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Marele joc, pentru gãsirea unei soluþii politice la rãzboiul din Siria, nu a început la Adunarea Generalã
a ONU, de la New York, prin revenirea Rusiei, în prima linie a luptei contra organizaþiei armate, ultra-
radicalã, Statul Islamic (Daech, în arabã). Ceea ce s-a petrecut în cursul zilei de luni, atât la cea de-a 70-
a Adunare Generalã a ONU, unde Barack Obama s-a declarat dispus sã “colaboreze cu Rusia ºi Iranul”,
calificându-l pe preºedintele Bashar al-Assad un “tiran” ºi, ulterior, în reîntâlnirea tete-a-tete cu Vladimir
Putin, timp de 90 de minute, dupã doi ani, pentru discuþii pe dosa-
rul sirian ºi cel ucrainian, a fost fost îndelung pregãtit.

Viþa-de-vie a fost dintotdeauna cultivatã pe nisipurile prielnice de
la Cãlãraºi. Deºi puþini oameni mai ºtiu acest lucru, în lunca Dunã-
rii strugurii erau odatã cu mult mai preþuiþi decât pepenii verzi care
împânzesc câmpurile când vine primãvara. Localnicii mai în vârstã
îºi amintesc cã, în anii când s-a instalat comunismul, viile erau cam
peste tot pe rod, ceea ce demonstreazã cã fuseserã plantate cu mulþi
ani în urmã, coborându-se chiar pânã la anul 1910. Soiurile de ro-
ºioarã au fãcut istorie, fiind apreciate pentru aroma deosebitã ºi pen-
tru dulceaþa lor. Rãtãcite printre bostani, se mai ivesc pe ici pe colo
câteva petece cu viþã-de-vie, unele încãpãþânându-se sã reziste deºi
nu mai sunt muncite, fiind abandonate chiar de proprietari. Autori-
tãþile încearcã acum sã le trezeascã localnicilor interesul pentru cul-
tura viþei-de-vie, arãtându-le care ar fi avantajele dacã s-ar întoarce
la aceastã îndelungatã tradiþie viticolã.
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Moþiunea
de cenzurã
a PNL, respinsã
în Parlament

Camera Deputaþilor ºi
Senatul s-au reunit, ieri,
pentru a dezbate a patra
moþiune de cenzurã împotri-
va Guvernului Ponta. Moþiu-
nea a fost respinsã, fiind
exprimate 207 opþiuni “pen-
tru” ºi opt “împotrivã”. În
paralel, liberalii au organizat
un miting în Parcul Izvor, în
condiþii de ploaie, majorita-
tea participanþilor purtând
umbrele. Premierul Victor
Ponta a declarat, dupã ce
moþiunea de cenzurã iniþiatã
de PNL a fost respinsã, cã
aceasta a fost “un eºec din
toate punctele de vedere”,
precizând cã a decis sã nu
mai participe la “bãtãlii
politice inutile” ºi sã se
concentreze pe “actul de
guvernare”. “Nu aveau cum
sã fie probleme, a fost un
eºec din toate punctele de
vedere pentru PNL-PDL,
ziceau cã aduc 15 mii de
oameni, au adus o mie, erau
mai mulþi jandarmi ºi elevi,
ziceau cã au voturi pentru
guvernare, evident cã nu au,
dar nu asta e marea proble-
mã, marea problemã e cã
astãzi nu s-a discutat despre
ce trebuie sã facã Guvernul zi
de zi pentru viaþa oamenilor,
ºi anume cred cã azi trebuia
sã discutãm cum facem cu
salariile, cum facem cu
încãlzirea pentru iarnã, cum
facem cu proiectele europe-
ne, care-s efectele reducerii
TVA, astea erau subiectele
normale pentru moþiune”, a
declarat premierul Victor
Ponta, dupã ce moþiunea de
cenzurã a fost respinsã.

Liviu Dragnea, Daniel Savu ºi
ªerban Nicolae ºi-au depus candi-
daturile pentru funcþia de preºedin-
te al PSD, însã, potrivit unor surse
din partid, în cazul ultimelor doi do-
sarele sunt incomplete, Comitetul
Executiv convocat miercuri dupã-
amiazã urmând sã soluþioneze do-
sarele de candidaturã. Comisia elec-
toralã centralã a PSD a constatat,
marþi, cã dosarele de candidaturã
depuse de Daniel Savu ºi ªerban
Nicolae nu îndeplinesc criteriile din
Statut referitoare la numãrul de or-
ganizaþii care trebuie sã susþinã can-
didaturile, au declarat, pentru ME-
DIAFAX, surse din partid.

Validarea candidaturilor pentru
poziþia de preºedinte al formaþiunii
social-democrate urmeazã sã se
facã în cadrul Comitetul Executiv
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România va cere în mod oficial FMI, în acest an,
încheierea unui nou acord de împrumut, iar nego-

cierile se vor concentra pe implementarea de refor-
me structurale ºi nu pe deficitul bugetar, a declarat
ieri ministrul de Finanþe Eugen Teodorovici, trans-

mite Reuters. La rândul sãu, premierul Victor
Ponta a declarat cã un nou acord de tip preventiv
“este bun”, pentru “cine ºtie ce o veni în Europa

sau în lume, vreo crizã financiarã”.

Premierul Victor Ponta a de-
clarat, ieri, cã, deºi Guvernul nu
mai are nevoie de niciun împru-
mut de la Fondul Monetar In-
ternaþional (FMI), un nou acord
de tip preventiv “este bun”, pen-
tru “cine ºtie ce o veni în Euro-
pa sau în lume, vreo crizã finan-

ciarã”. “Este un subiect impor-
tant, pe care îl voi discuta întâi
la coaliþia de guvernare, dupã
aceea sã-l discutãm ºi cu restul
partidelor din opoziþie, pentru cã
orice acord, dacã se va încheia,
se va încheia pe un termen mai
lung, ºi cu preºedintele Româ-

niei ºi decizia trebuie sã fie una
politicã a tuturor forþelor politi-
ce”, a declarat premierul Victor
Ponta, întrebat de jurnaliºti de-
spre posibila încheiere a unui nou
acord, de tip preventiv, cu FMI.

Premierul a adãugat cã Guve-
nul “nu mai are de dat niciun do-
lar cãtre FMI” ºi cã nu mai are
nevoie de “niciun dolar împru-
mut de la FMI”, dar un acord
cu instituþiile financiare interna-
þionale, într-o regiune “atât de
tulburatã în care doar România
merge foarte bine”, este bun.
“Conteazã în primul rând o de-
cizie politicã, dupã care ne apu-
cãm de negociat”, a spus Pon-

ta, adãugând cã României nu îi
trebuie linie de finanþare ºi cã
acesta ar fi un acord prevenitv
pentru “cine ºtie ce o veni în
Europa sau în lume, vreo crizã
financiarã” ºi în al doilea rând
pentru reforme structurale pe
care premierul vrea sã le conti-
nue. Ponta a mai spus cã, dupã
ce va avea acordul de principiu
al liderilor politici, se vor stabili
ºi condiþiile concrete pentru un
nou acord cu FMI. “Probabil cã
punctele de vedere sunt destul
de apropiate, e vorba de asuma-
re a tuturor forþelor politice a
unui asemenea nou acord”, a
precizat Ponta.

Dragnea: Guvernul sã vinã în faþa partidelor
cu o motivare serioasã dacã vrea sau nu acord cu FMI

Preºedintele interimar al PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã Executi-
vul trebuie sã vinã în faþa coaliþiei ºi a
partidelor parlamentare cu o motivare
“serioasã” dacã vrea sau nu un nou
acord cu FMI, iar acest subiect trebu-
ie discutat inclusiv cu preºedintele
Klaus Iohannis. “Eu cred cã România
are nevoie de o analizã serioasã pe care
s-o facã Guvernul ºi s-o prezinte par-
tidelor parlamentare ºi preºedintelui
Iohannis. (...) Trebuie sã ia o decizie
strategicã. Cred cã a ne da cu pãrerea
despre necesitatea sau oportunitatea
sau nu a unui nou acord cu FMI, fãrã

Dragnea, Savu ºi Nicolae ºi-au depus
candidaturile pentru ºefia PSD

Naþional, acest for fiind convocat
miercuri, la 16.00. Pentru a putea
candida la funcþia de preºedinte
PSD, un membru trebuie sã aibã

susþinerea a cinci filiale - a sa plus
alte patru.

Preºedintele interimar al
PSD, Liviu Dragnea, a declarat,

marþi, cã, “din câte” ºtie, are doar
doi contracandidaþi la alegerile in-
terne din 11 octombrie, ªerban Ni-
colae ºi Daniel Savu, ºi sperã cã
aceºtia sã aibã dosare complete ºi
sã poatã candida, dar a spus cã nu
a cerut informaþii suplimentare. Li-
derul PSD a fost întrebat dacã s-a
interesat, din “curiozitate”, care sunt
contracandidaþii sãi, acesta rãspun-
zând cã nu a avut discuþii cu mem-
brii Comisiei electorale a PSD. “Nu
am fost curios, pentru cã am înþe-
les, dar n-am vorbit cu cei din co-
misie, cã s-au mai depus douã do-
sare de candidaturã, al domnului
ªerban Nicolae ºi al domnului Da-
niel Savu. (...) Nu ºtiu ce au în do-
sare, sper sã îndeplineascã toate
condiþiile, pentru cã o competiþie
este foarte bunã”, a spus Dragnea.

sã avem o analizã serioasã, complexã,
ar fi o greºealã”, a spus Dragnea.

Întrebat dacã astfel Victor Ponta ar
fi fãcut o greºealã când a vorbit despre
un nou acord cu FMI, Dragnea a rãs-
puns cã “nu ºtie”, dar aºteaptã infor-
maþii de la Guvern. “La coaliþie (...) Gu-
vernul trebuie sã prezintã o motivare se-
rioasã ºi dacã vrea un nou acord cu FMI
ºi dacã nu vrea un acord cu FMI”, a
adãugat liderul PSD. Potrivit unor surse
social-democrate, contactate de ME-
DIAFAX, o întâlnire a coaliþiei de guver-
nare pe acest subiect ar putea avea loc
chiar sãptãmâna aceasta.
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Marele joc, pentru gãsirea unei
soluþii politice la rãzboiul din Si-
ria, nu a început la Adunarea
Generalã a ONU, de la New
York, prin revenirea Rusiei, în
prima linie a luptei contra organi-
zaþiei armate, ultra-radicalã, Sta-
tul Islamic (Daech, în arabã).
Ceea ce s-a petrecut în cursul
zilei de luni, atât la cea de-a 70-a
Adunare Generalã a ONU, unde
Barack Obama s-a declarat dis-
pus sã “colaboreze cu Rusia ºi
Iranul”, calificându-l pe preºedin-
tele Bashar al-Assad un “tiran”
ºi, ulterior, în reîntâlnirea tete-a-
tete cu Vladimir Putin, timp de
90 de minute, dupã doi ani, pen-
tru discuþii pe dosarul sirian ºi cel
ucrainian, a fost fost îndelung
pregãtit. ªi din dorinþa premedi-
tatã a pãrãsirii “rãzboiului rece”,
dar ºi din dorinþa unei coordonãri
operaþionale militare, pentru evi-
tarea unor incidente în spaþiul
aerian al Siriei, deschis tuturor
vânturilor. Formarea rebelilor “si-
rieni moderaþi”, de Washington,
s-a dovedit un fiasco ºi Vladimir

MIRCEA CANÞÃR
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Putin nu a omis sã sublinieze cã
livrãrile de arme, care au ajuns
apoi în mâinile islamiºtilor, au
complicat lucrurile. Politica lui
“nici-nici”, nici Assad nici Da-
ech, preconizatã de occidentali,
a fost taxatã de Vladimir Putin,
care de la tribuna ONU a califi-
cat ca “grave erori” obstinaþia
occidentalã de a ignora guvernu-
lul sirian, reiterând cã “forþele ar-
mate ale preºedintelui Assad
ºi miliþiile kurde sunt singu-
rele entitãþi care se luptã cu
gruparea Statul Islamic”. În
pofida opþiunilor americanã ºi
francezã, necesitatea unui com-
promis internaþional, vizând relan-
sarea unui plan comun de acþiu-
ne, adicã o “alianþã lãrgitã” pen-
tru o acþiune colectivã contra te-
roriºtilor “spre a pune capãt de
urgenþã” unui conflict sângeros
cu peste 240.000 de morþi ºi 8
milioane de refugiaþi sau strãmu-
taþi, poate fi luatã în calcul, mai
ales cã Rusia va asigura preºe-
denþia Consiliului de Securitate în
septembrie a.c. ºi, în context, “un

proiect de rezoluþie în vede-
rea coordonãri tuturor forþe-
lor care luptã contra Daech”,
ar fi garantat. Nodul gordian rã-
mâne... Bashar al-Assad. Vladi-
mir Putin exclude despãrþirea
Damascului de acesta, aºa cum
ardent doresc cancelariile euro-
pene. Axa turco-sauditã, a deve-
nit ºi ea un obstacol în calea pla-
nului rus. Dosarul sirian este la
ordinea zilei. ªi preºedintele rus
a redevenit “o piesã grea”, deºi
pãrea slãbit de sancþiunile eco-
nomice luate dupã agresiunea din
Ucraina ºi anexarea Crimeei, izo-
lat diplomatic de mai multe luni.
În ultimele sãptãmâni, premergã-
toare Adunãrii Generale a ONU,
Rusia ºi-a ranforsat prezenþa mi-
litarã în zona, pentru a susþine
regimul lui Bashar al-Assad.
Sâmbãtã, Moscova, a confirmat
crearea la Bagdad a unui centru
de coordonare contra Statului Is-
lamic, regrupând Rusia, Iranul,
Irakul ºi Siria. Luatã din scurt de
ofensiva diplomaticã rusã, Casa
Albã a afirmat cã ar fi “irespon-

sabil” a nu þine cont de liderul
de la Kremlin, ºi de a nu încerca
înþelegeri pragmatice, de la caz
la caz. Rusia a complicat situaþia
prin livrarea de materiale de lup-
tã ºi deplasarea de militari în zona
controlatã de armata sirianã, ceea
ce necesitã o maximã coordona-
re, cum spuneam, între cei ce lup-
ta contra Statului Islamic. Nimic
nu permite însã a spune cã Rusia
are o viziune mai precisã decât
occidentalii pe acest dosar, chiar
dacã este, de multã vreme, o bunã
cunoscãtoare a situaþiei din regiu-
ne. Dacã Vladimir Putin impune
planul sãu de coaliþie lãrgitã, cu
menþinerea lui Bashar al-Assad,
s-ar putea afirma cã “Washing-
tonul a cedat”, ceea ce ar fi o
victorie de orgoliu a Rusiei. Com-
plicatã rãmâne ºi relaþia Tehera-
nului cu Bagdadul, dupã rãzboiul
Iran-Irak (1980-1988) când am-
bele þãri erau conduse de “bra-
þe” ale partidului Baas, sunniþi
majoritari fiind acum afiliaþi Sta-
tului Islamic. Siria constituie însã
pentru Gardieni Revoluþiei, poar-

ta spre Hezbolahul libanez ºi im-
plicit spre frontiera israelianã,
ceea ce îl neliniºteºte teribil pe
Benjamin Netanyahu. Ryadul, în
schimb, are o poziþie fermã: Bas-
har al-Assad trebuie sã plece.
Arabia Sauditã luptã contra Sta-
tului Islamic, participã la coaliþia
condusã de SUA în Irak, dar atât.
Deocamdatã, Washingtonul vede
ca imperativã distrugerea Statu-
lui Islamic, care a generat ºi flu-
xul teribil de imigranþi spre Euro-
pa. ªi apoi... celelalte. Resetarea
relaþiilor cu Moscova de Barack
Obama, imediat dupã instalarea
ca preºedinte al SUA, a fost for-
þatã de convergenþa intereselor în
Afganistan, Iran, dezarmarea nu-
clearã ºi aºa mai departe. Deten-
ta avea bãtaie lungã, dar a venit
primãvara arabã, opresiunea opo-
zanþilor ruºi, azilul oferit lui Ed-
ward Snowden, scutul antirache-
tã ºi conflictul ucrainian. John
Kerry ºi Serghei Lavrov au din
nou prilejul de a se întâlni mai des,
ºi a “traduce” înþelegerile lui Ba-
rack Obama cu Vladimir Putin.

În exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional, desfãºurate de
cãtre zilieri, stabilite prin lege, se
regãsesc mai multe aspecte, care
trebuie verificate de inspectorii de
muncã: sustragerea beneficiarului
de la obligaþia de a achiziþiona ºi
completa registrul de evidenþã a zi-
lierilor; înþelegerea dintre beneficiar
ºi zilier, în urma cãreia acesta din
urmã presteazã activitatea fãrã a fi
înregistrat în acte; nerespectarea
de cãtre beneficiari a prevederilor
legale referitoare la durata activi-
tãþii ocazionale; folosirea în mod
ilegal a forþei de muncã zilierã; asi-

Restaurantului McDonald’s Craiova va
fi redeschis, mâine, 1 octombrie a.c. „Re-
modelarea restaurantului este cel mai im-
portant proiect de companie în acest an, re-
prezentând o investiþie de 3,5 milioane de
lei ºi implicarea unei echipe dedicate din
cadrul McDonald’s”, a declarat Daniel Boa-
je, director general McDonald’s România.
Anul acesta McDonald’s sãrãbãtoreºte 20
de ani de la începerea activitãþii pe piaþa

Mâine se redeschide
McDonald’s Craiova

Campanie de verificare a muncii cu zilieriiCampanie de verificare a muncii cu zilieriiCampanie de verificare a muncii cu zilieriiCampanie de verificare a muncii cu zilieriiCampanie de verificare a muncii cu zilierii
Este în plinã desfãºurare Campania Naþi-

onalã de verificare a modului în care sunt
respectate prevederile Legii nr.52/2011, pri-
vind exercitarea unor activitãþi cu caracter
ocazional, desfãºurate de cãtre zilieri, pe-

rioada de efectuare a controalelor fiind 28
septembrie – 2 octombrie. Inspectoratul
Teritorial de Muncã Dolj a demarat deja ac-
þiunile, iar, dupã primele douã zile, au fost
observate mai multe deficienþe.

gurarea securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã a zilierilor, de cãtre benefi-
ciari; utilizarea corectã a echipa-
mentelor de muncã ºi a celor indi-
viduale de protecþie, puse la dis-
poziþia angajaþilor, de cãtre angaja-
tori, etc. Grupul þintã al Campaniei
îl reprezintã agenþii economici la
care se presteazã muncã ocazio-
nalã, în domeniile prevãzute de lege:
agriculturã, vânãtoare ºi pescuit,
silviculturã, pisciculturã ºi acvacul-
turã, pomiculturã ºi viticulturã,
agriculturã, zootehnie, spectacole,
manipulãri de mãrfuri, întreþinere
ºi curãþenie, etc.

Peste 2.700 de zilieri,
de la începutul anului

Inspectoratul Teritorial de Mun-
cã Dolj este în plinã desfãºurare a
campaniei. „Avem echipe pe teren,
care vor verifica respectarea legii
în domeniu. În primele douã zile,
au fost controlaþi ºapte agenþi eco-
nomici, trei dintre ei neavând an-
gajaþi temporar, iar la celelate pa-
tru societãþi comerciale lucreazã 66
de zilieri. Au fost constatate ºi câ-
teva deficienþe: nedepunerea regis-
trelor de evidenþã în termenul le-
gal, iar 15 salariaþi au avut mai mult
de 90 de zile lucrate. De aseme-
nea, pe Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã, la unul dintre angajatori a
fost gãsit un salariat care nu purta
echipamentul de muncã, iar  alt
agent economic nu a adus la cu-

noºtiinþa angajaþilor riscurile la care
se expun. Toþi cei depistaþi sunt
pasibili de sancþiuni contravenþio-
nale. Noi vom continua aceste
monitorizãri, nu numai în timpul
campaniei naþionale. De asemenea,
vor fi derulate verificãrile de ruti-
nã ºi în alte domenii, inclusiv cele
de noapte, în care suntem ajutaþi
ºi de jandarmi”, a declarat  Cãtã-
lin Tiberius Mohora, inspector
ºef al ITM Dolj. De la apariþia le-
gii, în 2011, în Dolj au fost înre-
gistrate 19.560 de persoane distinc-
te angajate ca zilieri, iar,  de la în-
ceputul acestui an, 2.734.

Prevederi legale
Legea este clarã pentru cei care

angajeazã salariaþi pentru munci
ocazionale. Astfel, remunerarea zi-
lierilor nu poate fi fãcutã sub sala-

riul minim pe economie, iar banii
pot fi încasaþi, de cãtre angajaþii tem-
porar, la sfârºitul zilei de muncã, la
sfârºitul sãptãmânii sau la termina-
rea lucrãrii pentru care au fost an-
gajaþi, plata putând fi fãcutã atât
cash, cât ºi pe card. Zilierii nu sunt
asiguraþi CAS, doar impozitul pe
venit li se opreºte, fiind plãtit de cãtre
angajator, cel care este obligat sã
facã instruirea de securitate ºi sã-
nãtate în muncã ºi acordarea de
echipamente de protecþie. O persoa-
nã trebuie sã lucreze minimum o zi,
ca angajat temporar, dar nu mai
mult de 12 ore, ºi nu poate depãºi
90 de zile , într-un an calendaristic,
la acelaºi beneficiar. Cei care nu
respectã legislaþia din domeniu sunt
sancþionaþi contravenþional cu
amenzi între 6.000 – 20.000 de lei.

CRISTI PÃTRU

din România ºi 17 ani de când a deschis
restaurantul din Craiova. În toatã aceastã
perioadã, McDonald’s a susþinut îndeaproa-
pe dezvoltarea economicã a municipiului,
fiind una dintre primele companii cu capi-
tal privat care a ales sã investeascã în Cra-
iova. Zilnic, peste 3.500 de persoane sunt
servite cu profesionalism de cei 85 de an-
gajaþi care fac parte din familia McDonald’s.

VALENTIN CEAUªESCU
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Mai exact, în noaptea de dumi-
nicã spre luni, în jurul orei 01.15,
poliþiºti din cadrul Poliþiei oraº Se-
garcea au fost sesizaþi prin numã-
rul de urgenþã 112 de cãtre Gabriel
V., de 30 de ani, din localitate, cu
privire la faptul cã, pe strada Câm-
pului din Segarcea, a izbucnit un
incendiu. Pompierii, dar ºi echipa
operativã din cadrul Poliþiei oraº
Segarcea au ajuns la faþa locului,
iar în urma cercetãrilor, oamenii
legii au stabilit faptul cã imobilul îi
aparþine lui Silviu Buzdugeanu, de
68 de ani. Incendiul fusese provo-
cat de Alexandru Stoica, de 48 de
ani, din comuna Cerãt, dupã un
scandal între cei doi bãrbaþi. Ast-
fel, potrivit reprezentanþilor IPJ

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au fost
sesizaþi, prin numãrul de urgenþã
112, ieri, în jurul orei 13.30, de
Mihai M., de 47 de ani, din Craio-
va, cu privire la faptul cã, în timp
ce avea maºina parcatã pe strada
Brestei din municipiu, în dreptul
Liceului Gheorghe Chiþu, cineva i-
a spart un geam al Roverului ºi i-a
furat borseta pe care o lãsase între
scaune. Pe lângã actele de identi-
tate, carduri ºi alte documente,
bãrbatul avea în borsetã ºi un pis-
tol neletal cu bile, marca Walther,
pe care îl deþinea legal. Poliþiºtii s-
au prezentat la locul faptei, pentru
cercetãri, apoi bãrbatul a fost dus
la sediul Poliþiei, dupã audiere fiind
sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 5000 de lei
pentru încãlcarea regimului arme-

Ieri, în cea de-a doua zi a
Sãptãmânii Prevenirii Crimina-
litãþii, dedicatã prevenirii delin-
cvenþei juvenile, poliþiºtii doljeni
au organizat, împreunã cu Casa
de Culturã a Sindicatelor Cra-
iova, o dezbatere, la Liceul Te-
oretic „Henri Coandã” din Cra-
iova. La întâlnire au fost invi-
taþi profesori, elevi, ofiþeri de
penitenciar ºi deþinuþi din Peni-
tenciarul de Minori ºi Tineri

L-a bãtut ºi i-a pus foc la casãL-a bãtut ºi i-a pus foc la casãL-a bãtut ºi i-a pus foc la casãL-a bãtut ºi i-a pus foc la casãL-a bãtut ºi i-a pus foc la casã
concubinului fostei nevesteconcubinului fostei nevesteconcubinului fostei nevesteconcubinului fostei nevesteconcubinului fostei neveste

Un bãrbat de 48 de ani, din comuna
Cerãt, a fost arestat preventiv în cur-
sul zilei de ieri, pe 30 de zile, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de lovire, vio-
lare de domiciliu ºi distrugere. Bãrba-
tul, supãrat cã nevasta sa a plecat la

altul, s-a dus sã o recupereze, a intrat
în casã peste noul „amorez”, l-a bãtut
ºi i-a dat foc la casã. Au ars douã ca-
mere înainte ca pompierii sã stingã flã-
cãrile, prejudiciul creat ridicându-se
la aproximativ 15.000 lei.

Dolj, din cercetãrile efectuate po-
liþiºtii au stabilit cã soþia lui Alexan-
dru Stoica l-a pãrãsit de ceva vre-
me, mutându-se acasã la Silviu
Buzdugeanu. Cel dintâi s-a hotãrât
sã-ºi recupereze nevasta, aºa cã a
venit noaptea acasã la Buzdugea-
nu, a intrat peste acesta, în locuin-
þã, s-au certat, l-a luat la bãtaie,
apoi a incendiat douã camere. În
urma incendiului au ars mai multe
bunuri ºi obiecte din interiorul imo-
bilului în valoare de aproximativ
15.000 lei, fãrã a rezulta victime.
Autorul n-a apucat sã plece pentru
cã poliþiºtii au pus mâna pe el, l-au
dus la audieri, la sediul Poliþiei Se-
garcea, la finalul audierilor fiind
reþinut pentru 24 de ore. „În baza

probatoriului administrat în cau-
zã de poliþiºti s-a dispus continua-
rea urmãririi penale faþã de sus-
pectul de 48 de ani pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de lovire, vio-
lare de domiciliu ºi distrugere, tot-
odatã fiind luatã mãsura reþinerii
acestuia pe o perioadã de 24 ore”,
a precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apos-
tol. Silviu Buzdugeanu a fost în-
drumat cãtre Institutul de Medici-
nã Legalã Craiova, de unde a obþi-
nut un certificat medico-legal din
care rezultã cã are nevoie de 8-9
zile de îngrijiri medicale pentru vin-
decarea leziunilor suferite, iar ieri,
Alexandru Stoica a fost prezentat
magistraþilor Judecãtoriei Segarcea

care au admis propunerea Parche-
tului ºi au dispus arestarea preven-
tivã pentru 30 de zile a bãrbatului
de 48 de ani: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Segarcea. Dispune arestarea
preventivã a inculpatului STOICA
ALEXANDRU, pe o duratã de 30
de zile, de la 29.09.2015 la

28.10.2015, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare sau de la comu-
nicare, dupã caz. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi,
29.09.2014”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei de jude-
catã. Inculpatul poate contesta
hotãrârea la Tribunalul Dolj.

I-au furat pistolul din maºinã
Un craiovean de 47 de ani a rãmas, ieri, fãrã pistolul pe care îl deþinea

legal, dupã ce hoþii i-au spart maºina parcatã pe o stradã din municipiu
ºi i-au furat borseta. Oamenii legii l-au sancþionat cu amendã în valoare

de 5000 de lei pentru cã nu a pãstrat arma în condiþiile prevãzute de
lege, îi vor anula dreptul de deþinãtor de armã ºi încearcã acum sã-i

prindã pe hoþi, prejudiciul creat de aceºtia fiind estimat la 2500 de lei.

lor ºi muniþiilor, mai exact neres-
pectarea prevederilor în vigoare
privind condiþiile de pãstrare a ar-
mei, urmând sã i se anuleze ºi
dreptul de deþinãtor de armã. În
plus, poliþiºtii fac cercetãri pen-
tru idenficarea ºi prinderea auto-
rilor furtului, prejudiciul fiind esi-
mat la 2.500 de lei: „În cauzã a
fost deschis un dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
furt ºi se fac cercetãri pentru iden-
tificarea ºi prinderea autorilor
faptei. Partea vãtãmatã a fost
sancþionatã contravenþional ºi i
se va anula dreptul de deþinãtor
de armã, întrucât nu a respectat
condiþiile prevãzute de legislaþia
în vigoare privind regimul arme-
lor ºi muniþiilor”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.

Manifestãrile prilejuite de cea de-a zecea editie a Campaniei
„Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii” au continuat în judeþul Dolj,
dar ºi în Craiova cu ziua dedicatã prevenirii delicvenþei juvenile.

(PMT) Craiova, în cadrul cãre-
ia au fost prezentate cazuri con-
crete, cauze ºi condiþii care de-
terminã sau favorizeazã comi-
terea de infracþiuni, fiind un
schimb de experienþe ºi idei be-
nefic ºi util pentru toþi cei pre-
zenþi la dezbateri. De asemenea,
în cadrul dezbaterilor au fost
discutate ºi probleme frecven-
te cu care se confruntã copiii
ºi unitatea de învãþãmânt.

Totodatã, poliþiºtii doljeni de
proximitate s-au deplasat în uni-
tãþile de învãþãmânt din judeþ,
unde au organizat dezbateri cu
elevi, pãrinþi ºi cadre didactice,
în care au fost abordate teme re-
feritoare la limitele rãspunderii
penale a minorilor, cauzele ºi
condiþiile favorizante comiterii
de infracþiuni, consecinþele juri-
dice ale comiterii faptelor pena-
le ºi contravenþionale. Activitã-
þile informativ-preventive conti-
nuã ºi astãzi cu activitãþi pentru
prevenirea infracþiunilor contra
patrimoniului.
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drumului spre Damascdrumului spre Damascdrumului spre Damascdrumului spre Damascdrumului spre DamascSubordonaþi, cum suntem, instanþelor UE

ºi Washingtonului, pare inutil sã ne între-
bãm asupra rezonanþei pe care au avut-o cele
douã  intervenþii ale lui Klaus Iohannis de la
tribuna actualei Adunãri Generale a ONU.
Optând pentru o tematicã cu tentã ecume-
nicã, subsumatã campaniei franciscane a
Papei (sãrãcia ºi imigraþia), preºedintele nos-
tru n-avea cum sã depãºeascã cercul unei
audienþe reduse la nivelul cercului de consi-
lieri. ªi nici n-ar fi avut cum, din moment
ce, dupã Papa Francisc, în premierã abso-
lutã la un astfel de summit, întregul interes
era dinainte distribuit ºi egal împãrþit între
Barack Obama ºi Vladimir Putin. Un interes
augmentat de criza – ºi, mai exact spus,
crizele – din Orientul Mijlociu ce-a sfârºit
prin a anemia chiar ºi tematica genericã a
summitului consacratã unui program al dez-
voltãrii de duratã a lumii în perspectiva ur-
mãtorilor cincisprezece ani.

Aºadar, din chiar momentele pregãtitoa-
re, toate antenele delegaþiilor prezente ºi cele
ale Lumii de dincolo de somptuoasele ziduri
de sticlã ale Palatului din New York s-au
concentrat pe ceea ce promitea sã fie o con-
fruntare acerbã dar ºi cu speranþa decantã-
rii unei soluþii comune în privinþa deconges-

tionãrii crizei cu epicentrul în Siria. Cine se
aºtepta la o partidã cu un rezultat egal, sub
semnul acelei ipocriziei „politicii corecte” –
cu o retoricã goalã, fãrã sãgeþi cu adresanþi
direcþi – avea sã-ºi reconsidere opinia chiar
dupã discursul preºedintelui SUA.

Într-o tonalitate fermã, vorbind liber, cu
o degajare pe care o exersase mai ales în
campaniile sale electorale, Obama n-a lãsat
niciun dubiu asupra mizei de politicã globalã
pe care þara sa ºi-a asumat-o în Lumea de
dupã prãbuºirea Zidului berlinez: disimulând
orice culpã americanã la originea crizelor ce
traverseazã Terra de la un capãt la altul, li-
derul american a indicat, fãrã a o numi, Ru-
sia ca eventual obstacol în calea unei soluþii
de rezolvare a conflictului ce-a condus la
valurile de imigranþi în asalt asupra Europei.
Nimic despre Afganistan, nici despre Libia
ºi, cu atât mai puþin, niciun cuvânt despre
Irak: ºi poate cã n-ar fi cu totul gratuit sã ne
amintim cã, la întâia sa investire la Casa Albã,
acelaºi Obama promisese retragerea SUA din
cele douã teatre de rãzboi.

Mult mai intransigent, studiindu-ºi din

timp propria strategie de atac, avizat de
condiþia sa de challenger, Putin ºi-a citit
discursul pe un ton aproape ºters, fãrã in-
flexiuni, ba chiar lipsit de vreo notã pate-
ticã la care mai apeleazã îndeosebi în scur-
tele ieºiri prin „pieþele roºii” de la Mosco-
va ori, mai ales, de prin Crimeea. Nici pe
departe, el nu e un vorbitor, nici mãcar în
descendenþa predecesorilor din stirpea sta-
linist-hruºciovistã, chiar dacã, în locul le-
gendarei cizme a cameleonicului Nichita,
el pare a adopta proferarea acuzaþiei prin
ºuieratul printre dinþi secondat de privirea
tãioasã aducând cumva cu cea a unui ju-
docan dat dinainte ca învins.

Douã direcþii cu valoare de sentinþe s-au
relevat din intervenþiile celor doi adversari-
competitori ai Lumii de azi: acuzaþia reci-
procã de bulversare a unei Ordini ce pãruse
prestabilite dupã sfârºitul Rãzboiului Rece
(referinþã nominalã prezentã la amândoi) ºi
invitaþia la instanþele diplomaþiei, ºi aceasta
oarecum surdã, întrucât subiectiv asumatã
de fiecare. SUA, prin Barack Obama, nu
acceptã o soluþie cu Assad în Orientul Mij-

lociu, Putin, în numele Rusiei, insistã exact
contrariul. Faptul cã, în afara ringului, oa-
recari puncte de apropiere se vor fi produs
prin clasica politicã a compromisului nu e
cu totul exclus. Ceea ce s-a etalat însã, din-
colo de acuzaþiile reciproce mai mult ori mai
puþin voalate, mi s-a pãrut a fi imaginea
emblematicã a unor concurenþi a douã echi-
pe care-ºi redisputã o competiþie a cãrei fi-
nalã se tot amânã. ªi care, într-o logicã
mereu revendicatã dar mereu suspendatã,
nici n-ar trebui sã se joace. Fie mãcar ºi
pentru motivul cã ambele tabere o susþin,
din moment ce ºi Obama ºi Putin au denun-
þat pretenþia celuilalt de a „conduce” Lumea.

Între timp, problema Siriei ºi a teroris-
mului islamic, cu valurile de imigranþi ºi cu
zecile de mii de victime, rãmâne oarecum
pe… drum. Pe drumul Damascului, în aº-
teptarea unei noi revelaþii sau, cine ºtie, a
unei convertiri – la înþelepciune, desigur –
ca prim rãspuns la speranþa unei reveniri la
normalitate. ªi la ieºirea dintr-un calvar ce
pare a denunþa chiar liniile de forþã ale geo-
politicii din aceºti ultimi ani.

Anul universitar 2015/2016 va avea o
festivitate de deschidere de galã. Alãturi
de conducerea Universitãþii din Craiova,
vor fi prezenþi reprezentanþi ai autoritãþi-
lor locale ºi judeþene, emisari ai mediului
de afaceri, profesori, studenþi, în Sala Al-
bastrã, mâine, începând cu ora 10:00. Des-
chiderea oficialã va fi urmatã de un spec-
tacol de balet, oferit de Opera Românã din
Craiova, în parteneriat cu Universitatea din
Craiova – „Operissima – Let’s dance”, de
la ora 11:30, în holul central al instituþiei
de învãþãmânt superior. Spectacolul este
pus în scenã de cãtre Ansamblul de balet
al Operei Române ºi Clubul Sportiv „Star
Dance”, muzica fiind asiguratã de Con-
certino accordion-band. În 2012, în ace-
laºi loc, deschiderea a fost fãcutã cu „Bãr-
bierul din Sevilla” – spectacol oferit de Teatrul Li-
ric „Elena Teodorini”, în 2013, Orchestra Simfoni-
cã a Filarmonicii „Oltenia” a participat la manifes-
tãri, iar anul trecut a fost rândul Corului Filarmoni-
cii sã contribuie la spectacol. Mâine, de la ora 14:00,
studenþii sunt invitaþi la „Erasmus+ on air, by Ra-
dio Campus”, un concert în aer liber în campusul

Sâmbãtã, 3 oc-
tombrie, începând cu
ora 09:30, toþi cei
care iubesc miºcarea
sunt chemaþi la o
plimbare cu bicicleta,
prin Craiova. Acþiu-
nea este organizatã de
Universitatea din Cra-
iova, în parteneriat cu
S.C. DIDFIRE
S.R.L., ºi poartã de-
numirea „University of Craiova – Big Bike Tour”. Universitarii îºi doresc
sã promoveze sportul ºi stilul de viaþã sãnãtos, mersul pe bicicletã ca
alternativã ecologicã la transportul motorizat, dar ºi sã militeze pentru
îmbunãtãþirea siguranþei în trafic pentru cei care utilizeazã bicicleta ca
mijloc de deplasare urban. Startul va fi dat în faþa Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport, iar traseul va fi urmãtorul: Facultatea de Agronomie –
Universitate (cu staþionare de 30 de minute) – Casa Armatei (via str.
Arieº) – Restaurantul „Galaxy” (str. Mureº) – Facultatea de Automaticã
ºi Calculatoare (via str. Caracal – staþionare 15 minute) – Facultatea de
Drept. Cei care vor sã participe, dar nu au bicicletã, o pot închiria, pe
baza Cãrþii de Identitate. Este obligatorie purtarea cãºtii de protecþie.

CRISTI PÃTRU

Copiii Centrului social „Best
Life” al Arhiepiscopiei Craiovei au
participat, în aceastã perioadã,
alãturi de copiii cuprinºi în pro-
iectul de activitate „Alege ªcoa-
la” al Patriarhiei Române, la acþi-
unea umanitarã „Târgul de toam-
nã”, ediþia I, desfãºuratã la Pa-
raclisul mitropolitan „Sfântul
Gheorghe – Vechi”.

Eveniment caritabil la BisericaEveniment caritabil la BisericaEveniment caritabil la BisericaEveniment caritabil la BisericaEveniment caritabil la Biserica
„Sfântul Gheorghe” – V„Sfântul Gheorghe” – V„Sfântul Gheorghe” – V„Sfântul Gheorghe” – V„Sfântul Gheorghe” – Vechi din Craiovaechi din Craiovaechi din Craiovaechi din Craiovaechi din Craiova

Cu acest prilej, cei mici ºi-au
expus lucrãrile realizate în cadrul
atelierelor de terapie ocupaþiona-
lã, astfel încât, dupã sãvârºirea
Sfintei Liturghii, credincioºii ºi-
au putut alege din aceste lucrãri
ºi contribui astfel la ajutorarea
copiilor care provin din familii
aflate în dificultate. Prin colabo-
rarea cu Centrul social pentru

copii „Best Life”,  Centrul Jude-
þean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj
a reuºit sã ofere mai multe creaþii
tradiþionale, care au fost folosite
pentru susþinerea acestei acþiuni
umanitare. „Târgul de toamnã” s-
a bucurat ºi de colaborarea cu
Fundaþia „Cuvântul care Zideºte”,
a Mitropoliei Olteniei, care a do-
nat câteva zeci de icoane pictate
de copii participanþi de-a lungul
timpului la Concursul „Icoana,
fereastrã spre cer”.

„În cadrul acestui târg, copiii au
învãþat sã ofere din lucrurile pe care
ei le-au realizat ºi, totodatã, oame-
nii prezenþi la slujbã s-au putut bu-
cura de toate lucrãrile frumoase pe
care ei le-au creat, fie cã au fost
icoane sau obiecte din hârtie glas-
se. Suntem mulþumitori pentru
aceastã primã ediþie, pentru reali-

zãrile copiilor, dar ºi pentru bunã-
tatea cu care oamenii au primit
acest eveniment”, a mãrturisit pã-

rintele Mihail Scorburã, slujitor la
Paraclisul mitropolitan „Sfântul
Gheorghe” – Vechi.

Deschidere de galã a anului universitar

Facultãþii de Drept. Pe scenã vor urca Chris K,
Replik, Adnana, Manda M, 7fix, Avatar, Mihaela Pã-
tran, ªtefania Fãgeþeanu, Emanuel Românul ºi ªcoa-
la de Dansuri latino „PASSOS”. Cu acest prilej, se
vor aniversa doi ani de la înfiinþarea postului  on-
line Radio Campus.

CRISTI PÃTRU

Universitarii sprijinã
modul de viaþã sãnãtos
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Au trecut 25 de ani de la prefa-
cerile postdecembriste ºi specia-
liºtii Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale confirmã cã, în
sectorul agricol, bãtem pasul pe
loc. Poate chiar mai rãu, involuãm,
dacã þinem cont de realitãþile ac-
tuale din lumea satului. Astfel, mi-
nisterul de resort prezintã un pro-
iect cu titlul Strategia pentru dez-
voltarea sectorului agroalimentar pe
termen mediu ºi lung orizont 2020-
2030. Asumându-ºi ca prioritate
elaborarea ºi implementarea unor
politici agroalimentare adecvate
pentru cetãþenii României în cali-
tate de consumatori, fermieri ºi
procesatori, pentru sprijinirea
creºterii competitivitãþii agroali-
mentare ºi a dezvoltãrii durabile a
spaþiului rural, în condiþii de sigu-
ranþã alimentarã ºi mediu înconju-
rãtor protejat, MADR expune de
la bun început linia de start. ªi e
totul cam întunecat. Accesul insu-
ficient la finanþare, fragmentarea
terenurilor, populaþia îmbãtrânitã,
lipsa de competenþe sunt stãrile de
fapt de la care pleacã analiza
MADR. O dovadã mai clarã a eºe-
cului lamentabil în politica agrico-
lã nici cã se putea.

Viitorul bate la uºã
Contextul global este înþeles de

specialiºtii MADR în linii reale, de
transformare ºi provocãri pe ter-
men lung. “Populaþia globalã din
ce în ce mai numeroasã, creºterea
presiunii asupra resurselor naturale
ºi încãlzirea globalã determinã un
nou cadru de lucru. În Europa,
îmbãtrânirea populaþiei constituie,
de asemenea, o provocare supli-
mentarã. Toate acestea vor avea
implicaþii profunde asupra agricul-
turii ºi zonelor rurale. În timp ce,
cererea mondialã de alimente este
în creºtere, urbanizarea sporitã,
preþurile tot mai mari la input-uri,
presiunea exercitatã asupra resur-
selor de apã ºi creºterea vulnera-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Populaþia îmbãtrânitã, fragmentarea
terenurilor ºi lipsa de competenþe sunt
principalele frâne în dezvoltarea spaþiu-
lui rural. Accesul redus la credite ºi lipsa
de competenþe au fost considerate princi-
palii factori ai sãrãciei rurale. Toate aces-
tea sunt precizate în Strategia pentru dez-

voltarea sectorului agroalimentar pe ter-
men mediu ºi lung orizont 2020-2030, ela-
boratã de Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale. O realitate atât de cunos-
cutã decidenþilor, dar care nu impresio-
neazã cu nimic. Timpul, cel mai mare ina-
mic, lucreazã în defavoarea noastrã.

bilitãþii culturilor ºi animalelor la
schimãrile climatice vor limita pro-
ducþia alimentarã”, se precizeazã
în documentul MADR.

Unde suntem noi, ca þarã cu
potenþial agricol de neglijat, este
clar pentru toatã lumea. Cã sunt
de vinã negociatorii aderãrii la
U.E., pentru cã nu au ºtiut sã lup-
te mai abitir pentru interesele fer-
mierilor români; cã producãtorii
autohtoni nu sunt atât de bine or-
ganizaþi în structuri asociative,
care sã le permitã sã aibã un cu-
vânt de spus în politica agricolã
româneascã ºi europeanã; sunt tot
atâtea justificãri tardive. Creºte-
rea economicã a României, atât cât

este în ultima vreme, se datorea-
zã, îndeosebi, exportului de cerea-
le din anii agricoli sãnãtoºi.

Demografia,
piatra de moarã
a României

Din prelucrãrile ºi simulãrile sta-
tistice, þara noastrã va înregistra
una dintre cele mai dramatice rate

de îmbãtrânire ºi scãdere a popu-
laþiei. Urbanizarea pare sã câºtige
cât mai mult teren, iar lumea rura-
lã va fi ameninþatã de o adevãratã
bombã demograficã. În Dolj, nu
sunt puþine satele unde ofiþerul de
stare civilã nu a mai completat de
ceva ani un certificat de naºtere
sau de cãsãtorie. Migraþia celor din
rural se face, ºi în prezent, cãtre
state din Occident.

 Nimeni nu se gândeºte cã,
încã mai e timp pentru vitalizarea
satului. Zeci ºi sute de proiecte de
recalificare ºi asimilare a forþei de
muncã din rural sunt doar praf în
ochii. Mese rotunde, delegaþii bi-
fate, bani justificaþi pe biroticã ºi

þãranul nostru rãmâne ca la înce-
put. Prostit ºi sãrutat pe obraz.
Pieþele de gross existã doar pe hâr-
tie, infrastructura localã încã mai
are marjã de miºcare, cooperati-
vele de credit sunt aproape ine-
xistente.

 ªi, uite cum vom vorbi, ºi pes-
te 20-30 de ani de decãderea lumii
rurale. Cum 45,7 % din populaþia
României locuieºte în mediul ru-
ral, comparativ cu 23,6 % în U.E.,
orice strategie dusã pânã la capãt
în interesul lumii rurale este impe-
rios necesarã. Mai adãugãm cã, în
ponderea PIB, sectorul agricol are
o cotã relativ ridicatã.

O treime din
fermierii români,
peste 65 de ani

România este una dintre þãrile
europene cu cele mai favorabile
condiþii pedo-climatice pentru
obþinerea de producþii agricole de
calitate ºi în cantitãþi semnificati-
ve, care poate sã acopere un seg-

ment important al cererii interne de
produse agro-alimentare. ªi, totuºi,
randamentele sunt scãzute. Fãrã-
miþarea terenurilor este cauza ma-
jorã a acestor producþii scãzute. I
se adaugã distrugerea sistemului

de irigaþii ºi vârsta înaintatã a fer-
mierilor. 31% dintre agricultori au
trecut de 65 de ani. Transferul în-
tre generaþii nu mai are loc. Cum
un sfert dintre elevii de clasa a
VIII-a din mediul rural nu promo-
veazã, viitorul e descumpãnitor.

Cercetarea
agricolã, blocatã
intenþionat

Structura de cercetare agrico-
lã a României, încã, este cuprin-
zãtoare. Peste 500 de cercetãtori
lucreazã în cele 60 de institute de
profil, beneficiind de un fond de
peste 30.000 de hectare. ªi aici,
nasul fin al unora a adulmecat
“urma” de profit. Retrocedãri de
tot felul, procese civile intermi-
nabile au dus la diminuarea lotu-
rilor experimentale de teren. Dacã
mai adãugãm ºi modesta finanþa-
re de la buget a acestor institute
avem tabloul complet al cercetã-
rii agricole.

Lipsa de atractivitate a profesiei

de cercetãtor agricol, prin remu-
nerarea jenantã se transformã într-
un cui bãtut cu tenacitate la acest
capitol. Totuºi, încã pentru câþiva
ani, graþie unor profesioniºti for-
maþi în deceniile trecute, când
“roata se învârtea”, avem speran-
þa cã institutele vor mai trãi un pic.
Vezi aici Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã ªimnic Craio-
va, care a primit, recent, vizita
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice “Gheorghe Ionescu
ªiºeºti”, ce i-a confirmat prestigiul
în cercetare. Specialiºti de profil
avem, numai cã expertiza lor nu
face doi bani în ochii superiorilor
de la Bucureºti. Superiori care,
anchetaþi acum pentru aderare la
constituirea unui grup infracþional,
ne-au arãtat cã funcþia era doar un
mijloc de ºantaj ºi abuz faþã de di-
rectorii de deconcentrate din judeþ.
ªi când te gândeºti cã negociau
fotolii judeþene de deconcentrate
pentru 10.000 de euro!?

Urgenþe
de serviciu

Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale îºi încheie Strate-
gia cu pricina prin asumarea în-
cheierii unor parteneriate. Chiar
strategice le denumeºte, cã tot
este la modã sintagma. Sunt dori-
te parteneriate strategice pe ter-
men lung cu ANCPI pentru a com-
pleta, actualiza ºi finaliza cartea
funciarã ºi cadastrul pentru tere-
nurile agricole, cu MEN ºi Cen-
trul Naþional pentru Învãþãmânt
Profesional ºi Tehnic, care sã aibã
un impact direct asupra sporirii
capacitãþii ºi performanþei din cer-
cetare, parteneriate cu MFP ºi cu
MAI, cu scopul de a reduce acti-
vitãþile ilegale de pe pieþele agroa-
limentare ºi parteneriat cu
MMFPS ºi cu MFP cu scopul de
a oferi o opþiune corectã de ieºire
din sector ºi de integrare cu sis-
temul de pensii, care ar putea fi
dezvoltat complementar, odatã cu
introducerea impozitãrii în agri-
culturã, punând la dispoziþie o re-
sursã bugetarã coerentã ºi în con-
tinuã creºtere.
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În anul 2015 programele de co-
operare interregionalã finanþate de
Uniunea Europeanã (Interreg).
aniverseazã 25 de ani! În tot acest
timp, politica de coeziune a Uniu-
nii Europene a finanþat coopera-
rea transfrontalierã între regiuni,
prin intermediul programelor Inter-
reg, care au oferit susþinere finan-
ciarã proiectelor de cooperare în

Cooperarea între regiunile de graniþã:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN 

 Vineri, 2 octombrie 2015, ora 10:00, Charlina Vitcheva, director în cadrul DG
Regio a Comisiei Europene, va vizita  douã proiecte finanþate în cadrul Progra-

mului de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013.

domenii ca: dezvoltare teritorialã,
dezvoltare urbanã, transport, in-
frastructura de frontierã, IT, me-
diu, energie, educaþie, antrepreno-
riat, culturã, social, sãnãtate, cer-
cetare-dezvoltare, resurse umane.
În perioada 2014-2020, noile pro-
grame Interreg vor continua sã fi-
nanþeze activitãþi de cooperare în
domeniul cercetãrii, dezvoltãrii

IMM-urilor, protecþiei mediului
sau gestionãrii riscurilor din zone-
le de frontierã. „Implementarea
programelor transfrontaliere suge-
reazã, totuºi, cã obstacole trans-
frontaliere existã în continuare, ºi
cã finanþarea nu poate rezolva pro-
blemele persistente, dintre care
multe sunt legate de legislaþie ºi
de guvernare. Acest lucru ar ne-
cesita mãsuri administrative ºi le-
gale la nivel european”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al Comisiei Europene.

Un raport final
cu recomandãri

va fi prezentat pânã la
sfârºitul anului 2016

Comisia Europeanã (prin Direc-
þia Generalã pentru Politicã Re-
gionalã ºi Urbanã - DG REGIO) a
lansat un proces de analizã a ob-
stacolelor transfrontaliere exis-
tente ºi a politicilor conexe pen-

tru care ar fi necesare acþiuni care
depãºesc simpla finanþare. Iniþia-
tiva a fost lansatã de comisarul
european pentru Politicã Regio-
nalã, Corina Creþu pe 21 septem-
brie, cu ocazia Zilei Cooperãrii Eu-
ropene. Consultarea se va desfã-
ºura în perioada 21 septembrie -
21 decembrie 2015, rezultatele ur-
mând sã fie fãcute publice on-line.
Scopul studiului este sã ofere
concluzii ºi sugestii privind mo-

dul în care UE ºi partenerii sãi pot
atenua sau elimina aceste obsta-
cole. Un raport final cu recoman-
dãri va fi prezentat pânã la sfârºi-
tul anului 2016. Pânã atunci,
membri ai conducerii DG REGIO
vor vizita regiunile transfrontalie-
re de pe întreg teritoriul UE, ca sã
atragã atenþia asupra acestui pro-
ces de consultare  ºi pentru a
marca cei 25 de ani de ani de pro-
grame de cooperare Interreg.

Perspectiva refugiaþilor schimbã în tota-
litate dezbaterea politicã, aducând-o de la
nivelul principiilor de politicã la cel pragma-
tic al problemei umanitare a sute de mii de
oameni. Deputatul PNL precizeazã însã cã
existã ºi exemple de bune practici care pot fi
luate în considerare ºi chiar trebuie folosite
ºi multiplicate, astfel încât, într-un timp co-
rect, situaþia refugiaþilor sã nu mai fie doar
una de împãrþire a lor de la o þarã la altã, ci
mai degrabã una a integrãrii lor. “Pentru
aceºtia nu au vreo importanþã bãtãliile poli-
tice, cotele sau rãspunsurile corecte, nici di-
vergenþele de opinie sau dacã e momentul
sã se schimbe legi sau sã se înãspreascã
pedepse, pentru refugiaþi nu are nicio im-
portanþã dacã acordul de la Dublin sau cel
Schengen au fost respectate, pentru refu-
giaþi existã doar nevoia urgenþã de a gãsi un
loc în care sã o ia de la zero”, a subliniat
Ionuþ Stroe în declaraþia care a fost depusã
la Secretariatul sesiunii.

Þãrile de relocare pot vizita facilitatea
pentru a realiza interviuri cu candidaþii

la  relocare
Ionuþ Stroe oferã ca exemplu de bunã

practicã, primul Centru de Tranzit de Ur-

„APCE îºi asumã, prin acest document,
paternitatea reformei acordului Dublin”
Preºedintele Delegaþiei României a Adunãrii Parla-

mentare la Consiliul Europei, deputatul Ionuþ Stroe,
va susþine, la Strasbourg, în cadrul sesiunii APCE, o
declaraþie în cadrul cãreia va sublinia nevoia ca dezba-
terea privind criza migranþilor sã fie revizuitã din per-
spectiva refugiaþilor. Unul din punctele importante,

aflate pe ordinea de zi îl reprezintã alegerea Secreta-
rului General al APCE, pentru un mandat de 5 ani. Votul
va fi dat între reprezentantul Serbiei, Svetislava Bula-
jiæ ºi cel al Poloniei, Wojciech Sawicki. Mandatul ac-
tualului Secretar General al APCE, Thorbjorn Jagland,
expirã la sfârºitul lunii ianuarie 2016.

genþã din Europa deschis în anul 2008 în
România, la Timiºoara, din colaborarea au-
toritãþilor române cu Înaltul Comisariat
pentru Refugiaþi  al Naþiunilor Unite
(UNHCR), Organizaþia Internaþionalã a
Migraþiei ºi douã organizaþii nonguverna-
mentale. Practic, centrul deschis în 2008,
cu o capacitate de gãzduire de pânã la 200

de persoane, a oferit adãpost temporar re-
fugiaþilor aflaþi în nevoie urgentã de eva-
cuare din prima þarã de azil. Astfel de eva-
cuãri au loc atunci când refugiaþii se con-
fruntã cu situaþii care le pot pune viaþa în
pericol: riscul de a fi returnaþi forþat în zo-
nele în care s-ar confrunta cu grave perse-
cuþii (fenomen numit refoulement), sau tra-
iul în condiþii instabile, inumane sau peri-
culoase. Aceastã unitate permite UNHCR

sã aducã refugiaþii într-un loc sigur. În plus,
þãrile de relocare pot vizita facilitatea pen-
tru a realiza interviuri cu candidaþii la relo-
care în cele mai bune condiþii posibile. Exa-
minãrile ºi tratamentul medical pot fi efec-
tuate la faþã locului, iar refugiaþii pot parti-
cipa la cursuri de orientare culturalã ºi la
cursuri de limbã, în scopul de a se acomo-
da în þãrile respective.

„Sunt convins cã se vor putea crea rapid
aceste facilitãþi”

Deputatul român propune cã exemplul
unor astfel de centre sã fie preluat ºi sã poatã
fi organizate, cu sprijnul financiar al UE, în
þãrile unde sunt taberele de refugiaþi astfel
încât aceºtia sã poatã fi integraþi mult mai
uºor. “Din colaborarea tuturor instituþiilor:

guverne,  UE,
Consiliul Euro-
pean, UNHCR,
OIM ºi organi-
zaþii non- guver-
namentale, sunt
convins cã se
vor putea crea
rapid aceste faci-
litãþi, astfel încât
integrarea refu-
giaþilor sã fie un
proces uºurat
atât pentru þãri-
le  în care vor
ajunge sã trãias-
cã, dar mai ales
pentru cei care
îºi trãiesc drama

vieþii”, subliniazã Ionut Stroe.

„Actualul acord nu precizeazã clar cine
îºi asumã responsabilitatea cererii
de azil”

Sesiunea 28 septembrie – 2 octombrie a.c.
a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Euro-
pei are pe ordinea de zi dezbateri aprinse
legate de principala temã de discuþie a mo-
mentului, respectiv situaþia migranþilor.
Marþi, pe ordinea de zi, sunt supuse dezba-
terii ºi aprobãrii câteva rezoluþii cum ar fi
“After Dublin – the urgent need for a real
European asylum system”, APCE fãcând
câteva recomandãri privind reformarea aces-
tui acord. „Dacã rezoluþia va fi votatã, atunci
Comisia Europeanã va trebui sã adopte de
urgenþã toate modificãrile legislative astfel
încât problema ambiguitãþii reglementãrilor
din actualul acord Dublin sã fie remediate.
Sunt ambiguitãþi de ordin principial care au
creat inechitãþi în sistemul de repartizare a
refugiaþilor ºi care pot duce la gesturi bruº-
te din partea unor þãri membre, cum ar fi re-
tragerea din acordul de la Dublin. Dar sunt
ºi modificãri de ordin tehnic, cum ar fi, de
exemplu, faptul cã actualul acord nu preci-
zeazã clar cine îºi asumã responsabilitatea
cererii de azil pentru minorii neacompaniaþi,
o situaþie în care se regãsesc mulþi copii care
vin din zone de rãzboi, din nefericire. APCE
îºi asumã, prin acest document, paternita-
tea reformei acordului Dublin, fapt ce va tre-
bui tratat cu maximã responsabilitate din par-
tea Comisiei Europene”, subliniazã deputa-
tul Ionuþ Stroe.
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Roºu ºi verde, soiul de roºioarã se
potriveºte cel mai bine nisipurilor fier-
binþi de la Cãlãraºi. Lumina ºi solul sunt
numai bune pentru ca viþa-de-vie sã se
dezvolte în condiþii optime, iar localni-
cii ºtiu aceste lucruri din cele mai vechi
timpuri, dovadã fiind terenurile întinse
care se plantau aici odinioarã. Specia-
liºtii sunt de pãrere cã viþa-de-vie din
soiul de roºioarã se cultivã chiar mai
uºor decât în alte zone viticole ale ju-
deþului fiindcã nu are nevoie de un
portaltoi care sã îl protejeze de atacuri-

le filoxerei, un dãunãtor ce le dã mari
bãtãi de cap oamenilor. În 1977, la Cã-
lãraºi se obþinea o producþie-record,
care acum pare aproape irealã. De pe
cele 1.500 de hectare cultivate, s-a ob-
þinut o cantitate de 17.500 de kilogra-
me de struguri. ªeful de fermã care a
reuºit aceastã performanþã a fost pre-
miat la nivel naþional, fiind nimeni al-
tul decât actualul primar al localitãþii,
Vergicã ªovãilã, care este horticultor
de profesie.

Cabernet ºi Merlot, vinurile
nobile produse odinioarã

Viþa-de-vie rodea suficient de
mult încât la Cãlãraºi s-a înfiinþat ºi
o cramã care abia fãcea faþã pro-
ducþiilor care veneau din câmp. De-
pozitul pentru struguri, care a fost
construit la marginea comunei, de-
venea neîncãpãtor toamna, fiindcã
atunci viile se culegeau mult mai
târziu decât acum, undeva la sfâr-
ºitul lunii septembrie, chiar în oc-
tombrie. Aduºi la cramã, strugurii
erau procesaþi respectându-se tot

Viþa-de-vie a fost dintotdeauna cultivatã pe nisipurile prielni-
ce de la Cãlãraºi. Deºi puþini oameni mai ºtiu acest lucru, în
lunca Dunãrii strugurii erau odatã cu mult mai preþuiþi decât
pepenii verzi care împânzesc câmpurile când vine primãvara.
Localnicii mai în vârstã îºi amintesc cã, în anii când s-a instalat
comunismul, viile erau cam peste tot pe rod, ceea ce demon-
streazã cã fuseserã plantate cu mulþi ani în urmã, coborându-se
chiar pânã la anul 1910. Soiurile de roºioarã au fãcut istorie,
fiind apreciate pentru aroma deosebitã ºi pentru dulceaþa lor.
Rãtãcite printre bostani, se mai ivesc pe ici pe colo câteva pe-
tece cu viþã-de-vie, unele încãpãþânându-se sã reziste deºi nu
mai sunt muncite, fiind abandonate chiar de proprietari. Autori-
tãþile încearcã acum sã le trezeascã localnicilor interesul pen-
tru cultura viþei-de-vie, arãtându-le care ar fi avantajele dacã
s-ar întoarce la aceastã îndelungatã tradiþie viticolã.

procesul tehnologic, fiindcã acolo
exista toatã gama de utilaje nece-
sare vinificãrii. Localnicii îºi amin-
tesc cum încãperile boltite din cã-
rãmidã erau ticsite cu butoaiele uria-
ºe din lemn de stejar în care vinul
era lãsat la maturat. Din soiul de
roºioarã se produceau vinurile ro-
ºii de Cabernet ºi Merlot, dar ºi vi-
nul alb Riesling. În crama de la Cã-
lãraºi se producea ºi o bãuturã din
must alcolizat, care era livratã în-
deosebi pe piaþa ruseascã.

Fãrã struguri,
crama s-a desfiinþat

Din pãcate, tot acest lanþ al pro-
ducþiei s-a rupt la câþiva ani dupã re-
voluþia din decembrie 1989. Viþa-de-
vie a început sã fie muncitã din ce în
ce mai puþin, fiind înlocuitã treptat
de cultura pepenilor verzi în care lo-
calnicii exceleazã acum. Producþiile
de struguri au ajuns sã fie aproape
insignifiante, aºa încât crama aproa-
pe cã nu ºi-a mai gãsit rostul. Dupã
un timp, chiar persoana care a cum-
pãrat-o dupã privatizare a decis sã-i
schimbe destinaþia. Butoaiele au fost
îngrãmãdite într-una din camere, lao-
laltã cu toate utilajele care altãdatã
funcþionau la capacitate maximã,
restul clãdirii transformându-se într-
un depozit. Acum, cine trece pe la poar-
ta fostei crame, nu mai recunoaºte ni-
mic din ce a fost odatã. În clãdirile în
care localnicii din Cãlãraºi aduceau su-
tele de kilograme de struguri funcþio-
neazã acum un magazin de mobilã se-
cond-hand, importatã din Germania.

„Dorim sã reînviem tradiþia
culturii de roºioarã”

Culesul viilor tocmai s-a încheiat
la Cãlãraºi ºi îmbucurãtor este faptul
cã, uºor-uºor, localnicii îºi îndreaptã
din nou atenþia spre aceastã culturã.
Din cele 500 de hectare cultivate cu
viþã-de-vie, doar 200 sunt lucrate de
cãtre proprietari. Primarul localitãþii,
Vergicã ªovãilã, spune cã se simte un
uºor progres deoarece în alþi ani rã-
mâneau nemuncite mai multe plaiuri
cu vii. „Cãlãraºiul are o tradiþie în ceea
ce priveºte cultivatul viei. Ani de zile,
de pe aceste pãmânturi, s-au obþinut
producþii-record pe soiurile de roºioa-
rã. Acum am dori sã reînviem aceastã
tradiþie, cu atât mai mult cu cât spe-
cialiºtii spun cã nisipurile noastre sunt
foarte bune pentru viticulturã. Din
punctul meu de vedere, este chiar ºi
mai rentabil sã te ocupi de viþa-de-vie
decât de lubeniþã. ªi pot sã vã de-
monstrez matematic acest lucru”, spu-
nea, ieri, Vergicã ªovãilã.

De ce viþa-de-vie este mai
avantajoasã decât lubeniþã
În opinia opinia fostului viticul-

tor, viþa-de-vie primeazã în faþa pe-
penilor verzi din mai multe puncte
de vedere. Pe de o parte, odatã în-
fiinþatã, plantaþia cu viþã începe sã
aducã profit dupã primii doi ani de
când intrã pe rod. Comparativ, la lu-
beniþã este nevoie de o investiþie în
aºezarea culturii în fiecare primãva-
rã. Tratamentele, considerã acesta,
sunt mai multe ºi mai costisitoare la
lubeniþã decât la vie. În timp ce pe-
penii verzi au nevoie de multã apã,
strugurii de roºioarã sunt rezistenþi
la secetã ºi chiar la dãunãtori. Avan-
tajele vin ºi dupã recoltare. „Oame-
nii trebuie sã se gândeascã ºi la fap-
tul cã riscã sã piardã o mare cantita-
te de pepeni dacã nu reuºesc sã-i
vândã. Lubeniþe se pãteazã, ceea ce
înseamnã cã sunt stricate ºi sunt
bune de aruncat. Pe când strugurii,
chiar dacã nu sunt vânduþi ºi se al-
tereazã între timp, nu se aruncã ni-
mic. Ei pot fi folosiþi la produsul vi-
nului sau, în cel mai rãu caz, pentru
þuicã. Trãgând linie, eu cred cã un
hectar de viþã-de-vie este mult mai

avantajos pentru cultivator decât
unul cu lubeniþã. Exceptând, evi-
dent, faptul cã trebuie sã ai bani ca
sã începi cultura”, explicã pragma-
tic primarul Vergicã ªovãilã.

Tinerii specialiºti, o speranþã
pentru agricultori

Primul pas spre redobândirea în-
crederii în cultura de viþa-de-vie o fac
tot autoritãþile locale. Pentru cã este
nevoie de specialiºti, Primãria Cãlã-
raºi încearcã sã sprijine activitatea Li-
ceului Agricol „Petre Baniþã”, unul din
cele 36 de licee cu profil agricol din
þarã. Potrivit primarului, se încearcã,
pe Mãsura 7.2, achiziþionarea de trac-
toare ºi utilaje agricole pentru mini-
ferma agricolã a unitãþii de învãþãmânt.
Tot cu fonduri europene, vor fi ame-
najate ºi douã sere, una pentru pro-

dus material sãditor ºi alta pentru pro-
ducþie, în care sã dobândeascã expe-
rienþa necesarã elevii liceului. De ase-
menea, fosta cantina a liceului urmea-
zã sã fie transformatã într-un labora-
tor pentru analiza plantelor. „Încercãm
sã-i ajutãm pe aceºti tineri sã înveþe
ceva practic. Oamenii vin ºi întreabã
despre tratamente ºi tehnologii, ceea
ce înseamnã cã au mare nevoie de
oameni ºcoliþi care sã le explice cum
trebuie sã facã agriculturã”.

Pe mâna tinerilor specialiºti care
vor ieºi de pe bãncile liceului ar tre-
bui sã ajungã ºi terenurile cu viþã-
de-vie, care sunt abandonate acum
pe câmpurile de la Cãlãraºi. ªi fiindcã
natura a demonstrat cã aceastã cul-
turã se potriveºte de minune pe so-
lurile nisipoase, poate cã recordul de
acum 40 de ani va fi mãcar repetat.
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39 de tineri
vor urca pe scena festivalului
Luni, în prima zi a preselecþiei

naþionale, organizatorii au primit 40
de concurenþi din 16 judeþe, din mu-
nicipiul Bucureºti ºi din Serbia. Alþi
10 s-au prezentat, ieri, în faþa juriu-
lui reunit în Sala „Ion D. Sîrbu” a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.
Dupã câteva ore de deliberãri, mem-
brii acestuia au decis: 39 de tineri
vor urca pe scena festivalului, între
care unul – Piþigoi Mihaela-Lucia,
din Argeº, va participa la ambele
secþiuni, Soliºti vocali ºi Soliºti in-
strumentiºti.

„Sunt concurenþi buni, deºi pre-
staþia lor în preselecþie a fost dublatã
de niºte emoþii covârºitoare. Juriul
ediþiei din acest an este unul foarte
specializat, care a avut un cuvânt cu
greutate în selectarea acestora. Din
cei 50 de soliºti vocali ºi instrumen-
tiºti care s-au înscris au fost selec-
taþi 39. Premiile însã vor fi puþine –
doar zece. O sã facem în aºa fel încât
ele sã ajungã la cei mai valoroºi con-
curenþi”, a declarat, ieri, Amelia Ete-

În sala mare a Teatrului Naþional din Craiova se
deschide, astã-searã, la ora 18.30, ediþia a XXIII-a a
Festivalului-concurs Naþional al Interpreþilor Cântecu-
lui Popular Românesc „Maria Tãnase”, eveniment
organizat de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, cu susþine-
rea Consiliului Judeþean Dolj. În urma preselecþii-
lor de luni ºi marþi, 39 de tineri soliºti vocali ºi in-

strumentiºti au fost selectaþi

de juriu pentru a intra în concurs, pe jumãtate din ei
publicul putând sã îi asculte astã-searã. Doljul este
judeþul cu cel mai mare numãr de participanþi – ºapte,
ceea ce nu îi dã însã ºi cele mai mari ºanse la pãstra-
rea Trofeului. Concurenþi din Maramureº, Gorj ºi alte
zone etnofolclorice au impresionat la preselecþie prin
talentul lor. Spectacolul-concurs din aceastã searã va
fi urmat de recitaluri ale unor cunoscuþi interpreþi,
alãturi de care vor evolua patru tarafuri din Oltenia.
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Concurenþii din
aceastã searã:

Precup Valentin (caval ºi fluier),
Piþigoi Mihaela Lucia (voce) –
Argeº; Monete Maria Simona
(voce), Popescu Aniºoara (voce) –
Olt; Auricã Georgiana (voce) – Bu-
cureºti; Gheorghe Marius (caval),
Barbãrasã Flavia Gabriela (voce),
Scuipici Oana Mihaela (voce), Vlad
Marian Ionuþ (voce) – Dolj; Piroiu
Georgiana Laura (voce) – Praho-
va; Scheanu Cosmin (voce) – Vâl-
cea; Bordeianu Silvia (voce) – Ba-
cãu; Mustãcel Ileana Caliºtiþa (voce)
– Mehedinþi; Gâlea Gabriel / Gabriel
Gorjanu (voce) – Gorj; Chisãliþã
Andreea (voce), Cozaciuc Alexan-
dru Marin (instrumente) – Sucea-
va; Alexandru Simona (voce) – Te-
leorman; Sorin Jivcu (clarinet) –
Serbia; Ghiþiu Andreea (voce) –
Maramureº.

Invitaþi în recital, astã-searã:
Cosmin Streaþã ºi Taraful din Melineºti (Dolj), Constantin Lãtãreþu ºi

Taraful sãu din Gorj, Gelu Voicu, Liviu Olteanu ºi Taraful din Greceºti
(Dolj), Mitel Drãgulin ºi Taraful din Iancu Jianu (Olt), Mirela Zisu, Maria
Rotaru, Lavinia Bârsoghe, Mãdãlina Stoica, Izabela Tomiþa, Niculina Stoi-
can, Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Petricã Mîþu Stoian, Veta Biriº.

gan, director al festivalului ºi mana-
ger al Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale Dolj.

Doljul va fi reprezentat de ºase
soliºti vocali ºi un instrumentist

Din cei 10 concurenþi doljeni care
au participat la preselecþia naþionalã
au fost selectaþi 7 – un instrumen-
tist, Gheorghe Marius (caval) ºi ºase
soliºti vocali: Anghel George Cris-
tian, Barbãrasã Flavia Gabriela, Vlad
Alina Florentina, Vlad Marian Ionuþ,
Scuipici Oana Mihaela ºi Cãlin Cori-
na Mihaela. Patru dintre aceºtia vor
trãi chiar astã-searã emoþiile scenei
de concurs. În faþa publicului ºi a ju-
riului, fiecare va interpreta douã pie-
se muzicale – una fãrã acompania-
ment (doinã sau baladã) ºi una cu
acompaniament orchestral. Clasifica-
rea interpreþilor se va face þinându-
se seama de calitatea interpretãrii, de
autenticitatea ºi de valoarea artisticã
a pieselor, de þinuta scenicã, de fru-
museþea ºi autenticitatea costumu-
lui popular al interpretului. Specta-

colele-concurs vor fi urmate de reci-
taluri ale interpreþilor invitaþi.

În toate cele trei seri de spectacol
vor acompania Orchestra Ansamblu-
lui Artistic „Ciprian Porumbescu” din
Suceava, condusã de Viorel Leancã,
ºi cea a Ansamblului Folcloric „Ma-
ria Tãnase” din Craiova, sub condu-
cerea maestrului Nicu Creþu. Prezen-
tatoare va fi Nataºa Raab, actriþã a
Teatrului Naþional din Craiova. „Edi-
þia din acest an a festivalului va vorbi
despre arhaicitate, despre autentici-
tate, despre ceea ce avem noi mai va-
loros. Încercãm sã organizãm o edi-

þie mai aproape de lumea satului, de
lumea Mariei Tãnase, pentru cã ea a
iubit-o foarte mult”, a adãugat Ame-
lia Etegan.

Colocviu al folcloriºtilor,
cu membrii juriului

Spectacolul de astãzi este prece-
dat, la ora 11.00, de un colocviu al
folcloriºtilor, cu tema „Folclorul ºi
etnografia – argumente pentru pe-
renitatea culturii”, care se va des-
fãºura în Sala „I.D. Sîrbu” a TNC, mo-
derator fiind conf. univ. dr. Gabriela

Cristina Maria Gelep a absolvit Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova ºi masterul „Literaturã românã
în context european”, în cadrul aceleiaºi facultãþi. Este
premiantã a colocviilor studenþeºti de criticã literarã de la
Iaºi, Sibiu ºi Braºov ºi colaboratoare a revistei de culturã
„Mozaicul”. În prezent este doctorandã în anul I la Facul-
tatea craioveanã de Litere cu o lucrare despre Max Ble-
cher, sub coordonarea prof. univ. dr. Cãtãlin Ghiþã.

Victor Martin, membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, a absolvit Institutul Agronomic din Cluj-Napoca. La
începutul anilor ’90 s-a dedicat  scrisului, exersându-ºi ta-

Rusu-Pãsãrin. Participanþi sunt
membri ai juriului Festivalului „Ma-
ria Tãnase”, precum ºi alþi specialiºti
în etnografie ºi folclor, din Craiova ºi
nu numai. În cadrul colocviului vor fi
lansate mai multe volume ºi va avea
loc proiecþia filmului „Ouãle de paºti
de la Oboga”, realizat de Centrul
Culturii Tradiþionale Olt.

„De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei”,
cu Cristina Maria Gelep ºi Victor Martin

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã astãzi, de la ora 18.30, în Salonul Medieval, o nouã întâlnire
din cadrul proiectului „De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei”. Prin aceastã manifestare, organizatorii ºi-au
propus sã familiarizeze publicul craiovean cu poezia contemporanã din zona Olteniei. Invitaþii acestei ediþii sunt
Cristina Maria Gelep ºi Victor Martin. Întâlnirea va fi moderatã de Petriºor Militaru, iar intrarea este liberã.

lentul în aforisme, eseisticã, poezie, pro-
zã, roman, editoriale ºi articole de criticã
literarã. Un rol important în formarea sa
l-au avut colaborãrile la numeroase re-
viste, între care „Familia” (Oradea), „Na-
poca Universitarã”, „Echinox, „Tribuna”,
„Steaua”, „Apostrof” (Cluj-Napoca),
„Caietele silvane” (Zalãu), „Biblioteca
Nova”, „Almanah science fiction”, „He-
lion” (Timiºoara) „Vatra” (Târgu Mureº),
„Nord-Est Magazin”, „F ºi SF Magazin”,
„ALTERNATIV sf” „Super Nova”, „Tim-
pul” (Iaºi), „Telegraful”, „Sigma” (Pia-
tra-Neamþ), „România literarã”, „Lucea-
fãrul”, „ªtiinþã ºi Tehnicã”, „Anticipa-
þia”, „Jurnalul SF”, „Placebo”, „Singu-
lar”, „Art Panorama”, „Revista X”, „Ca-
þavencu incomod”, „Caþavencu Interna-
þional”, „Contemporanul – ideea euro-
peanã” etc. Cel mai recent volum al sãu

de poezie este „Îngerul hipnagogic”, apãrut la Editura „Au-
tograf MJM” din Craiova, în anul 2013.

„De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei” este un
proiect care se desfãºoarã lunar, în prezenþa a doi poeþi
din zona Olteniei, un tânãr ºi un senior, care citesc din
creaþia proprie ºi împãrtãºesc publicului impresia pe care
poezia tânãrã o face unui poet consacrat ºi modul în care
un poet tânãr recepteazã poezia contemporanã. La finalul
întâlnirii, poeþii invitaþi rãspund întrebãrilor din public.

Un nou Curs de Artã ºi Tehnicã
Fotograficã, având durata de cinci luni
(octombrie 2015 – februarie 2016), va
începe mâine la Craiova. Organizat de
Fotoclubul „Mihai Dan Cãlinescu”, la
sediul Cercului Militar (strada „Ta-
baci” nr. 2), cursul îl are ca instructor
pe artistul fotograf  Mircea Anghel –
A.FIAP, formator în domeniul fotogra-
fiei, calitate recunoscutã de Ministe-
rul Muncii ºi Ministerul Educaþiei.

Cursanþii vor participa la douã
ºedinþe pe sãptãmânã (lunea ºi mier-
curea), a câte douã ore fiecare (între

Un nou Curs de Artã ºi Tehnicã
Fotograficã, de la 1 octombrie

19.30 ºi 21.30), la ºedinþe teoretico-
practice ºi ºedinþe practice în teren
ºi studiouri. De asemenea, vor avea
acces la bibliografie de specialitate,
la laboratorul ºi aparatura fotoclubu-
lui. La final, acestora li se va elibera o
diplomã recunoscutã de Societatea
Românã de Artã Fotograficã.

Deschiderea cursului va avea loc
mâine, 1 octombrie, ora 19.00, la Cer-
cul Militar Craiova, cei interesaþi de
înscrieri sau de mai multe detalii pu-
tând sã apeleze numerele de telefon
0723.18.97.46 ºi 0761.23.44.20.
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Guvernul Germaniei a aprobat,
ieri, un set de mãsuri pentru ajuta-
rea comunitãþilor locale sã facã faþã
valului de refugiaþi, în contextul în
care popularitatea cancelarului An-
gela Merkel este în scãdere puter-
nicã din cauza abordãrii în criza
imigraþiei. Angela Merkel ºi-a atras
critici, în special în rândul conser-
vatorilor, pentru atitudinea deschi-
sã faþã de venirea a 800.000 de imi-
granþi ºi refugiaþi în Germania. În
contextul valului de imigranþi, mi-
nistrul Finanþelor, Wolfgang Schau-
ble, a promis cinci miliarde de euro
pentru ajutarea comunitãþilor loca-
le. “Abordarea problemei imigranþi-
lor este principala prioritate a Gu-
vernului german. Vrem ºi trebuie sã
gestionãm aceastã provocare uria-
ºã”, a spus Schauble. Pe fondul valului de imi-
granþi, popularitatea Uniunii Creºtin-Democra-
te, partidul cancelarului Angela Merkel, a scã-
zut la 38,5%. Partidul Social-Democrat, parte-
ner în Guvernul de la Berlin, este creditat cu
23,5%. Între timp, violenþele în taberele de re-
fugiaþi din Germania au devenit un fapt relativ
obiºnuit, iar folosirea cuþitelor ºi a armelor albe
artizanale se dovedeºte a fi o problemã pentru
forþele de ordine, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al sindicatului poliþiºtilor germani. Rainer

Peste 522.000 de imigranþi au
sosit în Europa traversând
Marea Mediteranã anul acesta

Organizaþia Internaþionalã pen-
tru Migraþie (OIM) a anunþat, ieri,
cã un numãr-record de imigranþi au
sosit în Europa traversând Marea
Mediteranã anul acesta, ajungând
la 522.000 de persoane. Potrivit
OIM, pânã marþi, 522.124 de per-
soane au cãlãtorit pe mare pentru
a ajunge în Europa anul acesta.
Aproximativ 388.000 au intrat pe
continent prin Grecia, iar peste
175.000 din totalul de imigranþi au
venit din Siria, þarã afectatã de rãz-
boi care a devenit astfel cea mai
mare sursã de refugiaþi. OIM a esti-
mat cã 2.892 de imigranþi au murit
încercând sã ajungã în Europa,
majoritatea fiind persoane care în-
cercau sã ajungã în Italia prin Afri-
ca de Nord. Acest val de imigranþi
exercitã presiune asupra Uniunii
Europene, determinând mai multe
state sã-ºi închidã graniþele. Flu-
xul de imigranþi de anul acesta a
depãºit cu mult recordul anterior,
de anul trecut, când 219.000 de
persoane au ajuns în Europa.

Avioane militare americane
au bombardat poziþii
ale talibanilor la periferia
oraºului afgan Kunduz

Avioane militare americane au
bombardat ieri poziþii ale taliba-
nilor la periferia oraºului afgan
Kunduz (nord), cucerit luni de cã-
tre insurgenþi, a anunþat un purtã-
tor de cuvânt al NATO, în timp ce
forþele naþionale afgane au lansat
un contraatac în încercarea de a
recuceri oraºul. Atacul american,
care a avut loc la ora localã 09:00
(04:00 GMT), a reprezentat prima
loviturã aerianã pentru apãrarea
oraºului. “Forþele americane au
întreprins un atac aerian la Kun-
duz astãzi (marþi) pentru a elimina
ameninþarea la adresa coaliþiei ºi
a forþelor afgane care opereazã în
vecinãtatea oraºului”, a declarat
col. Brian Tribus, purtãtor de cu-
vânt al coaliþiei conduse de cãtre
NATO. El nu a precizat numãrul de
membri din forþa coaliþiei prezenþi
în zonã. NATO ºi-a încheiat oficial
misiunea de luptã în Afganistan
anul trecut. O prezenþã la scarã re-
dusã a coaliþiei antreneazã în pre-
zent ºi le oferã consultanþã forþelor
afgane. Drone americane între-
prind încã atacuri împotriva unor
lideri ai talibanilor ºi o forþã ame-
ricanã de contraterorism este pre-
zentã în continuare în Afganistan.

ONU suplimenteazã cu 40.000
numãrul Cãºtilor Albastre

Organizaþia Naþiunilor Unite va
trimite pe teren încã 40.000 de Cãºti
Albastre. Decizia a fost luatã la în-
demnul americanilor, în momentul
în care misiunile de pace desfãºura-
te de ONU par depãºite de situaþie
ºi vulnerabile. Preºedintele Barack
Obama a convocat, la sediul ONU
din New York, o reuniune special
dedicatã acestui subiect. De altfel,
Statele Unite sunt principalul furni-
zor de fonduri pentru misiunile Cãº-
tilor Albastre. La ora actualã, sunt
dislocate Cãºti Albastre în 16 punc-
te fierbinþi din întreaga lume. Parti-
cipã la aceste misiuni 125.000 de
soldaþi, poliþiºti ºi civili din 124 de
þãri. Dar sunt insuficienþi în faþa mul-
tiplicãrii conflictelor pe glob, în spe-
cial în Africa.

O persoanã a fost arestatã marþi, dupã ce
un ofiþer de poliþie a fost înjunghiat la cel mai
mare centru de solicitanþi de azil din Dane-
marca, fiind grav rãnit. Ofiþerul din cadrul
Poliþiei daneze se aflã în stare stabilã, dupã ce
a fost înjunghiat de mai multe ori în abdomen,
marþi dimineaþã, la centrul de azil Sandholm.
În urma investigaþiilor, poliþia a anunþat cã o
persoanã a fost arestatã, fãrã a oferi alte deta-
lii. Poliþiºtii nu au precizat dacã atacatorul este
un solicitant de azil. “Investigãm acum pentru
a afla, dar nu ºtim încã”, a declarat Henrik Suhr,
un purtãtor de cuvânt al poliþiei. “Credem cã
este un singur (atacator), dar nu putem exclu-
de mai mulþi”, a adãugat el. Poliþia nu a menþio-
nat un eventual motiv pentru înjunghierea ofi-
þerului. “Lucrãm intens pentru a stabili circum-
stanþele, dar acum este puþin dificil, deoarece
principalul nostru martor este întins pe masa

Tribunalul superior de justiþie
din Catalonia (TSJC) l-a convo-
cat astãzi 29 septembrie a.c., pe
ºeful guvernului regional, Arthur
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Wendt a conturat un tablou sumbru al situaþiei
din taberele de refugiaþi, el vorbind inclusiv de-
spre femei violate ºi abuzuri comise asupra
copiilor. “Aceste violenþe se petrec de sãptã-
mâni ºi chiar de luni”, a precizat el, propunând
ca imigranþii sã fie separaþi în funcþie de gru-
purile religioase din care fac parte, iar cei vio-
lenþi sã fie expulzaþi în þãrile lor. Imigranþii “se
grupeazã pe etnii, religii sau structuri de clan
ºi se atacã folosind cuþite ºi chiar arme artiza-
nale”, explicã reprezentantul sindicatului poli-

þiºtilor germani. Motivaþia acestor
conflicte este obþinerea întâietãþii
în interiorul taberei. ªi condiþiile
dificile de acolo contribuie în mare
mãsurã, dar existã de asemenea in-
fractori periculoºi, adaugã Rainer
Wendt.  El menþioneazã cã violen-
þele se petrec între musulmani, de
altfel majoritatea acestor imigranþi
aparþinând acestei confesiuni.
“Sunniþii se bat cu ºiiþii, existã ºi
mai multe feluri de salafiºti. (...)
Femeile sunt obligate sã poarte
vãlul islamic. Bãrbaþii sunt obligaþi
sã se roage. Islamiºtii vor sã-ºi
impunã valorile”, remarcã repre-
zentantul poliþiºtilor germani.  Rai-
ner Wendt a mai subliniat cã imi-
granþii creºtini au nevoie de mã-
suri speciale de protecþie, în ace-

eaºi situaþie fiind femeile ºi copiii. Pe de altã
parte, abuzurile ºi violurile sunt greu de dove-
dit, pentru cã victimele se tem sã depunã mãr-
turie.  Potrivit cotidianului “Bild”, în fiecare zi
circa 10.000 de imigranþi arabi, africani ºi asia-
tici ajung în Germania, în pofida controalelor
sporite la frontiera sudicã a þãrii. Presa ger-
manã a relatat în ultima vreme ºi despre nu-
meroase scene de violenþe în taberele de refu-
giaþi, violenþe survenite adesea în timpul dis-
tribuþiei de alimente.

Catalonia: ªeful executivului urmãrit penal
pentru referendumul de anul trecut

Maas, pentru a-l inculpa pentru
organizarea la 9 noiembrie 20014
a unei consultãri privind indepen-
denþa Cataloniei, dupã ce demer-

sul fusese interzis de Curtea Con-
stituþionalã a Spaniei. Inculparea
liderului catalan pentru abuz de
putere ºi deturnare de fonduri
publice survine la 2 zile, dupã vic-
toria listelor independentiºtilor
catalani la alegerile regionale. Ar-
tur Maas va trebui sã se explice
la 15 octombrie a.c. în faþa TSJC
pentru ce a organizat consultãri-
le de anul trecut, sfidând guver-
nul de la Madrid. Dacã este fã-
cut vinovat, liderul catalan riscã
interzicerea exercitãrii vreunei
funcþii publice timp de mai mulþi
ani. Purtãtorul de cuvânt al gu-
vernului catalan, Neus Munte, a
denunþat ceea ce a numit „pro-
ces politic”, ºi „anomalie demo-

craticã” ale justiþiei ºi guvernului
spaniol, împotriva celui care la 9
noiembrie 2014 a cerut cetãþeni-
lor catalani sã se exprime liber,
Guvernul conservator de la Ma-
drid, condus de Mariano Rajoy,
a refuzat dupã 2011 organizarea
de referendumuri pentru autode-
terminare. Din cere 2,3 milioane
persoane care au participat la re-
ferendum anul trecut, 1,9 mili-
oane au votat pentru independen-
þã. Curtea Constituþionalã a esti-
mat cã pe teme naþionale de uni-
tate a Spaniei Artur Maas nu avea
competenþe. Neus Munte a de-
clarat cã urmãrirea penalã împo-
triva lui Artur Maas nu schimbã
programul independentiºtilor.

Un poliþist a fost înjunghiat la cel mai mare centru de azil din Danemarca
de operaþie”, a declarat Suhr. Poliþia a instituit
un perimetru de securitate în jurul fostei ca-
zãrmi militare unde se aflã acum Centrul San-
dholm, cea mai mare institu-
þie pentru solicitanþi de azil din
Danemarca, care gãzduieºte
în prezent aproximativ 600 de
persoane. La acest centru, si-
tuat la circa 20 de kilometri
nord-vest de Copenhaga, lo-
cuiesc atât refugiaþi nou-so-
siþi, cât ºi cei ale cãror cereri
au fost respinse ºi trebuie sã
pãrãseascã þara. Aproximativ
17.700 de imigranþi au intrat
în Danemarca începând din 6
septembrie, potrivit poliþiei,
dar majoritatea ºi-au conti-
nuat drumul spre Suedia. În

ultimele trei sãptãmâni, circa 100 de persoane
pe zi au depus cereri de azil, a precizat Servi-
ciul danez pentru imigraþie.
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Anunþul tãu!
World Vision România, orga-

nizaþie neguvernamentalã creºtin
- umanitarã, angajeazã Specialist
Marketing, 4 ore, în cadrul Birou-
lui zonal din Craiova. Cerinþe: 1.
Studii Universitare de specialita-
te. 2. Experienþa în strângeri de
fonduri, marketing, identificare ºi
dezvoltare relaþii cu corporaþii ºi
donatori individuali, cu scopul
precis de a atrage resurse pen-
tru organizaþie, dezvoltare relaþii
cu potenþiali donatori. 3. Cunoº-
tinþe avansate de limba englezã.
Persoanele interesate se pot pre-
zenta la biroul nostru din Craiova
- str.Mirceºti, bl. M5 sc.1 ap.1, pen-
tru a aduce un CV ºi o scrisoare
de intenþie sau pot trimite aceste
documente prin fax la nr.0251/
545.646. Data limitã 09 octombrie
2015. Telefon: 0251/ 592 815”.
Persoana de contact – Vasilica
Cîrlugea – 0731 444 783.

S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL organizeazã concurs în
vederea ocupãrii postului vacant
de ºofer, perioadã nedetermina-
tã, în data de 22.10.2015. Concur-
sul se va desfãºura la sediul SC
PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL din str. Calea Bucureºti, nr.
51, dupã cum urmeazã: - în data
de 22.10. 2015 ora  11.00,  proba
scrisã; - în data de  27.10.2015,
ora 11.00, interviu. Dosarele se
vor depune pânã la data de
19.10.2015, orele 10.00, la sediul
SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL - Compartimentul Resurse
Umane, Salarizare. Tematica ºi
condiþiile de participare vor fi afi-
ºate la sediul societãþii. Relaþii su-
plimentare la numãrul de telefon
0251/410696.

OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED SRL
angajeazã soferi ambulanþã
A2, punct de lucru Bucureºti.
Cerinþele postului: persoanã
dinamicã, amabilã, comuni-
cativã, sociabilã ºi fãrã preju-
decãþi. Cursuri de ambulan-
þier sau experienþa în dome-
niu, constituie avantaj. Relaþii
la telefon: 0786/461.687.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajeazã
ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.
Restaurantul Portofino Fi-
liaºi angajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0769/177.724.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent, Catargiu,
toate utilitãþile, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

URGENT! Vând casã Catar-
giu. Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han- 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/ 193.499.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re ºi dependinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã (va-
riante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.

TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic proprietar
auto TICO, euro 2, sau MA-
TIZ, euro 4. Telefon: 0771/
290.539; 0351/460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel. Te-
lefon: 0769/694.215, 0251/
450.044.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962; 0768/
437.838.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru promovarea într-o funcþie pu-

blicã de conducere vacantã în data de 30.09.2014, respectiv:
1- ºef birou în cadrul Biroului Ordine, liniºte publicã ºi evidenþa populaþiei
2)-condiþii de desfãºurare a concursului;
-proba scrisã-30.10.2015 la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu nr.24, ora 10.30.
-interviul se susþine în maxim 5 zile lucraãtoare de la data susþinerii probei scrise de cãtre

candidaþii declaraþi admiºi la proba scrisã .Data ºi ora interviului se afiºeazã odatã cu rezul-
tatele la proba scrisã.

3)-termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la publicare,  la sediul primãriei, str.T.Vla-
dimirescu nr.24- Serv.Resurse umane-Salarizare.

-selecþia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor
4)- condiþii de participare la concurs conform art 66  din Legea nr.188/1999:
-sã fie absolvenþi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraþiei

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice ;
-sã fie numiþi într-o funcþie publicã din clasa l ;
-sã indeplineascã cerintele specifice prevazute în fiºa postului ;
-condiþia minimã de 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice ;
-sã nu aibã în cazierul administrativ o sancþiune disciplinarã neradiatã în condiþiile legii 
Dosarul de înscriere se depune la Serv. R.Umane-Salarizare, ºi va cuprinde:
-formular de înscriere prevãzut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau specializãri

necesare ocupãrii funcþiei publice de conducere
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste vechimea în

muncã sau dupã caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice de
conducere

-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-declaraþie pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a desfãºurat activi-

tãþi de poliþie politicã.

              TERMO CRAIOVA SRL cu sediul în Craiova, str.
Mitropolitul Firmilian nr.14, organizeazã litcitaþie publicã
in data de 02 octombrie 2015, în vederea vânzãrii urmtoa-
relor mijloace fixe aprobate la casare:

Nr. Crt. Denumire mijloc fix U.M. Cantitatea P.U.(lei)
1 Motocompresor Buc. 1 4.560
2 Grup sudurã cu Buc. 1 4.727,20

motor termic
3 Pompã Honda Buc. 2 1.079,20

ABL 50

              Relaþii suplimentare la telefon : 0251599388 interior
Serviciul Tehnic.

Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghe-
te piele, casete pãstrare ar-
mament, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/13, te-
lescoape Tico spate, piei bo-
vinã, prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.

Vând capre de rasã. Tele-
fon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teraco-
tã verde, nemontatã, TV
color 102 cm, polizor 2500
Waþi, pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap, diafilm.
Telefon: 0768/083.789.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Fi-
liphs 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto-
.Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.

Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, pret ne-
gociabil, telefon: 0351/
446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.

Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 30 septembrie 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, ex-
clus Catargiu, Brestii, Ro-
maneºti. Telefon: 0768/
235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.

Primesc în gazdã elevi sau
studenþi exclus familii. Tele-
fon: 0762/ 850.986.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Cra-
ioviþa Nouã-Nitela, tot con-
fortul, etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon: 0761/
634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã 1Mai,
mobilatã, exclus elevi. Tele-
fon: 0729/684.222.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina Nouã.
Telefon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dolju-
lui. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.
Garsonierã complet mobila-
tã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti –
Mall Vitan. Rog seriozitate.
Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.

Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensionarã
pentru supravieþuire. Tele-
fon: 0762/728.493.
Pensionar, 66/ 1,60, caut fe-
meie decentã, loialã, de la
þarã, sã împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singurãtatea.
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pentru biblio-
tecã. Telefon: 0351/449.469.

Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Te-
lefon: 0723/684.511.
Singura argintãr ie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãici i (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juteri i  lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Numãr Fiscal DJ
002708038 aparþinând
S.C. FABEXIM SRL. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Cutremuraþi în adâncul
sufletului de trecerea
prematurã în nefiinþã a
celui ce-a fost DUMITRA
IONUÞ (ROªCATU),  prie-
tenii Marian ºi Adelina,
Alin ºi Mirela, Ionuþ ºi
Roxana sunt alãturi de
famil ia îndoliatã în
aceste clipe de mare
tristeþe. Ne rugãm ca
bunul Dumnezeu sa-þi
odihneascã în pace su-
f letul  nobil  ºi  bun,
prieten drag!
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Un poliþist din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj
a participat, în perioada 22-25 sep-
tembrie, la Campionatul Naþional
de Karate al Ministerului Afaceri-
lor Interne, unde a ocupat Locul
I la proba de Kumite - cu lotul
Poliþiei ºi Locul II la proba de
Kumite - individual. Competiþia s-
a desfãºurat în sala de sport a
Universitãþii de Vest din Timiºoa-
ra, unde au participat 40 de cadre
de la toate structurile ministeru-
lui: poliþie, poliþie de frontierã,
pompieri ºi jandarmi. La catego-
ria – 84 kg, agentul de poliþie Geor-
ge  Daniel Popescu, din cadrul
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj - Postul de Poliþie Rast,
a întâlnit adversari de valoare, care

Un poliþist din Rast, campion naþional la karateUn poliþist din Rast, campion naþional la karateUn poliþist din Rast, campion naþional la karateUn poliþist din Rast, campion naþional la karateUn poliþist din Rast, campion naþional la karate
Daniel George Popescu a cucerit

titlul cu echipa ºi s-a clasat pe
locul secund la individual

participã inclusiv la campionatele
naþionale organizate de Federaþia
Românã de karate. La Kumite in-
dividual, agentul de poliþie din co-
muna doljeanã a ocupat locul se-
cund. De asemenea, George Da-
niel Popescu a fãcut parte din lo-
tul Poliþiei  în proba pe echipe,
unde s-a clasat pe locul I. Tânã-
rul de 26 de ani a absolvit ªcoala
de Agenþi de Poliþie Vasile Lascãr
Câmpina în decembrie 2012. Po-
liþistul practicã acest sport de la
vârsta de 14 ani, fiind campion
naþional în repetate rânduri. Ulti-
ma reuºitã a fost chiar la începu-
tul anului 2015, la campionatul na-
þional de karate – shotokan, orga-
nizat de Federaþia Româna de Ka-
rate în municipiul Braºov.

Primul meci din noul campionat al
echipei de baschet SCMU Craiova este
programat sâmbãtã, de la ora 19, în
deplasare, cu BCMUS Piteºti. Partida
va fi transmisã în direct de Digisport
2, dar 40 de suporteri ai Craiovei vor
avea ocazia de vedea partida chiar din
sala „Trivale”. Contra sumei de 10 lei,

Galerie de 40 de fani
pentru SCMU Craiova

la Piteºti

SERIA 1
Avântul Rast – Galicea Mare 8-2,

Viitorul Vârtop – Unirea Vela 0-5,
Poiana Mare – Viitorul Dobridor 8-
1, Ciupercenii Vechi – Vânãtorul
Desa nu s-a jucat, Victoria Pleniþa –
Flacãra Moþãþei 6-1, Voinþa Caraula
- Avântul Giubega 2-8, Ciupercenii
Noi – Fulgerul Maglavit 3-1.

Clasament: 1. Poiana Mare 13p,
2. Rast 13p, 3. Pleniþa 12p,  4.
Moþãþei 10p, 5. Ciupercenii Noi 9p,
6. Giubega 8p, 7. Maglavit 7p, 8.
Ciupercenii Vechi 6p, 9. Galicea
Mare 6p, 10. Desa 4p, 11. Dobridor
4p, 12. Vela 3p, 13. Caraula 3p, 14.
Vârtop 0p.

SERIA 2
Progresul Bãileºti a stat, Aktiv

Padea – Dunãrea Negoi 6-2, Unirea
Goicea - Recolta Urzicuþa 11-1,
Mãceºu de Sus – Triumf Bârca 3-3,
Siliºtea Crucii – Gloria Catane 8-1,
Dunãrea Gighera – Viitorul Giurgiþa
2-1, Progresul Cerãt – Seaca de
Câmp 3-0, Mãceºu de Jos –
Fulgerul Întorsura 6-1.

Clasament: 1. Goicea 15p, 2.
Cerãt 15p, 3. Bãileºti 12p, 4.

Naþionala femininã
de ping-pong a pierdut
finala Europenelor

Echipa femininã de tenis de masã a României a obþinut
medalia de argint la Campionatul European de la Ekaterin-
burg, dupã ce a fost învinsã cu scorul de 3-0, de repre-
zentativa Germaniei, în finala competiþiei. Naþionala Ger-
maniei a avut în componenþã douã jucãtoare de origine
asiaticã. Rezultatele pe meciuri au fost urmãtoarele: Ber-
nadette Szocs - Han Ying 0-3 (10-12, 1-11, 1-11); Elizabe-
ta Samara - Shan Xiaona 0-3 (10-12, 10-12, 6-11); Da-
niela Dodean - Petrissa Solja 2-3 (8-11, 6-11, 11-8, 11-8).
În faza grupelor, România a trecut de Serbia (3-1), Austria
(3-1) ºi Franþa (3-0), în sferturile de finalã a învins Polo-
nia (3-2), iar în semifinale a învins Ucraina, scor 3-1. Anul
trecut, echipa femininã de tenis de masã a ocupat locul 7
la CE, iar în 2013 a cucerit medalia de argint.

Sport la TV
HCM Minaur Baia Mare - AHC Potaissa Turda, Liga

Naþionalã masculinã de handbal – ora 18 (Digisport 2)
CSM Bucureºti - ASC Energia Tg. Jiu, Liga Naþio-

nalã masculinã de handbal – ora 19.45 (Digisport 2)
Astana – Galatasaray, Liga Campionilor – ora 19 (Dol-

cesport 1)
ªahtior – PSG, Liga Campionilor – ora 21.45 (Dol-

cesport 1)
Malmo FF – Real Madrid, Liga Campionilor – ora

21.45 (Dolcesport 2)
Manchester United – Wolfsburg, Liga Campionilor –

ora 21.45 (Dolcesport 3)
Juventus Torino – FC Sevilla, Liga Campionilor –

ora 21.45 (Dolcesport 4)

LIGA A V-A – ETAPA A 5-A

fanii au asigurate transportul ºi intrarea
la meci, anunþã clubul SCMU Craiova,
plecarea din Bãnie urmând a avea loc la
ora 15. Fanii care doresc sã facã
deplasarea sunt rugaþi sã trimitã o
copie dupã buletin ºi numãrul de
telefon la adresa de email info@bas-
chetcraiova.ro.

Mãceºu de Jos 9p, 5. Urzicuþa 9p,
6. Mãceºu de Sus 7p, 7. Gighera
7p, 8. Giurgiþa 6p, 9. Bârca 5p, 10.
Padea 4p, 11. Siliºtea Crucii 3p, 12.
Catane 3p, 13. Seaca de Câmp 3p,
14. Negoi 3p, 15. Întorsura 1p.

SERIA 3
Tricolor Dãbuleni – Unirea

Tâmbureºti 1-1, Avântul Daneþi –
Viitorul Gângiova 8-2, ªtiinþa Celaru
- Avântul Dobreºti 12-0, Amãrãºtii
de Jos – Fulgerul Mârºani 0-1,
Viitorul Sadova – Amãrãºtii de Sus
4-1, Viitorul Gângiova 2-0, AS
Rojiºte – Apele Vii 2-3, Ajax Dobro-
teºti – Victoria Cãlãraºi 13-0.

Clasament: 1. Sadova 13p, 2.
Celaru 12p, 3. Dobroteºti 12p,  4.
Amãrãºtii de Jos 12p, 5. Amãrãºtii
de Sus 9p, 6. Dobreºti 9p, 7.
Dãbuleni 7p, 8. Rojiºte 7p, 9. Apele
Vii 7p, 10. Tâmbureºti 6p, 11.
Mârºani 6p, 12. Daneþi 3p, 13.
Cãlãraºi 1p, 14. Gângiova 0p.

SERIA 4
Sporting Leu – Luceafãrul

Popânzãleºti 4-4, Viitorul 2 Cârcea -
Progresul Mischii 7-4, Arena

Preajba – Viitorul Coºoveni 4-2,
Flacãra Drãgoteºti – Atletico
Zãnoaga 0-0, Viitorul Ghindeni –
Progresul Castranova 1-2, Unirea
Câmpeni – Viitorul Teasc 3-0,
Voinþa Puþuri – Avântul Pieleºti 3-2.

Clasament: 1. Leu 13p, 2. Cârcea
12p, 3. Castranova 10p, 4. Zãnoaga
10p, 5. Mischii 9p, 6. Ghindeni 7p,
7. Preajba 7p, 8. Câmpeni 7p, 9.
Drãgoteºti 7p, 10. Popânzãleºti 7p.,
11. Coºoveni 4p, 12. Puþuri 3p, 13.
Pieleºti 2p, 14. Teasc 1p.

SERIA 5
AS Greceºti – Fortuna Craiova

nu s-a jucat, Vulturul Cernãteºti –
Voinþa Raznic 2-2, Valea Fântânilor
– AS Pietroaia 10-2, Rapid Potmelþu
– Jiul Breasta 4-4, Voinþa Belcin –
AS Scaeºti 7-3, Viitorul Craiova -
ªtiinþa Calopãr 2-1, Inter Secui –
Avântul Þuglui 3-2.

Clasament: 1. Secui 13p, 2.
Cernãteºti 10p,3. Belcin 9p, 4.
Viitorul Craiova 9p, 5. Breasta 8p,
6. Valea Fântânilor 8p, 7. Potmelþu
8p, 8. Scãeºti 8p, 9. Calopãr 7p,
10. Raznic 7p, 11. Þuglui 6p, 12.
Pietroaia 2p, 13. Fortuna 0p, 14.
Greceºti 0p.

ªTIRI



16 / cuvântul libertãþii miercuri, 30 septembrie 2015
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Astra 12 7 3 2 22-16 24
2. Viitorul 12 6 5 1 21-10 23
3. Steaua 12 6 4 2 15-8 22
4. Pandurii 12 5 5 2 14-11 20
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 12 4 6 2 11-7 18
7. Craiova 12 4 4 4 11-9 16
8. CFR Cluj 12 5 5 2 16-10 14
9. ACS Poli 12 3 4 5 8-14 13
10. CSMS Iaºi 12 3 4 5 8-15 13
11. Concordia 11 2 3 6 11-16 9
12. Botoºani 12 1 5 6 7-14 8
13. Voluntari 12 0 5 7 7-20 5
14. Petrolul 12 1 5 6 7-13 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

Liga I – etapa a XIII-a
Vineri, 2 octombrie 
FC Voluntari - Concordia Chiajna, ora 18:30
Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul, ora 21
Sâmbãtã, 3 octombrie 
Petrolul Ploieºti - ACS Poli Timiºoara, ora 18:30
CSMS Iaºi - Steaua, ora 21
Duminicã, 4 octombrie 
FC Botoºani - ASA Târgu Mureº, ora 18:30
Dinamo - Astra Giurgiu, ora 21
Luni, 5 octombrie 
CFR Cluj -  “U” Craiova, ora 21

Liga I – etapa a XII-a
ACS Poli – CSMS Iaºi 2-2
Au marcat: Luchin 47, Goga 63 / Golubovic 9, Ciucã 49.
ASA – CFR Cluj 0-0
„U” Craiova – Pandurii 0-0
Viitorul – Petrolul 1-0
A marcat: R. Marin 55.
Astra – FC Botoºani 1-0
A marcat: Alibec 14 – din pen.
Steaua – FC Voluntari 3-1
Au marcat: Hamroun 8, Chipciu 44, Stanciu 66 – din pen. / Go-

ossens 69 – din pen.
Concordia – Dinamo 1-3
Au marcat: Pena 90 / Rotariu 34, Gnohere 40, 66.

Valentin Iliev se întoarce dupã
5 ani la Universitatea Craiova. În
iarna lui 2010, transferul sãu a
fost intermediat de Eugen Tricã,
alãturi de care jucase pe vremuri
la ÞSKA Sofia. De aceastã datã,
contractul s-a efectuat din nevo-
ia ªtiinþei de fundaºi centrali,
dupã accidentarea de duratã a lui
Izvoranu ºi problemele pe care le-
au avut ºi ceilalþi stoperi, cât ºi de
faptul cã fostul internaþional bul-
gar dorea sã-ºi reia activitatea ºi
sã joace la o echipã familiarã. Cum
clubul sãu de suflet, ÞSKA Sofia,
se aflã acum în Liga a III-a de la
sud de Dunãre, unde a fost retro-
gradat pe motive financiare, Iliev
a ales o altã echipã pentru care a
mai evoluat ºi un oraº aflat destul
de aproape de casã. Stoperul a
semnat un contract valabil pânã
la finalul acestui sezon, cu clauzã
de prelungire în cazul în care pãr-

Atacantul român Adrian Mutu -
sperã ca evoluþiile sale de la FC Pune
City, din Super Liga indianã, sã îl

Din India, Mutu sperã sã prindã Euro 2016Din India, Mutu sperã sã prindã Euro 2016Din India, Mutu sperã sã prindã Euro 2016Din India, Mutu sperã sã prindã Euro 2016Din India, Mutu sperã sã prindã Euro 2016
readucã la echipa naþionalã ºi chiar
sã participe la Euro 2016, în cazul
în care tricolorii se vor califica, a

afirmat jucãtorul de 36 de ani
într-un interviu acordat presei
indiene. „Este una dintre cele mai
mari provocãri din cariera mea.
În niciun caz nu va fi uºor. M-
am antrenat din greu, am comu-
nicat constant cu clubul pentru
a înþelege filosofia ºi pretenþiile
ºi sunt decis sã dat totul. Recent
am discutat cu antrenorul echi-
pei naþionale ºi mi-a spus cã dacã
voi continua sã joc, chiar ºi în
ISL, mã va lua în calcul pentru
Euro 2016. E o motivaþie uriaºã
pentru mine sã continui ºi o iau
foarte în serios” a spus Mutu,

care vrea sã profite ºi de perioada
nefastã prin care trec atacanþii naþi-
onalei României, tricolorii având un
singur gol marcat în patru partide.
Totodatã, Mutu doreºte sã batã re-
cordul de goluri la echipa naþionalã,
pe care îl deþine la egalitate cu Gheor-
ghe Hagi (35 goluri). Mutu s-a aco-
modat deja la Pune City: „’Nu ºtiu
dacã mã pot numi mentor. Dar vã
asigur cã cã voi împãrtãºi experienþa
mea, tot ce îi pot învãþa. Jucãtorii in-
dieni sunt foarte simpatici, deschiºi,
dornici sã înveþe. Mã întreabã diferi-
te lucruri, sunt sportivi talentaþi, dar
nu au experienþã. Cred cã este un lu-
cru normal, deoarece în India fotba-
lul nu a fost popular pânã acum câþi-
va ani” a declarat Mutu.

Fundaºul de 35 de ani a semnat un
contract pânã la finalul sezonului cu
Universitatea Craiova, unde va juca
alãturi de compatrioþii sãi Zlatinski
ºi Popov

þile vor cãdea de acord. Clubul
este în aºteptarea Certificatului
Internaþional de Transfer, care dã
dreptul jucãtorului de a evolua în
competiþii. Iliev nu a mai jucat
într-un meci oficial din luna mai,
când s-a încheiat ediþia precedentã
a primei ligi bulgare.

Pentru Universitatea Craiova,
Iliev a avut în 2010-2011 procen-
taj de atacant, înscriind 6 goluri
în 25 de jocuri, în timp ce la Stea-
ua a marcat de 4 ori în 26 de pre-
zenþe, douã reuºite bifându-le într-
un meci cu Dinamo. La Steaua,
Iliev a fost coleg cu Andrei Du-
mitraº. Înainte de primul sãu
„mandat” în Bãnie, Iliev mai evo-
luase pentru ÞSKA Sofia, Meta-
lurg Zaporojie ºi Terek Groznâi,
la aceastã din urmã echipã jucând
alãturi de  Fl. Petre, Mãrgãrites-
cu ºi Pancu. Din Liga 1, bulgarul
a ajuns la Volyn Luþk, dupã care a

revenit în Bulgaria, în 2013, la
ÞSKA Sofia. La Volyn Luþk, Iliev
a fost coleg cu Silviu Izvoranu,
a cãrui accidentare a ºi prilejuit
întoarcerea lui Iliev la Craiova.
În stagiunea precedentã, funda-
ºul de 35 de ani a disputat 12
meciuri ºi a marcat un gol. Va-
lentin Iliev are 21 de meciuri pen-
tru prima reprezentativã a Bulga-

riei.Despre achiziþionarea sa,
Emil Sãndoi a spus: „Îi urez bun
venit ºi sunt convins cã va face
meciuri bune pentru noi. Cum
toþi fundaºii noºtri centrali au
avut probleme medicale, Iliev este
binevenit. Sunt sigur cã prin ex-
perienþa ºi valoarea sa va da un
plus liniei defensive ºi implicit mai
multã siguranþã echipei“ a decla-

rat Emil Sãndoi despre transfe-
rul lui Vali Iliev, care a efectuat
deja douã antrenamente alãturi de
noii colegi. Dintre aceºtia, bulga-
rul a mai evoluat împreunã cu
Zlatinski ºi Popov la naþionala
Bulgariei, cu cel din urmã fãcând
cuplu ºi în centrul defensivei lui
ÞSKA Sofia, chiar în stagiunea
trecutã.
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