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Craiovenii, aºteptaþi la

Festivalul Antic Pelendava
Craiovenii sunt invitaþi, în acest week-end, la Festivalul Antin Pelendava.
Cea de-a III-a ediþie are loc în centrul vechi al Craiova, iar amfitrionii spectacolului fiind Eugenia ªerban ºi Nae Alexandru. Festivalul se deschide astãzi, sâmbãtã, în jurul orei 14.00, cu un moment coregrafic oferit de „Nimfele Daciei”,
care au pregãtit ºi o scenetã inspiratã din momentul nunþii la romani. În timpul
festivalului, Terra Dacicã Aeterna Alba Iulia va face demonstraþii de tras cu
arcul ºi va prezenta meºteºuguri, arme ºi jocuri antice. De altfel, în fiecare
moment al zilei se vor petrece lucruri interesante, cum ar fi momente de luptã
între douã tabere, lupte de cavaleri, dansuri, ritualuri, spectacole de jocuri cu
foc ºi concerte medievale. Festivalul se va încheia duminicã, târziu în noapte.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cod galben de ploi,
în aproape toatã
þara, pânã luni
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis,
ieri, douã avertizãri Cod
Galben de ploi, care intrã în
vigoare astãzi ºi sunt valabile
pânã luni dupã-amiazã. La
munte, precipitaþiile se vor
transforma în lapoviþã ºi
ninsoare ºi se va depune strat
de zãpadã.
Prima avertizare intrã în
vigoare astãzi, 10 octombrie,
la ora 16.00, ºi este valabilã
pânã duminicã, la ora 10.00,
interval în care ploile se vor
intensifica ºi se vor extinde în
jumãtatea sudicã a þãrii.
Codul Galben vizeazã 14
judeþe din sud-vestul ºi sudul
teritoriului, unde vântul se va
intensifica, cu viteze la rafalã
de 50...55 km/h, iar în sudul
Banatului ºi pe creste, va
depãºi temporar 70 km/h.
Cea de-a doua avertizare
emisã, vineri, de meteorologi,
intrã în vigoare duminicã, la
ora 10.00 ºi rãmâne în vigoare
pânã luni, la ora 18,00,
interval în care sunt prognozate ploi însemnate cantitativ,
intensificãri ale vântului,
rãcire accentuatã ºi chiar
ninsori.
„În intervalul menþionat
vor fi precipitaþii în toatã þara,
iar cantitãþile de apã vor
depãºi 25 l/mp ºi izolat 50 l//
mp, mai ales în jumãtatea
sudicã ºi în zonele de munte.
Vor fi ploi, dar în zona Carpaþilor Orientali vor predomina
ninsorile ºi se va depune strat
de zãpadã. Precipitaþii sub
formã de lapoviþã ºi ninsoare
se vor semnala ºi în zonele
montane înalte din restul þãrii,
în jumãtatea de nord a Moldovei ºi trecãtor în estul ºi sudestul Transilvaniei”, se aratã
în avertizarea ANM.
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Legea Big Brother,
promulgatã de preºedinte
Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat, ieri, Legea privind
prelucrarea datelor cu caracter
personal ºi protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice, informeazã Administraþia Prezidenþialã. Camera Deputaþilor a adoptat, pe 23 septembrie, cu 187 voturi “pentru”, 12
“împotrivã” ºi 22 abþineri, proiectul legii privind prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi
protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice.
Proiectul de lege, asumat de
liderii partidelor parlamentare în
baza unor consultãri care au avut
loc la Cotroceni în mai, prevede
cã datele de trafic referitoare la
abonaþi ºi utilizatori, prelucrate
ºi stocate de cãtre furnizorul
unei reþele publice de comunicaþii electronice sau de cãtre furnizorul unui serviciu de comunicaþii electronice destinat publicului vor fi ºterse sau transformate în date anonime atunci
când nu mai sunt necesare la
transmiterea unei comunicãri,
dar nu mai târziu de trei ani de
la data efectuãrii comunicãrii.

Potrivit legii, prelucrarea datelor de trafic, în scopul stabilirii
obligaþiilor contractuale ce privesc
abonaþii serviciilor de comunicaþii
cu plata în avans va fi permisã
pânã la împlinirea unui termen de
3 ani de la data efectuãrii comunicãrii. Accesarea datelor se va
putea face într-un cadru precis
delimitat, de cãtre instanþa de ju-

decatã sau cu autorizarea prealabilã a judecãtorului.
Legea mai stabileºte cã atunci
când sunt transmise în format
electronic, solicitãrile ºi rãspunsurile se semneazã cu semnãturã
electronicã extinsã, bazatã pe un
certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare
acreditat, pentru asigurarea inte-

gritãþii datelor.
Cea mai importantã ºi contestatã prevedere stabileºte cã, la solicitarea instanþelor de judecatã sau
la solicitarea organelor de urmãrire penalã ori a organelor de stat cu
atribuþii în domeniul apãrãrii ºi al
securitãþii naþionale, cu autorizarea
prealabilã a judecãtorului stabilit
potrivit legii, furnizorii de reþele
publice de comunicaþii de reþele
electronice destinate publicului pun
la dispoziþia acestora, de îndatã, dar
nu mai târziu de 48 de ore, datele
de trafic, datele de identificare a
echipamentului ºi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecþia informaþiilor cu caracter personal.
Din 2009 au fost promovate
mai multe variante ale legii privind
datele personale – aºa-numita Legea Big Brother – acestea fiind
însã respinse de Curtea Constituþionalã pe motiv cã încalcã drepturile ºi libertãþile individului. De
altfel, fost ºef al SRI Liviu Maior
a demisionat în ianuarie, susþinând
ulterior cã motivul demisiei sale a
fost respingerea legilor Big Brother de cãtre CC.

Daniel Constantin: Ultimii 25 de ani nu au însemnat
decât o devalizare a sistemului de irigaþii
Sistemul de irigaþii din România
a fost distrus sistematic în ultimii
25 de ani, fiind urgent nevoie de o
lege care sã asigure finanþarea pentru refacerea infrastructurii în acest
domeniu, a afirmat, ieri, ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, întro conferinþã de presã la Piteºti. “Din
pãcate, ultimii 25 de ani (...) nu au

însemnat altceva decât o devalizare
a sistemului de irigaþii (...), chiar
dacã a fost o devalizare de multe
ori, sã spunem aºa, legalã. Din acest
punct de vedere mi s-a certificat
încã o datã faptul cã este nevoie de
o lege care sã vinã, pentru prima
datã dupã 25 de ani, sã investeascã
o sumã foarte mare pentru a reabi-

lita sistemul de irigaþii la nivel naþional”, a declarat Constantin la Piteºti,
în cadrul unei conferinþe de presã.
Ministrul a dat ca exemplu judeþul Argeº, unde de la o suprafaþã de
25.000 de hectare care se putea iriga în 1989 s-a ajuns ca irigaþiile sã
nu mai fie folosite deloc la nivelul
anului 2015. El a fãcut, în acest
context, un apel cãtre toþi parlamentarii, inclusiv cei din opoziþie, sã
voteze sãptãmâna viitoare legea irigaþiilor. “Prin proiectul de lege care
alocã un miliard de euro pe cinci ani
de zile pentru infrastructura principalã, la care adãugãm proiectele cu
fonduri europene unde îi invitãm pe
cei care au constituit asociaþii de
udãtori sã aplice, putem sã avem încet-încet (...) o infrastructurã de
irigaþii viabilã, pe care s-o foloseascã fermierii. De aceea, vreau sã fac
un apel cãtre toþi parlamentarii din
þarã, ca sãptãmâna viitoare sã treacã peste orice fel de orgoliu politic
sau ambiþie politicã ºi sã voteze un
proiect pe care, dacã vor câºtiga

alegerile din 2016, îl vor implementa chiar ºi dânºii. Pentru cã e un
proiect care abia începe la 1 ianuarie 2016 ºi se finalizeazã, dupã calculele noastre, la 31 decembrie
2020”, a spus Daniel Constantin.
Sãptãmâna trecutã, în plenul
Camerei Deputaþilor, proiectul de
lege pentru modificarea ºi completarea Legii îmbunãtãþirilor funciare, prin care se viza alocarea unui
miliard de euro, în urmãtorii cinci
ani, pentru modernizarea infrastructurii primare a sistemului naþional
de irigaþii în vederea reducerii costurilor, nu a întrunit numãrul necesar de voturi pentru adoptarea legilor organice. Ministrul Agriculturii
a anunþat, ulterior, cã a reuºit sã treacã prin comisia de specialitate din
Camera Deputaþilor proiectul Ordonanþei nr. 4/2015 referitoare la angajarea a 995 de persoane la ANIF
ºi care cuprinde toate prevederile
proiectului de lege privind infrastructura de îmbunãtãþiri funciare
respins de plen.

Traian Bãsescu s-a înscris în PMP: Dacã nu pot lãsa
moºtenire un PDL, voi lãsa o miºcare popularã
Fostul preºedinte Traian Bãsescu a anunþat,
ieri, cã s-a înscris în PMP, precizând cã cel
mai important motiv pentru revenirea sa în viaþa politicã este apãrarea mandatelor sale prezidenþiale. Bãsescu a declarat cã revine în viaþa
politicã pentru a-ºi apãra cele douã mandate ºi
pentru a se apãra pe sine de “campania furibundã de denigrare” , despre care afirmã cã
este purtatã împotriva sa începând cu data de
22 decembrie 2014.

“Sincer, nu am crezut cã dupã ce îmi termin
mandatul de preºedinte al României mã voi mai
înscrie într-un partid. Iatã cã mã obligã sã o fac ºi
am câteva motive pentru acest lucru. Primul ºi
cel mai important motiv al revenirii mele în viaþa
politicã este legat de ceea ce se întâmplã începând cu data de 22 decembrie 2014, o campanie
furibundã de denigrare a celor douã mandate pe
care le-am avut ca preºedinte al României, de negare a transformãrilor prin care a trecut þarã în

acest interval de 10 ani, extrem de importante,
care au consolidat statul de drept ºi, de asemenea, eforturile uriaºe pe care le depun trusturile
mass-media, dar spre surprinderea mea ºi instituþii ale statului pe care le-am consolidat în timpul
mandatelor, pentru discreditarea mea personalã.
De aceea, singura soluþie pe care o am este sã
revin în viaþa politicã ºi sã îmi apãr ºi cele douã
mandate ºi sã mã apãr ºi pe mine în faþa valului de
denigrare”, a declarat Traian Bãsescu.
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Siria: Un ghem de interese divergente
MIRCEA CANÞÃR
Armata sirianã loialã Damascului, multã vreme în defensivã,
a anunþat oficial, la televiziunea
publicã, prin generalul Ali Abdallah Ayoub, lansarea unei ofensive terestre majore, susþinutã de
bombardamentele efectuate de
aviaþia rusã, declarativ, contra
punctelor fierbinþi ale Daech
(blindate, vehicule de alt tip, centre de comandã, centre de comunicaþii, depozite de combustibil,
muniþii, fabrici de bombe ºi tabere de instrucþie). Occidentul este
lãsat aparent fãrã voce. Spectaculosul atac lansat, de la Marea
Caspicã, cu rachete de corazierã Kalibr - razã mare de acþiune
-, în teatrul de operaþiuni sirian, a
dominat rendez-vous-ul celor 28
de miniºtri ai apãrãrii din Alianþa
Atlanticã, de la Bruxelles, unde
Ashton Carter, secretarul american al apãrãrii a spus cã se “aºteaptã în urmãtoarele zile ca
ruºii sã aibã pierderi umane”,
fiindcã e clar, în opinia sa, cã
Moscova va dispune desfãºura-

rea de trupe combatante pe solul
sirian. NATO, care nu este direct
implicatã în Siria, denunþã o “escaladare militarã îngrijorãtoare”. În noaptea de joi spre vineri,
douã avioane Rafale au bombardat un câmp de antrenament jihadist la Rakka, fief al Daech, a
declarat ieri, pentru Europe 1,
ministrul francez al apãrãrii, Yves
Le Drian. Care a mai estimat cã
loviturile ruseºti nu vizeazã Daech, ci îl securizeazã pe Bashar
al-Assad. Potrivit Al Watan, cotidian apropiat puterii, armata sirianã ar fi recuperat 70 km pãtraþi ºi mai multe localitãþi, dar
militarii anti-regim au dezminþit
avansul. Kremlinul îºi probeazã,
neîndoielnic, susþinerea directã
pentru regimul de la Damasc pe
care Occidentul cãutã sã-l înlãture din 2011. Reacþia Alianþei
Atlantice se rezumã, deocamdatã la teribila îngrijorare, privind
ranforsarea navalã rusã din Marea Mediteranã. Speranþa ralierii
Rusiei, în perspectiva unei Sirii

fãrã Assad, nu se întrevede. În
spatele uºilor închise, la Bruxelles, tonul a fost realist ºi grav.
Angajarea lui Vladimir Putin, alãturi de Assad, este o deziluzie
care spulberã ideea unei coordonãri a bombardamentelor contra
Statului Islamic (Daech). Pe de
altã parte, violarea spaþiului aerian turc, a fost decriptatã ca o
punere în gardã, în sensul cã
momentan Kremlinul nu doreºte
sã discute despre “zone de securitate” cu Ankara, Washingtonul
sau Parisul. Concret, singura replicã a NATO, nu vizeazã decât
reasigurarea aliaþilor sãi contra
“oricãrui tip de ameninþare”.
Nu este exclusã desfãºurarea de
trupe. Pentru a ajuta armata turcã, a doua din NATO ca efective, în situaþia cã nu se poate apãra
singurã, Ankara cere menþinerea
bateriile de rachete Patriot, dispuse de SUA ºi Germania, care
ar fi trebuit dezactivate în sãptãmânile urmãtoare. Sunt arme
anti-rachetã. Dacã tensiunile per-

sistã, NATO poate angaja avioane în supravegherea spaþiului aerian al Turciei, cum se întâmplã
în þãrile baltice. Recent, Consiliul
de Securitate al ONU ar fi avizat un plan de pace în Siria, adoptat în premierã de Rusia ºi alþi
14 membrii, fiind considerat primul plan politic, la care nu se face
însã referire. Lucrurile rãmân
realmente încurcate. Franþa este
izolatã ºi nu înþelege prea bine
intenþiile SUA. Turcia îi bombardeazã pe kurzi, dar nu provoacã
reacþia Franþei ºi aliaþilor sãi occidentali. Când avioanele franceze lovesc în taberele teroriste de
antrenament este bine, ºi preºedintele Francois Hollande afirmã
cã acolo se pregãteau viitori teroriºti, în schimb când Rusia face
în Siria, ceea ce face Franþa în
Mali, e rãu. Existã o axã ºiitã ºi
una sunnitã care, deocamdatã, nu
sunt puse de acord, ºi tocmai din
neînþelegerea actorilor, pe cerul
Siriei ºi Irakului, ar putea oricând
rezulta o coliziune între aparate-

le de zbor aflate în misiune, cu
consecinþe greu de surmontat.
SUA afirmã cã cvasitotalitatea
bombardamentelor ruseºti (112
lovituri) n-au vizat Statul Islamic,
nici braþul local Al-Qaida, ci opozanþii regimului preºedintelui Bashar al-Assad. Pe de altã parte
preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan, care doreºte înlãturarea
lui Bashar al-Assad, a avertizat
Rusia cã pierderea Turciei în plan
comercial, ca principal consumator de gaze naturale ruseºti, ar
însemna o mare loviturã pentru
economia rusã. O nouã ameninþare pentru Vladimir Putin vine
din flancul sud-estic, teritoriu binecunoscut din vremea în care
URSS se afla în rãzboi (19791989): Afganistan. Ofensiva talibanilor contra Kunduz, 70 km
de Tadjikistan, a motivat trimiterea de elicoptere de luptã în
sprijinul bazei militare din teritoriul tadjik, ceea ce înseamnã
deschiderea unui al doilea front
contra islamiºtilor radicali.

Craiova are o strategie culturalã pe 10 ani
Consilierii municipali au aprobat, în ºedinþa extraordinarã de joi, Strategia culturalã a
Craiovei pe urmãtorii 10 ani. Activitãþile pe
care ºi le propune autoritatea localã acoperã
perioada în care se pregãteºte candidatura

pentru obþinerea statutului de Capitalã Europeanã a Culturii, dar ºi patru ani dupã 2021,
an în care Bãnia ar putea câºtiga marele titlu,
dat fiind faptul cã se vorbeºte tot mai mult de
poziþia de favorit al competiþiei.

Primãria Craiova ar urma sã-ºi
depunã oficial candidatura pentru titlul de Capitalã Culturalã Europeanã
2021 chiar la sfârºitul acestei sãptãmâni, data de 10 octombrie fiind stabilitã prin calendarul competiþiei pentru toate cele 12 oraºe din România
care ºi-au anunþat participarea. Joi,
într-o ºedinþã extraordinarã, aleºii
locali au supus la votat Strategia culturalã a Craiovei pe o perioadã de 10
ani, un document extrem de important la dosar. „Eu rãmân plãcut surprins. Salut acest lucru, fiind convins cã sunt obiectivele care se stabilesc pentru cultura din Craiova .
Felicit pe toþi cei care au contribuit
ºi au lucrat la ea ºi sper sã o punã în
aplicare”, a afirmat consilierul municipal Ionel Panã.

tul de hotãrâre a suferit o modificare, în sensul cã au fost formulate douã articole noi. Juristul Primãriei Craiova, Ovidiu Mischianu,
a anunþat, în plen, cã a fost introdus articolul 1, cu urmãtorul conþinut: „Se aprobã candidatura municipiului Craiova la acþiunea Uniunii Europene de Capitalã Culturalã Europeanã 2021”. La articolul
2, s-a aprobat strategia culturalã
pentru perioada 2015-2025, prevãzutã în anexã, iar la articolul 3,
primarul, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile hotãrârii. Votul a fost în unanimitate pentru acest proiect.

Vot în unanimitate
al CLM Craiova

Fiind vorba de o competiþie, care
într-o primã fazã se face pe baza
dosarelor, strategia culturalã are,
deocamdatã, un caracter secret.

Faþã de varianta iniþialã, proiec-

Strategia este structuratã
pe 10 axe prioritare

Aºa se face cã autoritãþile locale
nu au putut sã dezvãluie acþiunile
culturale pe care ºi-a propus sã le
facã de acum încolo. Totuºi, pe
urmãtorii zece ani, municipalitatea
din Craiova ºi-a stabilit care sunt
axele prioritate pe care se va baza.
Este vorba de 10 mari teme în jurul cãrora se va dezvolta viaþa culturalã în Bãnie, ºi anume: cultura
ºi tinerii; excelenþa în culturã; integrarea valorilor cultural europene; creativitatea; cultura ºi dezvoltarea; echilibru ºi armonie culturalã; tradiþie, istorie ºi patrimoniu;
culturã ºi minoritãþi; economia cultural-turisticã; creaþii ºi tehnologii
contemporane.

Imbatabili la portofoliul
de proiecte culturale
Craiova a intrat în competiþie în
decembrie 2014, autoritãþile alegând sã anunþe oficial candidatura

municipiului nostru într-un cadru
simbolic, organizat la Bruxelles.
Timp de aproape un an s-a pregãtit dosarul de candidaturã, toate
instituþiile de culturã din oraº fiind
antrenate sã propunã ºi sã desfãºoare activitãþi din cele mai diverse. Pe lângã festivalurile cu tradiþie, s-au produs ºi evenimente noi,
care s-au bucurat de mare succes.
Zilele „Mihai Viteazul”, care se bazeazã pe parfumul
costumelor medievale, Festivalul Antic
Pelendava, care recreeazã atmosfera
vechii cetãþi Pelendava, seria de concerte
vocal-simfonice, organizate de Filarmonica „Oltenia” ºi gãzduite de Sala Polivalentã, Festivalul
„Puppets Ocuppy”
Street al Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” ºi megaconcertul „Carmina
Burana”, organizat în
Piaþa Prefecturii, pe

lângã multe altele, au atras, de departe, cei mai mulþi participanþi.

Toatã Oltenia
susþine candidatura Bãniei
Pe lângã portofoliul bogat de
activitãþi culturale, cel de-al doilea
atu puternic cu care Craiova se prezintã în faþa juriului este ºi susþinerea pe care o are din partea întregii
regiuni a Olteniei. Alãturi de municipiul nostru se aflã judeþele Gorj,
Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea, care pun
la bãtaie patrimoniul lor cultural ºi
turistic. Chiar recent, judeþul Mehedinþi a reabilitat ºi a redeschis
publicului vizitator vechea Cetate
a Severinului, inaugurare la care au
fost invitaþi ºi partenerii din Craiova, primarul Lia Olguþa Vasilescu
participând la eveniment. În semn
de susþinere, cele patru judeþe ale
Olteniei au alocat fiecare o sumã
asemãnãtoare de la buget – 4 milioane de lei – pentru activitãþile culturale care vor fi circumscrise proiectului Craiova Capitalã Culturalã
Europeanã 2021.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Arest menþinut pentru
proxenetul din Robãneºti
Curtea de Apel Craiova a menþinut,
ieri, arestarea preventivã a lui Constantin Daniel Zamfir, bãrbatul de 36
de ani, din Robãneºti condamnat pe
fond, în iulie a.c., la 5 ani de puºcãrie pentru proxenetism ºi trafic de
minori. Hotãrârea a fost luatã în procesul în care se judecã apelul declaMagistraþii Curþii de Apel Craiova au decis, ieri, sã-l menþinã
dupã gratii pe Constantin Daniel
Zamfir, doljeanul condamnat în
iulie, împreunã cu concubina sa,
pentru proxenetism ºi trafic de
minori: „În temeiul art. 362 Cpp
rap la art. 208 Cpp menþine mãsura arestãrii preventive fata de
inculpatul Zamfir Constantin Daniel, ca fiind legala si temeinica.
Definitiva. Pronunþata in ºedinþa publica azi 09.10.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. Curtea de Apel Craiova
judecã apelurile declarate de Zamfir ºi de complicea sa, Viorica Vica
Crãciunescu, împotriva sentinþei
din 2 iulie a.c. prin care Tribunalul Dolj i-a gãsit vinovaþi ºi i-a
condamnat pentru proxenetism ºi
trafic de minori, iar urmãtorul ter-

rat de inculpat ºi de complicea sa,
Viorica Vica Crãciunescu, condamnatã ºi ea, în acelaºi dosar, la 3 ani
de închisoare cu suspendare. Cauza
a fost amânatã pentru 23 octombrie
a.c., iar hotãrârea care va fi pronunþatã la Curtea de Apel Craiova va
fi una definitivã.

men de judecatã a fost stabilit
pentru 23 octombrie a.c.
Reamintim cã, la sfârºitul lunii
februarie, s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în care Constantin Daniel Zamfir, de 36 de ani, din
Robãneºti, ºi Viorica Vica Crãciunescu, de 40 de ani, din Craiova,
au fost trimiºi în judecatã de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru comiterea infracþiunii de trafic de minori. În
baza informaþiilor pe care le aveau,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au descins luni, 9 februarie
a.c., în Craiova ºi comuna doljeanã Robãneºti, la locuinþele a douã
persoane suspectate de trafic de
minori ºi proxenetism. Oamenii

legii au ridicat mai multe documente de transfer bancar ºi alte probe,
dar ºi pe cei doi suspecþi, Constantin Daniel Zamfir, de 36 de ani, din
Robãneºti, ºi Viorica Vica Crãciunescu, de 40 de ani, din Craiova.
Din datele strânse de anchetatori s-a stabilit faptul cã, cei doi
(el cu antecedente penale) s-au
hotãrât sã facã bani din exploatarea sexualã a tinerelor. Bãrbatul se
ocupa de obicei cu racolarea victimelor, cãrora le promitea cã se
va cãsãtori cu ele, apoi le aducea
la Craiova, unde le dãdea pe mâna
Vicãi, cu experienþã în acest domeniu, conform anchetatorilor,
fetele fiind obligate apoi sã se
prostitueze în apartamentul pe
care cei doi îl închiriaserã în centrul Craiovei, undeva pe Calea Bucureºti. Potrivit oamenilor legii, în

perioada august 2014 – februarie
2015, cei doi au exploatat astfel
mai multe tinere, între care ºi minore. Cei doi „parteneri” au fost
duºi la sediul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au fost audiaþi
ºi reþinuþi pentru 24 de ore, fiind
introduºi în arestul IPJ Dolj. Pe
10 februarie au fost arestaþi pentru 30 de zile în baza mandatelor
emise de Tribunalul Dolj.
Pentru cã ambii inculpaþi ºi-au
recunoscut faptele ºi au cerut sã
beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã

conform Codului de procedurã
penalã, la începutul lunii iulie procesul s-a încheiat pe fond. Tribunalul Dolj i-a gãsit vinovaþi pe
ambii inculpaþi, femeia primind o
pedeapsã de 3 ani cu suspendare
ºi 60 de zile de muncã în folosul
comunitãþii, în timp ce bãrbatul
a primit o pedeapsã de 5 ani închisoare cu executare. Nemulþumiþi de pedepsele primite, ambii
doljeni au declarat apel, care s-a
înregistrat pe 16 iulie la Curtea
de Apel Craiova, acum fiind în
curs de judecare.

Mandat pe 30 de zile pentru doljeanca
Prins la PTF Bechet cu
suspectatã cã ºi-a omorât soþul în bãtaie încãlþãminte contrafãcutã
Femeia de 64 de ani, din Calafat, suspectatã cã ºi-a
omorât soþul în bãtaie, a fost arestatã preventiv pentru
30 de zile în baza mandatului emis joi searã de judecãtorii Tribunalului Dolj. Inculpata a contestat hotãrârea,
contestaþia ei urmând sã se judece sãptãmâna viitoare la
Curtea de Apel Craiova.
Judecãtorii Tribunalului Dolj
au admis, joi searã, propunerea
procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi au dispus arestarea preventivã a Vasilicãi Vîrban, femeia de 64 de
ani din Calafat suspectatã cã ºia omorât soþul în bãtaie: „Ad-

mite propunerea Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj. Dispune arestarea preventivã a inculpatei VÎRBAN VASILICA, pe
o perioadã de 30 de zile, începând cu data de 8.10.2015 ºi
pânã la data de 6.11.2015 inclusiv. Dispune emiterea, de

îndatã, a mandatului de arestare preventivã pentru inculpat a V Î R B A N VA S I L I C A . C u
drept de contestaþie în termen
de 48 de ore de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consiliu, astãzi, 8.10.2015”. Imediat dupã pronunþare, inculpata
a formulat contestaþie, care se
va judec sãptãmâna viitoare, la
Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã femeia a fost
reþinutã pentru 24 de ore joi dimineaþã, în jurul orei 6.00, fiind suspectatã cã ºi-a omorât
bãrbatul în bãtaie. Potrivit procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în
noaptea de luni spre marþi,
Vasilica Vîrban a solicitat o
ambulanþã la domiciliul sãu
din municipiul Calafat, susþinând cã soþul sãu, Mihai
Sergiu Vãrban, de 69 de ani,
s-a întors bãtut de la cârciumã. Medicii l-au gãsit mort
când au ajuns ºi bãtut rãu,
stabilindu-se cã avea multiple fracturi costale ºi unui
traumatism de coloanã vertebralã. Anchetatorii au luato la întrebãri pe soþia bãrbatului, care a susþinut sus ºi
tare cã acesta s-a întors bãtut acasã, însã potrivit anchetatorilor, leziunile suferite de bãrbat nu îi permiteau
acestuia sã se deplaseze.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet au descoperit, joi, în compartimentul marfã al unui
camion, mai multe articole de încãlþãminte, inscripþionate cu
numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafãcute, pe care
ºoferul autovehiculului a încercat sã le introducã ilegal în þarã.
Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, joi, în jurul orei
10.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei Bechet, judeþul Dolj, s-a
prezentat pe sensul de intrare în
þarã, la volanul unui autocamion cu
remorcã, cetãþeanul român Leonard L., în vârstã de 35 de ani, care
transporta, conform documentelor de însoþire a mãrfii, detergent
ºi articole de încãlþãminte de la o
societate comercialã din Italia cu
destinaþia România.
În baza unei analize de risc, poliþiºtii de frontierã au efectuat un
control amãnunþit asupra compar-

timentului marfã al camionului,
ocazie cu care au descoperit 48 perechi de încãlþãminte, ce purtau însemnele unor firme cunoscute,
susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectualã.
Bunurile, în valoare de aproximativ 3.456 lei, dacã ar fi fost originale, care au fost confiscate în vederea expertizãrii. Poliþiºtii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de punere
în circulaþie a unui produs purtând
o marcã identicã sau similarã care
îl prejudiciazã pe titularul mãrcii înregistrate, dupã cum au precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Urmãrind, cu ori fãrã patimã, poate chiar
cu vinovata indiferenþã pe care a sãdit-o în
noi spectacolul fãrã sfârºit al vedetelor încãtuºate, nu mai bãgãm de seamã cã ne scapã printre degete întrebãri pe cât de banale
pe atât de importante. Cum ar fi de pildã cea
legatã de mecanismul prin care, persoane
publice de notorietate, deseori cu un legitim
prestigiu profesional, ca de exemplu medicul Sorin Oprescu, devin victime ale corupþiei de cea mai joasã speþã. Ce anume îl va fi
împins pe carismaticul chirurg, om cu o
reputaþie pe care cea mai elementarã raþiune
l-ar fi obligat sã ºi-o apere cu toatã determinarea, sã coboare la nivelul unor borfaºi de
cartier? Mai ales în condiþiile în care, ºef al
unui spital nu mai puþin reputat, universitar
la cel mai înalt grad didactic, dispunea, chiar
în limitele propriei condiþii sociale, de tot ceea
ce îºi doreºte o persoanã de speþa sa: o casãpalat, cu un ambient demn de pretenþiile
nobilimii de altãdatã, maºini ºi, pe deasupra,
conturi de invidiat în bãnci.
O patologie, aºadar? Una, singura care
sã explice acest unsuros gust al mitei ridicat la dimensiunea unei îndeletniciri gândite ºi acceptate ca raþiune fireascã a unei
poziþii publice în societate? Când dispui de
sume exorbitante ce depãºesc chiar ºi bugetul unor instituþii statale, de ordinul mili-
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Simple coincidenþe: ºi ceva mai mult…
oanelor de euro, ce resort bezmetic te împinge încã înainte pânã la a coborî la nivelul unor tranzacþii comparabilã cu afacerea
interlopã de la colþul strãzii? De altfel, nici
nu mai un secret cã politica a devenit de
multiºor o artã a chilipirului. O dovedeºte ºi
recenta devoalare de la nivelul consilierilor
Capitalei implicaþi, transpartinic, în afacerea Apa Nova. Cât despre parlamentari, ei
ºi-au exersat demult abilitãþile în a-ºi rotunji
spectaculoasele averi, încât nici atacurile
mediatice la ore de mare audienþã nu-i mai
deranjeazã. Ba poate chiar îi întãreºte.
În cazul precis al lui Oprescu ºi al foºtilor sãi consilieri, nu mã pot sustrage de a
evoca o întâmplare foarte recentã dintr-o
altã þarã, societate ºi Capitalã. E vorba de
Italia ºi de Roma, acolo unde douã evenimente au sfârºit prin a bulversa comunitatea ºi arealul politicii.
Mai întâi, descoperirea unei reþele de corupþie, încã de anul trecut, ce i-a fãcut pe
jurnaliºti din Peninsulã sã vorbeascã de o reciclare a Mafiei istorice, prin inventarea unor
metode de o ingeniozitate aparte, denumindo generic „Mafia Capitale”. Ce-i drept, ea a
acþionat pe parcursul vechiului consiliu, al
primarului Gianni Alemanno, provenit din ari-

pa neofascistã, dar a penetrat, fãrã culoare
politicã, întreaga ºandrama, pretext pentru
noua „juntã”, de stânga, condusã de chirurgul Ignazio Marino, sã-ºi reseteze mandatul,
început în iunie 2013, pe obiectivul extirpãrii
acelui ganglion canceros.
Ca ºi Oprescu – ºi aici identific coincidenþã la care se referã titlul nostru –, Marino e chiar mai mult decât un notoriu chirurg: e o somitate în domeniul chirurgiei
transplantului de ficat, cu stagii la cele mai
renumite centre din SUA, fondatorul unei
clinici de specialitate la Palermo, autor a peste
230 de intervenþii ºi al unor lucrãri de specialitate de referinþã în domeniu.
Cu el, s-a petrecut ceva, pe cât de insignifiant în raport cu sumele vehiculate în
speþa Oprescu pe atât de pretabile la un
dezgust nu mai puþin penibil. Mai întâi, o
succesiune de provocãri edilitare: prãbuºirea sistemului de canalizare în unele zone,
surparea unor pereþi la linia de metrou, scandalurile cu clandestinii de la periferie, înmormântarea de pominã a capului unei „familii”, Casamonica, cu un spectacol împrumutat parcã unei pelicule cinematografice
etc. Apoi, o succesiune a propriilor sale
derogãri de la conduita unui primar al unei

Capitale precum Roma: vacanþã prin exotice locuri caraibiene (nãrav, se pare, universalizat!), deplasarea, asumat oficialã,
adicã pe banii Primãriei, în SUA în timpul
vizitei Papei ºi informaþia cã ar fi fost invitat, dezminþitã vehement chiar de Vatican
ºi de Papã personal, iar de curând dezvãluirea faptului cã a folosit contul consiliului
local ca sã-ºi plãteascã niºte cine somptuoase în compania unor amici.
Fireºte, prins cu mâþa-n sac, el s-a angajat cã va restitui sumele cheltuite ºi va
preda chiar cardul consiliului, refuzând,
pânã alaltãieri searã, sã-ºi depunã demisia,
altminteri solicitatã de majoritatea covârºitoare a consilierilor.
A fãcut-o, în ultima instanþã, ameninþând,
cum altfel?, cã va da în vileag o listã de politicieni ce s-ar fi înfruntat din banul public.
De parcã asta ar mai constitui o noutate.
Rãmâne însã de rãspuns la aceeaºi întrebare de la care am pornit: ce mecanism odios
gestioneazã oribilele odisee ale unor personalitãþi intrate în politicã ºi cãrora destinul
nu le refuzase aproape nimic putând, cu
efortul unei minime decenþe, evita atât de
uºor capcanele risipirii unui între patrimoniu de respect public?

Peste o sutã de medici doljeni oferã consultaþii
stomatologice gratuite
Nu mai puþin de 127 de medici dentiºti doljeni oferã,
pânã în luna decembrie, consultaþii gratuite în cadrul
campaniei „Zâmbeºte România”. Persoanele interesate
îºi pot face o programare intrând pe website-ul www.zambesteromania.ro, în secþiunea
„Consultaþii stomatologice
gratuite”, alegând judeþul ºi
oraºul. Li se vor afiºa datele
de contact ale cabinetului ºi
un indicator care aratã dacã respectivul cabinet oferã ºi
detartraje gratuite, iar programarea se face simplu,
printr-un telefon direct la cabinet.

Peste 1.500 de medici dentiºti
din 41 de judeþe s-au alãturat
încã din luna martie campaniei
de educare cu privire la igiena
oralã „Zâmbeºte România”.
Aceºtia oferã consultaþii gratuite în cabinetele lor ºi, în unele
cazuri, detartraje gratuite. Programul acoperã deja 41 de judeþe, cu 10 mai mult faþã de campania de anul trecut, iar numãrul medicilor va mai creºte pânã
în decembrie, când se finalizeazã campania. Anul acesta s-au
înregistrat noi recorduri privind
numãrul de medici dentiºti înscriºi. Într-un clasament cu un
numãr mai mare de judeþe, Bucureºti este lider naþional cu 287

medici înscriºi. Pe locul doi se
aflã judeþul Cluj, cu 217 medici
înscriºi, apoi Dolj, cu 127 medici.
În top 5 au intrat ºi judeþele Bihor, cu 110 medici ºi Braºov cu
101 medici.
În clasamentul judeþelor în
care se poate beneficia de detartraje gratuite liderul este Bihor, unde nu mai puþin de 72
medici dentiºti oferã acest serviciu gratuit, urmat de Bucureºti, cu 64 medici ºi Dolj, cu
54 medici.

80 la sutã din români se
confruntã cu probleme dentare
În urma unor astfel de vizite,
medicii dentiºti pot semnala care

sunt urgenþele ºi prioritãþile în tratamentul dentar, pot explica tehnica de periaj corectã, pot sfãtui
orice persoanã în alegerea periuþei ºi pastei de dinþi potrivite.
De asemenea, medicii dentiºti
pot face recomandãri în privinþa
alimentaþiei pentru menþinerea
unei danturi sãnãtoase. Medicii
care doresc sã intre în acest program se pot înscrie direct pe
website în aceeaºi secþiune.
Studii anterioare „Zâmbeºte
România” arãtau cã în 2012,
spre exemplu, peste 80 la sutã
dintre români se confruntau cu
probleme dentare, cele mai frecvente dintre acestea fiind cariile. Un studiu comandat de GSK

Consumer Healthcare în 2014
dezvãluie cã majoritatea românilor nu se spalã pe dinþi seara,
aºa cum recomandã medicii dentiºti, ci doar dimineaþa, pentru cã
identificã periajul dentar cu momentul de pregãtire pentru interacþiune socialã, vãzându-l mai
mult ca un act estetic, aºa cum
este aranjarea pãrului sãu machiajul înainte de a ieºi din casã,
decât unul pentru propria sãnãtate. Astfel, peste 45% din
respondenþi au declarat cã îºi
periazã dinþii mai puþin de douã
ori pe zi, deºi un procent de 90%
din eºantion este de acord cu
importanþa rutinei minime de dimineaþã ºi searã.

De ce este important controlul
stomatologic
În acest context, medicii atrag
atenþia asupra riscurilor pe care
le are neglijarea igienei orale
asupra stãrii de sãnãtate. Cariile netratate pot duce la afecþiuni dentare serioase, dureroase
sau la pierderea dinþilor ºi pot
afecta buna funcþionare a întregului organism. Depunerile de
tartru pot duce la sângerãri gingivale ºi gingivitã, care, netrata-

te, pot cauza parodontozã.
Studiul realizat în 2013 în ºcolile din þarã în cadrul campaniei
„Zâmbeºte România” anunþã cã
38 la sutã din copii au placã bacterianã microbianã semnificativã,
fapt ce semnalizeazã o stare precarã de igienã oralã. Placa bacterianã favorizeazã apariþia cariilor ºi problemelor gingivale ºi indicã lipsa unei igiene orale corespunzãtoare.
Periajul dentar este prima
armã în lupta cu placa microbianã, însã pe termen lung este necesarã intervenþia profesionistã.
Medicul dentist o poate elimina
prin detartraj, o operaþiune de
curãþare a dintelui la bazã, ºi de
aceea acest serviciu a fost inclus
de unii medici dentiºti în oferta
lor gratuitã.
Cea mai bunã reþetã pentru
dinþi sãnãtoºi este o dietã echilibratã ºi sãnãtoasã. Este importantã o alimentaþie bogatã în fructe ºi
legume, dar este de evitat expunerea îndelungatã a dinþilor la substanþele acide pentru a preveni eroziunea acidã. Consumul de alcool
ºi fumatul pot cauza probleme grave de sãnãtate oralã.
RADU ILICEANU
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Gradul de bancarizare al populaþiei din România
a crescut de la 54% în 2008 la 63% în 2015
Începând cu 1 octombrie 2015,
Banca Comercialã Românã
(BCR) a eliminat comisioanele
de retragere numerar ºi interogare sold la ATM-urile BCR prin
cardurile de debit, plãþile intrabancare în lei ºi valutã prin Click
24 ºi Touch 24Banking, pentru
persoane fizice.
Noua ofertã de cont curent încurajeazã operaþiunile
prin intermediul canalelor alternative ºi vine cu o serie
de modificãri în zona comisioanelor încasate pentru re-

tragerile de numerar de la ghiºeu ºi de la ATM-urile altor
bãnci, dar ºi pentru plãþile intra & interbancare la ghiºeele bãncii. “Am redefinit oferta noastrã de cont curent
ºi tranzacþii, bazându-ne pe un principiu simplu: dezvoltarea ºi reducerea costurilor operaþiunilor efectuate prin
canale alternative ºi creºterea costurilor pentru operaþiunile la ghiºeu. Astfel, clienþii noºtri vor câºtiga timp,
iar consilierii noºtri îi vor ajuta sã ia cele mai bune decizii pe plan financiar”, a declarat Dana Demetrian, Vicepreºedinte Retail & Private Banking, BCR. Modificarea
comisioanelor pentru operaþiunile de cont curent este
etapa premergãtoare lansãrii noului cont curent cu costuri zero si a pachetelor de cont curent, lansare programatã pentru începutul lunii decembrie 2015.

Grad de utilizare a conturilor curente crescut
la peste 51%

De-a lungul timpului, gradul de bancarizare al populaþiei din România a crescut de la 54% în 2008 la 63%
în 2015. În ceea ce priveºte gradul de utilizare al conturilor curente, dacã în 2008 doar 29% dintre români deþineau un card de debit, în 2015 acest grad de utilizare a
crescut la peste 51%. Aceste evoluþii susþin creºterea
apetitului pentru produsele financiare precum ºi apropierea treptatã a comportamentului românilor de cel al
rezidenþilor statelor vest-europene. Astfel, uniformizarea costurilor pentru cele mai frecvente operaþiuni efectuate de clienþi (retrageri de numerar, interogarea soldului la ATM-urile BCR ºi plãþile prin Internet Banking),
cât ºi lansarea noii oferte ºi pachete de cont curent sunt
parte din strategia BCR de fidelizare ºi recompensare a
propriilor clienþi, fiind deopotrivã o mãsurã menitã sã
susþinã în continuare creºterea nivelului de utilizare a
produselor bancare a întregii populaþii.

„Relaþia strategicã UE-Turcia S-a întrunit Comitetul
Executiv al PSD Dolj
este pusã în pericol”
Ieri, la Opera Românã Craiova, s-a întrunit Comitetul Executiv al Organizaþiei Judeþene
Dolj a Partidului Social Democrat. În ºedinþã s-au discutat ultimele detalii legate de scrutinul
intern, care va avea loc duminicã, 11 octombrie 2015, de alegere a preºedintelui PSD, dar sau dat ºi hotãrâri ºi recomandãri
pentru membrii PSD Dolj care
doresc sã îºi depunã candidatura pentru o funcþie în Biroul Permanent Naþional la Congresul din
data de 18 octombrie 2015. ”Neam întâlnit în Comitetul Executiv pentru a discuta ultimele de-

Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a subliniat în
plenul Parlamentului European
faptul cã acþiunile preºedintelui
Recep Tayyip Erdogan ºi violenþele
din Turcia pun în pericol relaþia
strategicã pe care aceastã þarã o are
cu Uniunea Europeanã.
Conform eurodeputatului Victor
Boºtinaru criza actualã reconfirmã
dimensiunea strategicã a relaþiilor
dintre Uniunea Europeanã ºi Turcia. Refugiaþii, Siria, energia, accesul nostru la lumea musulmanã în
general, pot fi considerabil ameliorate dacã suntem conºtienþi de importanþa acestei relaþii. „Sunt de
foarte mulþi ani un susþinãtor al consolidãrii acestei relaþii strategice dintre Turcia ºi Uniunea Europeanã,
dar astãzi sunt în egalã mãsurã îngrijorat. Turcia trece printr-o crizã
politicã, rezultat al unei încetiniri
economice, dupã ani de progres
economic substanþial dar ºi din cauza efortului sistematic al preºedintelui Erdogan de a transforma Turcia dintr-o democraþie parlamentarã într-un regim prezidenþial autocratic. Dar cea mai periculoasã este
astãzi violenþa: violenþa în interiorul
Turciei, pe fondul atacurilor teroriste, a asaltului asupra minoritãþii
kurde ºi violenþa la frontierele Turciei. Aceastã situaþie cere din partea tuturor liderilor responsabilita-

te, cere acþiune cu prudenþã pentru
a evita orice escaladare a violenþelor sau derapaje”.

„Pe fondul unui puseu
naþionalist s-a încercat
întoarcerea mediului”

Eurodeputatul român susþine
totodatã cã acþiunile preºedintelui
Erdogan din ultima perioadã au fost
mai degrabã contrare. „Pe fondul
unui puseu naþionalist s-a încercat
întoarcerea mediului ºi a opiniei
politice împotriva kurzilor ca o platformã electoralã. S-au îndreptat
acþiuni împotriva oamenilor de afaceri, s-au întreprins acþiuni brutale împotriva libertãþii presei ºi a
opoziþiei. Toate aceste elemente
sperãm sã fie calmate ºi sancþio-

nate ºi sã aibã un deznodãmânt raþional dupã alegerile de la 1 noiembrie. Aceste lucruri fiind spuse trebuie sã subliniem încã o datã rolul
strategic pentru Uniunea Europeanã al relaþiilor cu Turcia ca un partener de lungã duratã, un partener
cheie în gãsirea unor soluþii pentru
cele douã mari probleme: refugiaþii, lupta împotriva Daesh ºi stabilitatea din Siria. Trebuie sã mai
spunem însã un lucru. Uniunea
Europeanã ºi acest Parlament au
datoria de a începe negocieri ºi de
a sprijini deschiderea de noi capitole de negocieri cu Turcia pentru
a consolida dimensiunea strategicã a acestei relaþii”, a conchis Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D pentru politicã externã.

talii legate de alegerile care vor
avea loc duminicã,11 septembrie
2015, dar ºi pentru a vota hotãrâri ºi recomandãri pentru colegii noºtri din Organizaþiei care
doresc sã îºi depunã candidatura pentru o funcþie în BPN, la
Congres. Dacã preºedintele va fi
ales de cãtre toþi membrii, preºedintele executiv ºi vicepreºedinþii vor fi aleºi în Congres.
Pentru a depune dosarul de candidaturã au nevoie de votul organizaþiei din care fac parte ºi
de susþinerea încã unei organizaþii judeþene”, a subliniat deputatul Claudiu Manda.

sâmbãtã, 10 octombrie 2015
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Dezinteres aproape total pentru pomiculturã
Sesiunea de depunere a cererile de finanþare în cadrul submãsurii 4.1 „Investiþii în exploataþii pomicole” a debutat
la 8 iulie 2015. Interesul fermierilor este
aproape zero la acest capitol, pânã în prezent, în Dolj, nefiind înregistratã nici o

Ministerul Agriculturii a deschis la data de 8 iulie 2015 Submãsura 4.1a – investiþii în exploataþii pomicole, prin care fermierii pot accesa fonduri europene nerambursabile în valoare
totalã, pentru acest an, de 75 de
milioane de euro. Obiectivul
acestei mãsuri este sã reabiliteze o suprafaþã de peste 35.000
ha de livezi, dintr-un total de
170.000 ha, aflate în degradare,
conform MADR.
Despre potenþialul României, în
general, ºi al Doljului, în particular, în sectorul pomicol, se pot
scrie adevãrate tratate de specialitate. Arealul optim, generos
pentru producþia de fructe ar fi
trebuit sã fie punct de plecare
pentru noi investiþii pe acest segment. Din pãcate, iniþiativele sunt
aproape inexistente. Cele 76 de
milioane de euro scoase la bãtaie
prin scheme de finanþare nu sunt
dorite de investitori.

Finanþare pentru
zeci de specii
Speciile de pomi fructiferi eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol sunt:

solicitare, iar la nivel naþional, doar 2.
Suma alocatã, în acest an, pentru finanþarea pomiculturii este de peste 70 de milioane de euro. Din nefericire, mai sunt
3 sãptãmâni ºi termenul de depunere a
solicitãrilor expirã.

pomi fructiferi: mãr, pãr, gutui,
prun, cireº, viºin, cais, piersic,
nectarin, nuc, migdal, alun, castan; arbuºti fructiferi: coacãz negru, coacãz roºu, coacãz alb,
agris, zmeur de grãdinã, afin de
culturã, mur de grãdinã, mur cu
ghimpi sau fãrã, mãceº, soc negru, trandafir pentru petale, lonicera caerulea, corn, cãtinã,
Scorusul negru (aronia) ºi cãpºun.
Submãsura 4.1a – Investiþii în
exploataþii pomicole are ca scop
declarat creºterea competitivitãþii, diversificarea producþiei, precum ºi creºterea calitãþii produselor obþinute ºi îmbunãtãþirea
performanþei generale a exploataþiilor pomicole.

friºare a pomilor fructiferi pe
raza Doljului.
“Proprietarii au renunþat la
plantaþiile îmbãtrânite, devenite
nerentabile ºi coroborat cu suprafaþa de 2.006 ha de livezi în
decline rezultã faptul cã, reconversia plantaþiilor pomicole este
o mãsurã de revigorare a patrimoniului pomicol extreme de necesarã”, se aratã în Raportul de
activitate nr. 142/08.01.20154 al
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj.
Ce-i drept, în anul 2014 s-au emis
4 autorizaþii de defriºare pentru
suprafaþa de 17,51 ha, suprafaþa
fiind mult mai micã comparativ
cu cea defriºatã în anul 2013, de
138,78 ha.

Plantãrile, cu mult
în urma defriºãrilor
Analizând situaþia defriºãrilor
din ultimii 5 ani, constatãm cã

Prin PNDR 2014-2020, România are alocatã o sumã totalã de 9,363
miliarde de euro. Din aceasta, 8,015 miliarde de euro sunt fondurile europene atribuite României ºi 1,347 miliarde de euro însumeazã contribuþia naþionalã.
niului pomicol prin înfiinþarea de
plantaþii noi ºi reconversia celor
existente, în scopul creºterii
competitivitãþii sectorului, protejãrii solului de eroziuni, alunecãri de teren, etc.”, se mai aratã
în Raportul Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj. Ca sã vezi profunzime!

O statisticã
dezolantã
Potrivit ultimului Raport de activitate al Direcþiei pentru Agriculturã Dolj, patrimoniul pomicol
al judeþului este de 7.908 ha. Astfel, livezi pe rod avem pe 2.346
ha, livezi tinere neintrate pe rod
pe 38 ha, pepiniere pomi sunt pe
10 ha ºi livezile în declin ocupã
2.006 ha. Între 2011 ºi 2014 au
fost emise 19 autorizaþii de de-

suprafaþa defriºatã a fost de
286,16 ha. Cele mai mari tãieri
au fost, în 2013, în localitãþile
Pleºoi, Predeºti, Vârvoru de Jos,
Dobreºti. Atunci s-au defriºat
peste 138 ha cu pomi fructiferi.
Ritmul plantãrilor unor specii
de pomi fructiferi a fost mult
mai mic, comparativ cu cel al
defriºãrilor, fapt admis ºi de specialiºtii agricoli doljeni. Doar
236 ha în intervalul 2011-2014.
În anul 2014 s-au eliberat 3 autorizaþii de plantare pentru suprafaþa de 24 ha, mai exact 1,2
ha cu prun ºi 22,8 ha cu mãr în
localitãþile Cetate ºi Breasta. “La
nivelul judeþului Dolj, din analiza situaþiei plantaþiilor pomicole
pe baza criteriilor privind evoluþia suprafeþelor ocupate, rata
de înfiinþare ºi de defriºare a suprafeþelor pomicole, coroborat
cu potenþialul de producþie, se
constatã nevoia realizãrii de investiþii pentru refacerea patrimo-

Caisele ºi piersicile,
cotate cel mai bine
Calcularea punctajului pentru
un proiect de finanþare va avea
în vedere ºi specia pomilor
fructiferi, cel mai bine punctate
fiind speciile piersic, nectarin,
cais (10 puncte), arbuºti (8
puncte), cireº (6 puncte), mãr
(4 puncte).
Punctajul se va acorda proporþional în situaþia când specia
prioritarã este majoritarã din
punct de vedere al dimensiunii
economice în total dimensiune
economica a plantaþiilor pomicole
propuse prin proiect. Totodatã,
punctajul va fi stabilit ºi în funcþie de sistemul de culturã: super-

intensiv ºi/sau spaþii protejate (15
puncte), intensiv (10 puncte),
ecologic (7 puncte).

Nimeni nu atacã
nodul gordian
Sprijinului nerambursabil
acordat prin „Submãsura 4.1a
– „Investiþii în exploataþii pomicole” poate privi achiziþii simple ºi investiþii care duc la un
lanþ alimentar integrat. Actele de
solicitare pot fi depuse on-line.
Cu alte cuvinte, potenþialii investitori au totul pe tavã, numai iniþiativã constructivã sã
probeze.
Realitatea este cã, în pofida
acestor avantaje, aproape nimeni nu se grãbeºte sã acceseze fondurile. Termenul-limitã de
depunere pentru sesiunile de
cereri de proiecte aferente submãsurii 4.1a este 30 octombrie
2015. Or, în Dolj, Oficiul Judeþean pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale nu a înregistrat, pânã în prezent, nici o cerere în aceste sens. Mai grav
este cã ºi la nivel naþional situaþia este descumpãnitoare.
Doar 2 cereri de finanþare au
fost primite, cu o valoare totalã de 1,587 milioane de euro.
Oare nimeni nu înþelege cã e
uºor, poate, sã creezi o fermã
pomicolã, dar cui vinzi producþia, încât sã nu intri în faliment!? Cine e atât de puternic
economic ca sã obþinã un preþ
rezonabil din partea producãtorilor de sucuri sau dulceþuri?
Livrare la export e un vis prea
mãreþ. ªi iatã cum rãmânem cu
gustul amar al unei ironii perfide: noi vã oferim fonduri nerambursabile, dar mediul concurenþial este autonom ºi se regleazã pe baza cererii ºi ofertei! Rezistã cine poate, dar nu
autohton!

Submãsurii 4.1a îi este alocatã, în intervalul 2014-2020, suma de
282.344.256 de euro. Pentru 2015, valoarea este de 70.586.064 de euro,
reprezentând contribuþia Guvernului României ºi pe cea a Uniunii Europene, din care suma de 5.000.000 de euro este alocatã pentru obþinerea
de material de înmulþire ºi plantare fructifer.
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Judeþul Dolj, pe primul loc în regiunea Sud-Vest Oltenia
la ºcolarizarea în învãþãmântul tehnic ºi profesional
Învãþãmântul tehnic ºi profesional dã semne clare de viaþã, datele fiind prezentate de massmedia în ultimul timp, iar cifra de ºcolarizare, pentru 2015/2016, stã mãrturie. Planul este
aproape finalizat, iar reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj vor sã promoveze
aceastã formã de învãþãmânt, þinând cont ºi de cerinþele pieþii muncii.

Pentru anul ºcolar 2015/2016,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a avut prevãzute 48 de clase, cu
un total de 1.344 de elevi, în învãþãmântul tehnic ºi profesional.
Dupã toate etapele de admitere, în
formele prevãzute de legislaþie,
au fost acoperite 1.144 de locuri,
în 41 de clase. „Avem 22 de unitãþi ºcolare în sistemul public de
învãþãmânt tehnic ºi profesional,
o instituþie de drept privat ºi una

destinatã învãþãmântului special.
Suntem, în aceste privinþe, pe
primul loc în regiunea Sud-Vest
Oltenia”, a declarat prof. Nicuºor Cotescu, inspector general
adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Multe unitãþi ºcolare cu planul
de ºcolarizare aproape îndeplinit
Sunt instituþii ºcolare de profil
care, conform statisticii, sunt frun-

taºe în ceea ce priveºte ocuparea
locurilor destinate noului an de învãþãmânt. Astfel, Colegiul Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi” are organigrama completã, cele 58 de poziþii (bucãtar ºi
mecanic auto) fiind bifate, iar Liceul Tehnologic „Petre Baniþã”
Cãlãraºi au fost înscriºi 32 de cursanþi, cu un plus de patru faþã de
planul iniþial. De asemenea, Liceul
Tehnologic „George Bibescu” din
Craiova are planul aproape finalizat. În acelaºi timp, Liceul Tehnologic Auto are ocupate, cu un supliment de patru locuri, pe cele de
la „mecanic auto ”, cu câte unul
în plus fiind înregistrate ºi specializãrile „operator la maºini cu comandã numericã” ºi „tinichigiu
vopsitor auto”. Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã Craiova a depãºit 75% din cifra de ºcolarizare,
iar, în rural, sunt unitãþi care pot
spune cã au elevi pentru 2015/

2016: Liceul Tehnologic „C.N.
Plopºor” Pleniþa (29 de ºcolari, cu
unul în plus faþã de planul iniþial);
ªcoala Profesionalã Valea Stanciului; Liceul Tehnologic „Alexandru
Macedonski” Melineºti; ªcoala
Profesionalã „Constantin Argetoianu” Argetoaia. Din judeþ, cu date
aproape de procentaj maxim mai
sunt Liceul Tehnologic „Dimitrie
Filiºanu” Filiaºi , Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea, Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu” Calafat. O surprizã, din pãcate neplãcutã, este la Colegiul „ªtefan Odobleja” Craiova, unde, conform statisticii, la mai multe specializãri, în
dreptul rubricii „final”, troneazã un
„zero” perfect.

Cât mai mulþi agenþi economici aºteptaþi sã se implice
Sunt date care trebuie luate în
calcul, dar lucrurile nu se opresc
aici. „Vom cãuta sã promovãm

aceastã formã de învãþãmânt ºi
vrem sã atragem cât mai mulþi
agenþi economici în proiect. Copiii
trebuie sã obþinã o calificare profesionalã, iar numai bursele acordate de stat nu sunt de ajuns. Sunt
proiecte pe care ISJ le deruleazã
cu societãþi comerciale, care, la
rândul lor, asigurã material ºcolarizarea, bineînþeles cu respectarea
unor condiþii. Ne dorim înmulþirea
acestor parteneriate, deoarece asigurarea stagiilor de practicã nu
este de ajuns. Aceºti copii trebuie sã fie traºi cãtre o activitate,
de la vârstã fragedã, ºi chiar dacã
pare, pe undeva, imoral, ei trebuie cointeresaþi ºi integraþi în
societate. Piaþa muncii este întro continuã schimbare, iar proiectele noastre pe acest lucru se vor
axa. Cãutãm sã atragem cât mai
mulþi operatori economici care sã
ºcolarizeze elevi”, a completat
prof. Nicuºor Cotescu.

Cîmpeanu: În anul ºcolar 2014-2015
au fost raportate
18.793 de cazuri de violenþã în ºcoli
În anul ºcolar 2014-2015 au fost raportate 18.793 de cazuri de violenþã în ºcoli sub toate
formele ei, numãr în scãdere raportat la anul ºcolar anterior, a precizat, ieri, la sediul UNICEF,
ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, cu prilejul lansãrii Campaniei “Eºti erou în curtea ºcolii
când opreºti violenþa verbalã!”. Dintre aceste cazuri, 3.397 au fost asociate violenþei verbale.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Luând în considerare cele
19.000 de ºcoli din România, putem spune cã am avut, din pãcate,

câte un caz în medie la nivelul fiecãrei ºcoli. 41% din acestea au fost
violenþe elev-elev verbale. Este îm-

Universitatea din Craiova,
din ce în ce mai cãutatã
Departamentul de Relaþii Internaþionale al Universitãþii din Craiova
continuã cooperarea cu alte instituþii de învãþãmânt din întreaga lume.
Astfel, în acest an, 12 studenþi din India, Coreea de Sud, Mexic ºi Algeria vor participa la cursuri la Craiova, o triplare a numãrului acestora,
comparativ cu anul academic 2014/2015. De asemenea, în primul semestru din 2015/2016, pe programul „Erasmus+” vor fi prezenþi 27 de
tineri din Spania, Grecia, Franþa, Italia, Cehia, Croaþia ºi Turcia, o creºtere cu 80% faþã de aceeaºi perioadã de referinþã din anul precedent.

bucurãtor faptul cã în prima
perioadã a acestui an se remarcã o scãdere semnificativã a cazurilor de violenþã în ºcoli”,
a arãtat ministrul. Potrivit acestuia,
una dintre mãsurile care pot reduce
actele de violenþã în ºcoalã este ºi
cea a instalãrii camerelor video de
supraveghere. “Monitorizarea video
a activitãþilor din fiecare ºcoalã este
un proces în curs de generalizare,
urmând a se încheia curând la nivelul tuturor ºcolilor. Peste 80%
dintre ºcolile din România au camere video. Trebuie însã sã fie conºtienþi managerii acestor ºcoli cã
trebuie sã urmãreascã aceste înregistrãri ºi colegii dascãli, de importanþa acestui fenomen”, a subliniat
Cîmpeanu.
Posibilitãþile de intervenþie ale
ministerului sunt limitate atunci
când profesorii manifestã violenþã
asupra elevilor, potrivit acestuia.
“Ministrul Educaþiei nu are posibilitãþi de intervenþie rapidã în cazuri
care sunt absolut regretabile. Ar
trebuie sã existe ºi alte tipuri de
intervenþie pentru a se lua mãsuri
împotriva acestui fenomen. Sancþiunile aplicate trebuie sã fie mai
drastice pentru profesorii care apeleazã la acte de violenþã faþã de elevi,
dar trebuie sã prevadã mãsuri pentru combaterea acestui nou tip de
violenþã elev-profesor care se face

simþit în ºcolile româneºti”, a susþinut Sorin Cîmpeanu. El a propus
consolidarea statutului cadrului didactic, a autoritãþii acestuia. “Sunt
sisteme de învãþãmânt europene –
ºi l-aº menþiona pe cel din Spania
– în care cadrul didactic este definit ca autoritate publicã. Simt nevoia unei reglementãri mai clare ºi
mai ferme”, a explicat demnitarul.
Reprezentantul UNICEF pentru
România, Sandie Blanchet, a vorbit despre raportul global realizat
de UNICEF asupra violenþei împotriva copiilor, care semnaleazã faptul cã 41% din copii sunt victime
ale fenomenului de intimidare în
ºcoli. “Campania noastrã urmãreºte sã atragã atenþia asupra violenþei verbale împotriva copiilor ºi, totodatã, sã îndemne persoanele care
sunt martore în situaþii de agresiune verbalã sã ia atitudine. ªtim cã
nu le este uºor copiilor sã reacþioneze atunci când sunt martori la
astfel de situaþii, dar ei chiar au posibilitatea de a schimba cu adevãrat viaþa prietenilor lor, motiv pentru care în campania noastrã ei sunt
consideraþi ca fiind niºte supereroi”, a afirmat Sandie Blanchet.
Ministerul Educaþiei ºi UNICEF
au lansat, ieri, campania împotriva violenþei în ºcoli, cu mesajul

“Eºti erou în curtea ºcolii când
opreºti violenþa verbalã”, care
are scopul de a creºte nivelul de
informare ºi conºtientizare la nivel naþional ºi local în privinþa formelor ºi consecinþelor violenþei
verbale ºi ºcoalã.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu mai zic nimic de nimeni,
Popescule, dacã eu critic pe
cineva, el mã dã în judecatã
cã l-am defãimat ºi ai vãzut ce
amenzi a propus dl. Dragnea
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Stelian
Stelian Tãnase,
Tãnase, scriitor
scriitor ºiºi fost
fost ºef
ºef al
al TVR,
TVR,
va
va conferenþia
conferenþia la
la Craiova
Craiova
Invitatul „Întâlnirilor SpectActor” din luna
octombrie este scriitorul Stelian Tãnase,
care – duminicã, 18 octombrie, de la ora
11.00, la Sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naþional din Craiova – va susþine conferinþa „Un
secol urât ºi scurt – secolul XX”. Moderator: scriitorul Nicolae Coande. Cu acest prilej, Stelian Tãnase va lansa în premierã pe
þarã noul sãu roman „Dracul ºi mumia” publicat anul acesta la Editura „TREI”, o reeditare, dupã apariþia în 2009 la „Adevãrul”.
Subintitulatã „Un basm din secolul trecut”,
cartea lui Stelian Tãnase este un roman ºocant
despre rãul din om, intriga fiind declanºatã
de dispariþia mumiei lui Lenin din Piaþa Roºie. Mottoul cãrþii este împrumutat din Karl

Marx: „...poþi sã te aliezi cu Dracu’, dar trebuie sã te asiguri cã tu îl vei înºela pe el, ºi nu
invers”. Stelian Tãnase spune cã s-a documentat 18 ani pentru acest volum, inclusiv
prin numeroase cãlãtorii în strãinãtate. Romanul urmeazã sã fie lansat ºi la Târgul Internaþional GAUDEAMUS – Carte de învãþãturã 2015, ediþia a XXII-a, care va avea
loc în perioada 18-22 noiembrie, în Pavilionul Central Romexpo din Bucureºti.
Nãscut la 17 februarie 1952, în Bucureºti,
Stelian Tãnase este scriitor, eseist, istoric,
politolog, publicist, scenarist, regizor, realizator de televiziune ºi analist politic. În 1977 a
absolvit Facultatea de Filosofie-Istorie a Universitãþii din Bucureºti. Profesor universitar

Conferinþele „BookLand Evolution” pentru tineri
vor începe luni, la Universitatea din Craiova
Câteva dintre cele mai marcante personalitãþi lanseazã liceenilor ºi studenþilor din Craiova o propunere
de nerefuzat: o întâlnire timp de douã ore unde îºi pot
descoperi vocaþia ºi gãsi
soluþii pentru viitorul profesional, în cadrul Conferinþelor practice pentru tineri „BookLand
Evolution”. Evenimentul se va desfãºura începând de luni, 12 octombrie, la Universitatea
Craiova, tinerii între 1424 ani fiind invitaþi sã
participe gratuit de luni
pânã vineri (12-16 octombrie), în intervalul
orar 15.00-17.00.
Între personalitãþile
care au rãspuns pozitiv invitaþiei „Bookland Evolution”
se numãrã Cãtãlin Zamfir (preºedinte Junior Chamber International Craiova), Adi Adam (preºedinte AIESEC Craiova) – luni; Horaþiu Buzatu – arhitect, general manager Arhidesign, Irina Gruia – psiholog (marþi);
Silviu-Ionuþ Dumitrache – director Casa de Culturã

a Studenþilor Craiova, Elena Luiza Mitu – referent
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova (miercuri); Vlad Drãgulescu – vicepreºedinte Asociaþia
„Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021”, actor,
regizor (joi); Sorin Damean – prof. univ. dr., Facultatea de ªtiinþe Sociale
Universitatea Craiova, director Centrul de Studii Relaþii
Internaþionale; Mihaela
Dicu – preºedinte Asociaþia
Astrologilor din România
(vineri) ºi alþii.
Caravana Conferinþelor
practice „BookLand Evolution” se va deplasa apoi în
urmãtorul oraº, din seria de
12 a sezonului toamnã-iarnã.
Pe durata celor 12 sãptãmâni de conferinþe, peste 250.000
tineri vor fi invitaþi sã îºi descopere vocaþia, sã gãseascã
soluþii pentru viitorul profesional ºi sã îºi lãrgeascã orizontul mulþumitã informaþiilor împãrtãºite de cei peste
250 de profesioniºti consacraþi, care se vor alãtura „BookLand Evolution” în aceastã a II-a ediþie.

Reîncep întâlnirile bilunare la
Clubul Melomanilor
Biblioteca Judeþeana „Alexandru ºi Aristia Aman” anunþã
publicul meloman cã reîncep întâlnirile bilunare ale Clubului
Melomanilor, realizate de prof. Maria Barbarasã. Luni, 12 octombrie, ora 17.00, va fi difuzat filmul artistic „Simfonia iubirii” („Copying Beethoven”), producþie a anului 2013, în regia
lui Agnieszka Holland, cu Ed Harris ºi Diane Kruger. În plus,
oaspeþii vor avea parte de audiþii muzicale surprizã, oferite de
realizatoarea acestor întâlniri.

dr. la Facultatea de ªtiinþe Politice, Stelian
Tãnase a fost o figurã marcantã a societãþii
civile româneºti în primii ani postdecembriºti,
primul preºedinte al Grupului de Dialog Social
(GDS), redactor ºef al revistei „22”, fondator
(alãturi de Dan Pavel) al primei reviste de ºtiinþe
politice din perioada postcomunistã, „Sfera Politicii”. A fost vicepreºedinte al PAC (1991),
deputat în Parlamentul României din partea
Convenþiei Democratice (1992-1996), preºedinte al Societãþii Române de Radio ºi Televiziune (2013-2015).
Stelian Tãnase a fost demis, pe 23 septembrie a.c., din funcþia de director al TVR, dupã
ce plenul comun al Camerei Deputaþilor ºi
Senatului a respins raportul de activitate cu
115 voturi „pentru” ºi 222 voturi „împotrivã”.
Validatã în funcþia de director interimar, pentru cel mult ºase luni, a fost Irina Radu.

Week-end cu „Vrãjitorul din Oz”
Dupã întâlnirea
cu publicul din
Alba Iulia, la Festivalul Internaþional de Teatru „Poveºti”, „Vrãjitorul din Oz” intrã
în scenã acasã, la
Teatrul „Colibri”,
astãzi, 10 octombrie, de la ora
18.00, în spectacolul adaptare
dupã L. Frank Baum, cu scenariul ºi regia semnate Cristian Mitescu,
scenografia Eugenia Tãrãºescu-Jianu, muzica Alexandru Berehoi,
coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel. Spre Oraºul de smarald, pe urmele
Vrãjitorului din Oz, vor porni actorii Mugur Prisãcaru, Alis Ianoº,
Cosmin Dolea, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu,
Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari.
Mâine, 11 octombrie, la ora 11.00, întâlnim „ªoricelul ºi balerina de
porþelan” într-un spectacol despre frumoasa prietenie dintre cei doi. Un
spectacol în regia ºi scenariul – Adriana Stamate, dupã „O razã de soare” de Al. T. Popescu, cu scenografia maestrului Eustaþiu Gregorian, pe
muzica lui Alexandru Iosub. În distribuþie îi regãsim pe actorii Ionica
Dobrescu, Alis Ianoº, Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Iulia
Cârstea ºi Rodica Prisãcaru. În funcþie de categoria locului, un bilet
costã 5 lei, 7 lei sau 10 lei.

Furnizorii de servicii educaþionale,
aºteptaþi la Festivalul ªanselor TTale
ale
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, cu sprijinul Primãriei
Craiova ºi sub egida Asociaþiei
„Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021” organizeazã, în
perioada 9-15 noiembrie, Sãptãmâna Educaþiei Permanente –
Festivalul ªanselor Tale, ediþia
a XVI-a, care va promova, timp
de o sãptãmânã, educaþia formalã ºi non-formalã, prin conferinþe, mese rotunde, târguri ale ofertei educaþionale ºi locurilor de
muncã, cursuri experimentale,
birouri de ghidare ºi consiliere,
concerte, spectacole, expoziþii,
concursuri, seminarii referitoare
la ofertele educaþionale, legislaþia României ºi cea a Uniunii Europene, aspecte privind sursele de
finanþare europene, spectacole de
teatru, dans, muzicã, expoziþii de
picturã, fotografie, sculpturã,
workshop-uri etc., care pot fi organizate în spaþii convenþionale
sau neconvenþionale.
Evenimentul este brand prin
decizia nr. 244136 emisã de Ofi-

ciul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci (OSIM) ºi înregistratã cu
nr. 1045939/19/09/2007, iar promotor la nivel naþional este Asociaþia „Euroed”. Scopul festivalului este acela de a promova ºi
implementa conceptul oficial de
„învãþare pe tot parcursul vieþii”,
iar sloganul din acest an – „Bucuria învãþãrii”. «Evenimentul
îºi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de
diverse servicii educaþionale din

aria guvernamentalã ºi nonguvernamentalã.
Cei care doresc sã
participe la acest Festival sunt
rugaþi sã ia legãtura cu reprezentanþii Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, pânã la data de 30
octombrie 2015, la numãrul de
telefon 0351/413.369 sau pe
adresa de e-mail tradem@tradem.ro», precizeazã reprezentanþii Casei de Culturã „Traian Demetrescu” într-un comunicat de
presã.

10 / cuvântul libertãþii

ªTIRI
Atac armat
la o universitate
din Arizona: Un mort
ºi trei rãniþi
O persoanã a fost ucisã, iar alte
trei au fost rãnite vineri dimineaþa,
într-un atac armat la o universitate din Arizona. Directoarea pentru
relaþii publice de la Northern Arizona University (NAU) Cindy
Brown a anunþat cã un suspect a
fost reþinut. Poliþiei i-a fost semnalat atacul la ora localã 1.20 (11.20,
ora României), a precizat ea. Atacul a avut loc într-o parcare de lângã dormitorul Mountainview Hall,
în partea de nord-est a campusului
din Flagstgaff. Brown a declarat
cã nu cunoaºte mobilul atacului ºi
nici detalii despre suspect ºi victime, starea acestora ori dacã sunt
studenþi. Northern Arizona University, situatã în nordul oraºului
Flagstaff, din Arizona, are peste
25.000 de studenþi.

Despãgubiri
de 6,5 milioane
de dolari pentru
familia unui bãrbat
împuºcat de poliþie
în Statele Unite
Familia unui bãrbat de culoare
neînarmat, împuºcat mortal de un
ofiþer de poliþie alb, va primi drept
compensaþie 6,5 milioane de dolari
din partea oraºului North Charleston, din statul american Carolina
de Sud. Individul, pe nume Walter
Scott, în vârstã de 50 de ani, a fost
împuºcat dupã ce a fugit de un control rutier în luna aprilie. Incidentul a fost surprins de o camerã video din apropiere ºi a reaprins un
protest naþional privind tratamentul aplicat de poliþie minoritãþilor.
Consiliul oraºului a votat pentru
soluþionarea tuturor pretenþiilor
posibile privind moartea lui Scott,
cu suma de 6,5 milioane de dolari,
a spus primarul oraºului North
Charleston, R. Keith Summey. “Mã
bucur cã oraºul ºi familia au putut
ajunge la o înþelegere fãrã sã fie
nevoie de un proces”, a spus el. Ofiþerul de poliþie care l-a împuºcat
pe Scott, Michael Slager, este acuzat de crimã. “Puteau fi un trilion
de dolari. Nu mi l-ar aduce niciodatã înapoi pe fiul meu. Însã le mulþumesc pentru ce au fãcut”, a spus
mama lui Scott. Chris Stewart, un
avocat al familiei lui Scott, a spus
cã aceastã compensaþie a avut cea
mai mare valoare dintre înþelegerile de acest fel care au avut loc în
istoria statului Carolina de Sud, ºi
una dintre cele mai mari valori în
cazul Statelor Unite. El a adãugat
cã banii vor contribui la îngrijirea
celor patru copii ai victimei, pentru tot restul vieþii lor. Înþelegerea
survine dupã ce New York a convenit sã plãteascã 5,9 milioane de
dolari familiei lui Eric Garner, care
a murit în 2014 dupã ce a fost probabil strangulat de un ofiþer de
poliþie, crima fiind captatã de o
camerã de supraveghere video.
Baltimore a transmis luna trecutã
cã va plãti 6,4 milioane de dolari
familiei lui Freddie Gray, care a
murit în aprilie din cazua unei rãni
cauzate de poliþiºti, pe bancheta din
spate a unei dube a forþelor de ordine. ªase ofiþeri de poliþie sunt
acuzaþi de moartea sa, care a generat proteste ºi revolte.
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Premiul Nobel pentru Pace, atribuit Cvartetului
pentru Dialog Naþional din T unisia
Premiul Nobel pentru Pace pe anul
2015 a fost atribuit, ieri, Cvartetului pentru Dialog Naþional din Tunisia, “pentru
contribuþia sa decisivã la construirea unei
democraþii pluraliste” în aceastã þarã,
dupã revoluþia din 2011, a anunþat Comitetul Nobel norvegian. Premiul are o
valoare de 8 milioane de coroane suedeze (972.000 dolari) ºi va fi înmânat
în cadrul unei ceremonii ce va avea loc
la 10 decembrie la Oslo. Cvartetul pentru Dialog Naþional Tunisian a fost format în vara anului 2013, atunci când
“procesul de democratizare era în pericol de colaps în urma seriei de asasinate politice ºi a tulburãrilor sociale”, precizeazã Comitetul Nobel norvegian întrun comunicat de presã. “Cvartetul a creat un
proces politic paºnic, alternativ, într-o perioadã în care Tunisia se gãsea în pragul unui rãzboi civil ºi a devenit, astfel, un instrument care
a permis Tunisiei ca, în interval de câþiva ani,
sã stabileascã un sistem constituþional de guvernare ce garanteazã drepturile fundamentale pentru întreaga populaþie a þãrii, indiferent
de sex, convingeri politice sau religioase”, ºi-a
motivat decizia Comitetul Nobel. Cvartetul este
format din patru organizaþii importante din so-

cietatea civilã tunisianã — Sindicatul General
Tunisian (UGTT), Confederaþia Tunisianã din
Industrie, Comerþ ºi Artizanat (UTICA), Liga
Tunisianã pentru Drepturile Omului (LTDH) ºi
Ordinul Tunisian al Avocaþilor. Aceste organizaþii reprezintã diferite sectoare ºi valori ale societãþii tunisiene: munca ºi bunãstarea, principiile statului de drept ºi drepturile omului. Cvartetul a organizat un “dialog naþional” lung ºi dificil între islamiºti ºi opozanþii lor, obligându-i
sã ajungã la o înþelegere pentru a ieºi dintr-o

paralizie instituþionalã. “Cvartetul a exercitat un rol de mediator ºi de forþã motrice pentru a promova dezvoltarea democraticã paºnicã în Tunisia cu o mare
autoritate moralã”, se mai aratã în comunicat. Premiul Nobel pentru Pace
2015 este acordat acestui Cvartet, nu
fiecãreia dintre cele patru organizaþii
componente”, mai menþioneazã Comitetul Nobel norvegian. Premiul Nobel
pentru Pace este acordat persoanelor,
instituþiilor sau organizaþiilor internaþionale care au depus eforturi deosebite
pentru instaurarea sau restabilirea pãcii
într-o zonã de conflict. În 2014, tânãra
pakistanezã Malala Yousafzai ºi indianul Kailash Satyarthi au devenit laureaþi
ai Premiului Nobel pentru Pace, “pentru lupta lor împotriva suprimãrii copiilor ºi a
tinerilor ºi pentru dreptul tuturor copiilor la educaþie”. Premiul Nobel pentru Pace este oferit
de Comitetul Nobel norvegian, format din cinci
membri aleºi de parlamentul norvegian pentru
un mandat de ºase ani, cu posibilitate de a fi
realeºi. Medalia premiului este realizatã din aur
masiv, reprezintã portretul lui Alfred Nobel ºi a
fost conceputã de sculptorul norvegian Gustav
Vigeland.

Gruparea Stat Islamic a devenit principala
miºcare extremistã la nivel global
Gruparea Stat Islamic a depãºit
al-Qaida, devenind principala miºcare extremistã la nivel global, a
declarat Nick Rasmussen, directorul adjunct al Centrului american
pentru combaterea terorismului.
Rasmussen a afirmat în faþa Co-

misiei Senatului american pentru
Securitate Internã ºi Afaceri guvernamentale cã gruparea Stat Islamic a depãºit al-Qaida ca lider al
miºcãrilor extremiste violente la
nivel global, precizând cã organizaþia are acces la un numãr mare

de potenþiali recruþi din statele occidentale. Gruparea Stat Islamic
este cunoscutã pentru folosirea
reþelelor de socializare în vederea
recrutãrii de noi adepþi. El a adãugat cã experþii americani în combaterea terorismului considerã în
continuare gruparea yemenitã AlQaida din Peninsula Arabã
(AQPA) drept o ameninþare, din
cauza interesului manifestat de
aceasta pentru atacarea Statelor
Untie ºi a avioanelor. Directorul
FBI, James Comey, a declarat de
asemenea în faþa Comisiei cã anchetatorii americani sunt la curent
cu prezenþa în Statele Unite a
multor presupuºi militanþi islamiºti. Comey a precizat cã anchetatorii au urmãrit „zeci de persoane în SUA 24 de ore pe zi, ºapte
zile pe sâptãmânã” pe parcursul
verii ºi au reuºit sã le anihileze. El
a adãugat cã recruþii grupãrii Stat

Islamic din SUA sunt din ce în ce
mai tineri ºi tot mai multe femei ºi
fete încearcã sã se alãture organizaþiei militante. El a subliniat cã militanþii folosesc sisteme criptate de
comunicare pentru a nu fi detectaþi. Comey a mai spus cã administraþia americanã ºi-a îmbunãtãþit metodele de verificare a refugiaþilor din alte þãri, pentru a se asigura cã nu prezintã riscuri teroriste sau de altã naturã pentru Statele
Unite, dar a apreciat cã întotdeauna existã riscuri asociate cu primirea imigranþilor din þãri afectate
de tulburãri. Adminstraþia preºedintelui american, Barack Obama, a
anunþat luna trecutã cã va mãri
numãrul imigranþilor care vor fi
primiþi în SUA în urmãtorii doi ani.
Printre aceºtia vor figura mulþi refugiaþi din Siria, unde gruparea Stat
Islamic controleazã aproximativ o
jumãtate din teritoriu.

General iranian ucis în Siria, în apropiere de Alep
Un general iranian din cadrul Corpului Gardienilor Revoluþiei (CGR) a fost ucis în apropiere de Alep, unde se afla pentru a oferi consiliere armatei siriene în lupta împotriva jihadiºtilor Statului Islamic (SI). Generalul Hossein Hamedani a fost ucis joi noaptea, a precizat CGR, subliniind cã acesta a “jucat un rol
important în consolidarea frontului rezistenþei
islamice faþã de teroriºti”. Iranul este principalul aliat în regiune al preºedintelui sirian Bashar al-Assad, cãruia-i furnizeazã un ajutor militar ºi economic în rãzboiul civil ce devasteazã þara de peste patru ani. Tehernaul dezminte
cã a trimis vreun fel de trupe în Siria, insistând cã oferã doat o “consiliere militarã” forþelor lui al-Assad în lupta împotriva unor “grupãri teroriste”. Hamedani, un veteran al rãz-

boaielor iraniano-irakiene (1980-1988), era
comandant-ºef adjunct în cadrul acestor forþe de elitã ale Republicii islamice, din 2005.
Sute de militari au sosit de la sfârºitul lui septembrie sã participe la o ofensivã terestrã majorã, în vestul ºi nord-vestul Siriei. Un parlamentar iranian, Esmail Kosari, a declarat cã
generalul Hamedani ajuta în coordonarea dintre forþele armate siriene ºi forþe de “voluntari”, în lupta acestora împotriva militanþilor
din cadrul Statului Islamic (SI). “Ani de zile,
Hamedani a jucat un rol foarte important în
Siria, în calitate de consilier. El a jucat un rol
important în împiedicarea cãderii Damascului. Apoi a revenit acasã, la încheierea misiunii”, a declarat Kosari. “El s-a întors în Siria
timp de câteva zile, pentru cã el cunoºtea pro-

fund regiunea, ºi a fost martirizat în Siria”, a
adãugat parlamentarul. Rusia, un vechi aliat al
lui al-Assad, a lansat o campanie aerianã în
Siria la sfârºitul lui septembrie, afirmând cã
va viza, la rândul ei, Statul Islamic. Însã avioane
ruseºti au lovit, de asemenea, alte grupãri rebele care luptã împotriva lui al-Assad, inclusiv grupãri susþinute de Washington. Statele
Unite ºi aliaþii lor luptã de un an într-o campanie aerianã împotriva SI, în Siria, iar în paralel
depun eforturi diplomatice în vederea îndepãrtãrii lui al-Assad de la putere. Washingtonul a
respins orice cooperare militarã cu Rusia în
Siria, acuzând Moscova cã urmeazã o strategie “tragic eronatã”, care îi obligã pe americani la contacte militare limitate, de bazã, pentru asigurarea securitãþii piloþilor.
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Anunþul tãu!
S.C. ENERGY SRL anunþã
publicul inbteresat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLJ- nu este necesarã efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu este
necesarã efectuarea evaluãrii
adecvate – în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „ CONSTRUIRE BAZÃ AGREMENT ªI
ACTIVITÃÞI RECREAÞIONALE,
ÎMPREJMUIRE TEREN” propus
a fi amplasat în oraº Dãbuleni,
str. Unirii, judeþul Dolj, titular S.C.
ENERGY LEU SRL. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
www. apmdj.anpm.ro Publicul
interesat poate înainta comentarii / observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de
16.10.2015.
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT, ANUNÞÃ
CÃ A DEPUS DOCUMENTAÞIA LAADMINISTRAÞIA
BAZINALÃ DE APÃ JIU, ÎN
VEDEREA OBÞINERII AVIZULUI PENTRU
„PREVENÞIA ªI MANAGEMENTUL INUNDAÞIILOR ÎN ARIA SATULUI
CIUPERCENII VECHI,
MUNICIPIUL CALAFAT,
JUDEÞUL DOLJ.”

publicitate
CERERI SERVICIU

Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajeazã ospãtari. Telefon:
0726/066.536; 0722/
892.195.
Restaurantul Portofino Filiaºi angajeazã ospãtari.
Telefon: 0769/177.724.
ANGAJEZ femeie pentru
asistenþã zilnicã pentru o
persoanã cu probleme de
miºcare. Telefon: 0752/
142.521.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 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.

ANUNÞ închiriere prin licitaþie publicã a unei suprafeþe
de 17 mp din imobilul situat în comuna Moþãþei, judeþul
Dolj, piaþa agroalimentarã, aparþinând domeniului public
al comunei.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOTÃÞEI- cu sediul
în sat Moþãþei, comuna Moþãþei, judeþul Dolj, str. Calea Unirii nr. 138, telefon/ fax: 0251/ 326211/ 0251/ 326340, CUI
4553305, organizeazã, în condiþiile Legii nr. 215/ 2001, a administraþiei publice locale, republicatã, cu ultimele modificãri
ºi completãri, ºi în conformitate cu prevederile HCL nr. 18
din 29.05.2015 ºi HCL nr. 24 din 14.09.2015, licitaþie publicã
pentru închirierea, pe o duratã de 5 ani, a suprafeþei de 17 mp
din imobilul situat în comuna Moþãþei, judeþul Dolj, piaþa agroalimentarã, aparþinând domeniului public al comunei, având
ca preþ de pornire de 3 lei/mp/lunã.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primãriei
comunei Moþãþei, specificat anterior.
Data ºi locul de pornire a ofertelor 19 octombrie 2015, sediul primãriei comunei Moþãþei, registraturã, pânã la ora 12.00.
Durata de valabilitate a ofertei 30 zile.
Data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor 20.10.2015,
ora 14.00, la sediul Primãriei comunei Moþãþei.
Garanþia de participare la licitaþie este de 100 lei. Informaþii suplimentare pot fi obþinute la sediul Primãriei
comunei Moþãþei.

Vând apartament 3 camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
GARSONIERE
Vând garsonierã cu îm- 0762/280.739.
bunãtãþiri Valea Roºie
CASE
(Piaþã) Telefon: 0741/ Vând sau schimb cu o ca116.815.
merã cãmin Craiova,
CAMERE CÃMIN casã locuibilã comuna
Vând camerã cãmin str. Periºor + dependinþe,
Putnei. Telefon: 0768/ apã curentã, canalizare la
437.838; 0763/506.962. poartã, teren 5500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon:
APARTAMENTE 0765/291.623.
2 CAMERE
VÂND casã urgent, CaAmaradiei 2 camere de- targiu, toate utilitãþile,
comandate etaj 1. Telefon: 45.000 Euro. Telefon:
0763/857.756.
0722/297.009.
Vând apartament 2 ca- Vând urgent, convenabil
mere decomandate, mi- casã 6 camere cu 4000
crocentralã, coloanã mp curte, grãdinã în Liapã separat, etaj 4/10 - vezi-Podari, ªoseaua
Ciupercã. Telefon: 0746/ Naþionalã, 8 km de Craio660.001.
va. Stoiculescu HORAVând 2 camere, ultracen- TION, Craiova, str. Recutral, ultralux, A.C., internet, noºtinþei, nr. 45.
renovat complet. Telefon: Vând Han - 5 camere,
0762/109.595.
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei Telefon: 0786/193.499.
camere, decomandat, Vând casã comuna
zona Ramada. Preþ Roºiile, sat Româneºti,
70.000 de euro negocia- judeþul Vâlcea. Telefon:
bil. Telefon: 0769/477.662. 0747/453.261; 0743/
Vând apartament 4 came- 102.602.
re, bilateral, ultracentral. Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Telefon: 0721/290.286.

VÂNZÃRI
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Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, mobilatã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.

VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere ºi teren 2000 mp, comuna Valea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter + etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grãtar. Situatã la 50 m de pârtia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 apartamente 2 camere – variante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calopãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

12 / cuvântul libertãþii

publicitate

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 Farmacie din incinta Dispensarului Uman ºi Farmaciei – Centrul Medical situat în Cârcea, str. Aeroportului, nr. 124.
Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la sediul
Primãriei Cârcea, str. Aeroportului Nr.45, Cârcea, registratura, 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, compartimentul financiar- contabil.
TERENURI

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la strada principalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.

Vând 2 loturi 500 mp cartier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE

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

Cumpãr garsonierã în VÂNZÃRI DIVERSE
Craioviþa Nouã. Telefon: Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
0740/887.095.
dimensiunile 1x0,50m,
AUTO
butelii naragaz voiaj 5 litri.
ROMÂNEªTI
Negociabil. Telefon: 0251/
Vând Logan culoare ro- 598.518; 0748/233.140.
ºie, fabricaþie 2008, Vând ladã frigorificã cu 5
40.000 km parcurºi. Tele- sertare Arctic. Telefon:
fon: 0744/780.550.
0765/291.623.
SOLENZA – 2004, ben- Vând canapea, fotolii, ºifozinã, culoare alb, econo- nier, mobilã bucãtãrie, sermicã - 90.000 km, 4000 vantã, bibliotecã, aragaz,
RON negociabil, stare frigider, masã, scaune,
excelentã. Telefon: 0749/ saltea copil relaxa. 0770/
059.070.
298.240.
Vând calorifer cu 11 eleSTRÃINE
Vând Renault Clio 2003 menþi electric nou, radiator
full, 1500 euro negociabil. cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0351/ 452.788.. Telefon: 0770/ 687.430.
Vand Seat Leon 1.6. In- Vând cutie metalicã
matriculata RO; - An fabri- prentru pãstrat arma de
catie: 2003; Km: 195000; vânãtoare. Telefon: 0721/
- 105 CP; Benzina; Euro 995.405.
4; - Aer Conditionat; 6 air- Vând 3 locuri de veci în cibaguri; - Geamuri Electri- mitirul Sineasca. Telefon:
ce; Inchidere centraliza- 0763/506.962; 0768/
ta; ABS; Servodirectie; Xe- 437.838.
non; - Interior recaro; Pret Vând cauciucuri de varã
2700 Euro, negociabil. Goodrich dimensiunile
Relatii la telefon: 0765/ 185/65/14, 125 lei bucata. Telefon: 0720/880.474.
312.168.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãstrare armament, calculator
instruire copii, douã roþi
155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelucrate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã verde, nemontatã, TV
color 102 cm, polizor 2500
Waþi, pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap, diafilm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã suprapusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, camerã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, polizor 2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4 ochiuri, calorifere fontã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã aluminiu 20 litri nouã, reductor oxigen sudurã, alternator 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, performant cu
douã sonde diferite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
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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 colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn melaminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri cu jantã Audi – A4 de iarnã. Telefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, televizor color Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lucruri 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 ultracentral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobilatã, zona Simplon. Telefon: 0746/ 112.040
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mobilat Craioviþa Nouã, centralã. Telefon: 0766/328.569.
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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
Unora le place
SUCPI
sã munceascã
anunţă programul
decât sã piardã timpul
de lucr
u:
lucru
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Luni - V
ineri
Vineri
Sunã la telefon 0251/
9.00 - 20.00,
438.440 ºi vino în Calea
8.00,
18
Bucureºti, strada Grigore Sâmbătă 9.00 - 1
Pleºoianu, sã închiriezi un Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
propriul „job”!
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Telefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mobilatã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agenþie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2 camere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez sau vând apartament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE

66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, modestã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Telefon: 0351/
181.202.
Pensionar caut pensionarã pentru supravieþuire.
Telefon: 0762/728.493.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65 Cele mai înalte standarde de
70/80, plãcutã, fãrã vicii. profesionalism
Telefon: 0757/821.204.
 Suntem la dispoziþia dumnea-

DIVERSE

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Îmi vând meºteºugul (meseria), foarte profitabil.Telefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
manopera/obiect. Telefon:
0760/678.231.
0351/423.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
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Derby de Oltenia, versiunea la panou
SCMU Craiova întâlneºte Energia Târgu Jiu în etapa a doua a Ligii Naþionale

Derby-ul celor mai importante echipe
ale Olteniei s-a disputat în acest sezon la
fotbal, atât la nivelul primelor echipe, cât
ºi la cel al sateliþilor. Duminicã, de la ora
17, orgoliile regionale se vor muta sub
panou, fiindcã SCMU Craiova întâlneºte
Energia Tg. Jiu în etapa a doua Ligii Naþionale. Ambele echipe au debutat cu dreptul în noul sezon, craiovenii impunânduse în deplasare la Piteºti, dupã prelungiri,

iar gorjenii au trecut acasã de nou-promovata Phoenix Galaþi, scor 72-62. Partida din Sala Polivalentã se anunþã una
extrem de echilibratã ºi, faþã de sezoanele precedente, SCMU are prima ºansã
dupã ce ºi-a întãrit lotul, în timp ce gorjenii au pierdut jucãtori importanþi, inclusiv pe Louis Darby junior.
Jucãtorul revenit în Bãnie în vara
aceasta, Bogdan Popescu, a jucat în tre-

cut ºi la Energia, a prefaþat derby-ul:
“Îmi pare foarte bine cã am revenit la
Craiova, am gãsit un club mult schimbat în bine faþã de cum l-am lãsat. Acum
vrem sã luptãm pentru primele locuri,
vrem sã câºtigãm un trofeu. S-a schimbat ºi mentalitatea. Totul este mai profesionist, lucrurile mult mai bine puse
la punct. ªi acum tot play-off-ul este
obiectivul, dar, la cum am simþit echipa, sigur poate mai mult. Va fi un meci
extraordinar de greu cu cei de la Târgu
Jiu. Îi cunoaºtem foarte bine, suntem
pregãtiþi ºi noi ºi o sã fie un meci pe
cinste. Aºteptãm sã vinã lumea sã ne
susþinã pentru cã aceastã echipã munceºte foarte mult ºi îºi doreºte sã ajungã undeva unde nu a fost pânã acum.
Energia nu mai are echipa de anul trecut, care a fost una dintre cele mai bune
din Liga Naþionalã, a avut un parcurs extraordinar în Europa ºi în campionat. Au
plecat jucãtori de la ei, dar au rãmas o
echipã puternicã. Plecãm cu gândul numai la victorie, nu avem altceva în cap.
Victoria de la Piteºti nu are nici o valoare dacã nu o concretizãm cu un succes
pe teren propriu. Meciurile de acasã sunt
cele mai importante, 11 finale” a spus
Bogdan Popescu.
Primul “cinci” al Craiovei ar putea
fi: Johnson, Micic, Bozovic, Djurasovic, Burlacu, iar de partea cealaltã, antrenorul Constantinides, ar miza pe: Troupe, Miles jr., Eziukwu, Guþoaia, Mack.
Ca de obicei, gorjenii vor fi însoþiþi în Bãnie de o galerie de aproximativ 100 de
fani. În lotul Energiei se aflã ºi foºtii jucãtori ai Craiovei, Szabolcs ªanta ºi Dragoº Andrei. Celelalte meciuri ale etapei:
Atlassib Sibiu – Steaua, Dinamo- BC
Mureº, CSM Oradea – BC Timiºoara, Gaz
Metan – U BT Cluj, Phoenix Galaþi –
BCMU Piteºti.

Cupa Mondialã de rugby

Stejarii, fãrã cãpitanul Macovei la meciul cu Italia
Duminicã, de la ora 16.30, naþionala de
rugby a României va susþine ultimul meci
de la Cupa Mondialã, întâlnind echipa Italiei. Dacã va reuºi sã învingã echipa participantã în Turneul celor 6 naþiuni, “stejarii” vor reuºi cea mai bunã performanþã la
un turneu final, obþinerea a douã victorii în
grupã ºi totodatã îºi vor asigura calificarea
la urmãtorul turneu final, de peste 4 ani.
Din pãcate, veºtile nu sunt deloc optimiste
înaintea jocului cu “squadra azzurra”. Mihai Macovei, cãpitanul “stejarilor” a fost
suspendat pe o perioadã de douã sãptãmâni
pentru un placaj periculos aplicat în meciul
cu Canada, de la Cupa Mondialã. Cel mai
bun jucãtor al României la Cupa Mondialã
s-a prezentat în faþa Comisiei de Disciplinã
ºi dupã vizionarea imaginilor video s-a considerat cã românul a fãcut un gest care a
pus în pericol integritatea corporalã a adversarului sãu. Jucãtorul lui Colomiers a
negat acuzaþiile aduse în acest caz, dar comisia a decis cã el nu mai poate evolua timp
de douã sãptãmâni. Mihai Macovei a înscris
cele douã eseuri ale României din meciul
cu Canada ºi este jucãtorul de la Cupa Mondialã care a reuºit cele mai multe placaje în
meciurile disputate pânã acum.
Rugbystul care ºi-a cerut prietena de soþie dupã meciul cu Franþa ºi era în lacrimi la
finalul jocului cu Canada, Florin Surugiu, va

rata ºi el meciul cu reprezentativa Italiei, dupã
ce s-a accidentat în debutul partidei cu Canada. Surugiu a suferit o dezinserþie a tendonului aductor lung la piciorul stâng. Perioada de recuperare pentru el este de opt

sãptãmâni. În absenþa lui Surugiu, Valentin
Calafeteanu va fi probabil titular, în timp ce
rezervã pentru postul de mijlocaº la grãmadã este Tudorel Bratu, care nu a debutat încã
pentru naþionala României.

Voleibalistele debuteazã
în noul campionat
în Polivalentã
Echipa femininã de volei SCMU Craiova
joacã în prima etapã a Diviziei A1 pe teren propriu, duminicã, de la ora 14, împotriva formaþiei Medicina Târgu Mureº. Oaspetele îºi propun anul acesta un loc pe podium ºi pleacã
favorite în acest joc, în timp ce craiovencele
sperã doar sã se salveze de la retrogradare.
“Este un start de sezon important ºi prin faptul cã vom juca în Sala Polivalentã. În aceastã
sãptãmânã am simþit un elan în plus pregãtindu-ne aici. Începutul nostru de campionat este
extrem de greu. Avem cinci etape de foc, cu
echipe care îºi doresc un loc pe podium. Ne
propunem sã ne ridicãm la valoarea adversarilor, vrem sã etalãm un joc care sã ne dea speranþe în atingerea obiectivului. Fac un apel la
public, sã simþim o susþinere, încurajãrile, conºtienþi fiind de valoarea actualã a lotului nostru
ºi a adversarilor. Avem ºanse atât cât reuºim
cât mai multe momente sã ne ridicãm la valoare adversarului, pentru a spera la un set câºtigat, poate la un punct, indiferent cu cine am
juca” a spus antrenorul principal al Craiovei,
Alexandru Cosma.

Liga a IV-a Dolj – Meciuri
tari la Calafat
ºi Ostroveni
Astãzi, de la ora 11, sunt programate partidele din etapa a 8-a a Ligii a IV-a Dolj, dupã
urmãtorul program: Unirea Leamna – Luceafãrul Craiova (arbitri: M. Ezaru – A. Bãdici,
G. Tudor; observator: F. Ion), ªtiinþa Malu
Mare - Progresul Segarcea (L. Vozaru – C.
Barbu, L. Dida; D. Busuioc), Viitorul Cârcea
- Metropolitan Iºalniþa (R. Catanã – I. Luicã,
C. Teodorescu; O Pãdureanu), Tractorul
Cetate - Sic Pan Unirea (I. Fugaru – P. Barbu, I. Dârmon; H. Stãnescu, M. Ezaru), Recolta Ostroveni - Dunãrea Bistreþ (C. Iacob
– C. Nicola, C. Mihai; A Ilie, N. Negrilã),
Dunãrea Calafat - Danubius Bechet (L. Niþoi
– I. Vieriu, M. Bãrbulescu; C. Donose, O.
Andreescu).
Clasament: 1. Ostroveni 16p, 2. Cetate 16p,
3. Bechet 15p, 4. Calafat 15p, 5. Bistreþ 13p,
6. Cârcea 12p, 7. Segarcea 12p, 8. Iºalniþa
6p, 9. Leamna 6p (6 jocuri), 10. Unirea 5p (6
jocuri), 11. Luceafãrul 3p, 12. Malu Mare 1p.

Handbal, preliminariile Euro 2016

Tricolorele au învins
Lituania ºi duminicã
joacã la Minsk
Naþionala de handbal feminin a României a
învins, joi seara, la Râmnicu Vâlcea, reprezentativa Lituaniei, cu scorul de 29-20 (1610), în primul meci din grupa 1, contând pentru turul 2 al preliminariilor Campionatului
European din 2016. Marcatoarele echipei României au fost Neagu 8 goluri, Ardean-Elisei
7, Perianu 5, Pintea 3, Chiper 2, Buceschi 2,
Zamfir 1, Manea 1. La meciul de la Râmnicu
Vâlcea au asistat peste 2.500 de spectatori.
În primul meci din grupa 1, Norvegia a învins Belarusul cu scorul de 35-24 (19-13).
În a doua etapã a grupei, duminicã, Lituania
va primi vizita Norvegiei, iar România va juca
în deplasare, cu Belarus, partida fiind programatã la Minsk. Celelalte partide se vor juca
anul viitor. Primele douã clasate din fiecare
din cele ºapte grupe preliminare, plus încã o
echipã de pe locul 3 cu cea mai bunã linie de
clasament se vor califica la turneul final al
Campionatului European din 2016, care va fi
gãzduit de Suedia, în luna decembrie.
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Scoþianul Thomson, zgârcit cu finlandezii,
generos cu tricolorii
Arbitrul scoþian a refuzat un penalty finlandezilor
ºi implicit eliminarea lui Dragoº Grigore, iar tricolorii
au egalat în prelungiri ºi au nevoie de victorie în Feroe
pentru a sa califica la Euro 2016

România – Finlanda 1-1
Au marcat: Hoban 90+2 / Pohjanpalo 67.
România: Tãtãruºanu 6 – Papp 4, Chiricheº 5, Grigore 4, Raþ 5 - Hoban 6 - Torje 6
(Ad. Popa 87) 4, Sânmãrtean 5, Chipciu 4
(Maxim 60) 4 - Stancu 6 (Andone 69) 5,
Keºeru 4. Selecþioner: Anghel Iordãnescu.

Finlanda: Hradecky 8 – Arkivuo 5 (Jelasto
64) 6, Arajuuri 5 (Toivio 61) 6, Moisander 7,
Uronen 7 – Ring 6, Schuller 6, Halsti 5, Hetemaj 6 – Pukki 7, Pohjanpalo 7 (Hamalainen
77) 5. Selecþioner: Markku Kanerva.

Arbitru: Craig Thomson (Scoþia)
Naþionala României mai avea un
minut pânã a fi la mâna Ungariei în
ultima etapã a preliminariilor. Curios,
dar Iordãnescu are merit la egalare,
doi dintre cei introduºi pe final contribuind la golul de 1-1. Maxim, unul
dintre cei mai penibili jucãtori vãzuþi în
ultimele decenii la naþionalã, a ridicat o
minge în careu pentru Andone, cel din
care sãriseserã toate mingile aiurea
pânã atunci, acesta a ºutat în portarul
finlandez ºi mingea a ajuns la Hoban
cu poarta goalã la dispoziþie. Era
minutul 92 ºi peste 50.000 de oameni,
care pânã atunci speraserã într-o
victorie la ultimul de acasã al preliminariilor, urlau “demisia” cãtre cvartetul
de antrenori înghesuit într-un colþ al
bãncii tehnice. În prima reprizã,
România a avut ocazii cât pentru toatã
campania de calificare, majoritatea din
lovituri de cap la faze fixe. Cu mai
mult pãr, dar mai puþin lipici la gol,
Stancu a fost aproape de gol în trei
rânduri. Keºeru a fost la fel de impotent ca în precedentele jocuri ºi s-a
grãbit sã iroseascã ºi toate loviturile
libere scoase de Sânmãrtean din
preajma careului advers. Torje a fost
mai activ, dar a reuºit doar un ºut de
la mare distanþã respins de portar ºi o
barã. Pe dreapta au jucat doi tipi la
care s-a referit Miticã Dragomir când
a spus cã au fost convocaþi “pe pile”:
Papp ºi Chipciu. Pe primul l-am
remarcat cum se împiedicã, iar pe al
doilea l-am reþinut pentru cã a dat pasa
la care Keºeru n-a nimerit mingea din

6 metri. Chiricheº ºi Grigore, impecabili în prima parte, au fost întorºi pe
toate feþele de Pukki în repriza secundã. Cei doi l-au asistat pe nordic la
assist-ul dat lui Pohjanpalo ºi la alte
câteva ºanse mari de gol ale oaspeþilor.
În cele din urmã, Grigore s-a hotãrât sã
intervinã: în careu, direct pe gamba lui
Pukki ºi în posturã de ultim fundaº.
Când toþi ne fãceam calcule în privinþa
barajului, scoþianul Thomson ne-a
oferit cel mai important ajutor din
aceste preliminarii, ignorând o intervenþie care se penaliza chiar ºi în “Turneul
celor ºase naþiuni”. Românii au picat ºi
psihic ºi fizic dupã golul primit, dar
decizia arbitrului scoþian a fost ca o
perfuzie cu moral ºi le-a permis sã
forþeze pe final egalarea. Cum se
prezintã situaþia în cea mai modestã
grupã de calificare din istoria preliminariilor Euro: ciomãgarii din Irlanda de
Nord s-au calificat deja, pe ai noºtri îi
mai desparte de Franþa doar un meci cu
niºte amatori, iar ungurii sperã ºi ei la
calificarea directã din postura “celei
mai bune echipe de pe locul 3”.
Din discursul lui Tata Puiu de la
final cu toþii am reþinut cã ne-a “debulosat” golul finlandezilor. Dacã mai
conteazã, iatã ºi restul speech-ului:
“Eu cred cã a fost o reacþie fireascã a
suporterilor sã ne huiduie, am greºit,
i-am dezamãgit. Ne cerem scuze
pentru ceea ce s-a întâmplat ºi suntem
convinºi cã putem obþine calificarea.
În acest meci ne-a lipsit finalizarea.
Acum stãm doar la mâna noastrã,

Clasamentul Grupei F
1. Irl. de Nord
2. România
3. Ungaria
4. Finlanda
5. Feroe
6. Grecia

9
9
9
9
9
9

6
4
4
3
2
0

2
5
4
2
0
3

1
0
1
4
7
6

15-7
8-2
8-5
8-9
6-14
3-11

20
17
16
11
6
3

Celelalte meciuri din grupã: Ungaria – Insulele Feroe 2-1 (Bode 63, 71 / Edmundson 11),
Irlanda de Nord – Grecia 3-1. În ultima etapã a grupei F, duminicã, de la ora 19, vor avea loc
meciurile: Insulele Feroe - România, Finlanda - Irlanda de Nord ºi Grecia - Ungaria. La
Campionatul 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.

Preliminariile Euro 2016
Grupa D
Irlanda – Germania 1-0 (Long 70), Scoþia – Polonia 2-2 (Ritchie 47, Fletcher 53
/ Lewandowski 3, 94), Georgia – Gibraltar 4-0 (Vatsadze 30, 45, Okriaºvili 35,
Kazaiºvili 87).
Clasament: 1. Germania 19p, 2. Polonia 18p, 3. Irlanda 18p, 4. Scoþia 14p, 5.
Georgia 9p, 6. Gibraltar 0p.
Ultimele partide: Germania – Georgia,

Polonia – Irlanda, Gibraltar – Scoþia.
Grupa I
Portugalia – Danemarca 1-0 (Joao
Moutinho 65), Albania – Serbia 0-2 (Kolarov 90+1, Ljajic 90+4),
Clasament: 1. Portugalia 18p, 2. Danemarca 12p (8 meciuri), 3. Albania 11p
(7 meciuri), 4. Serbia 4p, 5. Armenia 2p.
Ultimele meciuri: Armenia – Albania,
Serbia – Portugalia.

trebuie sã nu mai facem greºeli. Am
fãcut o primã reprizã bunã, cu presing
sus, ne-am creat multe ocazii bune de
a marca, dar nu am reuºit sã ne
concentrãm la finalizare. Repriza a
doua nu a mai fost atât de bunã din
punct de vedere al organizãrii, apoi am
primit acel gol, care ne-a debulosat.
Poate era nedrept sã pierdem acest

joc, greºelile din defensivã puteau sã
ne coste enorm. E un moment greu
pentru fotbalul românesc” a declarat
Iordãnescu.
Duminicã seara, “cel mai bun
antrenor al secoului 20” fãcut mare de
Hagi ºi compania, general ºi om politic
analfabet ar putea bifa o nouã calificare “glorioasã”.

Sport la TV
Sâmbãtã
Dunãrea Cãlãraºi - Politehnica Timiºoara, Liga Naþionalã masculinã de handbal –
ora 12 (Digisport 1)
Energia Tg. Jiu – Steaua, Liga Naþionalã
masculinã de handbal – ora 14.15 (Digisport 1)
Kazahstan – Olanda, preliminariile Euro
2016 – ora 19 (Digisport 1)
Cehia – Turcia, preliminariile Euro 2016
– ora 21.45 (Digisport 1)
Dinamo Bucureºti - CS Volei Alba Blaj,
Liga femininã de volei – ora 13 (Digisport
2)
Samoa – Scoþia, Cupa Mondialã la rugby
– ora 16.30 (Digisport 2)
Australia - Þara Galilor, Cupa Mondialã la
rugby – ora 18.45 (Digisport 2)
Anglia – Uruguay, Cupa Mondialã la rugby – ora 22 (Digisport 2)

Diomidis Argous – Dinamo, Cupa EHF la
handbal masculin – ora 17 (Digisport 3)
Azerbaidjan – Italia, preliminariile Euro
2016 – ora 19 (Digisport 3)
Bosnia -Þara Galilor, preliminariile Euro
2016 – ora 21.45 (Digisport 3)
CSM Oradea - BC Timiºoara, Liga Naþionalã masculinã de baschet – ora 17 (Digisport 4)
Norvegia – Malta, preliminariile Euro
2016 – ora 19 (Digisport 4)
Israel – Cipru, preliminariile Euro 2016 –
ora 21.45 (Digisport 4)
Olanda – Germania, CE de volei masculin – ora 17.25 (Dolcesport 1)
Vardar Skopje – Rhein Neckar Lowen,
Champions League la handbal masculin – ora
18.30 (Dolcesport 2)
Wisla Plock – THW Kiel, Champions League la handbal masculin – ora 21.45 (Dolcesport 2)

Duminicã
Argentina – Namibia, Cupa Mondialã la
rugby – ora 14 (Digisport 1)
Italia – Romania, Cupa Mondialã la rugby – ora 16.30 (Digisport 1)
Insulele Feroe – România, preliminariile Euro 2016 – ora 19 (TVR 1)
Grecia – Ungaria, preliminariile Euro
2016 – ora 19 (Digisport 1)
SUA – Japonia, Cupa Mondialã la rugby – ora 22 (Digisport 1)
CSM Bucureºti - Bregenz, Cupa EHF la
handbal masculin – ora 12 (Digisport 2)
Franþa – Irlanda, Cupa Mondialã la rugby – ora 18.45 (Digisport 2)
Polonia – Irlanda, preliminariile Euro
2016 – ora 21.45 (Digisport 2)
Dinamo - Diomidis Argous, Cupa EHF
la handbal masculin – ora 15 (Digisport 3)
Elverum Handball Herrer - HCM Minaur

Baia Mare, Liga Campionilor la handbal
masculin – ora 17.15 (Digisport 3, Dolcesport 2)
Finlanda - Irlanda de Nord, preliminariile Euro 2016 – ora 19 (Digisport 3)
Germania – Georgia, preliminariile Euro
2016 – ora 21.45 (Digisport 3)
SCMU Craiova - Medicina Târgu
Mureº, Liga Naþionalã femininã de volei –
ora 14 (Digisport 4)
SCMU Craiova - Energia Târgu Jiu, Liga
Naþionalã masculinã de baschet – ora 17
(Digisport 4)
Serbia – Portugalia, preliminariile Euro
2016 – ora 19 (Digisport 4)
Danemarca – Franþa, preliminariile Euro
2016 – ora 21.45 (Digisport 4)
New England Patriots – Dallas Cowboys, NFL – ora 23 (Dolcesport 1)
Colorado Rapids – Montreal Impacts,
MLS – ora 1 (Eurosport 1)
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Fãrã achiziþii
pânã în 2017!
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sâmbãtã, 10 octombrie 2015

Fiindcã l-a dat afarã pe Dãnãnae,
Universitatea nu mai poate aduce
jucãtori în urmãtoarele douã
perioade de transfer
O loviturã grea atât pentru imaginea clubului Universitatea Craiova,
cât ºi pentru viitorul echipei. LPF a
interzis echipei din Bãnie, prin decizia Comisiei de Recurs, cã mai efectueze achiziþii de jucãtori pânã în
2017, deoarece l-a concediat fãrã
motiv pe Ovidiu Dãnãnae. Hotãrârea vizeazã douã perioade de transfer, respectiv cea din iarna care urmeazã ºi cea din vara viitoare, aºa
încât doar în ianuarie 2017 Universitatea va mai putea aduce vreun ju-

2014, Ovidiu Dãnãnae a jucat doar
în debutul campionatului trecut ºi
nu mai apãruse într-un meci oficial de un an de zile pentru ªtiinþa, deºi câºtiga nu mai puþin de
6.000 de euro lunar. Totuºi, jucãtorul de 30 de ani avea contract
pânã în vara viitoare, aºa încât
LPF a decis ca Universitatea sã-I
achite salariul pânã la finalul contractului, adicã încã 50.000 de
euro. “Constatã încetarea raporturilor contractuale între CSU Cra-

cãtor. Lovitura este una teribilã, întrucât anumiþi jucãtori îºi vor încheia contractul în vara viitoare ºi ar
putea pleca, iar negocierile pentru
prelungirea contractelor ar putea fi
mult mai durã, ºtiindu-se problemele prin care trece clubul. Un caz asemãnãtor s-a petrecut în urmã cu 8
ani, pe vremea când patron al Universitãþii era Adrian Mititelu. Acesta
a refuzat sã plãteascã o datorie de pe
timpul lui Dinel Staicu de 200.000
de euro cãtre jucãtorii brazilieni Edu
Magri, Alexandre Negri ºi Marquinhos, aºa cã FIFA ºi apoi TAS au decis sã amendeze clubul din Bãnie ºi
sã-I interzicã dreptul de a achiziþiona
jucãtori pentru un an. Numai cã
atunci situaþia centrului de copii ºi
juniori era alta, iar la echipa a doua
existau jucãtori care puteau fi promovaþi fãrã probleme, ceea ce s-a ºi
întâmplat. Lung junior, Gãman, Gângioveanu, Mihai Costea, Firþulescu
sau Bãrboianu au fãcut pasul spre
prima echipã datoritã acelei situaþii.
Numai cã de aceastã datã echipa a
doua nu are pregãtitã o generaþie
pentru anticamera ªtiinþei. În afarã
de Jurj ºi Dinu, care ºi ei nu pot pretinde mai mult de un loc în lotul lãrgit, nu existã vreun jucãtor care ar
putea sã facã un astfel de salt.

iova ’i jucãtorul Dãnãnae Mircea,
fãrã justa cauzã, din iniiativa clubului. Obligã CSU Craiova la plata cãtre jucãtor a sumei de 49.500
euro net, reprezentând drepturi
contractuale pentru perioada
01.10.2015 - 30.06.2016. În temeiul art. 18.9.1, lit. a din RSTJF,
sancioneazã CSU Craiova cu interzicerea dreptului de a efectua
transferãri de jucãtori, în calitate
de club cesionar, pentru douã perioade de transfer” se precizeazã
în hotãrârea Comisiei de Recurs a
LPF, care poate fi atacatã la TAS
în termen de 3 sãptãmâni. Iniþial,
Universitatea primise dreptate la
Comisia de Soluþionare a Litigiilor
în decizia de a-l concedia pe Dãnãnae, iar acest lucru este invocat în replica datã de managerul
general Felix Grigore: “Cerem oficial pre’edintelui Rãzvan Burleanu sã demitã Comisia de Recurs,
dupã cea mai incorectã decizie
care s-a dat vreodatã în fotbalul
românesc. Nu se poate sã sancionezi un club pentru o faptã pe care
nu a fãcut-o. Am câ’tigat procesul cu jucãtorul la Comisia de Soluionare a Litigiilor, iar acum cei
de la Recurs vin sã întoarcã aceastã decizie! Este incredibil!”.
Dacã TAS nu va da dreptate
Craiovei, situaþia clubului ar putea
deveni extrem de gravã, mai ales
dupã ce lotul a fost subþiat serios
în vara aceasta.

Dãnãnae lua 6.000 de euro pe
lunã ºi nu juca de un an
Adus de Jerry Gane în vara lui

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

