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Au trecut aproape douã luni de la descoperirea trupului ne-
însufleþit al Alexandrei Goghez, tânãra de 17 ani din comuna
Goieºti, care ºi-a gãsit sfârºitul în Parcul Nicolae Romanescu
din Craiova, iar misterul persistã asupra împrejurãrilor în care
ºi-a pierdut viaþa. Pãrinþii fetei ºi cunoscuþii privesc întrebã-
tori cãtre Parchet ºi Poliþie, aºteptând veºti care nu mai vin...
Ancheta este în curs de desfãºurare este rãspunsul pe care l-
au primit, ºi pe care l-am primit ºi noi...
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Pãrinþii fetei gãsitã moartã în Parcul
„Romanescu” vor dreptate:
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Gheorghe Popescu

poate fi eliberat

condiþionat,

a decis Judecãtoria

Sectorului 4
Judecãtoria Sectorului 4

a decis, ieri, cã Gheorghe
Popescu poate fi eliberat
condiþionat, dupã ce a
executat jumãtate din
pedeapsa de trei ani, o lunã
ºi zece zile, primitã în
dosarul transferurilor de
jucãtori, hotãrârea nefiind
definitivã. nstanþa a decis
cã Gheorghe Popescu
îndeplineºte condiþiile
pentru a fi eliberat condiþio-
nat, admiþând astfel propu-
nerea formulatã de Comisia
de la Penitenciarul Jilava,
care a concluzionat cã
fostul internaþional îndepli-
neºte fracþia de pedeapsã
care trebuie executatã, a
avut un comportament bun
în penitenciar ºi a desfãºu-
rat mai multe activitãþi.
Decizia Judecãtoriei Secto-
rului 4 poate fi contestatã
de procurori la Tribunalul
Bucureºti, care va decide
definitiv dacã Gheorghe
Popescu poate pleca din
penitenciar.Gheorghe
Popescu a fost prezent la
judecarea propunerii de
liberare condiþionatã, fiind
adus din penitenciar. Alã-
turi de Gheorghe Popescu
au fost soþia sa ºi apropiaþi
ai fostului internaþional.
Comisia de la Penitenciarul
Jilava, unde fostul interna-
þional îºi executã pedeapsa,
a hotãrât, pe 24 septembrie,
sã îl propunã pentru libera-
re condiþionatã.

Senatorul Titus Corlãþean, care a demisio-
nat de la conducerea Ministerului Afacerilor
Externe între cele douã tururi de scrutin de la
alegerile prezidenþiale din 2014, a spus, la in-
trarea în sediul Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) cã a venit în calitate de martor ºi cã
urmeazã sã vadã despre ce este vorba.Corlã-
þean a spus, rãspunzând unei întrebãri, cã do-
sarul în care a fost citat este cel privind orga-
nizarea, în secþiile de votare din strãinãtate, a
alegerilor prezidenþiale din noiembrie 2014.

Dosarul privind probleme la votul din dia-
spora, la alegerile prezidenþiale, a fost consti-
tuit iniþial pe rolul Secþiei de urmãrire penalã ºi
criminalisticã a Parchetului Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (PICCJ), prin conexarea a ºase
dosare penale care au vizat plângeri legate de

Fostul ministru de Externe TFostul ministru de Externe TFostul ministru de Externe TFostul ministru de Externe TFostul ministru de Externe Titus Corlãþean,itus Corlãþean,itus Corlãþean,itus Corlãþean,itus Corlãþean,
audiat la DNA, audiat la DNA, audiat la DNA, audiat la DNA, audiat la DNA, în doîn doîn doîn doîn dosarul privind vosarul privind vosarul privind vosarul privind vosarul privind votul din diasporatul din diasporatul din diasporatul din diasporatul din diaspora

Fostul ministru de Externe Titus
Corlãþean a venit la DNA, ieri,
el declarând cã s-a prezentat în
calitate de martor, în dosarul
privind votul din diaspora, de la
alegerile prezidenþiale.

Preºedintele a lansat trei teme
majore de discuþie, principala fiind
relaþia dintre educaþie ºi creºterea
economicã. “A gândi pe termen
lung un sistem care oferã absol-
venþilor oportunitãþi de angajare nu
este doar o chestiune economicã
ºi cu atât mai puþin una exclusiv
personalã, ci þine chiar de securi-
tatea naþionalã. Educaþia de calita-
te, conectatã la piaþa muncii, creº-
terea economicã ºi dezvoltarea unei
societãþi sunt faþetele aceluiaºi în-
treg ºi se condiþioneazã reciproc”,
a spus Iohannis.

Mai mult, preºedintele a vorbit
despre potenþialul românilor, care
trebuie valorificat prin intermediul
universitãþilor, indiferent de mediul
din care provin studenþii ºi de si-
tuaþia lor financiarã, subliniind din
nou legãtura dintre mediul univer-
sitar ºi angajatori. “Dialogul me-

modul de desfãºurare a scrutinului. Faptele se-
sizate în plângeri sunt abuzul în serviciu, ne-
glijenþa în serviciu ºi împiedicarea exercitãrii
drepturilor electorale. Direcþia Naþionalã Anti-
corupþie a cerut, în 2 decembrie 2014, dosa-
rul de la PICCJ, întrucât DNA avea în lucru
un alt dosar care vizeazã aceleaºi fapte.

În 8 decembrie 2014, Autoritatea Electo-
ralã a transmis mai multe documente solici-
tate de DNA, între acestea numãrându-se co-
respondenþa intra ºi interinstituþionalã privind
votul din diaspora. La ambele tururi ale ale-
gerilor prezidenþiale, din 2 ºi 16 noiembrie
2014, românii din strãinãtate au ieºit la vot în
numãr record, însã în mai multe capitale eu-
ropene, cozile au fost uriaºe, iar mii de oa-
meni nu au mai putut vota. Problemele de

votul din diaspora au dus la demisia minis-
trului de Externe Titus Corlãþean. Înlocuito-
rul lui, Teodor Meleºcanu, a fãcut apel, îna-
intea turului al doilea, ca românii din diaspo-
ra sã vinã la vot devreme, el menþionând cã
dacã declaraþiile pe propria rãspundere sunt
completate din timp ºi dacã cei ºapte membri
ai secþiei sunt prezenþi, numãrul celor care
vor vota se va dubla.

Dupã scrutin, Meleºcanu ºi-a cerut scuze
românilor din diaspora care nu au putut vota
ºi a declarat cã trebuie identificate soluþii le-
gislative pentru a asigura condiþiile ca românii
sã-ºi exercite dreptul de vot oriunde s-ar afla
în strãinãtate. La douã zile dupã turul al doi-
lea, ºi Meleºcanu a demisionat, el precizând
cã face acest lucru pentru cã nu toþi românii
din diaspora au putut vota ºi cã a luat aceastã
decizie ca “om de onoare”, “într-o þarã în care
nimeni nu prea-ºi asumã responsabilitãþile”.

Teodor Meleºcanu a declarat cã singurul lu-
cru pe care nu a reuºit sã îl realizeze a fost
suplimentarea numãrului secþiilor de votare,
întrucât, deºi a solicitat Biroului Electoral Cen-
tral acest lucru, BEC “nu a putut oferi clarifi-
cãrile necesare privind existenþa unei soluþii le-
gale, în acest sens”. Potrivit lui Meleºcanu,
exista, în cazul modificãrii numãrului secþiilor
de votare între cele douã tururi de scrutin, ris-
cul contestãrii alegerilor. Meleºcanu a mai spus
cã soluþia prelungirii programului de vot nu a
putut fi pusã în aplicare, întrucât contravine
prevederilor legale în vigoare, iar Biroul Elec-
toral pentru Strãinãtate a atras atenþia asupra
acestui lucru, într-o adresã, prin care se pre-
ciza cã închiderea tuturor secþiilor se va face
la ora 21.00.

Iohannis: Asigurarea oportunitãþilor de angajare
pentru absolvenþi þine de securitatea naþionalã

diului universitar cu angajatorii ro-
mâni ºi strãini a încetat sã fie o
simplã opþiune punctualã ºi a de-
venit o necesitate, dacã ne dorim
o educaþie ºi o economie perfor-
mante. Specializarea inteligentã,
transferul tehnologic, inovarea ºi
antreprenoriatul fac economia de
succes ºi societatea prosperã”, a
spus Iohannis.

Nu în ultimul rând, preºedintele
a vorbit “dimensiunea socialã a uni-
versitãþilor” ºi capacitatea acesto-
ra de a genera idei ºi soluþii pe teme
de interes social. “Am mari aºtep-
tãri de la comunitatea academicã
ºi ºtiinþificã în a participa activ ºi
creativ la dezbateri publice care pot
modela societatea, care pot trans-
forma sistemele publice, care pot
reduce inechitãþile sociale ºi care,
nu în ultimã instanþã, pot profila
România în plan internaþional”, a

atras atenþia Klaus Iohannis.
În contextul globalizãrii, preºe-

dintele a afirmat cã universitãþile
din România trebuie sã rãspundã
provocãrilor secolului XXI sub
aspectul performanþei, cercetãrii
ºtiinþifice, trebuie sã profite de flu-
xul internaþional de schimburi aca-
demice ºi îºi pot folosi atuurile pen-
tru a aduce “diversitate ºi excelen-

þã” în corpul studenþesc ºi profe-
soral în acest mod. “Sistemul uni-
versitar românesc poate deveni un
pol pentru studenþi din întreaga
lume ºi îºi poate reînnoi forþa de
atracþie. Aceste imperative sunt cu
atât mai semnificative cu cât criza
demograficã ne obligã sã fructifi-
cãm mai bine întregul potenþial al
României”, a continuat Iohannis.

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, cu ocazia
deschiderii noului an universitar, cã asigurarea oportunitãþilor

de angajare pentru absolvenþi este o chestiune ce “þine de
securitatea naþionalã”, cerând mediului academic sã participe

la dezbaterea naþionalã pe tema educaþiei.
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Liviu Dragnea, dupã toate probabilitãþile,
viitorul lider al PSD, fiind de altfel singurul
candidat pentru funcþia de preºedinte, la
apropiatul Congres al partidului, ºi-a expri-
mat dorinþa de a-i avea colaboratori apro-
piaþi, pe Valeriu Zgonea, deputat de Dolj,
preºedintele Camerei Deputaþilor, ºi Vasile
Dîncu, un universitar clujean, non-pesedist,
dar bãnuit de reflexe de stânga. Fiind o ches-
tiune de opþiune pesonalã a lui Liviu Drag-
nea, ambele doleaþe sunt realizabile. Cum
timpul preseazã, partidul trebuie pus în si-
tuaþia de a aborda eficient viitorul an electo-
ral. ªi în context, important e programul cu
care se vine, poate dincolo de punctele for-
te ºi slãbiciunile fiecãruia dintre cei menþio-
naþi. Problema de fond a social-democraþi-
lor rãmâne scorul de la viitoarele alegeri lo-
cale ºi parlamentare, care poate menþine sau
nu, conducerea abilitatã de apropiatul Con-

PSD: Dificultãþi deloc uºor surmontabilePSD: Dificultãþi deloc uºor surmontabilePSD: Dificultãþi deloc uºor surmontabilePSD: Dificultãþi deloc uºor surmontabilePSD: Dificultãþi deloc uºor surmontabile
MIRCEA CANÞÃR

gres. Aºa se întâmplã peste tot în democra-
þie ºi cel mai recent exemplu îl avem din
Portugalia, unde Partidul Socialist (în opo-
ziþie) condus de Antonio Costa, ieºind pe
locul doi, dupã “Alianþa guvernamenta-
lã” (dreapta) a premierului Pedro Passos
Coelho ºi Paulo Portas (creºtin-democraþi)
s-a vãzut în situaþia de a i se cere demisia.
Deºi partidele ce centru stânga (Blocul de
stânga, Coaliþia democraticã unitarã, Parti-
dul socialist) adunã mai multe mandate de-
cât “Alianþa guvernamentalã”. Ce li s-a re-
poºat socialiºtilor? Nimic altceva decât fap-
tele fostului premier Jose Socrates, ºef al
guvernului pânã în 2011, actualmente reþi-
nut la domiciliu, sub acuzaþia de fraudã fis-
calã ºi spãlare de bani. Încurcatã poveste,
oricum, la fraþii noºtri de gintã latinã, de care
ne apropiem atât de mult. Cu Liviu Drag-
nea, preºedinte executiv al PSD, social-

democraþia “a bãltit” efectiv, timp îndelun-
gat, fãrã a pãrãsi incinta, încât articularea
stângii s-a dovedit a fi lentã ºi prea puþin
vizibilã. Dezbateri care începeau sã se în-
firipe, despre anti-comunist, urbanism, ge-
nealogia tranziþiei, Marx ºi capitalism, moº-
tenirea stângii dupã 1989, ierarhi globale ºi
posibilitãþi locale, austeritate, ºi nu numai,
au fost abandonate. Probabil le va resusci-
ta universitarul Vasile Dîncu, privit cu res-
pect pentru cã vorbeºte frumos. A fi de
stânga, altãdatã pentru intelectuali însem-
na sã fi fidel þãrii ºi poporului de stânga.
Fiindcã stânga nu era atât o ideologie, cât
þara. Albert Camus spunea într-o împreju-
rare cã “voi muri la stânga”. Oricum nu-
cleele stângii independente, participante la
protestele din iarna lui 2012, s-au disipat
în idiosincrazii irelevante. Atunci corupþia
endemicã a clasei politice, ºi prin extensie,

caracterul imperfect al capitalismului ro-
mânesc, erau considerate a fi de vinã pen-
tru tot ceea ce se întâmpla ºi nu alte cauze
structurale mult mai ample. Demonizarea
electoratului social-democrat a continuat,
pânã la eºecul lui Victor Ponta la preziden-
þiale, când persoane care îºi fãcuserã un
titlu de onoare din a vota dreapta ºi-au ex-
primat imediat îngrijorarea cã nu existã
stânga. Sã revenim la Congresul PSD. Sem-
nul sub care ar trebui sã se desfãºoare este
“unitate necondiþionatã”, între loialiºti ºi
frondiºti, fiindcã deplinã omogenitate, uni-
tate de vederi, nu avea nici defunctul par-
tid comunist. Dincolo de alegerea liderilor,
problema organizatoricã a PSD este re-ideo-
logizarea, afirmarea fermã a identitãþii de
centru-stânga, ºi unele rezultate ale guver-
nãrii actuale pot constitui un relevant su-
port al discuþiei.

Contractul de concesiune a fost
întocmit de Primãria Craiova ºi
pus pe ordinea de zi a ºedinþei
Consiliului Local Municipal, de
luna trecutã. Înainte de a fi votat
însã, consilierul municipal Emilian
ªtefârþã, de profesie arhitect, a
cerut autoritãþii sã retragã proiec-
tul de hotãrâre pentru a fi rene-
gociat cu concesionarul. Alesul
local a spus cã societatea Cuture
by AMC, care urmeazã sã ridice
aceastã nouã piaþã, are obiecþii în
ceea ce priveºte modul în care ar
trebui sã utilizeze terenul pentru
care plãteºte redecenþã. ªtefârþã
a explicat cã, dacã ar trebui sã
respecte întocmai cerinþele muni-
cipalitãþii, i-ar rãmâne o suprafa-
þã micã pentru construcþia în sine,
propunerea fiind ca piaþa sã fie
deservitã de parcãrile amenajate
în zonã. În cele din urmã, Primã-
ria Craiova ºi-a retras proiectul
pentru a renegocia ºi acest aspect.

Primãria Craiova cere o piaþã de lux,
la Spitalul nr. 1

Primãria Craiova a întocmit contractul de
concesiune al terenului pe care va fi construitã
prima piaþã privatã din oraº. Firma care a închi-
riat amplasamentul fostei piaþe din cartierul 1
Mai trebuie sã construiascã acolo o halã pentru
legume ºi fructe, dar ºi 12 spaþii comerciale de
categoria I ºi lux.

Spaþii separate pentru
comercianþii de flori

Pe terenul de 1.241 de metri
pãtraþi de lângã Spitalul nr. 1, ur-
meazã sã se ridice o singurã con-
strucþie care va fi împãrþitã pe
mai multe funcþiuni. Potrivit mu-
nicipalitãþii, cel mai important ob-
iectiv va fi hala de produse agro-
alimentare, unde vor fi mai mul-
te spaþii pentru vânzarea legume-
lor ºi fructelor. Va fi creatã o zonã
unde vor fi comercializate ouã ºi
un spaþiu unde vor fi vândute pro-
dusele lactate. Comercianþii de
flori vor fi grupaþi ºi ei într-o zonã
separatã care va fi amenajatã în
acest sens, autoritãþile cerând ex-
pres acest lucru dat fiind numã-
rul mare de florari care obiºnu-
iau sã-ºi vândã marfa lângã spi-
tal. În aceastã incintã se va re-
gãsi o zonã administrativã ºi gru-
puri sanitare.

12 spaþii comerciale de lux
Proiectul prevede ca noua pia-

þã sã aibã ºi un numãr de 12 spaþii
comerciale ºi unitãþi de alimenta-
þie publicã. În documentaþia întoc-
mitã de municipalitate se specifi-
cã faptul cã acestea trebuie sã fie
de categoria I ºi de lux. Existã ºi
o cerinþã expresã legatã de aspec-
tul estetic al pieþei, Primãria Cra-
iova cerându-i concesionarului sã
realizeze o construcþie care sã fie
atrãgãtoare ºi interesantã din
punct de vedere arhitectural, ast-
fel încât sã ridice „gradul de civi-
lizaþie ºi confort” al zonei. O altã
cerinþã este ca piaþã sã fie dotatã
cu o rampã cu înclinaþie de 8%
pentru accesul persoanelor cu

dezabilitãþi. Prin contractul de
concesiune se mai cere firmei pri-
vate sã asigure ºi accesul facil al
cumpãrãtorilor spre spaþiile de
vânzare. În piaþã trebuie sã existe
alei pentru accesul personal ºi,
sperat, pentru aprovizionarea cu
marfã ºi evacuarea gunoiului.

Noua piaþã va fi ridicatã
în doi ani

Durata concesiunii a fost stabi-
litã pentru o perioadã de 15 de ani,
începând cu data semnarii con-
tractului cu firma privatã. Autori-
tãþile locale au stabilit cã acest ter-
men poate fi prelungit pentru o
perioadã egalã cu cel mult jumãta-
te din durata iniþialã, cu acordul

pãrþilor, printr-un act adiþional.
Redevenþa pe terenul concesionat
este cea care a fost negociatã cu
societatea Cuture by AMC din Cra-
iova, ºi anume de 14,00lei pe me-
tru pãtrat pe lunã (fãrã TVA). Tot-
odatã, concesionarul are obligaþia
ca, în termen de cel mult 90 zile
de la data semnãrii contractului de
concesiune, sã depunã, cu titlu de
garanþie, suma de 104.244,00 de
lei care reprezintã contravaloarea
datoratã pe 6 luni. O altã clauzã
din contract spune cã, pe durata
concesiunii, este interzisã schim-
barea destinaþiei activitãþii pentru
care s-a încheiat contractul fãrã
avizul scris al Primãriei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii marþi, 6 octombrie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

La mai bine de douã luni de
la dispariþia ei, acasã, în comu-
na Goieºti, pãrinþii Alexandrei,
Ilie ºi Ozana Goghez, încearcã
sã-ºi ducã viaþa mai departe,
dar este greu. Alexandra era sin-
gurul lor copil ºi au crescut-o
încercând sã-i ofere tot ce au
putut. Au muncit pentru asta ºi
au învãþat-o ºi pe ea sã mun-
ceascã. Aºa povestesc, cu la-
crimi în ochi, dacã-i întrebi de-
spre  fa tã .  Sunt  pu þ in  re t i -
cenþi... S-au spus multe ºi s-
au interpretat ºi mai multe din
vorbele lor. Nimic nu le va adu-
ce fata înapoi, dar îºi doresc
ca cel care a bãgat-o pe Ale-
xandra în pãmânt sã fie gãsit
ºi sã primescã ceea ce meri-
tã... sã nu mai vadã niciodatã
lumina soarelui. Îi rugãm sã ne
povesteascã despre fatã ºi cur-
sul nefericitelor evenimente pe
care le-au trãit...

Pãrinþii fetei gãsitã moartã în Parcul „Romanescu” vor dreptate:
„...Tragic este cã ucigaºul trãieºte ºi respirã liber acum...”

Reamintim cã trupul neînsufleþit al tinerei a fost descoperit,
sâmbãtã dupã-amiaza, pe 15 august, într-o zonã cu vegetaþie
înaltã din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. Cadavrul
era în stare avansatã de putrefacþie, prezenta urme de muºcãturi
de animale ºi a fost ridicat ºi dus la morgã pentru efectuarea
necropsiei. S-a stabilit, ulterior, cã este vorba despre Alexandra
Goghez, de 17 ani, din Goeºti, elevã la Liceul ”Gheorghe Chiþu”
din Craiova ºi care lucra sezonier la restaurantul ”Ciobãnaºul”
din parc, la câteva zeci de metri de locul unde a fost gãsitã.

Reprezentanþii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, care co-
ordoneazã cercetãrile în acest caz, spun cã ancheta este în curs de
desfãºurare. Echipa operativã de ofiþeri criminaliºti din cadrul IPJ
Dolj, care lucreazã sub coordonarea procurorului Cristian Eugen
Grigorie, ºeful Secþiei de Urmãrire penalã din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj desfãºoarã activitãþi specifice de cerceta-
re, despre care nu se pot oferi detalii suplimentare pânã la finaliza-
rea anchetei, dupã cum ne-a declarat procuror Magda Bãdescu,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.

Au trecut aproape douã luni de
la descoperirea trupului neînsufle-
þit al Alexandrei Goghez, tânãra de
17 ani din comuna Goieºti, care ºi-
a gãsit sfârºitul în Parcul Nicolae
Romanescu din Craiova, iar miste-
rul persistã asupra împrejurãrilor în

care ºi-a pierdut viaþa. Pãrinþii fe-
tei ºi cunoscuþii privesc întrebãtori
cãtre Parchet ºi Poliþie, aºteptând
veºti care nu mai vin... Ancheta
este în curs de desfãºurare este rãs-
punsul pe care l-au primit, ºi pe
care l-am primit ºi noi...

Alexandra Goghez era elevã
la Colegiul Naþional „Gheorghe
Chiþu” din Craiova, terminase
clasa a X-a ºi învãþa biniºor,
încheiase cu media generalã
8.00. În timpul ºcolii fãcuse
practicã la restaurantul „Peri-
niþa” din Craiova, îi plãcuse,
aºa cã ºi-a dorit ca în vacanþã
sã lucreze ca ospãtãr i þã .  A
ajuns la terasa Ciobãnaºul din
Parcul „Nicolae Romanescu”
pentru cã era acelaºi patron, ne
povesteºte mama fetei, ºi a in-
sistat sã lucreze ºi ea... Gheor-
ghi þa  Stanciu ,  o  vec inã  º i
apropiatã a familiei, intervine în
discuþie: „Sã ºtiþi cã Ilie (n.r.
tatãl fetei) n-a vrut sã o lase.
Pãrinþii n-au trimis-o la mun-
cã. Aºa a vrut ea. Ce sã zic...
era un copil normal, avea vi-
suri, avea dorinþe. Eu o ºtiu
de când era micã. ªi era har-
nicã. Sã ºtiþi cã în primãvarã

mergea dimineaþa la prãºit,
apoi pleca la ºcoalã. ªi îi plã-
cea sã facã prãjituri... Dar co-
piii vor mai mult, cã se uitã în
stânga ºi-n dreapta, vãd la al-
þii ºi îºi doresc ºi ei. ªi eu i-am
zis lui Ilie sã o lase sã lucreze
dacã asta vrea”, ºi se opreºte
pentru cã-i apar lacrimi în ochi.
Marþi seara au auzit-o
pentru ultima datã

Ozana Goghez, mama Ale-
xandrei, continuã povestea...
„Am stabilit sã stea la fratele
meu cât lucreazã al Ciobãnaºul,
cã nu avea cu ce sã mai vinã
acasã. În timpul ºcolii fãcea
naveta ºi sã ºtiþi cã nu a lipsit
nici o noapte de acasã. ªi nici
de la ºcoalã n-a lipsit, pentru cã
avea bursã ºi ar fi rãmas fãrã
ea dacã avea probleme ... Aºa...
Fata avea telefon pentru cã fra-
tele meu îºi cumpãrase unul, pe
numele lui, cu abonament, ºi l-
am preluat noi, pentru ea. Ulti-
ma datã am vorbit cu ea marþi
(n.r. - 28 iulie), pe la ºase ºi ju-
mãtate - ºapte seara. Era la te-
rasã, la serviciu. Apoi un veri-
ºor a sunat-o pe la 11.30 seara
ºi a vorbit cu ea. I-a spus cã se
pregãtea sã plece acasã. De
atunci n-am mai ºtiut nimic de-
spre ea. Ziua urmãtoare, mier-
curi, am tot sunat-o, dar n-a
rãspuns. Am crezut întâi cã
doarme, apoi cã i s-a descãrcat
telefonul, cã folosea încãrcãto-
rul fratelui meu. L-am sunat pe
el, cã era plecat cu o lucrare,
încolo, cãtre Bucureºti, într-o
localitate, ºi am dat de el seara.
Mi-a spus cã nu a luat încãrcã-
torul aºa cã atunci m-am gân-
dit cã s-a întâmplat ceva. Joi di-
mineaþã m-am dus direct la
apartamentul lui, în Craiova, n-
a rãspuns nimeni la uºã, aºa cã
m-am dus la terasã, la Ciobã-
naºul. Mi-au spus cã nu e fata
acolo, cã n-a fost nici miercuri,
cã n-au mai vãzut-o de marþi
seara, când a plecat cu bucãta-
rul, dar nu spre ieºirea din parc,
ci în direcþia opusã. Atunci l-
am sunat pe Ilie, ne-am dus
amândoi la Secþia 2 de Poliþie,
i-am povestit unui poliþist cã ne-
a dispãrut fata, ºi el ne-a trimis
la Secþia 4. A zis cã de ei þine,
cã acolo locuieºte. Ne-am dus
la Secþia 4, le-am spus totul, un
poliþist ºi-a notat pe un caiet ºi
ne-au trimis acasã. Am rãmas
la fratele meu, iar vineri am li-
pit afiºe prin oraº cã ne-a dis-
pãrut fata. Ca sã lãmurim ºi cu
telefonul, cã toatã lumea între-
ba de ce apare numãrul de tele-
fon al fetei ºi de ce rãspundea
fratele meu la telefonul ei, sã vã
explic: noi am luat de la el tele-

fonul pe abonament pe care îl
cumpãrase pe numele lui. Când
am vãzut cã a dispãrut fata, fra-
tele meu a sunat la firmã ºi în-
chis abonamentul, dar a cerut
o altã cartelã, cu acelaºi numãr
pe care am pus-o în alt aparat.
Ne-am gândit cã poate sunã ci-
neva care ºtie ceva de fatã... ”.
„Fata noastrã era la morgã...”

„Le-am spus ºi poliþiºtilor cã
am pus afiºe prin oraº, cu fata,
ºi atunci ne-au chemat la sec-
þie sã ne ia declaraþii scrise ºi
au mers criminaliºtii cu noi la
apartamentul din Brazdã. Le-
am povestit tot ce aflasem de
la Ciobãnaºul, cã ne-a spus o
colegã cã plecase fata cu bu-
cãtarul ºi au zis cã o sã vadã ºi
ei despre ce e vorba... Ce sã
zic, poliþistul care se ocupa de
caz îmi tot spunea cã el crede
cã a  plecat  din þarã. . .” ,  îº i
aminteºte cu amãrãciune Ilie

Goghez ºi continuã: „m-au su-
nat de Sfânta Maria, pe 15 au-
gust, sã mã duc la judeþeanã
(n.r.- Poliþia Craiova) ”. Face
o pauzã sã-ºi tragã sufletul...
„Ne-am dus  amândoi .  Fata
noastrã era la morgã. Mi-au
arãtat pozele... Dupã haine am
recunoscut-o... Era ea. Ce mai
rãmãsese... Avea ºi geanta, dar
îi lipseau portofelul, telefonul
ºi buletinul. Ce sã vã mai spun
eu...  Tare aº fi vrut sã facã
ceva, sã-ºi facã datoria poliþiº-
tii, sã o fi gãsit mai repede...
mãcar era întreagã, o pupam ºi
eu pe frunte...

Tot ce vrem e sã-i gãseascã
pe cei care i-au luat viaþa, ca
sã primeascã ceea ce meritã.
Sã ajungã la puºcãrie, sã nu
mai iasã niciodatã. Am rãmas
cu un gol în suflet ºi tragic
este cã ucigaºul trãieºte ºi
respirã liber acum...”, încheie
îndureraþi pãrinþii Alexandrei.
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Un sentiment de déja vu pare imposibil
de evitat în legãturã cu ceea ce se întâm-
plã în aceste zile în interiorul pesediºtilor.
De fapt, senzaþia cã asistãm la aceeaºi sce-
netã disputatã între pretinsa haiducie a unor
politicieni conectaþi la virusul unei Puteri
cãreia i-au devenit prizonieri se regãseºte
nu doar în actuala crizã a partidului (încã)
la guvernare, ci în mod cât se poate de
egal în toate celelalte formaþiuni. Explica-
þia – printre multe altele – trebuie cãutatã
în adoptarea unui (anti)model, cel de con-
clav, ca mod de administrare a jocului po-
litic. În consecinþã, accesul la funcþie în
partid n-are nicio legãturã cu o democra-
þie autenticã: ce-i drept, candideazã cine
vrea, dar ºansa de reuºitã e dictatã mai
totdeauna în culise, într-un mecanism ale
cãrui resorturi dispar în pâcla unor justifi-
cãri retorice: e un militant vechi, serios,
activ, iscusit ºi bla-bla-bla.

Adevãrul e cã e greu de crezut într-
un real exerciþiu democratic câtã vreme
alegerea e lãsatã în seama unui Congres,
mobilat cu delegaþi dinainte preveniþi,
dacã nu chiar montaþi, fiindcã ei ºtiu di-
nainte pe cine trebuie sã voteze, nu doar
un ºef, ªeful, ci ºi pe cei predesemnaþi

Din nou, la rãscruce?Din nou, la rãscruce?Din nou, la rãscruce?Din nou, la rãscruce?Din nou, la rãscruce?
sã-i fie echipã.

Inutil sã mai indic aici delicata situaþie
în care se aflã PSD-ul care, nemaifiind al
lui Ponta, poate chiar mai puþin decât al
lui Ion Iliescu (iatã o problemã a cãrei mizã
teribilã social-democraþii par a n-o înre-
gistra nici acum, la mai bine de un sfert
de veac!), va fi obligat sã-l voteze pe Li-
viu Dragnea. ªi, fireºte, echipa lui: las de
o parte formulãrile de acest gen care de-
nunþã o altã carenþã de substanþã a politi-
cii de partid de la noi: ne amintim cã ºi
preºedintele Johannis a spus ºi a reiterat
cã îºi doreºte un… guvern al lui!

Nu mi-am propus sã reiau discuþia pã-
timaºã despre inadecvarea lui Dragnea la
cârma PSD din motivele juridice arhicu-
noscute. ªi nu fiindcã n-ar conta, ci pen-
tru cã, în niºte limite de strictã legitimita-
te, egal juridicã, argumentul nu se susþine
decât, aºa cum ar fi firesc, la nivelul unei
decizii personale. O decizie însã cu totul
absentã la nivelul unei minime responsa-
bilitãþi care sã abroge proasta credinþã a
providenþialitãþii unor persoane.

ªi iatã cã, tocmai datoritã acestor opþi-
uni organizatorice viciate de ambiguitãþi,
Liviu Dragnea a rãmas candidatul unic,

compromiþându-se, astfel, chiar ºi mini-
ma fãrâmã a ºanselor democraþiei noastre
încã fragile, aceea a alternanþei: mai sim-
plu spus, cu ori fãrã eventuale trucuri, cel
ce-ºi dã votul sã aibã mãcar formal ºansa
de alege între X ºi Y.

Social-democraþii, ai lui Dragnea, ai lui
Iliescu, ori ai cui mai cred ei cã sunt, ar fi
putut – dacã nu la bazã, atunci mãcar la
vârf – sã preia câte ceva de la colegii lor
de parcurs din Occident. În acest sens,
experienþa italianã din ultimele decenii mi
se pare mai mult decât ofertantã. Ea a atins
apogeul în decembrie 2013, atunci când,
la capãtul a trei luni de competiþie (candi-
daturi ºi programe, susþinute cu semnã-
turi de lideri consacraþi, aprobate de un
Congres ºi, abia dupã aceea, puse la vot,
nu numai în rândul propriilor membri, ci,
prin scrutin cu urne deschise oricãrui ce-
tãþean cu drept de vot, dezbateri faþã în
faþã etc.), tânãrul primar al Florenþei
atunci, Matteo Renzi, ºi-a surclasat cei doi
adversari, Gianni Cuperlo ºi Giuseppe Ci-
vati, ºi ei chiar mai tineri decât el.

Scrutinul acela a intrat chiar în isto-
rie, fiindcã s-au înregistrat cca trei mili-
oane de votanþi, Renzi obþinând un scor

confortabil cu 67,6 la sutã.
Se înþelege cã, dupã o asemenea probã,

un congres nu-ºi mai avea rostul decât
spre a valida, ulterior, un program politic
ºi o nouã conducere colectivã, ceea ce s-
a ºi întâmplat. ªi, cel puþin în acel mo-
ment, nu-i lipsit de relevanþã faptul cã unul
dintre competitori s-a alãturat noii direcþi-
uni a formaþiunii.

Nu ºtiu ce-o fi în capul liderilor pese-
diºti, acuzând din plin lovituri de imagine
poate mai grave decât toate celelalte înca-
sate în tot parcursul lor de pânã acum. E
greu de identificat, din afarã, o explicaþie
cât de cât logicã a deciziei lui Liviu Drag-
nea – ca ºi a celorlalþi lideri naþionali – de
a se avânta la frâiele slãbite ale unui partid
retrezit în faþa unui examen ale cãrei con-
secinþe, pe termen mediu ºi lung, nu tre-
buie puse în termenii unei supravieþuiri.
Structura sa „de masã” îl salveazã încã de
orice pericol dizolvant. Nu însã ºi de pier-
derea unei (alte, printre altele câteva) ºanse
de a se reseta drept o formaþiune gata de
se confrunta, deschis ºi responsabil, ºi cu
el însuºi. ªi nu doar cu adversari pe care,
prin propriile slãbiciuni, a reuºit contra-
performanþa de a le readuce mereu în joc.

Pen t ru  ce l e  500 .000  de
doze de vaccin gripal a fost
plãtitã suma de 5.717.050 de
lei. La sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, vineri, au fost recepþio-
nate 300.000 de doze de vac-
cin, care vor fi distribuite di-
recþiilor de sãnãtate publicã,
urmând ca pânã la sfârºitul
acestei luni sã fie recepþiona-
tã întreaga cantitate de vac-
cin. Pentru acest sezon va fi
accesatã o cantitate similarã
cu cea din 2014, dar existã
posibilitatea de a mai achiziþi-
ona doze, dacã va fi cerere.

Campania de vaccinare antigripalã începe
dupã data de 15 octombrie

Peste 500.000 de doze de
vaccin antigripal au fost cum-
pãrate de Ministerul Sãnãtã-
þii pentru a fi utilizate în cam-
pania naþionalã de imunizare
din acest sezon. Acestea vor

fi administrate gratuit per-
soanelor la risc, adicã bãtrâ-
nilor, bolnavilor cronici, co-
piilor ºi bãtrânilor instituþio-
nalizaþi, femeilor însãrcinate
ºi personalului medical.

Ca ºi în anii trecuþi, Ministe-
rul Sãnãtãþii va demara cam-
pania gratuitã de vaccinare a
persoanelor cu risc de îmbol-
nãvire dupã data de 15 octom-
brie. Potrivit reprezentanþilor
Ministerului Sãnãtãþii, în Ro-
mânia, rata de vaccinare împo-
triva gripei a scãzut în ultimii
ani, în condiþiile în care Orga-
nizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) recomandã vaccinarea
a minimum 15% din populaþia
unei þãri. O altã þintã OMS este
o ratã a imunizãrii de 75% în
rândul persoanelor în vârstã.

Vaccinul oferã o ratã de
protecþie mai mare

Vaccinul antigripal din sezo-
nul 2015-2016 asigurã o ratã de
protecþie de 50%, faþã de nu-
mai 13% a vaccinului antigri-
pal de iarna trecutã. Cel puþin
aºa afirmã specialiºtii. Anul tre-
cut, vaccinul antigripal a oferit
o protecþie scãzutã persoanelor
imunizate, deoarece principala
tulpinã inclusã în vaccin a su-
ferit o mutaþie de ultimã orã.
Totuºi gradul de protecþie este
suficient de mare astfel încât sã
se evite o epidemie de gripã.
Vaccinul antigripal pentru 2014-
2015 a fost elaborat în martie
2014, datã la care autoritãþile ºi-
au data seama cã tulpina A
(H3N2) începe sã se modifice.
De-abia dupã ºase luni, aceastã
tulpinã a devenit predominantã,
fãcând ca vaccinul iniþial sã de-
vinã foarte puþin eficient.

Pentru a determina ce tulpini
virale ar trebui introduse în noul
vaccin, Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii a recoltat, în perioada
septembrie 2014 ºi ianuarie 2015,
probe de sânge de la persoane
contaminate. Astfel, vaccinul de
anul acesta cuprinde tulpina mu-
tantã a gripei A (H3N2). În emi-
sfera sudicã, primele campanii de
vaccinare au debutat încã din
luna septembrie.

Campania de imunizare,
gratuitã pentru categoriile
de populaþie la risc

Vor fi vaccinate, ca în fieca-
re an, persoanele cu vârsta cu-
prinsã între 6 luni ºi 64 ani cu
afecþiuni medicale cronice pul-
monare, cardiovasculare, meta-
bolice, renale, hepatice, neuro-
logice, diabet zaharat, astm, in-
fecþie HIV, medicii, cadrele sa-
nitare ºi personalul auxiliar din
spitale, ambulatorii, inclusiv sa-
lariaþii din instituþiile de ocroti-
re a copiilor ºi bãtrânilor, din
unitãþile de bolnavi cronic, care
vin în contact respirator cu pa-
cienþ i i  sau asis taþ i i .  Tot  în
aceastã categorie se încadrea-
zã adulþii ºi copiii rezidenþi în
instituþiile de ocrotire socialã,
precum ºi persoanele care acor-
dã asistenþã medicalã, socialã ºi
îngrijiri la domiciliu celor cu
risc înalt, precum ºi toate per-
soanele peste 65 ani.

Chiar dacã vaccinul antigri-
pal rãmâne cea mai eficientã
modalitate de protecþie împo-
triva îmbolnãvirilor de sezon,

medicii recomandã populaþiei
sã þinã seama ºi de o serie de
mãsuri preventive. Este nece-
sar sã fie respectate normele
generale de igienã, precum spã-
larea mâinilor ori de câte ori e
nevoie ºi pãstrarea unei igiene
corporale riguroase. În cazul în
care apar primele semne de
boalã – febrã, dureri de cap ºi
de gât sau tuse – trebuie anun-
þat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de fami-
lie. Totodatã, specialiºtii atrag
atenþia cã persoanele afectate
de viroze respiratorii au ten-
dinþa de a lua medicamente fãrã
a consulta în prealabil un doc-
tor. Medicii susþin cã autome-
dicaþia devine o mare proble-
mã, în aceastã perioadã a anu-
lui, odatã cu creºterea numã-
rului de persoane care au pro-
bleme din cauza virozelor re-
spiratorii ºi a pneumoniilor.

Cei care nu sunt incluºi în ca-
tegoriile cu prioritate la vaccinare
ºi intenþioneazã totuºi sã se imu-
nizeze vor fi nevoiþi sã cumpere
dozele necesare din farmacii.

RADU ILICEANU
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Analizând modul de ocupare a
suprafeþelor de teren în judetul
Dolj, din cele 741.526 ha avem:
suprafaþa agricolã – 585.136 ha,
cãi de acces – 13.536 ha, pãduri
– 85.308 ha, curþi – 30.510 ha, ape
– 20.886 ha ºi teren neproductiv
– 6.026 ha. Din suprafaþa agrico-
lã totalã, Doljul are o suprafaþã
arabilã de 488.556 ha. Aceasta
este cuprinsã în sector privat în
procent de 96,8%, adicã 472.843
ha, iar în sectorul de stat – 3,2%,
adicã 15.713 ha; din care pentru
cercetare – 5.530 ha.

În calitatea sa de instituþie pu-
blicã deconcentratã rãspunzãtoa-
re de implementarea politicilor

agricole ale Guvernului, Direcþia
pentru Agriculturã Dolj a coordo-
nat activitatea structurilor din
subordine, precum ºi a celor afla-
te sub autoritatea ministerului, în
calitate de ordonator secundar de
credite ºi a realizat ºi operativa
din 29.09.2015 privind recoltãrile
de toamnã.

Producþia medie la porumb,
aproape la jumãtatea
anilor trecuþi

Deºi are cea mai mare valoa-
re dintre culturile de toamnã, pro-
ducþia medie obþinutã în 2015 la
porumb de consum nu depãºeº-
te anul acesta 2.800 de kg/ha. Sã
reamintim cã, în Dolj, în 2014,
producþia medie la porumb a fost
de 5.240 kg/ha, în 2013 de 4.811
kg/ha, în 2012 s-a înregistrat o
scãdere la 1.629 kg/ha ºi în 2011
s-a revenit la producþii de 4.018
kg/ha. Nivelul se menþine în anii
anteriori la peste 4.000 kg/ha.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Toamna agricolã se apropie cu paºi repezi de
finalul recoltãrii. De departe, din totalul culturilor,
cea mai bunã producþie medie obþinutã este la po-
rumbul de consum, cu 2.800 de kg/ha. Din pãcate,
valoarea este un pic peste jumãtatea producþiei
medii de anul trecut. La floarea-soarelui nu s-au
depãºit 1.600 de kg/ha. Ploaia din ultimele zile a
adus un spor fermierilor, care s-au ºi grãbit sã în-
ceapã însãmânþãrile de toamnã.

Porumbul de consum a fost în-
sãmânþat pe 92.243 de ha ºi re-
coltat de pe 83.019 ha. Dacã
analizãm raportul activitãþii des-
fãºurate de Direcþia pentru Agri-
culturã Dolj în anul 2013 obser-
vãm cã, în primãvara lui 2013 au
fost însãmânþare 101.076 de ha
cu porumb boabe pentru con-
sum. Aºadar, cu 8.833 de ha mai
mult decât în 2015.

Floarea-soarelui, în scãdere
Floarea-soarelui a fost recol-

tatã în acest an de pe 69.002 de
ha, dintr-un total programat de
75.826 de ha. Producþia medie
este de 1.600 kg/ha. ªi aici pro-

ducþia este cum mult mai scã-
zutã dacã ne raportãm la cele
5.240 kg/ha în 2014.

Cum era de aºteptat, cele
mai mari producþii au fost înre-
gistrate la marii fermieri. Sunt
singurii care respectã tehnolo-
gia. Dar mai mult de jumãtate
din terenul agricol din Dolj nu
aparþine marilor exploataþii, ci
micilor fermieri, ce nu depãºesc
douã hectare în proprietate.
Avantajul în marile exploataþii
este cã au folosit hibrizi cu pe-
rioadã scurtã de vegetaþie, fe-
nomen mai puþin cunoscut în
gospodãriile populaþiei.

Spre un început promiþãtor
În aceastã perioadã au fost

efectuate arãturi pentru însãmân-
þãri de toamnã pe o suprafaþã de
198.200 de hectare, din 230.745
ha programate. Cea mai mare
suprafaþã programatã, acum, pen-
tru însãmânþare este la grâu, apro-
ximativ 180.000 de ha. Din aceas-

ta, pânã la data de 29 septembrie
2015, au fost însãmânþate 6.800
de ha. La orz s-a ajuns la 7.100
de ha cultivate, din necesarul pro-
gramat de 20.050 de ha.

 Fermierii s-au miºcat foarte
bine la cultura de rapiþã. Au se-
mãnat 10.100 de ha, din cele
17.000 programate. La rapiþã -
suprafaþa semãnatã în judeþul
Dolj, în toamna anului 2014, de
16 579 ha, s-a dublat compara-
tiv cu suprafaþa semãnatã în
toamna anului 2013, deºi la ni-
vel naþional suprafaþa semãna-
tã cu rapiþã în anul 2014 este
mai micã decât cea semãnatã în
anul 2013 cu aproximativ 25%.
Precipitaþiile din ultima vreme
sunt bine-venite ºi au fost opor-
tune pentru acei fermieri, care
au ºtiut sã-ºi organizeze campa-
nia de toamnã.

N-ar strica mai multã dotare
la Direcþia Agricolã Dolj

Un judeþ cu caracter puter-
nic agricol cum este Doljul ar
trebuie sã deþinã o structurã
optimã în teritoriu pe segmen-
tul agricol. Din pãcate, din ra-
þiuni care ne scapã, Direcþia

pentru Agriculturã Dolj, proba-
bil ca ºi celelalte din þarã, se
confruntã cu o schemã de per-
sonal redusã la nivel de avarie.
De asemenea, parcul auto din
dotare este simbolic: doar 3 au-
toturisme.

Cum rãmâne cu principiul
transparenþei ºi publicitãþii actu-
lui administrativ, dacã o institu-
þie de asemenea importanþã nu-
ºi face auzitã vocea într-o so-
cietate ºi aºa prea alertã în ma-
nifestãrile sale!? Informatizarea
este definitã, mai nou, panaceul
secolului al XXI-lea. Tinerii fer-

mieri, ºi nu doar ei, trebuie sã
fie la curent cu noutãþile în do-
meniul agricol, cu opþiunlie ºi
provocãrile de dezvoltare rura-
lã. Undeva, tot circuitul infor-
maþional de la centru spre teri-
toriu este scurtcircuitat.

Toate aceste neajunsuri au
fost ridicate de conducerea Di-
recþiei pentru Agriculturã Dolj
la prezentarea rapoartelor
anuale de activitate din ultimii
ani. Poate cã, insistenþa e che-
ia succesului într-o lume lipsitã
de coordonare.
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Platforma a fost creatã ca ur-
mare a iniþiativei europarlamen-
tarului Victor Negrescu, coordo-
nator naþional al PES activists
România. ”În ciuda vocilor care
susþin constant cã societatea ro-
mâneascã este dominatã de apa-
tie, eu sunt convins cã existã
foarte mulþi români cu idei ºi ini-
þiative bune, sãnãtoase, construc-
tive pentru viitorul ãrii noastre.
Am cunoscut nenumãraþi astfel
de oameni ºi mi-am propus sã-i

PES activists România lanseazã
prima platformã online dedicatã ce-
lor care vor sã se implice în schim-
barea României, punând la dispozi-
þia utilizatorilor instrumentele nece-

sare pentru consolidarea unui dia-
log constructiv ºi propunerea de idei,
iniþiative, campanii sau petiþii rele-
vante pentru realitatea socio-econo-
micã ºi politicã din þara noastrã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

încurajez. Aºa a luat naºtere Gan-
dimRomania.ro, o platformã care
reprezintã, în opinia mea, cel mai
scurt drum de la idee la acþiune.
Îmi doresc sã punem bazele unei
comunitãþi solide ºi dinamice,
care sã coaguleze idei ºi sã ge-
nereze acþiuni ºi politici publice
cât mai apropiate de cetãþeni.
GandimRomania.ro este o plat-
formã sprijinitã de organizaþia
PES activists România, cea care
va oferi expertiza necesarã ºi co-

nexiunile pentru punerea în prac-
ticã a iniþiativelor”, susþine Vic-
tor Negrescu.

Cinci categorii:
iniþiative, acþiuni,

petiþii, sondaje
ºi întrebãri

Pe platforma GandimRoma-
nia.ro, fiecare utilizator are posi-
bilitatea de a-ºi crea un cont per-
sonal ºi privat, inclusiv prin in-

termediul Facebook. Totodatã,
orice utilizator înregistrat poate sã
genereze conþinut ºi sã interacþi-
oneze cu ceilalþi membri înscriºi
pe platformã. Tipul de conþinut
care poate fi creat se împarte în
urmãtoarele 5 categorii: iniþiative
(idei legislative, propuneri de po-

litici, probleme de ordin sistemic
care necesitã rezolvare etc.); ac-
þiuni (campanii, cauze, evenimente
etc.); petiþii; sondaje; întrebãri. În
funcþie de activitatea ºi implica-
rea fiecãrui utilizator, GandimRo-
mania.ro va oferi o serie de titu-
laturi, facilitãþi ºi bonusuri.

”Este un moment
important în viaþa
Partidului Social Demo-
crat ºi Organizaþia
Judeþeanã Dolj îl
trateazã ca atare. De
aceea, am avut un
Comitet Executiv
Judeþean la data de 25
septembrie, în care am
luat o hotãrâre de a-l
sprijini pe domnul Liviu
Dragnea pentru funcþia
de preºedinte al PSD ºi
am votat ºi o recoman-
dare în acest sens. În aceeaºi
structurã le-am prezentat
colegilor regulamentul de
organizare a acestor alegeri, ºi
sunt convins cã pânã pe 11
octombrie totul va fi pus la
punct, ca la carte. Îi îndemn
pe colegii mei de partid sã vinã
duminicã la vot ºi sã îºi
exprime poziþia faþã de candi-
datul la funcþia de preºedinte al

În conformitate cu Hotãrârea Comitetul
Executiv Naþional din data de 21 septembrie
2015, în cadrul Congresului, social-democra-
þii vor stabili funcþiile de conducere de la ni-
vel central, cu excepþia funcþiei de preºedin-
te,  care se alege de cãtre toþi membrii de

partid, în cadrul scrutinului intern pentru ale-
gerea liderului, care se desfãºoarã în baza unui
Regulament de organizare. Astfel, scrutinul
intern de alegeri se va organiza simultan în
toate organizaþiile locale în data de 11 octom-
brie 2015, între orele 8.00 - 20.00.

PSD”, a declarat preºedintele
PSD Dolj, Claudiu Manda.

Comisia Electoralã Localã are
o componenþã de maxim 5
membri

Organizarea alegerilor se
realizeazã pe trei niveluri:
central, judeþean ºi local.
Comisia Electoralã Centralã,

formatã din 7 membri
(preºedinte, secretar ºi 5
membri) ºi un secretariat
tehnic, va centraliza
procesul verbal al
scrutinului intern pentru
alegerea Preºedintelui
PSD ºi îl va înainta
Congresului PSD, pentru
a valida rezultatul
scrutinului intern de
alegeri ºi pentru a se
anunþa Preºedintele
PSD. Comisia Electoralã
Judeþeanã s-a constituit

în urma aprobãrii de cãtre
Comitetul Executiv Judeþean,
care a desemnat ºi membrii
acesteia ºi este formatã din 5
membri: preºedinte Ion Cãlin,
secretar Radu Preda, membrii
– Florentin Tudor, Radu
Florin, ºi Cãtãlina Galiceanu.
Comisia Electoralã Localã are
o componenþã de maxim 5
membri.

În luna iulie 2014, în BCR s-
a dezvoltat conceptul de Vocea
Clientului prin infiinþarea unei
direcþii noi, sub coordonarea di-
rectã a Preºedintelui bãncii, ºi
care are ca sarcinã colectarea
ºi analizarea sugestiilor ºi recla-
maþiilor clienþilor ºi de a le re-
prezenta interesele ºi aºteptãri-
le în cadrul organizaþiei.  In ia-
nuarie 2015, BCR a înfiintat
Comitetul Consumatorului sub
coordonarea Direcþiei Experien-
þa Clienþilor. Acest forum asi-
gurã cadrul formal unde sunt
discutate periodic problemele de
protecþtie a consumatorului de
cãtre reprezentanþi ai tuturor li-
niilor de afaceri din bancã. Cu
aceste ocazii se stabilesc ºi ac-
þ iuni le  corect ive  necesare
agreate ºi planificate pentru im-
plementare. Recent, Mãdãlina
Cazacu a fost desemnatã, sã
ocupe poziþia de Director Cus-
tomer Experience în cadrul

Grupului BCR. “Sunt onoratã de
încrederea pe care mangemenul
bãncii mi-a aratat-o, prin aceea
de a-mi acorda responsabilita-
tea continuãrii unei  abordãri
proactive, constructive ºi trans-
parente a problemelor care þin
de experienþa clienþilor, în strân-
sã colaborare cu asociaþii ºi in-
stituþii de protecþie a consuma-
torilor. Mediul economic, legis-
lativ, bancar s-a schimbat ºi
avem obligaþia moralã de a creº-
te gradul de constientizare a
populaþiei cu privire la respon-
sabilitatea financiara. Modalita-
tea prin care, noi ca indivizi, ale-
gem sã ne cheltuim sau sã ne
investim banii este esenþialã pen-
tru a menþine un mediu econo-
mic stabil ºi pentru a asigura un
viitor generaþiilor care ne vor
succeda...”, a declarat Mãdãli-
na Cazacu, Director Executiv,
Directia Customer Experience,
BCR.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Curios Popescu ãsta, nu se simte bine,
dacã nu face rãu.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
Cifra de
ºcolarizare,
atinsã aproape
în totalitate

Planul de ºcolarizare pentru anul
de învãþãmânt 2015/2016 a fost,
în general atins, la principalele for-
me de educaþie. „La liceu, toate
cele 165 de clase alocate au fost
ocupate în procentaj maxim, vor-
bim de forma de învãþãmânt „zi”,
iar la „frecvenþã redusã”, au fost
formate douã clase, din totalul de
patru preconizate, câte una la Li-
ceul Tehnologic „Matei Basarab”,
respectiv Colegiul Naþional „Nico-
lae Titulescu” , ambele din Craio-
va. La „seral”, toate cele opt clase
au fost ocupate. În ceea ce priveº-
te clasa pregãtitoare, 5.217 de co-
pii au început cursurile”, a afirmat
prof.  Nicuºor Cotescu, inspec-
tor general adjunct al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

Un nou purtãtor
de cuvânt
la Inspectoratul
ªcolar Judeþean
Dolj

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj are un nou purtãtor de cuvânt,
în persoana prof.  Nicoleta Liþo-
iu, inspector ºcolar la disciplina
„Chimie”. Aceasta a þinut sã preci-
zeze cã „sunt convinsã cã voi co-
labora foarte bine cu mass-media
ºi transparenþa, obiectivitatea ºi
popularizarea activitãþilor ISJ Dolj
vor fi pe primul plan”.

Depunerea proiectului a avut loc
în 2009 ºi, iniþial, au fost trei insti-
tuþii de învãþãmânt preuniversitar.
Deoarece începutul a fost greu,
pânã la final numai douã au reuºit
sã ducã la bun sfârºit programul:
Liceul „Traian Vuia” Craiova ºi
Liceul Tehnologic „Horia Vintilã”
Segarcea, dupã cum a precizat
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Deschidere festivã, ieri, la
Liceul Tehologic „Horia
Vintilã” din Segarcea. În
prezenþa primarului, vicepri-
marului, a mai multor consi-
lieri locali, precum ºi ai
reprezentanþilor Inspectora-
tului ªcolar Judeþean a avut
loc inaugurarea unuia dintre
cele mai performante labo-
ratoare de informaticã din
judeþ, în ceea ce priveºte
învãþãmântul preuniversitar.
Acþiunea face parte dintr-un
program transfrontalier
România – Bulgaria, cu
fonduri europene.

Colaborare România –
Republica Moldova în domeniul
ºtiinþei

Astãzi, va debuta, la Cra-
iova, cea de-a X-a ediþie a
Conferinþei Internaþionale de
Sisteme Electromecanice ºi
Energetice, organizatã de
Facultatea de Inginerie Elec-
tricã a Universitãþii din Cra-
iova. Manifestarea se desfã-
ºoarã bi-anual, prima ediþie
având loc în 1997, instituþia
de învãþãmânt superior cra-
iovean având drept parteneri
Universitatea Tehnicã „Gh.
Asachi” Iaºi ºi Universitatea
Tehnicã a Moldovei, din Chi-
ºinãu. În urmã cu 18 ani, ini-
þiativa a aparþinut prof.univ-
.dr.ing. Aurel Cîmpeanu
(Universitatea din Craio-
va), Lorin Cantemir (Iaºi),
Petru Todis ºi Tudor Am-
bros (Chiºinãu), în prezent membri ai Academiei de ªtiinþe Tehnice din
România . Dupã prima zi la Craiova, în zilele de 8 ºi 9 octombrie lucrãrile
vor continua la Chiºinãu, unde vor susþine conferinþe atât specialiºti din
cele douã þãri organizatoare, cât ºi din Canada, Belgia ºi Franþa.

prof.  Ani Drãghici, inspector
ºcolar la ISJ Dolj ºi reprezentant

al Asociaþiei „Domino”, partener în
proiectul de peste 1,3 milioane de
euro. „Este o realizare pentru co-
munitatea de aici, de la Segarcea,
iar implementarea sa a fost fãcutã
într-un timp foarte scurt, dupã ob-
þinerea fondurilor necesare, dar nu
putea fi realizatã fãrã contribuþia
autoritãþilor locale”, a afirmat ºi
prof.  Mihãiþã Stoica, adjunctul
managerului de proiect.

Autoritãþile locale,
alãturi de educaþie

Practic, fondurile destinate fi-
nanþãrii au fost pentru dotarea cu
calculatoare de ultimã generaþie
(25), douã lap-top-uri, un server,
un ecran multi-media, care înlo-
cuieºte clasica tablã, aparatura
conexã, etc. . „Nu putea fi realizat
acest program, fãrã sprijinul au-
toritãþilor locale, care ne-au oferit
tot sprijinul. Ajutorul dat de aces-
tea a fost neprecupeþit. Nu putem,
acum, decât sã aºteptãm rezulta-
tele investiþiei respective, care a
fost una pentru educaþie”, a spus
prof. Cãtãlin Gavrilã, directorul
Liceului „Horia Vintilã”, manage-
rul de proiect. La inaugurarea de
oeri, au fost prezenþi atât primarul
din Segarcea,  ing. Nicolae Popa,
vice-primarul  Nicolae Tutunaru,
cât ºi consilieri locali. „Am fost ºi
vom fi mereu alãturi de procesul
de învãþãmânt. Când am vãzut pro-
iectul, am fost de acord sã-l finan-
þãm noi, banii urmând sã ni se în-
toarcã atunci când vor fi viraþi de
cãtre Uniunea Europeanã. Cred cã
este unul dintre cele mai perfor-
mante laboratoare de liceu din în-
treg judeþul ºi nu pot decât sã urez
succes atât elevilor, cât ºi cadre-
lor didactice, cu atât mai mult cu
cât este vorba ºi despre Ziua Eu-
ropeanã a Educaþiei”, a declarat
primarul Nicolae Popa.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
a sprijinit proiectul

Proiectul nu putea fi dezvoltat
fãrã girul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Ieri, la manifesta-
re, au fost prezenþi prof.  Janina
Vaºcu, inspector ºcolar general

adjunct al ISJ Dolj, inspectorii
prof.  Ileana Moculescu, prof.
Adriana Sãlceanu, prof.  Ga-
briela Panait, prof . Ani Drã-
ghici.  „Am fost ºi vom fi cu tot
sufletul alãturi de copii ºi profe-
sori ºi vom încuraja astfel de pro-
iecte. Personal aº dori sã particip
la cât mai multe astfel de eveni-
mente. Sunteþi beneficiarii unuia
dintre cele mai bune laboratoare de
informaticã din judeþ. Vã urez sã
vã bucuraþi de asemenea dotãri ºi
aºteptãm rezultate cât mai bune” ,
a spus Janina Vaºcu.

Elevii, încântaþi
de cele prezentate

Elevii prezenþi la deschidere au
asistat ºi la o demonstraþie, ofe-
ritã de prof. de informaticã Ilea-

na Badea ºi Liviu Dumitru,
care ºi-au cerut scuze pentru
unele inconveniente, server-ul
fiind în Bulgaria, partea de din-
colo de Dunãre urmând sã achi-
ziþioneze ºi soft-ul, conform pro-
tocolului. Doi dintre tineri pre-
zenþi la lecþia deschisã, Ana Ma-
ria Neagu ºi Bogdan Iulian
Liºtea, arãtându-se încântaþi,
ambii susþinând cã „este ceva nou
pentru noi ºi credem cã ne va fi
de ajotor pe viitor. ”
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Tinerii din Craiova, cu vârsta între 14 ºi 24 ani, vor avea oportu-
nitatea sã întâlneascã unele dintre cele mai marcante personalitãþi
ale României, sã le cunoascã poveºtile de succes ºi sã le adreseze
întrebãri în cadrul Conferinþelor practice „BookLand Evolution”
– un proiect cultural inovator care încurajeazã performanþa ºi pro-
moveazã importanþa educaþiei ºi culturii generale.

În perioada 12-16 octombrie, în fiecare searã, de luni pânã vineri,
în intervalul orar 15.00-17.00, la Universitatea Craiova vor lua cu-
vântul câte patru profesioniºti, liceenii ºi studenþii putând partici-
pa gratuit. Potrivit organizatorilor, „iniþiativa are ca scop dezvolta-
rea personalã ºi profesionalã a tinerilor prin soluþii practice ºi expe-
rienþe reale de viaþã, urmare a exemplelor oferite de invitaþii de ex-
cepþie, capabili sã inspire ºi sã motiveze”.

Caravana Conferinþelor practice „BookLand Evolution” se
va deplasa apoi în urmãtorul oraº, din seria de 12 a sezonului toam-
nã-iarnã. Pe durata a 12 sãptãmâni, peste 250.000 de tineri vor fi
invitaþi sã îºi descopere vocaþia, sã gãseascã soluþii pentru viitorul

„BookLand Evolution” la Craiova – schimb de idei între tineri ºi profesioniºti

Într-o mare de evenimente culturale care amin-
tesc de folclor, tradiþie, valoare româneascã ºi
pentru care existã tot respectul, Festivalul „Ma-
ria Tãnase” îºi are locul lui de cinste, crede cu
convingerea Amelia Etegan. Un loc câºtigat, în
cei 46 de ani care au trecut de la prima ediþie,
înainte de toate prin respect pentru valoare.
„Acest festival nu este doar rezultatul muncii
echipei de proiect, o echipã atât de micã – pen-
tru cã suntem foarte puþini, atât specialiºti, cât ºi
personal administrativ –, dar care gestioneazã
un proiect atât de mare. Ci este ºi
rezultatul muncii colaboratorilor
noºtri, pe care ºtim sã ni-i alegem.
Este rezultatul disponibilitãþii Con-
siliului Judeþean Dolj de a aloca
fonduri pentru acest eveniment.
Unul cu tradiþie, care a fãcut isto-
rie ºi care a ajuns, iatã, în 2015, la
46 de ani de la debut, un proiect
care include generaþii la rând care
au transmis mai departe o idee, de
promovare a unui artist complex
ºi a unui brand, Maria Tãnase. De
aceea ºi festivalul întotdeauna s-
a dorit a fi un proiect complex, care
sã abordeze absolut toate aspec-
tele care þin de culturã ºi civilizaþie
tradiþionalã”, a declarat Amelia
Etegan, totodatã director al Festi-
valului „Maria Tãnase”.

Amelia Etegan: „Am avut concurenþi
buni ºi un juriu echilibrat”

Potrivit lui Dumitru Nicolae, referent în ca-
drul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi secre-
tar al juriului festivalului, 49 de concurenþi ºi-
au anunþat iniþial participarea la preselecþia na-
þionalã, iar alþi cinci s-au înscris chiar atunci.
Dintre aceºtia, selectaþi pentru a evolua în cele
douã spectacole-concurs, din 30 septembrie ºi
1 octombrie, au fost 39, reprezentând 18 judeþe
din þarã, plus municipiul Bucureºti. De aseme-
nea, din Serbia au venit doi tineri clarinetiºti,
unul chiar reuºind sã obþinã Premiul al III-lea la
secþiunea Soliºti instrumentiºti.

„Am avut concurenþi buni ºi un juriu echili-
brat, ai cãrui membri au ºtiut sã facã de aºa
naturã încât jurizarea sã aibã loc cu eleganþã,
cu profesionalism, cu discernãmânt. A fost o
jurizare care nu a mai durat pânã târziu în noap-
te, pentru cã ni s-a mai întâmplat sã asistãm

„Noi zicem cã a fost o ediþie reuºitã. ªi nu zi-
cem doar noi, ca echipã de proiect, ci ºi oamenii
cu care am lucrat, colaboratorii noºtri, ºi specta-
torii. Am primit mesaje de la persoane din public
referitoare la aceastã ediþie, ne-au spus cã a fost
una foarte reuºitã ºi cã respectã munca echipei
noastre”, a declarat, ieri, Amelia Etegan, mana-
gerul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, în cadrul
unei conferinþe de presã prilejuite de închiderea
celei de-a XXIII-a ediþii a Festivalului „Maria Tã-
nase”. Evenimentul s-a desfãºurat între 28 sep-

tembrie ºi 3 octombrie, în sala Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, ºi a reunit, în cele trei seri folc-
lorice, peste 1.500 de spectatori. Mulþumiri pen-
tru reuºita proiectului au fost adresate de Amelia
Etegan atât echipei organizatorice – una pe cât de
micã, pe atât de eficientã –, cât mai ales Consiliu-
lui Judeþean Dolj, pentru felul în care înþelege sã
susþinã un eveniment „cu tradiþie, care a fãcut is-
torie ºi care a ajuns, iatã, la 46 de ani de la debut”.
Nici n-a încheiat bine acest festival, cã aceeaºi
echipã se gândeºte deja la altul, tot cu tradiþie:
„Ioana Radu”, anunþat pentru 2016!
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profesional ºi sã îºi lãrgeascã orizontul mulþumitã informaþiilor îm-
pãrtãºite de cei peste 250 de profesioniºti consacraþi, care se vor
alãtura „BookLand Evolution” în aceastã a II-a ediþie.

„BookLand Evolution” pune la dispoziþia tinerilor ºi platforma online
www.inPractica.ro, prin care au acces la programe de practicã, internship,
traineeship, part-time jobs ºi voluntariat în varii companii din România.

pânã la 3 dimineaþa la jurizãri controversate…”,
a apreciat Amelia Etegan. „Juriul a fost alcãtuit
din specialiºti unul ºi unul ºi pot sã spun acest
lucru având în vedere cã de multe ediþii eu sunt
secretar ºi ºtiu ce componenþã au avut juriile”,
a adãugat Nicolae Dumitru. Juriul celei de-a
XXIII-a ediþii a festivalului l-a avut ca preºe-
dinte de onoare pe maestrul Constantin Arvin-
te – compozitor, dirijor ºi folclorist, iar ca pre-
ºedinte executiv, pe prof. univ. dr. Niþã Frãþilã,
de la Academia de Muzicã din Novi Sad.

„Considerãm cã meritau mai mulþi sã fie
premiaþi, însã nu am avut posibilitatea”

Marele Premiu ºi Trofeul acestei a XXIII-a
ediþii a Festivalului „Maria Tãnase” a fost
acordat, vineri seara, unei tinere concurente,
de 17 ani, elevã în clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „ªtefan cel Mare” din Suceava. Ioa-
na Andreea Chisãliþã a reuºit sã impresioneze
nu numai juriul, ci ºi publicul craiovean, care
i-a acordat Premiul de Popularitate ºi a rãsplã-
tit-o cu ropote de aplauze atât în concurs, cât
ºi în Gala Laureaþilor. Premiul I la Secþiunea
soliºti vocali i-a revenit Aniºoarei Popescu,
din comuna Cezieni, judeþul Olt, care a repre-
zentat în concurs zona Romanaþiului, iar la
secþiunea Soliºti instrumentiºti a fost obþinut
de tânãrul Marin Robert Pârcãlãbescu (vioa-
rã), din Drãgãºani, judeþul Vâlcea. Un alt ol-
tean – Marius Gheorghe, din comuna Goicea,
judeþul Dolj – a câºtigat Premiul al II-lea pen-
tru talentul sãu de a cânta la caval.

„Noi am fi vrut sã fie cât mai mulþi laureaþi, dar
acestea au fost premiile. Alte instituþii care altã-
datã mai ofereau premii, pe lângã cele prevãzute
în Regulament, nu s-au mai implicat. Doar Radio
România Oltenia Craiova i-a acordat un Premiu
Special lui Alexandru Marin Cozaciuc, interpret
la fluier din Suceava, care este ºi nevãzãtor. Pen-
tru el vã închipuiþi cât e de dificil sã înveþe sã
cânte neavând notele muzicale în faþã… Aºa cã
au plecat doar 11 premianþi de la Craiova. Din
punctul de vedere al juriului, meritau mai mulþi
sã fie premiaþi, însã nu am avut posibilitatea”, a
explicat Nicolae Dumitru.

Maestrul dirijor Nicu Creþu: „Eu gândesc
cã trebuie sã fac tot ce pot ca sã îi ajut
pe concurenþi”

O noutate a acestei a XXIII-a ediþii a repre-
zentat-o reluarea colocviului folcloriºtilor, care
s-a desfãºurat miercuri, 30 septembrie, ºi care a
avut tema „Folclorul ºi etnografia – argu-
mente pentru perenitatea culturii”. „A fost o
întâlnire fructuoasã, din moment ce toþi cei care
au fãcut parte din juriu ºi-au prezentat lucrãri
de specialitate care chiar au stârnit interesul.
Toate acestea vor fi reunite într-un volum care
sã vorbeascã despre acest eveniment”, a pre-
cizat directorul Amelia Etegan. Tot în cadrul
colocviului au fost prezentate mai multe volu-
me  apãrute, în ultimii ani, sub egida Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

Între acestea, ºi o carte a maestrului Nicu
Creþu, care cuprinde melodii de joc de pe Valea
Dunãrii culese de domnia sa de-a lungul vre-
mii. „În preselecþie, unii concurenþi nu au înþe-
les de ce am cerut, prin Regulament, sã inter-
preteze piese inedite. Pentru cã folclorul trebu-
ie cules, nu preluat. Nu preluãm de la mari so-
liºti, nu cântãm ca ei… Domnul Nicu Creþu ne
aminteºte cã folclorul trebuie cules, indiferent
care ar fi poziþia ta în aceastã lume artisticã”, a
subliniat Amelia Etegan. Dirijor al Orchestrei
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” din Cra-
iova, Nicu Creþu are, în aceastã calitate, 21 de

apariþii pe scena Festivalului
„Maria Tãnase”, din cele 23 de
ediþii ale acestui eveniment.
„Simþeam nevoia sã fac aceas-
tã carte, pentru cã eu, de ani
de zile, pe unde ajung, culeg
la faþa locului jocuri ºi le cânt.
Am realizat ºi un CD, acum iatã
ºi o carte”, a spus autorul.

Nicu Creþu a apreciat în mod
deosebit colaborarea pe care
a avut-o cu Orchestra Ansam-
blului „Ciprian Porumbescu”
din Suceava, dirijatã de Viorel
Leancã, înþelegând, împreunã,
sã îi susþinã pe toþi concuren-
þii. „Indiferent cât de mare pro-
fesionist ai fi, timpul pe care îl
ai la dispoziþie în acest festi-
val este foarte scurt, iar în el
trebuie sã faci foarte multe.
Pentru cã sunt concurenþi

mulþi, cãrora trebuie sã le scrii partituri, cu care
trebuie sã faci repetiþii ºi de fiecare trebuie sã ai
foarte mare grijã, indiferent ce zonã reprezintã.
Eu gândesc cã trebuie sã fac tot ce pot pentru
ei sã îi ajut”, a declarat maestrul Nicu Creþu.

***
Spectatorii, craioveni sau nu, care nu s-au

putut bucura în cele trei seri de spectacol de evo-
luþia concurenþilor ºi a invitaþilor în recital o pot
face însã urmãrind postul Favorit TV, principalul
partener media al ediþiei din acest an a Festivalu-
lui „Maria Tãnase”, care în perioada urmãtoare
va transmite înregistrãri ale evenimentului. De
asemenea, instantanee din scenã ºi din culise vor
face tema unei expoziþii de fotografie realizate de
fotojurnalistul Bogdan Dãnescu, care se va des-
chide, luna aceasta, la Galeriile „Cromatic” ale
Centrului Culturii Tradiþionale Dolj.
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Germania ar putea primi pânã la 1,5 mi-
lioane de imigranþi în 2015, o cifrã cu mult
mai mare decât cele avansate pânã acum
de guvern, relata ieri cotidianul german
“Bild”, citând un “document confidenþial”.
Pânã acum, Germania se aºtepta sã pri-
meascã între 800.000 ºi un milion de imi-
granþi în 2015, ceea ce ar fi constituit deja
un record pentru ea ºi pentru Europa. Însã,
conform unui “document confidenþial” ci-
tat de “Bild”, autoritãþile estimeazã cã Ger-
mania ar putea primi în urmãtoarele trei luni
920.000 de noi imigranþi, ceea ce ar ridica
previziunile la 1,5 milioane de persoane pen-
tru întreg anul 2015. “Presiunea migraþiei

Cel puþin 95 de imigranþi
au fost gãsiþi morþi
pe plaje din nordul Libiei
în ultimele cinci zile

Cel puþin 95 de imigranþi au fost gãsiþi
decedaþi pe plaje din nordul Libiei, în
ultimele cinci zile, potrivit unui anunþ fãcut
de Crucea Roºie. Purtãtorul de cuvânt al
organizaþiei Crucea Roºie, Mohamed al-
Masrati, a declarat cã au fost gãsite
cadavrele a 85 de persoane în apropiere de
capitala Libiei, Tripoli, ºi alte 10 în
apropiere de Sabatrah, un oraº de pe
coasta de nord a Libiei din care pleacã
multe bãrci ale traficanþilor ce se îndreaptã
spre Europa. El a precizat cã cele mai
multe dintre victime sunt imigranþi care
provin din þãri africane. Mii de imigranþi
aflaþi în cãutarea unei vieþi mai bune în
Europa se îmbarcã din Libia în bãrci
supraaglomerate ale traficanþilor, în
speranþa de a ajunge în Italia. Potrivit
Organizaþiei Internaþionale pentru Migra-
re, peste 2.600 de persoane au murit în
cursul anului 2015 în încercarea de a
traversa Marea Mediteranã, trasee în care
este inclusã ºi Libia. În acelaºi timp,
numãrul cetãþenilor libieni mobilizaþi în
conflictele interne din þarã este în creºtere.
“Pânã azi (duminicã), peste 550.00 de
persoane au fost mobilizate în luptele din
Libia, din cauza conflictelor din Benghazi
ºi din alte locuri ºi credem cã acest numãr
va ajunge pânã la cel puþin 600.000”, a
subliniat Al-Masrati. ONU face presiuni
asupra guvernelor rivale din Libia sã
formeze o conducere unitã. Potrivit ONU,
circa 2.44 milioane de persoane din Libia -
aproximativ 40% din populaþia þãrii -
trebuie plasaþi sub protecþie sau necesitã o
formã de asistenþã umanitarã.

Arcul de Triumf
din Palmira, distrus
de gruparea Stat Islamic

Activiºtii sirieni au anunþat cã militanþii
grupãrii Stat Islamic au distrus Arcul de
Triumf din oraºul antic Palmira, monument
vechi de 2.000 de ani. Aruncarea în aer a
acestui obiectiv face parte din campania
condusã de aceºti militanþi de distrugere a
monumentelor istorice aflate pe teritoriile
pe care le controleazã în Siria ºi Irak.
Arcul de Triumf a fost unul dintre cele mai
cunoscute monumente din Palmira, oraº
cunoscut de sirieni sub numele de “Mireasa
deºertului” care lega Imperiul Roman de
Persia ºi Orient, ºi ocupat de gruparea SI în
luna mai. Arcul era aºezat deasupra
strãzilor oraºului antic, renumite pentru
colonadele lor. Observatorul sirian pentru
Drepturile Omului a transmis cã militanþii
SI au aruncat în aer arcul, dar au lãsat
colonadele în picioare. Complexul antic al
Palmirei, unde se aflã de asemenea
rãmãºiþele templelor dedicate zeilor ºi
zeiþelor, a fost atacat de gruparea SI.
Extremiºtii sunniþi impun o interpretare
violentã a legilor islamice în cadrul unui
“califat” autoproclamat, declarând cã
asemenea relicve promoveazã idolatria ºi
spunând cã le distrug ca parte a procesului
de eliminare a pãgânismului. Cu toate
acestea, se crede cã ei vând antichitãþile
jefuite, obþinând sume importante de bani.
În ultimele sãptãmâni, militanþii SI au
aruncat în aer douã temple faimoase din
Palmira, vechi de aproximativ 2.000 de ani
ºi au distrus trei morminte-turn. Distruge-
rea artifactelor culturale de cãtre gruparea
Stat Islamic a stârnit indignare la nivel
mondial ºi a generat acuzaþii de crime de
rãzboi. Militanþii islamiºti au atacat de
asemenea biserici, moschei ºi muzee.
UNESCO a calificat distrugerea drept o
“crimã intolerabilã împotriva civilizaþiei”.
Obiectivele de patrimoniu au fost deterio-
rate constant de când a început rãzboiul în
Siria. Oficiali ai Guvernului sirian au
transferat în ultimii ani aproximativ
300.000 de artifacte în locuri sigure,
inclusiv din zone controlate de gruparea SI.

Moscova anunþã 25 de raiduri în Siria în 24 de ore.Moscova anunþã 25 de raiduri în Siria în 24 de ore.Moscova anunþã 25 de raiduri în Siria în 24 de ore.Moscova anunþã 25 de raiduri în Siria în 24 de ore.Moscova anunþã 25 de raiduri în Siria în 24 de ore.
SUA acuzã Rusia de escaladarea rãzboiului civilSUA acuzã Rusia de escaladarea rãzboiului civilSUA acuzã Rusia de escaladarea rãzboiului civilSUA acuzã Rusia de escaladarea rãzboiului civilSUA acuzã Rusia de escaladarea rãzboiului civil

Avioanele ruseºti au efectuat
25 de atacuri aeriene vizând po-
ziþii ale grupãrii Statul Islamic
(SI) în Siria, în ultimele 24 de
ore, a anunþat, ieri, Ministerul
rus al Apãrãrii. Atacurile, care au
avut loc de duminicã încoace,
au vizat nouã presupuse instala-
þii ale SI, au distrus un centru
de comandament, depozite de
muniþie ºi piese de artilerie. Toate
se situau în nordul ºi nord-estul
þãrii. Moscova afirmã cã atacu-
rile aeriene pe care le-a lansat
miercuri vizeazã SI ºi grupãri din
cadrul filialei siriene Al-Qaida, dar a recu-
noscut cã cel puþin unele dintre raiduri au
atins facþiuni rebele susþinute de cãtre occi-
dentali. Rusia ºi-a concentrat atacurile în prin-
cipal asupra provinciilor din nord-vestul ºi
centrul Siriei - niºte culoare cãtre fiefurile
preºedintelui sirian Bashar al-Assad din ca-
pitalã ºi din zona de coastã la Mediterana.
Avioane de tip Su-34, Su-24M ºi Su-25 au
luat parte la operaþiuni, a precizat ministe-
rul. Acestea au atins trei obiective SI în pro-
vincia Homs. Secretarul american al Apãrã-
rii Ashton Carter a acuzat Moscova ieri, în
cursul unei vizite la Madrid, de escaladarea
rãzboiului civil din Siria prin atacurile asu-

pra opoziþiei moderate. Carter a afirmat cã
eforturile Rusiei de a-l susþine pe al-Assad
seamãnã cu propria legare a Moscovei de o
corabie care se scufundã. “Prin acþiunile sale
militare în Siria împotriva grupãrilor mode-
rate, Rusia a escaladat rãzboiul civil”, a de-
nunþat Carter într-un discurs susþinut în
cursul acestei vizite în Spania. Pe de altã
parte, secretarul general al NATO, Jens Stol-
tenberg, a denunþat “încãlcãrile spaþiului ae-
rian al Turciei de cãtre avioane de luptã ruse”,
acþiuni pe care le-a calificat drept “inaccep-
tabile”, declaraþia ºefului Alianþei intervenind
dupã mai multe incidente între aparatele ruse
ºi cele turce la frontiera turco-sirianã. “Ac-

þiunile Rusiei” în Siria, unde Mos-
cova efectueazã operaþiuni aerie-
ne împotriva jihadiºtilor, ºi, con-
form þãrilor occidentale, ºi împo-
triva grupãrilor rebele care luptã
împotriva regimului preºedintelui
Bashar al-Assad, “nu contribuie
la securitatea ºi stabilitatea regiu-
nii”, a afirmat Stoltenberg. El a
precizat cã a convocat cele 28 de
state aliate pentru o reuniune de
urgenþã a Consiliului Atlanticului
de Nord ce urma sã aibã loc asea-
rã, pentru a fi discutatã situaþia
din Siria. Anterior, diplomaþia

Turciei, þarã membrã NATO, a anunþat, într-
un comunicat, cã avioane de vânãtoare tur-
ce F-16 au interceptat sâmbãtã, la graniþa
cu Siria, un avion de luptã al forþelor aerie-
ne ruse pe care l-au forþat sã se retragã.
Într-un document separat, armata turcã a
indicat cã douã avioane de vânãtoare turce
au fost “hãrþuite” duminicã, în timpul unei
misiuni de patrulare la frontiera cu Siria, de
cãtre un MIG-29 neidentificat. Potrivit RIA
Novosti, Moscova a recunoscut cã un avion
de luptã rus a încãlcat sâmbãtã, “din gre-
ºealã”, spaþiul aerian al Turciei ºi a dat asi-
gurãri Ankarei cã astfel de incidente nu se
vor mai repeta.

Cercetãtorii William C. Campbell, Satoshi
Ômura ºi Youyou Tu au fost recompensaþi,
luni, cu premiul Nobel pentru medicinã pe
2015. William C. Campbell (Irlanda) ºi Sa-
toshi Ômura (Japonia) au fost recompensaþi
pentru descoperirile privind o nouã terapie
împotriva infecþiilor cauzate de viermi cilin-
drici, în timp ce Youyou Tu (China) a fost
premiatã pentru descoperirile ei privind o nouã
terapie împotriva malariei. Bolile cauzate de

Germania ar putea primi pânã la 1,5 milioane de imigranþi în 2015
va creºte în continuare. Pentru al patrulea
trimestru, estimãm între 7.000 ºi 10.000
de intrãri ilegale pe zi”, conform unor frag-
mente din acest document, a cãrui origine
nu este precizatã de “Bild”. “Aceastã cifrã
semnificativã de solicitanþi de azil riscã sã
devinã o povarã extremã pentru landurile
ºi localitãþile” din Germania, conform do-
cumentului, care menþioneazã “un risc de
prãbuºire a aprovizionãrii”. Fiecare imi-
grant care primeºte statutul de refugiat ºi,
prin urmare, obþine azil în Germania are
dreptul de a-ºi aduce ºi familia, reamin-
teºte “Bild”. Conform documentului citat,
fiecare refugiat ar putea aduce astfel “în

medie de la patru la opt” rude în Germa-
nia.  Astfel, din octombrie pânã în decem-
brie ºi pe baza cifrei provizorii de 920.000
de imigranþi, circa “7,36 milioane de per-
soane” ar putea primi dreptul de azil în
Germania prin intermediul procesului de
reîntregire a familiei, mai noteazã docu-
mentul.  De mai multe luni, Germania se
confruntã cu un aflux record de imigranþi.
Potrivit Ministerului de Interne din landul
Bavaria, principalul punct de intrare în Ger-
mania pentru imigranþi, între 270.000 ºi
280.000 de solicitanþi de azil au ajuns în
þarã numai în cursul lunii septembrie, mai
mulþi decât pe întreg anul 2014.

Premiul Nobel pentru Medicinã pe 2015, câºtigat de cercetãtorii
William C. Campbell, Satoshi Ômura ºi Youyou Tu

paraziþi au afectat omenirea vreme de multe
milenii ºi reprezintã o problemã majorã în
domeniul sãnãtãþii globale a populaþiei. Bolile
parazitare afecteazã în special cele mai sãra-
ce populaþii ale lumii ºi reprezintã o barierã
uriaºã în faþa eforturilor de ameliorare a sã-
nãtãþii ºi bunãstãrii umane pe plan mondial.
Laureaþii premiului Nobel pentru medicinã din
acest an au dezvoltat medicamente care au
revoluþionat tratamentele administrate împo-

triva unora dintre cele mai
devastatoare boli parazitare.
William C. Campbell ºi Sa-
toshi Ômura au creat un nou
medicament, Avermectin, ale
cãrui derivate au scãzut ra-
dical incidenþa unor boli pre-
cum oncocercoza ºi elefan-
tiazis ºi s-au dovedit eficien-
te împotriva unui numãr
mare de alte maladii parazi-
tare.Youyou Tu a creat Ar-
temisinin, un medicament
care a redus semnificativ

rata de mortalitate a pacienþilor diagnosticaþi
cu malarie. Cele douã descoperiri au oferit
omenirii noi instrumente puternice pentru a
combate aceste maladii cu efecte devastatoare
care afecteazã sute de milioane de persoane
în fiecare an. Potrivit Comitetului Nobel,
efectele noilor medicamente create de Wil-
liam C. Campbell, Satoshi Ômura ºi Youyou
Tu în ceea ce priveºte ameliorarea sãnãtãþii
umane ºi reducerea suferinþelor la scarã pla-
netarã sunt incomensurabile. Sezonul Nobel
2015 va continua, astãzi, cu premiul Nobel
pentru fizicã. Mâine va fi decernat premiul
Nobel pentru chimie. Potrivit tradiþiei, ºi spre
deosebire de celelalte premii, data la care va
fi anunþat Nobelul pentru literaturã va fi co-
municatã doar cu câteva zile înainte. De
obicei, acest premiu este anunþat într-o joi.
Premiul ar putea fi atribuit în acest an pe 8
sau pe 15 octombrie. Câºtigãtorul premiului
Nobel pentru pace - singurul atribuit de Nor-
vegia, conform dorinþei exprimate de fon-
datorul prestigioaselor distincþii, Alfred No-
bel - va fi anunþat vineri.



RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Emigrantul

Se difuzeazã la HBO,
ora 09:05

O tânãrã devine, fãrã voia ei,
protagonista unei vieþi de artistã
de cabaret pânã când un iluzio-
nist încearcã sã-i ofere ceva mai
bun, readucând-o alãturi de sora
ei, care încearcã sã imigreze în
Statele Unite.
Regia: James Gray
Cu: Marion Cotillard, Joaquin
Phoenix, Jeremy Renner
Gen film: Dramã, Mister, Roman-
tic, Thriller, Dragoste.

The Man Inside

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 18:30

Un contabil - Sam Carter -
furã un diamant nepreþuit ºi
fuge cu el în Europa. Detec-
tivul care îl urmãreºte reali-
zeazã cã nu este singurul
aflat pe urmele lui ºi cã nu
este vorba doar de furtul
diamantului...
Cu: Jack Palance, Anita Ek-
berg
Gen film: Aventuri, Crimã,
Dramã

Casanova

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  23:15

Ajuns la o vârstã venerabilã,
bãtrânul libertin Giacomo Casa-
nova, acum bibliotecar în casa
unui nobil bogat, îºi rememorea-
zã viaþa aventuroasã ca sã as-
tâmpere curiozitatea drãgãlaºei
servitoare Edith. Nimic nu lipses-
te din povestea legendarului
seducãtor, de la talentul sãu de
a-ºi asuma diferite identitãþi...
Regia: Sheree Folkson
Cu: Rose Byrne, Peter O'Toole
Gen film: Biografic, Comedie,
Dramã

MARÞI - 6 octombrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:55 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
10:50 Teleshopping
11:30 Torna, Torna, fratre!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:05 Împreunã astã searã
18:45 5 poveºti din comunism
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:10 Noaptea zilei urmãtoare
1968
00:50 Sub grumazul ceterii
01:50 Discover România
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Bunã dimineaþa mea
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
13:50 Cartea cea de toate

zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 The Devil Is a Woman
1935, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:30 A doua emigrare
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Paladin: În cãutarea

dragonului
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Primaria lui Da Vinci
2005, Dramã
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:50 5 minute de istorie
02:00 Rvizie tehnicã
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Profii
09:05 Emigrantul
11:00 Transformers: Extermi-

narea
13:45 Darul lui Jonas
15:25 Campionii
16:55 Anna Nicole
18:25 Un altfel de Crãciun
20:00 Nuntaºi de închiriat
21:45 Urzeala tronurilor
22:35 Urzeala tronurilor
23:35 Raidul 2
02:05 Mici copii
04:20 Inamicul
06:00 Darul lui Jonas

HBO

09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
2014, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Suflet de gheaþã
2012, Mexic, Dramã, Romantic
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
2012, Mexic, Comedie, Dramã
18:00 Viaþã nedreaptã
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
20:00 Þinutul rãzbunãrii
2014, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Floarea din Caraibe
2013, Brazilia, Dramã
23:00 Inimã de þigan
2007, Romania, Romantic,

Dragoste
00:00 Iubiri vinovate
2012, Mexic, Dramã, Romantic
01:00 Daria, iubirea mea
2006, România, Romantic,

Dragoste
02:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
03:30 Inimã de þigan (R)
2007, România, Romantic,

Dragoste
04:30 Daria, iubirea mea (R)

PRO TV

ACASÃ

09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Viaþã nedreaptã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)

07:00 Vorbeºte lumea
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Titanic: Lansarea unui vis
16:30 Dansul dragostei 3D (R)
18:30 Alice în Þara Minunilor
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
22:45 Fortãreaþa 2
00:45 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare (R)

PRO CINEMA

08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi de vã iubiþi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi de vã iubiþi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Dramã
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:20 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Jurnalul STV Junior (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Focus Magazin (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Casanova
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
01:15 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:45 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:25 Casanova (R)
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 6 octombrie - max: 21°C - min: 10°C

$
1 EURO ........................... 4,4194 ............. 44194
1 lirã sterlinã................................5,9577....................59577

Cursul pieþei valutare din 6 octombrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9176........3,9176
1 g AUR (preþ în lei)........142,7533.....142,7533
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Anunþul tãu!
SOCIETATE FINANCIARÃ

ACORDÃ CREDITE DE NEVOI
PERSONALE DE CONSUM,
CU DOBÂNDÃ 0 ÎN MAGAZI-
NELE PARTENERE. Telefon:
0762/ 460.552.

S. C. PIEþE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL organizeazã
concurs iîn vederea ocupãrii
postului temporar vacant de
muncitor necalificat, perioadã
determinatã, în data de
28.10.2015. Concursul se va
desfãºura la sediul SC PIEÞE ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL din str.
Calea Bucureºti, nr. 51, dupã
cum urmeazã: - în data de 28.10.
2015 ora 11.00, probã scrisã; -
în data de 02.11.2015, ora 11.00,
interviu. Dosarele se vor depu-
ne pânã la data de 23.10.2015,
ora 10.00, la sediul SC PIEÞE ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL -
Compartimentul Resurse Uma-
ne, Salarizare. Tematica ºi con-
diþiile de participare vor fi afiºa-
te la sediul societãþii. Relaþii su-
plimentare la  numãrul de tele-
fon  0251/410696.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. AVI S.R.L.

PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ
ANGAJEAZÃ
- MUNCITORI (NECALIFICAÞI)
SE OFERÃ:
- SALARIU ATRACTIV
- BONURI DE MASÃ.
Relaþii la:
Sediul firmei: Craiova (str. Râului nr.

393, zona Romaneºti)
zilnic între orele 9.00- 17.00
Telefon: 0251/427.865 sau 0728/

884.884.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi
ambulanþã A2, punct de
lucru Bucureºti. Cerinþe-
le postului: persoanã di-
namicã, amabilã, comu-
nicativã, sociabilã ºi fãrã
prejudecãþi. Cursuri de
ambulanþier sau experi-
enþa în domeniu, consti-
tuie avantaj. Relaþii la te-
lefon: 0786/461.687.
FIRMÃ ANGAJEAZÃ
FEMEIE DE SERVICIU.
Telefon: 0787/531.770.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajea-
zã ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.
Restaurantul Portofino
Filiaºi angajeazã ospãtari.
Telefon: 0769/177.724.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, 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 cu-
rentã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã urgent, Ca-
targiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.

Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon: 0722/
297.009.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci
tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/
193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.

Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
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 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.

Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
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. Telefon:
0765/291.623.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Tele-
fon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 6 octombrie 2015

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

Semnãtura:..........................................

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

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 convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.

Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
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, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Te-
lefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.

Inchiriez garsonierã mo-
bilatã, zona Simplon.
Telefon: 0746/ 112.040
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
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 la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau
2 fete. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.

Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensiona-
rã pentru supravieþuire.
Telefon: 0762/728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469.

PIERDERI
PIERDUT Carnet de
Student ºi Legitimaþie eli-
berate de Universitatea
din Craiova, Facultatea
de Litere,  pe numele
GULIE OANA MIHAE-
LA. Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Colegii din cadrul Ser-
viciului Prognoze –
Consiliul Judeþean Dolj
sunt alãturi de Gabriel
Aftinescu la greaua în-
cercare pricinuitã de
decesul mamei ºi
transmit sincere con-
doleanþe familiei!
Direcþia Economicã –
Consiliul Judeþean Dolj
este alãturi de colegul
Gabriel Aftinescu la du-
rerea pricinuitã de de-
cesul mamei. Dumne-
zeu s-o odihneascã!
Gheorghe Calciu re-
gretã dispariþia neaº-
teptatã a vecinului ºi
prietenului IULIAN
MERIªANU ºi trans-
mite condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cãpitanul Universitãþii, Cristi Bãlgrãdean a explicat
revenirea de pe tabelã prin unitatea grupului ºi mora-
lul bun oferit de parcursul recent, alb-albaºtrii acu-
mulând 13 puncte în ultimele 5 meciuri. Portarul s-a
arãtat dezamãgit însã de faptul cã nu a fost convocat
de Iordãnescu la naþionalã. „Am crezut în ºansa noas-
trã, suntem un grup unit ºi am prins încredere în noi
dupã parcursul bun din ultima vreme. ªi CFR a avut
ocazii, este o echipã puternicã,  dar am meritat victo-
ria. Avem ºanse mari sã prindem play-off-ul. Nu ºtiu
de ce nu mai vine ºi pentru mine o convocare la naþi-
onalã” a spus Bãlgrãdean.

Bogdan Vãtãjelu a adãugat: „ ªtiam cã putem re-

Universitatea Craiova a avut un final perfect
pe terenul CFR-ului, înscriind golul victoriei

la ultima fazã a jocului

Craiova ºi CFR-ul n-au riscat
prea mult în prima reprizã a con-
fruntãrii din Gruia. Bãlgrãdean a fost
jucãtorul care a avut cele mai mul-
te atingeri de balon în prima jumã-
tate de orã. Construcþia ªtiinþei a
fost previzibilã, lentã, în condiþiile
în care nici gazdele nu s-au arun-
cat asupra careului oltean, încer-
când doar ºuturi de la distanþã. La
cel al croatului Gomelt, alb-albaº-
trii au avut ºansã, fiindcã din bara
dreaptã mingea i-a sãrit în braþe lui
Bãlgrãdean. Ivan a fost singurul ol-
tean periculos, cu o loviturã de cap
prinsã de Marc ºi un ºut de pe loc
peste poartã. Pe faza de construc-
þie, Sãndoi a imaginat un 3-4-3, cu
Kay coborând între stoperi ºi Ivan
alãturându-se atacanþilor, iar pe ata-
cul CFR-ului cei doi jucãtori ai Cra-
iovei aglomerau mijlocul terenului,
Kay având rolul de a sta aproape de
pivotul Beleck. Capverdianul avea
însã sã rãmânã stoper din minutul

CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Beleck 47 / Nuno Rocha 78, Dumitra’ 90+3
Stadion: „Dr. Constantin Rãdulescu“, spectatori: 3.000

Arbitru: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) 7.

Universitatea: Bãlgrãdean 7 –
Achim 6, Popov 7, Acka 6 (20 Du-
mitra’) 6, Vãtãjelu 6 – Bãluã 6, Kay
7, Mateiu 7, Ivan 7 (85 Curelea) 6
– Bawab 6 (90+3 Bancu), Nuno
Rocha 6.

Antrenor: Emil Sãndoi.

CFR Cluj: Marc 5 – T. Lopes 5,
Larie 6, Goian 5, Camora 5 – Go-
melt 7, Petrucci 6 – Jakolis 7 (81
Nuno Bruno) 5, Cr. Lopez 5 (82
Negru) 5, Nouvier 6 (70 Pãun) 5
– Beleck 8.

Antrenor: Francisc Dican.

20, fiindcã Acka s-a accidentat la o
fazã în care Vãtãjelu a exagerat cu
driblingurile în propria jumãtate, iar
trei ceferiºti l-au înconjurat, depo-
sedându-l. Sãndoi l-a trimis pe Du-
mitraº sã joace în premierã la în-
chidere, unde nu a fost deloc în
elementul sãu. O pasã aiurea a
acestuia a provocat faza din care
gazdele au marcat, în startul pãrþii
secunde, cu o  schemã exersatã,
care a fãcut ºah-mat apãrarea Cra-
iovei. O loviturã liberã executatã
în triunghi l-a gãsit la finalizare în
6 metri pe Beleck ºi atacantul îm-
prumutat din Serie A a fost letal.
Craiova n-a fost capabilã sã reac-
þioneze, în timp ce Sãndoi refuza
pur ºi simplu sã facã schimbãri. Ati-
tudine neverosimilã, fiindcã în ju-
mãtatea adversã alb-albaºtrii jucau
fiecare pe cont propriu, refuzând o
strategie comunã. De altfel, niciu-
na dintre schimbãri nu a fost efec-
tuatã pentru a impulsiona jocul

ofensiv al alb-albaºtrilor, douã fiind
forþate de accidentãri, iar ultima a
survenit în prelungiri, pentru a mai
câºtiga timp.

Prima ºansã de gol a ªtiinþei din
partea secundã a venit tot de la
Ivan, care a ºutat în plasa lateralã
mingea venitã dintr-un clinci, Bã-
luþã încãpãþânându-se sã nu pase-
ze. Craiova a încercat egalarea
dupã ce Bãlgrãdean a menþinut re-
zultatul printr-o paradã la ºutul lui
Beleck, scãpat singur cu cãpitanul
oltean. Bawab ºi-a obþinut poziþia
preferatã pentru o loviturã liberã,
de la 18 metri perpendicular pe
poartã, dar execuþia a dezamãgit.
Egalarea a venit din piciorul lui

Nuno Rocha, inexistent pânã
atunci. Vãtãjelu a centrat în faþa
porþii, Ivan a deviat atât cât Ca-
mora sã nu intervinã, iar Rocha s-
a aruncat spre gol, mingea ajun-
gând în plasã, iar capverdianul în
barã. Vãzând cã le scapã douã
puncte, ardelenii au ieºit iar la atac,
în timp ce Craiova pãrea mulþumi-
tã cu egalul, dupã tragerile de timp
ale lui Bãlgrãdean. Apãrând punc-
tul, alb-albaºtrii s-au trezit în de-
sagã cu toate trei. Golul decisiv a
avut background captivant. Achim
a pãtruns ºi a tras puternic, iar
Goian a respins cu mâna de pe 16
metri, dar s-a acordat doar cor-
ner. Bawab a executat, Bãluþã a

deviat pe colþul lung, unde Rocha
s-a trezit cu mingea la un  metru
de poartã, dar de aceastã datã el a
ajuns în plasã ºi mingea în barã.
Faza a continuat cu centrarea lui
Mateiu, pe care s-au nãpustit Du-
mitraº ºi Curelea, iar din gheata
primului mingea a ajuns în poartã,
deviatã uºor de Marc ºi de barã.
Deºi a jucat mult sub ce arãtase în
meciul precedent, cu Pandurii,
Universitatea câºtigã pe un teren
interzis pentru oaspeþi pânã dumi-
nicã seara. Alb-albaºtrii sunt la ega-
litate cu ocupanta ultimei poziþii de
play-off ºi au un retur întreg la dis-
poziþie pentru a se intercala în Top
6 ºi a îndeplini obiectivul.

veni de când am primit golul. Îmi cer scuze,
pentru cã din cauza mea s-a accidentat Acka,
îmi pare foarte rãu pentru el, este stâlpul din
spatele meu. Avem un moral foarte bun pentru
play-off. Pauza vine bine ºi vrem sã continuãm
seria bunã ºi în retur. Vrem sã mergem cât mai
sus, o sã muncim pentru asta. Ar fi frumos sã
reu’im o nouã serie fantasticã, la fel ca în cam-
pionatul precedent.  Aºteptam o chemare de la
naþionalã, dar nu sunt supãrat cã nu a venit“.

Antrenorul Emil Sãndoi s-a referit ºi el la dis-
puta din Gruia: „Am câºtigat trei puncte mari,
îi felicit pe bãieþi cã au crezut pânã la final, tre-
buia sã se întoarcã norocul ºi spre noi. Am fost
mai pragmatici, cum n-am fost în alte meciuri.
Am început bine, dar o accidentare stupidã la
Acka ne-a dereglat puþin. Un moment impor-
tant a fost când Bãlgrãdean a apãrat ºutul lui
Beleck, dacã era 2-0 nu ºtiu dacã mai reve-
neam. Consider cã am controlat prima parte a

meciului, ne-am creat oportunitãi mai clare. Dumitra’
a jucat în premierã la închidere. Repriza a doua a fost
mai echilibratã. În meciurile care urmeazã vom fora
prezena în play-off“.

Antrenorul CFR-ului, Francisc Dican, a spus: „În
prima reprizã n-am reuºit sã facem ce ne-am propus,
sã þinem aproape de ei, ºtiam cã Universitatea Craio-
va are jucãtori tehnici ºi rapizi ºi trebuia sã avem altã
atitudine. În partea a doua am deschis scorul ºi am
avut ºi ºansa de a face 2-0. Cred cã un egal era mai
echitabil”

 Alb-albaºtrii au fost încurajaþi în Gruia de 30 de
suporteri veniþi din Bãnie ºi de la Sibiu.

Bãlgrãdean: “Am revenit, pentru
cã suntem un grup unit”

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

FC Voluntari – Concordia 1-1
Au marcat: Maftei 7 / Giurgiu 64 – pen.
Pandurii – Viitorul 1-0
A marcat: Vl. 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.
FC Botoºani – ASA 1-1
Au marcat: Hadnagy 73 / Ivan Gonzales 24.
CFR Cluj – „U” Craiova 1-2
Au marcat: Beleck 47 / Nuno Rocha 78, Dumitraº 90+3.
Meciul Petrolul – ACS Poli s-a jucat asearã.

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

Astra 13 8 3 2 23-16 27
Steaua 13 7 4 2 17-9 25
Viitorul 13 6 5 2 21-11 23
Pandurii 13 6 5 2 15-11 23
Dinamo 13 5 6 2 15-9 21
ASA 13 4 7 2 12-8 19
Craiova 13 5 4 4 13-10 19
CFR Cluj 13 5 5 3 17-12 14
ACS Poli 12 3 4 5 8-14 13
CSMS Iaºi 13 3 4 6 9-17 13
Concordia 13 2 4 7 13-20 10
Botoºani 13 1 6 6 8-15 9
Voluntari 13 0 6 7 8-21 6
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

.

Selecþionerul Anghel Iordãnescu
a anunþat lotul complet al României
pentru ultimele meciuri din prelimi-
nariile Campionatului European din
2016, cu Finlanda ºi cu Insulele
Feroe. Printre jucãtorii convocaþi nu
se aflã niciun component al Univer-
sitãþii Craiova. În schimb, liderul
Ligii I, Astra, are 4 fotbaliºti selec-
þionaþi: Lotul îi cuprinde pe: Porta-
ri: Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina),
Costel Pantilimon (Sunderland), Sil-
viu Lung (Astra Giurgiu); Funda-

ºi: Alexandru Mãþel (Dinamo Za-
greb), Vlad Chiricheº (Napoli), Dra-
goº Grigore (Al Sailiya), Cosmin
Moþi (Ludogoreþ), Rãzvan Raþ
(Rayo Vallecano), Paul Papp
(FCSB), Valericã Gãman (Astra
Giurgiu), Steliano Filip (Dinamo);
Mijlocaºi: Mihai Pintilii (Hapoel Tel
Aviv), Andrei Prepeliþã (Ludogoreþ),
Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er She-
va), Lucian Sânmãrtean (Al Ittihad),
Gabriel Torje (Osmanlispor), Ale-
xandru Maxim (VfB Stuttgart),
Adrian Popa, Alexandru Chipciu
(ambii FCSB); Atacanþi: Bogdan
Stancu (Genclerbirligi), Claudiu Ke-
ºeru (Ludogoreþ), Florin Andone
(Cordoba), Denis Alibec, Constan-
tin Budescu (ambii Astra Giurgiu).
România va întâlni Finlanda pe 8
octombrie, de la ora 21.45, pe Are-
na Naþionalã, fãrã spectatori ºi va
juca împotriva selecþionatei Insule-
lor Feroe pe 11 octombrie, de la ora
19, la Torshavn.

“Sunt cele mai importante douã
jocuri din aceastã campanie, pen-
tru cã de rezultatul lor depinde cali-
ficarea la Euro. Întâlnim un adver-
sar care a câ’tigat ’ase puncte în
ultimele meciuri ’i care a ajuns în
situaia de a spera la poziia a treia.
Schimbarea antrenorului, care a
modificat sistemul de joc, i-a adus
pe finlandezi în aceastã situaie. Do-
rim sã simplificãm ’i mai mult ecuaia
calificãrii printr-un joc bun. Pe noi
ne afecteazã cã meciul e programat
joi, e destul de devreme. Mi-a fost
greu sã gãsesc un funda’ dreapta,
am cãutat în toatã Liga 1. Îl avem
pe Mãel, dar ne mai trebuie. Dacã îi
aveam pe Dani Alves sau Rafinha

Liderul Ligii I, Astra Giurgiu, are cei
mai mulþi jucãtori la lotul naþional - 4
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poate nu chemam pe Paul Papp. Sau
poate dacã Sãpunaru avea 7-8 me-
ciuri jucate, poate era el” a declarat
selecþionerul Iordãnescu dupã reu-
nirea lotului.

Revenit printre tricolori, auto-
rul dublei din Finlanda, Bogdan
Stancu, a declarat: ”Sunt foarte
bucuros pentru cã am fost convo-
cat, sincer nu mã a’teptam, pen-
tru cã patru-cinci sãptãmâni am
fost accidentat ’i am jucat prea
puin în ultima vreme. Vreau sã dau

tot ce am ami bun pentru aceste
douã meciuri. Trebuie sã fim mai
ateni la finalizare. Mi-ar plãcea sã
câ’tigãm ambele meciuri cu 1-0”

Andrei Ivan, la naþionala under 21
Selecþionerul echipei sub 21 de

ani a României, Cristian Dulca, a
convocat 20 de jucãtori pentru sta-
giul de pregãtire de la Centrul de
Fobal Buftea, în vederea meciurilor
urmãtoare. Reprezentativa sub 21
de ani a României va disputa, vi-
neri, de la ora 19, în Luxemburg
(Differdange), un meci cu selecþi-
onata þãrii gazdã, contând pentru
preliminariile Euro 2017, iar pe 13
octombrie, reprezentativa sub 21 de
ani a României va disputa, de la ora
17, la Bialystock, un joc amical cu
selecþionata Poloniei. Lotul convo-
cat pentru primul meci îi cuprinde
pe: Portari: Valentin Cojocaru
(FCSB), Laurenþiu Brãnescu
(Omonia Nicosia); Fundaºi: Robert
Hodorogea, Bogdan Mitache (am-
bii Viitorul), George Miron (FC Bo-
toºani), Ionuþ Nedelcearu (Dinamo),
Deian Boldor (Virtus Lanciano),
Cristian Manea (Mouscron); Mijlo-
caºi: Dragoº Nedelcu, Rãzvan Ma-
rin (ambii Viitorul), Ovidiu Popes-
cu (ACS Poli Timiºoara), Alexan-
dru Pãun (CFR Cluj), Rareº Encea-
nu (FCSB), Dorin Rotariu (Dina-
mo), Claudiu Bumba (Hapoel Tel
Aviv), Andreas Ivan (Stuttgarter
Kickers), Andreas Calcan (Univer-
sitatea Cluj); Atacanþi: George Puº-
caº (FC Bari), Alexandru Tudorie
(FCSB), Andrei Ivan (“U” Craiova).
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