
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7868miercuri, 7 octombrie 2015   16 pagini    1 leu

La Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj
au fost înregistrate în primul semestru al
acestui an 597 de cereri, din care au fost
aprobate ºi emise 575, iar 22 au fost
respinse. Datele au fost prezentate de
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CAS într-un raport privind situaþia servi-
ciilor medicale contractate pe domenii de
asistenþã medicalã în semestrul I 2015
ºi proiecþia necesarului pe fonduri pânã
la finele anului.
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Întreg patrimoniul Ministerului
Sãnãtãþii este sub sechestru

Întreg patrimoniul Ministerului Sãnãtã-
þii (MS) este pus sub sechestru, dar poate fi
folosit, instituþia dorind sã plãteascã în acest
an despãgubirile de peste patru milioane de
euro stabilite în cazul incendiului de la Ma-
ternitatea Giuleºti, sumã pe care o va cere la
rectificarea bugetarã. Incendiul a izbucnit în
16 august 2010, în jurul orei 18.30, în salo-
nul de Terapie Intensivã nou-nãscuþi, din
cadrul Secþiei de Neonatologie a Spitalului
Clinic de Obstetricã ºi Ginecologie “Prof.
Dr. Panait Sârbu” – Maternitatea Giuleºti.
Atunci au fost duºi la Spitalul “Grigore Ale-
xandrescu” opt bebeluºi din secþia de Anes-
tezie ºi Terapie Intensivã a Maternitãþii Giu-
leºti, trei dintre aceºtia decedând în zilele
urmãtoare, din cauza complicaþiilor. Alþi trei
bebeluºi au murit în incendiu, iar douã pe-
rechi de gemeni – oi bãieþei ºi un bãieþel ºi o
fetiþã – ºi o altã fetiþã au fost salvaþi de
medicii din Spitalul “Grigore Alexandres-
cu”. Secretarul de stat Alin Þucmeanu a de-
clarat, ieri, cã Ministerul Sãnãtãþii va cere
Ministerului Finanþelor Publice (MFP) sã
aloce la rectificare peste patru milioane de
euro, pentru plata despãgubirilor. Executo-
rii judecãtoreºti au spus cã sechestrul pus
pe întreg patrimoniul Ministerului Sãnãtãþii
nu acoperã în totalitatea valoarea de peste
patru milioane de euro, dar, în urma discuþii-
lor de la MS, sunt de pãrere cã nu va fi
necesarã valorificarea acestuia. Curtea de
Apel Bucureºti a dat, pe 2 aprilie, sentinþa
definitivã în dosarul incendiului de la Ma-
ternitatea Giuleºti.

Comisia de cod electoral are
un nou preºedinte: deputatul
PSD Gabriel Vlase

Deputatul PSD Gabriel Vlase a fost vo-
tat, ieri, cu 312 voturi “pentru” ºi trei abþi-
neri, în funcþia de preºedinte al Comisiei de
cod electoral, în locul liberalului Mihai Voi-
cu, social-democraþii angajându-se sã avan-
seze forma finalã a Legii votului prin cores-
pondenþã sãptãmâna viitoare. Liberalii s-au
opus iniþial acestei nominalizãri, anunþând
cã nu o vor susþine decât dacã în textul hotã-
rârii prin care Vlase era numit în aceastã
funcþie va fi introdus ºi un articol prin care
aleºii sã aibã termen de maximum douã sãp-
tãmâni pentru a veni în faþa plenului cu for-
ma finalã a Legii privind votul prin cores-
pondenþã. Liderul deputaþilor PSD, Marian
Neacºu, a anunþat cã nu este nevoie de o
astfel de precizare, având în vedere cã so-
cial-democraþii se angajeazã sã termine acest
proiect în Comisie pânã cel târziu la mijlo-
cul sãptãmânii viitoare. În cele din urmã,
propunerea PSD privind ºefia Comisiei de
cod electoral a fost votatã inclusiv de cãtre
liberali, care au spus cã au luat “act” de anga-
jamentul parlamentarilor puterii.

România a greºit atunci când a
votat în Consiliul JAI, alãturi de Un-
garia ºi Slovacia, împotriva cotelor
obligatorii de refugiaþi, a declarat pre-
mierul Victor Ponta, luni searã, spu-
nând cã îºi asumã aceastã greºealã,
alãturi de preºedintele Klaus Iohan-
nis. „Cred cã acel episod a trecut ºi
cred cã am învãþat cã în Europa nu
trebuie sã fii neapãrat cu Ungaria
împotriva celorlalþi ºi trebuie sã înþe-
legi ce poþi sã câºtigi”, a declarat pre-
mierul, luni searã, la o emisiune a -
postului de televiziune B1 TV.

La intervenþia moderatorului, ca-
re i-a spus cã a afirmat cã a fost o
greºealã faptul cã România a votat în
Consiliul JAI împotriva cotelor obli-
gatorii de imigranþi, Ponta a replicat:

Senatul a adoptat, ieri, o propunere legislativã
potrivit cãreia firmele ar trebui sã primeascã, la ce-
rere, de la bugetul de stat, valoarea salariului de
bazã minim brut pentru fiecare tânãr fãrã experien-
þã pe care îl angajeazã pe o perioadã nedetermina-
tã. Potrivit textului, iniþiativa legislativã urmãreºte
“facilitarea accesului la primul loc de muncã a tine-
rilor fãrã experienþã profesionalã, în scopul redu-
cerii ratei ºomajului în rândul acestei categorii, sti-
mularea cererii de forþã de muncã în vederea anga-
jãrii tinerilor, asigurarea tranziþiei rapide de la ºcoalã
la piaþa muncii ºi combaterea efectelor sociale ale
inactivitãþii tinerilor”.

Firmele care angajeazã, cu normã întreagã, pe
duratã nedeterminatã, tineri, cu vârsta cuprinsã
între 16-29 de ani, primesc lunar, pentru fiecare tâ-

Franþa s-a opus “vehement” introdu-
cerii pe agenda JAI a aderãrii României

O decizie cu privire la aderarea Ro-
mâniei ºi Bulgariei la Schengen urmeazã
sã fie amânatã din nou, deoarece nu ur-
meazã sã fie introdusã pe agenda reu-
niunii miniºtrilor europeni de sãptãmâ-
na aceasta, potrivit unor surse la curent
cu situaþia, citate de postul bulgar naþi-
onal de radio (BNR).

Franþa, Germania, Olanda ºi Finlanda
au fost statele care s-au opus introdu-
cerii pe agenda Consiliului JAI din 8-9
octombrie a aderãrii României ºi Bulga-
riei la spaþiul Schengen. Potrivit surse-
lor citate, Franþa a fost cea mai vehe-
mentã voce împotriva introducerii pe
agenda Consiliului JAI a aderãrii  Româ-
niei la spaþiul Schengen. Aceleaºi surse
susþin cã partea românã nu a insistat pentru dis-
cutarea problemei ºi a fost de acord cu amânarea
discuþiilor, în condiþiile în care un eventual vot
negativ ar fi însemnat reluarea întregii proceduri
de aderare. De asemenea, sursele citate susþin cã
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poziþia României a fost convenitã în urma unor
discuþii între preºedintele Klaus Iohannis ºi pre-
mierul Victor Ponta.

Guvernul bulgar ºi-a exprimat în repetate rân-
duri speranþa ca o aderare parþialã la Schengen

sã fie supusã unui vot în cadrul reuniu-
nii ordinare a Consiliului pentru Justiþie
ºi Afaceri Interne (JAI) din 8-9 octom-
brie. Însã pe agenda reuniunii se aflã doar
probleme referitoare la criza refugiaþilor
ºi controlul la frontiere. Premierul român
Victor Ponta a anunþat, luni, în Parlament
cã a solicitat o amânare, adãugând cã pro-
blema aderãrii la Schengen pare cã ur-
meazã sã fie amânatã pânã târziu, în 2016,
scrie Novinite.com.

Ponta a sugerat cã, în timpul preºe-
dinþiei la UE a Olandei, ar fi puþin proba-
bil un vot pozitiv în privinþa extinderii
Schengen. Olanda, care s-a opus acestei
extinderi, ºi-a motivat opoziþia invocând
lipsa de progrese în sfera justiþiei ºi afa-
cerilor interne în cele douã state candi-
date. Olanda urmeazã sã preia preºedin-

þia Consiliului Uniunii Europene în ianuarie,
pânã în iunie 2016.

Urmãtoarea reuniune la care Bucureºtiul ºi So-
fia ar putea sã cearã aderarea la Schengen urmea-
zã sã aibã loc în decembrie.

Ponta: Respingerea cotelor obligatorii de refugiaþi,
o greºealã. Mi-o asum, alãturi de preºedinte

„Da, mi-o asum ºi eu alãturi de preºe-
dinte. Eu, ministrul de Interne. Am
fost mai mulþi acolo, am discutat des-
tul de mult”. Întrebat de ce s-a ajuns
la aceastã greºealã, premierul a spus
cã a contat foarte mult ºi presiunea
mediaticã. „Cred cã a contat foarte
mult ºi presiunea mediaticã. A anun-
þat preºedintele ceva, cred cã îi era
greu sã dea înapoi”, a adãugat Victor
Ponta.

Ponta: E posibil ca,
pânã la sfârºitul anului,

un numãr de familii de refugiaþi
sã ajungã în România

Victor Ponta a mai declarat, luni,
cã România se pregãteºte pentru pri-

mirea refugiaþilor care vor fi reparti-
zaþi þãrii noastre conform cotei obli-
gatorii ºi, potrivit primului-ministru,
aceºtia vor ajunge în þarã “în perioa-
da urmãtoare”, el menþionând toto-
datã cã statul român va acorda un
ajutor Serbiei. Întrebat fiind când vor
ajunge în þarã primii refugiaþi, Victor
Ponta a declarat cã sunt aºteptaþi “în
perioada urmãtoare”, adãugând cã “e
posibil” ca pânã la sfârºitul anului sã
ajungã în România familii de refugiaþi,
dar nu are o datã când va începe efec-
tiv transferul imigranþilor. “Încã nu
avem aceste date, e posibil ca, pânã
la sfârºitul anului, un numãr de fami-
lii sã intre în þarã”, a arãtat premierul,
adãugând cã în România s-au fãcut
douã tabere pentru refugiaþi la Timiº

ºi “se cautã facilitãþi”, principala pro-
blemã fiind cã aceºtia trebuie inte-
graþi.

“Avem douã tabere în Timiº pen-
tru refugiaþii ce vor veni prin cotã.
Am cãutat facilitãþi de cazare. Pro-
blema e cã, dacã primesc statutul de
refugiaþi, ei sunt cetãþeni egali cu noi,
doar cã nu au voie sã voteze. În rest,
au voie sã meargã unde vor, nici mã-
car nu pot sã-i þin în România dacã
nu vor, au dreptul sã meargã la spi-
tal, teoretic, problema e cã nu au card
de sãnãtate, teoretic au voie la ºcoa-
lã, practic nu au fiºe ºcolare, teoretic
au voie sã munceascã, practic nu le
recunosc studiile. Nici nu pot sã-ºi
deschidã cont în bancã”, a mai spus
premierul. În acelaºi context, Victor
Ponta a precizat cã “cea mai mare
greºealã” ar fi ca refugiaþii sã fie þi-
nuþi în tabere permanente.

Mai mult, prim-ministrul a anun-
þat cã statul român va acorda un aju-
tor Serbiei pentru gestionarea crizei
refugiaþilor. “Cred cã poimâine (mier-
curi – n.r.) o sã dãm un ajutor. Ne-au
cerut vecinii noºtri sârbi un ajutor.
O parte (din refugiaþi – n.r.) sunt în
Serbia, o parte sunt la graniþa Tur-
ciei cu Grecia. La Edirne e o tabãrã
de câteva zeci de mii de oameni pe
care turcii nu îi lasã sã plece. O parte
au trecut Croaþia mai departe ºi cei
mai mulþi s-au dus în Suedia, Germa-
nia, Austria”, a arãtat premierul.

nãr încadrat pe primul loc de muncã, o sumã egalã
cu valoarea salariului de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã. Totodatã, angajatorii sunt scutiþi
de la plata contribuþiilor de asigurãri sociale dato-
rate de angajatori, pentru aceste persoane, pe o
perioadã de 18 luni, potrivit iniþiativei legislative
adoptate de Senat. Potrivit documentului citat,
angajatorii sunt obligaþi sã menþinã raporturile de
muncã ale tinerilor angajaþi cel puþin 36 de luni de
la data încheierii lor. În caz contrar, vor fi somaþi sã
restituie integral sumele încasate agenþiilor pentru
ocuparea forþei de muncã.

Cât priveºte finanþarea, aceasta ar urma sã fie
asiguratã de la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
prin subvenþionare de la bugetul de stat, precum
ºi din fonduri europene, mai potrivit documentu-

lui citat. Potrivit expunerii de motive, “cei mai afec-
taþi de lipsa unui loc de muncã sunt tinerii care
sunt în cãutarea primului loc de muncã, adicã acei
tineri cãrora li se tot precizeazã cã nu au experienþa
necesarã pentru a fi angajaþi”. Astfel, prin adopta-
rea acestei iniþiative legislative, “persoanelor afla-
te în cãutarea primului loc de muncã cu vârsta cu-
prinsã între 16-29 de ani li se va asigura angajarea
pentru o perioadã de cel puþin 36 de luni ºi posibi-
litatea de a dobândi experienþã în muncã”, mai ara-
tã expunerea de motive a proiectului de lege.

În luna ianuarie 2015, în România au fost înre-
gistraþi 493.415 ºomeri dintre care 71.678 ºomeri
sub 25 de ani ºi 41.209 ºomeri între 25-29 de ani,
potrivit documentului citat. Proiectul ar urma sã
ajungã la Camera Deputaþilor, for decizional.

Firmele ar putea primi valoarea salariului minim
brut pentru fiecare tânãr fãrã experienþã angajat
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Supãrat de eºecul alegerilor le-
gislative din 7 iunie a.c., care n-
au mai permis partidului sãu
(AKP), islamo-conservator, la
putere din 2002, o majoritate par-
lamentarã, preºedintele Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, s-a aflat
deunãzi, la Strasbourg, unde a vor-
bit miilor de partizani, reuniþi la un
miting electoral, premergãtor ale-
gerilor, ºi apoi la Bruxelles. Luni,
omul forte de la Ankara, în faþa
preºedintelui Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, la prima sa
vizitã dupã doi ani, a dat tonul dis-
cuþiilor. Considerate “în cel mai
bun ºi potrivit moment”. Nici-
odatã, de la sfârºitul rãzboiului
rece, rolul geo-strategic al Anka-
rei nu a fost atât de important. ªi
chestiunea imigranþilor, dar ºi cea
a rãzboiului din Siria, s-au aflat pe
agenda discuþiilor. Poziþia fronta-
lierã a Turciei, apãrãtoare a flan-
cului sud-estic al NATO, contea-

MIRCEA CANÞÃR

Recep TRecep TRecep TRecep TRecep Tayyip Erdogan,ayyip Erdogan,ayyip Erdogan,ayyip Erdogan,ayyip Erdogan,
la Bruxelles, dupã doi ani!la Bruxelles, dupã doi ani!la Bruxelles, dupã doi ani!la Bruxelles, dupã doi ani!la Bruxelles, dupã doi ani!

zã enorm într-un moment al luptei
contra Statului Islamic (SI) o prio-
ritate a Occidentului. Evident cã
riscul incidentelor, de aviaþie, între
aparatele de zbor ale Rusiei, care
bombardeazã pe toþi rebelii, unii
aliaþi ai Occidentului, este ridicat
ºi chiar luni a fost evitat un acro-
ºaj între un F-16 ºi un MIG 29,
Vladimir Putin, declarând cum se
ºtie, susþinerea pentru regimul de
la Damasc al lui Bashar al-Assad.
La Bruxelles, într-o intervenþie te-
levizatã, Recep Tayyip Erdogan i-
a cerut lui Putin “sã nu piardã
prietenia Turciei”, fiindcã vio-
larea spaþiului aerian al Turciei,
motivatã prin “proastele condiþii
meteo”, a generat douã reprize de
convocãri ale ambasadorului Ru-
siei la Ankara, pentru “ferme pro-
teste”. Dupã declararea deza-
cordului sãu la raidurile aviaþiei
ruse, Recep Tayyip Erdogan su-
pranumit “noul sultan”, se aflã într-

o poziþie, deloc indiferentã Uniu-
nii Europene. De zece ani, Turcia
a început negocierile de aderare
ºi integrare în legislaþia ºi aquis-ul
comunitar. Deºi procesul trenea-
zã, el rãmâne deschis. În actuala
crizã a imigranþilor, provocatã de
rãzboiul din Siria, Turcia ºi UE se
aflã pe “acelaºi vas”, afirmã Marc
Pierini, fost ambasador al UE la
Ankara. Turcia a primit 2 milioa-
ne de refugiaþi ºi a cheltuit peste
8 miliarde euro cu întreþinerea lor.
Din acest punct de vedere Recep
Tayyip Erdogan se considerã, ºi
nu fãrã argumente, un model în
faþa egoismului european. ªi-a
reafirmat punctele de vedere ºi în
discuþiile cu Jean Claude Junker,
Donald Tusk ºi Martin Schulz.
Deºi UE a propus ajutoare finan-
ciare via ONU, Ankara le doreº-
te direct. Bruxelles-ul mai stãruie
pe mãsuri comune contra “cãlãu-
zelor”, un business evaluat la 2

miliarde euro pe an, dar ºi pe blo-
carea fluxului de imigranþi printr-
o patrulare comunã. Recep Tay-
yip Erdogan þine, de bunã seamã
“asul” pe mânecã. În editorialul
sãu din Hurriyet Daily News,
Murat Yetkin îl prezintã pe Erdo-
gan drept un “model”, ce combi-
nã islamul, democraþia ºi creº-
terea economicã. A marginali-
zat armata ºi þine sã joace un
rol diplomatic major în regiune.
În faþa manifestãrilor din pri-
mãvara anului 2013, liderul
AKP, pe atunci premier, a de-
venit autoritar. Deriva n-a pu-
tut decât sã se accentueze,
dupã alegerea sa ca preºedinte
al Republici în august 2014, cu
50,8% din voturi, din primul tur.
Eºecul partidului sãu la alege-
rile legislative din iunie, când
spera la o majoritate de douã
treimi, pentru a impune un re-
gim prezidenþial, l-a dus în con-

flict cu guerilla kurdã (PKK),
încurcat fiind de HDP (Partidul
Democratic al Poporului), for-
maþiune pro-kurdã, legalã, pen-
tru prima datã cu 10% în ale-
geri. Totul risca sã basculeze
într-un rãzboi civil. Represaliile
contra media s-au intensificat,
vizat fiind marele cotidian Hur-
riyet. Un jurnalist de renume,
Gadâr Gursel, de la Milliyet, a
fost demis sub presiunea pute-
rii. Bruxelles-ul s-a arãtat în-
grijorat de atacul la libertatea
de expresie, dar nu a putut
face mare lucru. Reticenþa a
numeroase cancelarii europe-
ne (Paris-Berlin) la integrarea
Turciei în UE se menþine, dar
omul forte de la Ankara, simte
cã are un moment favorabil, de
afirmare, care ar putea fi va-
lorificat. În plan imediat, relua-
rea dialogului pentru liberaliza-
rea vizelor.

În ceea ce priveºte procedura
standard, Casa de Asigurãri de Sã-
nãtate analizeazã cererea ºi reco-
mandarea fãcutã de medicul de spe-
cialitate, într-un interval de douã zile
lucrãtoare de la data depunerii, iar
cererea este aprobatã în limita su-
mei prevãzute pentru aceastã desti-
naþie. La analiza cererilor ºi reco-
mandãrilor primite, Casa de Asigu-
rãri de Sãnãtate a luat în considera-
re  numãrul de zile de îngrijiri medi-
cale la domiciliu de care a benefi-
ciat asiguratul în ultimele 11 luni,
conform legislaþiei în vigoare.

600 de cereri de îngrijiri la domiciliu600 de cereri de îngrijiri la domiciliu600 de cereri de îngrijiri la domiciliu600 de cereri de îngrijiri la domiciliu600 de cereri de îngrijiri la domiciliu
depuse în prima parte a anuluidepuse în prima parte a anuluidepuse în prima parte a anuluidepuse în prima parte a anuluidepuse în prima parte a anului

La Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj au fost înregistrate în primul semestru al acestui an 597
de cereri, din care au fost aprobate ºi emise 575, iar 22 au fost respinse. Datele au fost prezenta-
te de CAS într-un raport privind situaþia serviciilor medicale contractate pe domenii de asistenþã
medicalã în semestrul I 2015 ºi proiecþia necesarului pe fonduri pânã la finele anului.

Scopul îngrijirilor la domiciliu
este sã ofere îngrijiri de cea mai
bunã calitate pacienþilor cu boli
cronice, ameninþãtoare de viaþã,
incurabile. Acest segment de ser-
vicii destinate bolnavilor pe lângã
faptul cã degreveazã spitalele de o
serie de cheltuieli de cazare ºi masã
prezintã ºi un grad mare de prefe-
rinþã în rândul bolnavilor.

Liste de aºteptare
pentru dispozitivele medicale

În ceea ce priveºte dispozitive-
le medicale, din cele 71 contracte

de furnizare încheiate de CAS Dolj
în anul 2015, numai 40 au furnizat
dispozitive medicale asiguraþilor, iar
din acestea 14 au puncte de lucru
în Craiova, ceea ce a permis acce-
sul asiguraþilor pentru toate tipuri-
le de dispozitive medicale acorda-
te în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate.

Dispozitivele medicale destina-
te recuperãrii unor deficienþe or-
ganice sau fiziologice se acordã
pentru o perioadã determinatã sau
nedeterminatã în baza prescripþiei
medicale eliberate de medicul de
specialitate. În primul semestru al
anului 2015 au fost emise un nu-
mãr de 4.177 decizii pentru dispo-
zitive medicale, dintre care: 1.350
au fost decizii – dispozitive pentru
protezare stomii, 1.152 decizii –
echipamente pentru oxigenoterapie,
467 – decizii orteze pentru mem-
brul inferior, 483 – proteze auditi-
ve. Celelalte decizii s-au eliberat
pentru dispozitive de staticã ºi
mers. Din cauza creºterii adresa-
bilitãþii pentru aprobarea obþinerii
de dispozitive medicale ºi a impo-
sibilitãþii acordãrii acestora la mo-
mentul solicitãrii, CAS a instituit
criterii de prioritizare precum ºi liste
de aºteptare. Criteriile de prioriti-
zare precum ºi existenþa listei de
aºteptare sunt aduse la cunoºtinþã
asiguraþilor la momentul depunerii
cereri de aprobare a unui dispozi-

tiv medical ºi, de asemenea, prin
postarea pe site-ul CAS Dolj.

Pentru dispozitivele medicale
recomandate în cazul urgenþelor
medico-chirurgicale, afecþiunilor
neoplazice sau celor pentru copiii
0-18 ani nu existã liste de aºtepta-
re. Pentru celelalte dispozitive me-
dicale existã listã de aºteptare de
aproximativ nouã luni.

36 de contracte cu spitale
În primul semestru al acestui an,

la nivelul CAS Dolj s-au derulat 36
de contracte de furnizare de servicii
medicale în asistenþa medicalã spi-
taliceascã. Din acestea 24 de unitãþi
sanitare sunt private ºi furnizeazã
servicii în regim de spitalizare conti-
nuã – obstetricã ginecologie, neo-
natologie, recuperare medicinã fizi-

cã ºi balneologie, recuperare medi-
calã neurologie – ºi în regim de spi-
talizare de zi - endocrinologie, ob-
stetricã ginecologie, medicinã inter-
nã, diabet zaharat, nutriþie ºi boli
metabolice, oncologie medicalã, car-
diologie, neurologie, ORL, gastro-
enterologie, pediatrie, dermatologie,
chirurgie oralã ºi maxilo facialã, reu-
matologie, recuperare medicinã fizi-
cã ºi balneologie.

În municipiul Craiova funcþio-
neazã unitãþi sanitare cu paturi care
au în structura lor secþii clinice din
toatã gama de specialitãþi. De ase-
menea, în judeþ îºi desfãºoarã acti-
vitatea spitale cu mono specialitate:
pneumoftiziologie, psihiatrie cronici,
boli infecþioase care deservesc ºi
celelalte judeþe din regiune.

RADU ILICEANU
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Douã infracþiuni dintr-o
„loviturã”

Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, luni
searã,  în jurul  orei
18 .30 ,  lucrã tor i  a i
Formaþiunii Rutiere
Segarcea, împreunã
cu o  pat rulã  mixtã
formatã din poliþist de
la formaþiunea ordine
publicã ºi un jandarm
din cadrul IJJ Dolj, l-
au depistat pe Bog-
dan S., de 23 de ani,
din comuna Cerãt, în timp ce conducea un autoturism
fãrã sã deþinã permis de conducere, iar autorizaþia de
circulaþie provizorie era expiratã din data de 12 octom-
brie 2015. În aceste condiþii poliþiºtii au întocmit în ca-
uzã dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunilor de con-
ducerea unui autoturism neînmatriculat pe drumurile
publice ºi conducere fãrã permis, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Prins la volan bãut ºi fãrã
permis de conducere

Poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craio-
va aflaþi în executa-
rea atribuþiilor de ser-
viciu, pe Calea Seve-
rinului din municipiu,
luni searã, în jurul
orei 22.00, l-au de-
pistat în trafic pe Io-
nuþ B., de 45 de ani,
din Craiova, în timp
ce conducea un au-
toturism fãrã a pose-
da permis de conducere pentru nici o categorie de auto-
vehicule. Mai mult, la testarea cu etilotestul a rezultat ºi
o concentraþie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat-
. „Poliþiºtii rutieri au întocmit pe numele craioveanului
dosar penal pentru conducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice ºi conducere fãrã permis, cercetãrile fiind con-
tinuate”, a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

Cercetat penal dupã ce
a încredinþat maºina
unui minor

În cursul zilei de
luni, ora 10.30, lu-
crãtori ai Postului de
Poliþie Pleniþa, aflân-
du-se în timpul exer-
citãrii atribuþiilor de
serviciu, l-au depistat
pe strada „Burebista”
din satul Castrele Tra-
iane, comuna Pleniþa,
pe B.G., de 17 de ani,
din localitate, în timp
ce conducea un auto-
turism fãrã a poseda permis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule. Din cercetãrile efectuate s-a sta-
bilit cã autoturismul i-a fost încredinþat de cãtre Ionuþ
M., de 21 ani, din comuna Pleniþa, sat Castrele Traiane,
judeþul Dolj. Astfel, pe numele celor doi tineri au fost
întocmite dosare de cercetare penalã în conformitate cu
prevederile legale, dupã cum au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.

Reamintim cã Rupi Curte, de
23 de ani, din Bucureºti, care lo-
cuia fãrã forme legale în Craiova,
a fost arestat preventiv pe 18 de-
cembrie 2014, în baza mandatu-
lui emis de Judecãtoria Craiova,
pentru ucidere din culpã, condu-
cere fãrã permis ºi pãrãsirea lo-
cului accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor de poliþie. Asta dupã
ce, pe 16 decembrie 2014, seara,
poliþiºtii de la Rutierã erau anun-
þaþi prin 112 cã, pe DJ 606, în
comuna Breasta, s-a produs un
accident de circulaþie în urma cã-
ruia o persoanã a decedat.

Din primele cercetãri ale poli-
þiºtilor rutieri s-a stabilit faptul cã
Valeria Ionicã, de 61 de ani, din
localitate, în timp ce se afla pe par-
tea dreaptã a DJ 606 în direcþia
de mers Breasta cãtre Predeºti,
unde tocmai ieºise dintr-un ma-
gazin, a fost accidentatã mortal de
un autoturism. Dupã producerea
accidentului, conducãtorul auto
ºi-a abandonat maºina, pãrãsind
locul faptei fãrã încuviinþarea or-
ganelor de cercetare. A fost de-
maratã o anchetã, iar în urma ac-
tivitãþilor specifice de cercetare
desfãºurate de poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova, la mai bine de 24
de ore de la comiterea faptei, oa-
menii legii au reuºit sã dea de urma
autorului accidentului.

Aceºtia l-au identificat pe Rupi
Curte, de 23 de ani, din Bucureºti,
care locuia fãrã forme legale în
Craiova, stabilind cã el este cel
care a produs accidentul rutier
mortal. Se pare cã avea ºi motive
sã disparã, întrucât în urma veri-
ficãrilor s-a stabilit cã tânãrul nu
poseda permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehi-
cule. Tânãrul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de ucidere din cul-
pã, pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor de
poliþie ºi conducere a unui auto-

Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar de la Breasta:

Doi ani ºi cinci luni la puºcãrie
dupã ce a accidentat mortal o femeie

Magistraþii Curþii de Apel
Craiova au pronunþat, luni, 5
octombrie a.c., sentinþa
definitivã în cazul ºoferului de
23 de ani care în decembrie
2014 a accidentat mortal o
femeie, în comuna Breasta, ºi-
a abandonat maºina la locul
impactului ºi a fugit, fiind
depistat ulterior de poliþiºti.
Trimis în judecatã pentru
ucidere din culpã, pãrãsirea
locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de
poliþie ºi conducere a unui
autovehicul fãrã permis, el a
fost condamnat la 2 ani ºi 5
luni închisoare cu executare
de Judecãtoria Craiova, a
fãcut apel, iar acum judecãto-
rii i-au respins apelul. Incul-
patul este arestat în cauzã de
pe 18 decembrie 2014 ºi va
rãmâne dupã gratii pânã la
ispãºirea pedepsei.

vehicul fãrã permis, fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj. O zi mai
târziu, dupã ce a fost audiat la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, Rupi Curte a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova, in-
stanþã care a admis propunerea
procurorilor ºi a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a
ºoferului fugar, mãsura fiind pre-
lungitã ulterior.
ªi-a recunoscut faptele

Poliþiºtii ºi procurorii au finali-
zat cercetãrile în cauzã, iar joi, 12
februarie a.c., au dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a lui Rupi Curte, pen-
tru ucidere din culpã, pãrãsirea lo-
cului accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor de poliþie ºi condu-
cerea unui autovehicul fãrã per-
mis. Întrucât a recunoscut comi-
terea faptelor încã de la primul
termen, magistraþii Judecãtoriei
Craiova au pronunþat sentinþa
marþi, 28 aprilie a.c.. Inculpatul a
fost gãsit vinovat de fiecare din
cele trei infracþiuni reþinute în sar-
cina sa, fiind condamnat la o pe-
deapsã totalã de 2 ani ºi 5 luni în-
chisoare pe care o va executa în
regim de detenþie, dupã cum se
aratã în hotãrârea instanþei: „con-
topeºte pedepsele aplicate incul-
patului CURTE RUPI în pedeap-
sa cea mai grea de 1 an ºi 6 luni
închisoare la care se adaugã spo-

rul de o treime din totalul pedep-
selor de 1 an ºi 5 luni, 8 luni ºi 8
luni, respectiv sporul de 11 luni,
în final rezultând pedeapsa de 2
ani ºi 5 luni închisoare, pe care
inculpatul o va executa în regim
de detenþie”. În aceeaºi hotãrâre,
judecãtorii l-au menþinut pe incul-
pat în spatele gratiilor. Despãgu-
birile vor fi achitate de Fondul de
Protecþie a Victimelor Strãzii, in-
culpatul fiind obligat la plata su-
mei de 3.000 lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat.

Nemulþumit de pedeapsã, Rupi
Curte a declarat apel, lucru pe care
l-au fãcut ºi rudele femeii deceda-
te în accident, dosarul fiind înre-
gistrat pe 26 mai a.c. la Curtea de
Apel Craiova. Luni, 5 octombrie
a.c., judecãtorii au pronunþat sen-
tinþa definitivã în cauzã. Instanþa a
respins apelul inculpatului ca ne-
fondat, dar ºi pe al rudelor victi-
mei, menþinând hotãrârea pronun-
þatã pe fond: „Respinge apelul for-
mulat de inculpatul Curte Rupi, ca
nefondat. Respinge apelurile pãr-
þilor civile ca tardiv formulate.
Deduce arestul preventiv al incul-
patului de la 28 aprilie 2015 la zi.
În baza art.275 alin.2 Cpr.p. obli-
gã pe apelantul-inculpat la 600 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. De-
finitivã. Pronunþatã în ºedinþa pu-
blicã de la 05 octombrie 2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.
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 În timp ce în Orientul Apropiat cele mai
sofisticate arme din arsenalul celor douã
super-puteri, SUA ºi Rusia, fac deja ravagii
într-o confruntare de o perfidie mai mare
decât cea de pe vremea Rãzboiului Rece,
prin spaþiul mediatic transatlantic nu s-au
stins teoriile care a acrediteazã un posibil
conflict între americani ºi chinezi. ªi oricât
ar pãrea de aiuritor, în baza datelor de pe
teren ºi al tensiunilor alarmante dintre SUA
ºi aliaþii sãi europeni, pe de o parte, ºi Rusia
cu ai sãi, mai vechi ori mai noi (Siria, Irak
ºi, mai ales, Iran), pe de altã parte, teza aceas-
ta avansatã cu aproape douã decenii în urmã
e departe de a fi fost abandonatã.

În ultimul numãr al publicaþiei lunare „The
Atlantic”, un reputat universitar de la presti-
gioasa universitate Harvard, Graham Allison,
susþine, sub titlul „Ciocnirea dintre China ºi
Statele Unite este cu adevãrat inevitabilã?”, cã
ipoteza respectivei confruntãri nu trebuie mi-
nimalizatã ºi, cu atât mai puþin abandonatã.

Teoria invocatã se regãseºte, în limbajul
unor specialiºti recunoscuþi în arealul geo-
politicii actuale, sub incidenþa unui generic
nelipsit de un zglobiu gust „stilistic”: „cap-
cana lui Tucidide”. Persistã, aºa cum cu
uºurinþã se poate observa, ceva din mirosul
rafturilor bibliotecii istoriografice din care
lecturi seducãtoare ºi fãcute, uneori, ad li-

„Capcana lui T„Capcana lui T„Capcana lui T„Capcana lui T„Capcana lui Tucidide”ucidide”ucidide”ucidide”ucidide”
sau faþa unui sau faþa unui sau faþa unui sau faþa unui sau faþa unui altaltaltaltalt rãzboi rãzboi rãzboi rãzboi rãzboi

bitum, cu un simþ al spectaculosului, în lan-
sarea ºi întreþinerea unor teze numai bune
sã întreþinã interesul nostru pentru lecturi în
perspectiva, oricum destul de incitantã, a
apocalipticului în plin proces de decantare.

În realitate, o astfel de ipotezã-lecturã
nu iese din tiparul machiavellian: se ignorã
cu o condamnabilã inocenþã faptul cã, do-
rind sã-l cucereascã pe viitorul Prinþ, au-
torul celebrului tratat despre o înþeleaptã
domnie nu face altceva decât un fel de sin-
tezã a unor sfaturi toate scoase din lectura
ºirului de evenimente consemnate de isto-
riografia de pânã la el.

Aidoma se întâmplã ºi în cazul de mai
sus, fiindcã expresia „capcana lui Tucidi-
de”trimite la pagina istoriograficã a acestuia
în care explicã, post-festum, de ce rãzboiul
dintre Sparta ºi Atena, numit ºi pelopone-
siac ºi întins pe distanþa a douã decenii, ar fi
fost inevitabil. Ar fi vorba, pe scurt, de o
cazualitate legitimatã legic: datele oferite de
conjunctura istorico-geograficã nu doar cã
ar confirma legitatea unui conflict, ci i-ar
deveni un pivot de naturã politicã.

Dar care era explicaþia istoricului grec?
Simplu: Sparta, o super-putere în acel mo-
ment, simte riscul deposedãrii de acest ti-
tlu de cãtre Atena aflatã într-un ascendent
proces de dezvoltare ºi de afirmare. Starea
aceasta s-ar numi „condiþia a angoasei ºi a
temerii”: angoasa, adicã neliniºtea alimen-
tatã continuu de urmãritor, ºi teama de a fi
ajuns ºi depãºit. Întocmai ca într-o cursã
de maraton pe care, deloc întâmplãtor, ate-
nienii aveau sã-l inventeze.

Într-o oglindã, fie ºi consistent ciobitã,
Graham Allison ºi alþi companioni din aria
geopoliticii regãsesc în actuala condiþie a
Chinei ºi a SUA ceva din competiþia anticã
a celor douã cetãþeni elene. Allison chiar
invocã rãspunsul liderului chinez Xi Jin-
ping care, rãspunzând, recent, la Seatle
în vizita sa în SUA, la o întrebare formu-
latã în termenii lui Tucidide,  a spus, mai
întâi, cã „în lume nu existã nicio capcanã
a lui Tucidide”, adãugând însã o nuanþã
numai bunã spre a fi valorificatã în avan-
tajul noilor tribuni ai geopoliticii: „Însã dacã
marile puteri – a spus el – continuã sã facã

calcule strategice greºite, s-ar putea trezi
prinse într-o asemenea capcanã”.

Cã, departe de a viza un context anume,
replica preºedintelui chinez era doar un raþi-
onament lucid, nici nu mai are importanþã.

Însã aceiaºi politologi care, fireºte, nu
sunt deloc niºte inocenþi, fac din Tucidi-
de un profet al viitorului lumii de azi, se
grãbesc sã nege eventualitatea unei con-
fruntãri belicoase între China ºi SUA. Ar-
gumentul ar fi acela cã, dupã douã decenii
de dezvoltare impetuoasã, colosul asiatic
a încetinit ºi, având exemplele Japoniei ºi
Coreii de Sud, e improbabil cã ºi-ar mai
putea reintra în acelaºi ritm de evoluþie.

O fi aºa, vom vedea. Însã, deocamda-
tã, sursa angoasei e aici, mai aproape, în
Orientul Mijlociu, acolo unde perfidia ar-
melor a zdrobit orice status al diplomaþiei.
ªi în care, deocamdatã, China n-a dat vreo
dovadã de implicare altfel decât în terme-
nii unei raþionalitãþi mai lucide decât ale
competitorilor sãi în cursa celui mai Tare.
O cursã, adicã, nu doar a lui Tucidide, ci
a Istoriei dintotdeauna.

Asociaþia „Fapte bune
pentru Comunitate”, în parte-
neriat cu Asociaþia „Vasiliada”,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Asociaþia Asistenþilor
Sociali din Mitropolia Olteniei,
au lansat, ieri, proiectul
„Lecþia de fapte bune”, care
este finanþat de compania
Heineken, prin programul
„Heineken pentru Comunitãþi”,
fiind unul din cei doi câºtigã-
tori ai ediþiei din acest an.
„Fiecare proiect social are
rolul de a face bine pentru
oameni ºi comunitatea în care
trãim. Este nevoie de cât mai
mulþi oameni care sã facã bine
ºi suntem conºtienþi cã trãim
vremuri în care nevoia socialã

1.000 de elevi din 10 licee craiovene vor
învãþa ce înseamnã voluntariatul ºi de ce
este important sã se implice în acþiuni ca-
ritabile. La sfârºitul „Lecþiei de fapte
bune”, aºa cum se intituleazã ºi programul

cu care sunt provocaþi, tinerii vor imple-
menta ei înºiºi câte un proiect social care
va fi inspirat din tot ceea ce vor deprinde
pe parcursul celor ºase luni de educaþie fi-
lantropicã.

este prezentã aproape la orice
pas. Drept pentru care avem
nevoie de ºi mai mulþi lucrãtori
care sã lucreze la acest bine,
iar proiectul merge exact în
aceastã direcþie de a pregãti
mâini care sã lucreze pentru a-
i ajuta pe alþii care nu se pot
ajuta singuri”, a declarat preot
Adrian Stãnulicã, preºedintele
Asociaþiei „Vasiliada” a Mitro-
poliei Oltenia.

20 de profesori
vor fi implicaþi
în acest proiect

De sãptãmâna viitoare, ºase
experþi din cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean (ISJ)
Dolj, pe parcursul a cinci zile,

vor lucra la elaborarea unei
metodologii educaþionale.
Suportul de curs va fi transfe-
rat apoi cãtre 20 de cadre
didactice din 10 licee. „Este un
proiect despre care am aflat de
curând, dar care îmi este deja
foarte drag. Gândind la rezul-
tatele lui, la îndeplinirea
obiectivelor, nu putem spune
decât cã privim cu încredere
spre viitor pentru cã tinerii
sunt viitorul nostru. Era
momentul sã dãm niºte lecþii
de fapte bune societãþii în care
trãim. Noi punem un accent
deosebit pe acest parteneriat
ºcoalã-familie-comunitate,
sperãm cã este un pas înainte
ºi cã acest parteneriat se va
dezvolta în continuare”, a
declarat Janina Vaºcu, inspec-
tor ºcolar adjunct, care a
precizat cã ISJ Dolj a desfãºu-
rat mai multe parteneriate cu
Asociaþia „Vasiliada”.

Cele mai bune
proiecte sociale
vor fi premiate

Cele 20 de cadre didactice
vor preda metodologia cãtre
elevi, la cursurile ºcolare.
Dupã ce tinerii vor înþelege
rolul responsabilitãþii sociale ºi
cum se dezvoltã un proiect
social, ei vor fi pregãtiþi sã
iniþieze ºi sã implementeze câte
un proiect comunitar, la nivelul

liceelor sau comunitãþii. Cele
mai interesante proiecte sociale
din cele 10 vor fi premiate de
organizatori. „Ne bucurãm cã
ne regãsim printre organizaþiile
care implementeazã pentru a
doua oarã, la nivelul municipiu-
lui Craiova, proiecte finanþate
prin intermediul programului
Heineken pentru Comunitãþi.
Ne-am propus sã dezvoltãm
comportamentul de responsa-
bilitate socialã pentru cel puþin
1000 de elevi, prin elaborarea
ºi implementarea unei metodo-

logii educaþionale specifice”, a
punctat Sorin Boboc, preºedin-
tele Asociaþiei „Fapte Bune
pentru Comunitate”.

Deocamdatã nu au fost alese
liceele care vor fi antrenate în
acest proiect, organizatorii
concentrându-se mai întâi pe
elaborarea metodologiei. Cei
ºase specialiºtii care vor lucra
au fost selectaþi ºi urmeazã sã
înceapã predarea educaþiei
filantropice la sfârºitul lunii
noiembrie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În perioada 2010-2015,
FNGCIMM a acordat peste
3.072 scrisori de garanþie pen-
tru restituirea avansurilor înca-
sate de comune ºi oraºe, precum
ºi de asociaþiile de dezvoltare in-
tercomunitarã, în valoare totalã
de peste 6,3 miliarde lei. În pe-
rioada ianuarie - august 2015, în
baza OUG nr. 79/ 2009 privind
reglementarea unor mãsuri pen-
tru stimularea absorbþiei fondu-
rilor alocate prin Programul Na-
tional de Dezvoltare Ruralã pen-
tru renovarea ºi dezvoltarea spa-
þiului rural prin creºterea calitãþii
vieþii ºi diversificãrii economiei
in zonele rurale, pentru toate ca-
tegoriile de beneficiari eligibili,
FNGCIMM a acordat un numãr
de 783 de scrisori de garanþie
pentru restituirea avansurilor acor-
date de AFIR în valoare totalã de
circa 1.084 milioane lei, faþã de pe-
rioada similarã a anului 2014, în
care au fost emise 483 scrisori de
garanþie, în valoare totalã de peste
977 milioane lei.

Susþinerea implementãrii
proiectelor de investiþii

de cãtre unitãþile
administrativ-teritoriale

În aceeaºi perioadã a anului
2015, în baza Legii nr. 218/2005
privind stimularea absorbþiei fon-
durilor SAPARD,Fondului euro-
pean agricol pentru dezvoltare ru-
rala (FEADR), Fondului european
pentru pescuit (FEP), Fondului eu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Anul 2015 marcheazã o implica-
re semnificativã a FNGCIMM în
garantarea creditelor beneficiari-
lor publici ai Programului Naþio-
nal de Dezvoltare Ruralã. Contri-
buþia FNGCIMM la creºterea nu-
mãrului de beneficiari ºi efectul de

multiplicare pe care îl genereazã
utilizarea schemelor de garantare
în absorbþia fondurilor europene au
avut un impact direct asupra creº-
terii economice în general ºi asu-
pra dezvoltãrii ºi diversificãrii eco-
nomiei rurale în special.

Angajatorii care încadreazã în
muncã, pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi ai unor instituþii de învã-
þãmânt primesc lunar, pe o perioa-
dã de 12 luni, pentru fiecare absol-
vent încadrat o sumã de 500 lei,
pentru absolvenþii ciclului inferior
al liceului sau ai ºcolilor de arte ºi
meserii; o sumã de 600 lei, pentru
absolvenþii de învãþãmânt secundar
superior sau învãþãmânt postliceal
sau o sumã de 750 lei, pentru ab-
solvenþii de învãþãmânt superior.
“Angajatorii care încadreazã în

Subvenþii pentru cei care angajeazã
ºomeri trecuþi de 45 de ani

AJOFM Dolj vine în sprijinul angajatorilor
prin aplicarea mãsurilor pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã. Astfel, angajatorii
pot beneficia de subvenþii acordate din buge-
tul asigurãrilor pentru ºomaj în situaþia în
care încadreazã în muncã persoane din rân-

dul absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt,
ºomerilor cu vârsta peste 45, ºomeri unici
susþ inãtori  ai  famil i i lor monoparentale ,
ºomerilor care în termen de 5 ani de la data
încadrãrii îndeplinesc condiþiile de pensiona-
re sau persoanelor cu handicap.

muncã pe duratã nedeterminatã
absolvenþi din rândul persoanelor cu
handicap primesc lunar, pentru fie-
care absolvent, sumele menþionate
anterior pe o perioadã de 18 luni”,
a precizat  Alina Ghercioiu, repre-
zentant comunicare, AJOFM Dolj.

Obligaþi sã menþinã angajaþii
cel puþin 18 luni

Întreprinzãtorii care beneficiazã
de subvenþionarea locurilor de
muncã pentru încadrarea în mun-
cã a absolvenþilor sunt obligaþi sã

menþinã raporturile de muncã sau
de serviciu ale acestora cel puþin 18
luni.  Pe de altã parte ºi angajatorii
care încadreazã în muncã, pe pe-
rioadã nedeterminatã, ºomeri în
vârstã de peste 45 de ani sau ºomeri
care sunt pãrinþi unici susþinãtori ai
familiilor monoparentale primesc
lunar, pe o perioadã de 12 luni, pen-
tru fiecare persoanã angajatã din
aceste categorii, o sumã 500 lei, cu
obligaþia menþinerii raporturilor de
muncã sau de serviciu cel puþin 18
luni. „Angajatorii care, în raport cu

numãrul de angajaþi, ºi-au îndepli-
nit obligaþia, potrivit legii, de a în-
cadra în muncã persoane cu han-
dicap, precum ºi angajatorii care nu
au aceastã obligaþie legalã, benefi-
ciazã lunar, pe o perioadã de 12 luni,

o sumã  500 lei dacã încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã
persoane cu handicap ºi le menþin
raporturile de muncã cel puþin doi
ani”, se mai spune în comunicatul
AJOFM Dolj.

ropean de garantare agricola
(FEGA), prin preluarea riscului de
creditare de cãtre fondurile de ga-
rantare, republicatã cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare,
FNGCIMM a acordat 20 de ga-
ranþii în valoare totalã de peste 17,2
milioane lei, pentru susþinerea im-
plementãrii proiectelor de investi-
þii de cãtre unitãþile administrativ-
teritoriale ºi asociaþii ale acestora,
cu o valoare totalã a finanþãrilor de
circa 18 milioane lei, comparativ
cu perioada similarã a anului tre-
cut când au fost acordate 61 de
garanþii în valoare totalã de circa
61 milioane lei. “Suntem conºtienþi
de avantajul experienþei pe care am
dobândit-o în garantarea credite-
lor acordate beneficiarilor noºtri

publici ºi privaþi, ce au ac-
cesat fonduri europene în
actuala perioadã de progra-
mare bugetarã, ce se va în-
cheia la finalul acestui an.
FNGCIMM îºi exprimã în
continuare angajamentul de
a susþine, prin intermediul
schemelor de garantare de-
dicate, Unitãþile Administra-
tiv Teritoriale, Organizaþiile
ºi Federaþiile Utilizatorilor de
Apã, precum ºi Grupurile de
Acþiune Localã, pentru a
dezvolta proiecte cu finan-
þare din fondurile europene
puse la dispoziþia României
prin  Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014-
2020, pentru a contribui
împreunã cu beneficiarii sãi

la dezvoltarea economiei rurale ºi,
în special pentru creºterea calitãþii
vieþii în spaþiul rural”, a declarat
preºedintele director general
FNGCIMM, Silvia Ciornei.

„Valoarea scrisorii de garanþie
acordate – 110% din valoarea

avansului”
Reprezentanþii Fondului mai sus-

þin totodatã cã toþi beneficiarii pu-
blici care doresc sã dezvolte pro-
iecte de investiþii în zona ruralã cu
finanþare din PNDR 2014-2020, cã
pot obþine garanþii pentru încasa-
rea avansurilor ºi pentru creditele
destinate implementãrii proiectelor
de investiþii în infrastructurã, prin
accesarea ofertei FNGCIMM. Be-

neficiarii publici pot accesa garanþii
în cadrul mai mult scheme de ga-
rantare Scrisori de garanþie pen-
tru restituirea avansurilor acorda-
te de AFIR, în baza OUG nr. 79/
2009, privind reglementarea unor
mãsuri pentru stimularea absorb-
þiei fondurilor alocate prin Progra-
mul Naþional de Dezvoltare Ruralã
pentru renovarea ºi dezvoltarea
spaþiului rural prin creºterea cali-
tãþii vieþii ºi diversificãrii economiei
în zonele rurale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, în favoa-
rea  beneficiarilor eligibili, care au
încheiat un contract de finanþare
nerambursabilã cu AFIR ºi nu în-
registreazã credite restante la bãn-
cile comerciale la data solicitãrii de
acordare a scrisorilor de garanþie.
„Valoarea scrisorii de garanþie
acordate de FNGCIMM este de
110% din valoarea avansului pre-
vãzut în contractele de finanþare
încheiate cu AFIR. Scrisorile de
garanþie emise au o perioadã de
valabilitate egalã cu cea a con-
tractului de finanþare ºi pot fi pre-
lungite, la solicitarea beneficiaru-
lui, pentru perioada aferentã pre-
lungirii termenului stipulat în con-
tractul de finanþare nerambursabi-
lã. Beneficiarii eligibili sunt: comu-
nele, oraºele, Asociaþiile de Dez-
voltare Intercomunitarã, precum ºi
Grupurile de Acþiune Localã, Or-
ganizaþiile ºi Federaþiile Utilizatori-
lor de Apã pentru Irigaþii, Organis-

mele de drept public-aºezãminte
culturale”, susþine Gheorghe Lã-
pãdat, directorul FNGCIMM, fi-
liala Dolj .

În procent de maxim 100%
creditele contractate de
consiliile locale

O altã schemã de garantare,
Garanþii pentru beneficiarii publici
care implementeazã proiecte de
infrastructurã ruralã: tehnico-edi-
litarã ºi drumuri forestiere, acor-
date în baza Legii nr.218/2005,
privind stimularea absorbþiei fon-
durilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare ruralã
(FEADR), Fondul european pen-
tru pescuit (FEP), Fondul european
de garantare agricolã (FEGA), prin
preluarea riscurilor de garantare de
cãtre fondurile de garantare, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. FNGCIMM poate
garanta  în procent de maxim
100% creditele contractate de con-
siliile locale ºi asociaþii ale consilii-
lor locale, pentru proiectele de in-
frastructurã ruralã: tehnico-edilita-
rã ºi drumuri forestiere cu cofi-
nanþare FEADR ºi pânã la maxi-
mum 80% creditele accesate de
cãtre beneficiarii publici ai FEGA.-
 Beneficiarii eligibili sunt: Consilii-
le Locale ºi Asociaþii ale Consiliilor
Locale, precum ºi Federaþiile ºi
Organizaþiile Utilizatorilor de Apã
pentru Irigaþii (OUAI/FOUAI).      
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În economie agrarã a þãrii, mai
exact în topul marilor cultivatori
de cereale, Mihai Anghel, de la
Cerealcom ºi Oltyre Segarcea,
chiar conteazã, graþie randamen-
telor la unitatea de suprafaþã obþi-
nute, ºi, evident, a calitãþii produc-
þiei. ªi asta de mai mulþi ani. Pânã
aici, nimic nou. Altceva ar putea
reþine atenþia, la vremea înfiinþãri
culturilor de toamnã, într-un judeþ
cu vocaþie agricolã: desãvârºita
respectare a tehnologiilor specifi-
ce, condiþie esenþialã a unor pro-
ducþii aºteptate. N-am absolutiza
ideea cã doar în “parohia” lui Mi-
hai Anghel se face adevãratã “me-
serie”, indiscutabil mai sunt ºi alte
exploatãri agricole doljene, unde se
lucreazã “ca la carte”. Dar la Se-
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garcea totul, dar absolut totul, nu
cunoaºte decât rigoarea maximã,
chiar exacerbatã. Specialiºti des-
toinici promoveazã soiuri pretabi-
le de grâu, cu însuºiri panificabile
competitive, rezistente cum spun
ei, la boli ºi dãunãtori. În anteca-
mera biroului lui Mihail Anghe, în-
tre publicaþiile cotidiene ºi sãptã-
mânale, am putut zãri hebdoma-
darul “La France agricole”, “Per-
spective agricole” ºi alte câteva ti-
tluri. Lucru poate firesc, din mo-
ment ce Franþa, cu o producþie
totalã de grâu, anul acesta, de 37,9
milioane tone, menþioneazã un ran-
dament mediu de 73,4 quintale per
ha, inferior cu 1,4 quintale per ha
faþã de anul trecut, dar superior cu
0,9 quitale la ha, în raport cu me-

dia 2010-2014. Departe de aceas-
tã medie nu este nici Mihai Anghel.
ªi poate nici alþi mari producãtori
agricoli din Dolj. Mulþi desãvârºiþi
practicieni. Ce vrem de fapt sã
spunem? În absenþa oricãrui for
metodologic (camerele agricole s-
au nãscut atrofiate), nu lipsit de
interes ar fi fost o reuniune a cul-
tivatorilor de cereale, pentru evi-
tarea erorilor tehnologice de tot
felul, care nu îngãduie, deloc, nici
un fel de decolare a producþiei
medii de grâu ºi orz a Doljului. La
o tablã inteligentã, în rolul de pro-
fesor veritabil, Mihai Anghel, aido-
ma odinioarã marelui dascãl uni-
versitar al Craiovei, prof. dr. univ.
Pop Liviu, ar fi avut ce spune.
Acompaniat, evident, ºi de alþi spe-

cialiºti. Aºa ceva se întâmplã la al-
þii, care beneficiazã de un minim
cadru organizatoric. ªi de o grijã
statornicã, venitã din partea minis-
terului de resort. Cu 180.000 de
ha (grâu ºi orz) aproape jumãtate

din suprafaþa cultivatã înainte de
1990, Doljul ar putea conta mult
mai concludent în balanþa cerea-
lierã a þãrii. Dacã pe cineva mai
intereseazã acest lucru.

MIRCEA CANÞÃR

Scopul investiþiilor sprijinite în
cadrul acestei Submãsuri este
sprijinirea facilitãrii diversificãrii
prin înfiinþarea ºi dezvoltarea de
microîntreprinderi ºi întreprinderi
mici în sectorul non-agricol din
zonele rurale, în vederea unei
dezvoltãri economice durabile,
creãrii de locuri de muncã ºi re-
ducerii sãrãciei în spaþiul rural.
Astfel obiectivele Submãsurii 6.2.
sunt: crearea de noi activitãþi non-
agricole, în special, pentru fer-
mierii de mici dimensiuni sau -
membrii familiilor lor ºi, în ge-
neral, pentru micii întreprinzãtori
din mediul rural; diversificarea
economiei rurale prin creºterea

Cereri de finanþareCereri de finanþareCereri de finanþareCereri de finanþareCereri de finanþare
agricolã peste aºteptãriagricolã peste aºteptãriagricolã peste aºteptãriagricolã peste aºteptãriagricolã peste aºteptãri

Pentru Submãsura 6.2 „Sprijin pentru înfiin-
þarea de activitãþi neagricole în zone rurale”
nu se mai primesc cereri de finanþare. Moti-
vul este cât se poate de simplu: s-a ajuns la
nivelul maxim al sumei pentru care se pot

primi cereri de finanþare în aceastã sesiune,
dupã cum comunicã Agenþia pentru Finanþa-
rea Investiþiilor Rurale. În Dolj, structura te-
ritorialã a înregistrat, în acest sens, pânã în
prezent, 50 de cereri de finanþare.

numãrului de microîntreprinderi
ºi întreprinderi mici în sectorul
non-agricol, dezvoltarea servicii-
lor ºi crearea de locuri de muncã
în spaþiul rural; încurajarea men-
þinerii ºi dezvoltãrii activitãþilor
tradiþionale.

Beneficiari pot fi fermierii -
sau membrii unei gospodarii
agricole din spaþiul rural, care
îºi diversificã activitatea prin în-
fiinþarea unei activitãþi non-agri-
cole pentru prima datã; micro-
întreprinderi ºi întreprinderile
mici din spaþiul rural, care îºi
propun activitãþi non-agricole,
pe care nu le-au mai efectuat
pânã la data aplicãrii sprijinului,

micro-întreprinderi ºi întreprin-
deri mici noi, înfiinþate în anul
depunerii Cererii de Finanþare -
sau cu o vechime de maxim 3
ani fiscali, care nu au desfãºu-
rat activitãþi pânã în momentul
depunerii proiectului. De preci-
zat cã persoanele fizice neauto-
rizate nu sunt eligibile.

Plafonul a fost atins
Astfel, pânã la atingerea plafo-

nului stabilit de 120% din aloca-
rea disponibilã pentru Submãsura
6.2 (44,16 milioane de euro) mai
sunt aproximativ 37.000 de euro,
valoare insuficientã pentru a fi-
nanþa un proiect prin SM 6.2,
unde valoarea sprijinului neram-

bursabil este de 50.000/proiect sau
de 70.000/proiect în cazul activi-
tãþilor de producþie, servicii me-
dicale, sanitar-veterinare ºi de
agroturism, potrivit unui comu-
nicat AFIR.

Odatã atins procentul de 120%
din nivelul alocãrii aferente sesiu-
nii anuale a componentei/submã-
surii respective, depunerea conti-
nuã a proiectelor în cadrul sesiunii
anuale aferente unei componente
din cadrul unei submãsuri se opreº-
te înainte de termenul limitã, aºa
cum prevede metodologia specifi-
cã procedurilor de lucru privind
selecþia ºi verificarea contestaþii-
lor pentru proiectele aferente mã-
surilor din PNDR 2020, aprobatã

de Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale.

În Dolj, 50 de cereri de finanþare
Pe aceastã Submãsurã, pânã la

data de 05.10.2015 la Oficiul Ju-
deþean pentru Finanþarea Investi-
þiilor Rurale Dolj au fost depuse 50
de cereri. Sprijinul nerambursabil
a fi acordat sub formã de primã
în douã tran’e, astfel: 70% din
cuantumul sprijinului la primirea
deciziei de finanare ºi 30% din
cuantumul sprijinului se va acorda
cu condiia implementãrii corecte
a Planului de Afaceri, fãrã a depãºi
5 ani de la data semnãrii Deciziei
de Finanare.

VALENTIN CEAUªESCU

Primãria Municipiului Craiova împre-
unã cu Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Dolj au început, din data de 5
octombrie 2015, efectuarea mãsurãtori-
lor suprafeþelor locative din imobilele T2
ºi T3 situate în bulevardul Oltenia, din
cartierul Craioviþa Nouã. Mãsura vine în
sprijinul chiriaºilor care doresc, pe viitor,
sã achiziþioneze locuinþele, dar sunt în-
grãdiþi în demersul lor de lipsa documen-
taþiei cadastrale. Dacã, iniþial, mãsurãto-
rile au început la blocul T1, iatã cã, în
aceste zile, întreaga zona ANL Craioviþa
Nouã va fi în atenþia specialiºtilor muni-
cipalitãþii ºi ai OPCI Dolj. Reamintim cã
pe site-ul Agenþiei Naþionale pentru Lo-
cuinþe este, deja, afiºatã lista locuinþelor
pentru tineri care pot fi cumpãrate de
chiriaºi, pentru 39 de judeþe.

Programul de construcþii locuinþe pen-
tru tineri destinate închirierii se adreseazã
tinerilor cu vârste cuprinse între 18 ºi

Au început mãsurãtorile locuinþelor
ANL din Craioviþa Nouã

35 de ani, care nu îºi permit sã cumpere
sau sã închirieze o locuinþã de pe piaþa
liberã. Locuinþele pentru tineri sunt
construite prin ANL ºi dupã finaliza-
rea lucrãrilor sunt predate primãriilor-
 în vederea repartizãrii. De asemenea,-
 tinerii care au împlinit 35 de ani pot
primi repartiþii în cel mult 36 de luni
de la împlinirea acestei vârste. Tere-
nurile pe care se construiesc locuinþe-
le în regim de închiriere ºi utilitãþile -
sunt asigurate de primãrii.

Prin Ordinul Ministrului dezvoltãrii re-
gionale ºi administraþiei publice nr. 373 din
28 iulie 2015 pentru stabilirea valorii de
înlocuire pe metru pãtrat, pentru anul 2015,
în vederea vânzãrii locuinþelor pentru ti-
neri se stabileºte la art. 2 cã: valoarea de
înlocuire pe metru pãtrat, pentru anul 2015,
calculatã conform art. 1 este de 1.691,29
lei/mp inclusiv T.V.A.

VALENTIN CEAUªESCU
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- Nu-mi place, Popescule, cã noi o du-
cem rãu ca s-o ducã alþii bine.

Conferinþa Internaþionalã
de Inginerie Mecanicã ICOME
2015, la Craiova

Facultatea de Mecanicã din cadrul
Universitãþii din Craiova va organi-
za, în zilele de 8 ºi 9 octombrie, Con-
ferinþa Internaþionalã de Inginerie
Mecanicã, ICOME 2015, la care vor
participa personalitãþi ºtiinþifice de
marcã din þarã ºi strãinãtate. Deschi-
derea oficialã va avea loc mâine, 8
octombrie, ora 10.00, în Sala Albas-
trã. La eveniment ºi-au anunþat par-
ticiparea ºi reprezentanþi ai mediului
de afaceri, de la companii precum
Ford România, Popeci Utilaj Greu, dar
ºi firme din domeniul IT. De aseme-
nea, vor participa preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
directorul ADR Sud-Vest Oltenia,
Marilena Bogheanu, precum ºi con-
ducerea Universitãþii din Craiova.

De la ora 11.00 vor începe lucrãri-
le în plen, iar apoi, de la ora 15.00, la
Casa Universitarilor vor avea loc pre-
zentãrile pe secþiuni. În total, în ca-
drul ICOME 2015 vor fi prezentate
peste 90 de lucrãri ale unor cercetã-
tori din America de Sud, America de
Nord, Asia, Africa ºi Europa. De ase-
menea, în paralel cu ICOME 2015 se
vor desfãºura lucrãrile Seminarului
Naþional de Organe de Maºini,
SNOM 2015, aflat la ediþia a XXXV-
a, la care participã specialiºti din toa-
te centrele universitare din þarã ºi
Republica Moldova.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Campioanele de la tenis de
masã, ºcolarizate la Craiova

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
tenisul de masã din România a obþi-
nut succese incredibile la Campiona-
tul European, competiþie care a avut
loc în Rusia, în oraºul Ekaterinburg.
Echipa naþionalã femininã a ocupat
locul al II-lea, iar Eliza Samara a ob-
þinut titlul de campioanã europeanã,
cucerind ºi medalia de argint în pro-
ba de dublu, alãturi de colega sa din
Ungaria, Giorgiana Pota. Ei bine, trei
dintre componentele Naþionalei Ro-
mâniei urmeazã cursurile Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii din Craiova. Astfel, cam-
pioana europeanã Eliza Samara este
în anul II la master, specializarea „Per-
formanþã în sport”, iar colegele sale,
Bernadette Szocs ºi Cristina Hîrîci,
sunt la licenþã, anul II – Educaþie fizi-
cã ºi sportivã, respectiv master anul
II la Performanþã în sport.

În mai 2009, Consiliul Europei
adopta, printre altele, cadrul stra-
tegic pentru cooperarea europea-
nã în domeniul educaþional ºi al
formãrii profesionale. „Investiþia
eficientã în capitalul uman, prin
sisteme de educaþie ºi formare,
reprezintã o componentã a stra-
tegiei Europei, pentru a asigu-
ra niveluri înalte de creºtere
economicã durabilã, bazate pe
cunoaºtere, ºi de ocupare a for-
þei de muncã” – se aratã, printre
altele, în Memorandumul semnat
pe 12 mai 2009 – „Cooperarea eu-
ropeanã în domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale ”. Pornind de
aici, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi-a realizat planul managerial
astfel încât procesul educaþional sã
fie cât mai apropiat legislaþiei eu-
ropene în domeniu.

Un învãþãmânt cu valenþe
europene

Totul se circumscrie, atât de-
clarativ, cât ºi scriptic conceptului
de învãþãmânt european, cu tot
ceea ce presupune acesta. „Pre-

Inspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi-a fãcut cunoscutã stra-
tegia pentru anul ºcolar 2015/2016, planul managerial fiind
aprobat în ºedinþa Consiliului de Administraþie, în ziua de 23
septembrie. Din cele prezentate rãzbat câteva lucruri: lupta
cu absenteismul ºi abandonul ºcolar, perfecþionarea procesu-
lui de învãþãmânt, încercarea pãstrãrii cadrelor didactice com-
petente în cadrul sistemului educaþional etc.

misa fundamentalã a Planului ma-
nagerial al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj este aceea cã învã-
þãmântul trebuie sã joace un rol fun-
damental în consacrarea unei eco-
nomii globale, a unei societãþi a cu-
noaºterii ºi a învãþãrii pe tot par-
cursul vieþii. Învãþãmântul doljean
este unul flexibil ºi deschis com-
petitivitãþii europene ºi aºa vrem sã
rãmânã. Am identificat dificultãþi ºi
oportunitãþi: pe primele vrem sã le
diminuãm, dacã nu putem sã le
eradicãm, iar pe celelalte sã le dez-
voltãm”, a declarat prof. Elena
Lavinia Craioveanu, inspector
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Planuri de viitor
În analiza efectuatã, pe baza

cãreia s-a fãcut strategia pentru
noul an ºcolar, au fost depistate atât
verigi slabe, cât ºi unele puternice.
Din prima categorie fac parte aban-
donul ºi absenteismul ºcolar; insu-
ficienta colaborare a pãrinþilor cu
instituþia de învãþãmânt; dificulta-
tea încadrãrii cu personal calificat

în unitãþile din mediul rural; reti-
cenþa faþã de nou; existenþa unor
ºcoli cu ratã scãzutã de promova-
bilitate la examinãrile la nivel naþi-
onal etc. La „bune”, nu pot fi omi-
se câteva puncte: personal didac-
tic bine pregãtit; un procentaj
aproape de maxim al ocupãrii func-
þiilor de conducere cu personal
expert în managementul educaþio-
nal; înfiinþarea Centrului de Exce-
lenþã Dolj; rezultatele obþinute de
elevi la concursurile interne ºi in-
ternaþionale; multitudinea proiecte-
lor cu finanþare europeanã etc.

„Poate, principala noastrã grijã
este diminuarea abandonului ºco-
lar ºi nu o spun pentru prima datã.

Încercãm sã atragem câþi mai mulþi
parteneri, astfel încât elevii sã nu
abandoneze ºcoala. De asemenea,
vrem sã pãstrãm cadrele didactice
tinere în sistem, chiar dacã foarte
multe dintre ele au primit sau pri-
mesc oferte financiare mult mai
bune din mediul privat. Strategia
noastrã se axeazã ºi pe dezvoltarea
învãþãmântului tehnic ºi profesio-
nal, cu racordarea la piaþa muncii,
ºi a stimulãrii iniþiativei personale,
astfel încât toþi participanþii sã fie
competitivi. ªi, nu în ultimul rând,
pãstrarea trendului ascendent al pro-
movãrii Bacalaureatului ºi a Evaluãrii
Naþionale de clasa a VIII-a”, a com-
pletat Elena Lavinia Craioveanu.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj deruleazã, începând cu 15
septembrie, un program de preve-
nire ºi combatere a consumului de
droguri de cãtre elevi. Acþiunea,
care are ca punct terminus luna
noiembrie 2016, se desfãºoarã în
parteneriat cu Centrul de Preveni-
re, Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Dolj ºi poartã denumirea „Pãrinþi
informaþi, copii protejaþi”.

La sfârºitul anului 2013, Agen-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Centrul Antidrog,
împreunã împotriva consumului de substanþe interzise

þia Naþionalã Antidrog a ajuns la
concluzia, în urma unui studiu
efectuat, cã tinerii încep sã con-
sume substanþe psihotrope, alco-
ol sau tutun de la vârste fragede
(10-14 ani), astfel încât era ne-
voie de un program de prevenire.
CPECA Dolj participã la acþiunea
respectivã, având ºi sprijinul ne-
condiþionat al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

„Cadrele didactice acordã o

foarte mare importanþã acestui as-
pect, iar implicarea lor este tota-
lã, inclusiv cu informarea pãrinþi-
lor cu privire la riscurile la care
se expun copiii. Am acordat tot
ajutorul nostru colegilor de la
CPECA Dolj, iar din grupul-þintã
fac parte 200 de pãrinþi, din cinci
unitãþi ºcolare, cãrora li se vor
explica riscurile ce pot apãrea,
prezenþa diriginþilor de clase fiind

determinantã. Practic, atât noi ,
cât ºi partenerii noºtri vrem sã
arãtãm rolul activ pe care îl pot
avea familiile în educaþia tinerilor
ºi în formarea lor. Cu toþii ne do-
rim ca, la sfârºitul proiectului, re-
zultatele sã fie foarte bune”, a de-
clarat prof. Simona Chiriþã, in-
spector pentru activitãþi extraºco-
lare în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.
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Organizat cu sprijinul Primãriei
Municipiului Craiova, al Consiliului
Local Craiova ºi al Asociaþiei „Craio-
va Capitalã Europeanã a Culturii
2021”, Festivalul Internaþional „Ele-
na Teodorini” va oferi iubitorilor
muzicii, pe parcursul a ºase sãptã-
mâni, 21 de evenimente, pe principa-
lele scene de spectacol din Craiova
ºi Râmnicu Vâlcea. În cadrul unei
ediþii de anvergurã, vor fi prezentate
producþii europene, naþionale, dar ºi
cele mai îndrãgite spectacole craio-
vene.

„Procesul” lui Philip Glass,
pentru prima datã în România

Patru prestigioase teatre din Eu-
ropa vor onora invitaþia Operei Ro-
mâne Craiova. Unul este Teatrul
Naþional de Operã ºi Balet Chi-
ºinãu, care va prezenta joi, 22
octombrie, o capodoperã a artei
lirice ruse – „Evgheni Oneghin”,
de P.I. Ceaikovski, inspiratã din
romanul în versuri cu acelaºi titlu
al lui Alexandr Puºkin, iar pe 12
noiembrie – spectacolul de balet
„Giselle”, de Adolphe Charles
Adam. Spectatorii vor putea ur-
mãri montãri inedite ale operelor
„Le Nozze di Figaro” / „Nunta
lui Figaro” – realizatã la Teatrul
Naþional de Operã ºi Balet Bel-
grad (duminicã, 15 noiembrie), ºi
„La Cenerentola” / „Cenuºã-
reasa”, de la Teatrul Naþional de
Operã ºi Balet Sofia (miercuri, 4
noiembrie).

Invitat de marcã al Festivalu-
lui Internaþional „Elena Teodorini”
este Theater Magdeburg din Germa-
nia, care va aduce la Craiova, sâm-
bãtã, 31 octombrie, într-o viziune
modernã, „The Trial” / „Procesul”
– operã comandatã ºi coprodusã de
Music Theatre Wales, Royal Opera
London, Theater Magdeburg ºi Scot-
tish Opera, drepturile de prezentare
a spectacolului aparþinând companiei
Dunvagen Music Publishers, New
York. Lucrarea celebrului compozitor
american Philip Glass, cu un libret
scris de Christopher Hampton, bazat
pe romanul lui Franz Kafka, a fost
prezentatã în premierã mondialã în

Concursul Internaþional de Canto „Elena Teodorini” este destinat
cântãreþilor de operã de orice naþionalitate, aparþinând tuturor categoriilor
vocale – femei cu vârsta pânã în 35 de ani (nãscute dupã 30 septembrie
1979) ºi bãrbaþi cu vârsta pânã în 38 de ani (nãscuþi dupã 30 septembrie
1977). Potrivit managerului Antoniu Zamfir, pânã în prezent nici un tânãr
solist nu ºi-a anunþat oficial intenþia de participare. „Din experienþa noas-
trã, toate înscrierile se fac în ultima sãptãmânã”, a declarat acesta.

ªi nu vor fi puþine, având în vedere cã numai din Coreea de Sud aproxi-
mativ 40 de tineri ºi-au exprimat dorinþa de a concura, iar ea a fost transmisã
Operei craiovene de soprana Soyung Yu, membrã a juriului competiþiei.
„Domnia sa ºi-a manifestat intenþia sã organizeze o etapã preliminarã la
Seoul, în perioada 1-7 noiembrie, întrucât existã mulþi tineri interpreþi din
Coreea care îºi doresc sã participe la acest concurs, însã nu au posibilitãþi
financiare de a se deplasa la Craiova ºi a se caza aici. Aºa cã vom merge noi

Audiþie la Seoul în vederea selectãrii participanþilor la
Concursul Internaþional de Canto!

ºi vom organiza acolo aceastã etapã preliminarã, iar cei care vor fi selectaþi
vor intra în concurs”, a precizat Zamfir.

Alãturi de Soyung Yu, din juriul internaþional vor mai face parte Dejan
Savic – director al Teatrului Naþional de Operã din Belgrad (Serbia), Pla-
men Kartaloff – director al Teatrului de Operã ºi de Balet din Sofia (Bulga-
ria), Michael Ajzenstadt – administrator artistic la Opera din Israel, Florin
Estefan – manager al Operei Naþionale Române Cluj-Napoca, ºi Myron
Mihailidis – directorul Operei Naþionale din Grecia. Preºedinte va fi Karen
Stone – director al Teatrului Magdeburg, din Germania. Asociaþia „Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã 2021” va asigura Premiul I – în valoare de
1.500 euro, Premiul al II-lea – 1.000 euro ºi Premiul al III-lea – 500 euro.
Reprezentanþii teatrelor din juriu vor putea acorda premii speciale, con-
stând în evoluþii în spectacole pe scenele acestor instituþii, înregistrãri
audio ºi video º.a.

„Asta ne-am propus, o ediþie de o anvergurã fãrã
precedent, în contextul fericit în care se aflã oraºul nos-
tru, de a accede la titlul de Capitalã Europeanã a Cultu-
rii în 2021”, a afirmat Antoniu Zamfir, managerul Operei
Române Craiova, referindu-se la cea de-a XIV-a ediþie
a Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”.

Una care aduce ºase sãptãmâni de sãrbãtoare a
muzicii cu 21 de evenimente ºi care va deschide, sâm-
bãtã, noua stagiune artisticã a instituþiei! Astfel, în-
tre 10 octombrie ºi 15 noiembrie, patru teatre de
operã din Europa (Germania, Bulgaria, Serbia, Re-
publica Moldova) sunt invitate sã susþinã reprezen-
taþii pe scena liricã din Bãnie. De asemenea, craio-

venii vor putea lua parte la premiera în România a
unei opere semnate de Philip Glass, un spectacol de
balet, un concert al Corului Naþional de Camerã
„Madrigal” ºi multe alte reprezentaþii inedite.

Festivalul va continua, între 16 ºi 21 noiembrie,
cu Concursul Internaþional de Canto „Elena Teodo-
rini” – ediþia a II-a, proiect realizat în parteneriat cu
Asociaþia „Craiova – Capitalã Europeanã a Culturii
2021”, aceasta urmând sã ºi acorde premiile câºtigã-
torilor, în valoare de câteva mii de euro. Juriul are în
componenþã reprezentanþi ai unor instituþii de profil
din Israel, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Ser-
bia, Bulgaria ºi România.

toamna anului 2014 ºi îl are ca prota-
gonist principal pe Johnny Herford,
în rolul Josef K.

Corul Naþional de Camerã
„Madrigal”, pentru a doua oarã
la Craiova în aceastã toamnã

Printre invitaþii din România ai fes-
tivalului se numãrã ºi Corul Naþional
de Camerã „Madrigal”, care va susþi-
ne un concert cameral duminicã, 25
octombrie. Este pentru a doua oarã
în aceastã toamnã când reputatul
ansamblu se va afla la Craiova, dupã
participarea, la începutul lunii trecu-
te, la cea de-a 42-a ediþie a Festivalu-
lui Internaþional „Craiova Muzica-
lã” (29 august – 6 septembrie), orga-
nizat de Filarmonica „Oltenia”. De
asemenea, vor aduce reprezentaþii

Fundaþia „George Enescu” – „Oedi-
pe pe înþelesul tuturor” (marþi, 27
octombrie), Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti – opera comicã
„Gianni Schicchi”, pe muzica lui
Giacomo Puccini (luni, 2 noiembrie),
All’s Choir and Ballet – „Harta lu-
mii pe portativ” (luni, 9 noiembrie),
Filarmonica „Ion Dumitrescu” din
Râmnicu Vâlcea – „ªcoala Neveste-
lor” (luni, 12 octombrie).

De asemenea, festivalul are par-
teneriate cu trei instituþii craiovene:
Filarmonica „Oltenia” – care va pre-
zenta Gala Operei (vineri, 16 octom-
brie), Teatrul Naþional „Marin Sores-

cu” – spectacolul „Isteaþa” de
Fraþi Grimm, în regia lui Traian Sã-
vinescu (marþi, 20 octombrie), ºi
Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” – spectacolul „Vrãjitorul
din Oz”, adaptare dupã L. Frank
Baum, în regia lui Cristian Mites-
cu (sâmbãtã, 24 octombrie).

Soliºti de la Metropolitan Opera
din New York ºi Opera din Viena

vor cânta la Craiova
Programul Festivalului Interna-

þional „Elena Teodorini” cuprinde
însã ºi ºase producþii proprii ale Ope-
rei Române Craiova. Una dintre ele
va ºi deschide, de altfel, evenimen-
tul: opera „Elixirul dragostei” –
compoziþie de succes a lui Gaetano
Donezetti, în viziunea regizoralã a lui

Andras Kurthy ºi sub conducerea
artisticã a maestrului Gheorghe Stan-
ciu (sâmbãtã, 10 octombrie). Craio-
venii vor putea (re)vedea operele
„Otello” de Giuseppe Verdi, în regia
lui Rareº Zaharia (joi, 29 octombrie),
ºi „Don Giovanni” de W. A. Mo-
zart, pusã în scenã de regizorul Pla-
men Kartaloff (duminicã, 8 noiem-
brie), operetele „Sânge vienez” pe
muzica lui Johann Strauss-fiul, în re-
gia aceluiaºi Rareº Zaharia (sâmbã-
tã, 17 octombrie), ºi „Silvia” de Em-
merich Kalman, regizatã de Andras
Kurthy (miercuri, 21 octombrie), ca
ºi spectacolul de balet pentru copii

„Zâna pãpuºilor” de Josef Bayer,
montare realizatã de Francisc Valkay
(luni, 19 octombrie).

«Cred cã vom avea pe scena Ope-
rei Române Craiova cea mai bunã
distribuþie a unui spectacol „Otel-
lo” care poate exista în România în
acest moment. Pentru cã am reuºit,
dupã eforturi foarte mari, sã îl con-
tactãm ºi sã ajungem la un consens
în ceea ce priveºte onorariul cu te-
norul italian Francesco Anile, care
în acest moment realizeazã premiera
cu „Otello” la Metropolitan Opera
din New York. Primul lui spectacol,
dupã ce va încheia activitatea în Sta-
tele Unite, va fi pe scena Operei
Române Craiova. Alãturi de el se vor
afla ªtefan Ignat, care, de asemenea,
se aflã acum la Metropolitan Opera,
ºi, în rolul Desdemonei, Nicoleta Ar-

delean, o româncã ce a fãcut carie-
rã, foarte mulþi ani, pe scena cele-
brului „La Scala” din Milano», a de-
clarat managerul Operei craiovene,
Antoniu Zamfir, adãugând cã la pu-
pitrul dirijoral se va afla Tiberiu Soa-
re, dirijor principal al Orchestrelor ºi
Corurilor Radio.

O foarte bunã distribuþie va avea
ºi spectacolul „Don Giovanni”, în
ea regãsindu-se ºi basul Sorin Coli-
ban, absolvent al Universitãþii Naþi-
onale de Muzicã Bucureºti ºi care,
cu acest rol principal din opera mo-
zartianã, a câºtigat postul de prim
solist la Opera de Stat din Viena (Wie-

ner Staatsoper). Reprezentaþia îl va
aduce în faþa orchestrei pe directorul
Operei Naþionale din Grecia, Myron
Mihailidis, acesta fãcând parte, de
altfel, ºi din juriul Concursului Inter-
naþional de Canto „Elena Teodorini”.

Sesiune de comunicãri
dedicatã personalitãþii artistei

Elena Teodorini – duminicã,
la Primãria Craiova

Emblematica personalitate a Ele-
nei Teodorini (1857-1926) – artistã
rãmasã în istorie prin debutul sãu, în
1880, la „Teatro alla Scala” din Mila-
no, cu rolul Marguerite din „Faust”
de Ch. Gounod, fiind prima cântãrea-
þã din România care a pãºit pe acea
scenã celebrã la numai 23 de ani – va
fi tema unei sesiuni de comunicã in-
cluse, de asemenea, în ediþia din
acest an a festivalului. Evenimentul
se va desfãºura duminicã, 11 octom-
brie, de la ora 11.00, în sala mare a
Primãriei Craiova, ºi va reuni mai mulþi
muzicologi din România. Între invi-
taþi se aflã Oleg Garaz ºi Mihaela Gli-
gor (Cluj-Napoca), Irina Boga (Bu-
cureºti), regizorul român Rareº Za-
haria stabilit la Paris – care va confe-
renþia pe tema „Elena Teodorini în
patrimoniul cultural european”,
Gheorghe Fabian (Craiova) ºi Florin
Popenþiu – descendent al familiei
Teodorini. Tot pentru a cinsti memo-
ria artistei, dupã renovarea clãdirii
Operei craiovene, sala de spectacole
va purta numele Elena Teodorini, ace-
laºi pe care instituþia l-a avut pânã
nu demult.

Având în vedere anvergura aces-
tei ediþii a festivalului, managerul
Antoniu Zamfir este convins cã pu-
blicul craiovean va veni în numãr
mare la spectacole. Dovadã, deja,
numeroasele solicitãri venite din
partea acestuia. „Opera Românã
Craiova are disponibile bilete, ca ºi
abonamente pentru toate evenimen-
tele festivalului, ºi deja am înregis-
trat un record de vânzare, fapt care
nu s-a mai întâmplat la ediþiile ante-
rioare. Ceea ce ne face sã fim încre-
zãtori cã vom avea sãli pline la toate
evenimentele festivalului”, a mai
spus Zamfir.
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Rusia va lua în considerare extin-
derea atacurilor sale aeriene împotri-
va militanþilor din Siria ºi în Irak, dacã
primeºte o astfel de solicitare din
partea Bagdadului, a anunþat ieri pre-
ºedinta Camerei superioare a Parla-
mentului rus. Valentina Matvienko a
precizat însã cã Rusia nu a primit,
pânã în prezent, o asemenea solici-
tare din partea Guvernului irakian. În
plus, Rusia a anunþat cã forþele sale
de “voluntari” s-ar putea alãtura lup-
telor la sol în Siria, intensificând con-
fruntarea pe tema conflictului sirian.
Prezenþa forþelor terestre ar putea
schimba în mod fundamental con-
flictul, care s-a soldat pânã în pre-
zent cu 250.000 de morþi de la izbucnirea sa în
2011. Deºi preºedintele rus, Vladimir Putin, a
declarat cã nu va trimite trupe în Siria, un plan
privind mobilizarea “voluntarilor” a fost dezvã-
luit luni de amiralul Vladimir Komoyedov, re-
prezentantul sãu militar în Parlament. Amiralul
Komoyedov a precizat cã “voluntarii” þãrii sale,
aflaþi în drum spre Siria, “nu pot fi opriþi”.
Aceastã tacticã este similarã cu cea folositã de
Rusia pentru a ocupa peninsula ucraineanã Cri-
meea în martie 2014 ºi pentru a-i ajuta pe sepa-

Recep Erdogan cere Rusiei
sã nu-ºi distrugã „prietenia”
cu Turcia din cauza
incursiunilor aeriene

Preºedintele turc Recep Tayyip Er-
dogan a avertizat ieri Rusia cã va avea
mult de pierdut dacã îºi distruge prie-
tenia cu Ankara ºi a subliniat cã Tur-
cia nu va rãmâne nepãsãtoare în faþa
încãlcãrilor spaþiului sãu aerian de
cãtre avioanele ruse. “Un atac asu-
pra Turciei înseamnã un atac asupra
NATO”, a declarat Erdogan într-o
conferinþã de presã comunã la Bru-
xelles cu premierul belgian Charles
Michel. “Relaþia noastrã pozitivã cu
Rusia este cunoscutã. Însã, dacã Ru-
sia pierde un prieten ca Turcia, cu care
a cooperat asupra multor probleme,
va pierde mult, ºi ar trebui sã ºtie
asta”, a mai spus el. Ministerul de
Externe turc a anunþat luni cã douã
avioane de vânãtoare F-16 ale forþe-
lor aeriene turce au interceptat sâm-
bãtã un avion de luptã rusesc, care
încãlcase spaþiul aerian al Turciei la
frontiera cu Siria în sud-est, obligân-
du-l sã se retragã. Potrivit RIA Novosti,
Moscova a recunoscut cã un avion de
luptã rus a încãlcat sâmbãtã, “din
greºealã”, spaþiul aerian al Turciei ºi
a dat asigurãri Ankarei cã astfel de
incidente nu se vor mai repeta. În ace-
laºi timp, un oficial din Ministerul turc
de Externe a declarat cã un avion de
luptã rusesc a încãlcat spaþiul aerian
al Turciei duminicã, aceasta fiind a
doua încãlcare a spaþiului aerian turc
în ultimele trei zile, fapt ce a determi-
nat Ankara sã-l convoace din nou pe
ambasadorul Moscovei. Rusia a lan-
sat atacuri aeriene la 30 septembrie
în Siria, însã Occidentul acuzã Mos-
cova cã vizeazã grupãrile de opoziþie
faþã de preºedintele sirian Bashar al-
Assad. Moscova susþine în schimb cã
bombardeazã poziþii ale jihadiºtilor
grupãrii Statul Islamic ºi ale altor gru-
pãri extremiste.

Fostul preºedinte ungar
Arpad Goncz a decedat
la vârsta de 93 de ani

Arpad Goncz, fostul preºedinte al
Ungariei în perioada 1990-2000, a
decedat la vârsta de 93 de ani, decla-
rã reprezentanþi ai familiei fostului ºef
de stat. Goncz, nãscut pe 10 februarie
1922 la Budapesta, un fost disident
comunist, scriitor ºi traducãtor de be-
letristicã, ºi-a asumat un rol activ în
politicã spre sfârºitul anilor ’80. El a
fondat Alianþa Democraþilor Liberi
(SZDSZ, liberali) în 1988 ºi a devenit
preºedintele Ligii Ungare pentru Drep-
turile Omului în 1989. În 1990, el a
fost ales membru al Parlamentului ºi
a devenit rapid preºedinte. Cele douã
partide care dominau Parlamentul,
Forumul Democratic Ungar ºi SZDSZ,
l-au ales pentru mandat de preºedinte
de cinci ani. El a fost reales pentru un
nou mandat de cinci ani în 1995 ºi s-a
retras de la preºedinþie pe 4 august
2000, dupã zece ani la putere. Legea
ungarã nu permite mandate cumulate
de peste zece ani. În aceastã perioa-
dã, Goncz a rãmas cel mai popular ºi
mai iubit om de stat din Ungaria, în
pofida unor situaþiilor dificile cu care
s-a confruntat, între care o adevãratã
blocadã a taximetriºtilor în Budapes-
ta ºi solicitãri din partea unor politi-
cieni puternici de a-i demite pe direc-
torii posturilor de radio ºi de televi-
ziune naþionale, cãrora nu le-a dat
curs. Dupã ce s-a retras de la putere,
Goncz a rãmas una dintre cele mai
populare personalitãþi din Ungaria ºi
a continuat sã participe deopotrivã
la evenimente politice ºi literare. El a
fost preºedinte ºi preºedinte de onoa-
re, în perioada 1989-1990, al Asocia-
þiei Scriitorilor Unguri.

Separatiºtii proruºi din estul Ucrainei au
anunþat ieri amânarea pentru 2016 a alegerilor
locale în teritoriile aflate sub controlul lor, un
punct cerut de Kiev ºi de europeni pentru avan-
sarea procesului politic în vederea normalizã-
rii situaþiei din regiunile rebele. “Anunþãm acor-
dul Republicii Populare Doneþk ºi Republicii
Populare Lugansk în privinþa amânãrii alegeri-
lor prevãzute la 18 octombrie ºi 1 noiembrie
pentru anul viitor”, au anunþat emisarii celor
douã regiuni separatiste la negocierile de la
Minsk într-un comunicat comun. Acest anunþ
intervine dupã recenta întâlnire de la Paris în-
tre liderii Rusiei, Ucrainei, Franþei ºi Germa-
niei - þãri care fac parte din aºa-numitul for-
mat “Normandia” pentru reglementarea situa-

Amprentarea ºi înregistrarea
tuturor refugiaþilor care ajung în
Europa îi va þine la distanþã pe mi-
litanþii islamiºti care vor sã lanseze
atacuri, afirmã Comisia Europea-
nã (CE), rãspunzând astfel îngri-
jorãrilor exprimate de cãtre unele
state UE. Vice-preºedintele CE

Rusia analizeazã extindereaRusia analizeazã extindereaRusia analizeazã extindereaRusia analizeazã extindereaRusia analizeazã extinderea
raidurilor aeriene din Siria în Irakraidurilor aeriene din Siria în Irakraidurilor aeriene din Siria în Irakraidurilor aeriene din Siria în Irakraidurilor aeriene din Siria în Irak

ratiºtii proruºi din estul Ucrainei. În plus, ofi-
ciali militari americani estimeazã cã peste 600
de militari ruºi se aflã deja pe teritoriul Siriei, pe
lângã echipajele aeronavelor militare. De ase-
menea, corturi pentru aproape 2.000 de per-
soane au fost vãzute la baza aerianã rusã de
lângã Latakia, în nord-vestul Siriei, în apropie-
rea frontierei cu Turcia. Rusia ºi-a intensificat
campania de bombardamente declanºatã sãp-
tãmâna trecutã în Siria, dar þintele sale gene-
reazã preocupare. Oficialii ruºi susþin cã bom-

bardeazã obiective ale grupãrii Stat Is-
lamic, dar pânã în prezent au fost vizate
mai mult teritorii controlate de alþi in-
surgenþi, care se opun regimului preºe-
dintelui Bashar al-Assad, aliatul Rusiei.
Raidurile au vizat Armata Cuceririi, o or-
ganizaþie islamistã din care fac parte
Frontul al-Nusra, aripa sirianã a reþelei
al-Qaida, ºi mai multe grupuri seculare,
inclusiv unele sprijinite de americani.
Afirmaþia privind sosirea voluntarilor ruºi
în Siria a alimentat speculaþiile privind o
ofensivã terestrã împotriva insurgenþi-
lor, care va implica o coordonare fãrã
precedent a aliaþilor lui Assad. La ofen-
sivã ar putea participa, alãturi de armata
sirianã, forþele ruse, iraniene ºi miliþiile
libaneze Hezbollah. Grupãrile insurgen-

te care se opun regimului lui Assad ºi organiza-
þiei Stat Islamic, inclusiv unele susþinute de ame-
ricani, au anunþat cã nu vor mai participa la
procesul de pace susþinut de Rusia, pe care o
acuzã cã le ocupã þara. Separat, un grup de
clerici saudiþi influenþi a cerut þãrilor arabe ºi
musulmane sã susþinã jihadul împotriva lui As-
sad ºi a aliaþilor sãi ruºi ºi iranieni, comparând
rãzboiul sirian cu ocupaþia sovieticã a Afganis-
tanului în anii ’80.

Ucraina: Separatiºtii proruºi amânã alegerile lor locale pentru 2016
þiei din estul separatist ucrainean. La finalul
summitului din capitala francezã, gazda reu-
niunii, preºedintele Francois Hollande, declara
cã alegerile locale în estul ucrainean vor avea
loc “dincolo de calendarul din 2015” pentru a
permite un “scrutin incontestabil” în confor-
mitate cu legislaþia ucraineanã. În acelaºi timp,
Vladimir Putin promitea sã aibã discuþii cu re-
belii pe acest subiect. De amintit cã ultimul
punct din acordurile de pace de la Minsk, ºi
anume “normalizarea” situaþiei în Ucraina, pre-
vede, alãturi de retragerea forþelor staþionate
în estul ucrainean ºi securizarea frontierei ruso-
ucrainene (din care 400 de kilometri se aflã în
prezent în mâinile separatiºtilor), ºi alegeri lo-
cale care sã permitã reintegrarea Donbasului

separatist în teritoriul ucrainean ºi acordarea
unei mai mari autonomii acestei regiuni, res-
pectându-se Constituþia ucraineanã. Anterior
acestui anunþ al separatiºtilor, Kievul a indicat
cã armata ucraineanã va încheia marþi proce-
sul retragerii tancurilor de pe linia frontului în
regiunea Lugansk, un proces similar urmând
sã înceapã la 18 octombrie în Doneþk. Sepa-
ratiºtii anunþau ºi ei sâmbãtã cã au început re-
tragerea tancurilor de pe linia frontului. Aceastã
retragere a fost prevãzutã în acordul pe care
l-au încheiat sãptãmâna trecutã guvernul de la
Kiev ºi separatiºtii înaintea summitului ce a avut
loc vineri la Paris. Conflictul din estul Ucrai-
nei a fãcut în cele 17 luni de confruntãri peste
8.000 de morþi.

Frans Timmermans a declarat cã
Uniunea Europeanã (UE) ar putea
gestiona mai bine un aflux-record
de imigranþi prin îmbunãtãþirea
protecþiei frontierelor externe ºi
asigurându-se cã oamenii care nu
au dreptul la azil sunt trimiºi îna-
poi. Întrebat cum se pot obþine

asigurãri cã militanþii nu se stre-
coarã în afluxul de imigranþi ºi cã
nu reprezintã o ameninþare la adre-
sa UE, vicepreºedintele CE a rãs-
puns cã “pur ºi simplu prin am-
prentarea oamenilor la sosire. Dacã
acest lucru este fãcut corespun-
zãtor, puteþi filtra teroriºtii”, a spus
el. “Dacã ne facem treaba ºi ne
asigurãm cã, imediat ce ajung, oa-
menii sunt amprentaþi ºi identifi-
caþi, atunci acea problemã nu exis-
tã”, a apreciat el. Timmermans a
adãugat cã el nu crede cã militan-
þii s-ar alãtura valului de refugiaþi
dacã ar ºti cã sunt amprentaþi la
sosire. O mai bunã protejare a
frontierelor externe ale UE repre-
zintã, în ultimã instanþã, cea mai
bunã mãsurã posibilã în vederea
securitãþii, i-a spus el anterior
ºefului Înaltului Comisariat ONU
pentru Refugiaþi (UNHCR). Anto-
nio Guterres, Înaltul Comsisar al
ONU pentru Refugiaþi, a declarat
anterior pentru presã cã militanþii

ar putea adopta probabil metode
mai inteligente de a pãtrunde pe
teritoriul UE decât printr-o cãlã-
torie periculoasã pe Marea Medi-
teranã pentru a pune în aplicare
un plan de atac. “Un terorist ar fi
foarte prost dacã, în loc sã folo-
seascã un paºaport fals ºi sã ia
un avion spre Europa printr-un
metodã legalã, ar plãti mii de do-
lari unor traficanþi pentru o barcã
ce se poate scufunda ºi pentru a
ajunge la un centru de primire
unde ar putea fi amprentat, pen-
tru ca apoi sã înceapã sã traver-
seze diferite frontiere ºi sã ajungã
într-un final acolo unde vrea”, a
spus Guterres. Cancelarul german
Angela Merkel a declarat în wee-
kend cã Europa trebuie sã-ºi pro-
tejeze frontierele externe în con-
textul în care se confruntã cu cel
mai mare aflux de refugiaþi de la al
Doilea Rãzboi Mondial - o crizã
“pune la încercare curajul Euro-
pei”, în opinia ei.

Comisia Europeanã: Amprentarea refugiaþilor
va „filtra” ameninþarea jihadistã
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Anunþul tãu!
SOCIETATE FINANCIARÃ

ACORDÃ CREDITE DE NEVOI
PERSONALE DE CONSUM, CU DO-
BÂNDÃ 0 ÎN MAGAZINELE PARTE-
NERE. Telefon: 0762/ 460.552.

CASA DE CULTURÃ „TRAIAN
DEMETRESCU”,  cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. Traian Demetres-
cu, nr.31, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale de conducere vacante,
de: - CONTABIL ªEF : 1  post, con-
form HG 286/23.03.2011  cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Con-
cursul se va desfãºura la sediul Ca-
sei de Culturã “Traian Demetrescu”
astfel: - Proba scrisã în data de
29.10.2015, ora 12.00, - Proba interviu
în data de 05.11.2015,  ora 12.00, Pen-
tru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii specifice: - studii supe-
rioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul financiar – contabil; -
vechime în muncã ºi în specialitatea
studiilor (în domeniul financiar con-
tabil)  de minimum 10(zece) ani din
care: - în sistemul bugetar 5 ani - în
funcþie de conducere minim 3 ani; -
cunoaºterea programelor de opera-
re pe calculator: Microsoft Office ºi
Internet - utilizare soft-uri speciali-
zate în domeniul contabilitãþii insti-
tuþiilor publice. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul din
Strada Traian Demetrescu, Nr. 31,
Craiova, Dolj. Relaþii suplimentare la
sediul din Strada Traian Demetres-
cu, Nr. 31, Craiova, Dolj, telefon: 0351/
413369, persoanã de contact Geamã-
nu Mihãiþã (de luni-vineri intre orele
08-15) sau pe pagina de internet
www.tradem.ro (secþiunea anunþuri).
E-mail : tradem@tradem.ro.

CONSILIUL JUDEÞEAN
DOLJ anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Reabilitarea
infrastructurii de miºcare a
Aeroportului Craiova- organi-
zare de ºantier- amplasare sta-
þie de mixturi asfaltice” propus
a fi amplasat în municipiul Cra-
iova, str. Calea Bucureºti, nr.
325, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14 ºi la sediul RA AE-
ROPORTUL CRAIOVA din Cra-
iova, str.Calea Bucureºti, nr. 325,
judeþul Dolj.

 C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A. – Sucursala de Transport Cra-
iova, cu sediul în str. Brestei nr.5,
scoate la concurs 1 post vacant,
de “economist principal” (durata
nedeterminatã) la Serviciul Buget,
Finanþe, Contabilitate.

Relaþii suplimentare se pot
obþine la numerele de telefon
0251/307115, 0251/307117 . S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea a douã funcþii contractuale

vacante astfel :
1-sofer  tr.lI, perioadã nedeterminatã – Comp.Administraþie publicã, transporturi.
Condiþii specifice :
-studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat ;
-posesor permis de conducere valabil, categoria D ;
-atestat (certificat) profesional pentru transportul public de persoane ;
-vechime în specialitatea studiilor, minim 9 ani
-aviz psihologic
Concursul pentru postul de ºofer ll,  constã în 3 etape succesive :
-Selecþia dosarelor- conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-Proba practicã- data 28.10.2015, ora 10,00 la sediul DSUP Calafat
-Interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
2-inspector de specialitate tr.l, pe perioadã nedeterminatã –Comp.Achiziþii publice
Condiþii specifice de participare la concurs :
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv, studii superioare de lungã durata

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul economic ;
-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani
-aviz psihologic
Concursul pentru postul de inspector de specialitate tr.l, constã în 3 etape succesive :
-Selecþia dosarelor –conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-Proba scrisã 28.10.2015 la  sediul Primãriei Mun.Calafat ora 10,30.
-Interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la  proba scrisã .
Dosarul trebuie sã conþinã urmãtoarele documente :
a)cererea de înscriere
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz
c)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor
d)copia carnetului de muncã, conform cu originalul, dupã caz, adeverinþã care sã ateste vechi-

mea in  munca, in meserie ºi/sau în specialitatea studiilor
e)cazierul judiciar
f)recomandare de la ultimul loc de muncã sau curriculum vitae
g)fiºã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã de cãtre  unitãþile

sanitare abilitate.
La depunerea dosarului trebuie sã prezentaþi actele menþionate mai sus în original.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publici-

tatii anuntului.
Relaþii la  Serv.Resurse Umane, tel 0251231424 inter 107.

OFERTE SERVICIU
FIRMÃ ANGAJEAZÃ FE-
MEIE DE SERVICIU. Tele-
fon: 0787/531.770.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate 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 (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
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., internet,
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 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 came-
re decomandate Brazdã
parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.

VÂND casã urgent, Ca-
targiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000
mp curte, grãdinã în Li-
vezi-Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu 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. + te-
ren 270 m.p. + casã cen-
tralã pe lemne + maga-
zie diverse, zona Catar-
giu Nou. Telefon: 0773/
769.467.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, te-
ren 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 ul-
tracentral 3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.

Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Ca-
lopãr 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, par-
celat. 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. Tele-
fon: 0766/292.953.

Vând teren 1700 mp Cen-
tura 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 stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
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Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã in temeiul
HG nr.286/ 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, con-

curs pentru ocuparea urmatoarelor  posturi de naturã contractualã,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cãlãraºi,
judeþul Dolj:

- ºofer pentru microbuz ºcolar, perioadã nedeterminatã, cate-
goria D- 1 post;

- paznic, perioadã nedeterminatã – 2 posturi.
    Concursul se va desfãºura astfel:
- în data de 29 octombrie 2015- proba scrisã;
          - în data de 30 octombrie 2015- proba de interviu,
- în data de 30 octombrie 2015- proba practicã, numai pentru

postul de ºofer.
    Condiþii de participare la concurs:
- studii medii liceale;
- minim 2 ani vechime;
- atestat profesional transport persoane, pentru postul de ºofer;
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data

publicãrii anunþului privind organizarea concursului. Bibliografia se
gãseºte afiºatã la sediul Primãriei Comunei Cãlãraºi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de telefon: 0251
379.052 0769 251122, e-mail:daniela_manda01@yahoo.ro, persoa-
na de contact:Manda Daniela, secretarul comisiei de concurs sau la
secretariatul instituþiei.

              TERMO CRAIOVA SRL cu sediul în Craiova, str. Mitro-
politul Firmilian nr.14, organizeazã litcitaþie publicã in data de 9
octombrie 2015, în vederea vânzãrii urmatoarelor mijloace fixe
aprobate la casare:

Nr. Crt. Denumire mijloc fix  U.M.  Cantitatea  P.U.(lei)
1 Motocompresor   Buc. 1   3.420
2 Grup sudurã cu   Buc. 1   3.245,40

motor termic
3 Pompã Honda ABL 50   Buc. 2   809,40

              Relaþii suplimentare la telefon : 0251599388 interior Ser-
viciul Tehnic.

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Super-
întreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
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 canapea, fotolii, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calculator
instruire copii, douã roþi
155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelu-
crate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.

Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemontatã,
TV color 102 cm, polizor
2500 Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior handi-
cap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã supra-
pusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcu-
te Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 7 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:

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.

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.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.

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 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sãpun
rufe, covoare olteneºti,
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. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/
181.202.

Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel 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, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 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 Cioro-
iaºi pentru o camerã cã-
min 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 mobi-
latã, zona Simplon. Tele-
fon: 0746/ 112.040
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.
Inchiriez una camerã la
douã fete studente cu po-
sibilitãþi de platã, condiþii
bloc, zona Materna. Tele-
fon: 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, centralã,
aer condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 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 Dolju-
lui. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.

Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Înch i r iez  sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþ i t .  Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/ 181.202.

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
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Te-
lefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.
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.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

SERIA 1
Viitorul Dobridor - Viitorul Vârtop 4-2, Vâ-

nãtorul Desa - Poiana Mare 1-6, Fulgerul Ma-
glavit - Victoria Pleniþa 4-5, Flacãra Moþãþei -
Ciupercenii Vechi 5-0, Galicea Mare - Voinþa
Caraula 5-1. Meciurile Avântul Giubega - Ciu-
percenii Noi ºi Unirea Vela - Avântul Rast nu s-
au jucat.

Clasament: 1. Poiana Mare 16p, 2. Pleniþa
15p,  3. Moþãþei 13p, 4. Rast 13p, 5. Ciuperce-
nii Noi 9p, 6. Galicea Mare 9p, 7. Giubega 8p,
8. Maglavit 7p, 9. Dobridor 7p, 10. Ciupercenii
Vechi 6p, 11. Desa 4p, 12. Vela 3p, 13. Caraula
3p, 14. Vârtop 0p.

SERIA 2
Recolta Urzicuþa - Dunãrea Negoi 5-4, Tri-

umf Bârca - Unirea Goicea 1-1, Gloria Catane -
Mãceºu de Sus 2-7, Viitorul Giurgiþa - Siliºtea
Crucii 3-0, Progresul Cerãt a stat, Seaca de
Câmp - Dunãrea Gighera 13-1, Mãceºu de Jos
– Aktiv Padea 6-0, Fulgerul Întorsura - Progre-
sul Bãileºti 3-4.

Clasament: 1. Goicea 16p, 2. Bãileºti 15p, 3.

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

SERIA 3
Unirea Tâmbureºti - ªtiinþa Celaru 8-3, Ful-

gerul Mârºani - Avântul Daneþi 4–0, Viitorul
Gângiova 8-2, Avântul Dobreºti - Ajax Dobro-
teºti 3-4, Amãrãºtii de Sus - Amãrãºtii de Jos
2-1, Viitorul Gângiova - Tricolor Dãbuleni 1-4,
Apele Vii - Viitorul Sadova 3-2, Victoria Cãlã-
raºi - AS Rojiºte 1-7.

Clasament: 1. Dobroteºti 15p,  2. Sadova 13p,
3. Celaru 12p, 4. Amãrãºtii de Sus 12p, 5. Dã-
buleni 10p, 6. Rojiºte 10p, 7. Apele Vii 10p, 8.
Tâmbureºti 9p, 9. Amãrãºtii de Jos 9p, 10.
Mârºani 9p, 11. Dobreºti 9p, 12. Daneþi 3p,
13. Cãlãraºi 1p, 14. Gângiova 0p.

SERIA 4
Viitorul Coºoveni - Sporting Leu 2–5, Lu-

ceafãrul Popânzãleºti - Voinþa Puþuri 5-2, Pro-

gresul Mischii - Unirea Câmpeni 2-2, Atletico
Zãnoaga - Arena Preajba 3-1, Progresul Cas-
tranova - Flacãra Drãgoteºti 3-2, Viitorul Teasc
- Viitorul Ghindeni 8-2, Avântul Pieleºti - Viito-
rul 2 Cârcea 1-1.

Clasament: 1. Leu 18p, 2. Cârcea 13p, 3.
Castranova 13p, 4. Zãnoaga 13p, 5. Mischii
10p, 6. Popânzãleºti 9p, 7. Câmpeni 8p, 8.
Preajba 7p, 9. Ghindeni 7p, 10. Drãgoteºti 7p,
11. Coºoveni 4p, 12. Teasc 4p,13. Pieleºti 3p,
14. Puþuri 3p.

SERIA 5
Fortuna Craiova - Viitorul Craiova 2-3, Voinþa

Raznic - AS Greceºti 8-1, AS Pietroaia - Vultu-
rul Cernãteºti 2-4, Jiul Breasta - Valea Fântâni-
lor 3-2, AS Scaeºti - Rapid Potmelþu 6-3, ªtiin-
þa Calopãr - Inter Secui 1-0, Avântul Þuglui -
Voinþa Belcin 0-0.

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

Africa de Sud – SUA,
Cupa Mondialã la rugby –
ora 18.45 (Digisport 2)

Namibia - Georgia -

Cupa Mondialã la rugby –
ora 22 (Digisport 2)

HCM Minaur Baia Mare
- CSM Focsani – Liga
Naþionalã masculinã de
handbal – ora 18 (Digis-
port 4)

Meshkov Brest - Natur-
house La Rioja – Liga

Campionilor la handbal
masculin – ora 20 (Digis-
port 4)

Rhein Neckar Lowen –
THW Kiel – Bundesliga,
handbal masculin, ora 20
(Dolcesport 2)

Bãlgrãdean – La gol , la
ºutul în barã al lui Gomelt a avut
noroc sã-I sarã mingea în braþe,
iar la ºutul lui Beleck din partea
secundã a intervenit execlent. Pre-
staþie bunã a cãpitanului Craiovei.

Achim – A avut o evoluþie
bunã în apãrare, dar ezitã de multe
ori sã depãºeascã jumãtatea tere-
nului, nu vine la învãluire nici când
echipa trebuie sã atace, sã creeze
superioritate în flanc. A avut spa-
þiu pe final pentru un ºut, dar i-a
fost blocat de Goian, cu mâna.

Popov – Atitudine exemplarã,
a luptat pentru fiecare minge, a de-
posedat excelent, au fost ºi douã
faze în care a fost depãºit pe vite-
zã, punctul lui nevralgic.

Acka – Nu se dezlipesc ghi-
nioanele de stoperii Craiovei, ivo-
rianul s-a accidentat iar, pentru a
treia oarã în acest sezon. Încasa-
se deja un galben din startul jocu-
lui ºi ar fi avut mari probleme cu
Beleck.

Vãtãjelu – Dupã câteva me-
ciuri bune, a venit iar unul în care
fundaºul stânga al Craiovei a gafat
în apãrare. Accidentarea lui Acka
ºi-o poate asuma, dupã ce a în-
cercat inexplicabil sã dribleze trei
adversari la 30 de metri de poarta
proprie, cu doar un coechipier în
spate. N-a avut replicã nici la lovi-
tura liberã din care gazdele au mar-
cat, Jakolis centrând de lângã el.
Are totuºi meritul centrãri de la
golul egalizator ºi al câtorva urcãri
eficiente.

Ivan – A fost din nou cel mai
periculos jucãtor al Universitãþii.
El a avut cele 3 ocazii ale Craio-
vei pânã la golul egalizator. Pe lân-

Marcatorii fãcuserãMarcatorii fãcuserãMarcatorii fãcuserãMarcatorii fãcuserãMarcatorii fãcuserã
un meci slab în Gruiaun meci slab în Gruiaun meci slab în Gruiaun meci slab în Gruiaun meci slab în Gruia

Rocha ºi Dumitraº n-au avut o prestaþie solidã înainte
de a înscrie, în timp ce Mateiu ºi Ivan au confirmat

ºi în meciul de la Cluj sezonul bun pe care-l parcurg

Sport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TV

gã ºut ºi joc aerian excelente, a
demonstrat ºi o viziune bunã a jo-
cului, oferind câteva pase filtran-
te utile, intrã foarte bine în com-
binaþii.

Kay – La început, pe faza de
construcþie era unul dintre cei fun-
daºi, iar pe apãrare avansa pentru
a crea superioritate la mijloc. Dupã
ieºirea lui Acka a fãcut pereche
cu Popov în centrul defensivei ºi
i-a cedat rolul sãu din primele 20
de minute lui Dumitraº. La faza
golului gazdelor a fost expus, dar
a ºi greºit. A provocat lovitra li-
berã, dupã ce fost nevoit sã faul-
teze ca urmare a pasei greºite a
lui Dumitraº ºi Belek i-a luat faþa
nepermis în careu la gol. A avut o
ºansã de a marca la o loviturã de
colþ, dar a trimis cu capul peste
poartã. Având galben, a cam ris-
cat exagerândcu protestele ºi dis-
putele cu adversarii.

Mateiu – Nu s-a remarcat în
mod deosebit, dar a fost acelaºi
jucãtor indispensabil la centru. Are
meritul assist-ului la golulo victo-
riei, el retrimiþând mingea în careu
în zona în care se aflau Curelea ºi
Dumitraº.

Bãluþã – A avut câteva incur-
siuni bune, dar când ajunge într-o
zonã favorabilã parcã nu ºtie ce sã
mai facã, este neinspirat la ultima
pasã sau la finalizare. A þinut prea
mult mingea uneori, s-a complicat
în faze în care trebuia sã paseze.

Nuno Rocha – A fost unul
dintre cei mai slabi jucãtori ai Cra-
iovei. Finalul l-a salvat, fiind la lo-
cul potrivit pentru centrarea lui
Vãtãjelu, deviatã de Ivan. Incredi-
bilã ratarea care a precedat golul

al doilea, când a reluat în barã de
la un metru.

Bawab – Un alt meci modest
al iordanianului. Pierde multe
mingi, se implicã în faze fãrã vii-
tor, încetineºte fazele. A dat totuºi
câteva pase utile. ªi-a bãtut joc de
lovitura liberã de la 18 metri pe care
tot el o obþinuse.

Dumitraº – Folosit pe un

post nou pentru el, cel de mijlocaº
la închidere, nu prea s-a descur-
cat, a greºit multe mingi, n-a legat
jocul aºa cum era nevoie. Din gafa
lui s-a nãscut ºi faza deschiderii
scorului de cãtre gazde. Are mare-
le merit însã de a fi marcat golul
victoriei, în prelungiri. Este al doi-
lea fundaº care înscrie pentru Uni-
versitatea într-un an ºi jumãtate de

Liga I, dupã Vãtãjelu.

Curelea – Introdus la 1-1,
pentru 8 minute, a fost destul de
activ. Bine cã nu l-a încurcat pe
Dumitraº la gol, deºi îi venea ºi lui
mingea foarte bine pentru un ºut
decisiv.

Bancu – A intrat la 2-1, doar
pentru a mai trece timpul.
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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

.

Profitând de întreru-
perea campionatului
pentru douã sãptãmâni,
ca urmare a meciurilor
internaionale inter-ãri,
alb-albaºtri au avut li-
ber pânã astãzi, iar de
mâine vor pleca într-un
stagiu de pregãtire cen-
tralizatã în staiunea vâl-
ceanã Govora. Semi-
cantonamentul se va
desfã’ura de joi pânã
duminicã. „Chiar dacã
suntem pe val, aceastã
pauzã competiionalã
este binevenitã. Princi-
palul obiectiv este acela de a recupe-
ra jucãtorii care vin dupã accidentãri,
astfel încât la reluarea campionatului
sã avem tot lotul valid“ spune antre-
norul Emil Sãndoi. Se încearcã ºi sta-
bilirea unui meci amical cu o echipã
de ligã infeioarã la finalul sãptãmânii.
Totuºi, echipa din Bãnie a avut ocazia
de a disputa un joc de verificare con-
tra formaþiei care a provomovat anul
acesta în Serie A, FC Carpi, dar din
cauza faptului cã lotul este destul de
restrâns numeric, oferta a fost respin-
sã. “Am declinat oferta, pentru cã
avem un lot subþire ºi nu ºtiam exact
situaþia jucãtorilor pasibili de convo-
care la echipele naþionale. Îi avem ple-
caþi pe Zlatinski ºi Ivan. Dupã pãrerea
mea ar trebui sã avem jucãtori convo-
cai ºi la naþionala mare, fiindcã Bãl-
grãdean, Vãtãjelu sau Mateiu au avut
un tur de campionat bun. Mai sunt
Rocha ºi Kay, care ar fi trebuit sã ple-
ce la naþionala Insulelor Capului Ver-
de. Mai avem jucãtorii accidentaþi. În
aceste condiþii ar fi trebuit sã apelãm

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora

Universitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzãUniversitatea refuzã
Carpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazãCarpi ºi se refugiazã

la Govorala Govorala Govorala Govorala Govora
Din cauza lotului destul de restrâns numeric ºi a absenþelor, echipa din
Bãnie n-a dat curs invitaþiei clubului din Serie A pentru un meci amical

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

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XIII-a
FC Voluntari – Concordia 1-1
Au marcat: Maftei 7 / Giurgiu 64 – pen.
Pandurii – Viitorul 1-0
A marcat: Achim 49 - autogol.
Dinamo – Astra 0-1
A marcat: Teixeira 83.
CSMS Iaºi – Steaua 1-2
Au marcat: Vasile Gheorghe 89 / Chipciu 48, Tahar 79.
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.
Petrolul – ACS Poli 1-1
Au marcat: Velasco 72 / Llorente 69.

la ºapte opt jucãtori de la echipa a
doua ºi sã jucãm cu o echipã de Serie
A. În afarã de asta, nu aº fi vrut sã-I
forþãm nici pe jucãtorii care au fost
integraliºti în acest sezon, aºa cã am
fost nevoiþi sã renunþãm la acest ami-
cal. Dacã am fi avut un lot numeros,
precum în sezonul trecut, de 29-30 de
jucãtori, probabil cã am fi da curs in-
vitaþiei, fiindcã ar fi fost o experienþã
bunã pentru noi”, a declarat Emil Sãn-
doi la DigiCraiova.

Înfiinþatã în 1909 ºi refondatã în
2000, FC Carpi este echipa din oraºul
cu acelaºi nume din regiunea Emilia-
Romagna (70.000 de locuritori) ºi a
promovat la finalul stagiunii trecute
pentru prima datã în Serie A, câºti-
gând campionatul ligii secunde. Cei
mai cunoscuþi jucãtori ai echipei emi-
liene sunt foºtii internaþionali italieni
Marco Borriello ºi Cristiano Zaccar-
do.  Carpi se aflã dupã 7 etape pe
locul 17 în Serie A, cu 5 puncte.

COSMIN STAICU


