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- Progresãm, Popescule, pro-
gresãm. Ai vãzut? Construim
încã douã puºcãrii!
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SC Termo a început, de ieri, sã furnizeze cãldurã în tot ora-
ºul. Dacã vremea se va încãlzi ºi nu va mai fie nevoie de calori-
fere, agentul termic ar urma sã fie oprit din nou astfel încât sã
nu fie încãrcate inutil facturile craiovenilor.

În mod normal, craiovenii primeau cãldurã la începutul lu-
nii noiembrie, în aceastã perioadã efectuându-se abia probele
la cald ale instalaþiilor de distribuþie. Vremea rece de afarã a
schimbat socotelile, furnizarea cãldurii pornindu-se acum cu
douã sãptãmâni mai devreme decât calendarul obiºnuit. „De
azi-dimineaþã (n.r.- ieri de dimineaþã) am început sã efectuãm
probele cu apã fierbinte în toate blocurile din
oraº. Dar pentru cã temperaturile sunt foarte
reci, am luat decizia sã nu mai oprim instalaþiile
ºi sã le lãsãm oamenilor posibilitatea sã se în-
cãlzeascã”, a precizat Dan Magla, administrato-
rul special al SC Termo Craiova.
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Conºtiinþa moralã ca terapie a Rãului
Revin asupra premiului Nobel din acest an atribuit scriitoarei din Bielarus Svetlana

Aleksievici. cu intenþia precis asumatã de a risipi unele confuzii avansate deja, mai ales în
spaþiul românesc, în legãturã cu disidenþa sa, nu atât recuzabilã cât mai ales singularã.

Ca sã fiu bine înþeles, cred cã rareori s-a întâmplat, în chiar istoria disidenþei est-euro-
pene ºi ex-sovietice, ca cineva cu o biografie cumva atât de „comunã” sã fie inserat în
rândul marilor demolatori ai comunismului. Iar dacã aºa este, este de precizat cã s-a
întâmplat ºi cu concursul, nu mai puþin propagandistic, al
unor campioni ai politicii corecte.
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Liviu Dragnea, ales

preºedinte al PSD

cu 97% din voturile

membrilor de partid
Preºedintele interimar al

PSD, Liviu Dragnea, a fost
votat de 97% dintre membrii de
partid care s-au prezentat la
scrutinul de duminicã, alþi 2,2%
dintre social-democraþi votând
împotriva acestuia, a declarat
preºedintele Comisiei Electorale
Centrale a PSD, Florin Iorda-
che. Astfel, prezenþa finalã,
dupã înregistrarea tuturor
proceselor verbale, inclusiv cele
din PSD Diaspora, aratã cã
85,8% dintre cei 533.189 de
membri PSD s-au prezentat la
urne. Dintre aceºtia, 97% au
votat pentru Liviu Dragnea,
2,2% împotriva acestuia, iar alte
0,8% dintre buletine au fost
nule. În cifre, numãrul votanþi-
lor care nu l-au susþinut pe
Liviu Dragnea a fost de aproxi-
mativ 10.500. Organizaþiile cu
cea mai bunã prezenþã, de peste
95%, au fost Olt, Gorj ºi
Ialomiþa, în timp ce Cluj,
Bacãu ºi Vâlcea au avut cea
mai micã prezenþã În cifre
reale, raportat la numãrul de
membri PSD din fiecare
organizaþie, cele mai multe
voturi s-au înregistrat în
Bucureºti, aproximativ 30.000,
precum ºi în Vrancea, Dâmbo-
viþa, Neamþ ºi Galaþi. La polul
opus, se aflã Harghita, Covas-
na, Cãlãraºi ºi Tulcea, cu cel
mai mic numãr de voturi
înregistrat. Rezultatele prezenta-
te ieri de Florin Iordache sunt
rezultatele finale, oficiale, ale
scrutinului intern al PSD. Liviu
Dragnea urmeazã sã fie validat
în funcþia de preºedinte al PSD
pe 18 octombrie, la Congresul
partidului, unde vor fi alese ºi
restul funcþiilor de conducere
din Biroul Permanent Naþional.

Salariile personalului din în-
vãþãmânt vor fi majorate cu 15
la sutã începând cu data de 1
decembrie,  a  anunþat ,  luni ,
dupã negocierile cu sindicate-
le, ministrul Educaþiei, Mihai
Cîmpeanu,  precizând cã de
acestã creºtere vor beneficia
304.000 de persoane - cadre
didactice ºi personal auxiliar.

Liderii federaþiilor sindicale
din educaþie au discutat, luni,
la Palatul Victoria, despre ma-
jorãrile salariale din învãþãmânt,
dupã ce Guvernul a propus o
creºtere de 10%, de la 1 de-
cembrie, iar sindicatele doresc
o majorare de 15%, din noiem-
brie. Printre cei sosiþi la sediul
Guvernului s-a numãrat, din
partea sindicatelor din educa-
þie, Anton Hadãr, de la Federa-
þia Naþionalã Sindicalã “Alma
Mater” ºi Marius Nistor, de la Federaþia
Sindicatelor din Educaþie “Spiru Haret”.
De asemenea, la Palatul Victoria au fost
prezenþi premierul Victor Ponta, ministrul
Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, ºi ministrul
Finanþelor Publice,Eugen Teodorovici.

Liderii Federaþiei Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt (FSLI) au decis, în 17
septembrie, dupã întâlnirea cu miniºtrii
Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, Muncii, Ro-
vana Plumb, Finanþelor, Eugen Teodoro-
vici, ºi Dialogului Social, Liviu Pop, sã
amâne luarea unei decizii privind even-

Oamenii de afaceri Dorin
Cocoº ºi Nicolae Dumitru, fos-
tul ministru al Comunicaþiilor
Gabriel Sandu ºi fostul primar
al municipiului Piatra Neamþ
Gheorghe ªtefan au fost audiaþi,
luni, la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie (ICCJ), în dosarul
privind achiziþia de licenþe “Mi-
crosoft”. Cocoº, Sandu ºi Du-
mitru au cerut instanþei sã fie
judecaþi prin procedura simpli-
ficatã, susþinând cã recunosc în
totalitate faptele de care sunt
acuzaþi de procurori. Cei trei au
povestit în faþa instanþei cum s-
a fãcut traficul de influenþã ºi
cum s-au încasat comisioanele
în urma achiziþionãrii de cãtre
Ministerul Comunicaþiilor a li-
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tuale proteste, pânã pe data de 10 octom-
brie, când reprezentanþii Executivului au
promis cã vor ºti exact care este majo-
rarea pe care o vor aplica salariilor din
educaþie ºi de la ce datã, în funcþie de
datele fiscal-bugetare. “Am solicitat re-
prezentanþilor din sectorul educaþional sã
ne pãsuiascã pânã pe data de 10 octom-
brie, pentru a avea toate datele din punct
de vedere fiscal-bugetar ale încheierii
exerciþiului pe nouã luni de zile. Dupã ce
vom avea tabloul datelor bugetare, vom
putea vorbi de majorãri clare ale salarii-

lor”, a spus atunci ministrul
Muncii, Rovana Plumb.

Preºedintele Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþã-
mânt Simion Hancescu arãta
cã sindicaliºti i  au solicitat
Guvernului o creºtere de 15
procente de la 1 noiembrie.
Discuþiile de atunci au avut
loc dupã ce, în 15 septembrie,
negocierile dintre premierul
Victor Ponta ºi liderii sindica-
telor din Educaþie nu au ajuns
la niciun rezultat, Guvernul
propunând o majorare salaria-
lã de 10%, de la 1 decembrie,
cu plata la 1 ianuarie 2016, în
timp ce sindicatele au spus cã
doresc o creºtere de 15%, din
noiembrie, sau una de 20%,
din decembrie.  Solicitãri le
sindicaliºtilor din educaþie de
majorare a salariilor au fost

transmise guvernanþilor dupã ce Execu-
tivul a decis creºterea salariilor cadre-
lor medicale cu 25%, începând din 1 oc-
tombrie.

Angajaþii din sistemul sanitar sunt pri-
mii bugetari care primesc salarii mãrite
înainte ca noua Lege a salarizãrii sã intre
în vigoare. Proiectul de Lege-cadru pri-
vind salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice, care prevede creºteri sa-
lariale în Educaþie, Administraþie ºi Sã-
nãtate, ar urma sã ajungã în Parlament
pentru dezbatere în sesiunea de toamnã.

Dorin Cocoº, Gabriel Sandu ºi Nicolae
Dumitru ºi-au recunoscut faptele

Dorin Cocoº, Gabriel Sandu ºi Nicolae Dumitru
ºi-au recunoscut faptele de care sunt acuzaþi în

dosarul “Microsoft” ºi ar putea beneficia de redu-
cerea cu o treime a pedepselor care vor fi dispuse
de instanþa supremã, în timp ce Gheorghe ªtefan

ºi-a susþinut în continuare nevinovãþia.

cenþelor Microsoft. Instanþa a
admis cererea celor trei, ceea
ce presupune cã ar putea bene-
ficia de reducerea cu o treime a
pedepselor care vor fi dispuse
de judecãtorii ICCJ.

Gheorghe ªtefan ºi-a susþi-
nut în continuare nevinovãþia,
el contestând acuzaþiile formu-
late pe numele sãu în acest do-
sar. În declaraþia datã în faþa
instanþei, Gabriel Sandu, minis-
tru al Comunicaþiilor ºi Socie-
tãþii Informaþionale în perioada
decembrie 2008 - septembrie
2010, a recunoscut acuzaþiile
care i se aduc în dosar, respec-
tiv luare de mitã ºi spãlare de
bani, dar a menþionat cã a dat
toþi banii la PDL, partidul din

care fãcea parte, pentru finan-
þarea campaniei electorale. Ga-
briel Sandu a arãtat cã, din
punctul sãu de vedere, “a fost
cel mai prost ministru din isto-
ria României”.

La rândul sãu, Dorin Cocoº
a povestit judecãtorilor cã, la

începutul anului 2009, denun-
þãtorul Claudiu Floricã, atunci
reprezentant al firmei Fujitsu
Siemens Computers în Româ-
nia, ºi Dinu Pescariu i-au pro-
pus sã intervinã la Ministerul
Comunicaþiilor pentru a le face
conexiunea cu ministrul Gabriel
Sandu, deoarece doreau sã vân-
dã ministerului aproximativ
90.000 de licenþe Microsoft,
spunându-i cã sunt unici distri-
buitori ºi cã preþul este unul
foarte bun. “Eu, personal, nu îl
cunoºteam pe Sandu, dar ºtiam
cã are o relaþie foarte bunã cu
Gheorghe ªtefan, care locuia
frecvent la mine la hotel, motiv
pentru care am apelat la aces-
ta”, a spus Dorin Cocoº.

ªi omul de afaceri Nicolae
Dumitru, care controleazã gru-
pul de firme Niro, a dat o decla-
raþie completã, în care a arãtat
cã a fost contactat de Dinu Pes-
cariu, care l-a rugat sã discute
cu Alexandru Bittner, pentru ca
acesta din urmã sã îºi foloseas-
cã influenþa la Guvern pentru
avizarea contractului privind li-
cenþele Microsoft. Dumitru a
spus cã l-a sunat pe Alexandru
Bittner la biroul acestuia ºi a
avut ulterior o întâlnire în tim-
pul cãreia a înþeles cã Bittner ºtia
despre ce este vorba ºi a solici-
tat o sumã de 3,8 milioane de
dolari. “M-am întâlnit cu ªerban
Mihãilescu, i-am spus despre ce
este vorba, cã am intrat în afa-
cere ºi am garantat cu 3,8 mili-
oane de dolari ºi i-am dat ºi lui,
din proprie iniþiativã, 800.000 de
dolari, pentru a accelera aface-
rea, lucru care s-a ºi întâm-
plat...”, a arãtat Nicolae Dumi-
tru în declaraþia sa datã în faþa
instanþei.
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Alexandr Lukaºenko, preºedintele
Belarus, are 61 de ani, este fiul unui
preºedinte de colhoz, se aflã la pu-
tere de 21 de ani ºi duminicã ºi-a
“adjudecat” al 5 lea mandat prezi-
denþial. De aceastã datã, neurmat de
proteste în stradã, ca în 2010, pro-
teste care s-au soldat cu instituirea
de sancþiuni economice din partea
Uniunii Europene, liderii de la Minsk
având interdicþie în spaþiul Schen-
gen. Constestatarii de acum 5 ani
au ajuns toþi în închisori. Unul din
cei mai cunoscuþi tenori ai opoziþiei,
Micola Statkevici a ieºit din închi-
soare abia la sfârºitul lunii august.
Dupã 5 ani. Alãturi de el ºi alþi prizo-
nieri politici. Gest apreciat de Bru-
xelles. Ca “alibi democratic”, de
aceastã datã, a fost desemnatã drept
contracandidat o tânãrã de 39 de ani,
cvasi-necunoscutã, Tatiana Korot-
kevici, care a obþint 4,43% din su-
fragii. Considerat de Washington
drept “ultimul dictator”, Alexandr
Lukaºenko a încercat jocuri abile,
pãstrând neutralitatea þãrii sale în con-
flictul de la graniþele cu Ucraina ºi

MIRCEA CANÞÃR
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Rusia. Rusofil fiind n-a salutat aven-
tura militarã rusã, Mai mult în sep-
tembrie 2014 ºi februarie 2015, Min-
skul acestui paria european, i-a pri-
mit pe Francois Hollande ºi Angela
Merkel pentru negocierile dintre Pe-
tro Poroºenko ºi Vladimir Putin, în
aºa zisul “format Normandia”. Eu-

ropenii vor sã se asigure, premer-
gãtor ridicãrii sanþiunilor, cã nu vor
mai fi arestaþi reprezentanþi din rân-
dul opoziþiei, vor înceta violenþele ºi
persecutarea presei. Ceea ce e greu
de crezut. Convins cã eliberarea sa,
în apropierea scrutinului ar putea fi
doar o amãgire a Occidentului, Mi-

cola Statkevici, a cerut menþine-
rea sancþiunilor. De asemenea,
noul Premiu Nobel pentru litera-
turã, Zvetlana Alexievici, a pus în
gardã Occidentul faþã de apropie-
rea de cel numit “batka”, “micul
pãrinte” al Belarus. Alexandr Lu-
kaºenko are nevoie de Occident,
pentru a obþine în primul rând fon-
duri bãneºti. Jocul sãu cu Vladi-
mir Putin e destul de prudent, ºi
oricum nu-l avantajeazã: se opune
dorinþei Rusiei de a-ºi extinde pre-
zenþa militarã în Belarus, cu acces
la bazele aeriene ale þãrii, dar face
parte din Uniunea vamalã, alãturi
de Kazahstan ºi Rusia, dorind un
rol de prim plan, nu de junior-par-
tner, cum îl poziþioneazã Vladimir
Putin. Pe de altã parte are nevoie
de ajutor din partea Moscovei,
economie þãrii, fiind una etatistã,
deloc performantã. Salariile ºi pen-
siile sunt mici, dar plãtite cu regu-
laritate, iar reþeaua sanitarã este ac-
cesibilã populaþiei. OSCE (Orga-
nizaþia pentru securitate ºi coope-
rare în Europa) opineazã cã Bela-

În mod normal, craiovenii pri-
meau cãldurã la începutul lunii no-
iembrie, în aceastã perioadã efec-
tuându-se abia probele la cald ale
instalaþiilor de distribuþie. Vremea
rece de afarã a schimbat socote-
lile, furnizarea cãldurii pornindu-
se acum cu douã sãptãmâni mai
devreme decât calendarul obiº-
nuit. „De azi-dimineaþã (n.r.- ieri
de dimineaþã) am început sã efec-
tuãm probele cu apã fierbinte în
toate blocurile din oraº. Dar pen-
tru cã temperaturile sunt foarte
reci, am luat decizia sã nu mai
oprim instalaþiile ºi sã le lãsãm
oamenilor posibilitatea sã se încãl-
zeascã”, a precizat Dan Magla, ad-
ministratorul special al SC Termo
Craiova.

Probele la cald s-au transformat
în furnizare

Punerea sub presiune a insta-
laþiilor s-a fãcut treptat ºi acesta
a fost motivul pentru care unele
blocuri din anumite zone ale ora-
ºului au primit agent termic mai
de dimineaþã, pe când altele mult
mai târziu. Pânã seara, însã, toa-
tã Craiova ar fi trebuit sã aibã
cãldurã. ”Toþi locatarii vor primi
cãldurã. Excepþie vor face blo-
curile în care se vor descoperi
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cãldura în tot oraºulcãldura în tot oraºulcãldura în tot oraºulcãldura în tot oraºulcãldura în tot oraºul
SC Termo a început, de ieri, sã furnizeze cãldu-

rã în tot oraºul. Dacã vremea se va încãlzi ºi nu va
mai fie nevoie de calorifere, agentul termic ar urma
sã fie oprit din nou astfel încât sã nu fie încãrcate
inutil facturile craiovenilor.

probleme la reþele. Acolo suntem
nevoiþi sã oprim furnizarea pânã
în momentul în care se vor re-
zolva deficienþele. În rest, toate
blocurile vor fi încãlzite”, a ex-
plicat Magla. Potrivit acestuia,
fiind vorba de probele la cald,
chiar ºi restanþierii vor primi cãl-
durã în aceastã primã fazã.

Dacã vremea se încãlzeºte,
cãldura se opreºte

Dacã vremea rece va conti-
nua, SC Termo va rãmâne pe fur-
nizarea agentului termic pe toa-
tã perioada iernii. În schimb,
dacã temperaturile vor urca în
termomentre, autoritãþile se gân-
desc sã opreascã distribuþia ºi
sã aºtepte pânã când iarna îºi va
intra în drepturi în mod legitim.
„Dacã se va încãlzi peste mãsu-
rã, bineînþeles cã vom opri fur-
nizarea. Nu le vom da locatari-
lor agent termic inutil doar ca
sã-ºi încarce facturile ºi apoi sã
uite sã le mai plãteascã”, a mai
spus Dan Magla. Potrivit aces-
tuia, doar o singurã asociaþie de
proprietari din tot oraºul a fãcut
cerere scrisã la SC Termo pen-
tru a solicita sã primeascã agent
termic începând de ieri.

Preþul gigacaloriei
nu se mãreºte

În ceea ce priveºte preþul giga-
caloriei, conducerea SC Termo
susþine cã acesta nu va fi majorat.
Potrivit administratorului special,
Dan Magla, facturile craiovenilor
nu vor fi mai mari deoarece tariful
de furnizarea nu va creºte, cel pu-
þin nu în aceastã iarnã. „De patru
ani, preþul gigacaloriei nu a mai fost
majorat ºi va rãmâne aºa ºi în
aceastã iarnã”, a declarat acesta.
Aflatã în procedurã de insolvenþã,
administratorul judiciar al SC Ter-
mo a solicitat, ca o altã mãsurã de
redresare a societãþii, pe lângã dis-
ponibilizãri de salariaþi ºi recupe-
rarea datoriilor, sã majoreze ºi pre-
þul gigacaloriei. Se pare însã cã
preþul gigacaloriei pentru popula-
þie va rãmâne acelaºi, de 220 de
lei.

Restanþierii
nu vor primi agent termic

Cele 10 asociaþii de proprietari
din Craiova, cu cele mai mari dato-
rii, nu vor primi, totuºi, cãldurã în
aceastã iarnã. Potrivit administra-
torului special, Dan Magla, dupã ce
se vor termina probele la cald, res-
pectivele asociaþii ar putea rãmâne
fãrã cãldurã dacã nu-ºi plãtesc mã-
car ultima facturã. „Trebuie sã în-
þeleagã cã nu se poate sã consume
ºi sã nu plãteascã. Datoriile lor sunt

foarte mari, iar societatea se aflã
într-un proces de recuperare a da-
toriilor. Au fost somaþi ºi ºtiu la ce
se expun, iar dacã nu plãtesc este
doar alegerea lor sã-ºi petreacã iar-
na aceasta în frig”, a atenþionat Dan
Magla. SC Termo este nevoitã sã
opreascã agentul termic în tot blo-
cul, ºi nu individual, doar la loca-
tarii cu restanþe, deoarece, cu ex-
cepþia a douã imobile, nu existã
reþea de distribuþie pe orizontalã în
Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

rus are un drum lung de parcurs
pentru îndeplinirea angajamentelor
democratice. Mai mult, OSCE a
regretat organizarea de mitinguri de
campanie în favoarea lui Alexandr
Lukaºenko în întreprinderile de
stat. În cele din urmã, alegerile, nici
libere nici democratice, s-au des-
fãºurat fãrã mari perturbãri: Luka-
ºenko ºi-a adjudecat al 5 lea man-
dat cu 83,49% din sufragii, un scor
sovietic care l-a ameliorat pe cele
precedente, la o participare de 87%,
potrivit Comisiei electorale centra-
le. Populaþia þãrii este de aproape 9
milioane de locuitori. Cum toate
scrutinurile organizate în Belarus au
fost bãnuite de fraude, de aceastã
datã nu se mai pomeneºte de ele,
fiindcã se presupun. O bunã parte
din societate se regãseºte în mode-
lul paternalist, promovat de inamo-
vibilul preºedinte, consolându-se cu
faptul cã, cel puþin menþine pacea
ºi stabilitatea în þarã. La Minsk, ul-
timul dictator al Europei a mai luat
un mandat ºi concesiile lui nu sunt
altceva decât un ecran de fum.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat, ieri, sentinþa în cazul
tânãrului de 23 de ani, din comuna
Bratovoeºti, Marian Alin Oancea,
care a fost trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunilor de dare
de mitã ºi conducerea unui auto-
vehicul pe drumurile publice de
cãtre o persoanã fãrã permis, dupã
ce a vrut sã dea ºpagã 400 de euro
unui poliþist care îl prinsese la vo-
lan fãrã permis. Tânãrul a vrut sã
dea mitã ca sã scape de dosar pe-
nal pentru cã la momentul respec-
tiv se afla în perioada termenului
de încercare de 3 ani ºi 6 luni dupã
ce a fost condamnat cu suspen-
dare în decembrie 2011 la 1 an ºi
6 luni de închisoare. Astfel, jude-
cãtorii l-au condamnat pe Oancea
la 1 an ºi 6 luni de închisoare pen-
tru dare de mitã ºi conducere fãrã

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au primit de la
medicii legiºti rapoartele prelimina-
re ale autopsiilor celor trei victime
gãsite decedate duminicã dimineaþa
în comuna Leu. Medicii legiºti au
stabilit cã Vetuþa Ioana Topor, de
33 de ani, ºi fiicele sale, Cristina
de 12 ani ºi Daniela de 15 ani au
murit înjunghiate, înainte de izbuc-
nirea incendiului. Asta pentru cã,
la autopsie, s-au descoperit o

Trei ani de puºcãrie pentru tânãrul care a vrut
sã mituiascã un poliþist cu 400 de euro

Tânãrul de 23 de ani, din comuna Bratovoeºti, prins în
flagrant la sfârºitul lunii mai încercând sã mituiascã un ofiþer al
Serviciului Rutier Dolj cu 400 de euro pentru a scãpa de dosar
penal, a fost condamnat, ieri, de judecãtorii Tribunalului Dolj.
El a primit o pedeapsã de 1 an ºi 6 luni închisoare pentru dare
de mitã, dar magistraþii craioveni au decis ca alãturi de aceastã
pedeapsã sã execute ºi o alta, de 1 an ºi 6 luni închisoare,
primitã la sfârºitul anului 2011 pentru furt calificat, rezultând, în
final 3 ani de puºcãrie. Odatã cu pronunþarea sentinþei, instanþa
l-a menþinut pe tânãr în spatele gratiilor.

permis. În plus, magistraþii au de-
cis ca alãturi de aceasta, inculpa-
tul sã execute ºi pedeapsa mai ve-
che, primitã la sfârºitul anului 2011
(ºi rãmasã definitivã în ianuarie
2012), tot de 1 an ºi 6 luni închi-
soare, pentru furt calificat (pentru
care Judecãtoria Craiova dispuse-
se suspendarea pe un termen de
încercare de 3 ani ºi 6 luni), rezul-
tând, în final, 3 ani de puºcãrie:
„aplicã inculpatului OANCEA
ALIN MARIAN pedeapsa princi-
palã cea mai grea de 1 an ºi 4 luni
închisoare la care se adaugã un
spor de o treime din cuantumul
celeilalte pedepse principale sta-
bilite care este de 2 luni închisoa-
re, rezultând în final pedeapsa
principalã de 1 an ºi 6 luni închi-
soare. Revocã suspendarea condi-
þionatã a executãrii pedepsei de 1

an ºi 6 luni închisoare aplicatã
inculpatului prin s.p. nr. 3191/
15.12.2011 a Judecãtoriei Craio-
va, definitivã prin nerecurare la
data de 3.01.2012, pedeapsã care
se va executa separat de pedeapsa
rezultantã aplicatã în prezenta ca-
uzã, urmând ca inculpatul sã exe-
cute în total, prin cumulare, pe-
deapsa principalã de 3 ani închi-
soare cu executare”, se aratã în
sentinþa Tribunalului Dolj. Tânãsul
a fost menþinut în spatele gratiilor
ºi obligat la plata sumei de 790 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Ho-
tãrârea nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova.

Reamintim cã reprezentanþii IPJ
Dolj anunþau, la sfârºitul lunii mai,
faptul cã un ofiþer de poliþie din
cadrul Serviciului Rutier Dolj se-
sizase conducerea cã, în timp ce
se afla în serviciul de supraveghe-
re ºi control al traficului rutier pe
D.N. 55, în localitatea Teasc, a
oprit pentru control un autoturism
BMW condus de Marian Alin Oan-
cea, de 23 ani, din comuna Brato-
voeºti, Dolj. La verificarea docu-
mentelor, poliþistul a constatat cã
tânãrul avea suspendat dreptul de
a conduce autovehicule pe drumu-
rile publice. Permisul îi fusese sus-

pendat pentru o perioadã de 30 de
zile, pentru cumul de puncte, iar
suspendarea i-ar fi expirat o zi mai
târziu. Oancea a fost dus la sediul
IPJ Dolj, unde se aflã ºi Serviciul
Rutier Dolj, pentru întocmirea ac-
telor de constatare a infracþiunii,
însã tânãrul, în repetate rânduri, i-
a propus ofiþerului de poliþie sã-i
dea suma de 400 euro pentru a nu
i se întocmi dosar penal. Condu-
cerea IPJ Dolj a sesizat Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi pe

ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj, care au preluat cer-
cetãrile, iar pe 26 mai a.c., la ora
18.30, a fost realizat flagrantul,
tânãrul fiind prins cu banii în bi-
roul poliþistului. Oancea a fost re-
þinut pe 24 de ore, iar o zi mai târ-
ziu, miercuri, 27 mai a.c., a fost
prezentat Tribunalului Dolj, care i-
a emis mandat de arestare pe 30
de zile, respingându-i cererile de
arest la domiciliu sau luarea mã-
surii controlului judiciar.

Victimele au fost înjunghiate repetat:

Bãrbatul din Leu care ºi-a ucis soþia ºi fiiceleBãrbatul din Leu care ºi-a ucis soþia ºi fiiceleBãrbatul din Leu care ºi-a ucis soþia ºi fiiceleBãrbatul din Leu care ºi-a ucis soþia ºi fiiceleBãrbatul din Leu care ºi-a ucis soþia ºi fiicele
este acuzat de omor calificat comis prin cruzimieste acuzat de omor calificat comis prin cruzimieste acuzat de omor calificat comis prin cruzimieste acuzat de omor calificat comis prin cruzimieste acuzat de omor calificat comis prin cruzimi

Anchetatorii au acum ºi confirmarea
medicilor legiºti: cele trei victime gãsite
duminicã în locuinþa incendiatã din co-
muna Leu muriserã înjunghiate înainte
de izbucnirea flãcãrilor. Au fost descope-
rite leziuni multiple atât pe trupul Vetu-
þei Topor, cât ºi pe cele ale fiicelor sale
de 12, respectiv 15 ani. Procurorii Par-

chetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
deschis dosar penal pe numele lui Flori-
an Topor, de 45 de ani, pentru omor cali-
ficat comis asupra mai multor persoane ºi
prin acte de cruzime, dar nu l-au audiat
încã, starea sa fiind în continuare gravã
ca urmare a arsurilor suferite la nivelul
cãilor respiratorii.
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mulþime de leziuni produse cu un
cuþit pe fiecare din cele trei tru-
puri, majoritatea loviturilor fiind
localizate în zona toraco-abdomi-
nalã. Pentru fiecare victimã rezul-
tatul a fost acelaºi „moartea a fost
violentã, datoratã hemoragiei in-
terne ºi externe, consecinþã a unor
multiple plãgi produse cu un ob-
iect tãietor-înþepãtor”, fiind viza-
te zone vitale ale organismului. În
aceste condiþii, procurorul de caz

de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj a reþinut ca încadrare
juridicã a faptei omorul calificat în
formã agravantã, mai exact comis
asupra mai multor persoane ºi prin
cruzimi. În cauzã s-a dispus con-
tinuarea urmãririi penale faþã de
Florian Topor, de 45 de ani, soþul,
respectiv tatãl victimelor, acesta
având acum calitate de suspect.
Autorul nu a fost audiat încã, sta-
rea sa fiind în continuare gravã.
Medicii de la Spitalul Clinic de
Urgenþã Chirurgie Plasticã, Repa-
ratorie ºi Arsuri din Bucureºti, unde
a fost transferat, în cursul zilei de
duminicã Florian Topor, sunt re-
zervaþi în privinþa evoluþiei stãrii
sale de sãnãtate.

Reamintim cã, duminicã dimi-
neaþa, în jurul orei. 5.30, pompierii
din cadrul Detaºamentului 2 Pom-
pieri Craiova au fost solicitaþi sã in-
tervinã pentru stingerea unui incen-
diu izbucnit pe strada Crãciuneºti,

din comuna Leu. La faþa locului,
într-o camerã a locuinþei ce fusese
cuprinsã de flãcãri, ei au gãsit trei
trupuri carbonizate: Vetuþa Ioana
Topor, de 33 de ani, ºi cele douã
fiice ale ei, Cristina, de 12 ani, ºi
Daniela, de 15 ani. De asemenea,
pompierii au gãsit ºi o a patra victi-
mã, pe Florian Topor de 45 de ani.
Bãrbatul, care suferise arsuri pe
aproximativ 50% din suprafaþa cor-
pului, dar ºi la nivelul cãilor respi-
ratorii (acestea fiind cele mai gra-
ve), a fost gãsit la un vecin ºi trans-

portat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. Pentru cã starea
acestuia s-a agravat, medicii craio-
veni au hotãrât sã-l trimitã la Spita-
lul de Chirurgie Plasticã Reparato-
rie ºi Arsuri Bucureºti.

Dupã stingerea incendiului, pe
corpurile carbonizate ale femeii ºi
celor douã fiice ale sale au fost
observate mai multe leziuni produ-
se prin înjunghiere, astfel cã cer-
cetãrile au fost preluate de un pro-
curor din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.
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Revin asupra premiului Nobel din acest
an atribuit scriitoarei din Bielarus Svetla-
na Aleksievici. cu intenþia precis asumatã
de a risipi unele confuzii avansate deja, mai
ales în spaþiul românesc, în legãturã cu
disidenþa sa, nu atât recuzabilã cât mai ales
singularã.

Ca sã fiu bine înþeles, cred cã rareori s-
a întâmplat, în chiar istoria disidenþei est-
europene ºi ex-sovietice, ca cineva cu o
biografie cumva atât de „comunã” sã fie
inserat în rândul marilor demolatori ai co-
munismului. Iar dacã aºa este, este de pre-
cizat cã s-a întâmplat ºi cu concursul, nu
mai puþin propagandistic, al unor campioni
ai politicii corecte.

Câtã este, disidenþa autoarei „Copiilor de
zinc” n-a fost – ºi aºa a ºi rãmas – una
gãlãgioasã ºi n-a vizat atât posibile funda-
mente de naturã ideologicã ale unui sistem,
sovietic-stalinist ori, mai recent, lukaºen-
kiano-putinian. Resortul prim ºi esenþial al
întregii sale opere îl constituie denunþarea
Rãului în istoria realã, de unde ºi opþiunea
de extracþie jurnalisticã, evidentã la nivel
metodic: reportajul investigativ, cu instru-
mentarul la îndemânã, adicã pixul ºi repor-
tofonul. Cã aºa este, o dovedeºte întâm-
plarea pe care autoarea o invocã mereu în
interviurile sale; mesajul pe care i-l trans-

Conºtiinþa moralãConºtiinþa moralãConºtiinþa moralãConºtiinþa moralãConºtiinþa moralã
ca terapie a Rãuluica terapie a Rãuluica terapie a Rãuluica terapie a Rãuluica terapie a Rãului

mite o femeie, victimã a rãzboiului, care,
expediindu-i niºte casete cu propriile sale
depoziþii, îi cere nu atât sã le facã publice,
cât pur ºi simplu sã le contemple, o datã-
de douã ori, fiindcã pentru ea eliberarea,
singura ºi cea mai importantã, s-a împlinit
deja în momentul mãrturisirii.

Precizez cã nu ºtiam despre autoare de-
cât puþine lucruri (citisem accidental câte-
va prezentãri de promovare ale editurii Bom-
piani unde i-au apãrut traducerile) ºi, pro-
vocat de anunþul juriului Nobel, am desco-
perit douã lungi interviuri video întâmplate
în Italia în ultimul an: primul a avut loc în
cadrul marelui Festival Internaþional de Li-
teraturã ce s-a þinut, în 2014, ca în fiecare
an, la început de septembrie, la Mantova;
cel de-al doilea, tot la început de septem-
brie, la Veneþia, chiar acum o lunã, acesta
prilejuit de decernarea „Premiului Interna-
þional Masi Grosso”.

O figurã de rusoaicã aºa-zicând medie
(fiicã a unor învãþãtori de þarã, tatãl bielo-
rus, mama ucraineanã, Svetlana a mãrturi-
sit cã scrie în limba rusã ºi cã n-a încetat
nicicând sã se sustragã spaþiului rusesc is-
toric). calmã, cumpãtatã, fãrã nimic mor-
ganatic, cântãrindu-ºi cu grijã vorbele, re-
fuzând exagerãrile ºi evitând, cu tact, cãde-

rea în capcanele pe care interlocutorii i le
întind mai curând fãrã vreo intenþie. Ceea
ce mi se pare a fi mesajul sãu cel mai pro-
fund ar putea fi rezumat în câteva enunþuri.

Întâi, ideea cã Rusia ºi, într-un mod încã
ºi mai limpede, întrucât foarte caricatural,
fostul URSS, s-au istoricizat sub spectrul
unui militarism structural (de la Petru Cel
Mare la Nicolae al IIIlea, trecând prin Sta-
lin ºi ajungând la Putin, sloganul-sursã al
propagandei Mãreþiei a fost Armata, cãreia
i s-a adãugat, alternativ, fie Flota, fie Bise-
rica).

În al doilea rând, lunga ºi dramatica
comunizare, de peste ºapte decenii, s-a
suprapus ºi a coincis cu o teribilã izolare
de drumul unei normalitãþi evolutive pe
care imperialismul sovietic, întrucât re-
dus la un altfel de lagãr, comunist, n-a
reuºit s-o estompeze.

Deschiderea gorbaciovistã (cãreia scrii-
toarea pare a-i fi în continuare partizanã,
neuitând faptul cã fostul lider sovietic a ci-
tat-o, la începutul Perestroikãi, ca model
de schimbare în gândire) a creat un ori-
zont prea larg de aºteptãri ce-avea sã sfâr-
ºeascã, prin trãdãrile din interior ºi, mai
ales, din exterior, într-un coºmar pe care
Putin, ca ºi Lukaºenko, n-a evitat sã-l ex-
ploateze realocându-l în schema, secular

verificatã, a visului imperial.
Cât despre vinovaþi, Svetlana Aleksie-

vici nu pare a avea niºte þinte fixe, cu ex-
cepþia figurilor dictatoriale, mai vechi ori
mai noi (Stalin, Lukaºenko, Putin), dicta-
tura fiind, în esenþa ei, condamnabilã; însã,
într-un fel, ea lasã sã se înþeleagã cã vino-
vãþia trebuie asumatã de mai mulþi, dacã
nu cumva chiar de cãtre toþi ºi, mai ales,
de elite. Ori mai precis de falsele elite: cele
autopropulsate, fãrã merite, orfane de ceea
ce ea numeºte conºtiinþa moralã. E sem-
nificativã invocarea unei replici pe care i-
a dat-o un regizor polonez ºi pe care ea a
preluat-o ca un diagnostic al gravei mala-
dii a intelectualitãþii din Rusia: „Elitele voas-
tre – îi spune polonezul – s-au grãbit sã se
înfulece din resturile de la masa oligarhi-
lor, în timp ce la noi oligarhii vor sã îi in-
vitãm la masa noastrã”.

Or, nu cumva elitele acestea „noi” au
cam aceleaºi metehne ºi pe la noi? O între-
bare mai mult decât insidioasã pentru cei
ce se grãbesc s-o transforme pe proaspãta
laureatã a Nobelului într-un pion pe tabla
de ºah a unei confruntãri ideologice din care
mie mi se pare a se sustrage, rãmânând fi-
delã unei terapii potrivit cãreia Rãul, atât de
prezent în istorie, se cuvine învins ºi prin
exorcizarea sa în scris.

 Campania este susþinutã
de toate filialele teritoriale ale
Societãþii Naþionale de „Cru-
ce Roºie” din România, pre-
cum ºi de reprezentanþi ai
unor organizaþii similare, in-
clusiv „Semiluna Roºie”, din
24 de þãri. De la începutul
proiectului, în 2012, imple-
mentarea a avut loc în 40 de
zone izolate din þarã, câte
una din fiecare judeþ, excep-
þia fiind în judeþul Mureº,
126 de „salvatori comuni-
tari” obþinând titulatura
amintitã. Romînii pot parti-
cipa la astfel de programe,
prin donaþii : online la
www.crucearosie.ro; la
SMS 8840, în principalelele
reþele de telefonie mobilã (2
euro/apel); pe fix la
0900900004 (tot 2 euro/sem-
nal); 0900900004, pentru 10
euro/apel, ambele în principa-
la reþea de telefonie fixã.

La Botoºeºti – Paia, un punct de prim-ajutor
realizat cu sprijinul „Crucii Roºii”

La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Bucureºti a avut
loc cea de-a IX-a ediþie a Galei „Crucii Roºii” din
România, evenimentul din acest an având ca temã
continuarea ºi extinderea proiectului „Puncte de
prim ajutor în zone izolate”, care se adreseazã comu-
nitãþilor din mediul rural, care nu dispun de servicii
medicale permanente, iar serviciul de ambulanþã se
aflã la distanþã mare. Filialia Dolj  a Societãþii Naþio-
nale de „Cruce Roºie”  a implementat, deja, un astfel
de centru, în comuna Botoºeºti –Paia.

Din trei comune,
numai una selectatã

Filiala Dolj a Societãþii
Naþionale de Cruce Roºie
din România a reuºit sã im-
plementeze un astfel de pro-
iect, dupã mai multe efor-
turi, comunitatea beneficia-
rã fiind comuna Botoºeºti-
Paia, una defavorizatã din
toate punctele de vedere.
„Am discutat atât cu repre-
zentanþii Prefecturii Dolj,
cât ºi cu cei ai Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, care
ne-au acordat tot sprijinul
în identificarea unor zone
izolate, care au nevoie de
sprijin. Astfel, am selectat
trei comunitãþi : satul Gu-
baucea – comuna Vela (fãrã
posibilitãþi de comunicare
într-una dintre principalele
reþele de comunicaþie); co-
muna Argetoaia, unde nu a

fost gãsitã deschidere din
partea autoritãþilor locale;
Botoºeºti-Paia, cea care a
ºi fost aleasã, unde ne-am
bucurat de tot sprijinul”, a
declarat Maria Vintilã, di-
rectorul Filialei Dolj a So-
cietãþii Naþionale de „Cru-
ce Roºie” din România.
Zona aleasã este una cu
adevãrat defavorizatã: 60 de
km de Craiova, cu o porþi-
une de 20 de km de drum
greu accesibil; o populaþie
de cca 850 de persoane, cu
peste 65% bãtrâni, 50% din-
tre aceºtia suferind de boli
cronice; un medic de fami-
lie care vine de douã ori pe
sãptãmânã în localitate; un
timp de intervenþie din par-
tea ambulanþei de aproxima-

tiv 1h ºi 30 min. „Trebuia
sã gãsim familia care poate
urma cursurile ºi care avea
posibilitatea sã gãzduiascã
Punctul de Prim Ajutor. Am
gãsit-o, cu ajutorul prima-
rului Ion Moraru, ºi este
formatã din Flori Daniela ºi
Virgil Coandã, alãturi de cei
doi fiind ºcolarizatã ºi ve-
cina lor, Cornelia Elena
Frunzã. De arunci, timpii de
intervenþie s-au redus, ceea
ce este în beeficiul celor
aflaþi în suferinþã”, a mai
spus Maria Vintilã. Este un
prim pas, dar se aºteaptã
implicarea tot mai accentua-
tã a autoritãþilor locale în
deschiderea unor puncte si-
milare în zonele izolate.

CRISTI PÃTRU
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În perioada 7-9 octombrie
2015, o delegaþie condusã de se-
cretarul de stat în Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, Daniel Botãnoiu, a participat
la cea de-a 24-a ediþie a Târgu-
lui Internaþional de Zootehnie
Sommet de l’Elevage care se
desfãºoarã în localitatea Cler-
mont Ferrand, Franþa. Eveni-
mentul a reunit 1.300 de expo-

zanþi din 28 de þãri, România
participând în calitate de invitat
de onoare la ediþia din acest an.

Astfel, Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale a amenajat,
pentru prima oarã la acest Târg,
un stand de informare privind
politicile ºi strategiile din dome-
niul zootehniei ºi industriei ali-
mentare româneºti în cadrul cã-
ruia au fost prezentate ºi mos-
tre de produse româneºti cu no-
torietate, atestate tradiþional ºi
înregistrate sau cu potenþial de
înregistrare pe sistemele de ca-
litate europene. De asemenea,
România a fost reprezentatã la
acest eveniment de un numãr de
50 de crescãtori de bovine ºi
ovine, specializaþi atât în pro-
ducþia de lapte, cât ºi în cea de
carne

Genetica francezã,
la noi acasã

În cadrul conferinþei de pre-
sã de deschidere a evenimentu-
lui, desfãºuratã la sediul Prima-
riei din Clermont Ferrand, secre-
tarul de stat Daniel Botanoiu a

dezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralã
Reînnodând o tradiþie în comerþul cu Franþa,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

O mânã întinsã de statul francez României
nu poate decât sã mãguleascã, pânã la un
punct. De aici înainte, trebuie sã intre în

scenã specialiºtii din zootehnia româneascã
ºi responsabilitatea decidenþilor din ministe-
rul de resort. Invitatã cu statut de onoare,

pentru prima oarã la un târg internaþional de
anvergura celui þinut recent în Franþa, þara

noastrã trebuie sã-ºi valorifice cât mai repe-
de cu putinþã cota de încredere acordatã.

avut o intervenþie de prezentare
a sectorului agricol românesc ºi
a oportunitãþilor de colaborare
româno-franceze în domeniul
zootehniei, cu accent deosebit pe
orientarea fermierilor români
cãtre acele segmente de rase de
carne în care specialiºtii francezi
ne pot acorda expertizã.

De asemenea, în cadrul turu-
lui de vizitare a Târgului, secre-

tarul de stat Daniel Botãnoiu, în-
soþit de delegaþia formatã din
specialiºtii ºi crescãtorii de ani-
male români, au purtat discuþii
cu reprezentanþii crescãtorilor
de animale din Franþa, precum
ºi cu cei ai institutelor de ame-
liorare ºi reproducþie din þara-
gazdã.

Principalele teme de discutie
au vizat: posibilitatea creãrii în
România a unor ferme-vitrinã
de prezentare a vârfului geneti-
cii franceze pe segmentul bo-
vine ºi ovine, astfel încât cres-
cãtorii români sã se poatã in-
forma asupra beneficiilor achi-
ziþionãrii unor astfel de animale
cu valoare geneticã superioarã;
stabilirea unui program de co-
operare romano-francezã cu
privire la posibilitatea ca forma-
rea operatorilor de însãmânþãri
artificiale în România sã fie au-
torizatã ºi sã poata lucra ºi în
Franþa; aspecte legate de testa-
rea animalelor de rasã prin me-
toda clasicã (dupa descendenþi)
ºi metoda genomicã (testare su-
plimentarã prin care se poate

avea o evaluare preliminarã asu-
pra eventualelor anomalii gene-
tice ale animalelor).

Relaþiile economice
trebuie
impulsionate

În cadrul întâlnirilor cu re-
prezentanþii crescãtorilor de
animale din Franþa, mai ales pe
segmentul ovine, s-a convenit
ca România, care dispune deja
de un ºeptel care o plaseazã pe
locul 3-4 în Europa, ar putea
deveni în viitorul apropiat unul
din principalii exportatori de
carne de miel în Franþa. Cu
aceastã ocazie, s-a stabilit ca,
în perioada urmãtoare, în Ro-
mânia sã aibã loc o întâlnire în
care vor fi discutate aspecte
privind dezvoltarea sectorului
ovin în România ºi posibilita-

tea de a exporta tineret ovin din
rasele de carne în Franþa, în viu
sau carcasã.

Francezii confirmã
prezenþa lor
la INDAGRA

La viitoarea întâlnire ar urma
sã participe alãturi de reprezen-
tanþi ai MADR ºi ANZ, fermierii
români întrucât se doreºte o co-
laborare cu fermierii din þara noas-
trã, experþii francezi manifestân-
du-ºi disponibilitatea pentru a-i in-
strui pe cei interesaþi sã creascã
ºi sã exploateze oi de carne din
Franþa.

Totodatã, în cadrul Târgului
Internaþional de Zootehnie Som-
met de l’Elevage, experþii francezi
au confirmat cã vor participa la o
întâlnire cu oficialii ºi fermierii ro-
mâni, cu ocazia Târgului interna-
þional INDAGRA, ediþia 2015,

pentru a discuta despre tehnolo-
gii de creºtere ºi geneticã pentru
bovine din rasa Limousine.

Argumente
mioritice sãnãtoase

Doljul înregistra la ultimul re-
censãmânt al producþiei agricole
animale din 2013 un total de
19.745 de tone de carne în greu-
tate vie. Carnea de ovine ºi capri-
ne a totalizat 2.300 de tone, cea
de bovine 2056 to, iar carnea de
porcine s-a cifrat la 10.500 to.

România, în 2013, potrivit
Anuarului Statistic, înregistra
1.332.000 tone de carne în greu-
tate vie, dintre care 198.000 tone
carne de bovine, 555.000 tone car-
ne de porcine ºi 107.000 tone car-
ne de ovine ºi caprine.

Republica Francezã, potrivit profilului de þarã realizat de Ministerul
Afacerilor Externe, ocupã o cincime din teritoriul UE, are o populaþie de
65,7 milioane de locuitori, deþinând locul 2 în UE ºi 21 în lume. Produ-
sul Intern Brut pentru anul 2013 a fost de aproximativ 2.739 mld. USD
ºi o claseazã pe locul 5 în lume.
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Declaraþia eurodeputatului Vic-
tor Boºtinaru a fost fãcutã în ple-
nul Parlamentului European reu-
nit la Strasbourg, în contextul
dezbaterilor asupra situaþiei din
aceastã þarã, în prezenþa Comi-
sarului European pentru ajutor
umanitar ºi gestionarea crizelor,
Christos Stylianides. „Este foar-
te important sã ºtim cã Libia a
fost pe agenda Adunãrii ONU re-
cente. Sunt lucruri pe care le-am
spus de multe ori în acest Parla-

Eurodeputatul PSD Victor Boºtina-
ru, vicepreºedintele Grupului S&D
din Parlamentul European pentru po-
liticã externã, a atras atenþia cã noul
plan de pace coordonat de Reprezen-

tantul Special al Naþiunilor Unite pen-
tru Libia, Bernardino León, nu tre-
buie sã eºueze având în vedere riscu-
rile cu care se confruntã Libia ºi în-
treaga regiune.

ment, de fiecare datã când s-a
impus acest lucru. Timpul nu tre-
buie sã fie risipit, dar, din pãca-
te, de fiecare datã când se pãrea
cã vedem lumina de la capãtul tu-
nelului, de fapt, nu s-a întâmplat
acest lucru ºi aceasta nu este o
glumã. Nu poate fi vorba aici de-
spre interese personale, este vor-
ba despre soarta întregii þãri, de-
spre soarta întregului popor ºi
soarta întregii regiuni. Viitorul ºi
stabilitatea regiunii sunt legate

strâns de modul în
care lucrurile vor evo-
lua în Libia. Daesh nu
pierde timpul ºi nu
aºteaptã. Creºte se
dezvoltã ºi îºi înfige
rãdãcinile oriunde gã-
seºte un teren fertil ºi
încearcã de acolo sã
destabilizeze pe cât
poate”, a subliniat
eurodeputatul Victor
Boºtinaru.

„Sã nu uitãm
cã Europa
trebuie
sã facã ceva
pe douã
fronturi”

Europarlamentaru
român a mai spus cã
Uniunea Europeanã ºi
comunitatea interna-
þionalã nu-ºi pot per-
mite un stat eºuat în
Libia, iar cei care
într-adevãr sunt prie-
tenii Libiei ºi prietenii
poporului libian, nu

pot încã o datã sã-ºi permitã sã
eºueze planul de pace. Soarta Li-
biei se aflã în mâinile poporului
ºi a liderilor sãi, iar agravarea
crizei umanitare trebuie sã fie
opritã. „Totodatã, aºa cum Înal-
tul Reprezentant a spus-o de multe
ori, Uniunea Europeanã este gata
sã ajute un guvern de unitate na-
þionalã în aceastã þarã. Trebuie
sã se ajungã la un acord care sã
reuneascã toate pãrþile. Haideþi
însã sã fim realiºti! Nu se poate

sã existe un acord per-
fect pentru toate pãrþi-
le. Fiecare trebuie sã ºtie
sã facã concesii ºi sã se
ajungã la un compromis.
Planul de pace coordo-
nat de Bernardino León
este într-adevãr o ºansã,
chiar ultima ºansã pen-
tru acordul de pace ºi
dacã nu se va întâmpla
acest lucru, libienii vor
plãti un preþ amar. Sã nu
uitãm cã Europa trebuie
sã facã ceva pe douã
fronturi. Pe de o parte,
este vorba despre even-
tuale sancþiuni împotriva
celor care nu semneazã
acordul, iar pe de altã
parte, pentru cei care in-
stigã la alte rãzboaie prin
interpuºi.”

KRUK România va pre-
zenta astãzi, ora 11.00, la
sala de conferinþe a Ho-
telului Lido din Craiova,
rezultatele unei cercetãri
de piaþã despre importan-
þa încrederii în propriile
forþe în situaþii financiare
dificile. Cercetarea s-a
desfãºurat pe un eºantion
de peste 4.000 de persoa-
ne, în luna mai a acestui
an. Cu aceeaºi ocazie, To-
masz Ignaczak, directorul

general al KRUK România, va prezenta date statistice din
portofoliul companiei, pentru primul trimestru al anului 2015
ar Iuliana Tudor, personalitate de televiziune va împãrtãºi
experienþe din viaþa personalã legate de “planificãrile bugeta-
re” fãcute în familie.

Cercetare  de piaþã despre
importanþa încrederii în
propriile forþe în situaþii
financiare dificile

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Utilizatorii Cartelei Vo-
dafone, atât cei noi cât ºi
cei existenþi, pot acumu-
la trafic de date gratuit,
de pânã la 10 MB/minut,
în limita a 10 GB/lunã. În
premierã, campania “Vor-
beºti, Net Primeºti” se
adreseazã ºi utilizatorilor
din alte reþele de telefo-
nie mobilã, care pot primi
gratuit  10MB/ minut,
atunci când apeleazã ori-
ce numãr din reþeaua Vo-

dafone. “Este un moment revoluþionar pentru piaþa de pre-
paid: Vodafone oferã tuturor utilizatorilor din România, gra-
tuit, indiferent de reþea, posibilitatea de a valorifica timpul
petrecut vorbind la telefon prin acumularea de trafic de date
în reþeaua Supernet 4G, în limita a 10GB/luna. Spre exem-
plu, orice utilizator al Cartelei Vodafone care este apelat de
cãtre un prieten din altã reþea va primi gratuit 10 MB / mi-
nut, la fel cum orice utilizator care apeleazã, din altã reþea,
un numãr din reþeaua Vodafone va primi ºi el tot 10 MB/
minut”, a declarat Radu Tudorache, director Prepaid, Con-
sumer Business Unit, Vodafone România. Campania “Vor-
beºti, Net primeºti” este valabilã pânã pe  15 noiembrie 2015,
cu posibilitate de prelungire.

“Vorbeºti, Net Primeºti”

Reprezentanþa Comisiei
Europene în România or-
ganizeazã astãzi o masã
rotundã cu tema Piaþa
unicã digitalã în Româ-
nia, la sediul Reprezentan-
þei Comisiei Europene în
România. Principalii vorbi-
tori sunt : Florin Lupes-
cu, consilier principal în

cadrul Direcþiei Generale pentru Reþele de Comunicaþii, Bebe
Viorel IonicÎ, secretar de stat, Ministerul pentru Societatea In-
formaþionalÎ; Varujan Pambuccian, membru al comisiei parla-
mentare pentru tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor din Ca-
mera Deputaþilor ºi Diana Voicu, secretar de stat, Ministerul
Justiþiei. Moderatorul evenimentui este Paul-Andre Baran, re-
prezentant al Fundaþiei Româno-Americanã. Întâlnirea are drept
obiectiv prezentarea ºi dezbaterea ansamblului politicii pentru
piaþa unicã digitalã cu principalii sãi vectori: contextul general al
acþiunilor Comisiei Juncker, liberul acces la bunuri ºi servicii în
cadrul UE, condiþiile ce trebuie asigurate pentru dezvoltarea reþe-
lelor ºi serviciilor digitale, raportul dintre economia digitalã ºi
societate ºi, nu în ultimul rând, investiþiile în domeniu. Astfel de
dezbateri vor fi organizate, în perioada urmãtoare, în toate sta-
tele membre ale Uniunii Europene.

Piaþa unicã digitalã
în România
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Repartiþia ar urma sã se facã în
funcþie de solicitãrile transmise de
spitale ºi de comisia de urgenþã.
Chiar dacã prioritarã este acoperi-
rea deficitului din Unitãþile de Pri-
miri Urgenþe, deblocarea posturi-
lor este valabilã ºi pentru celelalte
secþii care au de suferit din cauza
numãrului insuficient de specialiºti.
Asta chiar dacã, potrivit ministru-
lui Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, de
anul trecut ºi pânã acum, au fost
nu mai puþin de 5.500 de persoane
angajate în sistemul sanitar, atât
medici cât ºi asistenþi medicali.

Un singur asistent medical
are în grijã 40 de pacienþi

Nu doar lipsa medicilor se re-
simte în spitalele româneºti, ci ºi a

Sute de posturi ar urma sã fie scoase la concurs în ultima
parte a acestui an, nu numai în unitãþile de primiri urgenþe, ci
ºi în alte secþii, în funcþie de solicitãrile primite de la spitale.
Autoritãþile sanitare sperã ca prin aceastã mãsurã sã se re-
ducã timpii de aºteptare care au creat de atâtea ori, pe bunã
dreptate, nemulþumire în rândul pacienþilor.
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personalului auxiliar ºi a asistenþi-
lor medicali. Deblocarea posturi-
lor este în aceste condiþii un pas
ce trebuie fãcut, însã este nevoie
de mai mult decât pânã acum. Mai
ales cã, la nivel naþional existã în
medie un deficit de 40 la sutã în
cazul personalului mediu.

Þinând cont de reglementãrile în
vigoare, un asistent medical ar tre-
bui sã aibã în grijã trei pacienþi. În
realitate însã, un singur angajat tre-
buie sã acorde asistenþã medicalã
pentru 10, chiar 12 persoane in-
ternate. ªi mai dificilã este situaþia
pe secþia de chirurgie unde media
este de un asistent la 40 de pacienþi.

De mai mulþi ani, sistemul sani-
tar are de suferit de pe urma defi-
citului de personal. În ultimii ºapte
ani peste 18.000 de medici ºi

50.000 de asistenþi medicali au pã-
rãsit sistemul sanitar românesc
pentru a profesa în spitalele din
strãinãtate. În acest context, auto-
ritãþile sanitare au anunþat cã postu-
rile din Sãnãtate vor fi deblocate.
Este nevoie de medici de toate spe-
cialitãþile, asistenþi medicali, moa-
ºe ºi infirmiere. Numai în ultimul
an, zeci de cadre medicale din ju-
deþul Dolj, atât asistenþi medicali,
cât ºi medici, au îngroºat rânduri-
le celor care au plecat peste hotare
dupã ce în þarã nu ºi-au gãsit un
loc de muncã.

Deblocarea posturilor ar putea
opri plecarea medicilor din þarã

Din cauza deficitului de perso-
nal, mai multe spitale au întâmpi-

nat dificultãþi. Iar aceastã realita-
te este confirmatã nu doar de spe-
cialiºti, ci ºi de cifre. În aceste
condiþii, deblocarea posturilor în
sistemul sanitar a fost solicitatã cu
insistenþã, mai ales cã toate spe-
cialitãþile medicale se confruntã cu
probleme, pornind de la radiote-
rapie ºi pânã la chirurgie toraci-
cã, respectiv chirurgie cardiovas-
cularã. O situaþie similarã existã
ºi în cazul secþiilor de Anestezie
Terapie Intensivã, specialitate de
o importanþã maximã în salvarea
de vieþi omeneºti, acolo unde ne-
cesarul ar fi de minimum 1.500
de cadre medicale.

Pentru cã nu ºi-au gãsit locuri
de muncã în spitalele româneºti,
mulþi dintre absolvenþii facultãþilor
de medicinã ºi medicii rezidenþi au
ales sã plece peste hotare. Printre
statele preferate de doctorii doljeni
se numãrã Anglia, Germania, Fran-
þa, Italia, Belgia ºi, într-un procent

mai mic, þãrile nordice.
Cei mai cãutaþi sunt medicii de

familie, urmaþi îndeaproape de chi-
rurgi, specialiºti în boli interne ºi
anestezie terapie intensivã. Aºa
cum era de aºteptat, majoritatea
doctorilor care pleacã sunt tineri.
Chiar dacã existã ºi excepþii – me-
dici cu vârsta peste 50 de ani –,
cei mai hotãrâþi sã pãrãseascã þara
rãmân medicii rezidenþi, nemulþu-
miþi de condiþiile de muncã, dar mai
ales de salarii. Statisticile aratã cã
64% din studenþi la Medicinã ºi
60% din doctorii care încã sunt în
þarã intenþioneazã sã pãrãseascã
þara. Asta pentru cã dupã cum re-
levã Eurostat medicii rezidenþi în
România, inclusiv cei care lucrea-
zã pe secþii dificile, aºa cum ar fi
cea de primiri urgenþe sau ATI,
ajung sã câºtige în jur de 200 de
euro, în timp ce media europeanã
este de 1.300 de euro.

RADU ILICEANU

Toate unitãþile ºcolare din învãþãmântul preuniversitar sunt obligate, începând cu aceastã
lunã, sã respecte normele privitoare la starea de sãnãtate a preºcolarilor ºi elevilor, aºa
cum sunt ele stipulate în protocolul semnat între Primãria Craiova – Serviciul Public de
Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe (SPMSCMC), Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Practic, pentru eficientizare, este vorba de
diminuarea birocraþiei, astfel încât avizul dat copiilor sã devinã mai simplu.

 Pe 6 octombrie 2015,
SPMSCMC al Primãriei Craiova a
trimis, pe adresa Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, Nota Tele-
fonicã nr. 6615, în care se stipu-
leazã: „În urma întâlnirii între re-
prezentanþii Societãþii medicilor din
Colectivitãþile de Copii ºi Tineri –
Filiala Dolj, cei ai Societãþii Naþio-
nale de Medicinã Generalã ºi re-
prezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj s-a stabilit un circuit
al documentelor medicale emise
între medicul de familie, care su-
pravegheazã copiii în afara unitãþii
de învãþãmânt, ºi medicul ºcolar
care asigurã asistenþa medicalã
gratuitã în timpul ºcolarizãrii co-
piilor”. Anterior, pe 1 octombrie,
DSP Dolj trimitea o adresã care
menþiona cele ce trebuie urmate
pentru ca sãnãtatea elevilor sã nu

fie afectatã. Astfel, în documentul
emis de cãtre DSP Dolj se stipula,
printre altele, metodologia privind
acordarea scutirilor medicale de la
orele de educaþie fizicã ºi sport,
avizul epidemiologic, etc., stabilin-
du-se ºi circuitul documentelor
medicale între medicul de familie
ºi cel ºcolar. Astfel, adeverinþa me-
dicalã pentru înscrierea în colecti-
vitate este emisã, în mediul urban,
de cãtre medicul de familie, iar în
cel rural tot de cãtre acelaºi spe-
cialist, dar documentul trebuie tri-
mis cãtre cel care supravegheazã
colectivitatea în care intrã tânãrul.
De asemenea, trebuie un aviz epi-
demiologic pentru preºcolari, la
reintrarea în colectivitate dupã o
absenþã mai mare de trei zile (eli-
berat tot de cãtre medicul de fami-
lie). Acelaºi act este necesar ºi pen-

tru elevi, la întoarce-
rea din vacanþã, îm-
preunã cu precizarea,
pe acelaºi formular, a
evidenþei bolilor cro-
nice, acute infecto-
contagioase sau para-
zitare, document
care serveºte ºi la eli-
berarea adeverinþei
pentru orele de edu-
caþie fizicã.

„Vom monitoriza foarte atent
starea de sãnãtate a elevilor”

În acest moment, în Dolj, nu
mai sunt foarte multe cabinete me-
dicale ºcolare, undeva în jur de 80,
dar procesul de monitorizare a strã-
rii de sãnãtate a elevilor va conti-
nua, cu atât mai mult cu cât s-a
semnat protocolul amintit. „Este

vorba despre o eficientizare a mo-
nitorizãrii stãrii de sãnãtate a elevi-
lor ºi preºcolarilor, fiind vorba,
practic, de o singurã adeverinþã
medicalã, pe care sunt trecute toa-
te datele pacientului. Toate docu-
mentele sunt într-un dosar la cabi-
netele medicale ºcolare, acolo unde
acestea existã, sau la medicul de
familie. Este vorba despre o con-

ºtientizare a medicilor, astfel încât
aceºtia sã fie foarte atenþi când eli-
bereazã actele, mai ales pentru scu-
tirea de la efort fizic. Noi vom mo-
nitoriza foarte atent starea de sã-
nãtate a copiilor”, a declarat prof.
Iuliana Gheorghe, inspector în
cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

 Evenimentul face parte din Caravana „Pune ORAªUL TÃU
pe Harta Voluntariatului”, care se desfãºoarã în 12 oraºe din
România – Bucureºti, Bacãu, Iaºi, Oradea, Baia Mare, Cluj Na-
poca, Alba Iulia, Timiºoara, Craiova, Braºov, Sf. Gheorghe, Con-
stanþa. Caravana are loc în cadrul proiectului „Harta Volunta-
riatului”, desfãºurat de Federaþia VOLUM ºi finanþat prin Gran-
turile SEE 2009-2014 – Fondul ONG în România, cu suma de
72,454.36 euro.

Reprezentanþii instituþiilor publice, membrii organizaþiilor ne-
guvernamentale de la nivel local ºi voluntarii vor putea afla, cu
acest prilej, mai multe despre platforma hartavoluntariatului.-
ro, care are drept scop corelarea cererii ºi a ofertei de volunta-
riat, la nivel naþional, dezvoltând astfel miºcarea de voluntariat
din România ºi care poate fi accesatã începând cu prima zi a
Caravanei – 28 septembrie. 

VOLUM – Federaþia organizaþiilor care sprijinã dezvoltarea voluntariatului în România,
în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Comunitarã Durabilã ºi Centrul Educaþional de

Resurse ºi Training, vor organiza vineri, 16 octombrie, la Craiova, un eveniment pentru
prezentarea ºi promovarea instrumentelor ºi oportunitãþilor care vin în sprijinul organizaþii-
lor neguvernamentale care lucreazã cu voluntarii ºi, de asemenea, în sprijinul persoanelor

care doresc sã desfãºoare activitãþi de voluntariat. Acesta se va desfãºura în sala de video-
conferinþe a Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj, începând cu ora 9.30.
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Federaþia VOLUM este o organizaþie neguvernamentalã ºi nonprofit,
înregistratã juridic ca federaþie în decembrie 2010, având rol de asociaþie
umbrelã în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel naþional. Mi-
siunea Federaþiei VOLUM este facilitarea dialogului ºi acþiunii comune a
tuturor factorilor interesaþi de miºcarea de voluntariat în vederea dezvoltã-
rii sustenabile a voluntariatului în România.

De asemenea, în cadrul Caravanei, participanþii
vor fi informaþi cu privire la certificatul de volunta-
riat, care este obligatoriu, la cererea voluntarilor,
conform Legii Voluntariatului 78/2014, pilotat în ulti-
mele luni de peste 100 de organizaþii neguvernamen-
tale ºi care va putea fi eliberat de pe platforma harta-
voluntariatului.ro. Totodatã, evenimentul va cuprin-
de un atelier pe tema discursului instigator la urã ºi a
extremismului ºi modalitatea prin care voluntariatul
(indiferent de vârstã) ºi implicarea în comunitate vin
în sprijinul campaniei Comisiei Europene No Hate Speech Mo-
vement (http://nohatespeechmovement.org/).

 „Odatã cu platforma harta voluntariatului.ro se impunea ºi o
caravanã naþionalã de promovare a voluntariatului ºi a oportu-
nitãþilor create de Federaþia VOLUM special pentru a veni în

sprijinul sectorului neguvernamental. Cred cu tãrie cã pentru a
creºte miºcarea de voluntariat din România este nevoie sã ne
unim cu toþii forþele, sã lucrãm împreunã la o comunicare eficien-
tã ºi sã contribuim, fiecare cum poate, la un produs, o miºcare,
un demers. Caravana îºi propune sã aducã organizaþiile, institu-

þiile ºi voluntarii la aceeaºi masã, sã identifice nevoi, oportu-
nitãþi ºi resurse pentru a dezvolta construcþia care se nu-
meºte Voluntariat”, spune Ana-Maria Grãdinariu, coordo-
nator programe în cadrul Federaþiei VOLUM.

 Evenimentul este realizat cu sprijinul Ministerului Tinere-
tului ºi Sportului, prin Direcþiile Judeþene pentru Sport ºi Ti-
neret ºi prin susþinerea din partea organizaþiilor neguverna-
mentale din cadrul fiecãrui oraº: Fundaþia de Sprijin Comuni-
tar Bacãu, Asociaþia pentru Dezvoltare Activã, Fundaþia Ser-
viciilor Sociale Bethany, Salvaþi Copiii Iaºi, Team 4 Youth,
Autism Baia Mare, Fundaþia Comunitarã Oradea, Organizaþia
Naþionalã Cercetaºii României – Centrul Local Oradea, Aso-
ciaþia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, ProVobis – Centrul
naþional de resurse pentru voluntariat, Asociaþia SM Spero-
max Alba, Institutul Intercultural Timiºoara, Centrul pentru
Dezvoltare Comunitarã Durabilã, Centrul Educaþional de Re-
surse & Training, Hospice Casa Speranþei Braºov, Centrul de
Copii ºi Tineret Sfântul Sebastian, Asociaþia pentru Dezvol-
tare Comunitarã Durabilã Alutus, Comitetul Naþional Român
pentru Drepturile Copilului – Filiala Constanþa, Asociaþia co-
piilor ºi tinerilor cu diabet din judeþul Constanþa „Sweet Land”,
Asociaþia Civicum Voluntaris.

Craiovenii sunt invitaþi vineri, 23 oc-
tombrie, ora 18.00, în Salonul Medieval
al Casei de Culturã „Traian Demetres-
cu”, la o nouã întâlnire cu poezia. Invi-
taþii acestei ediþii sunt Andrada Bãlea-
nu ºi Mircea Liviu Goga, iar moderator
al întâlnirii – Petriºor Militaru. Intrarea
publicului va fi liberã.

Mircea Liviu Goga (n. 9 decembrie
1958, Craiova) este poet, autor de litera-
turã SF ºi jurnalist. A absolvit Facultatea
de Electrotehnicã din Craiova (1992) ºi
Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Pu-
blice – SNSPA Bucureºti (2007). A publi-
cat poezie în revistele literare înainte de
1989 ºi a debutat într-un volum colectiv,
„Zboruri lirice”, apãrut în 1988. Au urmat
alte douã volume de versuri: „Jumãtate
Vidros” (Editura MJM Craiova, 1999) ºi
„Cânturile catârului” (2010). A publicat,
de asemenea, literaturã SF în reviste ºi
antologii de gen, dar ºi un roman scien-
ce-fiction, „Insula Pescãruºilor” (2011).
A obþinut Premiul Naþional pentru poe-
zie la Festivalul „Sensul Iubirii” de la Tur-
nu Severin (2000), Premiul Special pentru
poezie la Festivalul „Serile la Brãdiceni”
(2011) ºi Premiul Naþional „Ion Hobana”
al Societãþii Române de Science Fiction

O nouã întâlnire cu poezia,
la Casa de Culturã

„Traian Demetrescu” Gala tinerilor concertiºti adu-
ce pe scena Filarmonicii „Olte-
nia”, în cea de-a doua searã de-
dicatã artiºtilor din spaþiul asia-
tic, trei soliste: Guilin Yang (Chi-
na), Mihoko Oshima ºi Mari Ki-
yone, ambele din Japonia. Alã-
turi de Orchestra Simfonicã a Fi-
larmonicii „Oltenia”, dirijatã de
Albert Mamriev, tinerele pianis-
te interpreteazã astã-searã, de la
ora 19.00, un program din crea-
þia compozitorilor Piotr Ilici
Ceaikovski (Concertul nr. 1 în Si
bemol minor pentru pian ºi or-
chestrã, op. 23), Franz Liszt
(Concertul nr. 1 în Mi bemol ma-
jor pentru pian ºi orchestrã, G.
124) ºi Serghei Rahmaninov
(Concertul nr. 3 în Re minor pen-
tru pian ºi orchestrã, op. 30).

Trei pianiste din China ºi Japonia, în Gala
tinerilor concertiºti

ºi Fantasy ºi al Asociaþiei Scriitorilor Bu-
cureºti pentru cel mai bun roman SF, „In-
sula Pescãruºilor” (2011).

Andrada Bãleanu (n. 11 noiembrie
1998) este elevã în clasa a XI-a la Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova ºi a publicat poezie, pânã acum,
doar în revista ºcolii. A participat, în
schimb, la numeroase concursuri din
domeniul artelor plastice, obþinând pre-
mii la nivel judeþean ºi naþional. Recent,
a deschis prima expoziþie de graficã ºi
picturã la Casa de Culturã „Traian De-
metrescu”, împreunã cu Smaranda Ru-
ºinaru.

„De la Cetatea Bãniei la Cetatea
Poeziei” este un proiect care se desfã-
ºoarã lunar, în prezenþa a doi poeþi din
zona Olteniei, un tânãr ºi un senior, care
citesc din creaþia proprie ºi împãrtãºesc
publicului impresia pe care poezia tâ-
nãrã o face unui poet consacrat ºi mo-
dul în care un poet tânãr recepteazã
poezia contemporanã. La finalul întâl-
nirii, poeþii invitaþi rãspund întrebãrilor
din public. Prin aceastã manifestare, or-
ganizatorii ºi-au propus sã familiarize-
ze publicul craiovean cu poezia con-
temporanã din zona Olteniei.

Guilin Yang s-a
nãscut în oraºul He-
nan (China), a urmat
cursurile ªcolii de
Muzicã din Wuhan,
iar în perioada 2009-
2014 a studiat la Fol-
kwang University of
the Arts din Essen
(Germania), în prezent
fiind îndrumatã de
prof. Henri Sigfried-
sson. A participat la
numeroase cursuri de mãiestrie,
susþinute de reputaþi profesori. Mi-
hoko Oshima s-a nãscut în anul
1987, la Yokohama. A studiat la Co-
legiul Toho Gakuen, pe care l-a ab-
solvit în 2010, apoi, în perioada
2010-2013, la Conservatoire Rayon-
nement Régional de Paris, obþinând

diploma de concertistã. Între 2013-
2015 îºi continua pregãtirea muzi-
calã la Schola Cantorum din Paris,
urmând, în paralel, ºi cursuri cu
maestrul Albert Mamriev. Mari Ki-
yone s-a nãscut în oraºul Ishika-
wa, Japonia. A absolvit Tokyo
College of Music High School în
2008 ºi a urmat cursurile de mas-
ter la Chopin University of Music
din Varºovia. A studiat ºi la Imola
International Piano Academy, în
prezent fiind îndrumatã de maes-
trul Albert Mamriev.

Dirijorul Albert Mamriev, din Is-
rael, este unul dintre cei mai reputaþi
pianiºti ai generaþiei sale, vestit pen-
tru forþa expresiei, virtuozitatea ºi
muzicalitatea artei sale pianistice, în
prezent fiind profesor în cadrul Uni-
versitãþii de Muzicã ºi Artã dramati-
cã din Hanovra. Muzicianul s-a aflat
la pupitrul dirijoral ºi în primul con-
cert din Gala tinerilor concertiºti,
în 9 octombrie a.c., când pe scena
Filarmonicii „Oltenia” au evoluat pia-
nistele Kana Ito, din Japonia, ºi Xia-
oxiao Wei, din China.

Mihoko
Oshima

Mari
Kiyone

Guilin
Yang
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O stare de rãzboi civil în TO stare de rãzboi civil în TO stare de rãzboi civil în TO stare de rãzboi civil în TO stare de rãzboi civil în Turciaurciaurciaurciaurcia
La ora când Europa fãcea faþã unei crize

fãrã precedent de refugiaþi veniþi din Orientul
Mijlociu, iar în Siria era urmãritã intervenþia
rusã, dintr-odatã situaþia din Turcia a început
sã îngrijoreze. ªi asta într-o þarã membrã
NATO, consideratã un pol de stabilitate la im-
ploziile din toatã regiunea. Turcia demonstra-
se, timp de mai mulþi ani, aspiraþia largã a po-
pulaþiei sale multi-etnice pentru pace, justiþie ºi
democraþie. Rebeliunea pacifistã din primãva-
ra lui 2013, de la Istanbul (Miºcarea Gezi), ur-
matã de scrutinul legislativ din 7 iunie a.c. au
permis ecloziunea partidului de origine kurdã
(HDP), devenit expresia unei forþe minoritare
turce democratice. ªi astfel s-au încurcat pla-
nurile actualului preºedinte, Recep Tayyip Er-
dogan, omul-forte al þãrii, dupã ce partidul sãu,
Justiþie ºi Dezvoltare (AKP), aflat la putere din
2002, nu a mai repurtat o majoritate suficientã,
capabilã sã permitã o guvernare sigurã, ca sã
nu mai vorbim de modificarea Constituþiei pen-

tru instalarea unui regim autoritar prezidenþial.
Ori tocmai scorul HDP (13% din voturi) a pri-
vat partidul prezidenþial de o majoritate absolu-
tã. Decis sã nu lase nici un spaþiu de manevrã
partidului pro-kurd, HDP, principalul respon-
sabil de înfrângerea partidului prezidenþial, AKP,
în iunie a.c., Erdogan a trecut la miºcãri favo-
rabile haosului creat în Irak ºi Siria, care au
permis erupþia Statului Islamic. ªi astfel, opo-
ziþia pro-kurdã a redevenit duºmanul statului ºi
al patriei. Polul de stabilitate ºi democraþie, re-
prezentat de Turcia, în Orientul Mijlociu, este
ameninþat ºi consecinþele nu pot fi decât peri-
culoase pentru echilibrul regional ºi în acelaºi
timp  mondial. Represiunea contra kurzilor ris-
cã sã antreneze la lupta armatã pe PKK, parti-
dul lui Abdullah Ocalan, condamnat pe viaþã.
Acþiunile forþelor de securitate pe teren sunt
impresionante: arestãri masive, bulversarea
manifestãrilor pacifiste, persecutarea redacþii-
lor neguvernamentale. Aceastã strategie de rãz-

boi civil nu este altceva decât un import al si-
tuaþiei siriene în spaþiul politic ºi ideologic in-
tern al Turciei, care trãieºte ore sumbre. Aten-
tatele sângeroase de sâmbãtã, din gara centralã
a Ankarei, soldate cu aproape 100 de morþi ºi
300 de rãniþi, au constituit motivul unor miº-
cãri de protest în întreaga þarã. Aviaþia turcã,
dupã multiple bombardamente ale taberelor
PKK, în Kurdistan-ul sirian ºi irakian, au indus
ideea cã populaþia kurdã a devenit ”duºmanul”
principal al þãrii. La sfârºitul acestei luni, erau
prevãzute alegeri legislative anticipate. Nu este
clar dacã se vor amâna sau nu, dar ceea ce
atestã sondajele de opinie este cã AKP nu depã-
ºeºte pragul de 40%, ceea ce nu înseamnã alt-
ceva decât cã electoratul refuzã marele vis is-
lamic al lui Erdogan. Turcia are imense atuuri
de a produce o implozie a Orientului Mijlociu.
Momentan, întreþine o îngrijorare nefireascã ºi
întrebarea care stãruie este dacã Recep Tayyip
Erdogan va întinde coarda sau o va flexibiliza.

Preºedintele american, Barack
Obama, a declarat într-un interviu cã
nu crede cã miliardarul Donald
Trump îi va urma la Casa Albã dupã
alegerile de anul viitor. „ªtie cum sã
atragã atenþia. Este, dupã cum ºtiþi,
personajul clasic de reality show ºi

Premiul Nobel

pentru Economie

a fost obþinut

de profesorul

Angus Deaton,

de la Universitatea

Princeton
Profesorul Angus Dea-

ton, de la Universitatea
Princeton, un renumit
microeconomist, a câºtigat
Premiul Nobel pentru
Economie, pentru studiile
în domeniul consumului,
sãrãciei ºi asistenþei sociale.
Deaton, în vârstã de 69 de
ani, este cunoscut pentru
studiile efectuate în dome-
niul alegerilor fãcute de
consumatori. „Prin legãtu-
ra fãcutã între alegerile
individuale ºi rezultatul
agregat, cercetarea sa a
contribuit la transformarea
microeconomiei, macroeco-
nomiei ºi economia în
domeniul dezvoltãrii”,
explicã Royal Swedish
Academy of Sciences.
Premiul a fost anunþat la
Stockholm de Goran K.
Hansson, secretarul perma-
nent al academiei. În
ultimii ani, comitetul
Nobel a onorat un numãr
de profesori pentru lucrãri
care au arãtat fie ineficien-
þa pieþelor fie cum trebuie
tratatã aceastã realitate.
Anul trecut, comitetul l-a
premiat pe economistul
francez Jean Tirole, pentru
munca sa în domeniul
reglementãrii eficiente a
pieþelor imperfecte. În
2013, Eugene F. Fama,
Lars Peter Hansen ºi
Robert J. Shiller au obþinut
Premiul Nobel pentru
cercetãrile referitoare la
miºcãrile pe pieþele finan-
ciare. Premiul Nobel
pentru Economie este unul
dintre cele mai noi, înfiin-
þat în 1968, în memoria lui
Alfred Nobel, la a 300-a
aniversare a bãncii centrale
a Suediei, prima din lume.
Între laureaþii premiului
Nobel pentru Economie se
numãrã Milton Friedman,
Friedrich von Hayek ºi
Amartya Sen. Premiul este
în valoare de 8 milioane de
coroane suedeze (circa
976.000 dolari). Peste 80%
dintre economii laureaþi
din cetãþeni americani. O
singurã femeie a primit
Premiul Nobel pentru
Economie, Elinor Ostrom,
în 2009.

UE cere Rusiei „sã înceteze imediat” loviturile
aeriene asupra opoziþiei moderate din Siria

Uniunea Europeanã i-a cerut Ru-
siei „sã înceteze imediat” loviturile
aviaþiei sale militare care vizeazã opo-
ziþia moderatã din Siria ºi a estimat
cã „nu poate exista pace durabilã cu
conducãtorii actuali”. Moscova a în-
ceput la 30 septembrie loviturile ae-
riene în Siria pentru a veni în spriji-
nul preºedintelui Bashar al-Assad,
un aliat al preºedintelui Vladimir Pu-
tin. Aceastã susþinere aerianã i-a per-
mis armatei regimului sã avanseze ºi
sã recucereascã unele teritorii în cen-
trul þãrii. Însã din punctul de vedere
al diplomaþiilor UE, „nu poate exista
pace durabilã cu conducãtorii ac-
tuali”, conform unei declaraþii adop-
tate la Luxemburg de miniºtrii de ex-
terne ai statelor membre. „Regimul
Assad poartã cea mai mare respon-
sabilitate pentru cei 250.000 de morþi

cu care s-a soldat conflictul
ºi pentru milioanele de per-
soane strãmutate”, se mai
menþioneazã în text, care cere
tuturor pãrþilor „sã înceteze
cu bombardamentele oarbe”
cu bombe-butoi sau arme chi-
mice. Vladimir Putin a decla-
rat duminicã cã armata sa in-
tervine în Siria pentru a „sta-
biliza autoritãþile legitime ºi a
crea condiþiile pentru realiza-
rea unui compromis politic”.
„Aceastã escaladã militarã
riscã sã prelungeascã conflic-
tul, sã submineze procesul politic, sã
agraveze situaþia umanitarã ºi sã spo-
reascã radicalizarea”, apreciazã pe de
altã parte UE. „În contextul în care
criza se intensificã, devine tot mai ur-
gentã gãsirea unei soluþii durabile

pentru a pune capãt conflictului”, se
adaugã în text. Semnatarii solicitã „un
proces condus de sirieni” care sã
ducã la „o tranziþie paºnicã ºi inclu-
zivã”, fãrã a menþiona totuºi dacã
Bashar al-Assad ar putea sã partici-

pe. Moscova susþine cã luptã cu
prioritate împotriva grupãrii jiha-
diste Statul Islamic în Siria, fapt
contestat de occidentali, care
afirmã cã majoritatea loviturilor
ruse privesc zone importante din
punct de vedere strategic pen-
tru regim ºi unde gruparea SI nu
este implantatã. UE ºi-a exprimat
„profunda preocupare” faþã de
„atacurile aeriene ruse care vi-
zeazã pe lângã Daesh (Statul Is-
lamic) ºi alte organizaþii desem-
nate teroriste de ONU ºi opozi-
þia moderatã”. Acestea trebuie

„sã înceteze imediat”, „la fel ca ºi în-
cãlcãrile de cãtre Rusia a spaþiului
aerian al þãrilor vecine”, indicã mi-
niºtrii europeni, referindu-se la incur-
siunile avioanelor ºi ale rachetelor de
croazierã în spaþiul aerian turc.

Afluxul de imigranþi care traverseazã Europa Cen-
tralã, provenind din Balcani ºi având ca principalã
destinaþie Germania, s-a reluat în forþã în weekend, în
contextul apropierii iernii, conform unor cifre oficiale
fãcute publice ieri. Peste 8.500 de persoane au intrat
în Austria duminicã ºi alte 3.680 între miezul nopþii ºi
dimineaþa zilei de luni, la ora localã 07:00, a indicat

poliþia austriacã. Fãrã a egala recordurile înregistrate
în septembrie, când erau înregistraþi pânã la 14.000
de imigranþi în 24 de ore, aceste cifre marcheazã o
creºtere sensibilã comparativ cu sãptãmâna trecutã,
când media a fost de 5.500 de nou-veniþi pe zi.  În
Ungaria, 7.879 de imigranþi au fost înregistraþi dumi-
nicã ºi 7.907 sâmbãtã, o creºtere în comparaþie cu

zilele precedente.  Aproximativ 250.000 de imigranþi
au intrat în Austria de la sfârºitul lunii august, înainte
ca marea majoritate dintre ei sã-ºi continue drumul
spre Germania.  Creºterea numãrului de imigranþi, deja
observatã în Macedonia, coincide cu apropierea ier-
nii, care va face ca traversarea mãrii dinspre Turcia
spre insulele greceºti sã devinã mai periculoasã.

Barack Obama: Nu cred cã Donald Trump
va fi urmãtorul preºedinte al Statelor Unite

Criza imigranþilor: Afluxul de refugiaþi se reia în forþã, odatã cu apropierea frigului

în acest stadiu timpuriu, nu este sur-
prinzãtor cã a primit o grãmadã de
atenþie”, a spus Obama despre
Trump, într-un interviu acordat
postului american de televiziune CBS.
„Nu cred cã va fi preºedintele State-
lor Unite”, a adãugat Obama. Preºe-

dintele democrat a mai subliniat „sen-
timentul autentic anti-imigranþi” ma-
nifestat de „o mare parte dintre cel
puþin participanþii la alegerile prima-
re republican”. Omul de afaceri mili-
ardar, favorit în cursa pentru desem-
narea candidatului Partidului Repu-
blican la prezidenþiale, a generat ne-
mulþumiri prin comentariile sale asu-
pra migraþiei, asupra femeilor ºi con-
trolului asupra armelor, printre alte-
le. Aceste comentarii au dominat cam-
pania sa ºi au jignit mulþi americani,
însã cu toate acestea, a urcat în son-
daje. „A fi lider nu înseamnã întreþirea
flãcãrilor intoleranþei ºi apoi afiºarea
unui comportament de om surprins
atunci când izbucneºte un foc”, a
spus Obama sãptãmâna trecutã, în
timpul unui discurs, fãrã a-l numi pe
Trump în mod direct, ci denunþând
tonul general utilizat de câmpul prezi-
denþial republican. Preºedintele ame-
rican, care în prezent îºi încheie cel

de-al doilea mandat dupã ce a câºti-
gat alegerile din 2008 ºi 2012, a spus
cã nu are regrete în ceea ce priveºte
limitele mandatelor care îl împiedicã
sã candideze din nou. „Cred cã a avea
o nouã perspectivã, un nou personal
ºi idei noi - ºi o nouã discuþie cu cetã-
þenii americani despre probleme care
ar putea fi diferite peste un an, faþã de
cum erau când am venit eu la preºe-
dinþie, acum opt ani - cred cã acesta
este un lucru bun pentru democraþia
noastrã”, a spus Obama. Preºedinte-
le a adãugat cã este de pãrere cã ar
câºtiga dacã ar avea ocazia sã candi-
deze pentru un al treilea mandat. Oba-
ma a spus cã are un sentiment „dul-
ce-amãrui” în ceea ce priveºte cele
15 luni pe care le mai are de petrecut
la Casa Albã. „Pe de o parte, sunt
foarte mândru de ceea ce am obþinut
ºi acest aspect mã face sã mã gân-
desc cã mi-ar plãcea sã fac mai mul-
te”, a spus Barack Obama.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-

nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã  a
Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Judeþea-
nã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colectare,
Executare Silitã Persoane Fizice. Numãr de înregis-
trare ca operator de date cu caracter personal 19282.
În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de 26.10.2015,
ora 12,00 , în localitatea Craiova , str. Mihail Kogal-
niceanu , nr 10, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie
publicã urmãtoarele bunuri imobile proprietate a
debitorului JOAVINÃ GHEORGHE-SORIN cu domi-
ciliul în  Localitatea CRAIOVA,Str CÎMPIA ISLAZ, nr.
27, bl. 29, sc. 1, ap. 12, judeþul DOLJ . - IMOBIL în
suprafaþã de 104,61 mp  situat în  Localitatea CRA-
IOVA, Cîmpia Islaz,bl.29 sc1, ap 12  judetul DOLJ,
preþ pornire licitaþie 193150. lei, exclusiv TVA; Cota
de taxã pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bu-
nurilor imobile este stabilitã în conformitate cu pre-
vederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Bunurile imobile mai sus menþionate sunt greva-
te de urmãtoarele: Creditori*6) Sarcini*7) CEC BANK
SA SUC CRAIOVA AJFP DOLJ Ministerul Public Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova MINISTE-
RUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA INALTA
CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Direcþia de Investi-
gare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ºi
Terorism. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceas-
ta organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunu-
rilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în
ziua precedentã termenului de vânzare ( camera 9):
oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie,
dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã.
Taxa de participare reprezintã 10% din preþul de
pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ2915067XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria Craiova; împuternicirea per-
soanei care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerþului; pentru persoane juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã;pentru persoanele fizice strãine,copie de pe
paºaport (cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de organele fisca-
le cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã se
prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaþie la instanþa ju-
decãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în conformita-
te cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la se-
diul A.J.F.P. Dolj, str. Mihail Kogãlniceanu , nr
10,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.

Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþi-
onalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã
a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Jude-
þeanã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colecta-
re, Executare Silita Persoane Fizice. Numãr de în-
registrare ca operator de date cu caracter perso-
nal 19282. În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Pro-
cedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, se face cunoscut cã în ziua de
26.10.2015, ora 11,00 , în localitatea Craiova , str.
Mihail Kogalniceanu , nr 10, cam.10 , se vor vinde
prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuei mobile ,
proprietate a debitorului ZAHARIA IOAN ALEXAN-
DRU cu  domiciliul in Localitatea CRAIOVA, Str PE-
TRE ISPIRESCU, nr. 32, bl. 11, sc. 1, ap. 18, et. 4,
judetul DOLJ. -Autoturism marca Opel, tip Omega
B Caravan, preþ pornire licitaþie= 1400 lei, exclusiv
TVA; Cota de taxã pe valoarea adãugatã pentru
vânzarea bunurilor mobile este stabilitã în confor-
mitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpã-
rarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin lici-
taþie, pânã în ziua precedentã termenului de vân-
zare ( camera 9): oferte de cumpãrare; în cazul vân-
zãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã. Taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte
în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria Craiova; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerþului; pentru persoane juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã;pentru persoanele fizice strãine,copie de pe
paºaport (cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþii-
lor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimentare, vã pu-
teþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mihail Kogalni-
ceanu , nr 10,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.

Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova
organizeazã în data de 13.11.2015 concurs de ocu-
pare a unui post de infirmierã pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþiile de participare ºi bibliografia sunt
afiºate la sediul instituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3.
Relaþii suplimentare: telefon: 0251/ 533.578 int.104

Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Re-
gionalã  a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Admi-
nistraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj /
Serviciul Colectare, Executare Silita Persoane
Fizice. Numãr de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de
26.10.2015, ora 10,00 , în localitatea Craiova ,
str. Mihail Kogalniceanu nr 10, cam.10 , se vor
vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile proprietate a debitorului POPA IONEL-
CRISTIAN, cu domiciliul/sediul în Sat PODARI,
Com Podari, Str PROGRESULUI, nr. 29, judetul
DOLJ. - Nr. inmatr. DJ10AIN, Marca MECATIM 
350 AE-500Kg , An fabr. 1996, Culoare princi-
pala VERDE, Categorie REMORCA, preþ porni-
re licitaþie  450 lei, exclusiv TVA. Cota de taxã
pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bunu-
rilor mobile este stabilitã în conformitate cu pre-
vederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 pri-
vind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã pre-
zinte, pânã la termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua preceden-
tã termenului de vânzare ( camera 9): oferte de
cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dova-
da plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã. Taxa de participare reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei,
în contul IBAN RO16TREZ2915067XXX005062,
cod fiscal 4830007 deschis la Trezoreria Cra-
iova; împuternicirea persoanei care îl reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registru-
lui comerþului; pentru persoane juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã;pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport (cu respectarea prevederilor Le-
gii nr. 312/2005); pentru persoanele fizice ro-
mâne, copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fis-
cale restante, urmând sã se prezinte la data sta-
bilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contestaþie la instanþa ju-
decãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Po-
trivit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la
sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr.
2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.
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Anunþul tãu!
S.C. EDOARDO DESIGN SRL anunþã publicul

interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: Desfiinþare: C1-
Clãdire Nr. inventar 1027, C2- Clãdire Nr. inven-
tar1028, C3- Clãdire birouri   Nr. inventar 1029, C4-
Clãdire Nr. inventar 1026, C5- Depozit Nr. inventar
1019, C6- Centralã termicã Nr. inventar 1030, pro-
pus a fi amplasat în Calafat, str. Nicolae Bãlcescu,
Nr. 137 – Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul S.C. EDOARDO DESIGN SRL-
Calafat, str. Bateria Mircea Nr.22, în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, Nr. 1.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Re-
gulamentul-cadru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale
ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel
cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj  organizeazã concurs la sediul din str. Con-
stantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a doua
posturi vacante în regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de referent tr. IA- ºef turã din ca-
drul Serviciului Pazã. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia dosarelor de înscrie-
re; - proba scrisã  - 05.11.2015 ora 10,oo; - interviul
– 09.11.2015 ora 10,oo. Potrivit art.3 din acelaºi
Regulament-cadru, în vederea participãrii la con-
curs, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: Condiþii generale: a) are cetãþenia
românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Eco-
nomic European ºi domiciliul în România; b) cu-
noaºte limba românã, scris ºi vorbit; c) are vârsta
minimã reglementatã de prevederile legale; d) are
capacitate deplinã de exerciþiu; e) are o stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sa-
nitare abilitate; f) îndeplineºte condiþiile de studii
ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la concurs; g) nu
a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care
a intervenit reabilitarea. Condiþii specifice: - studii
medii/generale - calificare în domeniul securitãþii
ºi pazei (atestat specialitate agent de securitate); -
documente doveditoare (adeverinþã, carnet de
muncã) cã s-a derulat activitate de ºef turã pazã;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 28.10.2015, la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din str. Constantin
Lecca, nr. 32. Informaþii suplimentare ºi bibliogra-
fia se pot obþine de la Direcþia Judeteanã de Paza
si Servicii Dolj, Compartiment Resurse Umane-per-
soanã de contact, Chiriþã Mãdãlina, la telelefon
0251/415841.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere Claudiu -
soþ, Darius - fiu, Costel ºi
Elena - socrii ureazã
doamnei ADINA BAZÃ-
VERDE, multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii  ºi
„La Mulþi Ani!”

OFERTE SERVICIU
World Vision România, or-
ganizaþie neguvernamen-
talã creºtin - umanitarã, an-
gajeazã Specialist Marke-
ting, 4 ore, în cadrul Birou-
lui zonal din Craiova. Ce-
rinþe: 1. Studii Universitare
de specialitate. 2. Experien-
þa în strangeri de fonduri,
marketing, identificare ºi
dezvoltare relaþii cu corpo-
raþii ºi donatori individuali,
cu scopul precis de a atra-
ge resurse pentru organi-
zaþie, dezvoltare relaþii cu
potenþiali donatori. 3. Cu-
noºtinþe avansate de limba
englezã. Persoanele intere-
sate se pot prezenta la bi-
roul nostru din Craiova -
str.Mirceºti, bl. M5 sc.1
ap.1, pentru a aduce un CV
ºi o scrisoare de intenþie
sau pot trimite aceste docu-
mente prin fax la nr.0251/
545.646. Data limitã 23 oc-
tombrie 2015. Telefon:
0251/ 592 815”. Persoana
de contact – Vasilica Cîrlu-
gea – 0731 444 783.

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 avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.

Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 3 came-
re decomandate Brazdã
parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
VÂND casã urgent, Ca-
targiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0773/769.467.
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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.Dioºti, casã superbã - 3 ca-

mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, te-
ren 5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã (va-
riante). 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. Tele-
fon: 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 lem-
ne ºi centralã electricã. Grã-
dinã cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 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 Cen-
tura 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 stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon: 0744/
780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Super-
întreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon: 0765/
291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bucata. Tele-
fon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire
copii, douã roþi 155/13, tele-
scoape Tico spate, piei bo-
vinã, prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.

Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Tele-
fon: 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 suprapu-
sã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. 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 folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare, 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, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  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 su-
fragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446.918.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 13 octombrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 13 octombrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”! S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. AVI S.R.L.

PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ

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

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

884.884.

 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, 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 dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.

Vând maºinã de spãlat, ba-
zin 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 franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. 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, ex-
clus Catargiu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobila-
tã, zona Simplon. Telefon:
0751/ 192.568
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.

Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau 2
fete. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 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 mobi-
latã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

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

Doresc doamnã loialã, sin-
cerã cu locuinþã 1,65- 70/
80, plãcutã, fãrã vicii. Tele-
fon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Te-
lefon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Universitatea Craiova a
bifat a doua victorie din tot atâ-
tea runde trecute din Liga Naþi-
onalã, dispunând la diferenþã mi-
nimã, scor 78-77, duminicã sea-
rã, la Polivalentã, de Energia Târ-
gu-Jiu.

Gorjenii au controlat debutul
jocului (5-12, min. 5), dar alb-
albaºtrii au mai recuperat din
ecart, primul sfert încheindu-se
16-19. Manºa secundã s-a dis-
putat dupã acelaºi scenariu, tru-
pa lui Constandinides distanþân-
du-se ºi la 11 puncte (18-29),
pentru ca apoi bãieþii lui Popo-
vic sã mai “strângã” rezultatul,
38-44 la pauza mare.

Încurajaþi de aproximativ
2.700 de specatori, craiovenii au
fãcut un sfert trei excelent, tre-
când la conducere înaintea ulti-
melor 10 minute, scor 63-60.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Craiova se impune dramatic în derby-ul OltenieiCraiova se impune dramatic în derby-ul OltenieiCraiova se impune dramatic în derby-ul OltenieiCraiova se impune dramatic în derby-ul OltenieiCraiova se impune dramatic în derby-ul Olteniei

Actul final a fost de-a drep-
tul electrizant. Dupã ce balanþa
s-a înclinat, sensibil, când într-
o parte când în cealaltã, cu trei
secunde rãmase de joc, SCM
avea un avantaj de douã puncte
(78-76). Energia a ratat ºansa
victoriei prin Troupe, care a iro-
sit o aruncare de la distanþã. Pe
recuperare, Diggs a obþinut un

fault, iar partida se putea duce
în prelungiri. Americanul n-a re-
zistat însã presiunii, transfor-
mând doar prima execuþie.

Un alt joc câºtigat pe muchie
de cuþit de craioveni, care în run-
da inauguralã trecuserã dupã pre-
lungiri de BCM U Piteºti.

Cel mai bun realizator al
echipei noastre a fost Bozo

Rezutatatele complete ale rundei a 2-a: SCM U Craiova – Energia
Tg. Jiu 78-77, Atlassib Sibiu – Steaua CSM 60-76, Dinamo Bucureºti –
BC Mureº 81-69, CSM Oradea – BC Timiºoara 89-60, Gaz Metan Me-
diaº – U BT Cluj  72-87, Phoenix Galaþi – BCM U Piteºti 88-100.
1. Oradea 4 7. Cluj 3
2. Dinamo 4 8. Tg. Jiu 3
3. CRAIOVA 4 9. Galaþi 2
4. Steaua 3 10. Timiºoara 2
5. Sibiu 3 11. Mediaº 2
6. Mureº 3 12. Piteºti* 0
* - echipã penalizatã cu 3p.

Djurasovic, cu 19 puncte. La
capitolul recuperãri s-a impus
Cãtãlin Burlacu – 8, în timp ce
la pase decisive a strãlucit

Westley Johnson – 7.
Etapa viitoare, SCM va în-

tâlni, vineri (19:00), în deplasa-
re, pe codaºa BC Timiºoara.

Înfrângere la scor pentru voleibalistele de la
SCM U Craiova, în prima etapã a campionatului.
Fetele pregãtite de Alexandru Cosma au cedat cu
0-3, duminicã, pe teren propriu, în compania celor
de la CSU Medicina CSS Târgu Mureº. Craioven-
cele au oferit o replicã solidã doar în primul set,
cedat cu 23-25, dupã care s-au înclinat de fiecare
datã la 19.

Dupã debutul victorios de joi,
cu Lituania (29-20), România a
depãºit ºi pe Belarus, scor 25-
23, într-un meci disputat dumi-
nicã, la Minsk. Tricolorele nu au
prins o zi foarte bunã, dar au
reuºit sã obþinã cele douã punc-
te cu ajutorul Cristinei Neagu.

Gazdele au dominat prima re-
prizã în cea mai mare parte a
timpului ºi a condus la unu-douã
goluri, diferenþa maximã fiind de
14-11 (28), pentru ca la pauzã
tabela sã arãte 14-12.

Pânã în minutul 40, ex-sovie-

VOLEI (F) – DIVIZIA A1

SCM, debut fals în noul sezon

Plecatã spre Anglia cu gândul de a obþine douã victo-
rii în grupã, performanþã ce ar fi condus la o calificare

În celelalte partide ale etapei s-au consemnat
rezultatele: Rapid Bucureºti – CS “U” Cluj 1-3,
Dinamo Bucureºti – Alba Blaj 1-3, Penicilina Iaºi –
CSM Târgoviºte 0-3, CSM Lugoj – ªtiinþa Bacãu
2-3, Unic Piatra Neamþ – CSM Bucureºti 0-3.

Viitoarea adversarã a craiovencelor va fi CSM
Bucureºti, împotriva cãreia va evolua în deplasare,
vineri, de la ora 19:30, în direct la Digi Sport 4.

RUGBY

“Stejarii”, învinºi în ultima partidã de la CM
directã la viitoarea Cupã Mondialã, reprezentativa Româ-
niei a ratat acest obiectiv dupã ce a fost învinsã dumini-
cã, scor 22-32 (3-22), la Exter, de Italia.

Pentru România au marcat Florin Vlaicu (o loviturã de
pedeapsã, douã transformãri), Adrian Apostol (douã
eseuri) ºi Valentin Popârlan (un eseu).

Dupã aceastã participare, România râmâne cu recor-
dul de spectatori la o CM, 89.267 la meciul cu Irlanda,
scor 10-44, pe Wembley, dar ºi cu cea mai tare revenire
din istoria competiþiei, 17-15, dupã 0-15, cu Canada. În
grupã, România a s-a mai duelat ºi cu vicecampioana
mondialã Franþa, pierzând cu 11-38.

Altfel, s-a stabilit programul sferturilor de finalã, care
aratã astfel: Africa de Sud – Þara Galilor, Noua Zeelandã
– Franþa (ambele 17 octombrie), Irlanda – Argentina ºi
Australia – Scoþia (ambele 18 octombrie).

HANDBAL (F) – PRELIMINARII CE 2016

ticile s-au distanþat
la 5 goluri, 19-14,
moment în care in-
terul stânga al Ro-
mâniei a luat meciul
pe cont propriu ºi
a marcat pe bandã
rulantã Cu un pro-
centaj de sutã la
sutã în repriza se-
cundã ºi 8 goluri,
Neagu a ajutat na-
þ ionala  sã  preia
conducerea în mi-
nutul 57 (23-22),
câºtigând finalmen-
te, cum am notat
deja, cu 25-23.

Marcatoare România: Cristi-
na Neagu – 11, Laura Chiper –
4, Eliza Buceschi – 3, Oana Ma-
nea – 2, Crina Pintea, Luciana
Marin, Valentina Ardean-Elisei,
Laura Oltean, Melinda Geiger –
toate cu câte 1.

În celãlalt meci al grupei, Nor-
vegia a învins cu 28-21 în Li-
tuania.

Clasament: 1. Norvegia 4p, 2.
România 4p, 3. Belarus 0p, 4.
Lituania 0p. Primele douã clasa-
te se calificã la turneul final.

Neagu salveazã
onoarea României

SERIA 1
Avântul Rast – Viitorul Dobridor

1-0, Viitorul Vârtop – Vânãtorul Desa
5-3, Poiana Mare – Flacãra Moþãþei
7-1, Ciupercenii Vechi – Victoria Ple-
niþa 2-8, Ciupercenii Noi – Galicea
Mare 7-0, Voinþa Caraula – Unirea
Vela 1-0. Avântul Giubega – Fulgerul
Maglavit nu s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Poiana
Mare 19p, 2. Rast 19p, 3. Pleniþa 18p,
4. Moþãþei 13p, 5. Ciupercenii Noi 12p
(- 1 joc).

SERIA 2
Mãceºu de Sus – Viitorul Giurgiþa

7-0, Siliºtea Crucii – Seaca de Câmp
6-4, Progresul Cerãt – Fulgerul În-
torsura 6-2, Progresul Bãileºti – Mã-
ceºu de Jos 1-0, Dunãrea Negoi –
Triumf Bârca 3-4, Unirea Goicea –
Gloria Catane 8-1, Aktiv Padea – Re-
colta Urzicuþa 5-6. Dunãrea Gighera

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii

Euro 2016: Olanda – Cehia.
DIGI SPORT 2
8:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Shanghai, în China: ziua a 2-a / 21:45
– FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:
Turcia – Islanda.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga

I: Timiºoara – CSMS Iaºi / 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Ita-
lia – Norvegia.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Preliminarii

Euro 2016: Cipru – Bosnia.

LIGA A V-A – ETAPA A 7-A
a stat.

Clasament (primele 5): 1. Goicea
19p, 2. Cerãt 18p (- 1 joc), 3. Bãi-
leºti 18p (- 1 joc), 4. Urzicuþa 15p,
5. Mãceºu de Sus 13p.

SERIA 3
Avântul Daneþi – Amãrãºtii de

Sus 2-8, Amãrãºtii de Jos – Apele Vii
2-1, Viitorul Sadova – Victoria Cãlã-
raºi 6-0, AS Rojiºte – Ajax Dobro-
teºti 1-1, Unirea Tâmbureºti – Avân-
tul Dobreºti 3-0, ªtiinþa Celaru – Vii-
torul Gângiova 14-0, Tricolor Dãbu-
leni – Fulgerul Mârºani 0-0.

Clasament (primele 5): 1. Dobro-
teºti 16p, 2. Sadova 16p, 3. Celaru
15p, 4. Amãrãºtii de Sus 15p, 5. Amã-
rãºtii de Jos 15p.

SERIA 4
Sporting Leu – Atletico Zãnoaga

2-0, Arena Preajba – Progresul Cas-

tranova 2-4, Flacãra Drãgoteºti – Vi-
itorul Teasc 3-1, Viitorul Ghindeni –
Unirea Câmpeni 4-1, Avântul Pieleºti
– Progresul Mischii 3-4, Viitorul 2
Cârcea – Luceafãrul Popânzãleºti 19-
0, Voinþa Puþuri – Viitorul Coºoveni
2-4.

Clasament (primele 5): 1. Leu
21p, 2. Cârcea 16p, 3. Castranova 16p,
4. Mischii 13p, 5. Zãnoaga 13p.

SERIA 5
AS Greceºti – AS Pietroaia 1-3,

Vulturul Cernãteºti – Jiul Breasta 0-
0, Valea Fântânilor – AS Scaeºti 3-2,
Rapid Potmelþu – Voinþa Belcin 9-1,
ªtiinþa Calopãr – Avântul Þuglui 5-2,
Inter Secui – Fortuna Craiova 5-0,
Viitorul Craiova – Voinþa Raznic 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Secui
16p, 2. Viitorul Craiova 15p, 3. Cernã-
teºti 14p, 4. Calopãr 13p, 5. Breasta
12p.

DOLCE SPORT 2
17:30 – VOLEI – Campionatul

European: play-off.
SPORT.RO
19:45 – FOTBAL U21 – Prelimi-

narii Euro 2017: Anglia – Kazahstan.
EUROSPORT
13:30 – TENIS (F) – Turneul de la

Linz, în Austria / 19:00 – FOTBAL –
Meci amical / 21:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Linz.

EUROSPORT 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Linz, în Austria / 20:30, 22:15 –
BASCHET (M) – Eurocupa: Nancy
– Valencia, Le Mans – Gran Canaria.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

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

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

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

pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:

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

Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640

Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404

Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922

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

În mod normal, cei 3.500 de kilo-
metri de strãbãtut pânã-n Feroe tre-
buiau sã fie mai solicitanþi pentru tri-
colori decât meciul de calificare cu o
selecþionatã de amatori. Pe feroezi i-
au prins odihniþi în week-end, nefiind
la serviciu înainte de meci. Relaxarea
însã nu le-a priit nordicilor, fiindcã golul
a picat rapid, pânã sã se dezmeticeas-
cã. Budescu, vedeta campionatului
autohton, ceva mai plinuþ decât pes-
carii pe care-I avea de driblat, ne-a
scutit de un meci cu emoþii cu un ºut
deviat ºi o centrare care a aterizat în
plasa porþii. În debutul meciului ºi îna-
inte de pauzã s-a prins mingea în “nã-
vod”, cât sã le taie elanul ucigaºilor
de delfini. Care, între goluri, l-au de-
ranjat totuºi de vreo 3 ori pe Tãtãru-
ºanu. Diferenþa am fãcut-o prin exe-
cuþii, nu prin joc, iar Budescu a deve-
nit unul dintre golgheterii noºtri în
preliminarii cu dubla reuºitã. Practic,
atacantul Astrei a marcat în prima re-
prizã câte goluri reuºiserã tricolorii în
tot anul 2015. Repriza a doua s-a jucat
practic în aºteptarea sãrbãtoririi. Sãr-
bãtorirea fanilor, care au strãbãtut mãri
ºi þãri sã vadã calificarea înfãptuitã.
Sãrbãtorirea jucãtorilor, care au mun-
cit, aºa cum au putut, pentru a fi la
varã în Franþa. Pe final, Maxim a în-
cheiat frumos, dupã un un-doi cu Stan-
cu, o campanie searbãdã ºi chinuitoa-
re, la finalul cãreia mai degrabã rãsu-
flãm uºuraþi decât sã jubilãm. O cele-
brare cu fast parcã e jenantã dintr-o
astfel de grupã, câºtigatã de Irlanda
de Nord ºi din care locul 3, Ungaria,
s-ar putea califica direct, datoritã tar-
geturilor facile stabilite de UEFA. E
bine cã suntem acolo, dar a trebuit sã
tremurãm pânã la ultimul meci pentru
un obiectiv care pãrea o bagatelã
când s-a stabilit grupa. Sigur, situa-
þia Greciei, Olandei, Serbiei sau a al-
tor echipe care vor parcurge emoþiile
barajului ne poate ridica moralul ºi
reda optimismul, dar când vedem ex-
primarea tricolorilor pe teren speran-

România va fi prezentã la Euro 2016, terminând pe locul secund cea
mai facilã grupã preliminarã de care a avut parte vreodatã
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Insulele Feroe – România 0-3
Au marcat: Budescu 4 ºi 45+1, Maxim 82. 
Insulele Feroe: Nielsen 5 – Naes 5, Faero 5, Nattestad 6 (Baldvinsson 84),

Sorensen 5 – Holst 6 (Olsen 69) 5, Hansson 6, Vatnhamar 5 (Frederiksberg 69)
5, Hendriksson 5, Bartalsstovu 6 – Edmundsson 6. Selecþioner: Lars Olsen.

România: Tãtãruºanu 7 – Mãþel 6, Chiricheº 6, Grigore 6, Raþ 6 – Hoban 6,
Pintilii 7 - Ad. Popa 6, Budescu 8 (Prepeliþã 88), Torje 6 (Maxim 78) 7 - Stancu
6 (Alibec 90).

Selecþioner: Anghel Iordãnescu.
Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia).

Clasamentul Grupei F
1. Irl. de Nord10 6 3 1 16-8 21
2. România 10 5 5 0 11-2 20
3. Ungaria 10 4 4 2 11-9 16
4. Finlanda 10 3 3 4 9-10 12
5. Feroe 10 2 0 8 6-17 6
6. Grecia 10 1 3 6 7-14 6
Celelalte meciuri din grupã: Finlanda - Irlanda de Nord 1-1, Grecia – Ungaria 4-3.

þele pãlesc. Vor mai fi alþii ca noi în
Franþa, ce-I drept, cu nivel de spar-
ring-partner, de umpluturã. Marea
provocare va fi sã ne depãºim statu-
tul de out-sider, pe care nici nu trebu-
ie sã ni-l acorde alþii, ci pe care ar tre-
bui sã ni-l recunoaºtem, sã ni-l asu-
mãm. La Euro ne recomdantã locul din
clasamentul FIFA, pe care nu ºtim cum
am aterizat, ci mai degrabã recordul na-
gativ stabilit în aceastã campanie: cea
mai lungã perioadã din istoria naþio-
nalei în care nu am reuºim sã marcãm.
ªi ce adversari am avut!

Pe 12 decembrie se trag la sorþi
grupele Euro 2016

Pânã duminicã seara se califica-
serã 16 echipe la Euro 2016: Româ-
nia, Islanda, Cehia, Belgia, Þara Gali-
lor, Spania, Germania, Polonia, Anglia,
Elveþia, Irlanda de Nord, Austria, Ita-
lia, Portugalia, Albania ºi Franþa, din
postura de þarã gazdã. Asearã ºi as-
tãzi se decid numele a încã patru re-
prezentative care vor merge la turneul
final. Ultimele patru selecþionate, din
cele 24 care vor participa la turneul
din Franþa, vor fi stabilite în urma jo-
curilor de baraj programate în perioa-
da 12-14 noiembrie, respectiv 15-17
noiembrie. Tragerea la sorþi a parti-
delor de baraj va avea loc în 18 oc-
tombrie, la Nyon.

La tragerea la sorþi din 12 decem-
brie se va stabili componenþa celor
ºase grupe ale Campionatului Euro-
pean din Franþa. Primele douã echipe
din fiecare grupã, plus cele mai bune
patru reprezentative dintre ocupan-
tele locurilor trei vor accede apoi în
faza optimilor de finalã ale Euro-2016.
Turneul final al Campionatului Euro-
pean se va disputa între 10 iunie ºi 10
iulie 2016, în zece oraºe din Franþa,
cu participarea în premierã a 24 de
echipe naþionale.

COSMIN STAICU


