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Legatã aproape ombilical de Craiova, comuna
Podari rãmâne o interesantã poartã sudicã a ma-
relui municipiu, care place realmente ochiului, in-
suflând mereu un sentiment tonic la fiecare traver-
sare a sa. Fiindcã e o aºezare vie, cu case robuste,
trainice, strãjuite de vegetaþie îngrijitã, artere ra-
diale asfaltate, spaþii comerciale moderne ºi peste
toate o ºcoalã gimnazialã model, din toate puncte-
le de vedere. Pierderea unor mari obiective eco-
nomice, de odinioarã, pe care nu le mai enume-
rãm, n-a “prãbuºit” comuna, deºi i-a afectat sensi-
bil bugetul local, nãruind sute de locuri de muncã.
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Dragnea: Posibilele alianþe
electorale pe care le putem face
– stabilite pânã pe 1 decembrie
Politica privind posibile alianþe pe care

PSD le poate face trebuie finalizatã pânã pe
1 decembrie, a declarat, ieri, preºedintele in-
terimar al partidului, Liviu Dragnea. “Politi-
ca de alianþe sau posibile alianþe pe care le
putem face trebuie finalizatã pânã pe 1 de-
cembrie. Nu putem depãºi 1 decembrie, pen-
tru cã trebuie sã ne stabilim candidaþii pen-
tru fiecare localitate. Cred cã avem suficient
timp, o lunã, o lunã ºi jumãtate este suficient
timp”, a spus Dragnea, cu prilejul Conferin-
þei extraordinare a Organizaþiei Femeilor So-
cial Democrate. El a precizat cã tot mai mulþi
social-democraþi din teritoriu susþin o alianþã
cu UNPR, fiind apreciatã poziþia acestui par-
tid la moþiunea de cenzurã. “Faptul cã UNPR
a stat lângã noi chiar rezistând la toate aceste
presiuni ºi promisiuni a contat foarte mult ºi
din ce în ce mai mulþi colegi în teritoriu ºi
membri spun cã este bine sã facem o alianþã
cu UNPR, adicã o alianþã de centru-stânga sã
fie repusã pe tapet, sã redevinã funcþionalã”,
a afirmat liderul interimar al PSD.

România a plãtit 4,7 milioane
de euro cãtre UE
România a plãtit, ieri, cãtre Uniunea Euro-

peanã 4,7 milioane de euro în cadrul pachetu-
lui de finanþare oferit þãrii în 2009 de creditorii
internaþionali, potrivit datelor Ministerului
Finanþelor Publice (MFP), transmise la soli-
citarea AGERPRES. Aceastã sumã reprezin-
tã doar dobânzi ºi comisioane. De la începu-
tul anului, România a rambursat peste 1,8
miliarde euro cãtre Fondul Monetar Interna-
þional, Banca Mondialã ºi UE, iar, pânã în
2023, þara mai are de platã mai mult de 4,88
miliarde de euro. Datoria cãtre FMI a fost
stinsã în februarie 2015, când s-au plãtit 165
de milioane de euro. Cãtre aceastã instituþie
România a rambursat, în total, aproximativ
2,49 miliarde de euro. Astfel, restul sumei rã-
mase, de peste 4,8 miliarde euro, trebuie plãtitã
cãtre Banca Mondialã ºi Comisia Europeanã.
Graficul MFP aratã cã 2015 a reprezentat vâr-
ful de platã pentru împrumut, respectiv 1,8
miliarde de euro, dar mai sunt încã trei plãþi
mari în 2017, 2018 ºi 2019. În 2017, România
are de achitat peste 1,2 miliarde de euro, în
2018 – 1,4 miliarde ºi în 2019 – un miliard.
Anul acesta, din 1,83 miliarde euro, mai sunt de
platã 33,5 milioane de euro cãtre Banca Mon-
dialã ºi Comisia Europeanã. În anul 2009, Ro-
mânia a parafat un împrumut stand-by pe 24
de luni în valoare de 12,95 miliarde de euro cu
FMI, parte a unui pachet de sprijin de 19,95
miliarde acordat de FMI, UE ºi BM. Prin acest
aranjament, România a intrat în posesia a ºapte
dintre cele opt tranºe prevãzute, în sumã de
10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliar-
de euro). Cea de-a opta tranºã a fost considera-
tã, la solicitarea autoritãþilor române, de tip
preventiv ºi, în contextul evoluþiilor macroe-
conomice favorabile, nu a fost utilizatã.

Persoanele care reclamã Consiliului
Concurentei, cu dovezi, cã o anumitã fir-
mã sau mai multe încalcã Legea Concu-
renþei pot beneficia de recompense de
pânã la 1% din amenda aplicata firmei,
dar nu mai mult de 100.000 euro.

Consiliul Concurenþei vrea sã aducã
un amendament la actuala Lege a Con-
curenþei prin care aceastã mãsurã sã poa-
tã fi aplicatã. „Propunerea noastrã este
cã cei care vin cu o sesizare care se do-
vedeºte corectã dupã aceea, deci cei care
ne dau informaþii despre o practicã anti-
concurenþialã sã fie recompensaþi.
Aceasta, bineînþeles, dupã ce se dove-
deºte cã informaþiile oferite sunt corecte
ºi instanþa confirmã cã, într-adevãr, fir-
ma aceea a încãlcat legea. Cel care a fã-
cut sesizarea ar putea sã primeascã pânã
la 1% din cuantumul amenzii, dar nu mai
mult de 100.000 de euro. Vrem sã-i încu-
rajãm material pe cei care au indicii cã se încalcã
legea”, a declarat sâmbãtã, la Sinaia, preºedintele
Consiliului Concurenþei, Bogdan Chiriþoiu.

Potrivit acestuia, mãsura funcþioneazã cu suc-
ces în Ungaria. „Posibilitatea de a fi sesizaþi existã
deja. Chiar din acest an avem un mecanism, orici-
ne are informaþii privind încãlcarea legii ne poate
scrie, trebuie sã ne dea ºi dovezi. Dar nu-i dãm
niciun ban. În al doilea rând, dacã doreºte sã rãmâ-
nã anonim, cã pot fi ºi astfel de situaþii – oamenii

Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa, a declarat, sâm-
bãtã, la întâlnirea reprezentanþilor românilor din Har-
ghita, Covasna ºi Mureº, cã o minoritate trebuie sã
respecte Constituþia ºi legile þãrii în care trãieºte, iar
disputele referitoare la autonomia teritorialã „nu îºi
au locul”. „Cred cã ar trebui sã înþeleagã ºi organiza-
þiile care îi reprezintã pe etnicii maghiari, care sunt
oameni modeºti ºi oameni la fel de echilibraþi ca ºi
noi, cã o disputã continuã, a pune continuu paie pe
foc nu este benefic ºi cã într-un stat democratic o
minoritate trebuie sã respecte Constituþia ºi legile
þãrii în care trãieºte, iar disputele care se referã la
autonomia teritorialã nu-ºi au locul. Constituþia Ro-

Vechimea necesarã în serviciu pen-
tru primirea pensiilor militare s-ar pu-
tea reduce de la 15 la 10 ani, pentru
specialiºtii cu înaltã sau dublã califi-
care profesionalã, încadraþi pe filierã
externã, potrivit unui proiect de com-
pletare a legii privind pensiile militare
de stat, depus la Senat.

Iniþiativa legislativã, depusã la Se-
nat de trei deputaþi PSD, propune
modificarea articolului 16 din Legea
223/2015 privind pensiile militare de
stat, astfel încât, în situaþia specialiº-
tilor cu înaltã ºi/sau dublã calificare
profesionalã, încadraþi pe filierã exter-
nã în vederea îndeplinirii atribuþiilor
instituþiei, vechimea în serviciu sã fie
de cel puþin 10 ani. Potrivit expunerii
de motive, “condiþia cumulativã a ve-
chimii în serviciu de cel puþin 15 ani
pentru deschiderea dreptului de pen-
sie militarã produce, pentru încã cel
puþin 24 de luni de la intrarea în vigoa-
re a Legii 223/2015 privind pensiile
militare de stat, situaþii de dublã dis-
criminare, dupã vârstã ºi gen, a unei
întregi categorii de personal de spe-
cialitate, încadrate direct, în temeiul
unor dispoziþii legale ce au prevãzut
drept condiþie esenþialã pentru des-
chiderea dreptului de pensie vechi-
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ºtiu, vor sã ne spunã, dar nu vor sã se afle – avem
un instrument acum pe site-ul nostru, este o apli-
caþie prin care ei ne pot trimite o sesizare, ea va
rãmâne anonimã”, a precizat Chiriþoiu.

Acesta spune cã amendamentul la ordonanþa
de aprobare a Legii Concurenþei sunt în Parlament,
la Senat. Acesta are termen limitã pânã la 20 oc-
tombrie. Dacã pânã la aceastã datã Senatul are o
concluzie, legea ajunge la Camera Deputaþilor, care
e camerã decizionalã. De altfel, Consiliul Concu-

renþei a anunþat în repetate rânduri cã în-
curajeazã companiile implicate în înþele-
geri anticoncurenþiale sã contacteze au-
toritatea de concurenþã, sã îºi recunoas-
cã participarea la încãlcare ºi sã furnizeze
dovezi privind înþelegerea respectivã.
Procedând astfel, companiile pot benefi-
cia de reduceri de pânã la 30% ale amen-
zilor sau chiar de imunitate totalã, în func-
þie de momentul în care contacteazã au-
toritatea de concurenþã ºi de valoarea in-
formaþiilor furnizate.

Autoritatea de concurenþã a declan-
ºat, în perioada 1 ianuarie – 15 septem-
brie 2015 zece investigaþii, faþã de 9 în
aceeaºi perioadã din 2014. De asemenea,
instituþia a finalizat 11 investigaþii în acest
an faþã de 9 la aceeaºi datã a anului tre-
cut. În prezent, Concurenþa are în curs 61
de investigaþii. Consiliul Concurenþei a
aplicat in acest an amenzi în sumã totalã

de 13,67 milioane lei (3,05 milioane euro) unui nu-
mãr de 116 firma: 82 firme de pe piaþa lacurilor si
vopselelor (12,15 milioane lei, pentru înþelegeri de
fixare a preþurilor de revânzare pentru produsele
Deutek, National Paints Factories Company, Poli-
color ºi Swarco Vicas), 24 de firme de pe piaþa con-
fecþiilor (596.748 lei pentru înþelegeri de fixare a
preþurilor de revânzare pentru produsele Ciserom
ºi Secuiana) ºi 10 firme pe piaþa branºamentelor de
gaze cu 920.069 lei.

Proiect: Vechimea în serviciu la pensiile militare
în cazul specialiºtilor, redusã de la 15 la 10 ani

Duºa: O minoritate sã respecte legile þãrii în care
trãieºte. Dispute privind autonomia nu-ºi au locul

mâniei este una foarte clarã ºi chiar în primul ei articol
consfinþeºte suveranitatea statului”, a declarat mi-
nistrul Apãrãrii Naþionale.

Mircea Duºa a menþionat cã atunci când repre-
zentanþii minoritãþilor dobândesc anumite demnitãþi
publice, fie cã este vorba despre parlamentari sau de
alte funcþii de rang înalt în stat, ºi jurã pe Constituþie
cã vor respecta legea fundamentalã ºi celelalte legi
ale þãri, „atunci sã o ºi facã”. „Nu în momentul so-
lemn, când dobândeºti mandatul, sã spui una ºi apoi
toatã acþiunea ulterioarã sã fie în contradicþie cu ceea
ce ai jurat sã respecþi. Sã nu mai învrãjbeascã cetãþe-
nii pe care îi reprezintã împotriva cetãþenilor majori-

tari”, a mai spus ministrul Apãrãrii. Potrivit acestuia,
la un deceniu de la înfiinþare, Forumul Civic al Româ-
nilor din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº a de-
venit o organizaþie reprezentativã ºi un factor de echi-
libru în zonã, aplanând tensiunile create de politicieni
ºi care ar fi putut afecta negativ convieþuirea dintre
români ºi maghiari.

Reprezentanþii românilor din judeþele Harghita,
Covasna ºi Mureº s-au întâlnit, sâmbãtã, la Izvoru
Mureºului, pentru a discuta problemele prioritare ale
comunitãþilor româneºti ºi au solicitat mãsuri pentru
protejarea ºi afirmarea identitãþii lor. La eveniment a
participat ºi ministrul Mircea Duºa.

mea minimã în serviciu de 10 ani, întâi
numai pentru femei ºi apoi, în mod
egal, pentru femei ºi bãrbaþi”.

Pentru buna desfãºurare a activi-
tãþii în structurile operative de poli-
þie judiciarã, de criminalisticã, de cri-
mã organizatã, dar ºi în domeniul in-
vestigãrii fraudelor financiar-banca-
re sau informatice, în domeniul teh-
nologiilor avansate (...), se impune
încadrarea din sursa externã a unor
specialiºti din viaþa civilã, cu experi-
enþã ºi expertizã în diverse domenii,
uneori cu dublã specializare, se aratã
în documentul citat.

Conform expunerii de motive, “se
impune completarea Legii nr. 223/2015
cu un nou text, prin care specialiºtii
cu înaltã ºi/sau dublã calificare pro-
fesionalã, încadraþi pe filiera externã
în vederea îndeplinirii atribuþiilor in-
stituþiei respective, sã beneficieze de
pensie militarã de vârstã dacã au o
vechime în serviciu de cel puþin 10
ani”. Majorarea condiþiei de vechi-
me minimalã în serviciu de la 10 la 15
ani pentru deschiderea dreptului la
pensie militarã, prin modificãrile suc-
cesive aduse Legii 179/2004 a drep-
turilor de pensie de stat ale poliþiºti-
lor, respectiv OUG 185/2005, dar ºi

Legii 360/2002 a Statu-
tului poliþistului, gene-
reazã “situaþii dramati-
ce” de încetare a rapor-
turilor de serviciu oda-
tã cu împlinirea limitei
de vârstã, dar fãrã drept
de pensie militarã, mai
afirmã iniþiatorii în expu-
nerea de motive. Iniþia-
torii susþin totodatã, în
documentul citat, cã
aceastã situaþie este în-
soþitã ºi de neîndepli-
nirea condiþiei de sta-
giu minim de cotizare
pentru deschiderea
drepturilor de pensie civilã.

Condiþia legalã de cel puþin 10 ani
vechime în serviciu pentru deschi-
derea dreptului de pensie militarã s-a
pãstrat pânã la 28 iunie 2007, atunci
când a intrat în vigoare OUG 185/
2007, care a majorat la 15 ani, în mod
egal pentru femei ºi bãrbaþi, condiþia
de vechime minimalã în serviciu în
calitate de militar, poliþist sau funcþi-
onar public cu statut special. Artico-
lul 16 din Legea 223/2015 privind
pensiile militare de stat, în forma pu-
blicatã în Monitorul Oficial, prevede

cã au dreptul la pensie de serviciu
pentru limita de vârstã militarii, poli-
þiºtii ºi funcþionarii publici cu statut
special, în activitate, care au împlinit
vârsta standard de pensionare pen-
tru limita de vârstã ºi au o vechime
efectivã de cel puþin 25 de ani, din
care cel puþin 15 ani reprezintã vechi-
mea în serviciu, cu precizarea cã vâr-
sta standard de pensionare pentru li-
mita de vârstã este de 60 de ani. Ini-
þiatorii acestei propuneri legislative
sunt deputaþii PSD Dima Toader, Adri-
an Solomon ºi Ioan-Irinel Stativã.
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Gheorghiþã... de la Podari
Oricum s-ar lega taifasul, ori-

cum ai rãsuci lucrurile, oricum ai
muta vorba, în jurul lui Constantin
Gheorghiþã, el tot despre ceea ce
se întâmplã în comuna, în care
oamenii l-au investit ceea ce este,
pentru a cincea oarã, povesteºte
fãrã sã conteneascã, convins cã nu
e bine sã rãmâi într-una tot ce ai
fost. Când l-am întrebat ce-ar mai
fi de fãcut în comunã, dupã ce va
isprãvi cu ºantierul existent, Con-
stantin Gheorghiþã, bãrbat clãdit
fãrã zgârcenie, a rãspuns cu o voce
domoalã: drumurile de hotar. În-

MIRCEA CANÞÃR

Legatã aproape ombilical de Cra-
iova, comuna Podari rãmâne o inte-
resantã poartã sudicã a marelui mu-
nicipiu, care place realmente ochiu-
lui, insuflând mereu un sentiment to-
nic la fiecare traversare a sa. Fiind-
cã e o aºezare vie, cu case robuste,
trainice, strãjuite de vegetaþie îngri-
jitã, artere radiale asfaltate, spaþii
comerciale moderne ºi peste toate o
ºcoalã gimnazialã model, din toate
punctele de vedere. Pierderea unor
mari obiective economice, de odinioa-
rã, pe care nu le mai enumerãm, n-a
“prãbuºit” comuna, deºi i-a afectat
sensibil bugetul local, nãruind sute de
locuri de muncã. O altã strategie de
dezvoltare avea sã fie îmbrãþiºatã cu
tact de primarul Constantin Gheor-
ghiþã, ºi ea se numeºte accesarea fon-
durilor europene. Un asemenea pro-
iect, în valoare de 11 milioane euro,
privind canalizarea ºi alimentarea cu

apã a celor cinci sate (Livezi, Bra-
niºte, Balta Verde, Podari ºi Gura
Vãii) se aflã în curs de materializare,
încât comuna are înfãþiºarea unui
vast ºantier. Patru firme (Gidazi, Apo-
lodor, Agro-Horeca ºi Novara) au
misiunea finalizãrii lucrãrilor la sfâr-
ºitul anului, încât ritmul de lucru tre-
bui intensificat pentru încadrarea în
termene. Canalizarea comunei pre-
supune 40 de km de conducte, din
care s-au realizat 20. Adicã jumãta-
te. Apa potabilã se va aduce de la
Gioroc ºi deja satele Braniºte ºi Bal-
ta Verde sunt primele beneficiare.
Concomitent se lucreazã la staþia de
epurare ºi tratare a apei. Într-un fel,
Podariul se aºeazã neîndoielnic în alte
tipare urbanistice ºi edilitare, pe care
le revendicã lumea civilizatã, dorin-
du-se “o antecamerã” a Craiovei, cu
un mediu mai ecologic, dacã se poa-
te spune aºa, pãdurea imediatã re-

sumând vreo 7 km în câmp. Po-
vestea meºterului Manole, crede el,
laolaltã cu noi, nu se învaþã citind-
o din cãrþi, ea chiar stãruie în sân-
gele celor fãcuþi sã conducã mari
colectivitãþi – ºi Podariul adunã vreo
7000 de suflete –, bântuiþi de pati-
mã, ºi de ce nu de încãpãþânare.
Gheorghiþã de la Podari, cum îl cu-
noaºte lumea Doljului, este nu nu-
mai harnic, fiindcã mulþi sunt hã-
rãziþi de la naturã cu hãrnicie, ci
are ºi multã minte ordonatã. La
Podari se continuã extinderea ali-
mentãrii cu gaze pe toate arterele
localitãþii, iar prin Asociaþia de Dez-

voltare Intercomunitarã (ADI Ol-
tenia) se executã un drum de 6 km,
ce leagã satele Livezi (Podari) ºi
Jiul (Þuglui), dupã ce anul trecut
s-a finalizat drumul Podari-Buco-
vãþ în lungime de 5,5 km. Mai rã-
mâne de fãcut un pod peste pârâul
Posac ºi de amenajat o casã de cul-
turã modernã, aptã sã epateze în
centrul civic al localitãþii. Sã nu
omitem stadionul din localitate,
care gãzduieºte partide de Liga a
III-a ºi aratã ca o bijuterie.

Vorbele nu duc nicãieri
Cântãritã cu balanþa din sufletul

nostru, mândria din chip ºi privire
a lui Constantin Gheorghiþã ne su-
gereazã, pânã una alta, cã la el vor-

bele nu duc nicãieri. Dacã nu a fã-
cut un lucru, nu l-a fãcut ºi o sã-l
facã, iar dacã l-a fãcut, îl aratã. Is-
toria comunei se face ºi astãzi prin
oameni pentru oameni. Când în
amiaza unei zile, care nu mai era de
varã, ci de toamnã timpurie, ne-a
tot povestit despre comuna lui, am
înþeles cã ºtie ce vrea: sã se spunã
cã Podariul are un primar “al dra-

cu’”, care se vrea luat în seamã, pen-
tru statornicia ºi vrednicia lui, nu pen-
tru altceva. ªi lumea comunei sã-l
salute cu respect. Nu e mare lucru,
dar atât doreºte Constantin Gheor-
ghiþã, care nu spune cã Podariul este
cea mai gospodãritã comunã a Dol-
jului, dar crede cã e racordatã la mo-
dernitate ºi vocaþie europeanã ºi are
o frumoasã lume tânãrã.
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Curtea de Apel Craiova a solu-
þionat, vineri, 2 octombrie a.c.,
apelurile declarate de procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, dar ºi de cei 16 inculpaþi din
dosarul grupãrii de proxeneþi ºi
traficanþi de minore condamnaþi
exact în urmã cu un an, pe 2 oc-
tombrie 2014 de Tribunalul Dolj
la pedepse cuprinse între un an
de închisoare cu suspendare ºi 7
ani de închisoare cu executare.
Instanþa de apel a majorat pedeap-
sa coordonatorului reþelei, Radu
Pariº, de la 7 la 8 ani de detenþie,
constatând cã este deja în spatele
gratiilor, arestat în altã cauzã, a
redus pedepsele pentru douã din-
tre inculpate – Mariana Georgeta
Coºerin de la 7 ani la 2 ani de în-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri, 2 octombrie a.c., în
urma unei acþiuni organizate de
poliþiºti din cadrul Biroului de In-
vestigaþii Criminale Calafat a fost
depistat Nelu Toma, de 27 de ani,
din localitatea Dobreni, Giurgiu,
care locuia fãrã forme legale în
Calafat, pe numele cãruia Jude-
cãtoria Cornetu a emis un man-
dat de executare a pedepsei în-

Urmãrit naþional prins de poliþiºtii doljeni
Doi bãrbaþi pe numele cãrora au fost emise man-

date de executare a pedepselor cu închisoarea,
fiind condamnaþi definitiv pentru tâlhãrie, respec-
tiv înºelãciune, au fost prinºi de poliþiºtii doljeni ºi
introduºi în Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova la acest sfârºit de sãptãmânã. Unul dintre
ei fusese dat în urmãrire la nivel naþional.

chisorii pentru comiterea infrac-
þiunii de tâlhãrie, având de exe-
cutat o pedeapsã privativã de li-
bertate de 3 ani ºi 3 luni. Cel în
cauzã a fost pus în urmãrire na-
þionalã din data 1 octombrie a.c.,
de cãtre I.P.J. Giurgiu. Poliþiºtii
doljeni l-au încarcerat pe bãrbat
la PMS Craiova.

ªi tot vineri, la nivelul Secþiei
3 Poliþie Craiova a fost organi-

zatã o acþiune pentru localizarea
ºi prinderea persoanelor urmã-
rite în temeiul legii ºi punerea în
executare a mandatelor de exe-
cutare a pedepsei închisorii sau
de arestare preventivã. În cadrul
activitãþilor desfãºurate, poliþiº-
tii craioveni l-au prins pe Cris-
tian Godeanu, de 33 de ani, cu
domiciliul în Craiova pe numele
cãruia Judecãtoria Craiova a
emis mandat de executare a pe-
depsei privative de libertate, fi-
ind condamnat sã execute în re-
gim de detenþie o pedeapsã de 2
ani ºi 2 luni de închisoare pen-
tru mai multe infracþiuni de în-
ºelãciune. ªi craioveanul a fost
încarcerat tot la PMS Craiova
pentru ispãºirea pedepsei.

Sentinþã definitivã pentruSentinþã definitivã pentruSentinþã definitivã pentruSentinþã definitivã pentruSentinþã definitivã pentru
proxeneþii lui Radu Pariºproxeneþii lui Radu Pariºproxeneþii lui Radu Pariºproxeneþii lui Radu Pariºproxeneþii lui Radu Pariº

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat, vineri, sentinþa definitivã în
cazul grupãrii de 16 proxeneþi ºi trafi-
canþi de minore coordonatã de oltea-
nul Radu Pariº ºi destructuratã în 2012.
Instanþa de apel a majorat pedeapsa
ºefului reþelei de la 7 la 8 ani de închi-
soare, a scãzut pedepsele pentru douã
dintre inculpate ºi a redus termenul de
supraveghere pentru alþi patru inculpaþi
condamnaþi cu suspendare. Judecãto-

rii Curþii de Apel au menþinut dispozi-
þiile sentinþei pronunþate pe fond de Tri-
bunalul Dolj în urmã cu un an, privind
achitarea celor 16 inculpaþi pentru in-
fracþiunile de constituire a unui grup
infracþional organizat ºi spãlare de bani
ºi confiscarea a peste 230.000 euro.
Membrii grupãrii au fost acuzaþi cã au
racolat ºi exploatat sexual în Italia, în
zona oraºului Milano, peste 150 de ti-
nere ºi minore din judeþele Olteniei.

chisoare cu suspendare ºi Gabrie-
la Dumbravã zisã Gãbiþa de la 7
la 4 ani închisoare cu executare –
ºi a redus termenul de suprave-
ghere pentru inculpaþii condam-
naþi cu suspendare de la 7 la 5 ani.
Restul inculpaþilor au rãmas cu
pedepsele primite pe fond, anul
trecut, la Tribunalul Dolj: Cocîr-
lãu Ion Robertin (fost ªerban) zis
“Boascã” a primit 7 ani închisoa-
re, ºi el fiind arestat în altã cauzã,
Olaru Emil Alin a primit 2 ani în-
chisoare cu suspendare, Gheor-
ghe Gheorghe Marin (fost ªer-
ban) zis “Laurenþiu” – tot 7 ani
închisoare, Barbu Rãzbunãtorul
(fost ªerban/Porumbescu) – 7 ani
închisoare, Muntean Ion (fost
Buruianã) zis “Balaci” – 7 ani în-

chisoare, ªerban Marian Viconte,
zis “Ciobanu” – 5 ani închisoare,
ªerban Cristinel – 5 ani închisoa-
re, ªerban Costicã zis “Costel” –
5 ani închisoare, Sandu Lauren-
þiu zis “Maur” – 7 ani închisoare,
Radu Marinela Alina – 2 ani în-
chisoare cu suspendare, Olaru
Mirabela, zisã Mira/Miri – 2 ani
închisoare cu suspendare, Roºu
Elena Crina – 2 ani închisoare cu
suspendare ºi Gheorghe Mihaela
zisã “Pitica” – 1 an închisoare cu
suspendare. S-au menþinut ºi pre-
vederile vizând confiscarea sume-
lor de bani ridicate la percheziþii
de la inculpaþi, sume ce totalizea-
zã peste 230.000 euro. Hotãrârea
de vineri a Curþii de Apel Craiova
fiind definitivã, inculpaþii care sunt
liberi urmeazã sã fie ridicaþi ºi duºi
la penitenciar pentru ispãºirea pe-
depselor.
Acuzaþi cã au traficat
peste 150 de tinere ºi minore

Nu mai puþin de 18 persoane
au fost trimise în judecatã în acest
dosar, membrii grupãrii fiind acu-
zaþi cã ar fi exploatat sexual peste
150 de tinere ºi minore în Italia.
Este vorba despre Radu Pariº,
Cocîrlãu Ion Robertin, Gheorghe
Gheorghe Marin, Barbu Rãzbunã-
torul, Olaru Emil Alin, Olaru Mi-
rabela, ªerban Costicã, ªerban
Marian Viconte, Sandu Laurenþiu,
ªerban Cristinel, Muntean Ion,

Roºu Crina Elena, Coºerin Mari-
ana Georgeta, Radu Marinela Ali-
na, Cârpeanu Gheorghe, Hortopan
Mirela, Dumbravã Gabriela ºi
Gheorghe Mihaela, toþi fiind acu-
zaþi de constituire a unui grup in-
fracþional organizat, aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, trafic de persoa-
ne, trafic de minori, proxenetism
ºi spãlare de bani. Pe 6 martie
2013, doi dintre inculpaþi, care ºi-
au recunoscut faptele, au fost
condamnaþi. Este vorba despre
Cârpeanu Gheorghe, care a pri-
mit o pedeapsã de 3 ani închisoa-
re cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 6 ani ºi
de Hortopan Mirela, care a primit
2 luni de închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen de în-
cercare de 2 ani ºi 2 luni, faþã de
restul procesul continuând pânã
pe 2 octombrie 2014 când Tribu-
nalul Dolj a pronunþat sentinþa pe
fond.
Gruparea destructuratã
în aprilie 2012

Reamintim cã, pe 18 aprilie
2012, poliþiºtii din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Craiova ºi procurorii Di-
recþiei de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism – Serviciul Teritorial
Craiova, beneficiind de suportul
tehnic al specialiºtilor S.R.I., au

efectuat 26 de percheziþii domi-
ciliare (19 în oraºul Balº, trei în
judeþul Gorj, douã în municipiul
Târgu Jiu, una în judeþul Olt ºi
una în oraºul Filiaºi), în cadrul unei
acþiuni complexe, pentru destruc-
turarea unui grup infracþional or-
ganizat transfrontalier, constituit
pe raza judeþelor Olt ºi Gorj, spe-
cializat în traficul de persoane,
traficul de minori, proxenetism ºi
spãlare de bani. Membrii grupãrii
erau suspectaþi cã au racolat pes-
te 150 de victime, persoane de sex
feminin, majore ºi minore, cu vâr-
ste cuprinse între 16 ºi 18 ani,
provenind din judeþele Olt, Dolj,
Vâlcea, Argeº, Teleorman ºi Gorj.
Victimele erau transportate în Ita-
lia ºi obligate la practicarea prosti-
tuþiei în oraºul Milano ºi în zonele
adiacente, iar sumele de bani ob-
þinute de acestea erau predate
membrilor grupãrii. Potrivit an-
chetatorilor, gruparea era suspec-
tatã cã a obþinut din activitatea
infracþionalã peste 2 milioane de
euro. În urma descinderilor din
aprilie au fost conduse la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova 31 de persoane, în vederea
audierii ºi dispunerii mãsurilor
necesare. Ulterior, la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au dispus,
prin rechizitoriu, trimiterea în ju-
decatã a 18 persoane în acest caz
(ºase dintre ele în stare de arest
preventiv).
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Este sezonul recoltãrii verzei la
Cãlãraºi. Câmpurile care vara sunt
împânzite de bostane sunt acum
ocupate de culturile de varzã de
toamnã. Nu toþi localnicii ºi-au adu-
nat recolta de pe terenuri aºa cã
mai vezi ºi acum cãruþele transpor-
tând marfa de la marginea satului.
Pentru a nu pierde nimic, oamenii
o taie de pe câmp ºi o încarcã aºa
cum este, fãrã a-i desface înveli-
ºul de frunze nefolositoare. Aca-
sã, fiecare cãpãþânã este luatã din
nou la mânã ºi curãþatã pentru vân-
zare astfel încât aspectul sã fie cât
mai atrãgãtor pentru cumpãrãtori.
Abia acum varza poate sã meargã
la piaþã în oraº – pentru cei care
îºi permit sã o transporte – sau la
marginea satului, locul obiºnuit
pentru vânzarea en-gros.

Peste 200 de hectare cultivate
ªi în acest an, peste 200 de hec-

tare au fost cultivate cu varzã de
toamnã la Cãlãraºi. Anul trecut s-
au obþinut 80 de tone la hectar, ceea
ce înseamnã o recoltã foarte bunã
pe care se pare cã au atins-o ºi în
aceastã toamnã. „Varza este o cul-
turã care prinde bine la noi. Din
pãcate, oamenii nu au unde sã vân-
dã atâta marfã, aproape cã o vând
pe nimic. Preþul este chiar foarte
slab, poate sã ajungã ºi la 20 de bani
pe kilogram”, spunea primarul lo-
calitãþii Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.
Dupã ce terminã cu bostanele, agri-
cultorii se apucã de plantatul câm-
purilor cu varzã. Toamna este mo-
mentul când ajung pe piaþã cu aces-
te cantitãþi uriaºe, dar tonele de le-
gume nu pot fi comercializate în
totalitate ºi mulþi sunt nevoiþi sã se
întoarcã acasã cu surplusul.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Soarele blând de toamnã s-a întors dupã câteva zile de ploi,
spre bucuria localnicilor din Cãlãraºi. Dacã vara sunt mari
amatori de bostane, nici toamna oamenii de aici nu se lasã
mai prejos. De cum pãºeºti în localitate, chiar de la primele
case, îþi sar în ochi lãdiþele cu varzã, semn cã tocmai ai gãsit
un loc de unde poþi sã cumperi oricâtã marfã pofteºti. ªi acest
lucru se întâmplã cam în fiecare gospodãrie fiindcã nu este
familie care sã nu aibã un petec de pãmânt cultivat cu varzã.
Chiar dacã preþul modest oferit pe kilogram nu este deloc
îmbietor pentru cultivatorii din Cãlãraºi, oamenii continuã sã
spere cã, dacã nu acum, mãcar la primãvara varza le va aduce
un mic profit în buzunare.

Recoltatã acum, varza se
pãstreazã ºi pentru primãvarã

Partea bunã a lucrurilor este cã
localnicii din Cãlãraºi au deprins o
metodã de pãstrare a verzei de
toamnã. Tãiate de la sol, cãpãþâni-
le sunt stivuite ºi acoperite de jur-
împrejur cu coceni de porumb.
Grãmezile de varzã trebuie sã fie
protejate foarte bine cu vegetaþie
uscatã pentru a nu permite gerului
din lunile de iarnã sã ajungã pânã
la ele. Sunt scoase din adãpost abia
primãvara. Contrar a ceea ce se
crede, verzele sunt numai bune

pentru consum. Cultivatorii le în-
carcã din nou ºi le scot pe piaþã.
De aceastã datã, preþul este mult
mai bun decât toamna, când varza
este proaspãtã. „Aproape în toate
curþile, existã câte o moviliþã aco-
peritã cu coceni. Oamenii vând cât
pot toamna, iar restul se pune la
pãstrare. Primãvara se descoperã
ºi se scoate pe piaþã. Abia aºa mai

câºtigã ºi ei câte ceva”, a mai spus
Vergicã ªovãilã.

Cartofii de sãmânþã sunt aduºi
din zona Braºovului

În primãvarã, localnicii din Cã-
lãraºi vor ieºi pe piaþã ºi cu o a treia
culturã, care, de asemenea, merge
foarte bine pe terenurile lor. Carto-
ful alb este cultivat pe suprafeþe la
fel de mari, iar oamenii încearcã sã
facã un ban ºi de aici. Ca la orice
culturã, este nevoie de foarte multã
muncã. În aceastã perioadã, culti-
vatorii se aprovizioneazã cu cartofi
de sãmânþã pe care îi pun la încolþit
în timpul iernii. Primãvara, de cum
se încãlzeºte vremea, tuberculii care
au prins deja frunzuliþe verzi sunt luaþi
cu grijã ºi plantaþi în câmp. Toþi agri-
cultorii ºtiu cum se planteazã, ajun-
gând pânã acolo încât îºi fac calcule
stricte. Producþia este atinsã mai de
fiecare datã dar, ca ºi la lubeniþã ºi
varzã, nici cartoful nu se cautã foarte
mult pe piaþã, iar chinul de a gãsi
cumpãrãtori este la fel de mare.

20 de kilometri de canalizare,
realizaþi în aceastã varã

Pe lângã muncile agricole pe
care oamenii le întreprind fiecare

dupã puterile lor, în comunã se des-
fãºoarã ºi mari lucrãri de infras-
tructurã. Este vorba de reþeaua de
canalizare care se introduce acum
prin intermediul Masterplanului ju-
deþean. Potrivit primarului Vergicã
ªovãilã, în aceastã varã s-au reali-
zat 20 de kilometri de canal în sa-
tul Cãlãraºi. Lucrarea va fi înche-

iatã la sfârºitul acestui an, urmând
ca, de anul viitor, sã se continue ºi
acolo unde nu s-a fãcut. „De anul
viitor va începe canalizare pe Mas-
terplan – faza II. Acum se lucrea-
zã la proiectare ºi vorbim de cana-
lizarea întregului sat Sãrata, plus
încã 10 kilometri care au mai rã-
mas din satul Cãlãraºi”, a precizat
edilul localitãþii. În ceea ce priveº-
te alimentarea cu apã, la sfârºitul
acestui an, toatã comunã va bene-
ficia de aceastã reþea.

Toatã comuna
va fi asfaltatã treptat

Un avantaj pentru localnici este
faptul cã branºamentele la conduc-
te le sunt oferite gratuit. Potrivit
primarului, nici unui localnic nu i
se va lua bani pentru a se conecta
la reþea, toate aceste legãturi fiind
suportate prin acest proiect. „Ali-
mentarea cu apã funcþioneazã în
satul Sãrata ºi în Cãlãraºi, acolo

unde s-a terminat lucrarea. Oame-
nilor nu le-a fost perceput nici un
ban pentru branºamente la reþea ºi
va fi la fel ºi în ceea ce priveºte
legarea la canalizare. Am negociat
cu Compania de Apã ºi oamenii au
înþeles cã aceste branºamente tre-
buie sã fie oferite gratuit consu-
matorilor. Este un lucru bun pen-
tru ei, fiindcã nu mai trebuie sã
scoatã bani din buzunare”, a expli-
cat primarul Vergicã ªovãilã.

Acolo unde s-a încheiat ºi alimen-
tarea cu apã, dar ºi canalizarea, Pri-
mãria Cãlãraºi urmeazã sã asfalteze
drumurile. Se va începe cu o porþiu-
ne de 7 kilometri, atât cât poate fi
finanþatã prin Mãsura 7.2. Se lucrea-
zã acum la cadastru, dar oamenii tre-
buie sã ºtie cã noi vom asfalta peste
tot unde am fãcut lucrãri de infras-
tructurã”, a afirmat Vergicã ªovãilã.
Asfaltarea în comunã se va face,
aºadar, pe parcurs, iar atunci când
se va încheia localitatea va avea o
infrastructurã completã.
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Vergicã ªovãilã
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Reducerea normei de venit a
fost aprobatã prin Ordinul preºe-
dintelui Agenþiei Naþionale de Ad-
ministrare Fiscalã nr. 2204/
21.08.2015. Astfel, persoanele fi-
zice care desfãºoarã activitãþi agri-
cole, individual sau într-o formã
de asociere, beneficiazã de redu-
cerea normei de venit, proporþio-
nal cu pierderea înregistratã, în
cadrul anului fiscal curent, ca ur-
mare a unor fenomene meteoro-
logice nefavorabile care pot fi asi-
milate dezastrelor naturale, pre-
cum îngheþul, grindina, poleiul,
inundaþiile, ploaia abundentã, se-
ceta, precum ºi a celor produse
de animalele sãlbatice.

Agricultorii cu culturi afectate de secetã vor primi facilitãþi fiscale.
Astfel, reducerea normei de venit se va aplica dupã o procedurã stabi-
litã de ANAF. Vor fi luate în calcul pagubele în producþia vegetalã, cea

animalã ºi chiar a crescãtorilor de albine.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Potrivit unui comunicat al Ambasadei Franþei la
Bucureºti, România este þarã invitatã de onoare a
celei de-a 24 ediþii a Sommet de l’Elevage – târgul
european al profesioniºtilor din zootehnie, care are
loc la Clermont-Ferrand, Franþa, în perioada 7-9
octombrie 2015.

Cea de-a 24-a ediþie a Sommet de l’Elevage va reuni
1.300 de expozanþi (dintre care 270 de internaþionali
din 28 de þãri) ºi 85.000 de vizitatori profesioniºti (dintre
care 4.000 de vizitatori internaþionali din 70 de þãri).

Din România vor participa aproximativ 50 de cres-
cãtori de bovine ºi ovine specializaþi fie în producþia de
lapte, fie în producþia de carne. Obiectivul principal al
vizitatorilor români este cel de a cunoaºte mai bine ra-
sele franceze ºi de a intra în contact cu exportatorii

francezi ºi cu producãtorii de echipamente specifice.
În cadrul târgului de la Clermont-Ferrand, regiune

situatã în inima Masivului Central Francez, cea mai
importantã regiune specializatã în creºterea bovinelor
de carne din Europa, vor fi prezentate în concursuri
2.000 de animale de înaltã valoare geneticã – 1.300
de bovine (22 de rase), 400 de ovine (26 de rase) ºi
300 de cabaline (16 rase). Acest târg reprezintã, toto-
datã, cea mai importantã expoziþie europeanã de bo-
vine de carne.

Sectoarele cele mai reprezentate la târg sunt: nutri-
þia animalã, genetica, igiena ºi sãnãtate animalã, insta-
laþii de muls ºi echipamente pentru lapte, servicii ºi
utilaje pentru zootehnie, grajduri, energii din resurse
regenerabile, maºini agricole.

Trei condiþii
obligatorii

Trebuie îndeplinite trei condi-
þii cumulativ: venitul net se sta-
bileºte pe bazã de norme de ve-
nit; pierderea afecteazã peste
30% din suprafeþele destinate
producþiei agricole vegetale sau
din animalele deþinute, pe fiecare
categorie de produse vegetale sau
categorie de animale, prevãzutã
la art. 72 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, din cadrul unei unitãþi ad-
ministrativ-teritoriale ºi persoana

fizicã/asocierea fãrã personalita-
te juridicã a depus formularul 221
„Declaraþie privind veniturile din
activitãþi agricole impuse pe baza
de norme de venit”. În declaraþie
contribuabilii înscriu suprafeþele
destinate producþiei agricole ve-
getale ºi efectivele de animale,
fãrã a se lua în considerare pier-
derea înregistratã, ca urmare a
evenimentelor prevãzute la art. 73
alin. (7) din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal

Pentru a beneficia de aceasta,
fermierii trebuie sã desfãºoare
activitãþi agricole, individual sau
într-o forma de asociere, pe o su-
prafaþã de peste 2 ha – cereale
însãmânþate în primãvara, plante
oleaginoase sau cartof, conform
Ordinului Nr. 2204/2015 din 21
august 2015. Constatarea pagu-
belor ºi evaluarea pierderilor se
realizeazã, la cererea persoanelor
fizice/ asocierilor fãrã personali-
tate juridica, de o comisie numi-
tã prin ordin al prefectului jude-
þului.

Crescãtorii de
animale ºi apiculto-
rii, printre beneficiari

Formularul „Cerere pentru con-
statarea pagubelor ºi evaluarea
pierderilor produse de calamitãþi-
le naturale în cazul culturilor agri-
cole/efectivelor de animale”, pre-
vãzut în anexa nr. 2 la ordin, se
depune de persoana fizicã/asocie-
rea fãrã personalitate juridica la
unitatea administrativ-teritoriala pe
raza cãreia s-a întâmplat eveni-
mentul, în cel mai scurt timp de
la data producerii acestuia, în ca-
zul distrugerii ori vãtãmãrii cultu-
rilor agricole, plantaþiilor ori a ro-
dului viilor, plantaþiilor pomicole,
de hamei ºi de arbuºti fructiferi,
pieirii animalelor, pãsãrilor ºi fa-
miliilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc
efective de animale, pãsãri sau
familii de albine, la cerere se ane-
xeazã ºi certificatul sanitar-vete-
rinar eliberat de medicul veteri-
nar de libera practicã împuterni-
cit, în care se precizeazã cã piei-
rea s-a datorat efectelor produse
de evenimentele prevãzute la art.
73 alin. (7) din Legea nr. 571/
2003, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Cererea se depu-
ne pentru toate suprafeþele afec-
tate ºi animalele pierite, deþinute
pe raza unei unitãþi administrativ-
teritoriale.

Organul fiscal
stabileºte reducerea

În situaþia în care sunt înde-
plinite condiþiile legale, organul
fiscal competent procedeazã la
reducerea venitului anual din ac-
tivitãþi agricole, stabilit pe bazã
de norme de venit. Astfel, veni-
tul anual se reduce utilizând nor-
ma de venit diminuatã cu procen-
tul de pierdere înregistratã, în-
scris în col. 5 din formularul
„Proces-verbal de constatare ºi
evaluare a pagubelor” pentru fie-
care categorie de produse vege-
tale ºi/sau categorie de animale
din cadrul unitãþii administrativ-

teritoriale afectatã.
Organul fiscal stabileºte veni-

turile corespunzãtoare fiecãrei ac-
tivitãþi agricole pentru care s-a în-
registrat. La stabilirea veniturilor
corespunzãtoare fiecãrei activitãþi
se vor avea în vedere informaþiile
înscrise în declaraþia privind ve-
niturile din activitãþi agricole im-
puse pe bazã de norme de venit:
suprafeþele destinate producþiei
agricole vegetale/animalele deþinu-
te, opþiunea contribuabilului pri-
vind încadrarea în limitele venitu-
rilor neimpozabile.

Tot fiscul calculeazã/recalcu-
leazã venitul net anual, impozitul
pe venitul din activitãþi agricole ºi
emite formularul 260 „Decizie de
impunere privind plãþile anticipa-
te cu titlu de impozit pe venit/con-
tribuþii de asigurãri sociale de sã-
nãtate, precum ºi privind obliga-
þiile de platã cu titlu de contribuþii
de asigurãri sociale”. În cazul re-
calculãrii impozitului pe venitul din
activitãþi agricole, organul fiscal
modificã decizia anterioarã. În
aceastã situaþie, decizia de impu-
nere cuprinde atât sumele stabili-
te anterior, cât ºi sumele rezultate
în urma reducerii venitului anual
din activitãþi agricole, stabilit pe
bazã de norme de venit.
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„Am bucuria de a anunþa cã, în
urmã cu doar câteva zile, Consiliul
Judeþean Dolj a reuºit, la capãtul
unui efort intens, sã depunã, alãturi
de parteneri din Bulgaria, un numãr
de cinci proiecte cu finanþare euro-
peanã în cadrul programului INTER-
REG V-A. Este o sumã importantã,
de aproape 40 de milioane de euro,
din care mai mult de jumãtate – pes-
te 22 de milioane de euro – este des-
tinatã investiþiilor pe care CJ Dolj
doreºte sã le punã în operã. Depu-
nerea acestei suite de proiecte re-
prezintã un succes notabil, însã tre-
buie spus cã în spatele lui stã un
volum uriaº de muncã, dusã la bun
sfârºit de toþi cei implicaþi în pregã-

tirea documentaþiilor ºi în elabora-
rea aplicaþiilor. A fost un veritabil
tur de forþã, care a angrenat Direc-
þia de Afaceri Europene a CJ Dolj,
alãturi de Direcþia Tehnicã, Serviciul
de Achiziþii Publice, Direcþia Juridi-
cã ºi Direcþia Economicã, specialiº-
tii lor formând o echipã unitã ºi re-
dutabilã, care a reuºit, sub presiu-
nea timpului, sã transforme o serie
de idei în proiecte concrete, fapt
pentru care le mulþumesc ºi îi feli-
cit”, a declarat Ion Prioteasa.

Unitate de intervenþie în situaþii
de urgenþã, construitã, în
vecinãtatea Aeroportului

Internaþional Craiova
Potrivit acestuia, „în segmentul

financiar trecut, 2007-2013, Consi-
liul Judeþean Dolj a încercat – ºi, de
cele mai multe ori, a ºi reuºit – sã
fructifice orice posibilitate de atra-
gere a finanþãrii europene, un exem-
plu pozitiv, pe care am dorit sã-l
punem în practicã ºi acum. Iatã cã
aceste cinci proiecte vizeazã prime-
le fonduri pe care le urmãrim în noul
exerciþiu al Uniunii Europene”. Fi-
nanþarea comunitarã pe doreºte sã
o obþinã acum administraþia jude-
þeanã va fi folositã pentru dezvolta-
rea ºi îmbunãtãþirea unor sectoare-
cheie de activitate, de la infrastruc-

Investiþii de peste 22 de milioane deInvestiþii de peste 22 de milioane deInvestiþii de peste 22 de milioane deInvestiþii de peste 22 de milioane deInvestiþii de peste 22 de milioane de
euro prevãzute în Doljeuro prevãzute în Doljeuro prevãzute în Doljeuro prevãzute în Doljeuro prevãzute în Dolj

Investiþii în valoare totalã de peste 22
de milioane de euro sunt prevãzute sã fie
realizate în Dolj, în cadrul proiectelor
depuse de Consiliul Judeþean (CJ) prin
programul INTERREG V-A România –
Bulgaria, în parteneriat cu autoritãþi ºi
instituþii din statul vecin, a declarat pre-
ºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa. Aceste

prime demersuri propuse pentru finan-
þare din fonduri europene în cadrul exer-
ciþiului financiar 2014-2020 urmãresc
modernizarea ºi dezvoltarea infrastruc-
turii rutiere, a celei destinate gestionã-
rii situaþiilor de urgenþã, precum ºi re-
staurarea unor obiective de interes isto-
ric, cultural ºi turistic.

tura de drumuri judeþene ºi cea pen-
tru situaþii de urgenþã pânã la iniþia-
tive în domeniul cultural-turistic.
Una dintre propunerile Consiliului
Judeþean Dolj pentru programul IN-
TERREG se referã la înfiinþarea unei
unitãþi de intervenþie în situaþii de
urgenþã.

Prin acest parteneriat cu autori-
tãþile din districtul Vratsa ºi cu In-
spectoratul pentru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) „Oltenia”, va fi construitã,
în imediata vecinãtate a Aeroportu-
lui Internaþional Craiova, ºi va fi
echipatã complet o clãdire care va
servi drept sediu pentru noua struc-
turã. Aceasta va acþiona ca un grup
pentru prevenþie ºi intervenþie, care

va deservi aeroportul, zona limitro-
fã municipiului, dar ºi regiunea de
la graniþa cu Bulgaria. În cadrul pro-
iectului, vor fi achiziþionate ºase ve-
hicule pentru situaþii de urgenþã,
dintre care douã maºini pentru stin-
gerea incendiilor destinate aeropor-
turilor. „Prin poziþionarea sa ºi prin
aceste dotãri speciale, noua unitate
va rãspunde ºi unei necesitãþi ridi-
cate de statutul de aeroport inter-
naþional, statut care prevede atin-
gerea unor standarde în gestiona-
rea cazurilor de urgenþã”, a precizat
Prioteasa.

Infrastructura rutierã, una dintre
preocupãrile constante

ale administraþiei
Nu este însã singura iniþiativã care

se doreºte a fi realizatã alãturi de ISU
„Oltenia”, instituþie pe care CJ Dolj o
are partener ºi într-un al doilea pro-
iect pe care l-a depus spre finanþare,
alãturi de autoritãþile din Veliko Târ-
novo. Aceastã propunere urmãreºte
construirea unei clãdiri care va gãz-
dui un centru de formare ºi pregãtire
în domeniul situaþiilor de urgenþã ºi
al asistenþei medicale, centru care
rãspunde, astfel, unei nevoi strin-
gente de gestionare a riscurilor pen-
tru oraºele din zona transfrontalierã.

O componentã importantã pentru

dezvoltarea economicã a Doljului,
dar ºi pentru facilitarea mobilitãþii lo-
cuitorilor pe teritoriul întregului ju-
deþ, infrastructura rutierã reprezintã
una dintre preocupãrile constante ale
administraþiei. În acest sens, Consi-
liul Judeþean Dolj a depus spre fi-
nanþare douã proiecte care urmãresc
modernizarea drumului 561B Segar-
cea – Zãval, pe douã tronsoane care
mãsoarã, în total, 24 de kilometri.
„Este un demers prin care se conti-
nuã o investiþie derulatã în exerciþiul
financiar trecut, când am îmbunãtã-
þit un prim sector din aceastã impor-
tantã arterã, sector cu o lungime de
11 kilometri, care leagã localitãþile
Horezu-Poenari ºi Zãval”, a subliniat
preºedintele CJ Dolj.

Obiective de interes cultural
ºi turistic din Dolj ºi Vratsa,

puse în valoare
Tot pentru programul INTERREG,

CJ Dolj îºi dã mâna cu Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, cu Muzeul Olteniei, dar ºi
cu Administraþia Districtului Vratsa,
pentru a pune în valoare obiective
de interes cultural ºi turistic din ju-
deþul nostru ºi din regiunea vecinã.
În acest sens, la Craiova va fi înfiin-
þat un institut euro-regional care se
va ocupa de promovarea, conserva-
rea ºi cercetarea moºtenirii culturale,
precum ºi a bogatului potenþial na-
tural al acestei zone transfrontaliere.

Ca investiþii majore, proiectul in-
clude restaurarea „Casei Dianu”, clã-
dire de patrimoniu, datând de la în-
ceputul secolului al XX-lea, în care
au funcþionat, de-a lungul timpului,
importante instituþii de culturã, pre-
cum Filarmonica ºi ªcoala de Arte ºi
Meserii „Cornetti”, ºi care va deveni
sediu al institutului. Tot prin acest
proiect se va proceda la consolida-
rea ºi restaurarea unui monument is-
toric de interes naþional, Cula Izvo-
ranu-Geblescu, de la Brabova, care
se aflã într-o stare avansatã de de-
gradare. În plus, vor fi achiziþionate
ºi dotãrile necesare pentru amenaja-

rea acestei construcþii ca punct mu-
zeal.

Ca o altã componentã a demersu-
lui sãu, administraþia judeþeanã va
moderniza drumul comunal 120, în-
tre localitãþile Þiu ºi Gogoºu, întru-
cât asigurã accesul la Pajiºtea Gogo-
ºu – ªtefãnel, monument al naturii,
inclusã în circuitul turistic integrat
care este dezvoltat împreunã cu par-
tenerii bulgari ºi care mai cuprinde,
în judeþul Dolj, cula din Brabova,
„Casa Dianu”, Muzeul Olteniei, Mu-
zeul de Artã ºi Cula Cernãteºtilor.
Pentru aceasta din urmã se încearcã
identificarea resurselor financiare în
vederea restaurãrii.

Cristinel Iovan: „O reuºitã în
care a contat mult calitatea
profesioniºtilor care formea-

zã echipa de la Consiliul
Judeþean”

„Un rol major în materializarea
acestor demersuri l-a avut, fãrã în-
doialã, faptul cã am ºtiut sã cultivãm,
în ultimii ani, bune relaþii de coope-
rare ºi prietenie cu partenerii noºtri
de pe celãlalt mal al Dunãrii. Am con-
struit o colaborare care a trecut pro-
ba timpului ºi a dat rezultate impor-
tante, care înseamnã implementarea
unor proiecte în valoare cumulatã de
peste 20 de milioane de euro, prin
programele transfrontaliere”, a mai
declarat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa.

La rândul sãu, vicepreºedintele CJ
Dolj Cristinel Iovan a afirmat: „Mã
bucur sã pot spune cã am parcurs cu
bine acest prim examen în faþa cãruia
ne-a pus noul exerciþiu financiar eu-
ropean, o reuºitã în care a contat mult
calitatea profesioniºtilor care formea-
zã echipa de la Consiliul Judeþean ºi
experienþa acumulatã în cadrul pre-
cedentelor programe cu finanþare ne-
rambursabilã. Prin aceste proiecte

depuse în cadrul programului IN-
TERREG V-A, am avut în vedere, în
primul rând, rolul principal al admi-
nistraþiei publice doljene, acela de a
atrage finanþare europeanã pentru
dezvoltarea judeþului.

Principala provocare cãreia a tre-
buit sã-i rãspundem a vizat procedu-
rile complexe pe care le-am avut de
finalizat într-o perioadã foarte scur-
tã. Mã refer la faptul cã, înainte sã
putem vorbi, efectiv, despre contu-
rarea cererilor de finanþare, a fost
necesarã întocmirea tuturor docu-
mentelor pe care se fundamenteazã
acestea, de la expertize tehnice, stu-
dii topografice ºi geotehnice la do-
cumentaþii de avizare ºi de obþinere
a acordurilor ºi autorizaþiilor, ceea ce
a presupus organizarea procedurilor
de achiziþie publicã. Rezultatul pozi-
tiv pe care l-am înregistrat depunând
cinci proiecte a fost posibil printr-o
bunã sincronizare ºi colaborare a tu-
turor direcþiilor ºi serviciilor din ca-
drul CJ Dolj, care au dovedit, încã o
datã, cã formeazã un mecanism efi-
cient, în beneficiul cetãþeanului”.

Alina Tãnãsescu: „Fondurile
europene continuã sã fie

un pilon major pentru
dezvoltarea judeþului”

Vicepreºedintele CJ Dolj Alina
Elena Tãnãsescu a evidenþiat pon-
derea importantã a finanþãrilor atra-
se din surse nerambursabile în bu-
getul pentru investiþii al instituþiei,
fapt care permite abordarea conco-
mitentã a unei serii extinse de ob-
iective.  „Fondurile europene con-
tinuã sã fie un pilon major pentru
dezvoltarea judeþului, permiþând
realizarea unor proiecte pe care, alt-
minteri, bugetul CJ ar putea cu greu
sã le susþinã. Numai în ceea ce pri-
veºte acest prim program, s-a con-
turat perspectiva implementãrii
unor investiþii de peste 20 de mili-
oane de euro în Dolj. Cât de impor-
tantã este aceastã sumã reiese dacã
o raportãm la totalul surselor pro-
prii pentru dezvoltare, cuprinse în
bugetul aprobat la începutul aces-
tui an, total care nu depãºeºte 17
milioane de euro.

Fructificând aceastã ºansã no-
tabilã a finanþãrilor nerambursabi-
le, reuºim sã degrevãm consiliul ju-
deþean de o semnificativã presiu-
ne financiarã ºi sã creãm posibili-
tatea de a utiliza fondurile proprii
pentru continuarea demersurilor
începute în domenii prioritare, cum
este cel al sãnãtãþii, dar ºi pentru
demararea unor iniþiative noi”, a
spus vicepreºedintele CJ Dolj Ali-
na Elena Tãnãsescu.
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Studentul Nicolae Cãrãuº, anul
IV, a primit o bursã de excelenþã
în valoare de 4.500 lei pentru Lo-
cul I la proba de Drept Constituþi-
onal susþinutã la Concursul naþio-
nal Hexagonul Facultãþilor de
Drept dar ºi pentru rezultatele ex-
celente la învãþãturã - media gene-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Promovând excelenþa în comunitate, urmãrind în permanenþã
evidenþierea elitelor ºi liderilor comunitãþii ºi în semn de recunoaº-
tere a rezultatelor obþinute de studenþi, Rotary Club Craiova, prin
programul Rotary susþine calitatea în educaþie, a oferit burse celor

mai buni studenþi ai Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova
care în anul academic anterior au obþinut premii la concursurile

naþionale ºi rezultate foarte bune la învãþãturã.

“Ford are un parteneriat foarte
solid cu Universitatea din Craiova
ºi vom continuã sã sprijinim siste-
mul educaþional local cât de mult
putem. Împreunã putem contribui
la viitorul industriei auto, încurajând
tinerele generaþii sã lucreze în acest
domeniu prin diverse instrumente
pe care le avem la dispoziþie. Cred
cu tãrie cã împreunã putem pregãti
viitorii specialiºti de care România
sã fie mândrã”, a declarat Rob Ar-
dley, Director de Resurse Umane,
Ford România.

„Luna globalã
a grijii faþã
de comunitate”

Pe de altã parte, Ford România
continuã acþiunile iniþiate în 2014 ºi
cu sprijinul Ford Fund&Commu-

Pentru a veni în sprijinul comunitãþii
locale ºi a viitoarei generaþii de specia-
liºti auto, Ford România a anunþat cã 10
burse pentru studenþi vor fi acordate pen-
tru 4 facultãþi din cadrul Universitãþii din
Craiova. Acestea sunt Facultatea de Admi-
nistrare a Afacerilor, Facultatea de Me-
canicã, Facultatea de Electrotehnicã
ºi Facultatea de Automaticã. Valoarea
totalã a burselor se ridicã la 10.000 EUR,

nity Services, latura filantropicã a
companiei, 30 de voluntari ai com-
paniei au reuºit sã identifice ºi sã
implementeze cu succes proiecte
sociale în cadrul programului prin
care luna septembrie a fost desem-
natã drept „Luna globalã a grijii faþã
de comunitate”.  Astfel, echipa Ford
de la Craiova a deschis un cabinet
mobil la Electroputere Mall, unde
în fiecare week-end al lunii septem-
brie, medici ai Secþiei de Cardiolo-
gie din cadrul Spitalului Judeþean
împreunã cu echipa medicalã a fa-
bricii Ford, coordonaþi de Dr. An-
cuþa Scurtu, au realizat screening
cardiovascular gratuite pentru 928
de persoane. “Scopul programului
de screening a fost în principal acela
de a depista precoce factorii de risc
cardiovasculari precum ºi bolile
cardiovasculare, toate acestea con-

tribuind la prevenirea complicaþii-
lor. Totodatã, am încercat sã edu-
cãm pacienþii ºi sã promovãm în
rândul acestora un stil de viaþã sã-
nãtos. Cu ajutorul echipei de cardi-
ologie a Spitalului Judeþean,am pu-
tut prescrie scheme de tratament ºi
s-au eliberat reþete medicale pentru
pacienþii identificaþi cu probleme
cardiovasculare. Cazurile grave,
inclusiv 2 pacienþi depistaþi cu in-
farct miocardic recent, au fost tri-
mise urgent la Spitalul Judeþean
pentru investigaþii mai complexe”,
a declarat dr. Ancuþa Scurtu, ma-
nager-ul medical al Ford România.
Toate datele colectate prin aceastã
acþiune au fost transmise Spitalului
Judeþean, care în acest moment le
analizeazã, echipa de aici urmând
sã monitorizeze pacienþii.

S-a renovat Secþia
de Oncologie
Pediatricã

Un alt program orientat cãtre
pacienþi a fost implementat de echi-
pa IT a Ford România la Secþia de
Chirurgie ºi Ortopedie Pediatricã din
cadrul Spitalului Judeþean, echipa
fiind condusã de Constantin Cîrciu-
maru, Manager IT Ford România.
“Anul trecut am implementat un
proiect de renovare parþialã a Sec-
þiei de Oncologie Pediatricã, ºi am
decis sã dãm o mâna de ajutor ºi
anul acesta. Cu sprijinul Asociaþiei
Oncohope, echipa noastrã a reno-
vat 5 saloane ale secþiei de Chirur-

gieºi Ortopedie Pediatricã, unde am
instalat paturi, scaune, mese, jalu-
zele ºi sisteme de iluminat pentru a
îmbunãtãþi condiþiile din spital. Cred
cu tãrie cã dacã fiecare dintre noi,
ca ºi cetãþeni ai acestei comunitãþi,
am contribui cât de puþin, lucrurile
s-ar putea schimba în mod semni-
ficativ pentru toþi pacienþii spitale-
lor din Craiova”, a declarat Con-
stantin Cîrciumaru.

„Bill Ford Better
World Challenge”

Pentru a consolida poziþia sa de
„leadership” în ceea ce priveºte ser-
viciile adresate comunitãþii, la înce-
putul lunii septembrie, Ford Motor
Company a anunþat programul glo-
bal denumit „Bill Ford Better World
Challenge”, un program de grant-

uri care va acorda aproape 500.000
USD pentru proiecte sociale identi-
ficate de angajaþii companiei. Pro-
gramul, cofinanþat de companie ºi
Bill Ford, va colabora cu Ford Vo-
lunteer Corps – reþeaua internaþio-
nalã Ford de 30.000 de voluntari
care anul acesta îºi sãrbãtoreºte cea
de-a 10 aniversare. Acest program
îºi propune sã dea voluntarilor opor-
tunitatea de a colabora cu grupurile
locale în care Ford deþine operaþi-
uni în vederea acordãrii de finanþa-
re pentru proiecte de servicii co-
munitare din cadrul noului program
de grant-uri. Proiectele se vor con-
centra pe trei categorii care creea-
zã soluþii sustenabile pentru nevoile
de baza ale comunitãþii – mobilita-
te; alimentaþie ºi locuinþe ºi proble-
me legate de apã, inclusiv acces,
salubritate ºi igienã.

la care se adaugã ºi 10 motoare EcoBo-
ost de 1 litru pe care compania le donea-
zã Facultãþii de Mecanicã ºi Centrului de
Cercetare INCESA. Ford s-a angajat în-
cepând cu anul trecut sã investeascã peste
500.000 USD în proiecte adresate comu-
nitãþii locale ce urmeazã a fi implementa-
te în Craiova în urmãtorii ani, ca parte a
eforturilor globale ale companiei în pro-
movarea filantropiei ºi voluntariatului.
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ralã a celor trei ani de studiu ur-
maþi la Facultatea de Drept fiind
9,97, aceasta conferindu-i statu-
tul de lider al generaþiei sale. Mona
Daiana Ciuciulete, anul III, a pri-
mit o bursã de excelenþã în valoa-
re de 4.000 lei pentru Locul II la
proba de Drept Constituþional sus-

þinutã la acelaºi concurs, media
primilor 2 ani de studiu fiind 9,86,
iar Viorica Clima, anul IV, primit
o bursã de excelenþã în valoare de
3.500 lei pentru Premiul I obþinut
la ªcoala de Varã, Ediþia V-a orga-
nizatã de Facultatea de Drept, me-
dia pentru cei 3 ani de studiu fiind
9,40.

Preºedintele Rotary Club Cra-
iova, lect. univ. dr. Armand Calo-
tã, a transmis felicitãri studenþilor

ºi profesorilor coordonatori pen-
tru rezultatele deosebite înregistrate
în anul universitar anterior ºi a
apreciat cã ne aflãm în faþa unui
demers comun de promovare a
excelenþei în comunitate ºi de sus-
þinere a programelor ºi proiectelor
dedicate tinerilor care, prin aceste
rezultate ºi prin ceea ce fac în fie-
care zi transformã comunitatea
noastrã într-un loc mai frumos ºi
mai bun.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pe parlamentari noi i-am ales
Popescule ºi noi cu ce ne-am
ales?
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De multe ori, lumea îi perce-
pe ca „persoane cu handicap”,
pentru cã nu pot vorbi sau auzi
coerent. Au limbajul mimico-
gestic, de care se folosesc ºi cu
care intrã în dialog cu cei din
jurul lor. Nu cer nimic din ceea
ce nu li se cuvine. Vor numai
sã-ºi punã în valoare talentele.
Cea mai recentã ocazie a fost
în urmã cu câteva sãptãmâni,
când o trupã, formatã din opt
membri, a depãºit toate barie-

Pentru ei, soarta nu a fost plinã de binefaceri. Au o defi-
cienþã hipo-acuzicã, dar au trecut peste ea. Se întâlnesc,

sãptãmânal, la sediul Filialei Teritoriale Craiova a Asociaþiei
Naþionale a Surzilor din România –  titulatura pare, dacã nu
este deja perceputã ca atare, peiorativã. Nimic mai neade-
vãrat, deoarece aceste persoane sunt pline de talent ºi îl
pun în valoare cu fiecare ocazie. În urmã cu câteva sãptã-

mâni, un grup de persoane cu deficienþe de auz a spart
tiparele ºi a câºtigat premii la un concurs de ... dans.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

rele ºi a câºtigat mai multe pre-
mii la... dans.

Opt persoane
pentru mai multe distincþii

Povestea grupului de dansuri al
Filialei Teritoriale Craiova a Aso-
ciaþiei Naþionale a Surzilor începe
undeva în anii 1960. Atunci, s-a
înfiinþat prima trupã de dansuri.
Anii au trecut, generaþiile s-au
schimbat, dar s-a mers mai de-

parte, iar cupele ºi diplomele ob-
þinute nu mai au numãr. În urmã
cu câteva sãptãmâni, opt persoa-
ne cu deficienþe de auz –Dumi-
tru ºi Cristina Tîmplaru, Sorin
ºi ªtefana Ilie, Daniela Popa,
Cristina ºi Carmen Stancu, Eli-
da Oprea – au participat la un
concurs de jocuri populare ºi tra-
diþii, obþinând mai multe premii.
Este incredibil cum astfel de per-
soane pot juca ºi dansa, fãrã sã
perceapã notele muzicale, dar cel
mai bine poate explica fenomenul
coregrafa Izabella Tîmplaru:
„Pãrinþii mei sunt cu o astfel de
deficienþã ºi am crescut în acest
mediu. Mi-a plãcut dansul, însã
nu am putut sã profesez. Mama
mi-a spus cã îi pot ajuta ºi aºa am
început. Au un simþ foarte dez-

voltat. Le arãt paºii, îi numãr ºi,
dupã aceea, în urma unor repetiþii
merg dupã semnalele mele. Stau,
dacã se poate spune aºa, în faþa
scenei, când ei danseazã, ºi-i di-
rijez. Concursul din acest an, cel
de tradiþii, a fost organizat la Cra-
iova deoarece, în urmã cu doi
ani, filiala a câºtigat ediþia res-
pectivã ºi, dacã pot spune aºa,
este ca la Eurovision, premiantul
organizeazã urmãtoarea confrun-
tare. Mai mult, în 2016, tot noi
vom organiza ºi concursul naþi-
onal de dansuri moderne, deoa-
rece am câºtigat, în 2014, prece-
denta competiþie”.

Premii ºi prietenie
Competiþia desfãºuratã în sep-

tembrie la Craiova a avut mai

mulþi câºtigãtori din partea Filia-
lei Teritoriale Craiova a Asocia-
þiei Surzilor din România. Astfel,
la „perechi”, Sorin ºi ªtefana Ilie
au obþinut locul al II-lea, iar în-
tregul grup s-a clasat pe cea de-
a doua treaptã a podiumului la
„suitã”. De asemenea, interpre-
tând un dans arãbesc, soþii Cris-
tina ºi Dumitru Tîmplaru au ocu-
pat primul loc la dansurile mino-
ritãþilor. Coordonatoarea întregii
echipe, Daniela Popa, a þinut sã
completeze: „Toþi sunt plini de
talent ºi ne mândrim cu ei. Ni-
meni nu face nimic fãrã a avea
pasiune. Toþi cei care au proble-
me de auz vin, în primul rând, sã
socializeze la sediul filialei. Fie-
care participant simte cã trebuie
sã-ºi ajute colegii”.

Astãzi, la ora 12.00 , la Liceul Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” din Segarcea va avea loc inaugurarea
oficialã a unui laborator ultraperformant de in-
formaticã. Manifestarea, la care vor participa re-
prezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, face parte din Pro-
iectul Transfrontalier România – Bulgaria, de-
numit „Eco Education for HealthyEnviroment –
MIS ETC 336”, cu participarea Asociaþiei „Eu-
rointegra” Sofia, a Liceului „Traian Vuia” Craio-
va, precum ºi a ªcolilor Gimnaziale din Ciocã-
neºti ºi Cãlãraºi, alãturi de Asociaþia „Domino”,
Asociaþia pentru Protecþia Animalelor din Ruse
ºi  Primãria localitãþii Glavinitsa(Bulgaria).

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, prin autoritatea conferi-
tã de lege, a derulat, între1 septembrie 2014 ºi 31 august 2015,
proiectul „Creºterea calitãþii managementului ”, în cadrul Pro-
gramului „Erasmus +”, parteneri fiind Camera de Comerþ ºi
Industrie din Paphos ºi „Rivensco Consulting”, ambele din Ci-
pru. La acþiune au participat 20 de inspectori ºi manageri din
cadrul ISJ Dolj, iar scopul manifestãrii a fost dezvoltarea capa-
citãþilor ºi abilitãþilor referitoare la diagnoza, prognoza ºi pro-
iectarea programelor de mobilitate profesionalã, de organizare,
îndrumare , dirijare, evaluare a unui curs de formare în cadrul
unui plasament în companie. S-a urmãrit sprijinirea inovaþiei ºi
promovarea calitãþii în formarea profesionalã, prin transferul
de bune practici al unor modele europene ºi de realizare a unor
parteneriate de mobilitate la nivel european.

Copiii nãscuþi în 2004 ºi 2005
mai au o sãptãmânã la dispoziþie
pânã sã decidã dacã vor sã facã un
sport de performanþã, care, de-a
lungul anilor, a adus multiple satis-
facþii. «Nu spunem lucruri mari, dar
luptele, fie ele „libere” ori „greco-
romane”, au adus nenumãrate me-
dalii la competiþiile internaþionale –
Campionate Europene, Campiona-
te Mondiale, Jocuri Olimpice. De
aceea, vrem sã revitalizãm acest
sport, cu atât mai mult cu cât la
Craiova avem deja mai mulþi tineri
campioni. Astfel, pe 11 octombrie,
în Sala de Sport „Matei Basarab”,
din spatele Colegiului Naþional „Fraþi
Buzeºti”, va avea loc o selecþie a
copiilor nãscuþi în 2004 ºi 2005,
competiþia fãcând parte din Cam-
pionatul Naþional de Trânte, parte a
Programului „Pierre de Couber-
tain”, care se numeºte „Campionul
de mâine”. Noi vom alege cei mai
buni tineri, dar nu puteam face acest
lucru fãrã sprijinul ISJ Dolj, DJST
Dolj ºi LPS „Petrache Triºcu”, buna
desfãºurare a concursului fiind asi-
guratã de prof. Marius ºi Aurel Cim-
poeru, Valentin Boboºca, iar arbi-
trajul va fi asigurat de Daniel Baciu

ºi Stelian ªerban”, a precizat  Pe-
tre Banciu, antrenor de lupte la Clu-
bul Sportiv Municipal Craiova.
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GEORGE POPESCU

ªi la urma urmei ce anume mai era de
demonstrat? Ce anume nu ºtiam cu toþii
încât ne pregãtim, ca la cine ºtie ce pre-
mierã absolutã, searã de searã, în faþa sti-
clelor translucide ale televizoarelor, spre
a urmãri, cu un interes de tot absurdul
niºte presupuse revelaþii sub pojghiþa cã-
rora zac fapte ºi nume de un grotesc ori-
bil ºi pe care le ºtiam cu toþii de ani buni?
Ce ne mai poate surprinde la o clasã po-
liticã decretatã, chiar ºi din interior ºi cu
atâta frenezie, drept o adunãturã de indi-
vizi puºi pe cãpãtuialã, repetenþi cultural,
hrãnindu-se din delaþiuni ºi din trãdãri?
În dispreþul celor mai elementare norme
de moralã, tineri ºi bãtrâni, crescuþi în
cercurile interlope ce împânzesc Þara de
la un capãt la altul, ei, politicienii de toate
culorile, pentru care pânã ºi nuanþele ºi-
au pierdut ultima brumã de importanþã,
zburdã voioºi în spaþiul atât de permisiv
al unui capitalism decretat, în programe
ticluite ad hoc, ultima formã a unei religii

Quod erat demonstrandumQuod erat demonstrandumQuod erat demonstrandumQuod erat demonstrandumQuod erat demonstrandum
seculare al cãrei demiurg este Banul.

Bolnav, cum mã gãsesc, de lehamitita
pe care numai în ultimii ani ai „domniei”
lui Adrian Nãstase o mai trãisem, îmi re-
fuz pe cât îmi mai e îngãduit, acest spec-
tacol jegos intersectat, de la un capãt la
altul, de abominabile dezvãluiri. În ele
sunt aruncaþi, dupã criteriile mai mult ori
mai puþin ascunse ale jocului alternanþei
la Putere, protagoniºti ori simpli figu-
ranþi, ºefi ori aspiranþi de ºefi de parti-
de, lideri autolivraþi ca atare ori susþi-
nuþi cu o libidinoasã fervoare de grupul
de amici aliniaþi exemplar la comandã
pânã în ajunul trãdãrii ce-i va arunca într-
o barcã mai profitabilã.

Vinovaþi? Fãrã îndoialã. Dar ei singuri?
Noi unde-am fost? – iatã o întrebare care,
ocolitã în anii tulburi de dupã decembrie
‘89, capãtã, acum, într-un alt context, o
semnificaþie infinit mai mare. Fiindcã dacã
atunci, ieºirea la luminã ne-a putut orbi
printr-o strãlucire pe care nici n-o mai

visam ºi pentru care nu eram deloc pre-
gãtiþi, astãzi, la mai bine de un sfert de
veac, indiferenþa complice n-ar trebui sã
ne-o mai permitem.

Hoþia la drumul mare a dus la distru-
gerea unui patrimoniu care nu era, cum
se mai crede încã din prostie, al fostului
dictator, nici al fostului regim, ci al unor
generaþii, pãrinþi ºi bunici, ce ºi-au chel-
tuit energiile ca sã lase ceva în urma lor.
ªi de toate cele construite cu sudoare ºi
sânge, uneori chiar cu preþul unor vieþi,
s-a ales praful ºi pulberea. Unele au sfâr-
ºit în mâinile lungi ºi murdare ale unor
ºmecheri, hingheri cu state mai vechi ori
autopropulsaþi de prin ungherele în care
pândeau prãbuºirea, vânând afaceri în tro-
cul unor chilipiruri ivite în marea buimã-
cealã postdecembristã. Cu altele ºi-au
fãcut plinul, pe sume ridicule, tot cu com-
plicitatea aceloraºi ºmecheri, ori al unor
întregi instituþii structurate tot pe criterii
de gaºcã, afaceriºti din afarã, multinaþi-

onali, profitând de o legislaþie adaptatã,
în numele unor false reforme, mereu în
contul înstrãinãrii ºi mai niciodatã în be-
neficiul Þãrii ºi al cetãþenilor ei.

Iar în acea vâltoare a cursei nebune de
cãpãtuialã, toate fãrãdelegile ce se clamea-
zã acum s-au petrecut sub ochii noºtri de-
venindu-le cu toþii complici, prin tãcere ºi,
mai ales, prin neimplicare. Corupþia a de-
venit sistemicã, dar asta înseamnã cã sis-
temul însuºi i-a fost mediul propice. Asis-
tãm ca la un spectacol de tragi-comedie la
dezvãluirile din ultimul timp, setaþi de lar-
ma cãtuºelor ºi foºnetul camerelor de fil-
mat îngrãmãdite la porþile unor palate ale
corifeilor unei noi ºi hrãpãreþe burghezii.

Nimic nu mai era de demonstrat, fiind-
cã totul ne era ºi ne este atât de bine cu-
noscut. Nu era nevoie de jocul pervers al
delaþiunilor ivite din tranºeele insalubre ale
unei armate de profitori distribuiþi în regi-
mente de asalt asupra a ceea ce a mai rã-
mas din avuþia Þãrii în curs de lichidare.

Campania pentru aderarea Ro-
mâniei la Schengen a fost dema-
ratã pentru a sprijini demersurile
autoritãþilor române de a solicita
integrarea þãrii noastre în acest
spaþiu european de liberã circula-
þie la urmãtorul Consiliu de Justi-
þie ºi Afaceri Interne ce va avea
loc în luna octombrie. „Suntem
bucuroºi de sprijinul primit peste
tot în þarã pentru campania noas-
trã menitã sã ilustreze încã o datã
faptul cã România are dreptul de a
face parte din spaþiul Schengen.
Petiþia noastrã a fost semnatã de
foarte mulþi lideri din mai multe
formaþiuni politice, chiar dacã în
majoritatea lor vorbim de reprezen-
tanþi ai Partidului Social Democrat,
dar ºi de un numãr impresionant
de persoane din toate colþurile lu-
mii. Suntem convinºi cã un sprijin

Liviu Dragnea a afirmat sâmbã-
tã, într-o conferinþã de presã, în
localitatea suceveanã Poiana Stam-
pei, cã toþi candidaþii PSD la ale-
gerile locale vor fi validaþi dupã
“consultarea oamenilor”, fãrã sã
dea însã detalii cu privire la modul
în care se va întâmpla acest lucru.
Dragnea a precizat cã dacã un can-
didat nu întruneºte susþinerea ne-
cesarã va fi “scos” de pe liste.

Pe de altã parte, el a spus cã
alegerea preºedintelui PSD prin
votul tuturor membrilor va inclu-
de ºi o consultare privind obiecti-
vele politice ale partidului. „Este
pentru prima datã când un partid
din România dã tuturor membrilor
posibilitatea sã-ºi aleagã preºedin-
tele”, a precizat Dragnea, adãugând
cã, sãptãmâna viitoare, vor fi trans-
mise în toate organizaþiile judeþene
chestionare prin care se doreºte sã
fie validate obiectivele politice ale
PSD. „Vor fi milioane de chestio-
nare care vor fi distribuite de mili-

Dragnea: Candidaþii PSD la
locale, validaþi pe liste dupã

consultarea comunitãþilor
Liderul interimar al PSD, Liviu Dragnea, spune cã, „în premierã”, candida-
þii partidului la alegerile locale vor fi validaþi pe liste doar dupã ce va fi
consultatã comunitatea localã, dar ºi cã oamenii vor fi chestionaþi ºi cu
privire la obiectivele PSD, pentru o legãturã mai „strânsã” cu cetãþenii.

Dragnea a declarat, ulterior, la Iaºi, cã în partid numirile în diverse funcþii nu
trebuie sã se facã în baza prieteniilor, ci în funcþie de expertiza fiecãrui
membru, adãugând cã este necesar un program de gestiune a carierei.

tanþii noºtri, astfel încât oferta
noastrã politicã sã fim siguri cã are
susþinere foarte mare. Ne intere-
seazã ca noi sã avem o legãturã
foarte strânsã cu cetãþenii”, a mai
spus Dragnea.

El a mai declarat cã din discu-
þiile cu membrii de partid a con-
statat cã toþi sunt mulþumiþi cã par-
ticipã la vot ºi cã vor fi consultaþi
ºi cetãþenii. „Va recupla partidul în
relaþia cu oamenii”, a spus Drag-
nea. El a mai declarat cã intenþia
sa a fost ca la votul preºedintelui
PSD sã poatã participa orice cetã-
þean, “la fel ca în Marea Britanie”,
dar cã statul partidului nu a permis
o asemenea abordare, doar mem-
brii PSD putând vota.

Alegerea preºedintelui PSD,
funcþie pentru care unicul candi-
dat este ºeful interimar al partidu-
lui, Liviu Dragnea, va avea loc pe
11 octombrie, iar vicepreºedinþii ºi
ceilalþi membri ai conducerii vor fi
aleºi pe 18 octombrie.

Dolj: 8.800 de semnãturi strânse
în cadrul campaniei naþionale

„RomâniaCereSchengen”
Organizaþia PES activists România a depus în

aceastã sãptãmânã, la Parlamentul European,
peste 40.000 de semnãturi strânse în cadrul
campaniei naþionale „RomâniaCereSchengen”.

primit din partea Comisiei pentru
Petiþii din Parlamentul European va
ajuta România în obþinerea statu-
tului de membru Schengen”, ex-
plicã demersul sãu, secretarul Ge-
neral al PES activists România,
Janina Sitaru.
Teme europene

În textul petiþiei, iniþiatorii subli-
niazã faptul cã România îndeplineº-
te de peste 3 ani criteriile pentru
aderarea la spaþiul Schengen ºi so-
licitã Parlamentului European ºi
Comisiei Europene sprijinul pentru
generarea unui consens politic care
sã permitã integrarea României la
aceastã zonã de liberã circulaþie.
“Suntem bucuroºi cã am reuºit sã
adunãm peste 8800 semnãturi în
judeþul Dolj, Organizaþia PES acti-
vists Dolj a demonstrat astfel cã

poate prin echipa sa sã explice te-
mele europene cetãþenilor din ju-
deþul nostru ºi sã-i informeze co-
rect despre mecanismele ºi deci-
ziile europene. Ne bucurãm cã ºi
dupã terminarea campaniei ajung
cãtre noi ºi alte semnãturi ceea ce
demonstreazã sprijinul public pen-
tru aderarea României la Schen-
gen” a adãugat Stelian Bãrãgan,
preºedintele-coordonator judeþean
a organizaþiei PES activists Dolj.
„Susþin iniþiativa organizaþiei PES
activists România”

Iniþiativa întãreºte ºi susþine ast-
fel demersurile oficiale ale Preºe-
dinþiei ºi Guvernului României în
direcþia dobândirii calitãþii de stat
membru Schengen, oferind cau-
zei României un important suport
popular. Petiþia #RomaniaCereS-
chengen se înscrie în linia activi-
tãþilor ºi acþiunilor cu caracter eu-
ropean organizate încã din anul
2007 de PES activists România,
structurã care reuneºte peste 9.000
de membri la nivel naþional. „Sus-
þin iniþiativa organizaþiei PES acti-
vists România de a solicita integra-
rea þãrii noastre în spaþiul Schen-
gen. Autoritãþile române au depu-
se eforturi importante în a asigura
securitatea frontierelor externe ale
Uniunii Europene ºi au capacitatea
de a menþine siguranþa acestei zone
de liberã circulaþie. În acest sens,
demersul vine sã susþinã eforturile
depuse de instituþiile din România
ºi decidenþii politici pentru integra-
rea þãrii noastre în spaþiul Schen-
gen ºi cautã sã reitereze explicit
sprijinul Parlamentului European
pentru aderarea României la aceas-
tã zonã europeanã de liberã circu-
laþie”, a completat europarlamen-
tarul Victor Negrescu.

MARGA BULUGEAN
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Cel puþin 13 persoane au murit în
urma unor furtuni extrem de violente,
urmate de inundaþii masive, care au
avut loc în cursul nopþii de sâmbãtã
spre duminicã în sud-estul Franþei, în
zona cunoscutã sub numele „Coasta
de Azur”, numeroase vehicule ºi case
fiind duse de viituri în Marea Medite-
ranã. Potrivit prefecturii departamentu-
lui Alpes-Maritimes, bilanþul provizo-
riu este de 13 morþi ºi cinci dispãruþi.
Aproximativ 70.000 de case au fost afec-
tate de întreruperi ale electricitãþii. Zo-
nele cele mai afectate sunt Cannes,
Cannet, Antibes, Juan les Pins ºi Theu-
le sur Mer. Precipitaþiile abundente pro-
duse sâmbãtã searã au generat viituri
care au devastat zone vaste de pe Coas-
ta de Azur. Potrivit datelor furnizate de
Institutul Météo-France, sâmbãtã sea-
rã, în intervalul orar 19.00-22.00, în ora-

Armata ucraineanã
ºi insurgenþii proruºi
au început retragerea
tancurilor din estul Ucrainei

Armata ucraineanã ºi insurgenþii
separatiºti proruºi au anunþat începerea
retragerii tancurilor ºi altor vehicule
blindate din zonele beligerante situate
în estul Ucrainei, în cadrul mãsurilor de
consolidare a armistiþiului stabilit prin
Acordul Minsk. Mãsura retragerii
tancurilor a fost luatã dupã reuniunea
desfãºuratã vineri la Paris, la care au
participat preºedinþii Franþei, Rusiei ºi
Ucrainei, Francois Hollande, Vladimir
Putin ºi Petro Poroºenko, precum ºi
cancelarul Germaniei, Angela Merkel.
Dupã retragerea armamentului greu,
decisã în februarie, cei patru lideri
politici au stabilit începerea retragerii
armamentului uºor, de sâmbãtã. Planul
de implementare a Acordului Minsk va
continua dupã sfârºitul anului 2015.
„Acordul de încetare a focului este
respectat în totalitate, astfel cã astãzi
am fãcut noi progrese pentru a ne
asigura cã nu vor mai exista victime ale
acestui conflict dramatic”, a spus
François Hollande. Conflictul separa-
tist din estul Ucrainei, izbucnit în
martie 2014, s-a soldat pânã în prezent
cu 6.500 de morþi.

Tunisia confirmã
participarea la coaliþia
internaþionalã contra SI

Premierul tunisian, Habib Essid, a
confirmat cã þara sa s-a alãturat
coaliþiei internaþionale conduse de
Statele Unite care luptã împotriva
grupãrii jihadiste Statul Islamic (SI)
în Siria ºi Irak. Acest anunþ a avut loc
în contextul în care Tunisia se con-
fruntã, dupã revoluþia din 2011, cu o
creºtere a miºcãrii jihadiste extremis-
te, responsabilã potrivit autoritãþilor
de moartea a zeci de turiºti, dar ºi
soldaþi ºi agenþi de securitate. În
cursul unei conferinþe de presã, Habib
Essid a anunþat participarea Tunisiei
la coaliþia internaþionalã, subliniind
cã aceasta constã în principal „în
schimbul de informaþii”. La 29 sep-
tembrie, preºedintele american,
Barack Obama, a fãcut cunoscut cã
trei noi state s-au alãturat coaliþiei,
numind Tunisia, Malaezia ºi Nigeria.
Aceastã participare va permite Tuni-
siei „sã obþinã toate informaþiile care
ar putea fi profitabile în rãzboiul
contra terorismului în Tunisia”, a
adãugat Habib Essid. În cadrul
coaliþiei, „þãrile au mai multe infor-
maþii de cât noi”, a adãugat el.
Întrebat despre posibilitatea partici-
pãrii militare a Tunisiei în cadrul
coaliþiei, premierul a rãmas evaziv,
afirmând cã, dacã Tunisia va primi o
solicitare în acest sens, va trebui sã
invoce articolul 77 din Constituþia
þãrii. Acest articol acordã preºedinte-
lui þãrii puterea de „a trimite forþe în
strãinãtate în acord cu preºedintele
parlamentului ºi cu guvernul”. În
2015, douã atentate revendicate de
gruparea Statul Islamic (SI) au ucis
59 de turiºti strãini în Tunisia: 21 la
muzeul Bardo, din Tunis, în martie, ºi
38 la un hotel pe malul mãrii la Port
El Kantaoui, în apropiere de Sousse,
în iunie. Tunisia rãmâne una din
þãrile cele mai afectate de fenomenul
înrolãrii în rândurile jihadiºtilor, cu
mai multe mii de persoane, cel mai
frecvent tineri, potrivit datelor ONU.
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Cancelarul german Angela Merkel a de-
clarant, ieri, unui post de radio german cã
este nevoie de eforturi militare în Siria, chiar
dacã acestea nu vor pune capãt rãzboiului în
aceastã þarã. “În ceea ce priveºte Siria, am
spus-o pentru prima oarã: Vom avea nevoie
de eforturi militare, dar eforturile militare nu
vor aduce cu sine o soluþie; avem nevoie de
un proces politic, dar acesta nu a mers prea
bine deocamdatã”, a declarat ea la postul
“Deutschlandfunk”. “Pentru a obþine o so-
luþie politicã, am nevoie atât de reprezentan-
þii opoziþiei siriene, cât ºi de cei care se aflã în
prezent la conducere în Damasc, dar ºi de
alþii, pentru a obþine succese reale ºi apoi,
mai presus de orice, de aliaþii respectivelor
grupãri”, a adãugat cancelarul german. An-
gela Merkel a apreciat cã Rusia, SUA, Arabia
Sauditã ºi Iranul pot juca un rol important în
soluþionarea conflictului sirian, la fel precum
Germania, Franþa ºi Marea Britanie. Într-o altã
intervenþie, cancelarul german a îndemnat sta-
tele europene sã intensifice mãsurile pentru
protejarea frontierelor externe ale Uniunii Eu-
ropene, în contextul crizei imigraþiei. “Criza imi-

graþiei testeazã perseverenþa Uniunii Europe-
ne”, a declarat Angela Merkel la Berlin. Europa
trebuie sã contribuie la soluþionarea actualei
crize a migraþiei din Orientul Mijlociu ºi din
nordul Africii, a adãugat cancelarul Germaniei.
“În plus, pentru Europa, acest lucru înseamnã

ºi protejarea frontierelor exter-
ne ale Uniunii Europene, pen-
tru ca imigraþia sã se desfãºoa-
re în mod ordonat”, a spus
Merkel, criticatã în ultimele luni
pentru încurajarea extracomu-
nitarilor sã vinã în spaþiul UE.
“În acelaºi timp, este vorba ºi
de asumarea unor responsabi-
litãþi mai mari de cãtre þãrile de
unde fug refugiaþii ºi de cãtre
cele în care sunt mulþi refugiaþi,
precum Libanul, Iordania ºi
Turcia”, a adãugat cancelarul
german. Rata popularitãþii can-
celarului Germaniei s-a dimi-
nuat pe fondul crizei privind
imigraþia, fiind la cel mai scã-
zut nivel din ultimii patru ani.

Mai mult de jumãtate dintre cetãþenii germani
(51%) au exprimat preocupare privind numãrul
extracomunitarilor care au solicitat azil în Ger-
mania. Peste 200.000 de imigranþi au sosit în
Germania în septembrie, iar cifra pe anul 2015 ar
putea atinge 800.000.

Medici fãrã Frontiere anunþã cã spitalul bombardat
din Kunduz a încetat sã mai fie funcþional

Medici fãrã Frontiere (MfF) a anunþat ieri fap-
tul cã a încetat sã mai fie funcþional spitalul din
Kunduz (nordul Afganistanului), bombardat în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, cel mai probabil
de forþele aeriene americane, atac în care ºi-au
pierdut viaþa 12 membri ai personalului medical
ºi ºapte pacienþi. „Spitalul MfF nu mai este ope-
raþional. Câþiva membri ai personalului nostru
medical lucreazã la douã spitale la care au fost
transferaþi o parte dintre rãniþi”, a declarat Kate
Stegeman, purtãtoare de cuvânt a organizaþiei
umanitare în Afganistan, pe contul sãu de Twit-
ter. În imaginile difuzate dupã atac se putea ve-
dea cum o mare parte din centrul sanitar conti-
nua sã ardã, în timp ce supravieþuitorii se înghe-

suiau în zonele care nu fuseserã atinse de bom-
be. Spitalul, singurul cu servicii de traumatolo-
gie ºi chirurgie din întreaga regiune ºi în care
lucrau 80 de membri ai MfF, trata circa o sutã de
pacienþi în momentul în care a fost bombardat, a
anunþat organizaþia umanitarã. „În afara faptului
cã ne-au murit colegi ºi pacienþi, atacul a între-
rupt accesul la servicii de traumatologie pentru
populaþia din Kunduz tocmai când aveau mai
multe nevoie de aceste servicii”, a declarat pre-
ºedintele MfF-Belgia, Meinie Nicolai, citatã într-
un comunicat de presã. Lajos Zoltan, infirmier al
MfF care se afla în interiorul spitalului din Kun-
duz în momentul atacului, a povestit cã centrul
sanitar, la care lucreazã din luna mai, era singurul

în care putea fi tratatã populaþia ºi cã acum acest
centru „nu mai existã”. Infirmierul a relatat cã,
imediat ce bombardamentele au încetat, a ieºit
din locul în care se afla ºi unde se dusese ca sã
doarmã ºi a gãsit „spitalul distrus, în flãcãri”.
„Am încercat sã aruncãm o privire la clãdirile
care ardeau. Nu existã cuvinte pentru a descrie
cât de îngrozitor a fost. În Unitatea de Terapie
Intensivã ºase pacienþi ardeau, întinºi pe paturi”,
a povestit infirmierul, aflat încã în stare de ºoc.
Medici fãrã Frontiere a anunþat cã trei dintre cei
ºapte pacienþi uciºi erau copii ºi a adãugat cã 37
de oameni au suferit rãni grave, majoritatea fiind
transportaþi la centrul din Puli Khumri, aflat la
douã ore distanþã de Kunduz.

Marea Britanie se va retrage din UE dacã nu va obþine
reforme substanþiale, ameninþã Philip Hammond

Marea Britanie va opta, prin referendum, sã
pãrãseascã Uniunea Europeanã, dacã nu va
obþine „reforme substanþiale ºi ireversibile”, aver-
tizeazã ministrul britanic de Externe, Philip Ham-
mond. „Dacã nu vom obþine angajamentele de
care avem nevoie din partea partenerilor euro-
peni în aspecte precum þinerea Marii Britanii în
afara sistemului de integrare profundã, dacã nu
vom putea obþine aceste angajamente, atunci,
aºa cum a spus premierul, nu putem exclude ni-

mic”, a declarat Hammond, în ceea ce pare a fi o
schimbare de atitudine a Guvernului de la Lon-
dra. Premierul conservator David Cameron a pro-
mis renegocierea relaþiei Marii Britanii cu Uniu-
nea Europeanã ºi organizarea, pânã la sfârºitul
anului 2017, a unui referendum privind aparte-
nenþa þãrii la Blocul comunitar. Cele mai multe
sondaje de opinie aratã cã majoritatea britanici-
lor ar prefera rãmânerea þãrii în Uniunea Euro-
peanã. „Avem nevoie de reforme solide, sub-

stanþiale ºi ireversibile la nivel european. Pentru
cã, dacã vom prezenta poporului britanic un set
de reforme de o amploare mai micã, ne vom trezi
cu un refuz”, a spus Hammond. Marea Britanie
ºi Uniunea Europeanã au avut recent dispute pe
tema gestionãrii crizei economice a Greciei ºi pri-
vind distribuirea imigranþilor extracomunitari.
Marea Britanie nu participã la toate programele
de integrare europeanã, având un statut privile-
giat în cadrul Uniunii Europene.

Inundaþii catastrofale în Franþa
ºul Cannes s-au înregistrat precipitaþii
de 180 de litri pe metrul pãtrat, în Man-
delieu-la-Napoule 159 de litri pe metrul
pãtrat, iar în Valbonne (Biot) 100 de litri
pe metrul pãtrat. Potrivit calculelor Pri-
mãriei din Nisa, în 48 de ore, în zona
litoralului a plouat cât media specificã
lunii octombrie, respectiv 10% din can-
titatea anualã de precipitaþii. Sute de
vehicule au fost luate de ape ºi de no-
roi, unele ajungând în Marea Medite-
ranã. „Unele maºini au fost purtate de
ape pânã în mare. Este foarte specta-
culos..., au fost salvate multe persoa-
ne, acum trebuie sã prevenim fenome-
nul jafurilor în zonele sinistrate”, a afir-
mat David Lisnard, primarul oraºului
Cannes. „Exprim solidaritatea naþiunii
cu familiile ºi apropiaþii victimelor inun-
daþiilor din zona Alpes-Maritimes”, a
transmis Hollande.



12 / cuvântul libertãþii luni, 5 octombrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
SOCIETATE FINANCIA-

RÃ ACORDÃ CREDITE DE
NEVOI PERSONALE DE
CONSUM, CU DOBÂNDÃ 0
ÎN MAGAZINELE PARTENE-
RE. Telefon: 0762/ 460.552.
CENTRUL Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educaþio-
nalã Dolj organizeazã con-
curs pentru ocuparea unei
funcþii contractual temporar
vacante de: Mediator ªcolar.
Pentru participarea la concurs
cadidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii:
nivelul studiilor ºi vechimea
în specialitatea studiilor nece-
sare ocupãrii postului: licea-
le, absolvent al cursului de
mediator ºcolar. Concursul
se va desfãºura astfel: în data
de: 20.10.2015, ora 10.00- pro-
ba scrisã, în data de:
23.10.2015, ora 10.00- interviu.
Locul: Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educa-
þionalã Dolj, Str.L.Beethoven,
Nr.2, Craiova, Judeþul Dolj.
Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs
în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României.
Mai multe informaþii se pot ob-
þine la sediul instituþiei sau la
Secretarul comisiei de con-
curs: Doamna Burcã Mirela
Gabriela, telefon: 0351/
411.055 (56).

 C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A. – Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în str.
Brestei nr.5, scoate la concurs
1 post vacant, de “ºofer de
autoturisme” (durata nedeter-
minatã) la Serviciul Auto.

Relaþii suplimentare se pot
obþine la numerele de telefon
0251/308115, 0251/307117 .

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi
ambulanþã A2, punct
de lucru Bucureºti. Ce-
rinþele postului: per-
soanã dinamicã, ama-
bilã, comunicativã, so-
ciabilã ºi fãrã prejude-
cãþi. Cursuri de ambu-
lanþier sau experienþa
în domeniu, constituie
avantaj. Relaþii la tele-
fon: 0786/461.687.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
Restaurantul Portofino
Filiaºi angajeazã os-
pãtari. Telefon: 0769/
177.724.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canaliza-
re la poartã,  teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

VÂND casã urgent,
Catargiu, toate utilitã-
þile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon:
0722/297.009.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
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 dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 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.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

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.

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

Vând Dacia 1300 pen-
tru programul Rabla.
0351/415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntre-
þinutã, distribuþie
schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute
frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel.
Telefon: 0769/694.215,
0251/450.044.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând ladã frigorificã
cu 5 sertare Arctic. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi, bo-
canc, ghete piele, ca-
sete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, pre-
lucrate - 6,80 mp. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Te-
lefon: 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 te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã locuri.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sina-
ia - Izvor, cripte supra-
puse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 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, co-
vor 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 cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va 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 ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã
mobilatã, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Inchiriez una camerã
la douã fete studente
cu posibilitãþi de platã,
condiþii bloc, zona Ma-
terna. Telefon: 0726/
497.404.
Primesc în gazdã elevi
sau studenþi exclus fa-
milii. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.

Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensi-
onarã pentru supra-
vieþuire. Telefon: 0762/
728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.

Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Echipa de baschet a Craiovei
a debutat cu dreptul în campio-
nat, învingând în deplasare pe
BCMU Piteºti. Meciul a fost ex-
trem de încins ºi echilibrat, ten-
siunea compensând ratãri le
exasperante de ambele pãrþi.
SCMU Craiova a avut procen-
taj execrabil de la aruncãrile de
3 puncte (10 %), doar Micic ºi
Johnson având câte o reuºitã cu
un astfel de procedeu. Gazdele
nu au marcat în primele 3 mi-
nute, dar apoi au revenit de la
2-6 ºi au terminat în avantaj de
7 puncte primul sfert. Popescu
ºi-a fãcut resimþitã revenirea în
maioul alb-albastru recuperând
sub ambele panouri ºi marcând

Defensiva le asigurã alb-albaºtrilorDefensiva le asigurã alb-albaºtrilorDefensiva le asigurã alb-albaºtrilorDefensiva le asigurã alb-albaºtrilorDefensiva le asigurã alb-albaºtrilor
debutul pozdebutul pozdebutul pozdebutul pozdebutul pozitivitivitivitivitiv

Bachetbaliºtii de la SCMU Craiova
au câºtigat dupã over time meciul de la Piteºti,

în care ambele echipe au suferit la finalizare

BCMU Piteºti – SCMU Craiova 58-64 (15-8, 13-19, 9-13, 15-12, 6-12)
Piteºti, Sala “Trivale”, spectatori: 1.200.

BCMU Piteºti: Tudor (4), Ross (11), Kuksiks (17), Bobrov (7),
Mladenovic (17). Au intrat: Stãncuþ, Neguþ (1), Vlaicu (1), Chirof.
Antrenor: Jovica Arsic.

SCMU Craiova: Micic (23 de puncte, Johnson (16 puncte, 3
recuperãri, 5 pase decisive), Djurasovic (8 puncte, 7 recuperãri),
Bozovic 2 puncte, 10 recuperãri, Burlacu (2 puncte, 4 recuperãri). Au
intrat: B. Popescu (7 puncte, 12 recuperãri), Grubor (4 puncte),
Djurkovic (2 puncte), C. Stãnescu. Antrenor: Oliver Popovic.

din cãciulã, suplinind forma mai
slabã a lui Burlacu. Johnson a
avut un start ezitant, care l-a
determinat pe Popovic sã-l þinã
pe bancã preþ de câteva minu-
te, dar la revenirea pe teren a
marcat 5 puncte cu care SCMU
s-a apropiat la un singur punct
de adversar la pauza mare. Co-
ordonatorul american avea sã
fie cel mai eficient jucãtor al
Craiovei, cu indice 17, din 16
puncte, 3 recuperãri, 5 pase
decisive. Djordje Micic a fost
principalul marcator, cu 23 de
puncte, sârbul reuºind coºul cu
care craiovenii au egalat cu 26
de secunde înainte de final.
Letonul Kuksiks a luat pe cont

propriu ultimul atac, însã nu a
reuºit sã arunce, aºa încât s-a
intrat în prelungiri. Acolo, gaz-
dele nu i-au avut pe strãinii
Ross ºi Bobrov, eliminaþi pen-
tru 5 greºeli personale, în timp
ce alþi doi strãini, Stamenko-
vic ºi Jogela, nu au putut fi uti-
lizaþi deloc de sârbul Arsic.
Totodatã, Burlacu a strâns ºi
el maximum de faulturi înainte
de over time. Vedeta Craiovei
n-a avut o prestaþie pe mãsu-
ra aºteptãrilor, marcând doar

2 puncte de la libere ºi ratând
alte 10 tentative de a înscrie,
ieºind de pe teren cu un coe-
ficient negativ, minus 2. În
over time, pentru Piteºti leto-
nul Kuksiks nu a mai avut reu-
ºitele din primele 40 de minu-
te, iar Mladenovic a fost blo-
cat mai bine sub panou, în timp
ce Craiova a punctat prin toþi
jucãtorii aflaþi în joc, inclusiv
Grubor. La final, alb-albaºtrii au
sãrbãtorit victoria alãturi de ga-
leria venitã din Bãnie care ºi-a

încurajat favoriþii pe tot parcur-
sul jocului.

Celelalte rezultatele ale etapei:
BC Timiºoara – Atlassib Sibiu
53-61, “U” BT Cluj – Dinamo
78-79, Energia Tg. Jiu – Phoe-
nix Galaþi 72-62. Meciurile BC
Mureº – Gaz Metan Mediaº ºi
Steaua Eximbank – CSMU Ora-
dea s-au jucat asearã. În etapa
a doua, SCMU Craiova întâl-
neºte Energa Tg. Jiu duminicã,
11 octombrie, de la ora 17, în
Sala Polivalentã.

Echipa femininã de volei
SCMU Craiova a fost eliminatã
din primul tur al Cupei Româ-
niei, dupã ce a fost întrecutã în
ambele manºe de CSM Lugoj, 3-
0 ºi 3-1. Cele douã jocuri s-au
disputat joi ºi vineri în Banat,
Craiova acceptând sã joace am-
bele manºe în deplasare. Divizia

Liga a IV-a Dolj – Recolta
Ostroveni a devenit lider

Rezultatele înregistrate în etapa a 7-a a Ligii a
IV-a Dolj: Luceafãrul Craiova - ªtiinþa Malu Mare
2-1, Metropolitan Iºalniþa – Tractorul Cetate 1-2,
Progresul Segarcea - Recolta Ostroveni 1-2, Da-
nubius Bechet – Viitorul Cârcea 1-0, Dunãrea
Bistreþ - Dunãrea Calafat 2-1.  Meciul Sic Pan

Unirea - Unirea Leamna a fost amânat.
Clasament: 1. Ostroveni 16p, 2. Cetate 16p, 3.

Bechet 15p, 4. Calafat 15p, 5. Bistreþ 13p, 6. Câr-
cea 12p, 7. Segarcea 12p, 8. Iºalniþa 6p, 9. Leamna
6p, 10. Unirea 5p, 11. Luceafãrul 3p, 12. Malu
Mare 1p.

Handbaliºtii de la CSU
au punctaj maxim

Echipa masculinã de handbal
CS Universitatea Craiova
continuã parcursul bun din
seria B a eºalonului secund.
Ieri, în etapa a patra, echipa
antrenatã de Costin Dumitrescu
ºi Cãtãlin Popescu s-au impus

pe teren propriu, în faþa
formaþiei HC Sibiu cu scorul de
42-39, la pauzã 22-18. Astfel,
alb-albaºtrii au acumulat patru
victorii din  tot atâtea partide
disputate în acest sezon ºi sunt
pe locul 3, dar cu un meci mai

puþin disputat decât liderul
CSM Fãgãraº ºi ocupanta
locului secund, Satu Mare. În
etapa urmãtoare, CS Universita-
tea va juca în deplasare, cu
CNE Sighiºoara, lanterna roºie
a seriei.

Voleibalistele din Bãnie,
eliminate din Cupa României

A1 începe la finalul acestei sãp-
tãmâni, iar SCMU întâlneºte pe
teren propriu, în Sala Sporturi-
lor “Ion Constantinescu”, sâm-
bãtã, de la ora 14, formaþia Me-
dicina Târgu Mureº.

Pe de altã parte, voleibaliºtii
lui Dan Pascu au pierdut prime-
le douã partide de la turneul

amical “Cupa Banatului Mon-
tan” în faþa echipelor Municipal
Zalãu ºi Banatul Caransebeº.
Ambele jocuri au avut nevoie de
set decisiv, în care craiovenii au
cedat cu 10-15, respectiv 15-17.
În ultimul meci, SCMU Craiova
a jucat ieri împotriva sârbilor de
la OK Klek. 

Liga I – etapa a 13-a,
ultima a turului

FC Voluntari – Concordia 1-1

Au marcat: Maftei 7 / Giurgiu 64 – pen.

Pandurii – Viitorul 1-0

A marcat: Achim 49 - autogol.

Dinamo – Astra 0-1

A marcat: Teixeira 83.

CSMS Iaºi – Steaua 1-2

Au marcat: Vasile Gheorghe 89 / Chipciu 48, Tahar 79.

Meciurile FC Botoºani – ASA ºi CFR Cluj – „U” Craiova s-au
jucat asearã.

Petrolul – ACS Poli, astãzi, ora 21

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

1. Astra 13   8  3   2 23-16  27
2. Steaua 13   7  4   2 17-9  25
3. Viitorul 13   6  5   2 21-11  23
4. Pandurii 13   6  5   2 15-11  23
5. Dinamo 13   5  6   2 15-9  21
6. ASA 12   4  6   2 11-7  18
7. Craiova 12   4  4   4 11-9  16
8. CFR Cluj 12   5  5   2 16-10  14
9. ACS Poli 12   3  4   5 8-14  13
10. CSMS Iaºi 13   3  4   6 9-17  13
11. Concordia 13   2  4   7 13-20  10
12. Botoºani 12   1  5   6 7-14   8
13. Voluntari 13   0  6   7 8-21   6
14. Petrolul 12   1  5   6 7-13   2
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ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni

pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:

Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961

Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640

Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404

Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922

Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

sportsportsportsportsport

Antrenorul Craiovei e invidios pe echipele pragmatice

.

Un nou week-end negru pen-
tru formaþiile doljene din Liga a
III-a, care au pierdut meciurile
din etapa a ºasea,  dupã ce nici în
runda precedentã Craiova II, Fi-
liaºi ºi Podari nu au reuºit sã adune
vreun punct. Dupã ce a început
cu un succes campionatul, echi-
pa a doua a Universitãþii Craiova
se aflã la a patra înfrângere la
rând în seria a patra, cedând ºi
meciu disputat în deplasare cu
Naþional Sebiº, scor 0-1. Rezul-
tatul s-a stabilit încã din minutul
5, când Velici a punctat pentru
echipa arãdeanã. Acelaºi vârf de
atac al gazdelor a scor un penal-
ty câteva minute mai târziu, dar
coechipierul sãu Cherecheº nu l-
a putut învinge pe portarul L.
Popescu, cel care ºi provocase
lovitura de pedeapsã. Daniel Mo-
goºanu a folosit echipa: L. Popes-

cu – Ghincea, Ciocotealã, Hre-
niuc, Luicã – Armãºelu, Iuga,
Cãle (52 Gârbiþã) – Stancu (85
Covrtanovic), Petre (60 Cãpãþâ-
nã), Manea ( 60 Scarlat). „Dife-
renþa de maturitate, experienþã,
valoare ºi-a spus cuvântul, aºa
pãþeºti când ai pe teren doar co-
pii de 17-18 ani. Poate cu puþinã
ºansã puteam obþine un egal. Fa-
cem în fiecare meci greºeli mari
în defensivã ºi nici în atac nu reu-
ºim sã punctãm. De patru etape,
de când a plecat Mazarache la
prima echipã, nu am mai dat gol”
a spus Daniel Mogoºanu dupã
meci.  „În aceste meciuri de liga
a III-a suferim la capitolele forþã
ºi experienþã, dar în acelaºi timp
ne cãlesc aceste confruntãri” a
spus managerul Ciprian Urican.
Dupã ºase etape, satelitul Univer-
sitãþii Craiova este pe penultimul
loc în seria a patra, cu 3 puncte ºi
în etapa viitoare joacã pe teren
propriu cu Performanþa Ighiu.

Un ivorian a bãtut Filiaºiul
Tot în seria a patra, CSO Fi-

liaºi a pierdut pe teren propriu cu
2-0 în faþa celor de la Millenium

Pentru a doua etapã la rând, toate
echipele doljene din ultimul eºalon
naþional, Universitatea II, Podariul ºi
Filiaºiul, au pierdut pe linie

Giarmata, victorie adusã de un
jucãtor din Coasta de Fildeº, Ab-
doulaye Diarra (50, 75). Noul
antrenor al Filiaºiului, Ionel Luþã,
a început cu: Lascu – Orban,
Orbeanu, Lupu, Mainerici – Pet-
cu, Georgescu, N. Popescu, Pâr-
vuicã – ªtoiu, Bãlã, iar pe par-
curs au mai intrat: Moraru, Duri-
þã ºi Fruntelatã. Ca ºi Universi-
tatea II, Filiaºiul are doar 3 punc-
te în clasament, acumulate chiar
împotriva vecinei de stadion, pe
care o devanseazã în clasament
cu un loc. În runda viitoare, echi-
pa lui Ionel Luþã va juca în depla-
sare cu Metalurgistul Cugir.

Trei penalty-uri au decis
scorul la Podari

Nici reprezentanta Doljului din
seria a treia, CS Podari, nu a avut

mai mult succes, pierzând pe te-
ren propriu, scor 1-2, partida cu
Dinicu Golescu Câmpulung, echi-
pa de la care a fost transferat Si-
mon Mazarache la Universitatea
Craiova. Toate cele trei goluri au
fost marcate din lovituri de pe-
deapsã acordate de arbitrul Va-
lentin Porumbel din Olteniþa. Co-
tigã (63) ºi G. Voicu (74) au punc-
tat pentru oaspeþi, iar Ionuþ ªer-
ban a redus din handicap cu cinci
minute înainte de final. Cei de la
Podari au contestat acordarea
ambelor lovituri de pedeapsã în
favoarea opaspeþilor ºi conside-
rã cã pe final meritau încã un
penalty, pentru un henþ în careul
advers. Este a treia etapã la rând
în care podãrenii acuzã maniera
ºi deciziile potrivnice ale brigãzi-
lor de arbitri. Antrenorul Dragoº
Bon a utilizat echipa: Mecea –
Marcu, Chircan, Dreºcã, Marino-
iu – Dragomir, D. Stancu – I.
Badea, I. ªerban, Raicea – G.
Neacºu, intrând pe parcurs Cim-
poeru ºi Surugiu. Podariul rãmâ-
ne cu 6 puncte ºi în runda urmã-
toare joacã în deplasare cu Înfrã-
þirea Hãrman.
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