrat.

O eventualã grevã ar putea
perturba activitatea Direcþiei
de Sãnãtate Publicã

Dacã vor intra în grevã, me-
dicii ºi asistenþii DSP ameninþã
cã vor înceta sã mai efectueze
analizele zilnice de potabilitate a
apei din judeþ; nu vor mai efec-
tua analizele bacteriologice ºi fi-
zico-chimice ale alimentelor ce
intrã în consumul zilnic al po-
pulaþiei; vor înceta distribuþia de
vaccinuri cãtre unitãþile sanita-
re; nu vor mai efectua analizele
HIV/SIDA pentru personalul ex-
pus ºi/sau contaminat; va înce-
ta activitatea laboratoarelor de
radiaþii; încetarea activitãþii de
control igienico-sanitar în uni-
tãþile alimentare ºi în alte insti-
tuþii publice ºi private; sistarea
eliberãrii autorizaþiilor sanitare de
funcþionare.

RADU ILICEANU

La sfârºitul acestei sãptã-
mâni, sâmbãtã, va avea loc, la
Craiova, Conferinþa de toamnã
a Asociaþiei Dermatologilor din
Oltenia (ADO). Tema principa-
lã o reprezintã “Manifestãrile
cutanate în afecþiunile vascula-
re ºi în tulburãri de coagulare”.
Aceastã manifestare reprezintã
un  schimb de experienþã
fructuos  între medicii derma-
tologi din judeþele Olteniei
(Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea ºi
Mehedinþi). “Afecþiunile
vasculare ºi tulburãrile de
coagulare reprezintã o patolo-
gie frecventã cu manifestãri
clinice variate ce implicã
numeroase organe. Adesea,
medicul dermatolog este primul
la care pacienþii se adreseazã
din cauza afectãrii cutanate
prezente în cadrul acestor

Dermatologii olteni
se reunesc la Craiova

boli”, a precizat prof. univ. dr.
Virgil  Pãtraºcu, preºedintele
Asociaþiei Dermatologilor din
Oltenia.

Programul ºtiinþific cuprin-
de 23 de lucrãri  care sunt
publicate în volumul conferin-
þei (154 pagini). Cu aceastã
ocazie vor fi prezentate
manifestãrile cutanate în
afecþiunile arteriale, vasculite,
boala venoasã cronicã, purpu-
re (vasculare, trombocitare) ºi
în deficitele genetice sau
câºtigate ale factorilor de
coagulare. La secþiunea Varia,
vor fi prezentate cazuri
clinice deosebite, care au pus
probleme de diagnostic ºi
tratament. Conferinþa este
acreditatã de Colegiul Medici-
lor din România.

RADU ILICEANU

Personalul medical al DSP aºteaptã
mãrirea salariilor cu 25%
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Aºadar, la sfârºitul lunii august 2015,
rata ºomajului înregistrat la nivelul judeþu-
lui Dolj a fost de 8.85 %. Bãrbaþii îºi
gãsesc un loc de muncã mult mai greu
decât femeile. Numãrul acestora fiind de
peste 15.000. ªomerii neindemnizaþi
îngroaºã rândurile - 21.900, adicã sunt
luaþi în evidenþa AJOFM Dolj, dar nu mai
primesc niciun leu, aºteaptã sã fie reinte-
graþi pe piaþa muncii. În jur de 3.781 mai
primesc ceva de la stat.... Dar nu pentru
mult timp ºi nu foarte mult. Din rândul
celor indemnizaþi în jur de 630 provin din
rândul tinerilor, fiind proaspeþi absolvenþi,
restul de 3145 provin din muncã.

Mediul rural scoate ºomeri
pe bandã rulantã

Dacã ne raportãm la câþi ºomeri
provin din mediul rural ºi câþi din mediul

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Bãrbaþii îºi gãsesc mai greu de lucru:

Doljul rãmâne în continuare în topul judeþelor cu cea mai
mare ratã a ºomajului. ªi la finele lunii trecute, în evidenþele

AJOFM Dolj figurau 25.757 de persoane fãrã un loc de
muncã. Desigur, la aceºtia adãugãm pe cei care au ieºit din
evidenþele Agenþiei, o parte din ei fiind chiar plecaþi în strãi-
nãtate, în cãutarea unui loc de muncã. Calculele dau o ima-
gine sumbrã a ceea ce înseamnã piaþa muncii ºi perspective-

le ei. Dar sã ne raportãm la datele oficiale.

urban, constatãm cã numãrul celor care
vin din comunele doljene este mult mai
mare, aproximativ 80%, adicã peste
20.500 de persoane. În mediul urban,
lucrurile par sã stea ceva mai bine...
vreo 5183 de persoane aflându-se în
cãutarea unui job. Când analizãm nivelul
de pregãtire a celor aflaþi în ºomaj,
constatãm cã „dacã nu ai carte...nu ai
parte !”. De exemplu, cei cu nivel de
instruire primar, gimnazial ºi profesional
au ponderea cea mai mare în numãrul
total de ºomeri înregistraþi la nivelul
AJOFM Dolj, în luna august  2015
aceasta fiind de aproximativ 81.3 %
(20.944 persoane).ªomerii cu nivel de
instruire liceal ºi post-liceal au o pondere
de  15.4 % (3.963 persoane), iar cei cu
studii universitare  - 3.3 %   ( 850
persoane).

Tinerii cu studii sunt cãutaþi
În continuare tinerii sunt cei mai

cãutaþi pe piaþa muncii. Aºa cum se
constatã de foarte mult timp nu se
gãsesc soluþii viabile pentru cei trecuti
de 40 de ani care-ºi pierd locul de
muncã. AJOFM Dolj anunþã cã cei mai
mulþi ºomeri sunt cei cu vârsta cuprinsã
între 40-49 ani (7.449 persoane),
urmaþi de segmentul de vârstã 30-39 ani
(5.450  persoane). Pe locul urmãtor se
situeazã segmentul de vârstã peste 55

ani (3.799 persoane). Interesant este cã
nici segmentul de vârstã sub 25 ani  nu
este  foarte cãutat de angajatori, deºi pe
piaþa muncii UE, acestor tineri li se fac
oferte generoase. În jur de 3.667
persoane, sub 25 de ani nu au loc de
muncã. Doljenii cu vârsta între 50 - 55
ani,  3.651 persoane, sunt de asemenea
în cãutatea unui job. Cei mai puþini
ºomeri sunt cei cu vârsta între 25-29
ani ( 1.741 persoane), în aceastã
categorie fãcând parte ºi cei cu studii
superioare.

„Renaºterea unei legende” ara-
tã dezvoltarea ultimei generaþii a
unei legende auto printr-o serie de
documentare video, filmate în fie-
care etapã a evoluþiei vehiculului.
Povestea din culise a creãrii nou-
lui Focus RS urmãreºte maºina în
toatã lumea ºi dezvãluie cum in-
ginerii ºi pilotii diviziei Ford Per-
formance o testeazã în cele mai
mici detalii, sub atenta suprave-
ghere a consultantului RS ºi su-
perstarului Gymkhana, Ken Block,
ºi a lui Raj Nair,director tehnic si
vicepreºedintele grupului Ford,
divizia Dezvoltarea Produselor
Globale. „Focus RS este o maºi-
nã unicã, cuo moºtenire incredi-
bilã. Aceasta creeazã aºteptãri
enorme ºi presiuni intense care
necesitã lucru în echipã, o voinþã
de fier ºi concentrare pe crearea
Focus-ului suprem. Acest docu-
mentar care oferã acces total la
acest model, capteazã perfect o
experienþã care uneori poate fi di-
ficilã”, a subliniat Raj Nair, direc-
tor tehnic.

Seria de opt episoade sãptãmâ-
nale începe pe 30 septembrie.
„Lansarea proiectului”; „Proiec-
tare ºi dezvoltare” ;  „Pe drum” -
O cãlãtorie de 1.600 de kilometri
în Munþii Stâncoºi, dar ºi în De-

Noua serie de documentare video Ford
dezvãluie imagini inedite din culisele cre-
ãrii  noului Focus. „Renaºterea unei le-
gende” prezintã suiºurile ºi coborâºurile,

din faza de proiectare pânã la premiera
mondialã. Primul din cele opt episoade
sãptãmânale va fi transmis pe data de 30
septembrie

ºertul Arizona; „Teste pe pistã”;
„Extreme arctice” - Testare în con-
diþii de iarnã în Suedia, iar echipa
este sub presiune sã îmbunãtãþeas-
cã performanþa; „Lupta pentru
putere”–Performanþa e pe primul

loc: fabrica de la Saarlouis (Ger-
mania) se pregãteºte pentru pro-
ducþie; „Examinare atentã” ºi ul-
timul episod,  „Capitolul final” -
evaluarea din partea echipei de ma-
nagement.

Noul Focus RS este disponibil
pentru comenzi acum, iar livrãri-
le cãtre clienþi vor începe la în-
ceputul anului 2016. Modelul dis-
pune de un sistem nou de tracþi-
une integralã Ford Performance
cu sistemul Dynamic Torque
Vectoring, care oferã tracþiune ºi
aderenþã excepþionale, agilitate ºi
vitezã în viraje de neegalat. La
toate acestea, se adauga ºi o ver-
siune specialã a noului motor Ford
EcoBoost de 2,3 litri cu 350 CP,
care asigurã o accelerare de la 0
la100 km/h în doar 4,7 secunde.

Mâine, Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei  de
Muncã  Dolj va organiza Bur-
sa Locurilor de Muncã pentru
Absolvenþi, eveniment care se
va desfãºura la sediul Casei de
Culturã a Studenþilor din Cra-
iova începând cu ora 09.00. În
vederea organizãrii acestei ac-
þiuni au fost contactaþi 198
agenþi economici. Pânã ieri ºi-
au anunþat participarea 30 de
agenþi economici.Din totalul de
394 locuri de muncã pe care
aceºtia le oferã,13 sunt pentru
persoanele cu studii superioa-

re (inginer construcþii, inginer
instalaþii, consilier vânzãri asi-
gurãri, manager asigurãri, ºef
raion) ºi 381 locuri de muncã
pentru persoanele fãrã studii
superioare ( construcþii con-
fecþii, asigurãri, protecþie ºi
pazã, comerþ / vânzãri). Repre-
zentanþii AJOFM Dolj susþin cã
acestea sunt date preliminarii,
iar întreprinzãtorii care dispun
de locuri de muncã vacante ºi
doresc sã participe la Bursa
Locurilor de Muncã  sunt as-
teptaþi sã îºi depunã  ofertele
pânã astãzi ora 13.00.

Bursa Locurilor de Muncã
pentru Absolvenþi
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Prezent la întâlnire, Ilie Ioana,
ºeful Administraþiei Judeþene a Fi-
nanþelor Publice Dolj , a prezentat
activitatea desfãºuratã pe primele
opt luni ale acestui an: „Au fost
efectuate 1.075 de controale ºi in-
specþii la contribuabili – persoane
juridice sau fizice, 677 fiind inopi-

„Diversele” de la Colegiul Prefectural,„Diversele” de la Colegiul Prefectural,„Diversele” de la Colegiul Prefectural,„Diversele” de la Colegiul Prefectural,„Diversele” de la Colegiul Prefectural,
mai interesante decât cele de pe Ordinea de zimai interesante decât cele de pe Ordinea de zimai interesante decât cele de pe Ordinea de zimai interesante decât cele de pe Ordinea de zimai interesante decât cele de pe Ordinea de zi

În ºedinþa de ieri a Colegiului Prefec-
tural, la care au fost prezenþi, pe lângã
ºefii sau reprezentanþii tuturor institu-
þiilor deconcentrate, atât prefectul Sorin

Nicolae Rãducan, cât ºi proaspãtul sub-
prefect, Simona Moise, s-au discutat mai
multe probleme, de la agriculturã pânã
la statisticã ºi sãnãtate.

nate, ceea ce a condus la o sumã
suplimentarã bugetarã de peste 200
de mii de lei. Printre deficienþele
constatate, au fost ºtornare de fac-
turi fiscale din evidenþele contabi-
le, fãrã a avea la bazã documente
justificative; depãºirea plafonului
aferent cheltuielilor de protocol;

înregistrarea în evidenþa contabilã
de facturi fiscale aferente unor
achiziþii de bunuri, acte emise de
contribuabuli inactivi. Comerþul cu
produse reciclabile, cu legume ºi
fructe sau relaþiile economice cu
firme aflate în insolvenþã au fost
cele mai cazuri de fraudare. ”

Înlesniri pentru oamenii de
afaceri

Prezent în salã,  Radu Ghinea,
directorul Oficiului Teritorial pen-
tru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
Dolj a þinut sã dacã unele preci-
zãri: „Cred cã vã dau trei veºti
bune. Prima dintre ele este cã s-a
stabilit ca în domeniul HO-RE-CA
va fi plãtit un impozit forfetar. A
doua se referã la interpretare, în
favoarea contribuabilului, a deci-
ziilor date de cãtre ANAF. Iar cea
de-a treia stipuleazã cã, de acum,
orice rãspuns dat de reprezentanþii

ANAF este opozabil legii, în sen-
sul cã cel care emite ordinul poate
fi fãcut rãspunzãtor pentru el”.

Aproximativ 9.000 de carduri
de sãnãtate pentru distribuire

Preºedintele – Director general
al Casei Judeþene de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj, Mihaela Luci ªte-
fan, dupã prezentarea raportului de
activitate, a fost interpelatã de cã-
tre prefectul de Dolj, Sorin Nico-
lae Rãducan, care i-a cerut detalii
despre numãrul cardurilor de sã-
nãtate care nu au fost, pânã acum,
distribuite, ºi despre disfuncþiona-
litãþile apãrute în sistemul informa-
tic centralizat, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute. „Este adevãrat, a apã-
rut o problemã cu funcþionarea sis-
temului, dar lucrurile s-au rezolvat.
Oricum, chiar dacã nu funcþionea-
zã baza de date, se poate introdu-
ce cardul de sãnãtate, va fi acce-

sat ºi rãmâne amprenta informati-
cã a acestuia, timp de 72 de ore,
timp în care pot fi prelucrate date-
le. În ceea ce priveºte, numãrul de
carduri de sãnãtate de distribuit,
putem vorbi de aproximativ 9.000,
ceea ce, zic eu, în condiþiile în care
am avut peste 470.000, este bine”
, a precizat Mihaela Luci ªtefan.

Tablete electronice pentru
inspectorii de muncã

O intervenþie a fost solicitatã de
cãtre Cãtãlin Tiberius Mohora,
ºeful Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj, care a punctat: „Din
aceastã lunã, inspectorii noºtru vor
avea asupra lor echipamente per-
formante, tablete, prin care pot
verifica pe teren ºi comunica în
timp real datele angajatorilor ºi sa-
lariaþilor, care vor intra în baza de
date centralizatã.”

CRISTI PÃTRU

Potrivit datelor furnizate de Di-
recþia Judeþeanã de Statisticã Doj,
efectivul salariaþilor, la nive-lul ju-
deþului, la sfârºitul lunii iulie 2015,
a fost de 124.321 per-soane, în
creºtere cu 478 persoane faþã de
luna iunie 2015 ºi cu 1.741 per-
soane faþã de luna iulie 2014. Din
total, 84.098 (67,6%) salariaþi sunt
în servicii, 37.288
(30,0%) salariaþi în in-
dustrie ºi construcþii ºi
2.935 (2,4%) salariaþi în
agriculturã, vânãtoare ºi
servicii anexe, silvicultu-
rã ºi pescuit. Indiscuta-
bil, creºterea de personal
se datoreazã sezonului
estival, mai ales cã s-a
fãcut în domeniul servi-
ciilor. Deci, la venirea ier-
nii, ºomajul mai primeº-
te “ºansa” de a creºte.

Douã treimi dintre
angajaþi au salarii sub

media judeþului
Câºtigul salarial mediu brut în

luna iulie 2015 a fost de 2.272 lei/
persoanã. Câºtiguri peste media
judeþului au realizat salariaþii din
industrie ºi construcþii (2.560
lei), iar sub media judeþului sala-
riaþii din servicii (2.155 lei) ºi din
agriculturã, vânãtoare ºi servicii
anexe (1.988 lei). ªi, iatã cã, pri-
vind în ansamblu se constatã cã,
Doljul are cea mai mare parte a

Ne scufundãm încet, dar sigur!Ne scufundãm încet, dar sigur!Ne scufundãm încet, dar sigur!Ne scufundãm încet, dar sigur!Ne scufundãm încet, dar sigur!
Datele statistice actualizate la sfârºitul lunii iulie 2015 de Di-

recþia Judeþeanã de Statisticã Dolj ne aºeazã o oglindã din ce în
ce mai sumbrã. Majoritatea angajaþilor lucreazã în sectorul ser-
vicii ºi sunt plãtiþi cu salarii sub media celui judeþean. ªomajul a
urcat la 8,9 %, aproape dublu faþã de media naþionalã de 5%.
Cât despre ºomeri, ei nici nu prea mai existã în evidenþele de
platã. Circa 90% dintre ei au ieºit din platã. Implicaþiile socia-
le, medicale ºi familiale ale acestei stãri de fapt nu sunt greu de
imaginat, pentru oricine are un dram de raþiune.

Efectivul salariaþilor de
124.321 per-soane claseazã jude-
þul Dolj pe locul al XII-lea pe þarã.
Câºtigul salarial mediu brut (2.272
lei /persoanã) poziþioneazã jude-
þul Dolj pe locul al XV-lea pe þarã
(2.563 lei /persoanã).

salariaþilor în sectorul servicii,
unde veniturile sunt sunt media
salarialã judeþeanã.

Tot potrivit datelor statistice,
câºtigul salarial mediu net în luna
iulie 2015 a fost de 1.630 lei, iar pe
principalele ramuri s-au înregistrat
urmãtoarele nivele: 1.836 lei în in-
dustrie ºi construcþii, 1.546 lei în

servicii ºi 1.430 lei în agriculturã,
vânãtoare ºi servicii anexe.

În clasamentul judeþelor Româ-
niei, judeþul Dolj ocupã: locul al 15-
lea dupã câºtigul salarial mediu net
pe economie; al 26-lea dupã câºti-
gul salarial mediu net din agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe, sil-
viculturã ºi pescuit; locul al 10-lea
dupã câºtigul salarial mediu net din
industrie ºi construcþii ºi al 12-lea

dupã câºtigul salarial mediu net din
servicii.

Scoºi definitiv
din orice formã de ajutor

Numãrul ºomerilor neindemnizaþi
în luna iulie 2015 era de 22.301
(86,4%) persoane. La sfârºitul lunii
iulie 2015, din totalul ºomerilor înre-
gistraþi 13,4% au vârsta sub 25 ani,

6,7% între 25-29 ani,
21,5% între 30-39 ani,
29,2% între 40-49 ani,
14,4% au între 50-55 ani,
iar 14,8% au peste 55 ani.
Dintre aceºtia 21.221 per-
soane (82,3%) sunt persoa-
ne cu studii primare, gim-
naziale ºi profesionale,
3843 (14,9%) sunt persoa-
ne cu studii medii, iar 733
persoane (2,8%) sunt per-
soane cu studii superioare.
Aºadar, ºomajul loveºte din
plin în persoanele cu un ni-
vel de studii scãzut.

Rata ºomajului înregis-
tratã în luna iulie 2015 a
fost de 8,9% în raport cu

populaþia activã civilã totalã (8,7%
în luna iunie 2015 ºi 8,7% în luna
iulie 2014). Pentru femei, rata
ºomajului în luna iulie 2015 a fost
de 7,6% (7,4% în luna iunie 2015
ºi 7,6% în luna iulie 2014). Rata
ºomajului în judeþul Dolj (8,9%) s-
a situat peste nivelul ratei ºomaju-
lui la nivel naþional (5,0%), ocu-
pând locul al 6-lea pe þarã.

VALENTIN CEAUªESCU

Un nou program de vaccinare
la bovine se lasã aºteptat

În data de 27 februarie 2015 a
avut loc la Bruxelles o întâlnire bi-
lateralã a reprezentanþilor Autoritã-
þii Naþionale Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor ºi ai
Comisiei Europene pentru stabilirea
unei noi strategii privind implemen-
tarea programului de vaccinare pen-
tru bluetongue în România pentru
anul 2015. Comisia Europeanã a
subliniat cã, vaccinarea este cel mai
bun instrument pentru a opri rãs-
pândirea bolii în România ºi cãtre
celelalte state membre UE precum
ºi pentru eradicarea ei.

Dacã vaccinarea nu va fi aplica-
tã, este posibil ca România sã nu
mai poatã efectua comerþ intraco-
munitar sau export cu bovine, ovi-
ne ºi caprine, vaccinarea oferind
partenerilor comerciali siguranþa
necesarã pentru evitarea contami-
nãrii. Din experienþa altor state
membre în care a evoluat blueton-
gue, singura mãsurã de eradicare a
acestei boli este aplicarea mãsuri-

lor de profilaxie specificã, respec-
tiv vaccinarea. “Vaccinarea împo-
triva bluetongue este absolut obli-
gatorie pentru cã, în absenþa unui
status imun, boala poate reedita
episoade în fiecare an, pe termen
nelimitat. Nu existã altã posibilitate
de prevenire a reeditãrii acestor epi-
soade în lipsa vaccinãrii ºi de reve-
nire la statutul de indemnitate, dacã
România nu face un efort financiar
considerabil în urmãtorii 3 trei ani”,
se aratã în nota de fundamentare a
proiectul de H.G. elaborate de A.-
N.S.V.S.A.

Câteva exploataþii comerciale de
bovine din Dolj au solicitat, deja,
vaccinarea voluntarã contra Blue-
tongue, boala limbii albastre. Peni-
tenciarul Pelendava a primit acor-
dul A.N.S.V.S.A. pentru utilizarea
a 700 de doze de vaccin,  S.C. Fe-
nov S.R.L. pentru 1.440, I.I. Po-
pescu Luminiþa – 332 doze ºi I.I.
Vulcãnescu Jean pentru 120 doze.

VALENTIN CEAUªESCU
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„Cântãreþii din Bremen”
urcã primii pe scenã

Sâmbãtã, 3 octombrie, de la ora
18.00, „Cântãreþii din Bremen”
vor face spectacol pe scena Tea-
trului „Colibri”, într-o dramatizare
de Patrel Berceanu dupã Fraþii
Grimm, în regia artisticã a lui Va-
lentin Dobrescu. Muzica îi aparþi-
ne lui Alin Macovei-Moraru, iar
scenografia, Mirelei Tofan. Perso-
najele de poveste prind viaþã în in-
terpretarea actorilor Daniel Mirea,
Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea,
Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu,
Alla Cebotari.

Duminicã, 4 octombrie, ora

Din 3 octombrie, copiii de
toate vârstele sunt aºteptaþi sã
petreacã o nouã stagiune alãturi
de echipa, prietenii ºi partenerii
Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”. Pânã la sfârºitul
lunii, aceºtia se vor bucura de
nu mai puþin de ºase titluri din
repertoriul instituþiei. Pânã
atunci însã, teatrul craiovean va
onora invitaþia Casei Municipa-
le de Culturã din Drobeta-Turnu
Severin de a participa la Festi-
valul Toamnã Severineanã, în
perioada 25-27 septembrie.

11.00,  este rezervatã pentru
„Prinþul Broascã”, de Veselin
Boidev dupã Fraþii Grimm, în re-
gia lui Todor Valov, scenografia ºi
costumele Stefka Kyuvlieva, cu
pãpuºi realizate de Peter Cekunov,
Ganka Kirilova ºi Aurelia Sadov-
ska. Alãturi de actorii Cosmin
Dolea, Adriana Ioncu ºi Alis Ianoº
apare Geo Dinescu, deja cunos-
cutã publicului din cadrul Festi-
valului „Puppets occupy street” ºi
în contextul altor evenimente or-
ganizate în Craiova. Spectacolul
a fost distins în 2014 cu Premiul
special al juriului  la Festivalul
Internaþional de Animaþie „Gulli-
ver” de la Galaþi.

Preþurile biletelor
rãmân aceleaºi

Pânã la sfârºitul lunii octombrie,
copiii de toate vârstele se vor bu-
cura de nu mai puþin de ºase titluri
din repertoriul Teatrului „Colibri”:
„Vrãjitorul din OZ” (sâmbãtã, 10
octombrie, ora 18.00), „ªoricelul
ºi balerina de porþelan” (dumini-
cã, 11 octombrie, ora 11.00), „De-
a capra cu trei iezi” (sâmbãtã, 17
octombrie, ora 18.00), „Fantezii
pentru copii” (duminicã, 18 oc-
tombrie, ora 11.00), „Vrãjitorul
din OZ” (sâmbãtã, 24 octombrie,
ora 18.00, în cadrul Festivalului
„Elena Teodorini”, organizat de
Opera Românã Craiova), „Rãþuº-
ca cea urâtã” (duminicã, 25 oc-
tombrie, ora 11.00) ºi „Sarea în
bucate” (sâmbãtã, 31 octombrie,
ora 18.00). Biletele costã 5 lei, 7
lei sau 10 lei, în funcþie de catego-
ria locului ºi se pot procura de la
Agenþia teatrului, de luni pânã sâm-
bãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în in-
tervalul 10.00-13.00.

Maratonul pãpuºilor craiovene
la Drobeta-Turnu Severin

Pânã la deschiderea stagiunii la
sediu, Teatrul „Colibri” va onora
invitaþia Casei Municipale de Cultu-
rã din Drobeta-Turnu Severin de a

participa la Festivalul Toamnã Se-
verineanã, în perioada 25-27 sep-
tembrie a.c. Ajuns la a IX-a ediþie,
evenimentul este organizat de Pri-
mãria Municipiului Drobeta-Turnu
Severin ºi Casa Municipalã de Cul-
turã din localitate. Severinenii se vor
bucura de trei spectacole ºi de ex-
poziþia itinerantã „Cartea, pãpuºa,
povestea”, care va fi gãzduitã de
Castelul de apã ºi care va pune în
valoare pãpuºi, recuzitã ºi elemente
de decor vãzute de-a lungul timpu-
lui pe scenã la „Colibri”. Expoziþia
a mai fost vernisatã la Craiova, Arad,
Târgu Jiu ºi Slatina.

Vineri, 25 septembrie, la ora
17.00, va fi prezentat spectaco-
lul interactiv „Jocuri magice”,
reprezentaþie ce aduce în lumini-
le rampei prietenia ºi valorile ei.

Dãruite le sunt copiilor, pãrinþi-
lor ºi bunicilor de actorii Adriana
Ioncu, Alla Cebotari, Emanuel
Popescu. Regizorul spectacolu-
lui este Titus Jukov, iar sceno-
grafia este o creaþie Vladimir Can-
tor. Sâmbãtã, 26 septembrie, la
ora 17.00, este programat spec-
tacolul „Vintage Puppets”, de
Ionica Dobrescu, pe care o gã-
sim ºi în distribuþie alãturi de ac-
torii Iulia Cârstea, Alis Ianoº,
Daniel Mirea, Emanuel Popescu.
Duminicã, 27 septembrie, ora
17.00, este rezervatã spectaco-
lului „Beatles, my love!”, o ex-
poziþie vivantã inspiratã de muzi-
ca Beatlesilor, ce mediazã întâl-
nirea publicului cu pãpuºi din
spectacolele care nu mai fac par-
te din repertoriul actual.

Pornind de la „Cântecul lebe-
dei”, pe care Cehov o considera
„cea mai micã dramã din lume”,
Alexa Visarion – aflat la prima sa
colaborare cu Teatrul Naþional
„Radu Stanca” din Sibiu – s-a în-
dreptat spre Shakespeare „cu do-
rinþa ºi ambiþia de a-i aduce îm-
preunã pe cei doi dramaturgi care
au exprimat, fiecare în stilul sãu,
existenþa tragi-comicã a fiinþei în
universul teatral”.

Potrivit Naþionalului sibian,
spectacolul „Noaptea bufonilor”
este un omagiu adus Teatrului ºi
Actorului. «Ilie Gheorghe este
Actorul, cel care se gãseºte în-
totdeauna la rampã. Marian Râ-

Actorul craiovean Ilie Gheorghe, într-un
nou spectacol la Teatrul Naþional din Sibiu

Teatrul Naþional „Radu Stanca” din Sibiu anunþã
premiera oficialã a spectacolului „Noaptea bufoni-
lor”, dupã A.P. Cehov ºi W. Shakespeare, în mon-
tarea regizorului Alexa Visarion ºi scenografia lui
Alin Gavrilã. În rolurile principale, doi actori de

excepþie – Ilie Gheorghe, de la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, ºi Marian Râlea, de
la Teatrul Naþional din Cluj-Napoca, alãturi de care
urcã pe scenã Veronica Arizancu ºi Ioana Cosma.
Evenimentul va avea loc joi, 1 octombrie, ora 19.00.

„Un spectacol despre magia ºi deriziunea ce sãlãºluiesc în arta acto-
rului, despre dragostea neliniºtitoare a publicului pentru arta întrupãrii
fiinþei în semn... Spectacolul nostru ne trece prin vrajã, prin înãlþare,
prin poezie, neuitând niciodatã dublul însoþitor: degradarea, ridicolul,
bãtrâneþea, singurãtatea... Cred cã spectatorii talentaþi ai Sibiului pot
sã se întâlneascã într-o ceremonie, orchestratã de pasiune ºi talent cu o
lume ce ne susþine universul existenþial». (Alexa Visarion)

lea este sufleorul, cel nevãzut de
public, dar care devine acum par-
tenerul de scenã al Actorului,
într-un dialog ce reconstituie
fragmente din marile texte dra-
matice. Este pentru prima datã
când Ilie Gheorghe ºi Marian
Râlea joacã împreunã într-un
spectacol, ceea ce creeazã un
anumit tip de anvergurã profesi-
onalã ºi umanã. „Noaptea bufo-
nilor” este un amestec de râs ºi
plâns, de dramã ºi bufonerie, de
melancolie ºi violenþã. Un spec-
tacol alcãtuit din cuvinte ºi din
tãceri, în egalã mãsurã. Iar la fi-
nal, aºa cum spune Alexa Visa-
rion, „rãmâne ecoul”».

Nu este prima colaborare pe
care actorul craiovean o are cu
Teatrul Naþional „Radu Stanca”
din Sibiu. Ilie Gheorghe face parte
ºi din distribuþia extraordinarului
spectacolul „Faust”, dupã Goet-
he, în regia lui Silviu Purcãrete,
considerat un reper al teatrului
românesc de dupã 1989, distins
pânã acum cu importante pre-
mii ºi participant la numeroase
turnee. Aºa au fost Premiul pen-
tru cea mai bunã interpretare fe-
mininã într-un rol principal ºi
Premiul pentru cea mai bunã
scenografie la Gala Premiilor
UNITER 2008, participarea la
Festivalul Goethe de la Frank-

furt în 2008 ºi la Festivalul In-
ternaþional de Teatru de la Edin-
burg 2009 în selecþia oficialã,

Herald Angel Award 2009, Pre-
miul de Excelenþã – Gala Premii-
lor UNITER 2010.

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

La întâlnirea de astãzi sunt in-
vitaþi elevi ºi profesori care for-
meazã Grupul folcloric „Dunav”
ºi reprezentanþi ai autoritãþii lo-
cale. Spectacolul pe care îl vor

Searã culturalã cu reprezentanþi ai comunitãþii sârbe din ªviniþa – Mehedinþi
Dupã ce, sãptãmâna trecutã, a adus în faþa publicu-

lui reprezentanþi ai comunitãþii cehe din Eibenthal,
echipa proiectului „Revitalizarea ºi promovarea patrimo-
niului cultural al minoritãþilor din Oltenia în contextul
diversitãþii culturale”, implementat de Universitatea din
Craiova, propune o searã culturalã tot cu invitaþi din
Mehedinþi. Astfel, astãzi, de la ora 16.00, la Casa Uni-
versitarilor are loc o searã culturalã în care va fi pre-
zentatã specificitatea culturii ºi tradiþiilor sârbe pãs-
trate la ªviniþa.

susþine va evidenþia costumele
tradiþionale, jocurile ºi cântece-
le aºa cum s-au pãstrat de-a lun-
gul timpului, un mod de mani-
festare a specificitãþii culturii

într-un mediu multicultural ºi
într-o zonã limitrofã cu Serbia.

Dezbaterile se vor axa pe
tema „Pãstrarea identitãþii cul-
turale în context multietnic în

zona Clisura Dunãrii”. „Comu-
nitatea din  ªviniþa a conservat
de-a lungul timpului tradiþiile,
limba, obiceiurile ºi a oferit ima-
ginea culturii tradiþionale sârbe
nealterate de proximitãþile cul-
turale ºi de imixtiunile moder-
nismului”, precizeazã organiza-
torii, adãugând cã la eveniment
sunt invitaþi sã participe toþi cei
ce doresc sã cunoascã particu-
laritãþile definitorii ale tradiþiilor
sârbe de la ªviniþa.

Proiectul „Revitalizarea ºi
promovarea patrimoniului cul-

tural al minoritãþilor din Olte-
nia în contextul diversitãþii cul-
turale” este implementat în pe-
rioada 2014-2015 de Universita-
tea din Craiova, prin Facultatea
de Litere, în parteneriat cu In-
stitutul de Etnografie ºi Folclor
„Constantin Brãiloiu” al Acade-
miei Române  ºi Institutul Nor-
vegian de Teologie din Oslo
(Norvegia), ºi finanþat în cadrul
Programului PA17/RO13 „Pro-
movarea diversitãþii în culturã ºi
artã în cadrul patrimoniului cul-
tural european”, Grant SEE.

TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie
TTTTTeatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,eatrul „Colibri” va deschide noua stagiune,
2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie2015-2016, pe 3 octombrie



10 / cuvântul libertãþii joi, 24 septembrie 2015externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Papa Francisc pentru prima datã la Casa AlbãPapa Francisc pentru prima datã la Casa AlbãPapa Francisc pentru prima datã la Casa AlbãPapa Francisc pentru prima datã la Casa AlbãPapa Francisc pentru prima datã la Casa Albã

Comisia Europeanã a declanºat
ieri 40 de proceduri de infringe-
ment împotriva a 19 state mem-
bre UE, inclusiv a României, care
au implementat incorect regulile
blocului comunitar privind azilul,
informeazã un comunicat al CE.
Comisia Europeanã ºi-a intensifi-
cat eforturile în vederea aplicãrii
depline a legislaþiei Uniunii Euro-
pene în domeniul imigraþiei ºi azi-
lului. Prin urmare, CE a adoptat ieri
40 de decizii de infringement îm-
potriva mai multor state membre
care nu au implementat deplin le-
gislaþia în domeniu. Comisia a
transmis scrisori de notificare for-
malã unui numãr de 18 state mem-
bre, pentru cã nu au comunicat
mãsurile naþionale luate pentru a
transpune deplin Directiva revizuitã

Una dintre cele mai mari
moschei din Europa a fost
inauguratã la Moscova

Una dintre cele mai mari moschei
din Europa a fost inauguratã, ieri,
la Moscova, în prezenþa preºedinte-
lui rus, Vladimir Putin, alãturi de
care s-au aflat omologii sãi din Tur-
cia, Recep Tayyip Erdogan, ºi din
Kazahstan, Nursultan Nazarbaev,
precum ºi liderul palestinian, Mah-
moud Abbas. “Este un mare eveni-
ment pentru musulmanii din Rusia,
þarã multiconfesionalã în care,
vreau sã subliniez, islamul este una
dintre religiile tradiþionale”, a afir-
mat ºeful statului rus. “Aceastã mos-
chee va fi o sursã pentru propaga-
rea ideilor umaniste ºi a adevãrate-
lor valori ale islamului”, a adãugat
el, criticând categoric organizaþia
Statul Islamic (IS) pentru cã “dena-
tureazã islamul”. Cu o suprafaþã de
19.000 de metri pãtraþi ºi o înãlþime
comparabilã cu aceea a unei clã-
diri de ºase etaje, Marea Moschee
din Moscova poate primi simultan
10.000 de persoane ºi îºi va deschi-
de porþile pentru public astãzi, cu
prilejul Sãrbãtorii sacrificiului, cu-
noscutã ºi sub numele de Kurban
Bayram. Edificiul se aflã pe locul
unei foste moschei, ridicate în anul
1904, care se ruinase complet. “Cos-
turile construcþiei au fost de apro-
ximativ 170 de milioane de dolari”,
a declarat vicepreºedintele Consi-
liului Muftiilor din Rusia, Rushan
Abbyasov, precizând cã suma a fost
suportatã, în cea mai mare parte, de
un oligarh originar din Daghestan.
Islamul este cea de-a doua religie
din Rusia, unde trãiesc în prezent
23 de milioane de musulmani, din-
tre care 1,5 milioane în capitalã,
potrivit Consiliului Muftiilor din
aceastã þarã. Moscova ocupã locul
al doilea în Europa, dupã Paris, din
punctul de vedere al numãrului de
musulmani. Datã fiind rata ridicatã
de natalitate în rândul locuitorilor
de religie musulmanã, numãrul aces-
tora a crescut constant dupã des-
trãmarea fostei URSS. În Rusia exis-
tã la ora actualã peste 7.000 de
moschei, în capitalã funcþionând
patru asemenea lãcaºe de cult.

Parlamentul belgian, evacuat
în urma unei alerte cu bombã

Parlamentul federal belgian a
fost evacuat ieri dimineaþã în urma
unei alerte cu bombã. Aceasta a fost
declanºatã cu puþin înainte de ora
localã 9.00 (10.00, ora României).
“Fosta clãdire (a hemiciclului, Bi-
roul serviciilor, recepþia ºi foaierul)
a fost evacuatã, iar forþele de ordi-
ne efectueazã verificãri cu ajutorul
câinilor (special antrenaþi în acest
sens)”, a confirmat pentru “Le Soir”
deputatul ecologist Jean-Marc Nol-
let, aflat la faþa locului la momentul
respectiv. Forþe de ordine au verifi-
cat clãdirea, iar ordinul de evacua-
re a fost anulat cãtre ora localã
11.00 (12.00, ora României). Poli-
þia a primit un apel telefonic mier-
curi dimineaþa, la ora localã 7.47
(8.47, ora României), care anunþa
cã o bombã se afla în Palatul Naþiu-
nii. Clãdirea a fost evacuatã. Cele
aproximativ 50 de persoane prezen-
te în interior s-au adunat în Le Parc
de Bruxelles, a precizat preºedinþia
Senatului. Parlamentul Federaþiei
Valonia-Bruxelles, care deþine douã
localuri în aceastã incintã, a decis,
la rândul sãu sã-ºi evacueze perso-
nalul. Atât poliþia, cât ºi poliþia mi-
litarã au procedat la verificãri. Au-
torul acestei alerte rãmâne în con-
tinuare necunoscut.

Barack Obama l-a primit ieri di-
mineaþã pentru prima datã la Casa
Albã pe Papa Francisc, autoritate
moralã, dar ºi aliat politic de mare
þinutã, pentru cel de al 44-lea preºe-
dinte al SUA. Barack Obama nu ºi-a
ascuns niciodatã admiraþia pentru
Jorge Bergoglio, pe a cãrui clarvi-
ziune ºi bunãtate umanã a contat, pe
cel puþin douã ºantiere cheie, cu mai
puþin de 500 de zile înainte de înche-
ierea mandatului, are în vedere rea-
propierea de Cuba ºi lupta contra
încãlzirii climatice. Primirea la Wa-
shington a fost caldã, cu mare pom-
pã ºi o imensã mulþime - circa
15.000 de invitaþi - l-a aºteptat pe
vasta peluzã de la Casa Albã pe “cel mai popu-
lar om din lume astãzi”, cum l-a numit vice-
preºedintele Joe Binden. Preºedintele ameri-
can ºi suveranul pontif, dupã ascultarea im-
nurilor Vaticanului ºi SUA, s-au reîntâlnit în
Biroul Oval pentru a doua oarã tete-a-tete dupã
ce fãcuserã acelaºi lucru la Vatican în primã-

vara anului trecut. Este cea de a treia vizitã a
unui papã la Casa Albã: Jimmy Carter l-a pri-
mit pe papa Ioan Paul al doilea, iar George W.
Bush l-a primit pe Benoit al XVI-lea în 2008.
Fapt rar, Barack Obama care este de confesi-
une protestant l-a primit pe papa argentinian,
acesta pentru prima datã în viaþa lui pe terito-

riul SUA. Casa Albã a asigurat cã
vizita nu are nici o componentã po-
liticã “simbolistica vizitei fiind ace-
ea de a oferi posibilitatea celor doi
oameni mari ai planetei de a schim-
ba pãreri pe valori comune” a ex-
plicat Josh Earnest, purtãtorul de
cuvânt al lui Barack Obama. Astãzi,
papa Francisc se va exprima în faþa
Congresului ºi pentru prima datã în
istoria SUA un papã argentinian va
pronunþa o pledoarie pentru reapro-
pierea între Washington ºi Havana
ºi lupta împotriva încãlzirii climati-
ce. În avionul care îl ducea spre Wa-
shington, papa a promis cã nu va
susþine în faþa aleºilor din Congres

chestiunea ridicãrii embargoului economic al
SUA contra insulei comuniste Cuba. O cere-
monie ecumenicã, pe locul pe care s-a aflat
Worl Trade Center, contra terorismului ºi pen-
tru un respect între relegii este prevãzutã, aºa
cum sunt menþionate ºi alte activitãþi ale suve-
ranului pontif.

Guvernul Germaniei ºi Uniunea Europeanã
aveau cunoºtinþã cã grupul auto Volkswagen
folosea în Statele Unite un soft pentru inducerea
în eroare a testelor privind emisiile, afirmã surse
citate de publicaþia germanã “Die Welt”. Partidul
Ecologist german adresase acum câteva luni o
întrebare Guvernului german privind existenþa
unor sisteme de acest fel utilizate de construc-
tori auto germani. Ministerul german al Trans-
porturilor oferise, pe 28 iulie, urmãtorul rãspuns:
“Guvernul federal susþine dezvoltarea unei nor-
mative europene care sã aibã ca obiectiv princi-

Comisia Europeanã sancþioneazã 19 state, inclusiv România,
pentru aplicarea incorectã a regulilor privind azilul

privind procedurile de azil. Cele 18
state sunt: Belgia, Bulgaria, Cipru,
Cehia, Germania, Estonia, Grecia,
Spania, Franþa, Ungaria, Lituania,
Luxemburg, Letonia, Malta, Polo-
nia, România, Suedia, Slovenia.
Aceastã directivã stabileºte proce-
durile pentru acordarea ºi retrage-
rea protecþiei internaþionale ºi fixea-
zã reguli mai clare privind proce-
dura de depunere a cererii de azil.
De asemenea, Comisia a trimis
scrisori de notificare formalã unui
numãr de 19 state membre, pentru
cã nu au comunicat mãsurile luate
la nivel naþional pentru a transpune
deplin Directiva privind condiþiile de
recepþie, care stabileºte standarde
minime pentru primirea celor care
solicitã protecþie internaþionalã. Cele
19 state sunt: Austria, Belgia, Bul-

garia, Cipru, Cehia, Germania, Es-
tonia, Grecia, Spania, Franþa, Un-
garia, Lituania, Luxemburg, Leto-
nia, Malta, Polonia, România, Sue-
dia, Slovenia. În plus, CE a trans-
mis avize motivate Bulgariei ºi Spa-
niei, pentru cã nu au comunicat
mãsurile luate la nivel naþional pen-
tru a transpune în legislaþie Directi-
va privind standardele referitoare la
condiþiile pe care trebuie sã le înde-
plineascã cetãþenii þãrilor terþe care
solicitã protecþie internaþionalã.
Comisia transmite de asemenea o
a doua scrisoare de notificare for-
malã Greciei, pentru încãlcarea
anumitor prevederi ale Directivei
privind condiþiile de recepþie ºi ale
Directivei privind procedurile de
azil, care vizeazã deficienþe grave
în sistemul grec de azil. Pe fondul

celui mai mare val de imigranþi ºi
solicitanþi de azil dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, mai multe
state membre au evitat sã-ºi asu-
me responsabilitatea ºi nu au res-
pectat regulile Uniunii Europene,
precum înregistrarea imigranþilor ºi
procesarea cererilor de azil în pri-
mul stat membru în care ajunge un
imigrant. Comisia Europeanã, exe-
cutivul UE, trebuie sã se asigure cã
regulile blocului comunitar sunt im-
plementate. Anunþul de ieri privind
declanºarea procedurilor de infrin-
gement a intervenit cu câteva ore
înainte ca ºefii de state ºi de Gu-
verne din UE sã se întâlneascã la
Bruxelles, pentru un summit ex-
traordinar pe tema crizei imigra-
þiei, care a pus la încercare unita-
tea blocului comunitar.

Die Welt: Guvernul german ºi UE ºtiau cã Volkswagen
utiliza sisteme speciale privind emisiile

pal reducerea ulterioarã a emisiilor reale ale vehi-
culelor”. Rãspunsul a fost interpretat de ecolo-
giºtii germani ca fiind o recunoaºtere implicitã a
existenþei unor sisteme care diminueazã doar
emisiile înregistrate cu ocazia testelor. “Guver-
nul Germaniei ne-a spus în iulie cã ºtia de utiliza-
rea acelui soft în Statele Unite; în plus, ºtiau cã
acest sistem se foloseºte la o scarã extinsã. Gu-
vernul german colabora cu industria auto, dar
nu pentru reducerea nivelului emisiilor, ci pentru
a se asigura cã mãsurarea emisiilor îndeplineºte
standardele în graficele oficiale”, a declarat Oli-

ver Krischer, vicepreºedintele Partidului
german al Verzilor, citat de cotidianul “The
Guardian”. Potrivit “Die Welt”, în afarã
de Guvernul german, ºi Comisia Euro-
peanã ar fi ºtiut de folosirea unor sisteme
de inducere în eroare a testelor privind
emisiile de oxizi de nitrogen (NOx). Atât
Guvernul Germaniei, cât ºi Uniunea Eu-
ropeanã au respins acuzaþiile. “Am spus
foarte clar: acuzaþiile Partidului Verzilor
sunt false ºi inadecvate”, a declarat Ale-
xander Dobrindt, ministrul german al
Transporturilor. Agenþia americanã pen-
tru Protecþia Mediului (EPA) acuzã gru-

pul auto Volkswagen cã a instalat sisteme elec-
tronice speciale pe unele autoturisme diesel pen-
tru a evita standardele federale din SUA în mate-
rie de emisii, expunând cetãþeni americani la gaze
poluante. “Grupul auto german a instalat un soft-
ware pentru a induce în eroare autoritãþile ame-
ricane în privinþa emisiilor poluante”, anunþã Agen-
þia americanã pentru Protecþia Mediului. Construc-
torul auto german ar fi instalat un software spe-
cial în calculatorul de bord al unor modele diesel
Volkswagen ºi Audi. Dispozitivul este programat
sã activeze un sistem de filtrare completã a parti-
culelor doar în timpul testelor oficiale pentru emi-
sii. Dupã teste, adicã în situaþiile generale de func-
þionare a motorului, dispozitivul dezactiveazã sis-
temul de filtrare a particulelor, susþine Agenþia ame-
ricanã pentru Protecþia Mediului. Potrivit autori-
tãþilor americane, 482.000 de autoturisme cu
motoare diesel au încãlcat standardele federale
americane privind emisiile de dioxid de carbon:
modelul de Volkswagen Jetta din perioada 2009-
2014, modelele Beetle ºi Golf, precum ºi mode-
lul Volkswagen Passat din 2014-2015 ºi modelul
Audi A3. Grupul Volkswagen a recunoscut in-
stalarea dispozitivului electronic care induce în
eroare sistemele de mãsurare a noxelor.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã  a  Finanþelor  Publice  Craiova -
Administraþia  Judeteana a Finanþelor
Publice Dolj organizeazã licitaþii publi-
ce în condiþiile precizate de O.G.nr.92/
2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru
debitorii: 1.SC KETY PROD SRL , Cra-
iova, str. Calea Bucureºti, bl. A24, par-
ter, jud Dolj, cod identificare fiscalã
3071154 în data de 09.10.2015, ora 11,00
pentru vânzarea bunurilor: autoturism
teren LAND ROVER, tip 110Td5, an fa-
bricaþie 2003, nr înmatriculare DJ-42-
CAT, pret pornire licitaþie 52.950 lei; uti-
laj de sãpat ºanturi marca DITCH
WITCH1330, pret pornire licitaþie 48.000
lei; autoutilitarã Dacia Logan, an fabri-
caþie 2008, nr înmatriculare DJ-81-KAT,
prêt pornire licitaþie 19.800 lei; emitator
DVB-T, pret pornire licitaþie 159.000 lei.
2.SC OLTENIA  CERAMICHE   SRL Cra-
iova, str. Paringului, nr.18, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 24039989 în data de
12.10.2015,ora 11,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: autoutilitarã N1 marca Dacia, tip
SD USD1W/ LOGAN, an fabricaþie 2009,
nr înmatriculare DJ-09-TWO, preþ por-
nire licitaþie 10.793 lei,amplasat la sediul
societãþii; teren intravilan  în suprafaþa
de 4000mp amplasat în cartierul Bariera
Vâlcii, la cca 2km de centura nord a mu-
nicipiului Craiova, identificat cu nr cad
206889, înscris în CF nr 206889, preþ por-
nire licitaþie 200.100 lei. 3.SC CRIFLEX
SRL, Craiova, str. Deva, nr. 35, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 14458998 în data
de 12.10.2015, ora 14,00 pentru vânza-
rea bunurilor: microbuz Mercedes-Benz,
tip Sprinter413 CDI (autoutilitara recaro-
sata), nr inmatriculare DJ-72-DIA, an fa-
bricaþie 2005, prêt pornire licitaþie 18.750
lei; microbuz Mercedes-Benz, tip Sprin-
ter 413CDI, nr înmatriculare DJ-12-KLA,
pret pornire licitaþie 12.250 lei; remorcã
Pancar, tip2-RUC2.0-225, nr. înmatricu-
lare DJ-07-EAW, pret pornire licitaþie
3.100 lei. Amplasare: sediul societãþii.
4.SC UBF  COMPANY  SRL, Craiova,
str Brestei, nr.204bis,jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 15523709  în data de

Anunþul tãu!
13.10.2015, ora 13,00  pentru vânzarea
terenului intravilan 252 mp, nr. cad
23504, CF 210731, situat în Craiova, str
Brestei, nr. 202 (fost nr. 206), prêt porni-
re licitaþie 78.000 lei , proprietatea dlui
Mitrache Marius ipotecat în favoarea
AJFP Dolj.Menþionãm cã pe teren se aflã
o construcþie  în stadiu avansat  de de-
gradare. 5.SC WISE  INVEST SRL, Cra-
iova, str. Voinicului, nr. 2, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 24751587 în data de
13.10.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: aparat defibrilator, prêt pornire
licitaþie 1.775 lei; copiator xerox Canon
NP3825-defect, prêt pornire licitaþie 40
lei. Amplasare: sediul societãþii. 6.SC
MOBIPET SRL  Craiova, str Emil  Gir-
leanu,nr.10, bl 58B, sc1,ap2, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 15661566 în data
de 15.10.2015, ora 10,00 pentru vânza-
rea bunurilor: capsator pneumatic BeA
90/40-711, pret pornire licitaþie 360 lei;
capsator pneumatic BeA 14/50-800, pret
pornire licitaþie 660 lei; sistem calcula-
tor(unitate centrala AMD Duron-
1.21Ghz+monitorCRT LiteOn17 ’’), pret
pornire licitaþie 110 lei, amplasate la  se-
diul societãþii ºi   maºinã de cusut in-
dustrialã UM  Cugir Super, seria MCI-
966-4887, prêt pornire licitatie 150 lei, am-
plasata la punctul de lucru din Craiova,
str Caracal, nr. 105. 7. SC KARMA SRL,
Craiova, str. Grigore Pleºoianu, nr. 24, bl.
34, sc.1, ap. 10, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 17853576 în data de 15.10.2015, ora
13,00 pentru vânzarea bunurilor: maºinã
de cusut butonierã marca Pfaff3116, preþ
pornire licitaþie 3.060 lei; maºinã cusut in-
dustrialã cheiþã DALIAN GD2308, preþ
pornire licitaþie 2.680 lei; maºinã de surfi-
lat Jack 795-4-514-M2, preþ pornire licita-
þie 1.610 lei; maºinã de surfilat 5 fire Ya-
mato Z6000-C5DA, preþ pornire licitaþie
2.580 lei. Amplasare: loc Baileºti, str. Ga-
licea Mare, nr. 3-5, Dolj. Preþurile  nu in-
clud  TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri  sã în-
ºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ
înainte de data  stabilitã  pentru vânzare,
menþionatã mai sus. Cei interesaþi în cum-
pãrarea  bunurilor sunt invitaþi sã  prezin-
te, pânã  la termenul de vânzare sau, în
cazul vanzãrii prin licitaþie, pânã în ziua

precedenta termenului de vânzare:oferte
de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licita-
þie, dovada plãtii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scriso-
rii de garanþie bancarã reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei care se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062 , cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; im-
puternicirea persoanei care-l reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine, actul
de înmatriculare tradus în limba românã;
pentru persoanele fizice române,copie de
pe actul de identitate; dovadã emisã de
creditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale
restante  (Consiliul Local ºi Administra-
þia Financiarã în raza cãrora se afla domi-
ciliul sau sediul ofertantului ), urmând sã
se prezinte la data stabilitã pentru vânza-
re ºi la locul fixat în acest scop. Impotriva
prezentului înscris,cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecato-
reascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiin-
þa , în conformitate cu prevederile art.172
ºi art 173 din OG nr. 92/2003 privind Co-
dul de procedurã fiscalã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Li-
citaþia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise , dacã aces-
ta este superior preþului de pornire la lici-
taþie, iar în caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se face
în favoarea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin decît pre-
þul de pornire. Taxa de participare nu se
restituie ofertanþilor care nu s-au prezen-
tat la licitaþie, celui care a refuzat încheie-
rea procesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecãtarului care nu a plãtit
preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2)
lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã , republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de execu-
tare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaþii su-
plimentare va puteþi adresa A.J.F.P. -
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
SC  FRAÞII BACRIZ SRL,  anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul  Desfiinþare construcþii C2, C3, C4, C5, C6
, propus a fi amplasat în str. Calea Bucureºti,
nr. 117, Craiova, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi la se-
diul firmei SC FRAÞII BACRIZ SRL, sediul Cra-
iova, str Grigore Pleºoianu, nr 3B, Jud Dolj. ,
în zilele de L-V, între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035,
emai: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L.,anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul Desfiinþare construcþii C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, propus a fi
amplasat în str. Amaradiei, nr. 28, Craiova,
jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul firmei SC
FRAÞII BACRIZ SRL, sediul Craiova, str Gri-
gore Pleºoianu, nr 3B, Jud Dolj. , în zilele de
L-V, între orele 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035, emai:
office@apmdj.anpm.ro.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul Desfiinþare constructii C1, C2, C3, C4, C5,
C7, C8, propus a fi amplasat în str. Paºcani,
nr. 7, Craiova, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi la se-
diul firmei SC FRAÞII BACRIZ SRL, sediul Cra-
iova, str Grigore Pleºoianu, nr 3B, Jud Dolj. ,
în zilele de L-V, între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035,
emai: office@apmdj.anpm.ro.

FUNDATIA ,,ACTIUNEA ECOLOGICA
ROMANA,, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,Construire  cen-
tru de intruire pentru turism integrat trans-
frontalier si imprejmuire teren‘’, propus a fi
amplasat Bucovat, T30,P56,  jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru Ra-
res, nr.1, ºi la sediul in Municipiul Craiova,str.
Romul, bl. T3B, Jud Dolj. , în zilele de L-J,
între orele 8.00-16.30  si vineri intre orele
8.00-14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru
Rares, nr.1, fax: 0251/419035, emai: office-
@apmdj.anpm.ro.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la contabi-
litate. Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei. Te-
lefon: 0768/437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 camere deco-
mandate, microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu trei camere,
decomandat, zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 camere, bilate-
ral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 camere deco-
mandate Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent, Catargiu, toate
utilitãþile, 45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, convenabil casã 6 ca-
mere cu 4000 mp curte, grãdinã în
Livezi-Podari, ªoseaua Naþionalã,
8 km de Craiova. Stoiculescu HO-
RATION, Craiova, str. Recunoºtin-
þei, nr. 45.
URGENT! Vând casã Catargiu. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã comuna Roºiile, sat Ro-
mâneºti, judeþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Telefon:
0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toate uti-
litãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comuna Peri-
ºor + dependinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã,  teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Mogoºeºti - Goieºti. Te-
lefon: 0760/024.474; 0351/460.839.



cuvântul libertãþii / 13joi, 24 septembrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  a 2 posturi
vacante de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi de supraveghetor, cu studii medii, pe
duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de exe-
cuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a  Muzeu-
lui Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 24 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 Româmiei
partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagi-
na de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 24 septembrie 2015 – 02 octombrie 2015, pe-
rioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Isto-
rie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu
nr.14, la secretariat;

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

- 16 octombrie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la se-
diul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, str.
Madona Dudu nr.14;

- 22 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.

Urgent! Ocazie. Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne + magazie diver-
se, 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 Catargiu. Tele-
fon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalniþa, vad
comercial negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 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, demisol, parter
+ etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie open spa-
ce, 3 balcoane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/250.327.

Particular vând casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire centralã, izolatã ter-
mic sau schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calopãr 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 utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã 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 Cra-
iova. Telefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica
Mare, la strada principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor - Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã. Telefon: 0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pentru programul
Rabla. 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã, culoa-
re alb, economicã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie schimbatã
recent, ulei, filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800 euro uºor
negociabil. Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon: 0766/899.363.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic proprietar 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, calculator instruire
copii, douã roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã, prelucrate -
6,80 mp. Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin maºinã de
spãlat marca ARDO, aproape nouã,
cu garanþie. Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon: 0764/
802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 pogon).
Telefon: 0766/676.238.

Vând 1+1/2 sobã de teracotã verde,
nemontatã, TV color 102 cm, poli-
zor 2500 Waþi, pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca,
groapã suprapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu –
Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucra-
re marmurã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul,
televizor color Filiphs 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi cir-
cular. 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 cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã comparti-
mente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avantajos.
Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb cu un
calorifer de fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu
4 ochiuri. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat meca-
nic + saltea, polizor 2500 W, sobã
teracotã cu toate furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pentru
Dacia 1300 preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte conve-
nabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, câr-
lige jgheaburi acoperiº,  aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 / 850W, ca-
nistrã aluminiu  20 litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã tãiat ta-
blã de banc. Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil, telefon: 0351/
446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, per-
formant cu douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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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.

    Consiliul Judeþean Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a acordului de mediu
pentru proiectul:

“UNITATEA DE INTERVENÞIE ÎN
SITUAÞII DE URGENÞÃ ÎN ZONA
TRANSFRONTALIERÃ ROMANIA -
BULGARIA”

        propus a fi amplasat în Craiova,
Calea Bucureºti nr. 325A.

        Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul
Consiliului Judeþean Dolj, Craiova, str.
Unirii, nr. 19, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8,00-16,00 ºi vineri între ore-
le 8,00-14,00.

      Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, str,
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

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.

În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 ferestre
cu geam 30 lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca
– Craiova dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifoni-
er sculptat. Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite 1,20x52. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plastice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea copil,
aspirator, sãpun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din lemn
melaminate. Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/181.202.

Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de bere,
bicicletã nouã franþuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ re-
zervã - 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 Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, exclus Ca-
targiu, Brestii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracentral. Tele-
fon: 0763/980.248.
Primesc 2 fete în gazdã, apartament
3 camere mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã elevi sau studenþi
exclus familii. Telefon: 0762/ 850.986.
Închiriez apartament 2 camere de-
comandate, Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, centralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0761/634.437.

Mobilat, douã camere – zona: Vic-
tor Papilian. Telefon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã 1Mai, mobilatã,
exclus elevi. Telefon: 0729/684.222.
Urgent primesc în gazdã la bloc,
Calea Bucureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc lângã
Medicina Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera complet mobi-
lata, 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 mobilatã, etaj 1,
45 mp -Bucureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2 camere mo-
bilat - lux, zona Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez sau vând apartament 2
camere Valea Roºie îmbunãtãþit.
Telefon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensionarã pentru
supravieþuire. Telefon: 0762/
728.493.
Pensionar, 66/ 1,60, caut femeie de-
centã, 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), foar-
te profitabil.Telefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru bibliotecã.
Telefon: 0351/449.469.
Caut o persoanã care sã mã îngroa-
pe. Îi plãtesc dãrile blocului, îi rãmâ-
ne pensia ºi locul de veci. Telefon:
0762/728.493.
Singura argintãrie din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator al
S.C. GMC GEANI SRL cu Nr.
4808/ 05.02.2008. la sediu ºi terþi.
Se declarã nul.
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Echipa de baschet a Craiovei a
debutat în actualul sezon cu me-
ciul din turul I al Cupei României,
împotriva celor de la Steaua Exim-
bank. Mesajul fanilor, “Noi în tri-
bunã cu spirit de luptãtori, voi pe
teren cu mentalitate de învingã-
tori” s-a adeverit doar în prima sa
parte, fiindcã echipa din Bãnie n-
a putut face faþã rivalei din capi-
talã decât în primul sfert. Cãtãtlin
Burlacu a dat tonul, superstarul
venit de la Asesoft Ploieºti mar-
când din interiorul semicercului,
din afara lui ºi de la libere. Burla-
cu ºi-a asumat la final eºecul în-
tregii echipe: “Diferenþa de 8
puncte aratã cã am fãcut greºeli
ºi nu am jucat la potenþial. Mã
bucurã totuºi cã bãieþii au luptat,

Prea mici pentru detenta SteleiPrea mici pentru detenta SteleiPrea mici pentru detenta SteleiPrea mici pentru detenta SteleiPrea mici pentru detenta Stelei
SCMU Craiova a fost învinsã în Polivalentã de Steaua în Cupa României,
meci în care a impresionat Burlacu, dar a dezamãgit americanul Johnson

calificarea încã se disputã”.
Micic ºi Bozovic au avut ºi ei

momentele lor bune, însã regula
din Cupã, cu doi români obligato-
riu pe teren a fost un mare handi-
cap pentru SCMU Craiova, nici-
una dintre variantele folosite alã-
turi de Burlacu nefiind viabilã. De
altfel, doar Negoiþescu a adus 3
puncte dintre ceilalþi jucãtori au-
tohtoni utilizaþi de Popovic. În
schimb, la oaspeþi, Nicoarã, Drã-
guºin, Paul ºi chiar Roºu au venit
cu un aport consistent ºi în de-
fensivã, dar ºi pe tabelã. Drãgu-
ºin a transformat 4 din cele 5 “li-
bere” de care a beneficiat, pentru
un procentaj pe care pe când juca
la Craiova nu l-a avut niciodatã.
De altfel, antrenorul steliºtilor,

Hristu ªapera, a remarcat cã di-
ferenþa a fost fãcutã de românii
din lotul sãu: “8 puncte diferenþã
nu înseamnã nimic în baschet,
returul se joacã. Mã bucurã evo-
luþia jucãtorilor români, în special
Ionuþ Drãguºin, dar ºi Nicoarã ºi
Miþã Paul au fãcut un joc bun”.

Johnson a avut
procentaje

dezastruoase

O altã suprizã neplãcutã din ta-
bãra Craiovei a fost americanul
Westley Johnson. Micuþul coor-
donator a ratat enorm (3 aruncãri
reuºite din 15 aruncãri) ºi I s-au
subtilizat câteva mingi în momen-
te importante. Steaua s-a desprins
începând cu sfertul al doilea, con-
ducând în permanenþã la 9-11
puncte diferenþã, doar un scor
parþial de 9-0 pentru alb-albaºtri
echilibrând disputa în sfertul al
treilea, când rãmãseserã doar 3
puncte avans pentru oaspeþi. Hris-
tu ªapera a cerut time-out ime-
diat însã ºi Steaua a revenit la di-
ferenþa obiºnuitã, câºtigând lejer
meciul din Polivalentã.

Returul disputei din turul I al
Cupei României, dintre SCMU
Craiova ºi Steaua, se va disputa
mâine, de la ora 19.30, în Sala
“Mihai Viteazul” din Bucureºti.
Vlad Negoiþescu a promis la final
cã echipa din Bãnie va da 180 %
pentru a câºtiga: “Am avut un de-
but greu, contra unei echipe care

probabil va fi între primele 4. Am
început bine, dar sub presiunea lor
am cedat Din pãcate, nu am putut
mai mult, dar în retur promitem
sã dãm 180 % sã câºtigãm. Dacã
suntem mai agresivi în apãrare ºi
mai eficienþi în atac, putem învin-
ge, calificarea nu este jucatã”.

Rezultatele înregistrate în ce-
lelalte meciuri din turul I: Dinamo
– BCMU Piteºti 80-68, Atlassib Si-
biu – BC Mureº 73-82, Phoenix
Galaþi – “U” BT Cluj 70-85, Ener-
gia Tg. Jiu – BC Timiºoara 65-
59, Gaz Metan Mediaº – Munici-
pal Oradea 73-86.

SCMU Craiova:  Johnson (7 puncte, 6 pase decisive), Stãnescu, Mi-
cic (16 puncte, 3 recuperãri, 4 pase decisive), Bozovic (16 puncte, 5
recuperãri), Burlacu (22 de puncte, 3 recuperãri, 4 intercepþii). Au mai
intrat: Djurasovic (2 puncte, 2 recuperãri), Negoiþescu (3 puncte, o re-
cuperare), Petriºor (3 recuperãri, o pasã decisivã), Ciotlãuº (o recupera-
re), Djurkovic (5 puncte, 4 recuperãri), Damian (2 recuperãri), Grubor
(3 recuperãri, o pasã decisivã). Antrenor: Oliver Popovic.

Steaua: M. Paul (6 puncte), Amis (15), Nicoarã (16), Resic (15), Lee
(4). Au intrat: Drãguºin (6), Roºu (5), Ikovlev (3), Cooper (4), Marino-
vic (5). Antrenor: Hristu ªapera.

SCMU Craiova – Steaua Eximbank Bucureºti
71-79 (20-17, 15-23, 17-18, 19-21)

Sala Polivalentã, spectatori: 1.500

Cadetele pregãtite de
Petre Banciu ºi Valentin
Boboºca au adus iarãºi
medaliile de aur la Cra-
iova, dupã ce s-au cla-
sat pe prima poziþie la
toate categoriile în ca-
drul etapei a doua a Cam-
pionatului Naþional pe
echipe, desfãºurat în
perioada 18-19 septem-
brie la Slatina. La per-
formanþele impresionan-
te obþinute de practicanþii de lupte libere în
ultimii ani, mai ales în ultima perioadã, prin
distincþiile internaþionale adjudecate de ªte-
fania Priceputu, se adaugã ºi un nou titlu na-
þional pentru echipa de cadete de la CSM
Craiova.

Câºtigând toate meciurile prin tuº, spor-
tivele au obþinut un avantaj considerabil, iar
la ultima etapã ce se va desfãºura în luna
octombrie, singurele variante prin care ar mai
putea pierde titlul naþional ar fi neprezenta-
rea sau înfrângerea la zero în toate meciuri-
le, ceea ce este imposibil având în vedere
valoarea luptãtoarelor craiovene. Lotul cu
care CSM Craiova a reuºit acest rezultat este
compus din: Camelia Gheorghe (38 kg), Io-
nela Roºca (40 kg), Maria Cioclea (43 kg),
ªtefania Priceputu (46 kg), Daniela Vârban
(49 kg), Denisa Ionescu (52 kg), Ana Maria

Luptãtoarele din Bãnie ºi-au apãrat
cu succes titlul naþional

Enache (56 kg), Valentina Ungureanu (60
kg), Diana Vlãsceanu (65 kg), Larisa Niþu
(70 kg). Dupã CSM Craiova, la Slatina, pe
locul doi s-a clasat LPS Botoºani, iar poziþia
a treia a revenit echipei CSS Hunedoara –
CSS Petrila. “Nu am pierdut niciun meci la
a doua etapã, au câºtigat la tuº toate sporti-
vele. Putem spune cã suntem deja campioni
naþionali, pentru cã nu mai putem sã pier-
dem titlul. Ar trebui sã nu obþinem niciun
punct la ultima etapã din octombrie, de la
Odorheiul Secuiesc, ceea ce nu e pune pro-
blema. Ne-am propus ºi anul acesta sã câº-
tigãm medaliile de aur, la fel ca anul trecut.
Am îndeplinit obiectivul ºi suntem extrem
de mulþumiþi. Am format o echipã extraordi-
narã împreunã cu antrenorul Valentin Boboº-
ca”, a declarat Petre Banciu, antrenorul sec-
þiei de lupte libere de la CSM Craiova. 

Dacia Unirea Brãila – Dinamo,
Cupa României – ora 16.30 (Spor-
t.ro, Digisport 1, Dolcesport 1)

Universitatea Cluj – Steaua, Cupa
României – ora 20.30 (ProTV, Di-
gisport 1, Dolcesport 1)

BC Timisoara - CS Energia
Tg Jiu, Cupa României la bas-
chet masculin – ora 18 (Digis-
port 2)

Montpellier – Monaco,
Ligue I, ora 20 (Digisport
2)

Noua Zeelandã – Nami-
bia, Cupa Mondialã la rug-
by – ora 22 (Digisport 2)

Betis Sevilla – Deportivo La
Coruna, Primera Division – ora
23 (Digisport 3, Dolcesport 2)

Naþionala de futsal a ratat
prezenþa la Euro 2016

Echipa naþionalã de futsal a Româ-
niei a ratat calificarea la Campionatul
European din 2016, dupã ce a fost
învinsã, marþi, în deplasare, cu scorul
de 4-3 dupã prelungiri, de reprezenta-
tiva Ungariei, în manºa retur a
barajului pentru accederea la turneul
final. În tur, la Buzãu, scorul a fost

egal, 2-2. Marþi, golurile învingãtori-
lor au fost marcate de Harnisch,
Hosszu ºi Droth - 2, în timp ce
pentru “tricolori” au înscris F. Matei
- 3. Turneul final al Campionatului
European de futsal se va disputa în
perioada 2-13 februarie 2016, în
Serbia.

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 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

Pentru debutul în Cupa Româ-
niei, programat la Bacãu, Sãndoi a
încercat o inovaþie pentru centrul
defensivei, cu Bancu reprofilat sto-
per, dar care a intrat în insolvenþã
din start, moldovenii deschizând

Liga I – etapa a XII-a
Vineri, 25 septembrie 
ACS Poli Timiºoara - CSMS Iaºi, ora 18:30
ASA Târgu Mureº - CFR Cluj, ora 21
Sâmbãtã, 26 septembrie 
“U” Craiova - Pandurii Târgu Jiu, ora 17:30
FC Viitorul - Petrolul Ploieºti, ora 21
Duminicã, 27 septembrie 
Astra Giurgiu - FC Botoºani, ora 18:30
Steaua - FC Voluntari, ora 21
Luni, 28 septembrie 
Concordia Chiajna - Dinamo, ora 21
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UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii 2-4 – dupã

lovituri de depatajare (1-1 dupã 120 de mi-
nute)

Au marcat: Nistor 87 – aut. / Sãpunaru 10.
Viitorul II – Academica Clinceni 2-1
Au marcat: R. Marin 48, Grecu 79 / Kuku 41.
CS Baloteºti – CFR Cluj 0-1 – dupã prelungiri.
A marcat: Beleck 112.
Bucovina Pojorâta – ASA 1-4
Au marcat: Cãinari 89 / Manolov 2, 72, G. Mu-

reºan 29, Axente 72.
ACS Berceni – CSMS Iaºi 2-4 – dupã lov. de

dep. (1-1 dupã 120 de minute)
Au marcat: L. Dobre 7 / Golubovic 90.
CSM Rm. Vâlcea – ACS Poli 0-2
Au marcat: Curtean 6 – pen., Llorente 26.
SC Bacãu – „U” Craiova 5-3, dupã lovituri de

departajare.
Unirea Brânceni – Astra 0-3
Au marcat: I. Roºu 1, 87, 90, Enache 44,

Alibec 72.
Rapid Suceava – FC Braºov 0-2
Au marcat: B. Ene 75, Leþan 81.
FCM Baia Mare – FC Voluntari 1-0
A marcat: Codin 89.
CS Mioveni – FC Botoºani 1-2
A marcat: A. Popa 71 / Dan Roman 38, Cabre-

ra 80.
Meciurile Unirea Tãrlungeni – Petrolul ºi Ri-

pensia Timiºoara – Viitorul s-au jucat asearã.
Astãzi

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

SC Bacãu – Universitatea Craiova
5-3, la lovituri de departajare,

1-1 dupã 120 de minute
A marcat: A. Pavel 3 / Mãzãrache 43.
Lovituri de departajare: Vraciu – gol, Neagu – gol, Adãscãliþei – gol,

Drugã –gol, Hurdubei – gol / Vãtãjelu – gol, Ivan – apãrã Miron, Popov –
gol, Bãluþã – gol.

Bacãu, stadion: „Letea”, spectatori: 1.000.
SC Bacãu: Miron – Mihãlãchioaie, Lozneanu, Ursu, Druga – Dumitriu,

Adãscãliei – Pungã (62 Hurdubei), Tuu (72 Neagu), Pavel (57 Grume-
zescu) – Vraciu. Antrenor: Cristi Popovici

Universitatea: Straton – Achim, Popov, Bancu (77 Ivan), Vãtãjelu –
Bãluã, Mateiu, Ferfelea (89 Nuno Rocha) – Mãzãrache (68 Acka), Her-
gheligiu, Curelea. Antrenor: Emil Sãndoi

Arbitri:Andrei Chivulete – Alexandru Midvichi, Adrian Vornicu.

scorul rapid. Mijlocaºul Vraciu a
avut leac pentru o minge primitã
în dreapta ºi cu care l-a gãsit pe
Andrei Pavel, liber în mijlocul ca-
reului, iar fostul vârf dorit dee Stea-
ua a reuºit un smeci câºtigãtor.

Dacã la Ploieºti au avut avantaj din
start, alb-albaºtrii au pornit meciul
de Cupã cu handicap, iar atacul
poziþional nu este stãpânit prea bine
de trupa lui Sãndoi, chiar ºi rãma-
sã fãrã Cârþu. Lovitura i-a descum-
pãnit pe craioveni, teoretic mai
valoroºi, care nu ºi-au creat nicio
ocazie de gol în prima jumãtate de
orã. Pungã, Drugã, Þuþu, Ursu ºi
compania au fost mai activi ºi mai
motivaþi decât Ferfelea ºi ai sãi.
Terenul a fost denivelat, dar nu mai
prost ca la Ploieºti, aºa cã jucãtorii
lui Sãndoi n-au avut nicio scuzã
pentru jocul modest.

Când au venit ocaziile, finaliza-
rea a fost sub orice criticã. Her-

ghelegiu n-a putut împinge mingea
cu capul în poartã de la 2 metri.
Imediat, Curelea putea profita cã
doi bãcãuani s-au dat cap în cap la
centru, dar n-a fãcut decât sã cen-
treze în singurul bãcãuan repliat,
deºi Mazarache ar fi avut poarta
goalã la dispoziþie. Atacantul adus
de la Câmpulung avea pânã la urmã
sã marcheze primul sãu gol pentru
prima echipã a ªtiinþei, unde-ºi
câºtigase locul datoritã eficacitãþii
la „satelit”. În finalul primei pãrþi,
„Maza” a fructificat cu capul cen-
trarea lui Ferfelea, cel care afiºase
pânã atunci o indolenþã enervantã,
dar care a fãcut un efort apreciabil
pentru a ajunge lansarea lui Bãluþã.

Meciul s-a reluat cu o oarecare
presiune a Craiovei ºi cu semioca-
zii semnate Mazarache, Mateiu ºi
Ferfelea. Acka a fost aruncat pe
teren pentru a-l readuce pe Bancu
pe o poziþie obiºnuitã, dar alb-al-

baºtrii nu s-au mai apropiat de
poarta adversã, atacanþii Curelea ºi
Herghelegiu fiind inutili în meciul
din Moldova. Dimpotrivã, gazdele
au trecut de trei ori ori pe lângã 2-
1, la o centrare periculoasã pe 6
metri ºi la douã ºuturi de la distan-
þã ale nou-intratului Neagu. Cure-
lea putea evita prelungirile dacã lo-
vitura sa de cap nu era blocatã la
rãdãcina barei de Miron.

În extra time, Popov a ºutat ºi
Miron a respins în transversalã, iar
la cornerul care a urmat Bãluþã a
trimis pe lângã poartã. Curelea a
finalizat execrabil apoi o fazã con-
struitã frumos de Nuno Rocha. La
loteria penalty-urilor, Craiova a avut
soarta din Cupa Ligii ºi este elimi-
natã ruºinos ºi din Cupa României.
Eroul din ultimele meciuri, Andrei
Ivan, a tras telefonat ºi Craiova ºi-
a luat adio ºi de la a doua competi-
þie în acest sezon.
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