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De la luarea zãpezii pânã la cãderea brumei, cele aproape 4.000
de gospodãrii nu cunosc alt freamãt decât “al muncii”, al grãdi-
nãritului migãlos ºi profesionist.
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18.278.045 – numãrul
de alegãtori  din Registrul
electoral la 5 octombrie

Numãrul de cetãþeni cu drept de vot
înscriºi în Registrul electoral la data de 5
octombrie este de 18.278.045, cu 610 mai
mulþi faþã de ultima informare publicã rea-
lizatã de Autoritatea Electoralã Permanen-
tã (AEP) pe aceastã temã, în data de 4
septembrie, când numãrul alegãtorilor era
de 18.277.435. Potrivit unui comunicat
remis, ieri, Agerpres, diferenþele apar ca
urmare a operaþiunilor curente efectuate
de primari în Registrul electoral aferent
unitãþilor administrativ-teritoriale condu-
se de aceºtia. Registrul electoral este un
sistem informatic naþional de înregistrare
ºi actualizare a datelor de identificare a
cetãþenilor români cu drept de vot ºi a
informaþiilor privind arondarea acestora
la secþiile de votare. El este structurat pe
judeþe, municipii, oraºe, comune, pentru
cetãþenii români cu domiciliul sau reºe-
dinþa în þarã. Persoanele autorizate sã efec-
tueze operaþiuni în Registrul electoral
cuprinzând cetãþenii români cu domiciliul
sau reºedinþa în þarã sunt primarii sau
persoanele desemnate de aceºtia, prin
dispoziþie, conform legii.

Copiii din familiile defavorizate
ar putea primi tichete de 50
de lei pentru a merge la grãdiniþã

Deputaþii au adoptat proiectul care pre-
vede acordarea de tichete în valoare de 50
de lei pentru copiii din familiile defavorizate
pentru a stimula participarea acestora la în-
vãþãmântul preºcolar, 11.000 de copii urmând
sã beneficieze de aceastã mãsurã, iar costu-
rile ridicându-se la 39 milioane lei. Deputaþii
au adoptat proiectul cu 289 voturi “pen-
tru”, unul împotrivã ºi 5 abþineri. Proiectul a
fost iniþiat de parlamentari ALDE, printre
care ºi ministrul Daniel Constantin. Finan-
þarea acordãrii stimulentului educaþional se
va face din bugetul de stat prin sume defal-
cate din TVA alocate prin bugetele locale
cu aceastã destinaþie. Tichelele se emit de
unitãþile autorizate de Ministerul Finanþe-
lor. Valoarea nominalã a tichetelor se rapor-
teazã la indicele social de referinþã ºi este de
0,1 IRS, adicã 50 de lei. Din aceste tichete se
vor putea cumpãra produse alimentare, de
igienã, îmbrãcãminte ºi rechizite. Potrivit pro-
iectului, 11.000 de copii ar urma sã benefi-
cieze de aceste tichete de la 1 ianuarie 2016,
efortul bugetar fiind de 39 milioane de lei
pentru anul viitor. Camera Deputaþilor este
for decizional, legea urmând sã fie transmi-
sã spre promulgare.

Senatul a aprobat, în ºedinþa plenului
de ieri, propunerea legislativã privind
promovarea demnitãþii umane ºi toleran-
þei faþã de diferenþele de grup, iniþiatã
de Liviu Dragnea (PSD), potrivit cãreia
defãimarea socialã se pedepseºte cu
amendã de la 1.000 lei pânã la 60.000
lei. “Defãimarea socialã constituie con-
travenþie ºi se sancþioneazã cu amendã
de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacã vizea-
zã o persoanã fizicã, respectiv amendã
de la 2.000 lei la 60.000 lei, dacã discri-
minarea vizeazã un grup social”, se aratã
în propunerea de lege.

Propunerea vizeazã ºi înfiinþarea, în
cadrul Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii, a Departamentului pentru Promo-
varea Demnitãþii Umane ºi Toleranþei. Departa-
mentul are ca atribuþii sã aplice sancþiunile con-
travenþionale persoanelor fizice ºi juridice care
discrimineazã social, sã elaboreze Ghiduri de
bune practici în materie, sã verifice implemen-
tarea mãsurilor de promovarea a demnitãþii
umane, dar ºi sã asigure asistenþã de specialita-
te. Departamentul va fi condus de vicepreºe-
dintele Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii, iar numãrul maxim de posturi este
zece, “exclusiv posturile aferente cabinetului vi-
cepreºedintelui Consiliului Naþional pentru Com-
baterea Discriminãrii”.

Potrivit propunerii de lege, persoana care se
considerã vizatã de defãimarea socialã poate
formula, în faþa instanþei de judecatã, o cerere
pentru acordarea de despãgubiri ºi restabilirea
situaþiei anterioare defãimãrii sociale sau anula-
rea situaþiei create prin discriminare. “Toleran-
þa este garantatã pentru orice grup social, în
condiþiile în care nu se aduce atingere drepturi-
lor ºi libertãþilor fundamentale prevãzute în

Guvernul acordã un sprijin
umanitar Republicii Serbia, în
valoare de aproximativ un mili-
on de lei, pentru gestionarea si-
tuaþiei de crizã din domeniul imi-
graþiei, anunþã un comunicat al
Executivului remis, ieri, Ager-
pres. Potrivit sursei citate, mã-
sura survine cererii de asistenþã
formulate de autoritãþile sârbe

Curtea de Apel Bucureºti l-a condamnat,
ieri, pe fostul ministru al Agriculturii Stelian
Fuia la patru ani de închisoare cu executare,
pentru abuz în serviciu în cazul vânzãrii unor
imobile ale Staþiunii de Cercetare a Plantelor
Medicinale Fundulea, prejudiciul fiind de peste
1,6 milioane de lei. Instanþa a mai dispus ca
lui Fuia sã îi fie interzise mai multe drepturi
civile, pe o perioadã de patru ani dupã execu-
tarea pedepsei. În acelaºi dosar, Daniel State,
cumnatul lui Fuia, asociat la SC Procera Agro-
chemicals, Dragoº Alin Paraschivoiu, direc-
tor la o societate specializatã în agriculturã,
ºi executorul judecãtoresc Constantin Opri-
ºan au primit pedepse de câte trei ani de în-
chisoare, pentru complicitate la abuz în ser-
viciu. Judecãtorii au mai dispus confiscarea,
de la fiecare dintre cei patru inculpaþi, a su-
mei de 60.987,50 lei.

Curtea de Apel Bucureºtri a admis în par-
te acþiunea civilã formulatã de ANAF ºi a
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Constituþia României”, se mai aratã în iniþiativa
legislativã. Aceastã prevedere nu se aplicã însã,
în cazul acþiunilor care contravin legii, sprijinã
sau finanþeazã terorismul, submineazã siguran-
þa naþionalã, urmãresc sau încurajeazã segre-
garea socialã, pun în pericol caracterul unitar
al statului sau sãnãtatea publicã, precum ºi în
cazul în care se încalcã drepturile ºi libertãþile
altor persoane care nu aparþin grupului social.

Propunerea social-democratului Liviu Drag-
nea vizeazã, totodatã, promovarea demnitãþii
umane ºi toleranþei ºi prin activitatea didacticã,
dar ºi la nivelul administraþiei publice ºi al func-
þionarilor publici. Astfel, cel puþin o datã pe an,
Guvernul va prezenta o analizã a stadiului im-
plementãrii mãsurilor privind promovarea drep-
turilor omului, demnitãþii umane ºi toleranþei faþã
de diferenþele de grup la nivelul administraþiei
publice, iar Consiliile judeþene ºi Consiliul Ge-
neral al Municipiului Bucureºti vor elabora,
anual, un plan privind implementarea acestor
mãsuri. “Concursurile pentru ocuparea func-
þiilor publice vacante, organizate ºi gestionate
conform legii, vor include evaluarea însuºirii

cunoºtinþelor în domeniul legislaþiei pri-
vind demnitatea umanã, combaterea dis-
criminãrii, egalitatea de ºanse ºi pro-
movarea toleranþei faþã de diferenþele
de grup”, se mai aratã în actul legisla-
tiv.

Liviu Dragnea a propus, de aseme-
nea, ca demnitatea umanã ºi toleranþa
sã fie promovate inclusiv prin mass-
media, Societatea Românã de Televi-
ziune ºi Societatea Românã de Radio-
difuziune urmând sã includã, în grila
lor de programe, emisiuni cu aceastã
tematicã, care vor reprezenta minimum
1% din totalul timpului de emisie. În
expunerea de motive, Liviu Dragnea

susþine cã toleranþa faþã de diferenþele dintre
grupurile sociale are “un rol vital pentru coe-
xistenþa diverselor grupuri sociale în cadrul unei
naþiuni, fãrã a afecta identitatea, valorile, istoria
ºi aspiraþiile acelei naþiuni”.

Social-democratul precizeazã faptul cã ini-
þiativa sa de lege vine în completarea legislaþiei
comunitare în materie, fiind inspiratã de “Con-
venþia Cadru Europeanã pentru promovarea
Toleranþei ºi Combaterea Intoleranþei”, “propusã
ca model pentru toate statele membre ale UE,
de cãtre Consiliul European al Toleranþei ºi Re-
concilierii”. “În cazul adoptãrii acestei propu-
neri legislative, România ar fi primul stat mem-
bru al UE care ar promova acest model pro-ac-
tiv pentru asimilarea la nivelul societãþii româ-
neºti a principiilor ºi valorilor privind demnitatea
umanã ºi toleranþa faþã de diferenþe dintre gru-
purile sociale”, mai apreciazã deputatul PSD în
expunerea de motive. Legea are un caracter or-
dinar, iar Senatul a aprobat-o în calitate de primã
Camerã sesizatã, cu 52 de voturi “pentru”, 23
de voturi “împotrivã” ºi trei abþineri.

Fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia,
condamnat la 4 ani închisoare cu executare

dispus restituirea în naturã ºi reintrarea sta-
tului în posesia imobilelor ce au fãcut obiec-
tul executãrii silite la data de 19 decembrie
2005, respectiv: un bloc de locuinþe ºi un
pavilion de cercetare, în acest din urmã caz
trebuind sã fie respectate drepturile celor care
le-au dobândit în baza hotãrârilor judecãto-
reºti. Instanþa a menþinut sechestrele asigu-
rãtorii puse de procurori pe imobile aflate în
proprietatea celor patru, precum ºi asupra
sumelor de bani existente în conturile ban-
care ale acestora, pânã la concurenþa sumei
de 60.987,50 lei pentru fiecare inculpat. De-
cizia nu este definitivã ºi poate fi contestatã
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. În fe-
bruarie 2012, Stelian Fuia, atunci deputat ºi
preºedinte al PDL Cãlãraºi, era propus la con-
ducerea Ministerului Agriculturii, în Cabine-
tul Ungureanu. El a condus Ministerul Agri-
culturii din 9 februarie 2012 pânã la sfârºitul
lunii aprilie a aceluiaºi an.

Guvern: Ajutor umanitar pentru Serbia în contextul crizei refugiaþilor
cãtre Comisia Europeanã pentru
Ajutor Umanitar ºi Protecþie Ci-
vilã în contextul actual al pro-
blemei migranþilor.

“Ajutorul umanitar (...) con-
stã în urmãtoarele produse: câte
500 de paturi pliante ºi saltele; câte
1.000 de pãturi ºi feþe de pernã;
2.000 de cearºafuri; 2.500 de saci
de dormit. Acest ajutor va fi asi-

gurat de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor
Interne – Administraþia Naþiona-
lã a Rezervelor de Stat ºi Proble-
me Speciale, fiind preluat de la
unitãþile teritoriale de cãtre repre-
zentanþii Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã ºi pre-
dat la destinaþie reprezentanþilor
Ministerului Afacerilor Externe”,

anunþã Guvernul.
Autoritãþile române întreprind

demersurile necesare pentru ram-
bursarea procentualã de cãtre Co-
misia Europeanã a cheltuielilor de
transport extern efectuate de Ro-
mânia în vederea îndeplinirii ac-
þiunii umanitare, cheltuieli care nu
depãºesc însã 22.000 de lei, po-
trivit Executivului.
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MIRCEA CANÞÃR

Aderarea României la spaþiul Schen-
gen a fost din nou amânatã, fãrã expli-
caþii. Parisul a cerut ca acest subiect sã
nu fie introdus pe ordinea de zi a ºedin-
þei Consiliului “Justiþie ºi Afaceri In-
terne” (JAI), din aceastã sãptãmânã.
Faptul cã subiectul admiterii în Schen-
gen nu ajunge la vot ºi se “schimbã”
mereu opozanþii declaraþi pare surprin-
zãtor, mai ales cã, de aceastã datã, fron-
da ºi-o asumã Parisul, unde socialiºtii
sunt la putere. Anterior o fãcuse Olan-
da. Este adevãrat însã cã decizia aparþi-
ne tandemului Angela Merkel – Francois
Hollande, la mare voga la ora de faþã,
ieri exprimându-se împreunã, în Parla-
mentul European, despre integrarea eu-
ropeanã în contextul crizei. La 26 de ani
distanþã de momentul 27 noiembrie 1989,
când “Zidul Berlinului” se pregãtea de
prãbuºire, iar Francois Mitterand ºi can-
celarul german Helmut Kohl evocau vi-
itorul UE. ªi Francois Hollande ºi An-

gela Merkel au afirmat în discursurile
lor de câte 15 minute fiecare, în hemi-
ciclu, necesitatea ranforsãrii Europei în
faþa crizelor ºi extremismului. Crize ºi
tensiuni politice care acompaniazã, în
primul rând, valurile de refugiaþi ºi nu
permit deocamdatã alte decizii majore.
Criticat în ultimele sãptãmâni, tratatul
Schengen urmeazã sã permitã un regim
de azil comun, o politicã de imigraþie co-
munã, o gestionare unificatã a frontie-
relor. ªi nu sunt excluse corective la el.
Criza refugiaþilor, Ucraina, ameninþarea
teroristã, referendumul britanic pentru
apartenenþa la UE, situaþia economicã
neconcludentã, toate creeazã un context
politic insolit, care ar putea justifica
amânarea sine die a aderãrii României ºi
Bulgariei la Schengen. Angela Merkel,
cu popularitatea la cel mai scãzut nivel
în ultimii patru ani, din cauza chestiunii
refugiaþilor, aflatã în centrul dezbateri-
lor politice din Germania se vede con-

fruntatã ºi cu o neliniºte exprimatã pu-
blic de aripa bavarezã (CSU) ºi luni mi-
nistrul german de interne, Thomas de
Maiziere, a cerut fixarea unei limite a
numãrului de refugiaþi intraþi în þarã. Po-
trivit “Bild” autoritãþile germane se aº-
teaptã la primirea a 1,5 milioane de re-
fugiaþi, faþã de 800.000 estimaþi, o ci-
frã nici confirmatã, nici infirmatã de
ministrul german de interne. Lucrurile
rãmân, cum se spune, în ceaþã. Nu de
mult, Francois Hollande a cerut un par-
lament ºi guvern al zonei euro. Motorul
franco-german pare oficial în regulã, dar
doar la nivel declarativ, fiindcã în reali-
tate... Ostilã politicii cotelor de imigranþi
propusã de UE ºi susþinutã de Germa-
nia, Franþa a dorit o limitare a numãru-
lui de refugiaþi, o partajare a responsa-
bilitãþii cu restul membrilor UE, moment
în care Bucureºtiul a avut o reacþie “bâl-
bâitã”. Nu-i mai puþin adevãrat cã Ger-
mania rãmâne îngrijoratã de întârzierea

reformelor structurale, respectiv respec-
tarea disciplinei bugetare europene de
cãtre Franþa. Nici în chestiunea Siriei,
Francois Hollande ºi Angela Merkel, nu
împãrtãºesc aceleaºi puncte de vedere
privind viitorul preºedintelui sirian. Hol-
land se doreºte “dur”, în timp ce Ange-
la Merkel considerã cã Bashar al-Assad
poate face parte din soluþie. Instalarea
Rusiei în Siria, mai puþin criticatã de
Germania, în comparaþie cu Franþa ºi
alte þãri europene, constituie un alt teri-
toriu al neînþelegerilor. UE surmonteazã
o crizã de autoritate ºi punctul de vede-
re al euro-scepticilor cã “nu funcþionea-
zã” nu este departe de adevãr. Amâna-
rea României ºi Bulgariei la aderarea în
spaþiul Schengen, nu este altceva decât
expresia marginalizãrii celor “mici”, dar
ºi a faptului cã, atât la nivel diplomatic
cât ºi al miniºtrilor de interne, dialogul
Bucureºtiului cu omologii din UE, rãmâ-
ne din pãcate neconvingãtor.

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP)
a început verificarea unitãþilor ºcolare care
solicitã astfel de certificare. Este vorba de
Proiectul „E_sistem Calitate”, prin care se
cere certificarea instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar, pe întreg teritoriul Româ-
niei. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este parte din acest program, peste 100
de unitãþi cu personalitate juridicã fãcând
parte din acþiune.

Rapoartele anuale sunt obligatorii
Conform legislaþiei în vigoare, în tim-

pul evaluãrii periodice sunt obligatorii Ra-
poartele Anuale de Evaluare Internã(RA-

Începe campania de verificare în ceea ce priveºte acreditarea
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, peste 100 dintre acestea fiind
supuse unui astfel de control. Sunt cerute rapoartele de activitate pe
ultimii trei ani, realizarea acestora fiind obligaþie legalã. În cazul în
care nu s-a realizat acest lucru, pânã pe 15 octombrie cei direct res-
ponsabili mai pot introduce în sistemul informatic toate datele, de la

data respectivã fiind excluse alte devieri de la lege.

EI). „Rapoartele anuale sunt obligatorii,
data de 14 octombrie fiind cea în care
aplicaþia electronicã se închide automat.
În cazul în care, pentru anul 2014, nu a
fost generat programul, în Platforma
electronicã destinatã 2015/2016 se poate
intra, tot pe site-uri, dupã 15 octombrie,
pe paginile fiecãrei ºcoli”, a precizat prof.
Janina Vaºcu, inspector ºcolar general
adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

Peste 140 de entitãþi ºcolare
vor fi verificate

Programul de evaluare este unul amplu
ºi trebui parcurs de toþi managerii de insti-

tuþii de învãþãmânt.
„Fiecare director de
ºcoalã evaluatã va
primi, cu douã zile îna-
intea verificãrii, Agen-
da referitoare la acþiu-
nea de control. Sunt
cuprinse mai multe ac-
tivitãþi, de la discuþii
cu cadrele didactice ºi
cu pãrinþii, pânã la ac-
tivitãþi care se referã la
activitatea educaþiona-
lã.Vor fi ºi chestionare
on-line, iar rezultatul
acestora va viza pro-
gresul pregãtirii elevi-
lor.În puþine cuvinte,
este vorba despre o
verificare externã a uni-
tãþilor ºcolare, necesa-
rã acreditãrii de cãtre
ARACIP. În Dolj, sunt
145 de structuri cu
personalitate juridicã
supuse acestui pro-
ces”, a completat Ja-
nina Vaºcu.

CRISTI PÃTRU

În aceastã toamnã, Direcþia Sil-
vicã Craiova are planuri mãreþe,
conforme cu ceea ce are în subor-
dine. „Avem în plan împãdurirea a
peste 200 ha de teren forestier, pro-
prietate publicã a statului, ºi peste
100 ha de regenerare, cu acelaºi re-
gim juridic al terenului. Ne vom axa
pe zonele cu deficienþe – Calafat,
Poiana Mare, Sadova  etc., practic
din Lunca Jiului ºi Lunca Dunãrii”,
a precizat ing.  Silviu Nuþã, direc-
tor al Direcþiei Silvice Craiova.
Acesta a mai precizat cã instituþia
pe care o conduce va participa ac-
tiv, dacã i se va cere concursul, în
„Plantãm! Îngrijim! Împãdurim!”,
un program pus în aplicare, înce-
pând cu 14 noiembrie, de mai mul-
te ONG-uri. „ªtim despre proiect,
dar noi nu punem la dispoziþie de-
cât puieþii, ºi numai la solicitarea
instituþiilor ºcolare, cu care, ºi pânã
acum, am colaborat foarte bine. Deo-
camdatã, nu au sosit cereri oficiale, dar,
atunci când vor ajunge, vom acorda tot

Peste 300 ha pregãtite pentru împãduriri

sprijinul nostru, fiindcã revitalizarea fon-
dului forestier este în beneficiul tuturor”,
a mai spus Silviu Nuþã.

CRISTI PÃTRU

Peste 15.000 de elevi din învãþãmântul
de stat sunt beneficiari de alocaþii de sus-
þinere a familiilor din partea statului, aºa
cum prevede legislaþia din domeniu. „Sunt
datele, care, la aceastã orã, sunt centrali-

zate la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Fiecare copil primeºte, din partea autori-
tãþilor, o subvenþie, ºi vorbim de cei care
provin din familii cu situaþie economicã
aflatã la limita subzistenþei. Dar benefi-

ciarii trebuie sã þinã cont
de mai multe prevederi
legislative. Astfel, cei
care au pânã în 15 ab-
senþe nemotivate vor
avea alocaþia diminuatã,
iar cei care depãºesc 20
de absenþe nu vor mai
primi acest ajutor, de
aceea îi rugãm pe pãrinþi
sã-i verifice pe copii ºi
sã se intereseze de situa-
þia ºcolarã a acestora”, a
spus prof. Linica Paºa,
inspector în cadrul In-
spectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

A început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilorA început sesiunea acreditãrilor

Peste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijinPeste 15.000 de elevi doljeni primesc alocaþii de sprijin
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, ieri, cererea de
extrãdare a femeii de origine tur-
cã, Zulfiye Bilgin, arestatã luna tre-
cutã întrucât era datã în urmãrire
internaþionalã fiind suspectatã de
acte de terorism pe teritoriul aces-
tui stat: „Constatã cã nu sunt în-
deplinite condiþiile pentru extrã-
dare. Respinge cererea de extrã-
dare formulatã de autoritãþile
judiciare din Republica Turcia –
Procuratura Generalã Republica-

Poliþiºti de la structurile de
poliþie rutierã, ordine publicã,
investigaþii criminale, dar ºi
„mascaþi” de la Serviciul de
Acþiuni Speciale au împânzit
strãzile din Craiova, în noaptea
de marþi spre miercuri, în ca-
drul unei razii vizând preveni-
rea ºi combaterea faptelor cu
violenþã, dar ºi depistarea, iden-
tificarea ºi tragerea la rãspun-
dere a celor care încalcã pre-
vederile legale sau comit infrac-
þiuni la regimul circulaþiei rutie-
re, astfel urmãrindu-se preve-
nirea ºi combaterea evenimen-
telor rutiere negative.

Oamenii legii au fãcut verifi-
cãri ºi controale în 12 locuri ºi

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, contestaþiile formula-
te de Marian Pencea, de 34 de ani,
din Craiova, Gyunel Sergeev Yosi-
fov, de 29 de ani, cetãþean bulgar,
ºi Ionela Claudia Pencea, de 30 de
ani, din Craiova, sora lui Marian ºi
concubina bulgarului, împotriva
hotãrârii prin care Judecãtoria Cra-
iova le-a menþinut arestarea pre-
ventivã, astfel cã rãmân, în conti-
nuare, în spatele gratiilor: „Respin-
ge contestaþia formulatã de incul-
paþii Pencea Marian, Pencea Io-
nela Claudia ºi Yosifov Gyunel
Sergeev împotriva încheierii din
data de 01.10.2015 a Judecãtoriei
Craiova. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã din 07.10.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj.

În hotãrârea din 1 octombrie
a.c., magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au dispus ºi începerea jude-
cãrii procesului în care cei trei sunt
acuzaþi de tâlhãrie calificatã dupã
ce, în urma analizãrii dosarului în
procedura de camerã preliminarã
s-a constatat legalitatea sesizãrii
instanþei cu rechizitoriul nr. 7081/
P/2015 al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, a administrã-
rii probelor ºi a efectuãrii actelor
de urmãrire penalã.

Judecãtorii craioveni au respins cererea de extrãdareJudecãtorii craioveni au respins cererea de extrãdareJudecãtorii craioveni au respins cererea de extrãdareJudecãtorii craioveni au respins cererea de extrãdareJudecãtorii craioveni au respins cererea de extrãdare
cãtre Tcãtre Tcãtre Tcãtre Tcãtre Turcia a femeii suspectatã de acte de terorismurcia a femeii suspectatã de acte de terorismurcia a femeii suspectatã de acte de terorismurcia a femeii suspectatã de acte de terorismurcia a femeii suspectatã de acte de terorism
Curtea de Apel Craiova a respins, ieri,

cererea de extrãdare a femeii de origine
turcã, Zulfiye Bilgin, suspectatã de acte
de terorism pe teritoriul acestei þãri, ares-
tatã luna trecutã. Femeia, având asupra
sa un paºaport belgian ºi legitimaþie din
care rezulta cã este jurnalistã în Belgia,
a încercat sã iasã din România pe la Punc-

tul de Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat, pe 14 septembrie a.c., însã poliþiºtii
bulgari au sesizat probleme la actele fe-
meii, astfel cã au oprit-o ºi au predat-o
poliþiºtilor de frontierã doljeni, conform
procedurilor. Belgia a confirmat cã femeia
este cetãþean belgian, iar judecãtorii cra-
ioveni au dispus ºi eliberarea ei din arest.

nã Tunceli, privind persoana so-
licitatã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Curþii de Apel Craiova,
hotãrârea nefiind însã definitivã. În
plus s-a revocat ºi mãsura arestã-
rii preventive dispusã faþã de fe-
meie pe 14 septembrie a.c. Asta
pentru cã autoritãþile belgiene au
confirmat faptul cã Zulfiye Bilgin
deþine cetãþenia belgianã.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã (STPF) Dolj, fe-

meia a fost reþinutã pe 14 septem-
brie la Punctul de Trecere a Fron-
tierei (PTF) Calafat. Ea a trecut
prin PTF Calafat, însã în partea
bulgarã, la controlul de frontierã,
poliþiºtii au sesizat cã ceva nu este
în regulã cu actele ei – prezentase
un paºaport belgian ºi o legitimaþie
din care rezulta cã ar fi jurnalist la
un post de televiziune din aceeaºi
þarã –, aºa cã au returnat-o pe te-
ritoriul României. Poliþiºtii doljeni
de frontierã au fãcut verificãri în

bazele de date internaþionale, au
constatat cã o persoanã cu sem-
nalmentele sale ºi cu acelaºi nume
de familie era data în urmãrire de
statul turc pentru suspiciunea de

terorism, astfel cã au reþinut-o. A
fost solicitat un echipaj de la IPJ
Dolj care a preluat-o ºi a prezen-
tat-o Curþii de Apel Craiova, care
i-a emis mandat de arestare.

Autorii tâlhãriei din Cimitirul
Ungureni, menþinuþi dupã gratii

Cei doi craioveni, frate ºi sorã, împreunã cu bulgarul cu care au tâlhãrit un
cetãþean francez, pe care l-au atras în cimitirul Ungureni din Craiova, rãmân în
spatele gratiilor, conform deciziei de ieri a Tribunalului Dolj. În plus, pe fond,

Judecãtoria Craiova a dispus începerea procesului împotriva celor trei,
acuzaþi de tâlhãrie calificatã, dupã ce judecãtorul de camerã preliminarã a

constatat legalitatea rechizitoriului ºi a tuturor probelor administrate în cauzã.
Urmãtorul termen de judecatã este stabilit pe 15 octombrie a.c.

Reamintim cã cei trei au fost
trimiºi în judecatã pe 11 august
a.c. pentru tâlhãrie calificatã, res-
pectiv complicitate la tâlhãrie cali-
ficatã. Victimã le-a cãzut cetãþea-
nul francez Joel Charles Wetzel, de
56 de ani, îndrãgostit de Ionela
Pencea, care a venit pânã la Craio-
va sã o revadã. Femeia l-a plimbat
prin Parcul „Nicolae Romanescu”,
apoi l-a atras în Cimitirul Ungureni,
unde aºteptau fratele ei, Marian
Pencea, ºi concubinul, Gyunel Ser-
geev Yosifov, care l-au bãtut ºi l-
au lãsat fãrã bani ºi fãrã acte: „In-
culpata Pencea Ionela Claudia, în
data de 30.07.2015, în jurul orei
23.00, a condus persoana vãtãma-
tã, cetãþean francez, în Cimitirul
Ungureni din municipiul Craiova,
unde inculpaþii Pencea Marian ºi
Yosifov Gyunel Sergeev au exerci-
tat acte de violenþã asupra aces-
tuia, lovindu-l cu pumnii ºi picioa-
rele la nivelul feþei ºi trunchiului,
provocându-i leziuni ce au necesi-
tat unu numãr de 25 de zile de în-
grijiri medicale pentru vindecare
ºi au sustras de la acesta suma de
2.840 euro, portofelul cu acte de
identitate ºi un telefon mobil”, au
reþinut procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova în sar-
cina inculpaþilor.

Razie de noapte pe
strãzile din Craiova

O razie de amploare a fost
organizatã în noaptea de marþi
spre miercuri, în Craiova,
pentru prevenirea faptelor
antisociale, dar ºi a evenimen-
telor rutiere. Peste 400 de
autoturisme au fost oprite în
trafic pentru verificãri, iar în
urma abaterilor constatate,
poliþiºtii au întocmit douã
dosare penale, au aplicat 52 de
amenzi, în valoare de peste
15.600 lei ºi au reþinut patru
permise de conducere.

medii cunoscute cu risc crimi-
nogen, fiind verificate peste 400
autoturisme. Au fost legitimate
aproximativ 550 persoane, fiind
constatate douã infracþiuni, ca-
zuri în care poliþiºtii au întoc-
mit dosare penale în conformi-
tate cu prevederile legale. În
plus, au fost constatate ºi 52 de
încãlcãri de naturã contraven-
þionalã a legislaþiei în vigoare,
pentru care au fost aplicate
amenzi de peste 15.600 lei. De
asemenea, au fost reþinute în
vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 4 permise de

conducere, iar 3 certificate de
înmatriculare au fost retrase.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, cele douã dosare penale s-
au întocmit pe numele a douã
persoane prinse în trafic, la vo-
lan, deºi aveau permisele de
conducere suspendate: este vor-
ba despre Cãtãlin R., de 48 de
ani, din municipiul Craiova, de-
pistat pe Calea Bucureºti, ºi de
Claudiu I., de 19 ani, din co-
muna Dobreºti, prins pe strada
„Matei Basarab” din municipiu,
ambii având suspendatã exerci-
tarea dreptului de a conduce au-
tovehicule pe drumurile publi-
ce. Tot în cadrul raziei a fost
depistat ºi Cornel R., de 32 de
ani, din comuna Podari, în timp
ce conducea un autoturism, pe
bulevardul „Nicolae Romanes-
cu” din Craiova, având o con-
centraþie alcoolicã de 0,17 mg/
l alcool pur în aerul expirat.
„Persoana în cauzã a fost sanc-
þionatã contravenþional ºi i s-a
reþinut permisul de conducere
în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce autovehicule
pe drumurile publice”, a preci-
zat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În conformitate cu programul
Autoritãþii Naþionale pentru Pro-
tecþia Consumatorilor privind te-
maticile de control pe trimestrul
al III-lea, în perioada 1-11 sep-
tembrie 2015 s-a desfãºurat de
cãtre Comisariatul Judeþean pen-
tru Protecþia Consumatorilor Dolj
o acþiune de control privind mo-
dul de respectare a prevederilor
legale, conformitatea ºi modul de
etichetare a produselor textile.

„S-a urmãrit respectarea cerin-
þelor privind denumirea fibrelor
textile, etichetarea corespunzãtoa-
re ºi marcarea compoziþiei fibroa-
se a produselor textile, norme

reglementate de Regulamentul
U.E. nr. 1007/2011”, ne-a preci-
zat Gheorghe Marinescu, co-
misar-ºef adjunct al Comisaria-
tului Judeþean pentru Protecþia
Consumatorilor Dolj.

„Etichetare” înseamnã ataºa-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Inspectorii Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Dolj au verificat câteva
zeci de comercianþi de produse textile. Legislaþia
în materie a fost, în cea mai mare parte a cazuri-
lor, nerespectatã. Motiv pentru care amenzile au

urcat la 28.000 de lei, iar opt operatori economici
au primit oprirea de la vânzare a mãrfurile necon-

forme în valoare de peste 10.000 de lei.

rea informaþiilor solicitate la pro-
dusul textil prin aplicarea unei
etichete; „marcare” reprezintã
indicarea informaþiilor solicitate
direct pe produsul textil de coa-
sere, brodare, imprimare, ºtan-
þare sau prin folosirea oricãrei
tehnologii de aplicare.

Eticheta trebuie
sã ne spunã totul
Inspectorii atrag atenþia cã pro-

dusele textile pot fi puse la dispo-
ziþie pe piaþã, numai cu condiþia
ca acestea sã fie etichetate, mar-
cate sau însoþite de documente

comerciale cu respectarea regu-
lamentului sus-menþionat. „Numai
produsele textile compuse în to-
talitate din aceeaºi fibrã pot fi eti-
chetate sau marcate drept
„100%”, drept „pure” sau drept
„integrale” ºi este interzisã utili-
zarea acestor termeni sau a unor

termeni similari pentru alte pro-
duse textile”, a punctat Gheorghe
Marinescu.

Un produs textil poate fi eti-
chetat sau marcat cu una dintre
denumirile menþionate în Anexa
III a Regulamentului U.E., cu con-
diþia ca acesta sã fie compus în
exclusivitate dintr-o fibrã de lânã,
care nu a fost anterior încorpo-
ratã într-un produs finit ºi nu a
suferit operaþiuni de filare sau pâs-
lire, altele decât cele necesare pen-
tru fabricarea produsului respec-
tiv, nici prelucrãrii sau utilizãrii,
care sã fi deteriorat fibra. Etiche-
ta oricãrui produs textil trebuie sã
mai cuprindã denumirea ºi pro-
centul din greutate al tuturor fi-
brelor care compun produsul în
ordine descrescãtoare

Producãtorul are
obligaþia etichetãrii,

cu o excepþie
Atunci când introduce pe piaþã

un produs textil, producãtorul asi-
gurã furnizarea etichetei sau a
marcajului ºi exactitatea informa-

þiilor conþinute de aceasta sau
acesta. De la aceastã regulã exis-
tã o singurã excepþie. Când pro-
ducãtorul nu îºi are sediul în U.E.,
importatorul asigurã furnizarea
etichetei sau a marcajului ºi exac-
titatea informaþiilor conþinute de
aceasta. Un distribuitor este con-
siderat producãtor în cazul în care
introduce pe piaþã un produs sub
denumirea sau marca sa, aplicã el
însuºi eticheta sau modificã con-
þinutul etichetei.

Buni de platã,
pentru cã nu tradus

în limba românã
Inspectorii C.J.P.C. Dolj cu mai

constatat cã etichetarea ºi marca-
rea în limba românã nu este res-
pectatã de unii comercianþi. Ast-
fel, la 4 operatori economici veri-
ficaþi: S.C. OZDAL IMPEX Cra-
iova, S.C. SOLACO IMPEX
S.R.L. Calafat, S.C. ELVIV S.R.L.
Craiova ºi S.C. HENG BIN S.R.L.
Craiova au fost gãsite la comer-
cializare produse textile (bluze, pi-
jamale, blugi), care nu aveau eti-
cheta cu datele de identificare ºi
caracterizare traduse în limba ro-
mânã. Faþã de cele constatate a
fost dispusã mãsura de oprire
temporarã a produselor textile în
valoare de 7.565 de lei ºi au fost
aplicate 4 amenzi contravenþiona-
le, în valoare de 8.000 de lei.

Amenzi totale
de 28.000 de lei

Urmãrind ºi alte abateri, in-
spectorii C.J.P.C. Dolj au con-

statat la 17 operatori economici
dintre cei verificaþi, cã informa-
rea consumatorilor a fost viciatã
prin neafiºarea preþului de vân-
zare, în mod vizibil, lizibil ºi într-
o formã neechivocã, uºor de ci-
tit. Astfel, în aceste cazuri au
fost aplicate 10 amenzi în valoa-
re de 10.000 de lei ºi 7 avertis-
mente. Astfel, S.C. H&M  Ma-
gazin Craiova avea la comercia-
lizare produse textile în valoare
de 3.219  de lei, care nu aveau
indicatã pe etichetã denumirea
produsului. Operatorul economic
a fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 5.000
de lei. O altã societate, S.C. HI-
MEL S.R.L. Craiova oferea la
vânzare produse textile în valoa-
re de 1.270 de lei, care nu aveau
indicatã pe etichetã denumirea
produsului ºi mãrimea. S-a dis-
pus mãsura de oprire temporarã
de la comercializare a produse-
lor textile, în valoare de 1.270 de
lei, ºi s-a aplicat sancþiunea aver-
tismentului.

La S.C. TOM TAILOR RE-
TAIL S.R.L. Magazin Craiova,
S.C. NING NING S.R.L. Craio-
va ºi S.C. PREÞURI PENTRU
TINE S.R.L. Craiova au fost gã-
site la comercializare produse
textile, care nu aveau precizate
pe etichetã denumirea ºi adresa
importatorului. Faþã de cele con-
statate a fost dispusã mãsura de
oprire temporarã de la comercia-
lizare a produselor textile în va-
loare de 1.743 de lei. Au fost apli-
cate 2 amenzi în cuantum de
5.000 de lei ºi 1 avertisment.

Numãr de operatori economici controlaþi: 30
Numãr de operatori economici cu abateri: 27
Valoare controlatã: 40.250 de lei
Valoare cu abateri: 27.461 de lei
Oprirea temporarã a comercializãrii: 8 cazuri /10.578 de lei
Numãr sancþiuni aplicate: 27, dintre care 10 au fost avertismente ºi 17

amenzi în valoare totalã de 28.000 de lei.

La nivel naþional au fost controlaþi 807 operatori economici. Valoa-
rea produselor controlate a fost de 4.876.455 lei. La 647 operatori
economici  din cei 807 controlaþi, reprezentând 80,17% s-au depis-
tat abateri de la prevederile legale. Valoarea produselor cu abateri a
fost de 1.828.375 lei.
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Politica mea Popescule, este
sã nu fac politicã.

OFF-uri

Vârsta medie a românilor care
fac infarct de miocard, care este
principala boalã care omoarã din
punct de vedere cardiovascular
pacienþii, este 58-59 de ani la bãr-
baþi ºi 65-67 de ani la femei. Fu-
matul este principalul factor de
risc pentru infarctul de miocard la

Medici: Fumatul – principalul factor de risc
pentru infarctul de miocard la populaþia tânãrã

Fumatul este principalul factor de risc
pentru infarctul de miocard la populaþia tâ-
nãrã din România, au atenþionat specialiº-
tii în cadrul dezbaterii “Despre fumat: de la
teorie la public”, organizatã de Societatea

Românã de Pneumologie. “60-65% din ro-
mâni mor din cauza bolilor cardiovasculare.
Acest procent nu s-a schimbat în ultimii 15-
20 de ani. Media Comunitãþii Europene este
de 48%.

populaþia tânãrã din România. Asta
însemnând cã de la 20 de ani un-
deva la 60 de ani fumatul este de
departe principalul factor de risc
pentru infarctul de miocard. Avem
peste 50.000 de pacienþi în regis-
tru, iar pacienþii care sunt sub 55
de ani dintre cei care fac infarct în
proporþie de 80-90% sunt fumã-
tori”, a declarat medicul Gabriel
Tatu Chiþoiu, preºedintele Asocia-
þiei Române de Cardiologie.

Fumãtorii mor cu aproximativ
10-15 ani înaintea

celor care nu fumeazã
Potrivit acestuia, fumãtorii mor

cu aproximativ 10-15 ani înaintea
celor care nu fumeazã. “Vârsta ar-
terelor celor care fumeazã este cu
10-15 ani mai mare decât vârsta
arterelor celor care au aceeaºi vâr-
stã biologicã, dar care nu fumea-
zã”, a afirmat medicul cardiolog.
La rândul sãu, preºedintele Socie-
tãþii Române de Hipertensiune Ar-
terialã, Maria Dorobanþu, a spus
cã de cele mai multe ori hiperten-
siunea arterialã se asociazã cu fu-
matul atunci când vine vorba de
cauza deceselor cardiovasculare.

“Cel mai tânãr pacient pe care
l-am avut cu infarct a fost de 28
de ani, dar am avut pacienþi ºi de
18 ani cu infarct de miocard.
Aceia erau consumatori de dro-
guri. Hipertensiunea arterialã este
responsabilã cam de 62% din to-
talul deceselor cardiovasculare.
De cele mai multe ori se asociazã
cu fumatul. Am constatat în urma
unor studii pe 2.000 de oameni cã
prevalenþa de hipertensiune este
de 40% din totalul adulþilor, dar,
din pãcate, aceºtia cumuleazã ºi
alþi factori de risc care duc la de-
cesele cardiovasculare, adicã în-
tre ei 20% sunt fumãtori. 1,4 mi-
lioane de hipertensivi sunt fumã-
tori, 19% diabetici, 2 milioane
sunt obezi, dislipidemici în pro-
porþie de 30%, aproape 2 milioa-
ne ºi ei. Fumatul este dublu la
bãrbaþi”, a spus medicul.

Prof. dr. Alexandru Rafila,
membru al Comitetului Permanent
al Biroului Regional OMS, a afir-
mat cã la nivelul Organizaþiei mon-
diale existã un plan de acþiune
pânã în anul 2025 în ceea ce pri-
veºte reducerea bolilor netransmi-
sibile, care prevede ºi o reducere

a prevalenþei fumatului în regiu-
nea europeanã a OMS cu 30%.

Iniþiativã legislativã privind
fumatul, semnatã

de peste 100 de parlamentari
Deputatul PSD Aurelia Cristea

a afirmat cã în Parlament existã o
iniþiativã legislativã privind fuma-
tul, care urmeazã sã fie pusã pe
ordinea de zi, propunere semnatã
de peste 100 de parlamentari ºi
susþinutã de mai multe organizaþii.

Preºedintele Societãþii Româ-
ne de Pneumologie, Florin Mihãl-
þan, a punctat cã numai o lege
“corectã” privind fumatul în spa-
þiile publice poate sã fie “o peda-
lã” pentru a scãdea numãrul fu-
mãtorilor. “Atitudinea se poate
schimba prin aceastã lege în care
mulþi dintre cei care fumeazã în-
cep sã stopeze fumatul, au aceas-
tã înclinaþie din ce în ce mai mult

sã solicite serviciile de consilie-
re. Pe de altã parte, ei încep sã
se gândeascã la faptul cã aceas-
tã situaþie este una favorabilã
pentru un moment pe care l-au
amânat”, a spus medicul.

El considerã cã o legislaþie bunã
în domeniu ar duce ºi la o redu-
cere a costurilor pentru sãnãtate.
“Unde se fumeazã, acele particu-
le treneazã indiferent cã este gea-
mul deschis ºi se face o aerisire
corespunzãtoare. Singura soluþie
de protecþie a populaþiei rãmâne
ca toate spaþiile publice sã fie fãrã
fumat. (...) Sunt câteva spitale
care au spaþii de fumat alocate,
dar este un vis pe care îl avem de
foarte mult timp ºi cred cã legea
ar putea corecta ºi aici. În mo-
mentul în care se taxeazã real þi-
gara, scade foarte mult prevalen-
þa fumatului”, a mai spus medicul
pneumolog.

Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate a
semnat contractul cost-volum-rezultat pen-
tru tratamentul fãrã interferon al hepatitei
cronice virale C ºi cirozei hepatice C, în baza
cãruia vor beneficia de tratament pacienþii
cu stadiul de fibrozã F4, comisiile consulta-
tive de specialitate ale Ministerului Sãnãtãþii
urmând a elabora criteriile de includere în
tratamentul fãrã interferon.

Potrivit CNAS, medicamentele vor putea
fi prescrise pentru pacienþii care îndeplinesc
criteriile de includere în tratament în baza
aprobãrii emise de Comisia de experþi pentru
afecþiuni hepatice de la nivelul Casei Naþiona-
le de Asigurãri de Sãnãtate. „În termen de
maximum 10 zile lucrãtoare, semnatarul con-
tractului va comunica CNAS lista laboratoa-
relor care vor efectua gratuit investigaþiile

Începând din aceastã lunã, Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate va
deconta o terapie nouã pentru pacienþii bolnavi de hepatitã C, tratamentul

fãrã interferon, urmând ca plata efectivã sã se facã numai în cazurile la care
se obþine rezultat medical. Prescrierea tratamentului ºi monitorizarea pacien-

tului se vor face de medici de specialitate din nouã centre: Bucureºti, Cluj,
Constanþa, Craiova, Iaºi, Sibiu, Târgu Mureº, Timiºoara, Oradea.

necesare a fi depuse la dosarul de aprobare a
tratamentului fãrã interferon. CNAS va posta
pe site lista acestor laboratoare. Dosarul în-
tocmit în vederea aprobãrii va fi depus la casa
de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în re-
laþie contractualã medicul de specialitate (pre-
scriptor/curant)”, precizeazã CNAS.

5.000 de pacienþi eligibili
Dosarul pacientului va conþine în mod

obligatoriu o serie de documente care se re-
gãsesc pe site-ul www.cnas.ro, la secþiu-
nea informaþii pentru asiguraþi – medicamente
– tratament fãrã interferon.  Tot la aceastã
secþiune, pe site-ul CNAS a fost publicat un
document adresat pacienþilor cu informaþii
utile privind modul de administrare a trata-
mentului fãrã interferon, precum ºi alte in-

formaþii privind investigaþiile necesare inclu-
derii în tratament.

Din primele estimãri, pe liste existã 5.000
de pacienþi eligibili, însã potrivit CNAS vor
fi trataþi toþi bolnavii care fac obiectul crite-
riilor medicale. Aceºtia vor fi investigaþi în
centrele universitare, iar tratamentul va fi
administrat acasã. Terapia fãrã interferon
reprezintã o speranþã pentru bolnavii care nu
au nicio altã alternativã în acest moment
pentru cã suferã de cirozã, gradul de fibro-
zã F4 ºi F3. Tratamentul, unul nou, diferit
de dubla terapie cu interferon, nu se poate
cumpãra individual de cãtre pacient, iar pro-
gramul susþinut de Casã se va derula pe du-
rata a cel puþin un an de zile.

Netratatã, hepatita provoacã
decesul pacientului

România este þara cu cea mai mare preva-
lenþã de hepatitã C – 3,2 la sutã ºi 4,4 la sutã
– hepatitã B din Europa. Practic, unul din 13
români are unul din aceºti viruºi. Acest lucru
ar însemna circa 600 de mii de persoane in-
fectate cu virus C în sânge, dar 85% au in-
fecþie activã, restul ºi-au eradicat virusul prin
propriile lor mijloace imunitare. Dubla tera-
pie, cea cu interferon, dureazã 48 de sãptã-
mâni, iar cea fãrã interferon – 12 sãptãmâni.
Pacientul care va intra în noua terapie va tre-

bui sã þinã cont sã respecte întocmai schema
de tratament. El va lua douã pastile pe zi timp
de 12 sãptãmâni. Are foarte puþine reacþii ad-
verse, în special renale. România a tratat anual
5.000 de bolnavi de hepatitã B ºi C, iar noile
tratamente oferã mult mai multe ºanse pacien-
þilor. Dupã trei luni de terapie, 90-95 la sutã din
cei care se trateazã cu aceste medicamente
au ºansa de a se vindeca definitiv de boalã.

Într-un studiu internaþional de prevalenþã
ºi estimare a nivelului de infecþie cu virusuri
hepatitice B ºi C, situaþia estimatã pentru
România la nivelul anului 2013 aratã cã un
numãr de 1.016.800 persoane ar fi infectate
cu virus hepatitic B ºi 635.500 de persoane
ar putea fi infectate cu virus hepatitic C.

În ceea ce priveºte cauzele, acestea sunt
multiple. Hepatita este asociatã cu consu-
mul de alcool, efectele secundare ale unor
medicamente sau toxine. Acestea pot gene-
ra hepatite sau pot agrava o hepatitã viralã.
Netratate, hepatitele virale se cronicizeazã ºi
duc la afecþiuni grave, precum ciroza ºi can-
cerul hepatic.

Anul trecut, Adunarea generalã a OMS
a adoptat o rezoluþie prin care se recunoaº-
te faptul cã hepatita C ºi hepatita B au de-
venit o problemã de sãnãtate publicã la ni-
vel mondial.

RADU ILICEANU

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova

TTTTTratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescrisratamentul fãrã interferon, prescris
de medici de medici de medici de medici de medici      din nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiovadin nouã centre, inclusiv Craiova



joi, 8 octombrie 2015 cuvântul libertãþii / 7culturãculturãculturãculturãculturã

„Nero este un om de bine, simpatic, curajos
(uneori pânã la inconºtienþã), romantic,
dar ºi egoist, leneº, lãudãros, risipitor…”

În anul 1947 caricaturistul belgian Marc Sleen începea
sã publice în ziarul „De Nieuwe Gids” o serie de benzi
desenate umoristice intitulatã „Aventurile lui Nero & Co”.
Cunoaºte în detaliu întreaga istorie a personajului Dodo
Niþã, preºedintele Asociaþiei Bedefililor din România ºi im-
portant critic ºi istoric din domeniul benzilor desenate:

«Foarte ancorat în actualitatea timpului sãu, pe care
însã o abordeazã cu mult umor absurd, Nero repre-
zintã o caricaturã binevoitoare a belgianului tip, cãru-
ia îi plac berea, cartofii prãjiþi ºi gogoºile (celebrele
„gauffres” pe care trebuie sã le guste orice turist în
Belgia, dacã vrea sã simtã gustul þãrii). Mai degrabã
sedentar, simþindu-se bine în confortul casei ºi al þãri-
ºoarei sale, Nero este smuls foarte des de creatorul
sãu din acest confort ºi trimis în cele patru colþuri ale
lumii (deºi Pãmântul e rotund – sic!) sã rezolve pro-
blemele arzãtoare ale planetei noastre. Astfel, Nero se
întâlneºte în peregrinãrile sale cu dictatorii Stalin, Fi-
del Castro, Idi Amin Dada – preºedintele pe viaþã al
Ugandei sau cu preºedintele american Nixon.

Nero este un om de bine, simpatic, curajos (uneori
pânã la inconºtienþã), romantic, dar ºi egoist, leneº,
lãudãros, risipitor, bref, este un adevãrat anti-erou,
unul dintre cei mai apreciaþi ºi longevivi din banda
desenatã mondialã. În plus,  Marc Sleen a imaginat o
multitudine de personaje secundare în jurul lui Nero,
dând astfel  ºi mai multã greutate seriei».

Marc Sleen, în „Guiness Book of Records”
pentru performanþa de a fi desenat,

timp de 45 de ani, aventurile aceluiaºi personaj
Aventurile lui Nero au apãrut vreme de 55 de ani,

fãrã întrerupere, ºase zile pe sãptãmânã, în paginile a

„Nero în România”„Nero în România”„Nero în România”„Nero în România”„Nero în România” – expoziþie de benzi desenate – expoziþie de benzi desenate – expoziþie de benzi desenate – expoziþie de benzi desenate – expoziþie de benzi desenate
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La sediul Alliance Française Craiova (strada „Romain Rol-
land” nr. 7) se va deschide mâine, 9 octombrie, ora 18.00, expozi-
þia de benzi desenate belgiene „Nero în România”. Cu aceastã
ocazie vor fi prezentate volumul de exegezã a benzii desenate
„Paradigmele Paraliteraturii” de Dodo Niþã, publicat anul acesta la
Editura „Scrisul Românesc”, precum ºi revista craioveanã de
benzi desenate „Abaþia”, în prezenþa editorului Bogdan Ciocãnea
ºi a desenatorului Rãzvan Chelaru. De asemenea, se va lansa un
concurs de desene realizate de copii ºi adolescenþi, dotat cu
numeroase premii, plecând de la personajele lui Marc Sleen.
„Sunt aºteptaþi fanii celei de-a noua arte, dar ºi toþi iubitorii de
frumos, care vor putea admira o expoziþie unicã ºi originalã, pusã
la dispoziþie de Ambasada Belgiei la Bucureºti”, precizeazã
organizatorii. Expoziþia va putea fi vizitatã de public pânã la
sfârºitul lunii octombrie.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Toþi cei care astãzi la prânz au drum spre
Slatina trebuie sã treacã vama olteneascã, la
podul de peste Olt. Nu o vor putea face de-
cât dacã sunt posesorii unui paºaport de ol-
tean ºi dacã vor accepta câteva momente
de voie bunã, cu pastramã, mãmãligã, vin ºi
praz, alãturi de oficialitãþi locale, caricatu-
riºti, epigramiºti, interpreþi de umor ºi an-
sambluri folclorice. Tot astãzi se deschid
Târgul Meºterilor Populari Tradiþionali ºi
Târgul Producãtorilor Agroalimentari, dar

Începe Festivalul „Oltenii & restu’ lumii”!Începe Festivalul „Oltenii & restu’ lumii”!Începe Festivalul „Oltenii & restu’ lumii”!Începe Festivalul „Oltenii & restu’ lumii”!Începe Festivalul „Oltenii & restu’ lumii”!
Graficianul craiovean Gabriel Bratu, preºedintele juriului

Concursului Naþional de Caricaturã
La Slatina se deschide astãzi cea de-a XXI-a ediþie a Festivalului „Oltenii &

restu’ lumii”, eveniment care se va desfãºura pânã duminicã, 11 octombrie, în
organizarea Consiliului Judeþean Olt, Primãriei ºi Consiliului Local Slatina,
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Olt
ºi a altor instituþii de pe plan local. Amplul program al evenimentului cuprinde
petreceri cu ansambluri folclorice, spectacole de umor, muzicã ºi caricaturã, lan-
sãri ºi prezentãri de carte, Concursul Naþional de Caricaturã, prezidat de graficia-
nul craiovean Gabriel Bratu – care, cu acest prilej, deschide la Slatina expoziþia
personalã intitulatã „Off-uri” –, premiere teatrale ºi o Galã a Filmului avându-
i ca invitaþi speciali pe actorii Dorel Viºan, Maia Morgenstern, Ileana Stana
Ionescu, Sebastian Papaiani ºi Mircea Rusu. Preºedinte al Festivalului „Oltenii
& restu’ lumii” este dramaturgul Cornel Udrea.

ºi butoiul cu vin ºi glume, gazdã fiind Mus-
tãria „La Cãþaua Leºinatã”. Anunþate sunt ºi
câteva concursuri ad-hoc: bancuri, trasul pe
sfoarã, mâncat praz, cu participarea echi-
pelor de epigramiºti ºi caricaturiºti invitaþi ºi
a publicului.

La ora 15.15, la Biblioteca Judeþeanã Olt
„Ion Minulescu” are loc vernisajul expoziþiei
Concursului Naþional de Caricaturã, ce reu-
neºte peste 100 de lucrãri realizate de artiºti
din toatã þara. Potrivit preºedintelui juriului,

graficianul craiovean Ga-
briel Bratu, vicepreºedin-
te al Asociaþiei Caricaturiº-
tilor din România, premiile
I, al II-lea ºi al III-lea vor
fi înmânate câºtigãtorilor
în cadrul unei festivitãþi
care se va desfãºura sâm-
bãtã, 10 octombrie. Din
juriu fac parte ºi artiºtii
Lucian Rogneanu – mu-
zeograf la Muzeul de Artã
Craiova, ºi Cãtãlin Mihala-
che. Va urma, la ora 16.16,
la Galeria „Artis” a Muzeu-
lui Judeþean Olt, deschide-
rea expoziþiei de caricatu-

rã intitulate „Off-uri”, reunind
50 de lucrãri inedite realizate de
Gabriel Bratu.

Astã-searã, la Centrul Cultu-
ral „Eugen Ionescu” debuteazã
Gala Filmului, care va conti-
nua, pânã duminicã, cu opt pro-
iecþii: „Magnatul” (astã-searã,
ora 19.00) – invitat Dorel Viºan;
„Secretul lui Bahus” (mâine, ora
21.00) – invitaþi Ileana Stana Io-
nescu ºi Sebastian Papaiani, mo-
derator prof. univ. dr. Lauren-
þiu Damian, preºedintele Uniunii
Cineaºtilor din România; „Vero-
nica” (sâmbãtã, ora 10.00);
„Mihail câine de circ” (sâmbã-
tã, ora 12.00); „ªantaj” (sâm-
bãtã, ora 20.30) – invitaþi Ileana Stana Iones-
cu ºi Sebastian Papaiani; „Dumbrava minu-
natã” (duminicã, ora 10.00); „Tinereþe fãrã
bãtrâneþe” (duminicã, ora 12.00); „Iubire
elenã” (duminicã, ora 18.00) – invitaþi Maia
Morgenstern ºi Mircea Rusu.

Pânã la încheierea festivalului, slãtinenii,
dar nu numai, mai sunt invitaþi la petreceri
folclorice ºi parade ale portului popular, un
spectacol de umor susþinut de Grupul Vouã,

concerte de muzicã uºoarã, un „Concurs de
epigrame, bancuri ºi altele de-ale umorului”
ºi altul de interpretare dramaticã, lansãri ºi
prezentãri de carte, Salonul oltenesc de în-
frumuseþare, premiera spectacolului de tea-
tru „Despre oameni ºi câini”, în regia lui
Tony Dincã º.a. La toate spectacolele ºi la
Galele de Film organizare la Centrul Cultu-
ral „Eugen Ionescu” intrarea publicului este
gratuitã, în limita locurilor disponibile.

diverse ziare de
limbã flamandã din
Belgia. Ele au fost
ulterior reluate în-
tre coperþile a 200
de albume (multe
dintre ele traduse
în francezã ºi ger-
manã). În 1992, de
altfel, Marc Sleen
a intrat în „Gui-
ness Book of Re-
cords” pentru per-
formanþa de a fi
desenat singur,
vreme de 45 de
ani, aventurile ace-
luiaºi personaj. Ci-
tit ºi îndrãgit de
fanii sãi, în jurul
anilor ‘90 începe ºi recunoaºterea publicã a talentului
sãu. Astfel, Poºta Belgianã a editat timbre ºi coliþe
filatelice  cu Nero, familia ºi prietenii sãi în 1989,
2002 ºi 2012. În 1995, în piaþa Saint Gery din Bruxel-
les a fost inauguratã o magnificã frescã muralã cu
personajele lui Marc Sleen.

„Nero ºi fiul sãu Adhemar au fost imortalizaþi sub
formã de statui în 1991 la Turnhout, în 1994 la Ho-
eilaart (statuie plasatã în faþa berãriei… Nero) ºi în
1997 la Middelkerke, o staþiune pe malul Mãrii Nor-
dului unde se desfãºoarã de mulþi ani un celebru fes-
tival estival de benzi desenate. În 1997, la împlinirea
a 50 de ani de aventuri neîntrerupte ale lui Nero,
Marc Sleen a fost înãlþat la rangul de Cavaler de
Regele Albert al II-lea, iar Monetãria Regalã a emis o
monedã jubiliarã având portretului lui Marc Sleen pe
o faþã ºi pe cel al lui Nero pe cealaltã. În fine, în anul
2009, la Bruxelles, pe rue de Sables, faþã în faþã cu
Centrul Belgian al Benzii Desenate s-a deschis Mu-
zeul „Marc Sleen”, sub egida Fundaþiei „Marc Sle-
en”, care îºi propune sã valorifice ºi sã popularizeze
opera unuia dintre cei mai mari autori BD belgieni,
de limbã flamandã», a mai spus Dodo Niþã.
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Poiana Mare,
comuna cu

oameni niciodatã
odihniþi!

În comuna Poiana Mare se lu-
creazã din plin la reþeaua de apã
ºi canalizare. Lucrãrile la infras-

tructurã se fac în paralel ºi sunt
finanþate prin intermediul Mas-
terplanului judeþean, derulat prin
Consiliul Judeþean Dolj. Potrivit
primarului Marin Vintilã, ºantie-
rul a luat startul în toamna lui
2013 în satul de centru ºi în Tu-
narii Vechi. „În prima etapã, au
fost prevãzuþi 50 de kilometri de
alimentare cu apã ºi canalizare,
iar lucrarea se aflã pe final. Se
va încheia pânã la sfârºitul aces-
tui an”, a menþionat primarul lo-
calitãþii Poiana Mare. Valoarea
acestei prime etape s-a ridicat la

Cu peste 12.000 de locuitori ai sãi, Po-
iana Mare chiar este ºi cea “mai mare”
localitate ruralã din judeþ. Dacã avem în
vedere cã Dãbuleniul are statut de oraº.
Comunã bãtrânã ºi teafãrã, înfiinþatã
prin legea administrativã din 1864, ates-
tatã documentar pe la 1525, apoi 1597
într-un hrisov al lui Mihai Viteazu când
“întãrea fraþilor Buzeºti satul Pleniþa”,
enunþat ca boier hotarnic fiind un “anu-
me Stoica... din Poianã”. Fãrã a se des-
pãrþi de o întreagã istorie, Poiana Mare
pare cã renaºte, întemeindu-se într-o altã
civilizaþie cu toate valenþele ei. Cazul nu-
i, desigur, singular, dar aceastã mare co-
lectivitate doljeanã, din vecinãtatea Du-

nãrii, dintotdeauna mândrã ºi prosperã,
dincolo de solida cristalizare a vocaþiei
europene ºi chiar a unei alte conºtiinþe,
sã-i zicem urbane, stãruie în ceea ce i-a
adus faima: hãrnicia greu de asemuit.
Poate pãrea temerarã o asemenea afirma-
þie. “Inima” unui consacrat bazin legu-
micol al Doljului, Poiana Mare va do-
bândi mâine sau poimâine, adevãratul
prestigiu meritat, pentru legumele sale
de certã calitate ecologicã, livrate pe toa-
te pieþele þãrii. Din ianuarie pânã în de-
cembrie se trudeºte continuu, în câmp
deschis sau spaþii protejate, producându-
se într-o diversã gamã sortimentalã le-
gume care i-au adus faima. Marin Vinti-

suma de aproximativ 7 milioane
de euro, dintre care contribuþia
autoritãþii locale a fost de 100.000
de euro, asiguraþi de la bugetul
local. În etapa a doua, care va
începe din primãvara lui 2016,
vor fi executaþi încã 30 de kilo-
metri de infrastructurã în satele
Tunarii Vechi ºi Tunarii Noi, dar
pe câteva strãzi din satul de cen-
tru care nu au mai fost acoperi-
te în prima fazã. Costurile celei
de-a doua etape se ridicã la suma
de 5 milioane de euro.

Oamenii sunt
nerãbdãtori

sã se termine
lucrarea

ªantierul de pe strãzi îi nemul-
þumeºte totuºi pe oameni. Deºi
ºtiu cã vor beneficia de aceste
utilitãþi, localnicii îºi doresc sã aibã
ºi drumurile ca-n palmã ºi nu mai
au rãbdare sã se termine lucra-
rea. „Oamenii sunt reticenþi pen-
tru cã vãd strãzile nefinalizate.

Deocamdatã avem doar douã
strãzi terminate – „Nicolae Titu-
lescu” ºi „Liniºtii – ºi toþi se ra-
porteazã la ele. De aceea vreau
sã le spun încã o datã oamenilor
din comunã sã aibã rãbdare, fi-
indcã toatã localitatea va arãta
exact aºa atunci când se va în-
cheia proiectul, fiindcã existã obli-
gaþia sã se refacã ºi drumul dupã
lucrãri”, a þinut primarul sã le spu-
nã localnicilor care este situaþia
cu aceste strãzi. Când se va ter-
mina de implementat Masterpla-

nul, în cele douã etape ale sale,
toatã comuna va beneficia de apã
ºi canalizare, fiind vorba de apro-
ximativ 3.000 de gospodãrii.
Avantajul este cã localnicii care
se vor racorda la aceste conduc-
te nu vor plãti decât ceea ce se
aflã în curtea lor, toate celelalte
branºamente fiind asigurate prin
costurile proiectului.

Un proiect de
asfaltare se lasã

aºteptat
Primarul Marin Vintilã a avut

o iniþiativã pentru asfaltarea unui
tronson de 12 kilometri în comu-
nã, dar s-a confruntat cu rezis-
tenþa unor consilieri locali care s-
au opus proiectului. Era vorba de-
spre o finanþare care îi revenea
comunei Poiana Mare de la bu-
getul de stat, dar proiectul de ho-
tãrâre nu a fost votat de aleºii lo-
cali. „Am avut aceastã ocazie,
dar unii dintre consilieri s-au opus
din motive politice ºi proiectul nu
a fost votat. Evident cã am pier-
dut aceºti bani ºi este pãcat fiind-
cã era vorba despre o infrastruc-
turã nouã de care beneficiau toþi
localnicii. Din pãcate pentru
aceºti consilieri, dezvoltarea co-
munei conteazã mai puþin decât
competiþia electoralã. Au crezut
cã, votând acest proiect, voi creº-
te eu în ochii localnicilor. ªi nu este
prima oarã când procedeazã aºa,
au mai fost proiecte benefice pe
care le-am pierdut din cauza unui
vot negativ”, a mai spus primarul
Marin Vintilã.

S-au pierdut
banii ºi pentru

Cãminul Cultural
din Tunarii Vechi

Din acelaºi motiv politic nu a
fost votat nici proiectul care pri-
vea modernizarea Cãminului Cul-
tural din Tunarii Vechi, pierzân-
du-se o finanþare de 100.000 de
euro, fonduri europene. „Am scris
un proiect în cadrul Grupului de
Acþiune Local (GAL) Calafat
prin care încercam sã moderni-
zãm Cãminul Cultural. Era vorba
de o finanþare de 100.000 de euro,
bani care proveneau din exerci-
þiul financiar 2007-2013, ceea ce
înseamnã cã trebuiau încheiate lu-
crãrile în decembrie 2015. Ori noi
nici nu ne-am apucat de lucrare
pentru cã, iniþial, am stabilit în pro-
iect ca învelitoarea cãminului sã
fie din tablã. Agenþia de Dezvol-

tare Regionalã Sud-Vest Oltenia
ne-a trimis o notificare prin care
ne-a atras atenþia ca învelitoarea
trebuie sã fie din þiglã. Aºadar, am
reluat votarea proiectului într-o
altã ºedinþã de Consiliu Local. De
aceastã datã, consilierii nu au mai
votat ºi proiectul nu s-a mai fã-
cut”, a explicat primarul Marin
Vintilã.

Se va încheia
reabilitarea
podurilor

ºi podeþelor
În paralel cu introducerea con-

ductelor de apã ºi canalizare, se lu-
creazã ºi la amenajarea podurilor
ºi podeþelor care se aflã pe traseul
canalului colector al apelor pluvia-
le. Potrivit primarului Marin Vinti-
lã, este vorba de zece poduri mari
ºi mai multe podeþe, acestea din
urmã fiind la porþile gospodãriilor.
„Avem un canal colector al apelor
pluviale ºi am amenajat ºi infras-
tructura de acolo. Din cele zece
poduri mari au fost deja reabilitate
opt ºi mai sunt douã în lucru. Cel
puþin pe strãzile „A. I Cuza”, „Tu-
dor Vladimirescu”, „Veteranilor”
era nevoie de aceastã lucrare. În
ceea ce priveºte podeþele care se
aflã la porþile oamenilor, acestea
sunt fãcute deja. Intenþionãm ca, pe
viitor, sã punem ºi asfalt”, a preci-
zat edilul localitãþii. Lucrãrile de in-
frastructurã sunt realizate prin in-
termediul unui proiect cu o valoare
de 1,8 milioane de lei. Banii au fost
asiguraþi de la bugetul de stat, prin
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
distribuiþi prin OUG nr. 28/2014.

Marin Vintilã
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lã, primarul comunei, nu se mai minu-
neazã, fiindcã ºi “ai lui” se regãsesc în
aceastã trebãluialã fãrã limite. Poiana
Mare este în acelaºi timp, cum spuneam,
cu toate ferestrele cugetului deschise
spre noutatea de orice fel, ceea ce îi con-
ferã ºansa drumului, scurt, precis ºi efi-
cient. Poate nu s-a despãrþit de trecut
plecând spre viitor ºi nici nu a aºteptat
lumina pregãtitã pentru ea, ci ºi-a vãzut
de rosturile ei, trãgând mereu cu coada
ochiului spre vecini, dar ºi spre alþii, po-
tenþându-ºi mereu energiile pentru a nu
pierde timpul. Încât s-a vãzut mereu
într-o competiþie nemãrturisitã, reu-
ºind în schimb sã-ºi menþinã numele de

Poiana Mare. Tot ceea ce se vede cu
ochiul liber, de la o margine la alta a
aºezãrii – ºi localitatea place ochiului
– aºa s-a zãmislit. Nimeni nu ºtie când
se odihnesc poienarii ºi primarul Ma-
rin Vintilã, la al doilea mandat, chiar
zâmbeºte când o spune, deºi accentuea-
zã cã tot ce au, ºi se vede ce au, e stropit
cu trudã. De la luarea zãpezii pânã la
cãderea brumei, cele aproape 4.000 de
gospodãrii nu cunosc alt freamãt decât
“al muncii”, al grãdinãritului migãlos
ºi profesionist. Când i-am spus cã doar
olandezii mai etaleazã atâta migalã,
Marin Vintilã a rãspuns printr-o glu-
mã: s-au molipsit de la noi!

Un dispensar
nou-nouþ

Un proiect vital pentru comuni-
tatea din Poiana Mare este con-
struirea unui nou dispensar. Prima-
rul Marin Vintilã a venit cu propu-
nerea sã se amenajeze o unitate me-
dicalã de la zero, unde sã fie mutaþi
cei ºapte medici de familie care îºi
au acum cabinetele într-o clãdire re-
vendicatã de foºtii proprietari. „Dis-
pensarul din parc nu mai poate sã
funcþioneze mult timp fiindcã imo-
bilul a fost revendicat. Am venit cu
propunerea sã construim unul nou
ºi am gãsit ºi terenul”, a declarat
Marin Vintilã. Noul dispensar va fi
ridicat în curtea ªcolii nr. 3 ºi va fi
realizat în totalitate cu bani de la
bugetul local. Autoritãþile locale
spun cã investiþia ar urma sã ajun-
gã la suma de 1,5 milioane de lei.
Cum finanþarea este asiguratã, Pri-
mãria Poiana Mare este foarte
aproape de a lansa licitaþia pentru
execuþie, primarul spunând cã îºi do-
reºte foarte mult sã aibã contractul

semnat cu constructorul câºtigãtor
astfel încât lucrarea sã înceapã în
primãvara urmãtoare.

Bolnavii pe
dializã vor avea

un spaþiu
asigurat

Potrivit primarului, în noul dis-
pensar vor fi mai multe cabinete
medicale. În plus, acolo va fi ame-
najat un centru pentru recoltarea
analizelor medicale, dar ºi un ca-
binet unde va funcþiona serviciul

de dializã. „Nu avem un spaþiu
adecvat pentru bolnavii care tre-
buie sã facã dializã de douã ori pe
sãptãmânã. Este un chin pentru ei
ºi noi le-am oferit tot ce am putut,
i-am cazat pânã ºi în sala de ºedinþe
a Consiliului Local. Dar trebuie sã
existe un spaþiu adecvat ºi pentru
aceºti pacienþi”, a explicat prima-
rul Marin Vintilã. Un alt dispensar
se aflã ºi în satul Tunarii Vechi ce
urmeazã sã fie reabilitat, investiþia
ridicându-se la 1,2 miliarde de lei
vechi. Aici se aflã douã cabinete
medicale. Medicii care îi îngrijesc
pe localnici sunt toþi din Poiana
Mare ºi oferã servicii de consul-
taþie de specialitate. În comunã
sunt ºi trei cabinete de stomatolo-
gie ºi mai multe farmacii.

Toate ºcolile
din comunã sunt
pregãtite pentru

iarnã
În cele nouã locaþii ºcolare din

Poiana Mare învaþã aproape 1.300

de elevi. Potrivit primarului, toate
sediile au fost igienizate ºi sunt pre-
gãtite pentru iarnã, fiind asiguratã
masa lemnoasã pentru încãlzirea
claselor. „ªcolile au fost, rând pe
rând, modernizate ºi renovate. As-
tãzi toþi elevii din Poiana Mare au
condiþii foarte bune de studiu, pro-
blema ar fi cea legatã de natalita-
te. În satul Tunarii Noi am obser-
vat o scãdere a numãrului de elevi
care s-au înscris în clasa I, în
aceastã toamnã. Dar am avut re-
zultate bune la Evaluarea Naþio-
nalã ºi acest lucru se datoreazã
faptului cã avem cadre didactice
suficiente ºi pregãtite. Toþi profe-
sorii noºtri sunt din localitate ºi sunt
niºte excelenþi dascãli”, a mai afir-
mat Marin Vintilã.

„Poiana Mare
a fost ºi rãmâne
un mare bazin

legumicol”
Casele mari ºi gospodãriile

îngrijite din Poiana Mare au în

spate multã trudã. De cum în-
cepe primãvara ºi pânã toam-
na târziu, aproape toþi localni-
cii muncesc în solarii, cultivând
cam toate legumele începând
cu roºii, ardei ºi vinete. Iar anul
acesta, potrivit primarului, mun-
ca le-a fost rãsplãtitã din bel-
ºug fiindcã a fost un an legu-
micol bun. „Toatã lumea pro-
duce ceva la Poiana Mare,
care a fost ºi rãmâne un mare
bazin legumicol al þãrii. Aici se
munceºte foarte mult în solarii,
la legume, ºi anul acesta au
reuºit sã aibã ºi rezultate pe
mãsurã. Producþia au dus-o fie
la centrul de colectare sau au
vândut-o în piaþa noastrã de
aici. Sunt mulþi care merg cu
marfa ºi în þarã, în localitãþi pre-
cum Sibiul ºi Braºovul”, a men-
þionat edilul din Poiana Mare.
Au fost ºi localnici care au ac-
cesat fonduri europene pentru
amenajarea de solarii. Sunt no-
tabile douã investiþii, de 60.000
de euro ºi 40.000 de euro, care

au fost fãcute în solarii, iar re-
zultatele s-au vãzut în aceastã
toamnã.

Peste 15.000
de tone de

legume, produse
în acest an

Peste 15.000 de tone de le-
gume au fost produse, per total,
la Poiana Mare, cantitatea uria-
ºã fiind explicabilã prin faptul cã
agricultorii au învãþat sã nu piar-
dã nici un timp al anului. Încã
din timpul iernii se pregãtesc rã-
sadurile de salatã verde ºi cea-
pã, acestea fiind primele legu-
me cu care ies, primãvara de-
vreme, cei din Poiana Mare la
piaþã. Dupã aceea, pregãtesc
terenul pentru castraveþi, roºii ºi
vinete. Urmeazã ardeiul, iar
acum varza ºi conopida. Deºi
pare un mãrunþiº, sã ºtiþi cã ºi
din pãtrunjel se câºtigã bani la
noi. Oamenii fac legãturi din
verdeþuri ºi merg la piaþã ºi cu
ele. De multe ori vând mai bine
pãtrunjelul decât roºiile. Sunt ºi
foarte multe familii de romi ru-
dari care au început ºi ei sã punã
solarii ºi sunt foarte mulþumiþi
de banii obþinuþi”, a explicat pri-
marul. Un fapt interesant este
cã la Poiana Mare se produce
ºi a doua culturã la roºii. Local-
nicii sunt mult mai mulþumiþi de
aceastã pentru cã în primãvarã
vremea capricioasã le-a stricat
calculele. Se spune chiar cã
aceste tomate de toamnã sunt
mult mai gustoase decât cele din
primãvarã ºi de pe timpul verii
fiindcã sunt coapte la o tempe-
raturã optimã.
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Forþele aeriene ruse au efectuat ieri
bombardamente intense în provincia
sirianã Hama ºi în zone învecinate din
provincia Idlib, a anunþat Observato-
rul Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO. Totodatã, armata sirianã ºi
miliþiile aliate au efectuat atacuri teres-
tre asupra unor obiective ale insurgen-
þilor în Siria, fiind susþinute de raidu-
rile aeriene ale forþelor ruse. Raidurile
de ieri au vizat oraºele Kafr Zita, Kafr
Nabudah, al-Sayyad ºi satul al-Lata-
minah din provincia Hama, precum ºi
oraºele Khan Shaykhun ºi Alhbit din
Idlib, a precizat OSDO. Cea mai mare
parte a provinciei Idlib este controlatã
de o alianþã a insurgenþilor, din care
fac parte aripa sirianã a reþelei al-Qai-
da, Frontul al-Nusra, ºi alte grupãri
islamiste care au pus presiune pe armata siria-
nã. În zonã s-au înregistrat de asemenea bom-
bardamente cu rachete sol-sol, a adãugat Ob-
servatorul, care monitorizeazã conflictul cu aju-
torul surselor din teren. Tot ieri, armata sirianã
ºi miliþiile aliate au efectuat atacuri terestre asu-
pra unor obiective ale insurgenþilor în Siria, fi-
ind susþinute de raidurile aeriene ale forþelor ruse,

SUA ar putea

sã îºi revizuiascã

planul de retragere

a trupelor

din Afganistan
Comandantul forþelor

aliate în Afganistan, genera-
lul John Campbell, a reco-
mandat ca preºedintele
Barack Obama sã revizuias-
cã planul de retragere a
trupelor din þarã ºi sã pãstre-
ze peste 1.000 de militari în
aceastã dupã 2016. Condiþii-
le de pe teren s-au schimbat
de când Obama a anunþat în
2014 planul de reducere a
forþelor americane, în
prezent de 9.800 de militari,
la un contingent de aproxi-
mativ 1.000 de oameni, cu
baza la ambasada din Kabul,
dupã 2016, a spus Campbell
în Congres. Obama a promis
cã va pune capãt rãzboiului
american în Afganistan ºi cã
va retage trupele pânã când
îºi va încheia mandatul, în
ianuarie 2017. Însã Cam-
pbell a spus cã Afganistanul
rãmâne angajat într-o luptã
violentã împotriva talibani-
lor, în contextul în care
operaþiuni militare în
Pakistan, inclusiv împotriva
Al-Qaida, au împins luptã-
tori în estul ºi nordul Afga-
nistanului, iar apariþia
luptãtorilor din cadrul
grupãrii Stat Islamic au
complicat ºi mai mult
conflictul.Generalul a
apreciat cã reducerea numã-
rului de trupe la 1.000 de
oameni în Afganistan ar
limita posibilitatea Statelor
Unite sã antreneze ºi sã
susþinã forþele afgane ºi
capacitatea de a efectua
operaþiuni antiteroriste.
Campbell a refuzat sã
discute despre numãrul de
trupe pe care îl recomandã
el, însã când senatorul
Angus King l-a întrebat dacã
el considerã cã preºedintele
ar trebui sã îºi revizuiascã
planul de retragere a trupe-
lor, Campbell a rãspuns
afirmativ. Secretarii ameri-
cani ai Apãrãrii ºi de Stat au
subliniat importanþa conti-
nuãrii misiunilor antiteroris-
te în Afganistan, inclusiv în
2017. Un purtãtor de cuvânt
al Casei Albe, Josh Earnest,
a declarat cã viioarea pre-
zenþã a trupelor americane
în Afganistan va fi determi-
natã de o varietate de fac-
tori, citând condiþiile de pe
teren în Afganistan, amenin-
þãri ºi resursele pe care
Statele Unite le pot oferi. El
a spus cã Obama va lua în
considerare recomandãrile
consilierilor sãi diplomatici
ºi în domeniul informaþiilo-
er, ale conducerii a Pentago-
nului ºi aliaþilor din cadrul
NATO.

Zeci de mii de manifestanþi au
protestat ieri pe strãzile capitalei eu-
ropene Bruxelles împotriva mãsu-
rilor de austeritate ale guvernului li-
beral al premierului belgian Charles
Michel. Potrivit poliþiei, aproxima-
tiv 80.000 de persoane au protestat
în centrul oraºului, în timp ce fron-
tul comun sindical, organizatorul
protestului, a anunþat cifra de
100.000, acþiunea fiind una din cele

Peste 100 de militanþi ai grupã-
rii Boko Haram au fost uciºi ierii
într-un atac asupra unei baze a ar-
matei nigeriene în zona Goniri din
statul Yobe, a anunþat un purtãtor
de cuvânt al armatei. ªapte soldaþi
au fost uciºi, în timp ce alþi nouã
au fost rãniþi în atac, a declarat
colonelul Sani Usman. Între timp,
cel puþin 16 persoane au murit într-
o explozie, dupã ce doi kamikaze

Unele state din vecinãtatea Uni-
unii Europene folosesc refugiaþii ca
pe o armã într-un rãzboi hibrid pe
care l-au pornit împotriva blocului
comunitar cu scopul de a obþine
favoruri din partea acestuia, a de-
clarat preºedintele Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk, care a criti-
cat totodatã decizia cancelarului
Angela Merkel de a deschide grani-
þele Germaniei pentru solicitanþii de
azil sirieni. Aceste comentarii neaº-
teptate au fost fãcute de Tusk dupã
anunþarea unui acord între Uniunea
Europeanã ºi Turcia, ce prevede
sporirea asistenþei financiare acor-
date Ankarei ºi preluarea de cãtre
UE a unor refugiaþi din Turcia, gu-
vernul turc angajându-se în schimb
sã deschidã ºase noi tabere de re-
fugiaþi. Acordul nu indicã numãrul
refugiaþilor care ar urma sã fie pre-
luaþi din Turcia, menþionând doar
cã statele UE vor susþine “progra-
mele ºi schemele de reinstalare”
pentru aceºti noi refugiaþi, dar sur-
se neprecizate citate de “The Tele-
graph” vorbesc despre circa o ju-
mãtate de milion de persoane.  Do-
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în cadrul primului asalt major coordonat de la
începutul campaniei lansate de Rusia sãptãmâ-
na trecutã. Atacurile la sol, care au inclus bom-
bardamente intense cu rachete sol-sol, au vizat
cel puþin patru obiective ale insurgenþilor din
zonã, unde se desfãºurau de asemenea confrun-
tãri violente, a declarat directorul OSDO, Rami
Abdulrahman. Deºi asaltul comun de ieri a mar-

cat o escaladare a operaþiunilor mili-
tare, deocamdatã nu se ºtie dacã se
vor înregistra progrese rapide în con-
flictul care dureazã de peste patru
ani. “Nu existã informaþii deocam-
datã despre progrese (ale forþelor
regimului) pe teren, dar raidurile ae-
riene au vizat vehicule ºi baze ale in-
surgenþilor”, a precizat Abdulrahman.
O sursã regionalã a declarat cã la
ofensiva terestrã împotriva zonelor
controlate de rebeli au participat in-
clusiv luptãtori ai miºcãrii libaneze
Hezbollah. Încã de sãptãmâna trecutã
existau informaþii cã aliaþii preºedin-
telui sirian Bashar al-Assad, inclusiv
iranienii, pregãtesc o ofensivã teres-
trã în Siria, pentru a recuceri terito-
riul ocupat de rebeli anul acesta.

Rusia, un aliat al preºedintelui sirian Bashar al-
Assad, a început o campanie aerianã în Siria
sãptãmâna trecutã, afirmând cã vizeazã mili-
tanþii grupãrii jihadiste Stat Islamic. Dar luptã-
torii din teren ºi statele occidentale au avertizat
cã operaþiunea rusã se concentreazã pe grupã-
rile rebele ºi are ca scop sã consolideze regimul
lui Bashar al-Assad.

Donald Tusk: Valul de refugiaþi este un rãzboi hibrid împotriva Europei
nald Tusk a afirmat în faþa euro-
parlamentarilor cã “mulþi dintre ve-
cinii noºtri privesc cu satisfacþie la
problemele noastre ºi vor sã obþinã
favoruri în schimbul opririi valului
de refugiaþi. Pentru noi, refugiaþii
sunt oameni care chiar au nevoie
de ajutor, dar în jurul nostru existã
ºi forþe pentru care valul de refu-
giaþi este doar o afacere murdarã
ori un pretext de târguialã politicã
ieftinã”, a explicat el.  Prin urmare,
“treptat devenim martorii naºterii
unei noi forme de presiune politicã,
iar unii vorbesc chiar despre un nou
tip de rãzboi hibrid, în care valurile
migratorii devin un instrument, o
armã împotriva vecinilor. Acest lu-
cru necesitã din partea noastrã o
deosebitã sensibilitate ºi responsa-
bilitate”, a avertizat preºedintele
Consiliului European. Pe de altã
parte, el a criticat-o ºi pe Angela
Merkel pentru decizia acesteia de a
permite sirienilor sã cearã azil în
Germania, deºi în drumul lor cãtre
aceastã þarã au mai traversat ºi alte
state ale blocului comunitar. Politi-
ca de “bun venit” (“Wilkommen

Politik”) promovatã de Germania
este un “magnet” pentru “milioa-
ne” de afgani ºi pakistanezi, a fost
un “frumos gest moral”, dar Ange-
la Merkel se aflã acum în faþa unui
“examen al responsabilitãþii pentru
protejarea comunitãþii politice a
Europei ºi a frontierelor sale exter-
ne”, a indicat Donald Tusk. Preºe-

dintele Consiliului European a in-
sistat mai departe pe aceastã ultimã
idee, atenþionând cã, dacã frontie-
rele externe ale UE nu vor fi secu-
rizate, spaþiul de liberã circulaþie
Schengen se va prãbuºi, iar teama
ce se va amplifica în rândul popu-
laþiei europene va favoriza ascensi-
unea partidelor radicale.

Cel puþin 100 de militanþi uciºi în atacul
asupra unui baze militare din Nigeria

au atacat miercuri mai multe lo-
cuinþe în nord-estul Nigeriei, a
anunþat ºeful serviciilor de urgen-
þã. Atacul a avut loc la Buhari Hou-
sing Estate, tot în statul Yobe, a
declarat Alhaji Musa Idi. Gruparea
Boko Haram, care intenþioneazã sã
stabileascã un stat cu o interpreta-
re strictã a legii islamice, a ucis în
Nigeria aproximativ 14.000 de per-
soane din 2009 pânã în prezent.

mai importante manifestaþii din ul-
timii ani din Belgia. Primul canal al
televiziunii belgiene a semnalat unele
incidente izolate între manifestanþi
veniþi din Anvers ºi forþele de ordi-
ne. La 6 noiembrie 2014, o mani-
festaþie uriaºã împotriva mãsurilor
de austeritate ale noului guvern de
dreapta a adunat peste 100.000 de
persoane la Bruxelles, o mobilizare
socialã istoricã în Belgia.

Zeci de mii de manifestanþi au protestat
împotriva austeritãþii, la Bruxelles
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã „Eliza

Opran” Iºalniþa, Jud. Dolj, anunþã
scoaterea la concurs a unui post
temporar vacant de administrator fi-
nanciar. Concursul constã în susþi-
nerea unei probe scrise ºi a unui in-
terviu în data de 23.10.2015. Condiþii-
le de participare ºi bibliografia sunt
afiºate la avizierul unitãþii. Relaþii
suplimentare se pot obþine la tel.:
0251/448.288.

ªCOALA Gimnazialã „Eliza
Opran” Iºalniþa, Jud.Dolj, anunþã
scoaterea la concurs a unui post
vacant de paznic. Concursul constã
în susþinerea unei probe scrise ºi a
unui interviu în data de 30.10.2015.
Condiþiile de participare ºi bibliogra-
fia sunt afiºate la avizierul unitãþii.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
tel.: 0251/448.288.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dispo-
nibile (spaþii depozitare subsol, spa-
þiu expoziþional  Etaj 1; spaþii birouri
- etaj 2). Documentaþia necesarã se
procurã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova str. Târgului nr. 26, etaj 2,
camera 211.Data limitã pentru depu-
nerea ofertelor  este în fiecare zi de
luni, miercuri ºi vineri pânã la ore-
le11.00. Licitaþia va avea loc la Centrul
Multifuncþional Craiova,  str.Târgului
nr. 26, saptamanal – în fiecare zi de
luni, miercuri ºi vineri, orele 12:00,
Relaþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

COMPLETARE CONVOCATOR
Al Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A  cu sediul în Craiova,
str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D1, jud. Dolj CUI 2291704, înmatricula-
ta sub nr. J16/130/1991. Administrato-
rul Unic al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A., (“Societatea”) vã informea-

zã cã ordinea de zi a Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã a Acþionarilor, con-
vocatã la data de 30 octombrie 2015,
ora 10.30, la sediul Societãþii, se com-
pleteazã, la cererea unuia dintre acþi-
onari, cu urmãtoarele: 1. Ratificarea
mandatului dlui Ciuciu Ion-Constan-
tin în ceea ce priveºte semnarea, în
numele ºi pentru Societate a Actului
Adiþional nr. 15 din data de 29 sep-
tembrie 2015, la Contractul de Facili-
tate de Credit nr. 08453 din 06.08.2008
cu tóate modificãrile ºi completãrile
ulterioare, încheiat cu ING BANK NV
AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti
(“Banca”), a Contractului de Ipotecã
asupra Conturilor Bancare nr.08453/
G2, încheiat cu Banca, a Contractului
de Ipotecã Mobiliarã asupra Conturi-
lor Bancare nr. 12084/G15, încheiat cu
Banca, a Contractului de Ipotecã
Mobiliarã nr. 08453/G1, încheiat cu
Banca, a Actului Adiþional nr. 5 din 29
septembrie 2015, la Contractul de Fa-
cilitate de Credit nr. 12084 din 23 fe-
bruarie 2012, încheiat cu Banca, a
Actului Adiþional nr. 11 din data de
29.09.2015, la Contractul de Facilitate
de Credit nr. 08453/09 din  25.11.2009,
încheiat cu Banca. 2.Ratificarea man-
datului dlui Ciuciu Ion-Constantin în
ceea ce priveste semnarea, în nume-
le ºi pentru Societate a Convenþiei
privind efectele preluãrii de datorie din
data de 05.10.2015, perfectã între So-
cietatea Polystart Impex S.R.L., pe de
o parte ºi Societatea, pe de altã parte.
3.Se extinde obiectul de activitate al
societãþii, astfel încât sã includã ºi ur-
mãtoarele activitãþi: 465 - Comerþ cu
ridicata al echipamentului informatic
ºi de telecomunicaþii - 4651 - Comerþ
cu ridicata al calculatoarelor, echipa-
mentelor periferice ºi software-lui -
4652 - Comerþ cu ridicata de compo-
nente ºi echipamente electronice ºi
de telecomunicatii - 466 - Comerþ cu
ridicata al altor maºini, echipamente

ºi furnituri - 4661 - Comerþ cu ridicata
al maºinilor agricole, echipamentelor
ºi furniturilor - 4662 - Comerþ cu ridi-
cata al maºinilor-unelte - 4663 - Co-
merþ cu ridicata al maºinilor pentru
industria minierã ºi construcþii - 4664
- Comerþ cu ridicata al maºinilor pen-
tru industria textilã ºi al maºinilor de
cusut ºi de tricotat - 4665 - Comerþ cu
ridicata al mobilei de birou - 4666 - Co-
merþ cu ridicata al altor maºini ºi echi-
pamente de birou - 4669 - Comerþ cu
ridicata al altor maºini ºi echipamen-
te 467 - Comerþ cu ridicata specializat
al altor produse - 4673 - Comerþ cu
ridicata al materialului lemnos ºi a ma-
terialelor de constructie ºi echipamen-
telor sanitare - 4674 - Comerþ cu ridi-
cata al echipamentelor ºi furniturilor
de fierãrie pentru instalaþii sanitare
ºi de încalzire - 469 - Comerþ cu ridi-
cata nespecializat -4690 - Comerþ cu
ridicata nespecializat 4. Completa-
rea articolul 7 al actului constitutiv
al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A
cu noile obiecte de activitate ale so-
cietãþii. 5. Împuternicirea domnului
Ciuciu Ion-Constantin,  Administra-
tor Unic al Societãþii, pentru a sem-
na forma actualizata a Actului Con-
stitutiv al Societãþii, în conformitate
cu modificãrile aprobate în Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþio-
narilor, precum ºi pentru a îndeplini
formalitatile de înregistrare ºi publi-
citate a prezentei Hotãrâri, la Oficiul
Registrului Comerþului Dolj ºi în
Monitorul Oficial al României ºi ori-
ce alte formalitãþi pentru ducerea la
îndeplinire a respective hotãrâri, in-
clusiv efectuarea înregistrãrilor în
Registrul Acþionarilor Societãþii. Dl
Ciuciu Ion-Constantin va putea sã
mandateze terþe persoane pentru
îndeplinirea formalitãþilor mai sus
menþionate. Administratorul Unic al
Soc. CLÃDIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN.
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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.

 În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/
2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014 , Primãria Comunei
Malu Mare , judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii contractuale de execuþie vacante  : 1 post ºofer micro-
buz ºcolar, în cadrul Compartimentului Administrativ ºi pazã din cadrul apa-
ratului de specialitate al Primarului comunei Malu Mare , judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs :
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3

din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs :
- studii generale ;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabilitate, cu

o vechime de minim 10 ani ;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane în ter-

men de valabilitate ;
- fãrã antecedente rutiere grave ( penal sau cu permis suspendat)

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare , judeþul Dolj în
data de

30 Octombrie 2015 , ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 03 Noiembrie
2015 , ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj,
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 22
Octombrie 2015.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare

din com. Malu Mare , str. Primãriei nr. 7, telefon  0251446145 , 0251446065
ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0742245237.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ femeie pentru
asistenþã zilnicã pentru o
persoanã cu probleme de
miºcare. Telefon: 0752/
142.521.

 CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajea-
zã 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 ca-
mere 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 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.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
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. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lem-
ne + magazie diverse,
zona Catargiu 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, mo-
bilatã, 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 comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

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, pã-
tul ºi magazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Comuna Cârcea organizeazã în data de 23.10.2015, ora
12.00, licitaþie publicã deschisã cu ofertã în plic sigilat
în vederea închirierii spaþiului cu destinaþia de Farma-
cie din incinta Dispensarului Uman ºi Farmaciei – Cen-
trul Medical situat în Cârcea, str. Aeroportului, nr. 124.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la sediul
Primãriei Cârcea, str. Aeroportului Nr.45, Cârcea, regis-
tratura, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Primãriei Cârcea, str.
Aeroportului Nr.45, Cârcea, pânã la data de 23.10.2015,
ora 10.00.

Caietul de atribuire este oferta cea mai avantajoasã
din punct de vedere economic. Factorul de evaluare
este preþul cel mai ridicat ( chiria cea mai mare/mp/lunã).

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251/ 458.121; 0251/ 458.107, compartimen-
tul financiar- contabil.

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 in-
travilan la 7 km de Craio-
va. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan 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 Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.

Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribu-
þie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frânã,
cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor nego-
ciabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro 2,
sau MATIZ, euro 4. 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 calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor 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 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 pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de tera-
cotã verde, nemontatã, TV
color 102 cm, polizor 2500
Waþi, pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap, diafilm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã 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 fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 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 set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
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 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.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 8 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 COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. AVI S.R.L.

PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ

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

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

884.884.

Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vop-
site, chituite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
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, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 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 Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultracen-
tral. 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 Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensiona-
rã pentru supravieþuire.
Telefon: 0762/728.493.

66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/ 181.202.
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 pentru
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.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de transport eliberatã
de UMF Craiova pe
numele FOAMETE
GABRIELA-NICOLETA.
Se declarã nulã.
PIERDUT Carnet de stu-
dent ºi Legitimaþie de
transport eliberate de Fa-
cultatea de Farmacie Cra-
iova pe numele GUÞÃ
FLORINA – SIMONA. Se
declarã nule.

Pierdut Legitimaþie stu-
dent eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele
LUPU ALEXANDRU
CONSTANTIN. Se de-
clarã nulã.
Pierdut Legitimaþie student
eliberatã de Facultatea de
Horticulturã Craiova pe
numele PUÞUREANU
GABRIEL ªTEFAN. Se
declarã nulã.
Pierdut Cãrþi de Intervenþie
ºi Registre speciale aparþi-
nând S.C. CAM VLAROM
serie Case marcat PC
00012516, PC 00029204,
PC 00025743, PC
00025313, PC 00027546
ºi PC 00028585. Se de-
clarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Ecuaþia e simplã pentru
tricolori: dacã strâng 4 puncte
din meciurile cu Finlanda ºi
Feroe nu-I mai intereseazã ce
se întâmplã în celelalte me-
ciuri, asigurându-ºi biletele
pentru Franþa. Cu mai puþin de
4 puncte, stãm la mâna
Ungariei, care ne-ar depãºi la
egalitate de puncte, datoritã
rezultatelor directe favorabile.
În acest caz am ajunge în
baraj, iar acolo am întâlni
echipe mult mai puternice
decât cele de care am avut
parte în cea mai uºoarã grupã
preliminarã din istoria noastrã.
Marele atu al “tricolorilor” a
venit la începutul sãptãmânii,
când FRF a câºtigat prin
proces dreptul de a organiza
meciul cu Finlanda în prezenþa
spectatorilor. Biletele au fost
ieftine ºi se vând rapid,
existând ºanse mari ca ultima
partidã oficialã a tricolorilor
din aceastã campanie sã se
desfãºoare cu casa închisã.

Defensiva României, care a
încasat un singur gol în
preliminari, iar anul acesta a
pãstrat poarta intactã face
obiectivul unui articol pe site-
ul oficial al UEFA, în care se
subliniazã cã “defensiva cea
mai bunã în aceste preliminarii
nu este a campioanei mondiale,
Germania, sau a Spaniei,
Angliei sau Þãrii Galilor, ci a
României, care a primit doar
un gol în 8 meciuri”. Problema
noastrã o reprezintã însã
atacul, tricolorii marcând în
2015 un singur gol, prin
Keºeru, contra Insulelor Feroe.

Iordãnescu: “Fanii ne
vor împinge spre poar-
ta adversã”

Selecþionerul Anghel

Cea de-a cincea ediþie a tur-
neului de volei “Radu Zamfires-
cu” se desfãºoarã la Sala Poliva-
lentã din Bãnie începând de as-
tãzi ºi pânã sâmbãtã. Alãturi de
gazda SCMU Craiova participã
alte trei echipe din Divizia A1:
Banatul Caransebeº, Arcada Ga-
laþi ºi Tricolorul Ploieºti, aceasta
din urmã fiind nou-promovatã.  În

România – Finlanda,
preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (TVR1)

Ungaria - Insulele Feroe,
preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (Digisport 1)

CSM Digi Oradea - Sportul
Studenþesc, Superliga Naþio-
nalã de polo – ora 17.45
(Digisport 2)

Romania – Lituania,
preliminariile Euro 2016 la
handbal feminin – ora 19

prima zi, astãzi, de la ora 16,
meciul de deschidere este Bana-
tul Caransebeº – Arcada Galaþi,
iar de la ora 18 se întâlnesc
SCMU Craiova ºi Tricolorul Plo-
ieºti. Turneul se va desfãºura în
sistem “fiecare cu fiecare”, ur-
mând ca la final premierea sã se
facã dupã întocmirea clasamen-
tului. Mâine, meciurile se desfã-

ºoarã tot de la orele 16 ºi 18, cra-
iovenii jucând cu Banatul al doi-
lea meci, în timp ce sâmbãtã par-
tidele sunt programate de la ore-
le 10 ºi 12, ultimul meci al tur-
neului fiind SCMU Craiova – Ar-
cada Galaþi. Jucãtorii Craiovei
considerã cã aceasta va fi cea mai
puternicã ediþie a turneului “Radu
Zamfirescu”.

Turneul de volei “Radu Zamfirescu”
începe astãzi în Bãnie

Sport la TV
(Digisport 2)

Irlanda de Nord – Grecia,
preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (Digisport 2)

Georgia – Gibraltar,
preliminariile Euro 2016 – ora
19 (Digisport 3)

Irlanda – Germania,
preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (Digisport 3)

Portugalia – Danemarca,
preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (Digisport 4)

Sã preluãm comanda cu Finlanda!Sã preluãm comanda cu Finlanda!Sã preluãm comanda cu Finlanda!Sã preluãm comanda cu Finlanda!Sã preluãm comanda cu Finlanda!
Tricolorii mai au nevoie de 4 puncte în
ultimele douã meciuri pentru a fi siguri

de calificarea la Euro 2016

România – Finlanda
Arena Naþionalã, ora 21.45 (TVR 1)

Arbitru: Craig Thomson (Scoþia)

Finlanda: Hradecky – Arajuuri,
Toivio, Moisander, Arkivuo - Ring,
Sparv, Hetemaj - Pohjanpalo, Ha-
malainen, Pukki.

Antrenor: Markku Kanerva.

România: Tãtãruºanu – Mãþel,
Chiricheº, Dr. Grigore, Raþ – Pin-
tilii, Hoban – Torje, B. Stancu, Sân-
mãrtean – Keºeru. Antrenor:

Anghel Iordãnescu.

Clasamentul Grupei F

1. Irl. de Nord 8 5 2 1 12-6 17
2. România 8 4 4 0 7-1 16
3. Ungaria 8 3 4 1 6-4 13
4. Finlanda 8 3 1 4 7-8 10
5. Feroe 8 2 0 6 5-12 6
6. Grecia 8 0 3 5 2-8 3
Celelalte meciuri din grupã: Ungaria – Insulele Feroe (ora 21.45),

Irlanda de Nord – Grecia (ora 21.45). Duminicã, în ultima rundã: Feroe
– România, Finlanda – Irlanda de Nord, Grecia – Ungaria. La Campio-
natul European se calificã direct primele douã clasate din fiecare grupã
împreunã cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj. Celelalte opt
ocupante ale locurilor 3 vor disputa un play-off în dublã manºã.

Alte meciuri programate astãzi în preliminariile Euro 2016
Grupa D: Georgia – Gibraltar, Irlanda – Germania, Scoþia – Polonia.
Clasament: 1. Germania 19p, 2. Polonia 17p, 3. Irlanda 15p, 4. Scoþia

11p, 5. Georgia 6p, 6. Gibraltar 0p.
Grupa I: Portugalia – Danemarca, Albania – Serbia.
Clasament: 1. Portugalia 15p, 2. Danemarca 12p, 3. Albania 11p, 4.

Armenia 2p, 5. Serbia 1p (3 puncte penalizare).

Iorãdnescu e convins cã
sprijinul fanilor va conta
extrem de mult pentru Raþ ºi
compania. “Jocul cu Finlanda
fãrã spectatori ar fi fost
foarte delicat pentru noi. Din
fericire pentru echipa naþio-
nalã, FRF a obþinut o victorie
extrem de importantã la UEFA
ºi suntem siguri cã vom avea
lângã noi suporterii care îi
vor împinge de la spate pe
jucãtori. Aºa cum îi ºtiu eu pe
suporterii români, vor crea o
atmosferã extraordinarã ºi
mi-aº dori ca echipa sã se
ridice la nivelul fanilor. Fac
apel la jucãtorii noºtri sã
dovedeascã de ce sunt în
stare ºi sã se ridice la nivelul
fanilor. Ne aºteaptã un meci
dificil, un meci cu un adver-
sar care încã mai sperã ºi
crede cã se poate califica.
Doresc ºi sper ca jucãtorii sã
dea dovadã de concentare
maximã ºi seriozitate pentru a
rezolva ecuaþia calificãrii cât
mai rapid. Îi ºtim îi cunoaº-
tem, îi respectãm, ºtim cã va
fi un meci dificil, dar nu ne
temem de ei ºi asta o vor
dovedi jucãtorii pe teren. Nu
ºtiu dacã jucãm cu doi
atacanþi” a spus Iordãnescu.

Cu finlandezii avem
cea mai clarã victorie
din istorie

Ultima datã când Finlanda -
pãrãsea terenul neînvinsã
dintr-un duel cu România se
întâmpla în urmã cu mai bine
de 30 de ani. Pe 6 iunie 1985,
la Helsinki, într-un meci din
preliminariile CM 1986 cele
douã formaþii încheiau la
egalitate, 1-1. Tricolorii au
deschis atunci scorul prin Ha-
gi în timp ce Lipponen a

egalat. Au urmat apoi 4
victorii ale tricolorilor, ultima
consemnându-se în aceste
preliminarii, 2-0 la Helsinki.
Ambele reuºite ale României
au fost marcate de Bogdan
Stancu.De altfel, în cele 9
meciuri directe disputate din
1970 ºi pânã în prezent,
finlandezii nu au nicio victo-
rie în faþa echipei noastre
naþionale. Tot într-un meci
cu Finlanda a fost ºi cea mai
clarã victorie din istoria
echipei naþionale a României.
Pe 20 septembrie 1972, în
calificãrile pentru CM 1974,
tricolorii învingeau Finlanda -
cu 9-0. Cel mai bun jucãtor al
Finlandei, Roman Eremenko,
de la ÞSKA Moscova, nu face
parte din lot pentru meciul
din seara aceasta, fiind
accidentat.
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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

.

Echipa naþionalã de rugby a
României a învins cu 17-15 (0-
8) naþionala Canadei la Cupa
Mondialã de rugby, desfãºura-
tã în Anglia. Pe arena din Lei-
cester, „stejarii” au fãcut o pri-
mã reprizã foarte slabã, dupã
care erau conduºi cu 8-0, „ar-
þarii” reuºind un eseu ºi trans-

formând o loviturã de pedeap-
sã. Partea a doua a început la
fel de prost pentru tricolori, dupã
ce nord-americanii au mai reu-
ºit o încercare, completatã ºi de
transformare, iar scorul deve-
nea 15-0. România a revenit
însã datoritã superioritãþii în grã-
madã, care a adus practic cele
douã eseuri reuºite de cãpita-
nul Macovei, în minutele 53 ºi
72. Înainte de al doilea, cana-
dienii au rãmas în inferioritate
temporarã, care a durat pânã la
final. Ambele eseuri au fost
transformate de Vlaicu ºi sco-
rul devenea 15-14. Tot pe grã-
madã au forþat „stejarii” victo-
ria ºi aveau sã obþinã o loviturã
de pedeapsã de la 42 de metri
cu 3 minute înainte de final, pe
care Vlaicu a transformat-o
impecabil. Dupã eºecurile cu
Franþa ºi Irlanda, România îºi
îndeplineºte obiectivul la acest
turneu final, o victorie, ºi va for-
þa depãºirea lui în ultimul meci,
cu Italia, programat duminicã.
Dacã va trece de “squadra az-
zurra”, România îºi va asigura
calificarea la urmãtorul turneu
final al Cupei Mondiale. Selec-
þionerul României, galezul Lynn
Howells, a trimis în teren urmã-
torul XV: Lazãr, Turaºvili, Pau-
licã Ion, Popârlan, Van Heerden,
V. Ursache, Lucaci, Macovei
(cãpitan), Surugiu, Wiringi, Bo-
tezatu, Vlaicu, Kinikinilau, Lem-
naru, Fercu, iar pe parcurs au
intrat:  Calafeteanu, A. Ursa-
che, Gal, Rãdoi, Þãruº, Carpo.
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România a revenit de la 0-15 cu

Canada ºi a câºtigat primul meci de
la Cupa Mondialã de rugby

Cea mai importantã revenire
din istoria Cupei Mondiale

Conform paginii de twitter a
Cupei Mondiale, România a reu-
ºit cea mai importantã revenire
într-un meci din istoria Cupei
Mondiale. Pentru cã au pierdut
la doar douã puncte diferenþã,

canadienii au  primit punctul bo-
nus defensiv. “O victorie entu-
ziasmantã pentru echipa noastrã.
Nu am jucat foarte bine toate
cele 80 de minute. Devotamen-
tul ºi determinarea jucãtorilor mei
au câºtigat meciul. Am spus
mereu cã asta e o semifinalã
pentru noi. Acum trebuie sã ju-
cãm finala cu Italia” a spus se-
lecþionerul galez al României,
Llynn Howells.

Fotografia de copertã a pagi-
nii de Facebook a turneului final
prezenta ieri o imagine de grup a
naþionalei României, dupã succe-
sul cu Canada. Performanþa cã-
pitanului Mihai Macovei, 42 de
placaje în trei meciuri, cele mai
multe pânã în prezent, este ilus-
tratã cu o fotografie trucatã, în
care rugbistul român placheazã
un dinozaur. “Credem cã Maco-
vei poate sã placheze aproape
orice”, este mesajul care însoþeº-
te poza. Macovei are cu un pla-
caj mai mult decât georgianul Ma-
muka Gorgodze ºi cu douã în plus
decât canadianul Jamie Cudmore.
Al patrulea în aceastã ierarhie
este uruguayanul Santiago Vilase-
ca (38), iar pe cinci se aflã alt ro-
mân, Viorel Lucaci, tot cu 38 de
placaje. În ierarhia all-time a Cu-
pei Mondiale la placaje lider este
neozeelandezul Richie McCaw, cu
193 în total, iar pe locul 4 este ro-
mânul Ovidiu Toniþa, aflat la a 5-a
prezenþã la Cupa Mondialã, cu 132
de placaje, dar care s-a acciden-
tat în meciul cu Irlanda.

COSMIN STAICU


