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Gala
Gala folclorului,
folclorului, la
la Craiova,
Craiova,
în
în numele
numele Mariei
Mariei Tãnase
Tãnase
Pentru al 46-lea an, la Craiova s-a deschis gala folclorului românesc dedicatã Mariei Tãnase, un nume cãruia craiovenii i-au arãtat
dintotdeauna o deosebitã preþuire. Cea de-a XXIII-a ediþie a evenimentului are loc în sala mare a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
ºi este organizatã de Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. 19
din cei 39 de tineri soliºti vocali ºi instrumentiºti admiºi la preselecþia naþionalã au pãºit, asearã, pe scena de concurs, emoþia ºi
bucuria lor fiind împãrtãºitã ºi de actriþa Nataºa Raab, care revine,
dupã 15 ani, ca prezentatoare a spectacolului. „Este un eveniment,
un adevãrat brand al Cetãþii Bãniei, care se înscrie în cursa pentru
obþinerea titlului de Capitalã Europeanã a Culturii în anul 2021”, a
apreciat aceasta Festivalul-concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase”. Sãrbãtoarea folclorului
continuã astãzi cu spectacolul-concurs, iar mâine, cu Gala Laureaþilor. Mult-râvnitul Trofeu, în valoare de 2.000 de euro, va ajunge la…
cine meritã, au dat asigurãri membrii juriului prezidat de prof. univ.
dr. Niþã Frãþilã, de la Academia de Muzicã din Novi Sad (Serbia).
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Mesajul preºedintelui Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul
deschiderii noului an universitar
Învãþãmântul superior doljean marcheazã astãzi debutul anului de studii, moment care deschide
drumul formãrii profesionale pentru o nouã generaþie ºi, în egalã mãsurã, continuã parcursul remarcabil care a condus la consacrarea Craiovei drept centru universitar de referinþã pe plan naþional, dar ºi
european.
Performanþa în educaºþie se întemeiazã pe contribuþia decisivã a managementului eficient ºi a corpului profesoral valoros ºi dedicat, coordonate care contureazã profilul tuturor universitãþilor din
Cetatea Bãniei.
Doresc sã salut implicarea ºi eforturile depuse de instituþiile de învãþãmânt superior pentru a asigura
o educaþie de calitate, dar ºi pentru a le facilita viitorilor absolvenþi primii paºi în carierã, prin corelarea
programei cu cerinþele pieþei muncii ºi prin acþiuni concrete de integrare în domeniile de interes vizate.
În acelaºi cadru, al iniþiativelor care aduc un aport notabil la noua imagine a centrului universitar
craiovean, se înscriu ºi investiþiile susþinute în dezvoltarea platformei pentru cercetare, precum ºi în
modernizarea ºi extinderea infrastructurii sociale destinate studenþilor.
În calitate de preºedinte al Consiliului Judeþean Dolj, reafirm întreaga disponibilitate pentru continuarea bunei relaþii de conlucrare instituþionalã în sprijinul actului educaþional ºi îndrept cele mai bune
gânduri ale mele cãtre studenþi ºi întregul corp profesoral, cãrora le urez cât mai multe reuºite în noul
an de învãþãmânt.

Ion PRIOTEASA,

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj
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Ponta: Amânãm cu un an aplicarea legii prin care cadrele universitare fãrã doctorat sunt date afarã
Guvernul va amâna cu un an aplicarea
legii prin care 3.000 de cadre universitare
care nu ºi-au finalizat doctoratul trebuie
sã iasã din sistem, a anunþat miercuri premierul Victor Ponta. “Amânãm cu un an
acea prevedere, altfel bine intenþionatã, dar
nerealistã, prin care de mâine dãm afarã
3.000 de cadre didactice din învãþãmântul
superior. Haideþi sã nu dãm afarã oameni
din învãþãmântul superior! Haideþi sã îi pregãtim mai bine! Legea din 2011, din pãcate, n-a fost realistã”, a spus Ponta, la începutul ºedinþei Executivului. Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, anunþa luni, la Timiºoara, cã, începând de la 1 octombrie,
aproape 3.000 de cadre didactice din învãþãmântul superior românesc vor fi obligate sã pãrãseascã sistemul, pentru cã nu au
obþinut titlul de doctor. El a menþionat cã
la nivel naþional, la începutul anului 2010,
existau 66% cadre didactice cu titlu de
doctor, iar la începutul anului 2015 erau
80% cadre didactice titulare cu titlu de
doctor ºi 4.500 fãrã doctorat.

Elevii peste 14 ani trebuie
sã decidã singuri dacã vor
sã participe la ora de religie sau nu

Consiliul Naþional al Elevilor (CNE) ºi
Asociaþia Elevilor din Constanþa considerã cã elevii care au împlinit 14 ani trebuie sã decidã singuri dacã doresc sã urmeze sau nu ora de religie. Cele douã organizaþii “considerã nelegale prevederile art.
3 alin. (1) din Metodologie, cât ºi art. 18
din Legea educaþiei naþionale, conform
cãreia în cazul elevului minor, cu vârsta
de peste 14 ani, pãrinþii sau tutorii legali ai
acestuia decid asupra frecventãrii orei de
religie ºi inerent asupra adeziunii sale religioase”. “Conform dispoziþiilor Codului
Civil, precum ºi conform art. 30 din Legea
272/2004, minorul care a împlinit vârsta
de 14 ani are dreptul de a-ºi alege confesiunea religioasã. Acesta este îndreptãþit
ºi în acelaºi timp competent sã decidã
dacã doreºte sã frecventeze ora de religie. Mai mult, obligaþia de a participa la
procesele unui act religios fãrã voinþã proprie reprezintã o infracþiune. Considerãm
necesarã respectarea dreptului la conºtiinþã ºi libertate de adeziune a minorului
cu capacitate de exerciþiu restrânsã, astfel, condamnãm faptul cã elevii între 14 ºi
18 ani nu au posibilitatea de a alege singuri dacã doresc sau nu sã participe la
ora de religie”, se aratã într-un comunicat
al celor douã organizaþii remis Mediafax.

Raportul la legea pensiilor parlamentarilor a fost modificat.
Beneficiari vor fi cei cu minimum un an de mandat
Comisia pentru Statut a modificat
raportul la legea pensiilor parlamentarilor, stabilind cã aleºii care au avut minimum un an de mandat – nu ºase luni,
cum era iniþial – vor primi pensii speciale ºi cã deputaþii ºi senatorii au dreptul
la aceste pensii la încetarea mandatului
ºi dacã nu sunt realeºi.
Potrivit raportului suplimentar întocmit de Comisie marþi, deputaþii ºi senatorii care îndeplinesc condiþiile vârstei
standard de pensionare vor avea dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizaþie pentru limitã de vârstã, dacã nu
sunt realeºi pentru un nou mandat.
Deputaþii ºi senatorii beneficiazã de indemnizaþia pentru limitã de vârstã de la
data la care li se acordã drepturile de pensie pentru limitã de vârstã, dar nu mai devreme de data
încetãrii mandatului aflat în derulare. Pentru mandate incomplete, indemnizaþia pentru limitã de vârstã se calculeazã proporþional cu perioada de mandat efectiv exercitatã, dar nu mai puþin de un an de
activitate parlamentarã.
Pe perioada exercitãrii unui nou mandat, plata
indemnizaþiei pentru limitã de vârstã se suspendã,
urmând a fi reluatã, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de

mandate exercitat dupã suspendare. Nu beneficiazã de indemnizaþia pentru limitã de vârstã deputaþii ºi senatorii care au fost condamnaþi definitiv
pentru comiterea, în calitate de deputat sau senator, a unei infracþiuni de corupþie prevãzutã la art.
289 - 291 din Legea Codului Penal. Comisia de Statut a introdus ºi alte infracþiuni pentru care deputaþii ºi senatorii, dacã au fost condamnaþi, nu vor
beneficia de pensii speciale, ºi anume pentru infracþiunile prevãzute la art. 254 – 257, adicã pentru
ultraj, tulburarea de posesie, distrugere calificatã,

Alina Gorghiu, copreºedintele
PNL, a anunþat cã partidul sãu a
decis ca parlamentarii liberali sã intre de luni în grevã japonezã pentru adoptarea legii votului prin
corespondenþã ºi cã la întoarcerea
preºedintelui Klaus Iohannis din
SUA va avea loc ultima rundã de
negocieri. “Astãzi (marþi– n.r.) am
luat o decizie, aº putea sã-i spun
chiar extremã, din punctul de vedere al gesturilor parlamentare. O
sã avem de luni grevã japonezã a

parlamentarilor. Mergem la muncã,
dar vom critica povestea cu votul
prin corespondenþã pe toate canalele”, a declarat Alina Gorghiu la
Realitatea TV.
Co-preºedintele PNL a mai spus
cã la întoarcerea preºedintelui
Klaus Iohannis din deplasarea sa
în SUA va trebui sã fie o ultimã rundã de negocieri pe tema votului prin
corespondenþã. “Cred cã la întoarcerea preºedintelui în þarã, fiind pe
ultima sutã de metri în care putem
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distrugere în culpã.
Legea pensiilor pentru parlamentari
se aflã în faza de reexaminare la Camera
Deputaþilor, dupã ce preºedintele Iohannis a respins promulgarea ei. Comisia
de Statut a analizat în urmã cu douã sãptãmâni cererea de reexaminare, fãrã a þine
cont de mare parte din recomandãrile
ºefului statului. Comisia a stabilit cã
parlamentarii vor încasa pensiile din
momentul în care au decizii de pensionare în sistemul de stat, iar cuantumul a
rãmas acelaºi ca cel iniþial, respectiv
0,55% din indemnizaþia de parlamentar,
de acesta urmând sã beneficieze deputaþii ºi senatorii care au avut mandate
consecutive pânã la 3 mandate. De asemenea, contrar recomandãrilor preºedintelui, comisia a decis cã vor beneficia de pensii ºi cei condamnaþi definitiv pentru incompatibilitate.
Raportul iniþial al comisiei a fost retrimis la comisie de plenul Parlamentului în data de 9 septembrie. Preºedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea,
a declarat, atunci, cã trebuie “cântãrit” mai mult în
privinþa Legii pensiilor parlamentarilor, arãtând cã
poate este bine sã se regândeascã întreg sistemul
de pensii, adãugând cã aleºii trebuie sã se gândeascã la toþi pensionarii.

Parlamentarii PNL vor intra de luni în grevã
japonezã pentru votul prin corespondenþã
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adopta aceastã lege, a votului prin
corespondenþã, pentru a putea organiza alegerile generale din 2016,
având aceastã modalitate alternativã de vot, cred cã la întoarcerea
preºedintelui va trebui sã fie o ultimã rundã de consultãri”, a spus
Alina Gorghiu. “Nu-i sugerez preºedintelui ce sã facã, dar eu aº
simþi aceastã nevoie, ca lider de
partid politic care a epuizat, într-un
fel, foarte multe etape pentru a onora obligaþia faþã de Diaspora”, a
adãugat Gorghiu.
Legea votului prin corespondenþã ar trebui sã fie gata pânã în
noiembrie, pentru a putea fi aplica-

tã la alegerile legislative din 2016,
în condiþiile în care CC ºi Comisia
de la Veneþia au stabilit cã legislaþia nu poate fi amendatã cu mai
puþin de un an înaintea scrutinului.
Proiectul votului prin corespondenþã a fost considerat o prioritate
a sesiunii parlamentare trecute,
dupã alegerile prezidenþiale existând consultãri la Palatul Cotroceni ºi un acord de principiu. Cu
toate acestea, partidele parlamentare au modificat legislaþia electoralã, dar nu au convenit asupra
unui proiect de lege, la Parlament
fiind înregistrate patru iniþiative pe
aceastã temã.

Senat: ªedinþa plenului,
suspendatã din lipsã de cvorum

Ponta: Dacã nu ajutãm Republica Moldova,
forþele pro-ruse pun din nou stãpânire pe þarã
Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, cã Guvernul va aproba memorandumul prin care se va acorda un
ajutor rambursabil de 150 de milioane de euro Republicii Moldova, fãrã
de care, în opinia sa, ‘’þara poate sã
ajungã în situaþia în care forþele politice pro-ruse pun din nou stãpânire pe ea ca acum 70 de ani’’. “Avem
memorandumul privind aprobarea
acordului de ajutor rambursabil de
150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Este un moment
dificil ºi, dacã nu îi ajutãm noi, nu
are cine sã-i ajute în acest moment.

Dacã nu îi ajutãm, þara poate sã ajungã în situaþia în care forþele politice
pro-ruse pun din nou stãpânire ca
acum 70 de ani pe Moldova. ªi cred
cã este datoria noastrã fundamentalã”, a spus Ponta, la începutul
ºedinþei de guvern.
Premierul a mai susþinut cã a prezentat acordul financiar atât coaliþiei de guvernare, cât ºi preºedintelui Klaus Iohannis. “Sper sã existe
în România, la Bucureºti, un consens (...) pentru acest sprijin puternic de care este nevoie acum”, a
menþionat Ponta.

ªedinþa plenului Senatului de ieri
a fost suspendatã din lipsã de cvorum. În urma verificãrii prezenþei prin
douã apeluri, preºedintele de ºedinþã, Augustin Mitu, vicepreºedinte al
Senatului, a constatat cã în plen erau
76 de senatori, cvorumul necesar
pentru desfãºurarea lucrãrilor fiind de
84. “Nu existã cvorum pentru desfãºurarea ºedinþei. Trebuie sã închid
ºedinþa de azi a Senatului. Urmãtoarea ºedinþã de plen a Senatului va fi
luni”, a spus Mitu. Pe ordinea de zi a
plenului Senatului erau înscrise pen-

tru dezbatere 15 proiecte de lege.
Viceliderul grupului PNL Dumitru Oprea le-a recomandat senatorilor Puterii ca pentru asigurarea cvorumului ‘’sã îºi dovedeascã forþa pe
care au avut-o marþi (n.r. la moþiunea de cenzurã)”. Liderul grupului
PSD, Mihai Fifor, a afirmat cã ºedinþa s-a suspendat din cauza absenþei
senatorilor PNL. “Aºa cum constataþi, nu suntem deloc obosiþi. Probabil dvs. aþi rãcit ieri rãu în ploaie,
încercând sã asiguraþi ceea ce aþi
numit a fi miting. Astea sunt efectele rãcelii de toamnã.
Dar e de înþeles. Nu
ne supãrãm pe dvs.
Apoi ce pretenþii putem sã avem de la
parlamentari care
ºtim cu toþii cã au intrat în Parlament cum
au intrat, activeazã
cum activeazã. E
bine cã opinia publicã vede de ce nu se
þin ºedinþele Senatului. Nu din cauza
noastrã, care suntem
aici, ci a noului PNL
e sala goalã”, a spus
Fifor.
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Siria: Neînþelegerile persistã!
MIRCEA CANÞÃR
Ceea ce ºtim este cã Moscova
ºi Occidentul au abordãri total diferite în reglementarea conflictului sirian: dacã SUA ºi aliaþii europeni considerã drept o condiþie
sine qua non despãrþirea de Bashar al-Assad, responsabil de starea actualã de lucruri din Siria,
prin numãrul mare de morþi, refugiaþi ºi strãmutaþi, Moscova
apreciazã regimul de la Damasc,
drept un aliat natural al coaliþiei
anti-teroriste ºi estimeazã cã înlocuirea acestuia de la putere ar
face loc, nu opozanþilor moderaþi,
ci islamiºtilor radicali. Ori, se ºtie
deja cã în septembrie, Atena a refuzat, la solicitarea americanã,
deschiderea spaþiului sãu aerian
avioanelor ruseºti cu “ajutoare
umanitare” pentru sirieni. Vladimir Putin a expus, la Adunarea
Generalã a ONU, planul sãu de
reglementare a conflictului sirian,
sugerând crearea unei coaliþii internaþionale lãrgite contra Statului Islamic (SI, Daech) cãreia
Consiliul de Securitate al ONU sã-

i ofere întreaga legitimitate. Damascul a autorizat deja construcþia unei noi baze militare ruse la
Jableh, lângã Lattaca, cel mai
mare port al þãrii. Sã mai menþionãm faptul cã la Tartous se aflã
deja baza tehnicã pentru flota
rusã. Deºi glacialã, timp de 90 de
minute, întâlnirea Barack Obama
ºi Vladimir Putin de luni seara, la
New York, în premierã dupã
2013, a prilejuit ºi exprimarea dezacordului pe “rolul” lui Bashar alAssad la identificarea unei soluþii
la rãzboiul din þara sa, preºedintele american etichetându-l drept
un tiran, care nu poate fi parte a
soluþiei, ci doar a problemei. În
plan diplomatic Vladimir Putin are
un atu, în sensul cã ºtie ce vrea:
conservarea influenþei ruseºti
în Orientul Mijlociu. În plus ºtie
ºi ce nu vrea: rezervarea aceleiaºi soarte, pe care a avut-o
Gadafi, pentru Assad ºi evitarea dãrâmãrii regimului, cum
s-a întâmplat în Irak. Cum coaliþia actualã contra Statului Isla-

mic rãmâne divizatã, fiecare þarã
având propria sa agendã, ceea ce
n-ar putea decât complica procesul de tranziþie “post-Assad”,
oferta lui Vladimir Putin n-a fost
respinsã de partea americanã, dar
nici acceptatã întocmai. Francezii au efectuat duminicã, 27 septembrie a.c., primele raiduri aeriene cu avioane Rafale, bombardând o tabãrã de pregãtire jihadistã din provincia orientalã Deir
Ezzor, iar cotidianul “Moskovki
Komsomolets” i-a acuzat pe francezi de “sindromul Sarkozy”,
comparând pripeala cu ceea ce au
fãcut în Libia. Deja Vladimir Putin a fost autorizat de Consiliul Federaþiilor, respectiv Camera Superioarã a Parlamentului, sã trimitã militari în strãinãtate, menþioneazã Kremlinul. Rezoluþia autorizeazã folosirea forþei militare în
strãinãtate, fãrã a menþiona Siria,
ºi a fost votatã de 162 de senatori, în unanimitate, în cursul zilei de ieri. Ultima autorizare de
deplasare de militari ruºi în strãi-

nãtate a coincis cu luarea prin
anexare a Crimeei în martie anul
trecut. ªeful administraþiei prezidenþiale de la Moscova, Serghei
Ivanov, a precizat cã dispozitivul militar din Siria nu va viza
decât lovituri aeriene, excluzând
însã, pentru moment, angajarea
trupelor la sol. Tot ieri, 30 septembrie, preºedintele rus Vladimir Putin a confirmat faptul cã
au fost lansate primele atacuri
aeriene în Siria, lângã Oms.
Moscova a informat anterior, cu
o orã înainte de debutul bombardamentului, Washingtonul de
intenþiile sale. Igor Konashenko
a afirmat cã aviaþia rusã a distrus echipamente militare ºi stocuri de arme ºi muniþii ale grupului Statul Islamic. Accelerarea
angajamentului rus, în timp ce
ºeful diplomaþiei de la Moscova, Serghei Lavrov, prezida o
sesiune a Consiliului de Securitate al ONU, pe lupta “contra
ameninþãrii teroriste” în principal a Statului Islamic din Irak ºi

Siria, spune multe. Europa ar fi
trebuit sã fie în prima linie ºi sã
nu accepte cancerul islamist sã
se dezvolte în vecinãtatea Marii
Mediterane. Ameninþarea teroristã ºi afluxul de imigranþi ar fi
grãbit o angajare contra Daech,
printr-o deplinã cooperare europeanã. Intervenind în Siria, Vladimir Putin urmãreºte cel puþin
trei obiective: salvarea lui Assad,
uitarea aventurii ucrainene, forþarea ridicãrii sancþiunilor ºi de
ce nu un aranjament cu americanii de tipul “Yalta nr. 2”, care
sã garanteze Rusiei sferele sale
de influenþã, protejate contra
tuturor... revoluþiilor colorate.
Este clar cã Vladimir Putin va fi
tentat sã negocieze intervenþia
rusã, contra unei ridicãri parþiale a sancþiunilor economice.
Rãmâne ca occidentalii sã respecte punerea în aplicarea a
acordului de la Minsk 2, dacã
aºa ceva mai conteazã, în faþa
“dosarului sirian”, realmente
imperativ, adicã fierbinte.

Seminþele certificate
devin obligatorii
Utilizarea seminþelor certificate va fi impusã
în anii urmãtori ca o soluþie viabilã la creºterea
productivitãþii agricole. Doljul are câþiva producãtori agricoli de top, care creeazã material sãdiÎn 2016 fermierii vor trebui sã
facã dovadã cã au înfiinþat culturile agricole doar cu sãmânþã certificatã, pentru a beneficia de sprijin
cuplat. Fãrã documente justificatoare, agricultorii riscã sã piardã
sprijinul cuplat pentru respectiva
culturã. Inspectoratului Teritorial
pentru Calitatea Seminþelor ºi Materialului Sãditor Dolj îi revine obligaþia de a proceda la certificarea
seminþelor. Situaþia din anii anteriori, când la ITCSMS micul fermier venea cu un kilogram de grâu,
primea un buletin de analizã informativã ºi, ulterior, ridica subvenþia

tor certificat în folos propriu ºi spre comercializare. Cadrul legislativ va trebui sã dea un impuls
agriculturii de calitate, mai ales cã, în partea de
sud a judeþului, suprafeþe întinse sunt comasate.

cuvenitã au dispãrut. O asemenea
situaþie, acum de neconceput, s-a
petrecut pe mandatul al lui Traian
Decebal Remeº la Ministerul Agriculturii, în 2007.
“Nu oricine îºi permite sã producã ºi sã utilizeze sãmânþã certificatã. Avem câþiva operatori agricoli
puternici în Dolj, care îndeplinesc
condiþiile legale pentru aceastã activitate. Micii fermieri, dacã doresc
sã producã sãmânþã certificatã, trebuie sã-ºi asume cheltuieli cu analizele de laborator, respectarea procedurilor agricole din timpul campaniilor, sã dispunã de personal spe-

cializat în domeniul agricol, pe care
noi sã-l instruim periodic”, ne-a
declarat Ofelia Muller, director al
Inspectoratului Teritorial pentru
Calitatea Seminþelor ºi Materialului
Sãditor Dolj.

Pentru început se certificã
16 tipuri de culturi
Fermierii pot face dovada cã
utilizeazã sãmânþa certificatã prin
factura fiscalã de la achiziþie, precum ºi prin documentul de certificare a lotului de sãmânþã. De anul
viitor, sãmânþa certificatã trebuie
folositã pentru culturile de soia,

lucernã, fasole boabe pentru industrializare, cânepã pentru ulei ºi fibre, orez, cartof, sfeclã de zahar,
tomate destinate industrializãrii,
castraveþilor destinaþi industrializãrii, legumelor cultivate în serã –
tomate ºi castraveþi pentru consum
în stare proaspãtã sau destinaþi in-

Bicicliºtii ºi cãruþaºii, „educaþi” cu veste reflectorizante
În cursul zilei de ieri, în cadrul Campaniei de prevenire a accidentelor rutiere în
care sunt implicate vehicule cu tracþiune
animalã ºi biciclete, a fost desfãºuratã o
acþiune preventivã în zonele de competenþã
ale Poliþiei oraºului Segarcea ºi Poliþiei Municipiului Bãileºti, respectiv în comunele
Calopãr, Cerãt, Urzicuþa, Afumaþi, Galiciuica
ºi în târgurile de sãptãmânã din localitãþile
Cioroiaºi ºi Rast.
„Poliþiºtii rutieri ºi cei din cadrul Compartimentului de prevenire au profitat de
aceastã ocazie ºi au purtat discuþii cu bicicliºtii ºi conducãtorii de vehicule cu tracþiune animalã cãrora le-au fost fãcute recomandãri referitoare la importanþa purtãrii pe tim-

pul nopþii sau când vizibilitatea este redusã,
de îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante ºi a dotãrii bicicletelor ºi atelajelor cu un dispozitiv cu lumina alba sau
galbenã, în partea din faþã ºi cu un dispozitiv cu lumina roºie în partea din spate, în
scopul evitãrii producerii de accidente rutiere”, a precizat agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
De asemenea, bicicliºtii ºi cãruþaºii care
au ascultat recomandãrile oamenilor legii au
primit veste fluorescent-reflectorizante ºi
flyere conþinând recomandãri preventive.
Astfel, poliþiºtii spun cã bicicliºtilor le este
interzis sã circule fãrã a purta îmbrãcãminte
cu elemente fluorescent-reflectorizante, de

la lãsarea serii pânã în zorii zilei sau atunci
când vizibilitatea este redusã; sã circule pe
alte benzi decât cea de lângã bordurã sau
acostament, cu excepþia cazurilor în care,
înainte de intersecþie, trebuie sã se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului
la stânga; sã traverseze drumurile publice,
pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce
se deplaseazã pe bicicletã; sã circule pe trotuare, cu excepþia cazului când pe acestea
sunt amenajate piste speciale destinate lor.
Conducerea bicicletelor pe drumurile publice este permisã numai persoanelor care
au împlinit vârsta de 14 ani ºi cu respectarea prevederilor legale.
CARMEN ZUICAN

dustrializãrii, ardei ºi varzã pentru
consum în stare proaspãtã ºi legume cultivate în solarii: tomate ºi
castraveþi pentru consum în stare
proaspãtã, castraveþi destinaþi industrializãrii, ardei, varzã, vinete
pentru consum în stare proaspãtã.
VALENTIN CEAUªESCU
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Descinderi la suspecþi de
pornografie infantilã
Ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi Serviciului de Combatere a Criminalitãþii Organizate (SCCO) Teleorman, împreunã cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, ieri,
trei percheziþii domiciliare pe raza judeþelor Dolj ºi
Teleorman – douã în comuna Amãrãºtii de Jos ºi una în
Turnu Mãgurele, în cadrul unei acþiuni vizând sãvârºirea de cãtre trei suspecþi a infracþiunii de pornografie infantilã. Victimã este o copilã de 14 ani, din
Amãrãºtii de Jos, care a fost convinsã de unul dintre
suspecþi sã se filmeze singurã ºi sã-i trimitã imaginile.
Numai cã acesta le-a postat pe Internet.
Poliþiºtii ºi procurorii de crimã
organizatã craioveni au descins,
ieri, la trei locuinþe – douã din co-

muna doljeanã Amãrãºtii de Jos ºi
una în Turnu Mãgurele (judeþul
Teleorman) – la suspecþi de pornografie infantilã. Astfel, potrivit anchetatorilor, în cauzã, existã
suspiciunea rezonabilã
cã perioada iulie-august
2015, suspectul V.R.ª.,
în vârstã de 17 ani, din
Turnu Mãgurele, a
contactat prin intermediul unei reþele de socializare (Facebook), o
minorã în vârstã de 14
ani din Amãrãºtii de
Jos, cãreia i-a solicitat

sã se filmeze cu camera web în
ipostaze sexuale explicite ºi sã
expedieze ulterior înregistrarea
video pe contul acestuia.
Fata a fãcut acest lucru, numai cã tânãrul a postat imaginile
pe Internet. În aceste condiþii, un
bãrbat de 47 de ani din comuna
Amãrãºtii de Jos a preluat imaginile ºi a început sã le arate localnicilor prin comunã, pentru a o
discredita pe minorã, întrucât
aceasta îl acuza pe fiul lui de viol,
depunând o plângere la Poliþie în
acest sens. „Din cercetãrile efectuate în cauzã a rezultat cã în luna
august 2015, dupã postarea pe un
site de profil a înregistrãrii video
reprezentând-o pe minorã în ipostaze sexuale explicite, suspectul
P.A. a prezentat înregistrarea video mai multor persoane de pe
raza comunei Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj, pentru a crea o imagine nefavorabilã minorei, în scopul discreditãrii credibilitãþii
acesteia urmare a plângerii formulate de cãtre minorã împotriva
fiului acestuia, pentru sãvârºirea
infracþiunii de viol”, se aratã în
comunicatul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova.

Mai mult, anchetatorii spun cã
un alt tânãr din Amãrãºtii de Jos,
suspectul S. A. F., de 16 ani, a
vãzut ºi el imaginile cu minora, a
recunoscut-o ºi a contactat-o telefonic ameninþând-o cã va prezenta tatãlui ei înregistrarea audio-video care o reprezintã pe
aceasta în ipostaze sexuale explicite. Suportul de specialitate a
fost asigurat de cãtre Direcþia
Operaþiuni Speciale.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat laptopuri, unitãþi centrale de calculator, telefoane mobile, dar ºi CD/DVDuri, care urmeazã sã fie supuse
unei percheziþii informatice. Cei
trei suspecþi au fost duºi la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, urmând ca procurorul de caz sã
dispunã mãsurile necesare faþã
de aceºtia.

Craiovenii, instruiþi sã se pãzeascã Motocicletã furatã din Anglia
descoperitã la PTF Calafat
de spãrgãtorii de locuinþe
Poliþiºtii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat
au depistat o motocicletã marca Honda, care figura ca fiind
furatã din Anglia în luna iulie a.c. Motocicleta a fost opritã
la sediul PTF Calafat, iar pe numele cetãþeanului bulgar
care o transporta s-a întocmit dosar penal.

Poliþiºtii au continuat ºi
ieri, în municipiul Craiova ºi
judeþul Dolj, seria activitãþilor
cu caracter educativ-preventiv din cadrul „Sãptãmânii
Prevenirii Criminalitãþii”.
Ca sã testeze reacþia cetãþenilor, oamenii legii au simulat
un furt din locuinþã.
Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii a continuat, ieri, cu acþiuni
pentru prevenirea infracþiunilor
contra patrimoniului, motiv pentru
care poliþiºtii doljeni, din cadrul
Compartimentului de prevenire ºi
Secþiei 4 Poliþie Craiova, au orga-

nizat o simulare de furt din locuinþã, prin escaladarea unei ferestre
lãsate deschise, la parterul unui bloc. Astfel,
s-au urmãrit reacþiile
cetãþenilor, totodatã
punându-se accent pe
comportamentul propriu ºi mãsurile ce trebuie adoptate pentru a
nu deveni victima unei
astfel de infracþiuni.
De asemenea, poliþiºtii au verificat modul în care cetãþenii reacþioneazã când li se
cere accesul în bloc
prin intermediul interfonului, constatânduse cã, în cele mai multe cazuri, aceºtia permit accesul fãrã a so-

licita date referitoare la persoana
care sunã la interfon. Poliþiºtii au
discutat cu persoanele întâlnite fãcându-le recomandãri cu privire la
adoptarea unei conduite preventive, astfel încât sã nu devinã victime ale infractorilor.
Poliþiºtii recomandã: nu oferiþi
persoanelor necunoscute informaþii
despre bunurile pe care le deþineþi,
nici mãcar celor care susþin cã reprezintã unele instituþii (compania
de gaz, electricitate, firme de deratizare sau dezinsecþie, firme de
curierat, firme/societãþi comerciale
care oferã diferite servicii); când
pãrãsiþi locuinþa, chiar ºi pentru
scurt timp, închideþi toate ferestrele
ºi uºa de la balcon, mai ales dacã
locuiþi la parter sau la etajele inferioare, unde este posibil accesul
prin escaladare.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, marþi, în jurul
orei 14.00, la Punctul de Trecere
a Frontierei Calafat s-a prezentat
pentru a efectua formalitãþile de
frontierã pe sensul de ieºire din
þarã, cetãþeanul bulgar Georgiev K.,
în vârstã de 32 ani, la volanul unui
autocamion marca Mercedes, înmatriculat în Anglia.
Cu ocazia controlului de frontierã s-a constatat cã pe platforma
autocamionului erau transportate
douã autovehicule, respectiv un
autoturism marca Isuzu ºi o motocicletã marca Honda. În urma

verificãrilor specifice, poliþiºtii de
frontierã au constatat cã motocicleta figureazã ca fiind furatã din
Anglia, din data de 1 iulie 2015.
Faþã de cele constatate, cetãþeanul
bulgar a declarat cã nu are cunoºtinþã despre situaþia motocicletei,
el neputând prezenta documente de
înmatriculare sau provenienþã.
Poliþiºtii de frontierã au întocmit
în cauzã dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire la furt,
iar motocicleta, în valoare de 1.800
de lei, a fost indisponibilizatã la sediul S.T.P.F. Calafat pânã la finalizarea cercetãrilor, dupã cum au
anunþat reprezentanþii STPF Dolj.
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Râie ºi pãduchi la
început de an ºcolar
Peste 250 de elevi doljeni s-au întors la ºcoalã, dupã vacanþa de varã, cu râie ºi pãduchi.
Deºi pare incredibil, aceastã situaþie se repetã
în fiecare an, semn cã la capitolul igienã mai
este mult de lucrat. Controlul a fost efectuat
dupã începerea anului ºcolar, în 810 de unitãþi
Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, triajul epidemiologic dupã vacanþa de
varã s-a realizat în 223 de ºcoli
din mediul urban ºi 587 de unitãþi
de învãþãmânt din rural. Din cei
79.434 de elevi înregistraþi în documentele ºcolare, au fost exami-

de învãþãmânt, în mediul rural fiind realizat
de medici de familie, iar, în urban de personalul din cabinetele medicale ºcolare. Pe lângã
aceste cazuri ce reflectã lipsa de igienã, medicii au diagnosticat ºi destui copii cu gripã,
anginã, micoze sau alte boli infecþioase.

naþi 45.864 de elevi din mediul urban ºi 24.5576 din rural, probleme fiind depistate la 780 de elevi.
Cele mai multe afecþiuni au fost
descoperite în ºcolile din oraºe,
înregistrându-se 491 de cazuri.
Nici în mediul rural nu au fost
puþine situaþii de acest gen, 289

de elevi fiind diagnosticaþi cu diverse probleme.

Mai multe cazuri
în ºcolile din oraºe
Deºi suntem în epoca tehnologiei, unii elevi au rãmas corigenþi
la capitolul igienã. În urma controalelor efectuate în primele douã sãptãmâni ale noului an ºcolar, medicii au descoperit, printre altele, douã
cazuri de scabie (râie), ambele în
ºcoli din mediul rural. Mult mai
multe sunt însã cazurile de pediculozã (pãduchi), fiind descoperite la 143 de elevi din urban ºi 122
în rural. În total, nu mai puþin de
265 de cazuri.
Tot în urma triajului epidemiologic realizat de medici, au fost
depistate ºi ºase cazuri de gripã,
o afecþiune contagioasã care foarte uºor se poate transmite în interiorul unei comunitãþi. Din acest
motiv, medicii i-au trimis acasã
pe cei bolnavi. Abia dupã ce se
vor vindeca, aceºtia se pot întoarce la ºcoalã. Pe lângã gripã,
s-au întâlnit ºi multe cazuri de
elevi cu micoze (ciupercã). Po-

trivit statisticilor realizate de Direcþia de Sãnãtate Publicã, în Dolj
au fost identificate 34 de cazuri
în urban ºi 15 în rural.
De asemenea, au fost descoperiþi elevi cu anginã pectoralã –
o afecþiune care poate provoca
boli la nivelul plãmânilor. Conform situaþiei prezentate de Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj,
264 de copii sufereau de aceastã
afecþiune la momentul efectuãrii
controalelor în ºcoli. În plus,
încã 193 de elevi au fost trecuþi,
în raportul DSP, la capitolul „alte
boli infecþioase”.

Triajul epidemiologic
a avut loc în primele douã
sãptãmâni ale anului ºcolar
Scopul triajului epidemiologic a
fost acela de a controla elevii care
vin din afara comunitãþii ºi pot aduce cu ei diverse afecþiuni, unele
cu potenþial infecto-contagios.
Controlul s-a fãcut, în fiecare clasã, de medicul ºcolar sau, dupã
caz, de medicul de familie ºi cadrele didactice. Fiecare copil a

fost întrebat dacã a avut probleme de sãnãtate. Cei care au fost
identificaþi cu afecþiuni contagioase sunt scoºi în afara comunitãþii
ºcolare pânã se vindecã. În tot
acest timp au primit, acolo unde
a fost cazul, tratament. Potrivit
reprezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, aceste controale se desfãºoarã periodic, de obicei pe parcursul a douã sãptãmâni,
imediat dupã vacanþã ºi pornesc
de la ideea cã este necesarã o supraveghere pe o perioadã cât mai
îndelungatã a întregii comunitãþi
ºcolare.
ªi la începutul acestui an, medicii doljeni au descoperit numeroase cazuri de pediculozã ºi scabie odatã cu reînceperea cursurilor dupã vacanþa de iarnã. Aproape 300 de elevi din unitãþile de învãþãmânt doljene s-au întors la
ºcoalã, atunci, cu râie ºi pãduchi.
Nu au lipsit însã nici situaþiile în
care medicii au diagnosticat afecþiuni mai grave aºa cum ar fi angina, care poate provoca boli la nivelul plãmânilor sau varicelã.
RADU ILICEANU

Tinerii defavorizaþi au ocazia sã studieze
despre limba ºi cultura americanã
Asociaþia „Dominou” din Craiova vine cu un proiect extrem
de interesant pentru elevii care sunt interesaþi sã cunoascã
lucruri cât mai multe ºi diverse despre limba ºi cultura americanã, dar care, din pãcate, nu au suficiente resurse materiale
pentru a avea acces la astfel de studii.
Programul se intituleazã „English Access Microscholarship”,
fiind finanþat de Departamentul de
Stat al S.U.A., prin Ambasada S.U.A. la Bucureºti ºi se desfãºoarã în
85 de þãri. În 2013, când a fost
lansat ºi în România, Doljul a fost
judeþul-pilot cu care s-a pornit, programul fiind organizat ºi coordonat de Asociaþia „Dominou” din
Craiova. În perioada noiembrie
2015 – decembrie 2017, judeþul
nostru va beneficia, aºadar, pentru a doua oarã de acest program.

Doljul beneficiazã pentru
a doua oarã de acest proiect
Potrivit organizatorilor, proiectul este unul cât se poate de interesant. În fiecare sãptãmânã a anului ºcolar se vor desfãºura ºase ore
de limba englezã, în cadrul cãrora
elevii îºi vor îmbunãtãþi comunicarea în aceastã limbã, vor învãþa
despre cultura ºi istoria americanã
ºi despre valorile democratice pe
care le preþuiesc tinerii români ºi
americani, vor face proiecte în care

Aceste douã documente trebuie sã
fie în limba românã ºi trebuie trimise prin e-mail, pânã pe 15 octombrie 2015, în atenþia doamnelor profesoare Andreea Dinu ºi Corina Vasile, andreeadinu.ad@gmail.com sau corinavasile@hotmail.com.

vor utiliza noile tehnologii ºi Internetul. Elevii care se vor înscrie în
acest proiect vor fi antrenaþi sã
participe ºi la acþiuni civice, se vor
întâlni cu diplomaþi americani, cu
bursieri Fulbright români ºi americani. Un detaliu extrem de important este faptul cã toate cursurile
de englezã, cãrþile ºi alte materiale
necesare sunt gratuite.

Absolvenþii vor primi
diplome de recunoaºtere

Care sunt condiþiile
pentru a intra în program
Proiectul se adreseazã elevilor cu
vârste cuprinse între 14 ºi 16 ani,
care provin dintr-o familie modestã, o cerinþã expresã a programului
american „English Access Microscholarship” fiind ca toþi cei care
doresc sã participe la aceste activitãþi „sã fie defavorizat economic sau
din alte puncte de vedere”. Organizatorii le mai cer elevilor ca, înainte
de a se înscrie în concurs, sã-ºi
anunþe pãrinþii de intenþia lor, deoarece, dacã vor fi selectaþi, va fi nevoie de acordul scris al pãrinþilor
sau al tutorelui, dupã caz.

Data-limitã pânã la care toþi cei
interesaþi de acest program pot sã
se înscrie în concurs este 15 octombrie 2015.

CV-ul ºi un eseu,
trimise prin e-mail
Pentru înscrierea la concurs,
fiecare elev trebuie sã trimitã un
CV, în care sã menþioneze data
naºterii, ºcoala, clasa, media generalã pe anul ºcolar anterior, la ce

concursuri ºcolare, inclusiv olimpiade a participat. CV-ul poate sã
includã ºi la ce activitãþi extra-ºcolare (tabere, ºcoli de varã, concursuri sportive, acþiuni de voluntariat etc.) a mai luat parte pânã
acum. Alãturi de CV, candidatul
trebuie sã compunã ºi un scurt
eseu (nu mai mult de o paginã) în
care sã menþioneze de ce a dorit
sã participi la acest program, ce
aºteptãri ºi ce proiecte de viitor are.

Dupã ce vor fi citite toate CVurile ºi eseurile depuse, fiecare elev
va trebui sã participe la un interviu
cu ataºatul cultural american, cele
douã profesoare ºi reprezentanþii
Asociaþiei „Dominou”, cel mai probabil în a treia sãptãmânã din luna
octombrie. Vor fi selectaþi 20 de
elevi care vor face parte din program, iar aceºtia trebuie sã aducã
apoi o adeverinþã de la ºcoalã din
care sã rezulte situaþia absenþelor
pe anul ºcolar anterior. Ei vor fi
felicitaþi în cadrul unei scurte ceremonii, cu participarea unui reprezentant al Ambasadei S.U.A., ºi
vor începe cursurile. La sfârºitul
programului, în decembrie 2017,
absolvenþii vor primi o diplomã prin
care li se va recunoaºte încheierea
cu succes a cursurilor.
LAURA MOÞÎRLICHE
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reprezintã o ameninþare
umane

Comisia Europeanã a transmis recent României douã noi avize motivate privind aplicarea directivei europene ce legifereazã gestionarea deºeurilor (directiva 2008/98/EC) ºi implementarea în legislaþia naþionalã a directivei referitoare
la controlul statului portului (directiva 2013/38/EU).

Comisia solicitã României sã
respecte obligaþiile ce îi revin în
temeiul directivei privind gestionarea deºeurilor. Comisia a constatat cã 109 gropi de gunoi (65 gropi

municipale, 27 gropi industriale
pentru deºeuri periculoase ºi 17
gropi industriale pentru deºeuri nepericuloase) încã reprezintã o ameninþare la adresa sãnãtãþii umane

ºi a mediului, deºi ar fi trebuit închise sau restaurate pânã la data
de 16 iulie 2009. Fondurile UE disponibile pot fi un instrument-cheie pentru rezolvarea acestei probleme. Autoritãþile naþionale trebuie sã
acþioneze într-un termen de douã
luni în acest caz. Totodatã, Comisia a cerut României sã comunice
mãsurile de implementare a directivei privind controlul statului
portului. “În ciuda scrisorii de punere în întârziere transmise în ianuarie 2015, România fie nu a notificat Comisia asupra tuturor mãsurilor naþionale întreprinse, fie nu
a adoptat legislaþia necesarã. România are la dispoziþie douã luni
pentru a informa Comisia cu privire la mãsurile luate pentru implementarea directivei”, se precizeazã într-un comunicat al CE.

67 de cazuri
au fost soluþionate
de statele membre
Comisia Europeanã a adoptat,
în cadrul pachetului lunii septembrie de constatare a încãlcãrii obligaþiilor de cãtre statele membre,
un total de 114 noi decizii (inclusiv 13 avize motivate ºi 3 sesizãri
ale Curþii de Justiþie a Uniunii Europene). De asemenea, Comisia a

decis închiderea a 67 de cazuri
care au fost soluþionate de cãtre
statele membre. Totodatã, Comisia a iniþiat miercuri, 23 septembrie, 40 de proceduri de infringement împotriva mai multor state
membre pentru nerespectarea legislaþiei europene în materie de
azil. Douã dintre aceste decizii
privesc Romania, pentru mai multe informaþii vã rugãm consultaþianunþul de presã.

Protocol în domeniul agricol Începând de astãzi, Sergiu Manea devine CEO al BCR
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
reprezentatã de Mihail-Spãtãrelu Puþintei, în calitate de
director general, a semnat un nou Protocol de cooperare cu
Agenþia pentru Pieþele Agricole din Polonia, reprezentatã
de Rados³aw Szatkowski în calitate de Preºedinte.
Evenimentul s-a desfãºurat la
Poznan, Polonia,în cadrul conferinþei organizate de cãtre ARR în
vederea celebrãrii a 25 de ani de
activitate în sectorul agricol ºi sa bucurat de prezenþa unor reprezentanþi ai sectorului agroalimentar din Polonia, reprezentanþi ai
agenþiilor de plãþi din Uniunea Europeanã aflate în strânsã colaborare cu ARR, precum ºi din cadrul unor companii agroalimentare din Polonia ºi din strãinãtate.
„Semnarea noului protocol extinde colaborarea dintre cele douã
instituþii pe o perioadã de 4 ani,
parteneriatul fiind orientat spre realizarea unor schimburi de informaþii ºi bune practici cu privire la
procedurile de autorizare, efectua-

re ºi contabilizare a plãþilor efectuate din FEGA ºi FEADR, promovarea produselor agricole în
Uniunea Europeanã ºi în þãrile terþe, programele naþionale de sprijin implementate în conformitate
cu legislaþia europeanã, aspecte ce
vizeazã controalele ex-ante, precum ºi alte domenii de interes comun”, precizeazã reprezentanþii
APIA.
Continuarea relaþiilor bilaterale
dintre cele douã instituþii reconfirmã importanþa cooperãrii în scopul intensificãrii capacitãþii instituþionale de a identifica cele mai bune
instrumente în vederea îndeplinirii
cerinþelor impuse la nivel european
în contextul implementãrii noii Politici Agricole Comune.

Consiliul de Supraveghere al BCR l-a nominalizat pe Sergiu Manea, actualmente Vicepreºedinte Corporate Banking ºi Pieþe de
Capital, drept CEO succesor al lui Tomas
Consiliul de Supraveghere al Bãncii Comerciale Române (BCR) l-a nominalizat pe Sergiu Manea, actualmente Vicepreºedinte pentru Corporate
Banking ºi Pieþe de Capital, drept CEO succesor al
lui Tomas Spurny. Mandatul face obiectul aprobãrii de cãtre Banca Naþionalã a României. Tomas
Spurny a decis sã demisioneze ºi sã pãrãseascã
poziþia de CEO la sfârºitul lunii septembrie 2015,
dând curs altor oportunitãþi profesionale.
Tomas Spurny a îndeplinit responsabilitãþile de
CEO pe parcursul ultimilor trei ani ºi jumãtate, cu mandatul de a gestiona un amplu proces de restructurare ºi redresaTomas Spurny: “Sunt profund
recunoscãtor întregii echipe a
BCR, care a trecut printr-o perioada foarte dificilã, pe parcursul cãreia am reuºit împreunã sã redresãm compania cãtre profitabilitate
ºi sã construim bazele pentru un
viitor de succes. În ceea ce mã
priveºte, dupã ce mi-am petrecut
peste jumãtate din cariera mea profesionalã în diverse poziþii manageriale în strãinãtate, aºtept cu nerãbdare sã mã întorc la Praga, oraºul meu de origine, unde am decis
sã dau curs unei alte oportunitãþi
de a ocupa o poziþie managerialã”.

Spurny. Tomas Spurny a decis sã pãrãseascã
poziþia de CEO la sfârºitul lunii septembrie
2015, dând curs oportunitãþii de a ocupa o
poziþie managerialã în þara sa de origine.

re financiarã a bãncii. Începând
de astãzi, Sergiu Manea va deveni succesorul sãu în poziþia de
CEO al BCR.

“Încã de la început
m-am simþit privilegiat”

Sergiu Manea s-a alãturat BCR
odatã cu revenirea sa în România în anul 2012, continuând o
carierã de peste cincisprezece ani
la nivel internaþional, în roluri manageriale de investment ºi corporate banking. În poziþia sa de
Vicepreºedinte acesta a asigurat
conducerea liniei funcþionale
Corporate supervizând diviziile de
servicii bancare pentru companii mari, reþeaua de centre comerciale dedicate companiilor

mici ºi mijlocii, investment banking, pieþe de
capital, trazacþii bancare & finanþarea comerþului, sector public & finanþarea infrastructurii.
“Încã de la început mam simþit privilegiat datoritã energiei, satisfacþiei ºi mândriei pe care
am avut ocazia sã le trãiesc alãturi de colegii
mei ºi de clienþii BCR. În
acest moment mã simt
cu atât mai privilegiat ºi
mai stimulat de mandatul de a conduce banca
într-un nou ciclu de
dezvoltare, urmând unui
progam de redresare derulat cu succes...”, a declarat Sergiu Manea.
Andreas Treichl, CEO al Erste Group: “Tomas Spurny a asigurat conducerea bãncii într-o perioadã crucialã pentru BCR. Au
fost perioade pline de provocãri,
însã el a gestionat cu succes unul
dintre cele mai complexe procese
de restructurare de pe piaþa bancarã româneascã. În acelaºi timp,
suntem deosebit de încântaþi sã
anunþãm numirea lui Sergiu Manea
drept CEO al BCR. El a avut o contribuþie majorã la redresarea bãncii
ºi avem totalã încredere în capacitatea sa de a conduce întreaga echipã a BCR, continuând eforturile de
a consolida poziþia BCR de lider al
sectorului retail ºi corporate”.
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La
La Facultatea
Facultatea de
de Drept
Drept s-a
s-a deschis,
deschis,
oficial,
noul an
an universitar
universitar
oficial, noul
Ieri, într-un cadru festiv, în „Aula Magna”
a Facultãþii de Drept ºi a Facultãþii de ªtiinþe
Sociale a avut loc deschiderea oficialã a noului an universitar. Pânã în urmã cu câteva zile,
cele douã entitãþi de învãþãmânt superior erau
constituite într-una singurã – Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Sociale. Modificarea nu a
Un auditoriu numeros – studenþi, cadre didactice, pãrinþi –
a þinut sã asiste, ieri, în „Aula
Magna” a Facultãþii de Drept ºi
a celei de ªtiinþe Sociale, la deschiderea oficialã a noului an universitar. În prezidiu, au fost prezenþi prof. univ.dr. Dan Claudiu Dãniºor, rectorul Universitãþii din Craiova, acad. Ion Dogaru, întemeietorul, în 1990, al
Facultãþii de Drept, prof.univ.dr.
Nicolae Popa, fost preºedinte al
Curþii Constituþionale , precum
ºi al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, proaspãtul decan al Facultãþii de ªtiinþe Sociale, conf.univ.dr. Ionuþ Virgil ªerban, ºi
amfitrionul manifestãrii, prof.univ.dr. Sevastian Cercel, decanul Facultãþii de Drept, cel
care a ºi þinut cuvântul de deschidere.

Al treilea an
în „casã nouã”

În 1990, în cadrul Facultãþii de
Litere ºi Istorie a Universitãþii din
Craiova apãrea secþia de Drept,
iar, ulterior, aceasta se va transforma în facultate. «Nu putem
vorbi, astãzi, la deschiderea unui
nou an universitar, fãrã a aminti
de acad. Ion Dogaru, cel care a
pus bazele acestei instituþii. Datoritã prieteniei sale cu invitatul
nostru de onoare, prof.univ.dr.
Nicolae Popa, s-a putut edifica
aceastã facultate. Începem noul
an universitar cu speranþe ºi,
chiar dacã, de câteva zile, suntem

schimbat cu nimic desfãºurarea ulterioarã a
activitãþii, de aceea ºi acþiunea de miercuri sa desfãºurat în parteneriat. Invitat de onoare
a fost prof.univ.dr. Nicolae Popa, Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Craiova, fost
preºedinte al Curþii Constituþionale, precum
ºi al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

structuri independente, vom continua proiectele instituþionale cu
Facultatea de ªtiinþe Sociale. Nu
e puþin lucru sã fii student la
Drept. Aici, de-a lungul anilor, sau format foarte mulþi profesioniºti. Anul acesta, dupã mai mult
timp, ºeful de promoþie a absolvit
cu 10, iar la admitere cea mai
mare notã a fost tot maximã. Avem
un gând ºi pentru studenþii strãini,
fiindcã au ce învãþa de la noi. Este
al treilea an în care „Gaudeamus
Igitur” se aude în acest sediu, unul
nou ºi modern, iar investiþiile vor
continua. Vã urez tuturor, studenþi ºi cadre didactice, un an nou
universitar plin de împliniri!», a
þinut sã precizeze prof.univ.dr.
Sevastian Cercel.

„Vã promitem
cã nu o sã vã
dezamãgim”
Actualul rector al Universitãþii din
Craiova ºi fost decan al Facultãþii
de Drept, prof.univ.dr. Dan Claudiu Dãniºor, prezent la deschiderea
oficialã, a þinut sã le adreseze un
îndemn studenþilor: „Vã promitem
cã nu o sã vã dezamãgim. Cei din
anul I vor gãsi aici posibilitãþi multiple de a învãþa. Se pot dezvolta pe
plan profesional ºi trebuie sã aibã
în vedere cã ei pot schimba România. Este necesar sã înveþe ºi sã înþeleagã cã principiul „justului” este
peste cel al „binelui”. Fiecare crede
cã face bine, însã trebuie ca legea

sã primeze. Voi, studenþii, sunteþi
cei chemaþi sã construiþi elita, deoarece, pânã acum, societatea româneascã, în ultimii 25 de ani, nu a
reuºit. Puteþi face din România o
þarã demnã de Uniunea Europeanã,
bazatã pe o gândire liberã, în care
sã nu mai fie nevoie sã se spunã ce
ºi cum sã se facã”.

Perfecþiunea
generaþiilor

În varã, promoþia 2015 a Facultãþii de Drept a dat, dupã mulþi ani,
un ºef cu media 10 – Maria Dincã.
Dupã numai douã luni, în urma examenului de admitere, Maria Popescu a obþinut aceeaºi notã maximã.
Ieri, aceasta din urmã a fost invitatã
la pupitru, pentru a spune câteva
cuvinte. Vizibil emoþionatã, aceasta
a spus: «Sunt absolventã a Colegiului Naþional „Carol I” ºi cred cã acum
intru în viaþã, alãturi de colegii mei.
ªtiam cã liceul se va termina odatã
ºi odatã, dar eram conºtientã cã procesul de învãþare nu se va finaliza.
Avem, de acum înainte, mai multe

responsabilitãþi, iar libertatea e o provocare”.

Exemplu ºi pentru
alte facultãþi
din þarã

Dar, aºa cum aminteam, invitatul
de onoare, cel care a þinut ºi cursul
de deschidere , a fost prof.univ.dr.
Nicolae Popa. Acesta este nãscut în
Oltenia (1 septembrie 1939, în judeþul Vâlcea) ºi a þinut sã le vorbeascã
studenþilor: „Sunt ºi am fost tot timpul mândru de cele vãzute aici. Este
un model pentru toate facultãþile de
profil din þarã. Chiar le-am spus colegilor de la Facultatea de Drept a
Universitãþii din Bucureºti (acolo
unde este, în prezent, profesor – n.r.)
sã înveþe de aici. Sã lase toate animozitãþile la o parte, mai ales cele
politice, ºi sã se uneascã sã facã ceva
bun. Dragi studenþi, aveþi o ocazie
unicã sã învãþaþi ºi, în primul rând,
sã aplicaþi legea ºi sã þineþi cont de
ea. Sã nu þineþi cont de influenþe, oricare ar fi ele.”

Peste 18.500 de studenþi ai Universitãþii
din Craiova încep anul universitar
Peste 18.500 de studenþi ai Universitãþii din Craiova vor începe astãzi cursurile
noului an universitar. Deschiderea oficialã va avea loc la ora 10.00, în Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova, unde, alã-

Festivitatea va fi urmatã, în
holul central al Universitãþii, de
un spectacol de balet, oferit de
Opera Românã din Craiova,
„Operissima – Let’s dance”, iar
la ora 14.00, în campusul
Facultãþii de Drept, va începe

un concert în aer liber, cu
participarea mai multor interpreþi ºi formaþii de muzicã de
diverse genuri.
Toate facultãþile vor avea
propria deschidere oficialã,
dupã un program stabilit

anterior. Astfel de la ora 13.00,
Facultatea de Agronomie va
deschide anul universitar în
Aula „Buia”, la aceeaºi orã
având loc un eveniment similar
în Aula „Corneliu Andrei Stroe”
a Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport. Tot la ora 13.00,
Facultatea de Litere va deschide anul universitar în Sala
Albastrã.
Startul în 2015-2016 va fi
dat, la Facultatea de Horticulturã, la ora 14.00, tot în Aula
„Buia”, la aceeaºi orã fiind ºi

turi de conducerea instituþiei de învãþãmânt superior, vor fi prezenþi ºi reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale ºi judeþene, ai mediului de afaceri, studenþi ºi
cadre didactice.

debutul la Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor,
în Sala Albastrã, celelalte secþii
ale facultãþii începând festivitãþile de la ora 15.30, în mai
multe sãli, în funcþie de specificul departamentelor. Facultatea
de Mecanicã îºi aºteaptã
studenþii în Amfiteatrul propriu,
de la ora 10.00, iar secþiile
Facultãþii de ªtiinþe Sociale vor
debuta la ora 14.00, în sediul
central al Universitãþii. La
Facultatea de ªtiinþe ale Naturii,
manifestãrile vor începe la 8.30

(informaticã, matematicã) ºi se
vor încheia la 13.00 (chimie,
fizicã, geografie).
Vineri, Facultatea de Inginerie Electricã ºi Facultatea de
Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã îºi vor deschide
porþile, de la ora 10.00, în Aula
„Marius Preda”, respectiv
„Constantin Belea” ºi Sala AK1.
Pe 7 octombrie, Facultatea de
Teologie va inaugura oficial
noul an universitar , la ora
8.00, la Catedrala Mitropolitanã
„Sf. Dumitru”.

8 / cuvântul libertãþii

joi, 1 octombrie 2015

culturã

Institutul
Institutul dede Cercetãri
Cercetãri Socio-Umane
Socio-Umane „C.
„C. S.S. Nicolãescu
Nicolãescu Plopºor”
Plopºor” ––
instituþie academicã la 50
50 dede ani
ani dede activitate
activitate
Înfiinþat la 29 decembrie 1965 prin
hotãrârea Prezidiului Academiei Române, sub denumirea iniþialã de Centrul de Istorie, Filologie ºi Etnografie,
Institutul de Cercetãri Socio-Umane
„C. S. Nicolãescu Plopºor” reprezintã
una dintre instituþiile de cercetare de

renume, care ºi-a câºtigat prestigiul nu
numai pe plan local, dar ºi la nivel naþional ºi internaþional. La ceas aniversar, a fost editat volumul „Repere istorice ºi culturale: aspiraþii, certitudini ºi
perspective”, în care sunt prezentate
repere din existenþa instituþiei.

Îndrumãtori
de excepþie

Înainte de a lansa o invitaþie la
lecturã, trebuie menþionatã apariþia, în anul 2015, la Editura „Sitech” din Craiova, a volumului
„Repere istorice ºi culturale: aspiraþii, certitudini ºi perspective”,
aparþinând autorilor Mihaela Bãrbieru ºi Ileana Cioarec. Însumând
un numãr de 440 pagini, lucrarea
este dedicatã sãrbãtoririi a 50 de
ani de la înfiinþarea Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu Plopºor” din Craiova.
Volumul este structurat în cinci
capitole, în care sunt abordate aspecte referitoare la istoricul instituþiei sãrbãtorite ºi la activitatea
ºtiinþificã desfãºuratã în cadrul
acesteia. Apariþia beneficiazã de o
bibliografie adusã la zi prin efortul
autorilor ºi a cercetãtorilor din cadrul acestei instituþii academice.

O jumãtate de veac
de existenþã
neîntreruptã

Înfiinþat în urmã cu 50 de ani,
prin hotãrârea Prezidiului Academiei Române din 29 decembrie
1965 ºi datoritã demersurilor oficiale fãcute de C. S. Nicolãescu
Plopºor, Institutul de Cercetãri
Socio-Umane reprezintã una dintre instituþiile de cercetare de renume, care ºi-a câºtigat prestigiul
nu numai pe plan local, dar ºi la
nivel naþional ºi internaþional.
Funcþionând, iniþial, în clãdirea
Palatului fostei Bãnci a Comerþului
(situatã în strada „A. I. Cuza” nr.
7), în timp, instituþia ºi-a schimbat,
atât locaþiile, cât ºi denumirile: Centrul de Istorie, Filologie ºi Etnografie (1965-1970), Centrul de ªtiinþe
Sociale (1970-1990), Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu Plopºor” (din 1990 pânã

în prezent).
În aproximativ 25 de pagini din
cuprinsul volumului (capitolele II
ºi III), autorii prezintã anii de început ai Institutului, definit de ctitorul sãu ca „tânãr vlãstar al
Academiei, altoi de viaþã ºi de roadã nouã, pe buturuga strãveche,
cu rãdãcini adânc înfipte în pãmântul ºi sufletul iubitei noastre
patrii”, cât ºi structura internã a
acestuia începând de la înfiinþare
pânã în prezent. De la câþiva „cercetãtori cu oarecare experienþã, nu
prea vârstnici” ºi tineri, „mulþi dintre aceºtia abia pãrãsind bãncile
facultãþilor”, colectivul de cercetare numãrã, în prezent, 22 de cercetãtori ºtiinþifici (trei cercetãtori
ºtiinþifici I, un cercetãtor ºtiinþific
II, 17 cercetãtori ºtiinþifici III, un
documentarist) ºi patru personal
auxiliar (contabil, bibliotecar, administrator, femeie de serviciu).

Cartea a înnobilat
întotdeauna

În anul 1990, Institutul a fost
organizat pe patru sectoare: sectorul de istorie-arheologie, sectorul de etnografie, filologie ºi
folclor, sectorul de economie-sociologie ºi sectorul de filosofie.
În anul 2012, în urma reorganizãrii instituþiei, în cadrul acesteia funcþioneazã douã sectoare:
sectorul de istorie-arheologie ºi
sectorul de etnografie, filologie
ºi filosofie. Biblioteca Institutului deþine un impresionant fond
de carte: 85.000 de cãrþi, 882 de
cãrþi rare, dintre care 468 incluse în patrimonial cultural naþional ºi 150.0000 de periodice,
fond monografic de peste 1.000
de titluri cu lucrãri tipãrite în Oltenia ºi în þarã.

Un capitol special al lucrãrii (capitolul IV) este dedicat activitãþii
ºtiinþifice desfãºurate în cadrul Institutului. Sub directa îndrumare a
întemeietorului sãu, prof. univ. dr.
C. S. Nicolãescu Plopºor (19651968), ºi apoi a celorlalþi directori
– prof. univ. dr. Gheorghe Ivãnescu (1968-1971), prof. univ. dr.
Dumitru ªandru (1971-1972),
prof. univ. dr. Traian Lungu (19721973), prof. univ. dr. docent Titu
Georgescu (1973-1975), prof. univ.
dr. Constantin Bãrbãcioru (19751979), prof. univ. dr. Ion Pãtroi
(1997-1990), prof. univ. dr. Gheorghe-Mihai Popilian (1990-1998),
prof. univ. dr. Vladimir Osiac
(1998-2001), prof. univ. dr. Cezar
Avram (2001-prezent) – colectivele de cercetãtori au studiat ºi valorificat imensul tezaur arheologic,
arhivistic, lingvistic ºi etnografic
existent în regiunea Olteniei.
În decursul timpului, au fost
demarate ºi finalizate teme de cercetare importante privind evoluþia
culturilor comunei primitive, civilizaþia geto-dacã, permanenþa poporului român pe acest teritoriu,
evenimente din istoria medie, modernã ºi contemporanã a României,
cultura ºi mentalitatea popularã din
spaþiul oltenesc, aspecte ce þin de
istoria localitãþilor din judeþele Dolj,
Olt, Vâlcea, Mehedinþi ºi Gorj. În
prezent, dupã cum noteazã autorii, cercetarea se efectueazã pe
bazã de granturi ºi programe de
cercetare aprobate de prezidiul
Academiei Române.

Recunoaºtere
academicã
Rezultatele cercetãrilor au fost
concretizate în publicarea de studii, articole ºi lucrãri ºtiinþifice de
mare anvergurã. Bilanþul ultimilor
cinci ani evidenþiazã calitatea profesionalã a cercetãtorilor. Astfel, în
anul 2010 s-au publicat 15 cãrþi, 101
articole ºi s-a participat cu 90 de
comunicãri la conferinþe ºi simpozioane ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale. Anul urmãtor au vãzut
lumina tiparului 17 cãrþi, 63 de articole ºi au fost susþinute 48 de comunicãri ºtiinþifice. În anul 2014,
numãrul cãrþilor publicate a ajuns
la 21, studiile ºi articolele au însumat 68 de apariþii, iar comunicãrile
susþinute la simpozioane internaþionale au fost în numãr de 109.
În viaþa culturalã ºi ºtiinþificã
a Olteniei, un rol important l-au
avut revistele editate de Institut:
„Arhivele Olteniei”, serie nouã,
„Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane «C. S. Nicolãescu Plopºor»” ºi „Hispanica
felix”, toate acreditate CNCIS
ºi incluse în baze de date internaþionale.
Autorii volumului pun în evidenþã faptul cã înaltul profesionalism al echipei de cercetãtori
de la Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu
Plopºor” a primit recunoaºtere
academicã. Dintre lucrãri amintim: Cezar Gabriel Avram,
„Deceniul stalinist. Colectivizarea în faþa istoriei”, Premiul
„Mihail Kogãlniceanu” al Academiei Române; Dinicã Ciobotea,
„Istoria moºnenilor I-1 (18291912)”, Premiul „Nicolae Bãlcescu” al Academiei Române;

Ceauºescu Anca, „Aºezãrile rurale din Câmpia Bãileºtiului (cu
elemente de etnografie)”, Premiul
„Simion Mehedinþi” al Academiei
Române; Ileana Cioarec, „Boierii Glogoveni”, Premiul Academiei
Române „Nicolae Bãlcescu”; Dãniºor Gheorghe, „Filisofia dreptului. Marile curente” (coautor),
Premiul „Simion Bãrnuþiu”;
Gheorghe Iordache, „Ocupaþii
tradiþionale pe teritoriul României:
studiu etnologic”, Premiul „Simion
Florea Marian”; Simona Lazãr,
„Sfârºitul epocii bronzului ºi începutul epocii fierului în sud-vestul
României”, Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române; Militaru Ion, „Autonomia umbrei”,
Premiul Academiei Române „Mircea Florian”; Nicolae Mihai, „Revoluþie ºi mentalitate în Þara Româneascã (1821-1848). O istorie
culturalã a evenimentului politic”,
Premiul „Nicolae Bãlcescu” al
Academiei.

Un spirit de echipã

Un merit deosebit al autorilor este
acela de a include în paginile volumului activitatea ºtiinþificã a directorilor instituþiei, a salariaþilor ºi a
colaboratorilor acesteia, precum ºi
a unor personalitãþi din lumea academicã a cãror activitate a însemnat un real sprijin pentru Institut.
Constituindu-se într-o reuºitã
incontestabilã prin prezentarea celor 50 de ani de activitate ºtiinþificã, volumul se prezintã drept un
instrument de lucru pentru cercetãtori ºi cei interesaþi de culturã,
incluzând în paginile sale cuprinsul revistelor editate de instituþia
academicã sãrbãtoritã la cei 50 de
ani de existenþã.
dr. ANCA CEAUªESCU
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Gala
Gala folclorului,
folclorului, la
la Craiova,
Craiova,
în
în numele
numele Mariei
Mariei Tãnase
Tãnase
Pentru al 46-lea an, la Craiova s-a deschis gala
folclorului românesc dedicatã Mariei Tãnase, un
nume cãruia craiovenii i-au arãtat dintotdeauna o
deosebitã preþuire. Cea de-a XXIII-a ediþie a evenimentului are loc în sala mare a Teatrului Naþional „Marin Sorescu” ºi este organizatã de Consiliul
Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. 19
din cei 39 de tineri soliºti vocali ºi instrumentiºti
admiºi la preselecþia naþionalã au pãºit, asearã, pe
scena de concurs, emoþia ºi bucuria lor fiind împãrtãºitã ºi de actriþa Nataºa Raab, care revine, dupã

15 ani, ca prezentatoare a spectacolului. „Este un
eveniment, un adevãrat brand al Cetãþii Bãniei, care
se înscrie în cursa pentru obþinerea titlului de Capitalã Europeanã a Culturii în anul 2021”, a apreciat aceasta Festivalul-concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase”.
Sãrbãtoarea folclorului continuã astãzi cu spectacolul-concurs, iar mâine, cu Gala Laureaþilor. Multrâvnitul Trofeu, în valoare de 2.000 de euro, va ajunge la… cine meritã, au dat asigurãri membrii juriului prezidat de prof. univ. dr. Niþã Frãþilã, de la
Academia de Muzicã din Novi Sad (Serbia).
blului Folcloric „Maria Tãnase” din
Craiova, sub conducerea maestrului Nicu Creþu – aflat în aceastã ipostazã la 21 din cele 23 de ediþii ale
Festivalului „Maria Tãnase”.
„Aº vrea o mostrã de aplauze
olteneºti!”, s-a adresat publicului,
în deschidere, prezentatoarea Nataºa Raab. „De ce vã cer acest
lucru? Pentru cã toþi concurenþii
vã vãd ºi vã aud pe monitoarele din
culise ºi au nevoie de încurajãri.
Sunt tineri ºi bat la porþile afirmãrii. Iar cine trece prin acest festival sigur va avea un drum netezit
spre afirmare”, a adãugat aceasta.
A „spart gheaþa” un tânãr de 19 ani
din Argeº, Precup Valentin, interpret la caval ºi fluier, urmându-i,
asearã, ºi patru dintre cei ºapte
concurenþi care reprezintã Doljul.

„Aº vrea o mostrã
de aplauze olteneºti!”
O salã plinã de iubitori ai muzicii
populare româneºti i-a primit asearã, în aplauze, pe artiºtii care au
urcat pe scena acestei a XXIII-a
ediþii a festivalului, fie mai tineri, care
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Premii de peste 7.000 de euro
bat la porþile afirmãrii ºi pentru care
un premiu obþinut la Craiova înseamnã o carte de vizitã în viitoare
carierã, fie deja consacraþi. Douã
orchestre le-au „þinut isonul”: cea a
Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, condusã
de Viorel Leancã, ºi cea a Ansam-

„Juriul este format din mari personalitãþi. Iar cei care au fost selecþionaþi pentru a intra în aceastã
ediþie îºi vor aminti cu mare plãcere cã au fost selectaþi de un juriu cu
adevãrat prestigios”, a mai spus
Nataºa Raab. În alegerea celor mai

bune voci, acesta va þine seama de
calitatea interpretãrii, de autenticitatea ºi de valoarea artisticã a pieselor, de þinuta scenicã, de frumuseþea ºi autenticitatea costumului popular al interpretului. ªi directorul
festivalului, Amelia Etegan, totodatã manager al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, a subliniat profesionalismul membrilor juriului. «Festivalul „Maria Tãnase”
înseamnã foarte mult pentru mine
ºi pentru echipa noastrã de proiect.
Mulþumesc tuturor acelora care sau implicat, de-a lungul vremii, în
realizarea lui», a adãugat aceasta.
Evenimentul continuã astã-searã, de la ora 18.30, cu încã un spectacol-concurs, iar mâine, 2 octombrie, de la aceeaºi orã, cu Gala Laureaþilor. Valoarea totalã a premiilor
care vor fi decernate se ridicã la
peste 7.000 de euro, sumele fiind
brute ºi acordându-se în lei, la cursul oficial al BNR din ziua premierii. Numai Marele Premiu – Trofeul

„Maria Tãnase” valoreazã 2.000 de
euro! La cele douã secþiuni, soliºti
vocali ºi soliºti instrumentiºti, vor
fi înmânate Premiul I – 1.000 de
euro, Premiul al II-lea – 750 de euro
ºi Premiul al III-lea – 500 de euro.
Juriul va acorda, de asemenea, Premiul Special pentru tinereþe sau
costum (250 euro) ºi Premiul Special pentru autenticitate, interpretare ºi þinutã scenicã (250 euro).
Publicul, la rândul sãu, va nominaliza solistul favorit prin vot pe buletine special concepute, rezultatul determinând acordarea Premiului de
Popularitate (250 euro).
***
Cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalului „Maria Tãnase” se desfãºoarã sub egida Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã a Culturii
2021” ºi este preluatã ºi transmisã, în calitatea de partener media
principal, de Favorit – televiziunea
care aduce în prim-plan unele dintre cele mai importante evenimente folclorice din þarã.

Invitaþi în recital:
Maria Ciobanu ºi Ionuþ Dolãnescu, Victoriþa Lãcãtuºu, Ion Drãgan, Olguþa
Berbec, Marioara Man Gheorghe, Georgeta Chiþoran, Diana Cãlinescu, Alina
Cristina Bâcã, Robert Târnãveanu, Cristian Pomohaci, Maria Golban ªomlea,
Elena Jurjescu Todi, Stana Stepanescu, Leontin Ciucur, Constantin Chisãr.

Concurenþii din aceastã searã:

Piþigoi Mihaela Lucia (caval ºi fluier) – Argeº; Anghel George Cristian
(voce), Cãlin Corina Mihaela (voce), Vlad Alina Florentina (voce) – Dolj;
Oºlobanu Sânziana (voce) – Neamþ; Pârcãlãbescu Marin Robert (vioarã) –
Vâlcea; Moiceanu Alexandra Nicoleta (voce) – Dâmboviþa; Strejescu ªtefania (voce), Lungu Gabriel (voce) – Olt; Mârza Mãdãlina Ancuþa (voce) –
Cluj; Popescu Dumitru Rãzvan (nai), Stângã Roxana (voce), Soreanu Adriana Maria (voce) – Gorj; Bogdan Ioana (voce), Olariu Claudia (voce) –
Sibiu; Ursachi Liliana Justina (voce) – Suceava; Ion Opriºan Ana Maria
(voce) – Mehedinþi; Nicolaevici Lavinius (clarinet) – Serbia; Tomoni Cristian Petriºor (voce) – Timiº; Pumnea Ionuþ (voce) – Braºov.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã solistele de muzicã popularã, la
costumul lor, au pantofii cu toc cui, ar
trebui, Popescule, ca ºi soliºtii, la costumul lor popular, sã poarte papion.

Expoziþie de fotografie Albert
Dobrin, la Galeria „Vollard”
Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova va
organiza mâine, 2 octombrie,
ora 18.00, în Galeria „Vollard”, vernisajul expoziþiei
„Peoples between Life and
Still Life”, cuprinzând fotografii de Albert Dobrin.
Nãscut în Craiova, acesta
este student la Universitatea
de Arhitecturã „Ion Mincu”
din Bucureºti. Fotografiile lui
au apãrut în publicaþii precum „Prãvãlia culturalã”
(www.pravaliaculturala.ro)
ºi „Directa” (Spania), dar ºi pe site-uri de sport. În luna august a acestui
an a câºtigat Premiul al II-lea la concursul „Bucureºtiul meu”. Potrivit
reprezentanþilor instituþiei-gazdã, Albert Dobrin va expune la „Vollard” 22
de imagini alb-negru: portrete ºi scene de viaþã, forme ºi structuri geometrice, elemente din magia teatrului. Intrarea publicului este liberã.

Proiectul „Cãrticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei” continuã
Secþia pentru Copii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” continuã proiectul „Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai mãricei” în perioada 12 octombrie 2015 – 17 iunie 2016, în Ludoteca instituþiei. „Proiectul
este creat cu scopul de a atrage copiii cãtre lecturã, dar ºi de
a-i sprijini sã-ºi
formeze personalitatea încã de la vârste
fragede”, precizeazã
reprezentanþii bibliotecii doljene. Înscrierile, venite din
partea cadrelor
didactice, se vor face
la Secþia pentru
Copii ºi Tineret
începând de astãzi,
între orele 9.00 ºi
18.00.
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Donald Tusk: Anexarea
Crimeii de cãtre Rusia,
printre principalele
provocãri cu care
se confruntã Europa
Anexarea prin forþã de cãtre
Rusia a peninsulei Crimeea constituie o încãlcare a Cartei ONU ºi una
dintre principalele provocãri cu care
se confruntã la ora actualã Europa,
provocãri “nemaivãzute ºi nemaiauzite timp de decenii”, a declarat
preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk. “Liderii europeni trebuie sã caute rãspunsul la consecinþele modificãrii prin forþã a frontierelor pe continentul european,
care au avut loc în Ucraina prin încãlcarea Cartei ONU”, a spus preºedintele Consiliului European în
discursul pe care l-a susþinut în
cadrul sesiunii Adunãrii Generale a
ONU. Alte provocãri sunt, în opinia lui Tusk, rãzboaiele care au loc
la sud ºi la est de frontierele Europei, criza refugiaþilor, atacurile teroriºtilor pe teritoriul european ºi
dificultãþile economice cu care se
confruntã unele þãri-membre ale
UE. Însã, a dat asigurãri Donald
Tusk, Europa continuã sã fie ataºatã valorilor ºi obiectivelor sale, ºi
nu se va abate niciodatã de la cursul sãu, în pofida acestor provocãri. Anexarea Crimeii a fost menþionatã în discursul sãu la ONU ºi
de cãtre preºedintele SUA, Barack
Obama, care a criticat anexarea ºi
violenþele ulterioare din estul Ucrainei, aminteºte agenþia de presã
ucraineanã.

Cel mai bãtrân refugiat
din Germania este un afgan
în vârstã de 110 ani,
surd ºi orb
Cel mai bãtrân refugiat din Germania are 110 ani, este surd ºi orb
ºi a ajuns marþi în Bavaria, dupã
ce a fugit din Afganistan. Poliþia
germanã a confirmat ieri informaþiile prezentate de postul de radio
“Bayerische Rundfunk”, potrivit
cãrora o familie de patru generaþii
a sosit la Passau. Autoritãþile germane nu au menþionat însã vârsta
exactã a bãrbatului. Potrivit postului de radio, bãrbatul în vârstã de
110 ani, surd ºi orb, ar fi traversat
miile de kilometri care separã Afganistanul de Germania împreunã
cu fiica sa, care are 60 de ani, ºi
alþi nouã membri ai familiei. Bãrbaþii l-au cãrat pe bãtrân o parte
din drum. Cãlãtoria a durat în total
o lunã. Familia a decis sã pãrãseascã provincia afganã Baghlan dupã
moartea a trei dintre fiii bãtrânului, asasinaþi de talibani. Germania
se confruntã cu un numãr mare
de refugiaþi, ministrul de Interne,
Thomas de Maiziere, evocând un
“record pentru luna septembrie”.
În ultimele zile, “8.000, 9.000,
10.000 de refugiaþi au sosit zilnic”,
a precizat el. Situaþia la Passau ºi
Rosenheim, douã puncte de intrare în Bavaria, a devenit “dramaticã”, potrivit Guvernului regional.
În septembrie, 169.400 de refugiaþi au sosit în landul Bavaria.
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Forþele aeriene ruseºti au început
atacurile asupra poziþiilor SI în Siria
Avioane ale Forþelor Aeriene ºi Spaþiale ale Federaþiei
Ruse au început ieri atacurile
þintite asupra poziþiilor grupãrii jihadiste Statul Islamic de pe
teritoriul Siriei, a anunþat Ministerul Apãrãrii rus. “În conformitate cu decizia Comandantului Suprem al Forþelor
Armate ale Federaþiei Ruse,
Vladimir Putin, avioane ale Forþelor Aeriene ºi Spaþiale ale Federaþiei Ruse au început operaþiunea aerianã prin atacuri þintite asupra obiectivelor de la
sol ale grupãrii Statul Islamic
în Republica Arabã Siria”, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al
Ministerului Apãrãrii al Rusiei,
general-maiorul Igor Konaºenkov. Konaºenkov a precizat, de asemenea, cã
ministrul apãrãrii rus, Serghei ªoigu, i-a anunþat
pe colegii din cadrul Organizaþiei Tratatului de
Securitate Colectivã (OTSC) în legãturã cu
faptul cã în timpul operaþiunii avioane ruse întreprind lovituri aeriene asupra tehnicii militare, mijloacelor de transport, depozitelor de
arme, muniþii ºi combustibil care aparþin teroriºtilor grupãrii Statul Islamic în Siria. Anterior, oficiali ruºi au cerut ca avioanele americane de rãzboi sã pãrãseascã imediat spaþiul
aerian sirian. Oficialul american a declarat pentru Fox News cã diplomaþii ruºi au transmis

un demers oficial în care cer ca aeronavele
americane sã pãrãseascã Siria, adãugând cã
avioanele de rãzboi ruse survoleazã în prezent
teritoriul sirian. Surse militare americane au
precizat însã pentru Fox News cã avioanele
SUA nu vor da curs cererii formulate de ruºi.
“Nu existã nimic care sã indice cã ne schimbãm operaþiunile deasupra Siriei”, a declarat
un oficial de rang înalt din domeniul apãrãrii.
“Am avut toate indiciile în ultimele sãptãmâni
cã (ruºii) vor face ceva, þinând cont de consolidarea prezenþei militare ruse în Siria”. Demersul Moscovei reprezintã o escaladare ma-

jorã a tensiunilor dintre cele
douã þãri ºi intervine la scurt
timp dupã ce Consiliul Federaþiei a aprobat, ieri, în unanimitate, cererea preºedintelui rus
Vladimir Putin de a folosi forþele armate ruse în strãinãtate.
Rusia ºi-a consolidat recent prezenþa militarã în Siria, inclusiv
cu tancuri ºi avioane de rãzboi,
Vladimir Putin argumentând cã
numai forþele preºedintelui Bashar al-Assad sunt capabile sã-i
înfrângã pe jihadiºti. Rusia, Iranul, Irakul ºi Siria au creat recent un centru de informaþii la
Bagdad, pentru a coordona lupta împotriva grupãrii teroriste
Stat Islamic (SI). Principalele
obiective ale centrului de informaþii sunt sã ofere date despre numãrul militanþilor SI, armamentul lor ºi deplasãrile pe
care le fac. Noul centru va deveni funcþional
în octombrie sau noiembrie ºi va fi condus de
ofiþeri ruºi, sirieni, irakieni ºi iranieni, prin rotaþie, câte trei luni. Pentagonul anunþase marþi
cã militarii americani ºi ruºi încep sã discute
despre activitãþile lor împotriva grupãrii teroriste Statul Islamic în Siria, dupã ce secretarul
american al Apãrãrii, Ashton Carter, a ordonat
deschiderea unor linii de comunicaþii în acest
sens, “în vederea evitãrii unor incidente sau
accidente armate”.

G7 ºi þãri din zona Golfului Persic vor oferi ONU
1,8 miliarde de dolari pentru ajutarea refugiaþilor
Þãrile puternic industrializate din
Grupul G7 ºi unele state din zona
Golfului Persic au promis 1,8 miliarde de dolari agenþiilor ONU care
gestioneazã criza refugiaþilor din
Orientul Mijlociu. Anunþul a fost
fãcut cu ocazia Adunãrii Generale
ONU, dupã ce secretarul general

al Naþiunilor Unite, Ban Ki-moon,
a avertizat cã bugetul pentru operaþiuni umanitare este limitat. Banii vor ajunge la Agenþia ONU pentru Refugiaþi ºi la Programul Alimentar Mondial, a declarat FrankWalter Steinmeier, ministrul de
Externe al Germaniei, þarã care

deþine în prezent preºedinþia G7.
O parte din fonduri vor fi donate
þãrilor care se confruntã cu un
numãr mare de refugiaþi - Turcia,
Liban ºi Iordania, a spus Steinmeier. “În actualul context, comunitatea internaþionalã are obligaþia de
a se asigura cã situaþia nu se agra-

veazã”, a argumentat ºeful diplomaþiei germane. Din organizaþia G7
fac parte Marea Britanie, Canada,
Germania, Franþa, Italia, Japonia
ºi Statele Unite. În afarã de G7, la
efortul financiar vor contribui Kuwait, Arabia Sauditã, Emiratele
Arabe Unite ºi Qatar.

Austria estimeazã cã refugiaþii o vor costa
peste 12 miliarde de euro în urmãtorii cinci ani
Austria va trebui sã aloce
pânã în anul 2019 circa 12,3
miliarde de euro pentru întreþinerea ºi integrarea refugiaþilor,
se aratã într-un raport întocmit
de guvernul de la Viena. Conform documentului, se estimeazã cã pânã la sfârºitul acestui an
vor prezenta cereri de azil în
Austria circa 85.000 de imigranþi, iar anul viitor alþi
130.000, dar dintre toþi aceºtia
doar aproximativ 50.000 ar urma
sã primeascã un rãspuns favorabil. În luna septembrie au intrat
pe teritoriul austriac aproape
200.000 de refugiaþi, care anterior au traversat Ungaria, dar numai 8.000 dintre ei au cerut azil
autoritãþilor de la Viena, ceilalþi
continuându-ºi cãlãtoria cãtre
Germania. ªi pentru luna august
numãrul cererilor de azil primite
de guvernul austriac se cifreazã
tot la aproximativ 8.000. Potrivit documentului citat, numai în-

treþinerea refugiaþilor (cazare ºi
hranã) va costa guvernul austriac anul viitor circa 420 de
milioane de euro, alte 145 de
milioane urmând sã fie alocate
pentru mãsurile de integrare,
cum ar fi cursurile de limba germanã sau programele de pregãtire profesionalã. Postul ORF a
remarcat faptul cã pânã în prezent guvernul austriac a încercat sã minimalizeze impactul
economic rezultat în urma sosirii masive a imigranþilor, mai ales
þinând cont de faptul cã acest
aflux a condus ºi la o creºtere a
popularitãþii partidului de extremã-dreapta FPO. Cu un discurs
ostil refugiaþilor, aceastã formaþiune a obþinut duminicã 31% din
voturi la alegerile regionale din
statul federal Austria Superioarã, procent dublu faþã de cel de
la scrutinul din 2009. Problema
refugiaþilor dominã ºi campania
electoralã pentru alegerile regio-

nale de la Viena, scrutin ce va
avea loc pe 11 octombrie. Partidul social-democrat SPO guverneazã capitala austriacã de la
sfârºitul celui de-al Doilea Rãz-

boi Mondial, dar ultimele sondaje aratã cã FPO depãºeºte 30%
în intenþiile de vot, fiind cu numai câteva puncte procentuale
în urma social-democraþilor.
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Anunþul tãu!
DUICÃ LIDIA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Spãlãtorie ºi vulcanizare
auto” propus a fi amplasat în Segarcea,
Str. Republicii, nr.28, Judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova,
Str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la adresa doamnei Duicã Lidia, Str. Deleni, nr. 83, Segarcea, Dolj, în zilele de luni pînã joi, între
orele 08.00-16.30 ºi vineri, între orele
08.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei Pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str.Petru Rareº, nr. 1, fax 0251.419.035, email:
office@apmdj.anpm.ro
CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ titular al proiectului „EXTINDERE
PARCARE AEROPORT CRAIOVA”
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
DOLJ – AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul „EXTINDERE
PARCARE AEROPORT CRAIOVA”
propus a fi amplasat în CRAIOVA, str.
Calea Bucureºti, nr. 325A.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, in zilele de L-V, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 06.10.2015.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
ineri
Luni - V
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.
3 - 4 CAMERE

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

CASE

OFERTE SERVICIU

S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi ambulanþã A2, punct de lucru
Bucureºti. Cerinþele postului: persoanã dinamicã,
amabilã, comunicativã,
sociabilã ºi fãrã prejudecãþi.
Cursuri de ambulanþier sau
experienþa în domeniu,
constituie avantaj. Relaþii la
telefon: 0786/461.687.

CERERI SERVICIU

Restaurantul Portofino Filiaºi angajeazã ospãtari.
Telefon: 0769/177.724.

Restaurant Chinezesc – Þin evidenþã contabilã. APARTAMENTE
Centru Vechi – angajea- Telefon: 0722/943.220; 2 CAMERE
zã ospãtari. Telefon: 0771/215.774.
Amaradiei 2 camere de0726/066.536; 0722/
comandate etaj 1. TeleVÂNZÃRI
892.195.
fon: 0763/857.756.
GARSONIERE
PRESTÃRI SERVICII
Vând apartament 2 caFilmãri foto video de ca- Vând garsonierã cu îm- mere decomandate, militate superioarã la preþuri bunãtãþiri Valea Roºie crocentralã, coloanã apã
avantajoase. Telefon: (Piaþã) Telefon: 0741/ separat, etaj 4/10 - Ciu0766/359.513.
percã. Telefon: 0746/
116.815.
660.001.
Tapiþer la domiciliu. TeleCAMERE
CÃMIN
fon: 0768/623.964;
Vând 2 camere, ultraVând camerã cãmin central, ultralux, A.C.,
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi str. Putnei. Telefon: internet, renovat comla contabilitate. Telefon: 0768/437.838; 0763/ plet. Telefon: 0762/
506.962.
109.595.
0722/943.220.

VÂND casã urgent, Catargiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªoseaua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon: 0722/
297.009.
Vând Han - 5 camere, magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Roºiile, sat Româneºti, judeþul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.

Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp,
livadã 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
lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Telefon: 0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3 camere, beci ,
2 sãli lungime 30 m, mobilatã, teren 5000 mp cu spaþiu comercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/455.617.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere ºi
teren 2000 mp, comuna Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi centralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Craiova 5 camere încãlzire
centralã, 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. Telefon: 0764/
271.285.

Vând casã comuna Calo- Vând teren 3000 mp în
pãr nr. 241, teren 2800 mp. satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultraTelefon: 0767/840.722.
central, cu utilitãþi. Preþ
TERENURI
1,5 Euro/mp. Telefon:
Vând teren intravilan, 0763/566.352.
zona Metro, 900 mp, Vând 4200 mp teren intrapreþ negociabil. Telefon: vilan la 7 km de Craiova.
0766/689.036.
Telefon: 0727/884.205.
TEREN Braniºte, zona Vând 3690 mp teren inmânãstirii, 5.000 mp, travilan în Cârcea, Tarlaparcelat. Telefon: 0766/ ua 17. Telefon: 0721/
568.412.
995.405.
Vând 400 ºi 1500 mp Vând 2 loturi 500 mp
Bãile Govora, toate utili- cartier ªimnicu de Jos la
tãþile, împrejmuit, asfalt, DJ, cadastru fãcut. Telângã pãdure. Telefon: lefon: 0744/563.823.
0351/402.056, 0744/ Teren stradal, utilitãþi, 1500
563.640.
mp, Drumul Muntenilor Vând teren între case în Craiova, 40 Euro/mp. TePopoveni 2500 sau 5000 lefon: 0724/228.827.
mp. Telefon: 0744/262.358
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400 Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
mp, com. ªimnicu de
0740/ 887.095.
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
AUTO
Vând teren 1700 mp
ROMÂNEªTI
Centura Nord. Telefon: Vând Logan culoare ro0728/800.447.
ºie, fabricaþie 2008,
Vând teren intravilan 40.000 km parcurºi. Te2800 mp în Craiova. Te- lefon: 0744/780.550.
lefon: 0722/943.220.
Vând Dacia 1300 pentru
Vând teren str. Dobrogei. programul Rabla. 0351/
Telefon: 0761/347.028. 415.713.

SOLENZA – 2004, benzinã, culoare alb, economicã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

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

CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã vaci cu viþel.
Telefon: 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. Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei bucata. Telefon: 0720/
880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãstrare armament, calculator instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã verde, nemontatã, TV color 102 cm, polizor 2500 Waþi, pat mecanic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca, groapã suprapusã, douã locuri. Telefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare marmurã. Telefon:
0722/456.609.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

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,
aragaz 4 ochiuri, calorifere fontã, televizor color, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã 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 sufragerie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, 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 Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã aramã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, presã balotat mase plastice, bicicletã nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
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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,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultracentral. Telefon: 0763/
980.248.
Primesc 2 fete în gazdã, apartament 3 camere mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Inchiriez una camerã la
douã fete studente cu
posibilitãþi de platã, condiþii bloc, zona Materna.
Telefon: 0726/ 497.404.
Primesc în gazdã elevi
sau studenþi exclus familii. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centralã, aer condiþionat. Telefon: 0761/634.437.

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

Închiriez garsonierã parter. Telefon: 0732/
203.089.

MATRIMONIALE

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Vând cãruciar copil, saltea copil, aspirator, sãpun rufe, covoare olteneºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn melaminate. Telefon: 0251/
PIERDERI
531.294.
LUCHICI SRL declarã
Vând maºinã de spãlat,
pierdut certificat constabazin inox, 50 Ron, cãtator emis de ORC
rucior copil 50 Ron. TeleDolj, Legea 359/2004.
fon: 0773/970.204;
Se declarã nul.
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon: 0770/
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)


TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
661.121.
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iarS.R.L.
Cãtre S.C.
nã. Telefon: 0767/
Subsemnatul.................................................................................
153.551.
Vând drujbã electricã Domiciliat în ............................................................................
Einºel lanþ rezervã - 250 Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
lei, pãlãrie fetru 55 nouã vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
50 lei, burtierã fãrã picior la rubrica ...................................... la data de ....................
nouã 20 lei. Telefon: asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
0770/303.445.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând cinci bare cornier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 70 lungi de 2.80 m, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trei foi tablã zincatã 2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m, televizor color Grun- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ding diagonala 70 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: 0770/303.445. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând maºinã de spãlat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dormezã nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
joi, 1 octombrie 2015
Semnãtura:..........................................
0251/428.437.
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Bãtaie în scop umanitar
La Sala Polivalentã se va desfãºura o galã de kickboxing,
iar o parte din suma strânsã de pe bilete va fi destinatã unui copil cu probleme
Power Gym Craiova în colaborare cu fundaþia Anya va organiza, în data de 17 octombrie, prima galã de Kickboxing autohton. Regulamentul de desfãºurare a competiþiei este
împrumutat din K-1. Gala are ºi un caracter
umanitar. 10 procente din suma strânsã de organizatori se va duce cãtre micuþul Edi Suditu. Extrem de isteþ, cu o memorie fantasticã,
la cei patru ani, Eduard Suditu viseazã la ziua
în care va merge la grãdiniþã. Nu îºi doreºte
jucãrii ca orice copil de vârsta lui, vrea doar

sã meargã în picioare ºi nu în genunchi ca
pânã acum. Aºteaptã cu nerãbdare ziua în care
va putea purta ºi el pantofi sau adidaºi. A trecut deja de o intervenþie chirurgicalã vitalã, cea
pe care mulþi medici au privit – o extrem de
riscantã, cea de cavernom de venã portã, varice esofagiene, urmeazã acum rezolvarea
malformaþiei grave de la picioare: artrogripozã
genum recurvatum bilateral, picior varus equin
bilateral, luxaþie ºold bilateral. Printre sportivii
care se vor lupta pentru ca Edi sã poatã merge

sunt Florin Boboc, Cãtãlin Oprea, Alex Lupu,
Diana Belbita sau Ciprian ªchiopu. Oltenia
Power Fight este un brand propriu generat de
experienta cãpãtatã de organizator în urma
organizãrii nenumãratelor gale de arte marþiale
începând cu 2010. Biletele s-au pus în vanzare la casa de bilete a Sãlii Polivalente din Craiova ºi pe internet prin Eventim. Preþul unui
bilet este de 30 de lei. Pentru rezervarea meselor ºi locurilor VIP, doritorii trebuie sã apeleze la 0769.298.872.

ªtiri
Voleibalistele
Craiovei
debuteazã în
Cupa României
Echipa femininã de volei a Craiovei debuteazã astãzi, de la ora
18.30, în Cupa României, întâlnind
pe CSM Lugoj în deplasare. Echipa pregãtitã de Alex Cozma ºi Adrian Popescu va disputa atât turul,
cât ºi returul în Banat, manºa a
doua fiind programatã mâine, de
la ora 17. Cupa României nu este
obiectiv pentru voleibalistele de la
SCMU Craiova, cu atât mai mult
cu cât în urmãtoarea fazã a competiþiei ar întâlni campioana Alba
Blaj, în faþa cãreia ar fi victime sigure. Astfel, dubla cu Lugojul conteazã mai degrabã ca test de pregãtire a campionatului. Celelalte
meciuri din primul tur al Cupei
României se disputã la jumãtatea
lunii noiembrie.

Viitorul,
egal în Belarus
în Youth League
Viitorul a terminat la egalitate în
deplasare, scor 2-2 (1-2), cu formaþia FC Minsk din Belarus, în
prima manºã a turului întâi al UEFA
Youth League, competiþie rezervatã
grupãrilor cu jucãtori sub 19 ani.
Pentru Viitorul au înscris R. Marin
(25 – pen.) ºi Ciobanu (67). Antrenorul Vasile Mãnãilã a folosit
urmãtoarea formulã: Tordai - Rogoza (Cãpuºã 88), Ghiþã, Kilyen,
Panait - R. Marin, Nedelcu, Casap
- Ciobanu, Fl. Coman (Ene 67),
Cicaldãu (Grecu 75). Meciul retur
se va disputa la Ovidiu, la 21 octombrie, de la ora 18.

Simona Halep, eliminatã dupã
ce a condus cu 5-1 în decisiv
Jucãtoarea de tenis Simona
Halep, locul 2 WTA ºi cap de serie numãrul 1 a fost eliminatã în
optimile de finalã ale turneului
WTA Premier 5 de la Wuhan (China), dupã ce afost învinsã în trei
seturi, scor 3-6, 6-3, 5-7, dupã

douã ore ºi 18 minute de joc, de
Johanna Konta din Marea Britanie, numãrul 66 WTA. Simona a
revenit de la 0-1 la seturi ºi a condus cu 5-1 în setul decisiv, însã
a avut o cãdere incredibilã, pierzând 6 game-uri consecutive ºi
implicit calificarea. “Simona a jucat incredibil în
unele momente,
dar pe final am
speculat ºansele
pe care le-am
avut” a spus Konta la final, care în
turul anterior trecuse de Viktoria
Azarenka. În sferturi, Konta o va
întâlni pe Venus
Williams, care a
trecut în minimum de seturi de
Carla Suarez Navarro, cea care o
învinsese în turul
anterior pe Monica Niculescu.

Liga Campionilor
Grupa E
FC Barcelona - Bayer
Leverkusen 2-1
Au marcat: Sergi Roberto
80, Suarez 82 / Papadopoulos
22
BATE Borisov - AS Roma
3-2
Au marcat: Stasevici 8,
Mladenovici 12, 30 / Gervinho 66, Torosidis 82.
Clasament: 1. Leverkusen
3p, 5-3, 2. Barcelona 3p, 3-2,
3. BATE 3p, 4-6, 4. Roma 1p,
3-4.

8-0, 2. Pireu 3p, 3-5, 3.
Zagreb 3p, 2-6, 4. Arsenal
0p, 3-5.

Grupa G

Grupa F

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo
Kiev 0-2
Au marcat: Iarmolenko 4,
Junior Moraes 50
FC Porto - Chelsea Londra
2-1
Au marcat: Andre Andre
39, Maicon 52 / Willian 45.
Clasament: 1. Kiev 4p, 4-2
2. FC Porto 4p, 3-2, 3.
Chelsea 3p, 5-2, 4. Maccabi
0p, 0-6.

Bayern Munchen - Dinamo
Zagreb 5-0
Au marcat: Douglas Costa
13, Lewandowski 21, 28, 55,
Gotze 25
Arsenal Londra - Olympiakos Pireu 2-3
Au marcat: Walcott 35,
Alexis Sanchez 65 / Pardo
33, Ospina 40 (aut.), Finnbogason 66.
Clasament: 1. Bayern 6p,

Olympique Lyon - FC
Valencia 0-1
A marcat: Feghouli 42
Zenit Sankt Peterburg KAA Gent 2-1
Au marcat: Dzyuba 35,
ªatov 67 / Matton 56.
Clasament: 1. Zenit 6p,
5-3, 2. Valencia 3p, 3-3, 3.
Lyon 1p, 1-2, 4. Gent 1p,
2-3.

Grupa H

Sport la TV
AS Monaco – Tottenham, Europa League – ora 20 (Dolcesport 1)
Celtic Glasgow – Fenerbahce Istanbul, Europa League – ora 22 (Dolcesport 1, Sport.ro)
Lazio Roma – St. Etienne, Europa League – ora 20 (Dolcesport 2)
Liverpool – FC Sion, Europa
League – ora 22 (Dolcesport 2)
Beºiktaº Istanbul – Sporting Lisabona, Europa League – ora 20
(Dolcesport 3)
PAOK Salonic – Borussia Dortmund, Europa League – ora 22
(Dolcesport 3)
AZ Alkmaar – Athletic Bilbao,
Europa League – ora 20 (Dolcesport 4)
Legia Varºovia – SSC Napoli,
Europa League – ora 22 (Dolcesport 4)
Þara Galilor – Fiji, Cupa Mondialã de rugby – ora 18.45 (Digisport 2)
Franþa – Canada, Cupa Mondialã
de rugby – ora 22 (Digisport 2)
Chekhovskie - Brest, Liga Campionilor la handbal masculin – ora
19 (Digisport 3)
Vojvodina – Porto, Liga Campionilor la handbal masculin – ora
20.30 (Digisport 3)
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Vãtãjelu: „Trebuie sã faci ceva
pentru Craiova înainte sã pleci de aici”
Fundaºul de 22 de ani este conºtient cã
un „leu adevãrat” trebuie sã-ºi facã
datoria faþã de ªtiinþa înainte sã se
gândeascã la un transfer

mic extraordinar pentru echipã:
sã joci o finalã de cupã, sã te baþi
la campionat, sã faci ceva care
sã atragã atenþia ºi oamenilor de
afarã. Eu deocamdatã mã gândesc la Craiova ºi vreau sã facem lucruri mari aici care sã rãmânã în inimile oamenilor, pentru cã au o secetã mare de când
nu au mai gustat ceva mãreþ”, a
declarat Bogdan Vãtãjelu la Oltenia 3TV.
Jucãtorul de 22 de ani a purtat
banderola de cãpitan încã de când
Universitatea era în Liga a II-a,

Dacã Andrei Ivan a afirmat cãºi mai doreºte sã stea doar pânã
în varã la Universitatea Craiova
ºi apoi sã plece în strãinãtate sau
la o echipã din Bucureºti, olteanul Bogdan Vãtãjelu spune cã un
transfer din Bãnie trebuie sã urmeze abia doar dupã o performanþã reuºitã în culorile ªtiinþei.
„Ca orice fotbalist român care
vrea performanþã, îºi doreºte sã
plece afarã, în strãinãtate, dar
asta va veni odatã cu rezultatele
noastre bune. Nu poþi sã pleci de
la Craiova când nu ai fãcut ni-

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

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

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

ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 21

P
24
23
22
20
18
18
16
14
13
13
9
8
5
2

iar recent a fost cãpitan în meciul
de Cupã de la Bacãu.

Zlatinski a fost chemat
la naþionala Bulgariei
Prezenþa constantã în primul
„unsprezece” al Universitãþii
Craiova i-a adus din nou chemarea la lot lui Hristo Zlatinski. Naþionala Bulgariei are progrmate
douã partide în preliminariile
Euro 2016. Va juca pe stadionul
Maksimir din Zagreb împotriva
Croaþiei (10 octombrie) ºi la

Sofia cu reprezentativa statului
Azerbaijan (13 octombrie). Zlatinski va reveni în Bãnie pe 14
octombrie, înaintea duelului cu
FC Botoºani. Mijlocaºul de 30
de ani va lipsi însã ºi la meciul
de duminicã, de la Cluj, deoarece este suspendat.

„Studenþii” alb-albaºtri
deschid anul universitar
Reprezentanþi ai echipei de fotbal Universitatea Craiova vor fi astãzi prezenþi la deschiderea anului

universitar. Astfel, antrenorul Emil
Sãndoi, cãpitanul echipei, Cristian
Bãlgrãdean ºi atacantul Costin Curelea vor fi prezenþi la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport cu ocazia
începerii unui nou an de studii,
dupã care se vor concentra pe antrenamentul de astãzi. Ploile din
ultima vreme au afectat suprafaþa
de joc a arenei „Extensiv”, iar pentru protejarea acesteia oficialii au
cãutat alte soluþii pentru ºedinþele
de pregãtire ale alb-albaºtrilor, Iºalniþa, Mischii sau Cârcea fiind variantele luate în calcul.

Optimile de finalã ale Cupei României

Pandurii întâlneºte din nou pe Dinamo

Ieri, la Casa Fotbalului, s-au stabilit prin tragere la
sorþi optimile Cupei României. Capul de afiº al acestei
faze este meciul dintre Pandurii ºi Dinamo, cele douã
formaþii întâlnindu-se ºi în Cupa Ligii. Programul
meciurilor: CFR Cluj – Viitorul II Constanþa, Astra
Giurgiu – FC Braºov, SC Bacãu – ASA Tg, Mureº,
FCM Baia Mare – Steaua, ACS Poli Timiºoara – Pe-

trolul, Pandurii – Dinamo, Viitorul Constanþa – FC
Botoºani, Concordia Chiajna – CSMS Iaºi. Meciurile
din cadrul optimilor de finalã ale Cupei României vor
avea loc în perioada 27-29 octombrie, pe terenurile
primelor echipe, cu începere de la ora 14.30, cu excepþia celor televizate, programul acestora urmând a
fi stabilit de Comitetul de Urgenþã al FRF.

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

