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- Prietenul, la nevoia lui,
Popescule, te cunoaºte.

Începând de mâine demareazã campa-
nia gratuitã de imunizare antigripalã, nu
mai puþin de 9.850 de doze de vaccin fiind
distribuite la Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj. O parte din aceastã cantitate a ajuns
deja la medicii de familie ºi în spitale, aco-
lo unde se va desfãºura campania. Din cele
500.000 de doze de vaccin antigripal, pe
care Ministerul Sãnãtãþii le-
a achiziþionat pentru începe-
rea campaniei de vaccinare
antigripalã, primele 299.928
de doze au intrat zilele aces-
tea în depozitele DSP-urilor.

Aproape 10.000 de doze de vaccin, distribuite în Dolj
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PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!

Fiind singurul candidat la alegerile interne din PSD, organizate duminicã, Liviu
Dragnea a fost ales preºedintele partidului cu o majoritate covârºitoare din sufragii-
le exprimate (97%), la o participare de 81,23% dintr-un total de 535.000 membrii.
Absenþa unui veritabil contracandidat sau a unor contracandidaþi, ar putea fi consi-
deratã o hibã a alegerilor interne, care n-au beneficiat de o confruntare fireascã...

Craiova gãzduieºteCraiova gãzduieºteCraiova gãzduieºteCraiova gãzduieºteCraiova gãzduieºte
CampionatulCampionatulCampionatulCampionatulCampionatul
Internaþional deInternaþional deInternaþional deInternaþional deInternaþional de
Misiuni pentruMisiuni pentruMisiuni pentruMisiuni pentruMisiuni pentru
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Ponta: Rusia
trateazã þãrile
din jur în dispreþ
faþã de legile
internaþionale

Premierul Victor Ponta susþine,
comentând solicitarea Rusiei de a
renunþa la sistemul antirachetã
“cât nu este prea târziu”, cã
Moscova trateazã þãrile din jur
“cu dispreþ faþã de legile internaþi-
onale”, însã România nu este
“speriatã” de aceastã atitudine ºi
este în continuare alãturi de
NATO. „Rusia trateazã þãrile din
jur în dispreþ faþã de legile
internaþionale ºi o spun foarte clar,
cum am mai spus-o: nu doar cã nu
ne speriem deloc, ci, dimpotrivã,
ne întãrãºte convingerea cã alãturi
de partenerii noºtri din NATO ne
facem datoria în aceastã zonã,
atât de dificilã, dar importantã”-
, a declarat, marþi, premierul Vic-
tor Ponta. Luni, Rusia a avertizat
cã elementele antirachetã care
urmeazã sã fie instalate la
Deveselu reprezintã încãlcãri ale
Tratatului forþelor nucleare
intermediare (INF), cerând
României ºi SUA sã conºtienþizeze
“responsabilitatea” montãrii
acestor sisteme ºi sã renunþe la
plan “cât nu este prea târziu”.
Decizia de instalare a sistemelor de
tip MK-41 (n.red. - Aegis,
conform terminologiei NATO)
“riscã sã devinã o provocare
gravã la adresa securitãþii
internaþionale”, a declarat,
potrivit Interfax, Mihail Ulianov,
director al Departamentului pentru
neproliferare ºi controlul arma-
mentului din cadrul Ministerului
rus de Externe. “Acest pas va fi o
nouã încãlcare flagrantã de cãtre
Statele Unite a Tratatului forþelor
nucleare intermediare. Statele
Unite ºi România trebuie sã
înþeleagã amploarea realã a
responsabilitãþii acestui sistem ºi
sã îºi dea seama cã pot renunþa la
acest plan cât nu este prea
târziu”, a susþinut oficialul rus.

Ambasadorul SUA la Bucu-
reºti, Hans Klemm, a spus, ieri,
în discursul sãu susþinut la
conferinþa “The Case for In-
vesting in Romania”, organiza-
tã de Camera de Comerþ Ame-
ricanã în România (AmCham
România), cã anul 2016, când
vor avea loc alegeri în Româ-
nia, ar putea fi unul decisiv
pentru þarã. Ambasadorul ame-
rican a spus cã este nevoie ca
România sã rupã cercul influ-
enþei politice asupra deciziilor

“În baza art. 341 alin. 6 lit.a Cpp,
respinge ca nefondatã plângerea
formulatã de petentul Ciochinã Ion
împotriva ordonanþei nr. 253/D/P/
2012 din data de 09.01.2015 a Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie - Direcþia de
Investigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism
- Structura Centralã. În baza art.
275 alin. 2 Cpp, obligã petentul la
plata sumei de 100 lei, cheltuieli
judiciare avansate de stat. Defini-
tivã”, se aratã în decizia Curþii de
Apel Bucureºti.

Traian Bãsescu a venit, ieri, la
Curtea de Apel Bucureºti, pentru
judecarea unei contestaþii a lui Ion
Ciochinã privind o decizie a pro-
curorilor de neîncepere a urmãririi
penale în cazul fostului preºedin-
te, pe care acesta îl acuzã cã ºi-a
reluat ilegal mandatul dupã referen-
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România trebuie sã rupã cercul influenþei
politice asupra deciziilor economice, a decla-

rat ambasadorul SUA la Bucureºti, Hans
Klemm, el fãcând apel cãtre liderii români sã
lase la o parte preocupãrile politice ºi sã nu
se mai amestece în administrarea companii-

lor de stat pentru a obþine beneficii.

economice ºi a lansat un apel
cãtre liderii români sã lase la o
parte preocupãrile politice pe
termen scurt ºi sã se concen-
treze asupra binelui þãrii pe ter-
men lung în adoptarea de le-
gislaþie nouã sau revizuirea le-
gislaþiei existente.

De asemenea, Hans Klemm a
fãcut apel cãtre liderii români ”sã
îi apere în mod public ºi cu tã-
rie” pe procurorii care îi anche-
teazã pe cei corupþi ºi sã spriji-
ne un sistem judiciar indepen-

dent. ”În sfârºit, România tre-
buie sã rupã cercul influenþei
politice asupra deciziilor econo-
mice. În anul 2016 vor avea loc
douã serii de alegeri. Acesta ar
putea fi ºi un an hotãrâtor pen-
tru România. Fac apel la lide-
rii români sã dea un exemplu
pentru viitor: sã lase la o parte
preocupãrile politice pe termen
scurt ºi sã se concentreze asu-
pra binelui þãrii pe termen lun-
g în adoptarea de legislaþie
nouã sau revizuirea legislaþiei
existente;  sã înceteze sã se
amestece în administrarea com-
paniilor de stat în scopul obþi-
nerii de beneficii politice ºi sã le
permitã acestora sã îºi desfãºoa-
re activitatea în conformitate cu
bunele practici de afaceri, ast-
fel încât toþi românii sã se bu-
cure de efectele benefice; sã îi
apere în mod public ºi cu tãrie
pe procurorii care îi ancheteazã
pe cei corupþi ºi sã sprijine cu
tãrie un sistem judiciar indepen-
dent”, a afirmat ambasadorul
SUA la Bucureºti.

El a mai spus cã România are
un mare potenþial, dar la fel de
ample sunt ºi reformele nece-
sare pe care trebuie sã le facã.
”Sunt convins cã România are
un mare potenþial, dar la fel
de ample sunt ºi reformele ne-
cesare pentru a-l valorifica.
Încurajez România sã îmbrãþi-
ºeze temele atotcuprinzãtoare
ale securitãþii, democraþiei ºi
prosperitãþii drept instrumente
esenþiale pentru fructificarea
acestui potenþial. Acestea sunt
ingredientele vitale pe care in-
vestitorii strãini ºi români, fie
ei privaþi sau de stat, le cautã
atunci când analizeazã unde
sã-ºi îndrepte capitalul limitat.
Susþinem efortul României de
a asigura o fundaþie solidã
pentru o creºtere economicã
sustenabilã, bazatã pe un cli-
mat investiþional transparent,
previzibil ºi stabil ºi susþinutã
de consultãri cu partenerii de
dialog ºi mãsuri ferme de gu-
vernanþã corporativã”, a adã-
ugat ambasadorul american.

Traian Bãsescu nu va fi cercetat pentru
faptele reclamate de Ciochinã ºi Ghiºe

Fostul preºedinte Traian Bãsescu nu va fi cercetat
pentru faptele reclamate de Ion Ciochinã ºi Ioan Ghiºe,
respectiv pentru cã ºi-ar fi reluat ilegal mandatul dupã

referendumul din 2012, Curtea de Apel respingând cere-
rea ca cercetãrile sã fie reluate în acest dosar, închis de
procurori din ianuarie. La ieºirea din salã, Traian Bãses-
cu a declarat cã ºi-a executat mandatul de ºef al statului

doar în baza deciziilor Curþii Constituþionale.

dumul din 2012. Traian Bãsescu a
arãtat, la ieºirea din sala de judeca-
tã, cã ºi-a executat mandatul de ºef
al statului doar în baza deciziilor
Curþii Constituþionale, atât cu pri-
vire la alegeri, cât ºi la referendum.
Fostul preºedintele a spus cã, din
punctul sãu de vedere, nu a uzur-
pat calitãþi oficiale ºi nici nu a în-
cãlcat vreo decizie a Parlamentu-
lui, aºa cum îl acuzã Ion Ciochinã
ºi Ioan Ghise, în condiþiile în care,
potrivit legislaþiei, nu Parlamentul
decide când o persoanã poate sã
exercite un mandat de preºedinte.

“Se întâmplã lucruri ce nu au
nimic în comun cu Constituþia
României ºi cu legea, este o recla-
maþie depusã iniþial de domnul
Ghiºe ºi de domnul Ciochinã pen-
tru uzurpare de calitãþi oficiale ºi
încãlcarea Constituþiei. Eu am
exercitat funcþia de preºedinte al

României numai în baza deciziilor
Curþii Constituþionale. Cu toate
acestea, domnul reclamã cã nu am
respectat hotãrârea de suspendare
a Parlamentului, doar cã nu Parla-
mentul are rol de a stabili când o
persoanã exercitã funcþia de pre-
ºedinte al României. Dacã vã adu-
ceþi aminte, dupã alegeri, Curtea

Constituþionalã valideazã alegerile,
iar dupã referendum, Curtea Con-
stituþionalã valideazã sau invalidea-
zã referendumul. Referendumul
din vara lui 2012 a fost invalidat
prin decizia Curþii Constituþionale
ºi precizarea expresã de reluare a
activitãþii de cãtre preºedinte”, a
mai spus Traian Bãsescu.
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Decizia ca România sã gãzdu-
iascã Campionatul Mondial de Mi-
siuni al Echipelor Canine de Sal-
vare - International IRO Team
Competition 2015 a aparþinut Or-
ganizaþiei Mondiale a Câinilor de
Salvare. Dintr toate oraºele din þarã
a fost ales municipiul Craiova,
unde sunt aºteptate sã vinã nu mai
puþin de 18 echipe din Cehia, Aus-
tria, Slovenia, Ungaria ºi România
care sunt înscrise în competiþie.
”Este un ambasador de imagine la
nivel socio-cultural-sportiv pentru
toatã zona europeanã ºi, de ce nu,
în lume. Timp de trei zile, lumea
emergenþei se va muta la Craiova,
iar Craiova devine primul oraº eu-
ropean din zona de est care se poa-
te mândri cã organizeazã ºi reu-
ºeºte sã încadreze evenimentul ca
activitate de emergenþã, conformã
recomandãrilor normelor europe-
ne. Sunt oameni de artã ºi de cul-

Craiova va gãzdui, la sfârºitul acestei sãp-
tãmâni, Campionatul Internaþional de Misiuni
pentru Câinii de Salvare. În competiþie sunt

înscrise 18 echipe care provin din Cehia,
Austria, Slovenia, Ungaria ºi România. Dupã
ce vor parcurge cele ºase probe ale concursu-
lui, în funcþie de evaluarea juriului, câºtigãto-
rii vor obþine certificãrile necesare pentru a
putea participa la misiuni reale de salvare,

organizate la nivel mondial.
turã, personalitãþi din lumea teatru-
lui în þãrile lor, care vor veni sã
vadã ºi ce înseamnã mentalitatea
oraºului, atitudinea, nivelul de cul-
turã al craiovenilor, al Olteniei, iar
impresiile lor vor fi catalogate drept
imaginea României”, a declarat Li-
viu Ionescu, managerul general al
evenimentului ºi team-leaderul
echipei României.

România este
reprezentatã

de trei labradori
În cadrul competiþiei sunt mai

multe rasele de ciobãnesc german,
belgian, francez, labrador retriever,
golden retriever, cocker, brac ger-
man, precum ºi alte încruciºeri de
rase. România este reprezentatã de
trei labradori. „Veþi vedea la lucru,
în diferite probe de cãutare-salva-
re, campioni mondiali, europeni
atât la individual, cât ºi pe echipe.

Evaluarea lor se va face cu califi-
cativele Admis ºi Respins, iar echi-
pele care vor reuºi sã treacã pro-
bele vor obþine certificatul inter-
naþional cu care pot participa ofi-
cial în misiunile de cãutare-salva-
re la nivel mondial”, a explicat Li-
viu Ionescu. Rolul fiecarei echipe
de cãutare caninã este sã gãseas-
cã cât mai multe victime posibile
în diferite zone de cãutare ºi la di-
ferite nivele de dificultate. Probele
prin care vor trece câinii ºi con-
ducãtorii lor sunt cele de speciali-
tate, respectiv ”cãutare în dãrâmã-
turi”, ”cãutare pe suprafaþã” ºi, ca
o noutate, ”cãutarea pe timp de
noapte”. Sunt ºi probe secundare
de prim-ajutor, exerciþii de cãuta-
re, precum ºi o probã teoreticã, de
cunoaºtere a metodologiei concur-
sului.

18 echipe
din Europa Centralã
ºi de Est, participante

în concurs
Potrivit organizatorilor, compe-

tiþia va consta în trei cãutãri de
persoane dispãrute, care se vor
face în zona împãduritã din preaj-

ma unitãþii militare de la Aeroport,
în spatele Hanului Doctorului ºi în
Parcul „Nicolae Romanescu”.
Pentru probele de cãutare în dã-
râmãturi s-a alea ca locaþie ”El
Preco”, unde va avea loc ºi proba
nou introdusã, cea de cãutare pe
timp de noapte. O altã zonã de
cãutare-salvare din dãrâmãturi va
fi lângã Hotelul ”Helin” Aeroport.
”S-a dorit ca locurile stabilite sã
fie cât mai aproape de cazurile

reale, sã nu fie special amenajate
sau special construite, pentru cã
juriul vrea sã vadã cum se des-
curcã echipele de intervenþie într-
un caz ºi loc reale”, a explicat
managerul general al evenimentu-
lui, Liviu Ionescu. Campionatul
Mondial este jurizat de o echipã
de arbitri internaþionali formatã din
Alois Balog (Austria), Alois Rus-
segger (Austria) ºi Cedomir Jok-
simovic (Slovenia).

Craiovenii care locuiesc în cartierul „Valea Ro-
ºie” nu vor avea apã rece la robinete, joi, între ore-
le 10.00 ºi 14.00. Potrivit conducerii Companiei de
Apã Oltenia (CAO), alimentarea se opreºte pentru
anularea unei conducte, cu diametrul nominal de
150 mm, care este amplasatã în zona intersecþiei
strãzilor „Caracal” ºi „Potelu”. Vor fi afectaþi utili-
zatorii arondaþi la staþiile de hidrofor de pe lângã
Punctul Termic nr.1 Valea Roºie ºi Punctul Termic
nr.6 Valea Roºie, dupã cum urmeazã: blocul 19 –
scara 1 ºi scara 2; blocul 20 – scara 1 ºi scara 2;
blocul 21– scãri1e 1 – 4; blocul 22– scãri1e 1 – 6;

blocul 23– scãri1e 1 – 6; blocul 24 – scãri1e 1 – 6;
blocul 25– scãri1e 1 – 3; blocul 26 – scara 1 ºi
scara 2; blocul 27– scãri1e 1 – 3; blocul 28A, 28B,
28C; blocurile 29a, 29b, 29c; blocurile 30A, 30B ºi
30C; blocul 31– scãri1e 1 – 4; blocul 32– scãri1e 1
– 4; blocurile 33A, 33B; blocul 10 vechi – scara 1
ºi scara 2; blocul 12 vechi – scara 1 ºi scara 2;
blocul 41 – scara 1 ºi scara 2; blocul 42 – scara 1
ºi scara 2; blocul 43 – scara 1 ºi scara 2. Compa-
nia de Apã, prin laboratorul de analizã a apei pota-
bile, va monitoriza permanent calitatea apei dupã
repunerea în funcþiune a sistemului de distribuþie.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Filiaºi l-au trimis în
judecatã, în februarie 2014, pe
Mircea Beznã, la primar al comu-
nei Argetoaia la momentul comite-
rii faptelor, sub acuzaþia de delapi-
dare, alte trei persoane fiind incul-
pate în dosar. Conform procuro-
rilor, în iulie 2009, Primãria Arge-
toaia (reprezentatã de primarul
Mircea Beznã) ºi SC Mobiletech
Obeidat Construcþii SRL, adminis-
tratã de ªtefan Epure, încheiau un
acord cadrul pentru pietruirea dru-
mului Bâlta-Argetoaia, valoarea
totalã fiind de 3.018.134,03 lei fãrã

Ionuþ Aurelian Mitã, din comu-
na doljeanã Izvoare, a fost trimis
în judecatã în anul 2013, pentru
comiterea infracþiunii de viol, asu-
pra unei minore, iar pe 20 noiem-
brie 2014 a fost condamnat de ju-
decãtorii Tribunalului Dolj la mã-
sura educativã a internãrii într-un
centru de detenþie pe o duratã de 5
ani, plata sumei de 15.000 lei dau-
ne morale cãtre partea civilã, 1.000
lei cheltuieli de judecatã ºi 1.000
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Inculpatul a declarat apel, care a
fost soluþionat luni, 12 octombrie
a.c., de Curtea de Apel Craiova.
Instanþa a admis apelul inculpatu-
lui ºi i-a redus pedeapsa de la 5, la
3 ani ºi 6 luni de detenþie, restul
dispoziþiilor, privind suma pe care
trebuie sã o achite victimei, fiind
menþinute: „Admite apelul. Des-

Fiul doljeanului ºantajat de avocatul Geamãnu
condamnat definitiv pentru viol

Curtea de Apel Craiova a pronunþat, luni, hotãrârea definitivã
în cazul lui Ionuþ Aurelian Mitã, tânãrul acuzat de viol, cãruia
avocatul Gheorghe Geamãnu, apãrãtor al victimei, i-a cerut bani
pentru a nu propune în instanþã o pedeapsã mai mare la apel.
Dacã avocatul Geamãnu a fost condamnat pe fond la 2 ani de
închisoare cu suspendare pentru ºantaj, dosarul fiind acum la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în faza apelului, tânãrul va fi
internat într-un centru de detenþie pe o perioadã de 3 ani ºi 6 luni.

fiinþeazã în parte sentinþa, în sen-
sul cã reduce durata mãsurii edu-
cative a internãrii într-un centru
de detenþie aplicatã inculpatului
Mitã Ionuþ Aurelian pentru sãv.
infr. prev. de art. 218 alin. 1, 2 ºi
3 lit. c C.p. cu aplic. art. 128 C.p.
ºi art. 125 alin. 1 ºi 2 C.p., de la 5
ani la 3 ani ºi 6 luni. Menþine restul
dispoziþiilor sentinþei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã de
la 12.10.2015”, se aratã în sen-
tinþa Curþii de Apel Craiova. Re-
prezentanþii Poliþiei doljene spun cã
în cursul zilei de ieri au primit man-
datul de executare a mãsurii inter-
nãrii emis de instanþã pe numele
tânãrului ºi cã urmeazã sã fie cãu-
tat pentru a fi încarcerat.

Acest dosar de viol a devenit
„celebru” dupã ce avocatul victi-
mei, Gheorghe Geamãnu, a fost

reþinut, în aprilie 2015, de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova sub acuzaþiile
de ºantaj ºi asistenþã ºi reprezen-
tarea neloialã. El a fost prins în
flagrant, la biroul sãu din Craio-
va, în timp ce primea 5.000 de lei
din cei 7.500 lei pe care îi ceruse
tatãlui lui Ionuþ Aurelian Mitã, ca
sã-i obþinã o pedeapsã mai micã
la apel. Potrivit Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, „s-
a reþinut cã la data de 25.03.2015,
avocatul Geamãnu Gheorghe (Ba-
roul Olt) a constrâns-o pe persoa-
na vãtãmatã Mitã Constantin sã-i
dea suma de 7500 lei, în caz con-
trar ameninþând cã va solicita in-
stanþei de judecatã (Curþii de Apel
Craiova), în calitate de apãrãtor
ales al pãrþii vãtãmate minore Cor-
neanu Ionela Maria, ca fiul sus-
numitului – Mitã Ionuþ Aurelian
(minor – condamnat de Tribuna-
lul Dolj la mãsura educativã a in-
ternãrii într-un centru de deten-
þie, pe o duratã de 5 ani, pentru
comiterea infracþiunii de viol) sã
fie condamnat la o pedeapsã mai
mare, iar cuantumul daunelor
morale stabilit de instanþa de fond
sã fie majorat. De asemenea,

avocatul Geamãnu Gheorghe a
precizat cã, dacã pretenþiile sale
vor fi satisfãcute, va solicita in-
stanþei de judecatã clemenþã faþã
de inculpatul minor Mitã Ionuþ-
 Aurelian, atât cu privire la latu-
ra penalã cât ºi cu privire la latu-
ra civilã, fiindu-i indiferent dacã
partea vãtãmatã pe care o apãrã
va fi sau nu despãgubitã pentru
suferinþele morale la care a fost
supusã”. Pentru cã nu avea de
unde sã-i dea suma respectivã,

Constantin Mitã l-a reclamat pe
avocat la Parchet.

Trimis în judecatã la începutul
lunii mai, avocatul Geamãnu a fost
condamnat, pe 9 iulie a.c., tot de
Curtea de Apel Craiova, la 2 ani de
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 4
ani ºi a formulat apel împotriva
acestei sentinþe, apelul sãu fiind în
curs de judecare la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, cu termen sta-
bilit pentru 30 octombrie a.c..
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Judecãtoria Filiaºi l-a condamnat, luni,
pe fostul primar al comunei doljene Ar-
getoaia, Mircea Beznã, la 3 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare pentru delapi-
dare. Alãturi de el a fost condamnat ºi
administratorul firmei cu care a semnat
contractul de pietruire a drumului Bâlta-
Argetoaia, acesta primind 2 ani de închi-

soare cu suspendare, ceilalþi doi angajaþi
ai primãriei inculpaþi în acelaºi dosar fi-
ind achitaþi. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel. Mircea Beznã
a fost acuzat cã a dipus efectuarea unor
plãþi cãtre societatea comercialã Mobile-
tech Obeidat Construcþii SRL cu încãlca-
rea prevederilor legale.

TVA, cu bani de la Ministerul Dez-
voltãrii. Durata execuþiei era de
patru ani, timp în care pãrþile pu-
teau încheia cel mult opt contracte
subsecvente, acordul-cadru înce-
tându-ºi producerea efectelor la
8.07.2013. Potrivit clauzelor pre-
vãzute în acord, Primãria Argetoaia
se obliga sã plãteascã SC Mobile-
tech contravaloarea lucrãrilor exe-
cutate în baza contractelor subsec-
vente ce se încheiau ulterior.

Dupã cum au stabilit procurorii
din Filiaºi, în noiembrie 2009, Pri-
mãria Argetoaia ºi SC Mobiletech
au încheiat un contract subsecvent

pentru o valoare de 216.000 de lei
inclusiv TVA, cu o duratã de exe-
cuþie de 12 luni. Asta, deºi nici în
acordul-cadru ºi nici în anexa la
contractul subsecvent nu s-a pre-
vãzut o clauzã privind posibilitatea
efectuãrii de plãþi în avans de cã-
tre beneficiarul lucrãrii. Anul ur-
mãtor, în 2010, nu au fost acor-
date sume de la bugetul de stat
pentru finanþarea lucrãrilor. În ace-
laºi an, SC Mobiletech a contractat
douã credite, unul de 920.052 de
lei, constituind ca ºi garanþie un
depozit colateral în valoare de
270.350 de lei, iar altul de 668.378
de lei, constituind o garanþie de
231.560 de lei. În ultimul caz, de-
pozitul colateral a fost mãrit prin
acte adiþionale la 316.000 de lei.
Ulterior, în martie 2011, Consiliul
Local (CL) Argetoaia a fost înºtiin-
þat cã, pentru anul 2011, suma pusã
la dispoziþie pentru pietruirea dru-
mului Bâlta-Argetoaia este de
1.000.000 de lei. Pe 18 martie
2011, CL Argetoaia ºi SC Mobile-
tech au încheiat contractul sub-
secvent nr. 1351 pentru suma de
1.400.000 de lei, deºi pentru anul
2011 se aprobase numai suma de
1.000.000 de lei pentru lucrãri.

Anchetatorii au mai constatat cã,
într-o anexã s-a prevãzut o clauzã
contrarã acordului-cadru, potrivit
cãreia se putea „acorda avans din
valoarea contractului la cererea
antreprenorului“.  „Menþionarea
clauzei arãtate în anexa precizatã
este rodul înþelegerii dintre incul-
paþii Beznã Mircea ºi Epure ªte-
fan, pentru ca sub aceastã apa-
renþã de legalitate, societatea sã
fie creditatã în mod nelegal“, au
reþinut procurorii din Filiaºi în re-
chizitoriu. În final, Primãria Arge-
toaia a achitat SC Mobiletech su-
mele de 330.000 ºi 900.000 de lei,
deºi firma nu a anexat scrisori de
garanþie bancarã, potrivit legii. Ba-
nii au fost folosiþi de SC Mobile-
tech pentru achitarea celor douã
credite. Alãturi de primar ºi de ªte-
fan Epure, au mai fost trimiºi în
judecatã în acest dosar Daniel Dru-
lã ºi Melania Piculeasa, angajaþi ai
primãriei, desemnaþi cu atribuirea
vizei de control financiar preven-
tiv, dar ºi persoana juridicã SC
Mobiletech.

Luni, 12 octombrie a.c., Jude-

cãtoria Filiaºi a pronunþat sentinþa
în dosar. Fostul primar Micea Bez-
nã a fost gãsit vinovat de delapi-
dare, fiind condamnat la 3 ani ºi 4
luni de închisoare cu executare, în
timp ce administratorul SC Mobi-
letech, ªtefan Epure, a primit 2 ani
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
4 ani, pentru instigare la delapida-
re ºi 80 de zile de muncã în folo-
sul comunitãþii. Ceilalþi doi anga-
jaþi ai primãriei au fost achitaþi.
Societatea Mobiletech a primit
amendã penalã de 50.000 lei. În
plus, fostul primar, Epure ºi firma
implicatã trebuie sã achite „despã-
gubiri Ministerului Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice
suma ce reprezintã dobânda legalã
calculatã la suma de 330.000 lei,
în perioada 28.03.2011 –
26.05.2011 ºi respectiv 900.000 lei,
în perioada 05.04.2011 –
26.05.2011”, dupã cum se aratã în
sentinþã, dar ºi câte 1500 lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Hotãrâ-
rea nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel.
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Fiind singurul candidat la ale-
gerile interne din PSD, organiza-
te duminicã, Liviu Dragnea a fost
ales preºedintele partidului cu o
majoritate covârºitoare din sufra-
giile exprimate (97%), la o parti-
cipare de 81,23% dintr-un total
de 535.000 membrii. Absenþa
unui veritabil contracandidat sau
a unor contracandidaþi, ar putea
fi consideratã o hibã a alegerilor
interne, care n-au beneficiat de o
confruntare fireascã, deºi dacã
dincolo de timidele intenþii, n-au
existat ºi alte oferte legitime, s-a
votat ceea ce a putut fi votat, miza
demersului fiind, pânã la urmã
probarea forþei organizatorice,
disponibilitãþii de a participa la un
exerciþiu democratic, coerenþa
unui exerciþiu insolit, fiindcã pen-
tru prima datã liderul s-a ales la o
asemenea manierã. Laburiºtii bri-
tanici au procedat identic, de datã
recentã, numai cã desemnarea lui

MIRCEA CANÞÃR

PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!PSD: Liviu Dragnea-lider deplin!
Jeremy Corbyn s-a fãcut via in-
ternet. Congresul din 18 octom-
brie a.c., va valida alegerile inter-
ne ºi va aproba modificãrile la sta-
tut, avansându-se deja numãrul de
14 vice-preºedinþi, din care 10 vor
fi bãrbaþi ºi 4 femei. O noutate
anunþatã este desfiinþarea funcþiei
de preºedinte executiv, ºi înfiin-
þarea funcþiei de prim vice-preºe-
dinte, care va fi încredinþatã pre-
ºedintelui Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea. De asemenea,
funcþia de secretar general va fi
preluatã de deputatul Marian
Neacºu, în timp ce Andrei Do-
leaski, deþinãtorul acesteia va de-
veni unul dintre vice-preºedinþi.
Probabil, la Congresul PSD, Li-
viu Dragnea va expune ºi progra-
mul partidului, de fapt viziunea
proprie pe care doreºte sã o im-
punã, în perioada urmãtoare. In-
teresantã este ºi curtarea univer-
sitarului clujean, Vasile Dîncu, de

a se alãtura stafului de conduce-
re a partidului, un non-pesedist,
probabil din intenþia unei relegiti-
mãri ideologice. Se încheie dumi-
nicã o etapã din viaþa partidului,
dominatã de echipa Victor Ponta
ºi începe alta. Ceea ce se poate
observa este cã din echipa iniþia-
lã, cu care s-a pornit la drum în
2010, puþinni tenori au rãmas pe
baricade, ºi din pãcate n-au apã-
rut alte figuri “cu anvergurã” apte
sã catalizeze discursul de stânga
ºi sã-l facã mai seducãtor decât
cel de dreapta. Nu mai puþin ade-
vãrat e cã social-democraþii au
contabilizat multe lovituri nãpraz-
nice, din varii motive, nu le mai
detaliem, unele ºi datoritã faptu-
lui cã nu au fost pregãtiþi în prea-
labil, cum sã-ºi þinã garda. Între-
gul context momentan nu le este
favorabil din cale afarã, chiar dacã
aºa cum opineazã ministrul Cul-
turii, Ionuþ Vulpescu, pe blogul

personal “succesele guvernãrii
constituie argumente solide”. Dar
nu suficiente. Congresul PSD,
pânã la urmã, legitimeazã nu doar
o echipã de comandã, cât, în ace-
laºi timp oferã o strategie pe ter-
men imediat ºi mediu. Dacã îºi vor
lãmuri cu tact toate problemele or-
ganizatorice, social-democraþii pot
spera la rezultate notabile în vii-
toarele alegeri locale ºi apoi parla-
mentare. Alegerea lui Liviu Drag-
nea, previzibilã altfel, nu prizeazã
grozav în spaþiul public. Pe lângã
problemele de justiþie pe care le are,
nu poate fi omis faptul cã douã
rânduri de alegeri prezidenþiale, în
care s-a aflat lângã candidatul stân-
gii, au fost pierdute. Profilul sãu
public este însã mai neutru, decât
al lui Victor Ponta ºi refuzã sã ata-
ce adversarii politici, numai pen-
tru a se afla pe baricadã. Este hâr-
ºit în politicã, cunoaºte toþi actorii
politici, ºi prin discursul sãu rela-

tiv calm, deloc grozav, nu poten-
þeazã opiniile anti-PSD. Nãscutã
dintr-o contestare a neajunsurilor
sociale, stânga - social-democra-
þia actualã - n-a pus niciodatã în
discuþie, sub forma iniþialã (saint-
simonistã) capitalismul, ci modul
sãu de exprimare, contestând mai
târziu opunerea proprietãþii colec-
tive antreprizelor private. Încât în
prezent, ºi discuþia se duce în Fran-
þa, “liberalismul este considerat o
valoare a stângii” (Emmanuel Ma-
cron). Nu stãruim acum în detalii.
Într-o þarã cu realitãþi de stânga,
un partid de stânga cum este PSD-
ul trebuie sã-ºi asume înainte de
toate maxima responsabilitate, ºi
civicã dar ºi moralã. ªi atunci, ai-
doma social-democraþilor aus-
trieci, care în pofida nemulþumiri-
lor create de acceptarea refugiaþi-
lor sirieni ºi nu numai, au primit
duminica trecutã votul de încre-
dere al electoratului.

Luni, 12 octombrie, sindicatele
din învãþãmânt au participat la o
rundã de discuþii cu emisarii Gu-
vernului, în ceea ce priveºte sala-
rizarea celor care lucreazã în sis-
temul de învãþãmânt din România.
La prima vedere, s-a ajuns la o
creºtere salarialã, începând cu 1
decembrie 2015, dar, nelegifera-

Creºterea salariilor dinCreºterea salariilor dinCreºterea salariilor dinCreºterea salariilor dinCreºterea salariilor din
învãþãmânt nu este legiferatãînvãþãmânt nu este legiferatãînvãþãmânt nu este legiferatãînvãþãmânt nu este legiferatãînvãþãmânt nu este legiferatã

Pe toate canalele media a apãrut ºtirea conform cãreia, de la 1 decembrie, salarii-
le cadrelor didactice vor fi mãrite cu 15%, ceea ce ar aduce mai aproape de realitate
salarizarea corpului profesoral. Deocamdatã, ceea ce a apãrut în presã reprezintã
numai discuþii, nimic nefiind legiferat.

tã, deoarece, având în vedere creº-
terile remuneraþiei din „sãnãtate”,
sunt nemulþimiri din partea Cor-
pului Profesoral, deoarece nu s-a
aºteptat apariþia, atât de repede, a
mãririlor salariale fãrã  o Lege a
Salarizãrii Unice pentru cei din
Sectorul Public. Pe culoarele uni-
tãþilor ºcolare , se aude un singur

refren: „Era mai bine sã se aºtepte
o lege pentru toþi bugetarii. Nouã
ni se promit creºteri de 15%. Este
foarte bine, fiindcã, pânã la urmã,
ce-i în mânã nu-i minciunã. Dar,
pânã la apariþia unei legi pentru toþi,
nu putem vorbi de o echitate în
salarizare. Din câte ºtiu, nici aceas-
tã creºtere anunþatã nu estse legi-
feratã. Am vãzut grilele de salari-
zare, pe surse media, ºi nu sunt
cele la care ne aºteptam”, a decla-
rat un cadru didactic, care a þinut
sã-ºi pãstreze anonimatul.

Au fost întâlniri ºi vor mai fi
Nemulþumirea cadrelor didacti-

ce este îndreptãþitã, deoarece gri-

lele de salarizare sunt departe de
aºteptãri, ba, mai mult , la distanþã
mare de media europeanã. Dupã
creºterile propuse, salariile vor
oscila între 1.500 – 3000 de lei.
Dar, nimic nu este cu putere le-
gislativã. „Este foarte adevãrat, am
avut o întâlnire, noi reprezentanþii
sindicatelor din învãþãmânt, cu
emisarii Guvernului. S-a propus,
este adevãrat, aceastã creºtere,
dar nu este nimic semnat. Am ce-
rut, pânã în decembrue, achitarea
tuturor drepturilor salariale câºti-
gate în instanþã, aferente anului
2016. Executuvul s-a angajat ca,
de la 1 ianuarie 2016, sã punã în
aplicare Legea Salarizãrii Unice

pentru bugetari. Noi am cerut ace-
leaºi drepturi, conform legii pre-
conizate, cu toþi angajaþii din sis-
temul public, nimic mai mult. Nu
s-a semnat nimic între sindicate ºi
Guvern, deoarece nu ne putem
asuma rãspunderea, pânã când nu
cerem ºi pãrerea filialelor teritoria-
le. Sperãm ca, în aceastã sãptã-
mânã, sã putem vorbi de ceva con-
cret. Repet, deocamdatã nimic nu
este legiferat”, a declarat prof.
Constantin Rada (foto), preºe-
dintele Filialei Dolj a Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt ºi
secretar general al FSLI la nivel
naþional.

CRISTI PÃTRU

Combaterea traficului de per-
soane face parte din strategia In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, în colaborare cu instituþiile
statului cu prerogative în dome-
niu.  „În data de 18 octombrie,
se celebreazã Ziua Europeanã de
Luptã împotriva Traficului de
Persoane. Am trimis cãtre toate
unitãþile ºcolare din teritoriu în-
ºtiinþãri pentru derularea unor
activitãþi care sã punã în valoare
data respectivã, manifestãrile fi-
ind derulate în perioada 12-18
octombrie, în cadrul „Sãptãmâ-

TTTTTotul pentru educaþieotul pentru educaþieotul pentru educaþieotul pentru educaþieotul pentru educaþie
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj are pregãtite, pentru perioada

urmãtoare, mai multe acþiuni de prevenire ºi combatere a diferitelor
fapte care aduc atingere legii.

nii traficului de persoane”. Sunt
acþiuni prin care vrem sã-i con-
ºtientizãm pe tineri asupra riscu-
lui fenomenului. În urma eveni-
mentelor desfãºurate, dirigentele
sau consilierul educativ, care su-
pravegheazã  întregul proces, vor
trimite fotografii, pe adresa
18octombrieantitrafic@gmail-
.com, pânã pe 21 octombrie
2015”, a precizat prof. Simona
Chiriþã, inspector pentru activi-
tãþi extraºcolare în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Aceasta a mai precizat cã

nu este singura acþiune de
acest fel, entitãþile  urmând
sã trimitã “Planificarea
Exerciþiilor de evacuare la
nivelul unitãþii de învãþã-
mânt”, conform mai mul-
tor module: “Focul – prie-
ten sau duºman?”; “Priete-
nii pompierilor”; “Cum ne
protejãm în situaþii de urgenþã?”;
“ªtim sã prevenim dezastrele?”;
“Pompierii – prietenii noºtri”;
“Sã prevenim dezastrele”. Este
un proiect organizat împreunã
cu Inspectoratul pentru Situaþii

de Urgenþã “Oltenia” al judeþului
Dolj: “Cu sprijinul celor de la ISU
Dolj, cãrora le mulþumim, vrem
sã-i facem pe tineri sã înveþe ce
înseamnã dezastrele, sã identifi-
ce factorii de risc, sã se com-

porte cum trebuie în cazuri de
urgenþã ºi foarte multe detalii, în
aºa fel încât sã fie diminuate
pierderile, atât materiale, cât ºi
umane”, a mai precizat Simona
Chiriþã.
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Realizarea sistemului infor-
matic pentru identificarea stu-
pilor s-a dorit a fi un procedeu
firesc al controlului banului pu-
blic alocat apicultorilor sub for-
ma diferitelor subvenþii. Numai
cã, acolo unde sunt puse sume
imense în joc pentru licitaþii, ni-
mic parcã nu mai merge cum
ar trebui. De pildã, Asociaþia
Crescãtorilor de Albine din Ro-
mânia, prin adresa nr. 1194/
11.12.2013 înaintatã Guvernu-
lui României face o observaþie
privind alocarea sprijinului fi-
nanciar prin Programul Naþio-
nal Apicol 2014-2016 referitoa-
re la mãsura: Asistenþã tehnicã
pentru apicultori ºi grupuri de
apicultori – Realizarea sistemu-

lui informatic pentru identifica-
rea stupilor. „Agenþia Naþionalã
pentru Ameliorare ºi Reproduc-
þie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.
Constantinescu”, care este no-
minalizatã ca beneficiar al pro-
gramului, este o instituþie publi-
cã ºi prin urmare nu este cate-
gorie eligibilã conform Capito-
lului III – Beneficiarii programu-
lui. Aceºtia sunt apicultori, per-
soane fizice ºi juridice, persoa-
ne fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi fami-
liale constituite potrivit OUG nr.
44/2008”, se aratã în conþinutul
adresei sus-menþionatã.

Lumea merge
înainte, noi ne tot
rãsucim!

Disputa  dint re  Asocia þ ia
Crescãtorilor de Albine din

Ca la noi, la nimeni!

Apicultura româneascã are o tra-
diþie bazatã pe pasiunea ºi încrânce-
narea unora de a face treabã bunã.
Când, în joc intrã factorul politic,
care amestecã lucrurile ºi-i pune pe
apicultori pe drumuri, servind inte-

resele unei instituþii aproape lipsitã
de vizibilitate, ajungem sã credem cã
e doar rea-voinþã. Dacã mai alãtu-
rãm nivelul diminuat al decontãrilor
pentru 2015, credem cã mierii româ-
neºti i se cântã prohodul.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

România ºi Guvern este depar-
te de a se fi încheiat, nici dupã
aproape 2 ani de discuþii inten-
se. Mai nou, printr-un comuni-
cat de presã publicat de Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii

Rurale, la data de 12.10.2015,
privind modul de alocare a
sprijinului financiar pentru Pro-
gramul Naþional Apicol pentru
anul 2015 se precizeazã: „În
urma centralizãrii de cãtre APIA
a cererilor de platã depuse de
solicitanþi pânã la termenul li-
mitã de 1 august 2015, suma
solicitatã este de 40.784.504, 16
lei faþã de 29.711.171, 38 de lei.
Deoarece Agenþia Naþionalã
pentru Zootehnie „Prof. Dr.
G.K. Constantinescu” nu a de-
pus la APIA cererea ºi docu-
mentele justificative necesare
pentru implementarea mãsurii
privind realizarea Sistemului in-
formatic pentru identificarea
stupilor, suma alocatã pentru
anul 2015 a fost relocatã pen-
tru celelalte mãsuri prevãzute de
Programul Naþional Apicol”.

„Cea mai bunã
soluþie e
informatizarea
de cãtre ANSVSA”

Contactatã de noi, Asociaþia
Crescãtorilor de Albine din Româ-
nia (ACA) ne-a precizat prin dl.
ing. Rãzvan Coman cã „cea mai
bunã soluþie este informatizarea
fãcutã de cãtre Agenþia Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor. O astfel de
procedurã este aplicatã în þãri cu
tradiþie apicolã precum Franþa.
Agenþia Naþionalã pentru Amelio-
rarea ºi Reproducþie în Zootehnie
nu are fonduri nici pentru depla-
sãri la identificare stupilor, cer
maºini de la Asociaþia Apicolã.
Este un mod de a încerca cumva
sã salveze aceastã Agenþie. În pre-
zent, 75% dintre stupi sunt iden-
tificaþi în baza de date a asociaþii-
lor apicole judeþene”, ne-a menþi-
onat ing. Rãzvan Coman, din ca-
drul Institutului de Cercetare-Dez-
voltare pentru Apiculturã Bucu-
reºti, afiliat ACA. Haosul este de-
parte de a se fi încheiat. Dupã cum
admit ºi reprezentanþii A.C.A., in-
formatizarea îl face pe apicultor
sã scoate bani din buzunar, 1 leu
pentru familia de albine. Ironia
este cã, apicultorii sunt obligaþi,
de la bun început, sã-ºi declare
stupii la Registrul Agricol din ca-
drul primãriei de pe raza cãruia se
aflã proprietarul de stupi.

Comisarul
european
Dacian Cioloº,
cerut la mediere

Scandalul informatizãrii stupilor
a depãºit graniþele României. Da-
cian Cioloº, comisar european pen-
tru Agriculturã a fost rugat de ACA
România sã se pronunþe asupra pro-
blemei. „În noiembrie 2013, auto-
ritãþile române au prezentat Comi-
siei un proiect de ajustare a mãsu-
rilor din Programul Naþional Apicol
2014-2016. România a propus sã
înlocuiascã mãsurile anterioare, de
asistenþã tehnicã pentru apicultori
ºi grupuri de apicultori, cu o mãsu-
rã de creare a unui sistem informa-
tic pentru identificarea stupilor. Au-
toritãþile române au menþionat în
proiectul lor cã, mãsura va fi im-
plementatã în conformitate cu le-
gislaþia privind achiziþiile publice ºi
cã ajutorul financiar acordat în ca-
drul acestei mãsuri nu va depãºi
10% din sumele totale anuale apro-
bate în cadrul programului 2014-
2016. Stabilirea unui sistem infor-
matic pentru identificarea stupilor
poate fi consideratã ca o mãsurã

de asistenþã tehnicã pentru apicul-
tori ºi grupuri de apicultori, în mã-
sura în care contribuie la obiecti-
vul general al programului, respec-
tiv la îmbunãtãþirea producþiei ºi a
comercializãrii produselor apicole.
Prin urmare, o astfel de mãsurã
este eligibilã pentru ajutor financiar
în conformitate cu articolul 55 (4)
din Regulamentul (UE) nr. 1308/
2013”, se aratã în comunicatul
emis la 31 ianuarie 2014. Cu alte
cuvinte, putem primi niºte bani ne-
rambursabili, dar în dulcele stil
dâmboviþean nu-i putem utiliza
pentru scopul iniþial, întrucât inte-
resele unora primeazã.

În 2015, decontari
mai mici

Apicultorii considerã cã fondu-
rile alocate pentru decontãri în
aceastã perioadã sunt mai mici de-
cât cele din anul anterior. ªi se ba-
zeazã pe cifrele folosite de Ministe-
rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le. Astfel, acum, o familie de albine
este cotatã la 330 de lei, în timp ce
anul trecut ajungea la 349 lei. „Mat-
ca, faþã de anul trecut,este la 25%
din preþ. La matcã nu mai vorbim.
Anul trecut era 72 de lei, iar acum
a coborât decontarea la 16,53 de
lei/bucatã”, ne-a declarat Rãzvan
Coman, din partea Asociaþiei Cres-
cãtorilor de Albine din România.
Acesta mai puncteazã cã: mãtcile
sunt rezultatul unor selecþii riguroa-
se ºi cã se poate vorbi de un mate-
rial biologic valoros, de vreme ce
miera româneascã ia calea expor-
tului în state precum Germania,
unde controlul de calitate este se-
ver. Or, scãderea procentualã a de-
contãriilor la matcã ºi la familiile de
albine este o loviturã puternicã datã
apicultorilor. „Trebuia scãzut, pro-
centual, din toate segmentele de de-
contare agreate de APIA”, a menþi-
onat Rãzvan Coman.

Pentru 2015, de mãsurile prevãzute în Programul Naþional Apicol au
beneficiat 5.903 apicultori organizaþi în 145 de forme asociative ºi au
fost decontate: 60.863 buc. mãtci, 31.369 buc. familii de albine, 29.966
buc. roi pe faguri, 102.663 buc. stupi, 28 seturi de analize fizico-chimi-
ce, 67.465 buc. funduri antivarooa – apiculturã convenþionalã ºi 2.406
buc. funduri antivarooa – apiculturã ecologicã.

Romania produce, în medie, 20.000 de tone de miere anual, clasându-
se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins anul trecut 1,47 milioa-
ne de familii de albine. La nivel naþional sunt înregistraþi în jur de 40.000
de apicultori, peste 60% dintre aceºtia fiind membrii A.C.A., cu un efec-
tiv de 900.000 de familii de albine. În Dolj sunt aproximativ 50.000 de
familii de albine, dintre care 35.000 sunt cuprinse în Asociaþia Crescãto-
rilor de Albine Dolj.
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Harta a fost dezvoltatã în cadrul
proiectului „Prioritate pentru Sãnã-
tate”, lansat în luna ianuarie a aces-
tui an ºi finanþat de Fundaþia Voda-
fone cu suma de 53.690 Euro; har-
ta este disponibilã pe site-ul asocia-
þiei. “Am conceput acest instrument
pornind de la nevoia pacienþilor cu
care am intrat în contact de-a lun-
gul timpului ºi care ne-au solicitat
sprijinul privind identificarea ºi con-

Prima hartã interactivã a serviciilorPrima hartã interactivã a serviciilorPrima hartã interactivã a serviciilorPrima hartã interactivã a serviciilorPrima hartã interactivã a serviciilor
medicale, de stat ºi privatemedicale, de stat ºi privatemedicale, de stat ºi privatemedicale, de stat ºi privatemedicale, de stat ºi private

Asociaþia M.A.M.E. a realizat, cu sprijinul
Fundaþiei Vodafone România, prima hartã in-
teractivã a serviciilor medicale, de stat ºi pri-
vate, din þarã ºi strãinãtate, care faciliteazã
accesul utilizatorilor la informaþii privind spi-
tale, clinici, centre ºi alte organizaþii dedicate
acestei patologii. Pe lângã harta interactivã,
proiectul oferã ºi servicii de consiliere medi-

calã, psihologicã ºi juridicã. În plus, Asociaþia
M.A.M.E. oferã consultanþã pentru realiza-
rea campaniilor de strângere de fonduri ne-
cesare pentru operaþiile care se efectueazã
în afara þãrii, precum ºi sprijin pentru accesa-
rea formularului S2 (E112) pentru acoperirea
costurilor medicale de cãtre Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate.

Fundaþia Vodafone România a
finanþat, în cei 17 ani de activitate,
peste 848 de programe în dome-
niile sãnãtãþii, educaþiei, serviciilor
sociale, având ca beneficiari copii,
tineri, bãtrâni, persoane defavori-
zate fizic, social sau economic.
Pânã în prezent, Fundaþia Vodafo-
ne România a investit 20 milioane
Euro în proiecte desfãºurate de
organizaþiile non-profit partenere.

Asociaþia M.A.M.E. (Materni-
tate, Advocacy, Medicina, Educa-
tie) este o organizaþie non-profit
fondatã de Maria Culescu, un fost
bolnav de cancer, care a sprijinit
de-a lungul celor 6 ani de activita-
te peste 400 de cazuri de copii ºi
tineri diagnosticaþi cu cancer ºi alte
boli grave.

tactarea unor clinici ºi spitale din þarã
ºi strãinãtate ce trateazã afecþiunile
oncologice. Din punctul meu de ve-
dere, al unui fost bolnav de cancer,
pot spune cã o astfel de hartã, care
oferã informare ºi îndrumare în timp
util, este extrem de importantã de-
oarece orice amânare a investigaþii-
lor sau a tratamentelor se reflectã
asupra succesului terapeutic în ca-
zul pacientului oncologic”, a decla-

rat Maria Culescu, preºedinte Fon-
dator al Asociaþiei M.A.M.E. Prin
intermediul acestui proiect, Asociaþia
M.A.M.E. a fost desemnatã de ARC
România ºi reþelele mobile sã ges-
tioneze alocarea unor numere scurte
de SMS pentru cazurile individuale
de adulþi cu boli grave care au ne-
voie de intervenþii medicale sau tra-
tamente ce nu pot fi efectuate în
România.

200 de clinici ºi spitale
din 20 de þãri

Harta include informaþii despre
peste 200 de clinici ºi spitale din

20 de þãri din Europa, America ºi
Asia. Clinicile ºi spitalele sunt gru-
pate în patru categorii: oncologie,
hematologie, radioterapie ºi trans-
plant medular, oferind pacientului
acces la informaþii relevante ºi spe-
cifice problemei întâmpinate: date
de contact ale spitalelor, clinicilor,
secþiilor ºi ale medicilor specialisti,
localizarea pe hartã, opþiuni de ca-
zare, transport  medicilor specia-
liºti, localizarea pe hartã, opþiuni de
cazare, transport ºi alte detalii uti-
le. Toate aceste date sunt perma-
nent actualizate de cãtre echipa
Asociaþiei M.A.M.E. împreunã cu
specialiºti oncologi, colaboratori ai
proiectului.

De asemenea, aplicaþia permite
vizitatorilor sã adauge un nou cen-
tru medical, ce va fi vizibil pe har-
ta numai dupã validarea acestuia de
cãtre administrator. Astfel, pacienþii
care s-au tratat la o clinicã sau la
un spital de care au fost foarte
multumiþi, sunt invitaþi sã împãr-
tãºeascã din experienþa lor ºi altor
persoane. Clinicile ºi spitalele vor
putea fi localizate ºi vizualizate de

cãtre utilizator, la nivel stradal, prin
intermediul opþiunii Street View
care afiºeazã imagini la 360 de gra-
de. “Harta lansatã astãzi este un in-
strument practic extrem de util,
care ajutã în mod real beneficiarii
ºi care se bazeazã pe experienþa
celor de la Asociaþia M.A.M.E. ºi
pe dorinþa lor de a veni în sprijinul
celor ce au nevoie de ajutor. Pro-
iectul „Prioritate pentru Sãnãtate”
se aliniazã uneia din direcþiile noas-
tre strategice, ºi anume, asigura-
rea accesului la servicii medicale
specializate”, a declarat Angela Ga-
leta, Director Fundaþia Vodafone
România.

MARGA BULUGEAN

Medicii de familie vor informa
persoanele din grupele de risc afla-
te pe lista lor pentru a fi progra-
mate la vaccinare. Grupele consi-
derate la risc ºi pentru care se re-
comandã imunizarea antigripalã
sunt persoanele cu vârsta cuprin-
sã între 6 luni ºi 64 ani cu afecþi-
uni medicale cronice pulmonare,
cardiovasculare, metabolice, rena-
le, hepatice, neurologice, diabet
zaharat, astm, infecþie HIV, medicii,
cadrele sanitare ºi personal auxiliar
din spitale, ambulatorii, inclusiv sa-
lariaþii din instituþiile de ocrotire a co-
piilor ºi bãtrânilor, din unitãþile de bol-
navi cronici, care vin în contact re-
spirator cu pacienþii sau asistaþii. Tot
în aceastã categorie se încadreazã
adulþii ºi copiii rezidenþi în instituþiile
de ocrotire socialã, precum ºi per-
soanele care acordã asistenþã medi-
calã, socialã ºi îngrijiri la domiciliu
celor cu risc înalt, precum ºi toate
persoanele peste 65 de ani. Campa-
nia de vaccinare a populaþie vizeazã
reducerea la maximum a îmbolnãvi-
rilor prin gripa de sezon.

Aproape 10.000 de doze de vaccin, distribuite în Dolj
Mâine începe campaniaMâine începe campaniaMâine începe campaniaMâine începe campaniaMâine începe campania
de vaccinare antigripalãde vaccinare antigripalãde vaccinare antigripalãde vaccinare antigripalãde vaccinare antigripalã

Începând de mâine demareazã campania gratuitã de imunizare antigripalã, nu mai puþin de 9.850
de doze de vaccin fiind distribuite la Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj. O parte din aceastã cantitate a
ajuns deja la medicii de familie ºi în spitale, acolo unde se va desfãºura campania. Din cele 500.000 de
doze de vaccin antigripal, pe care Ministerul Sãnãtãþii le-a achiziþionat pentru începerea campaniei de
vaccinare antigripalã, primele 299.928 de doze au intrat zilele acestea în depozitele DSP-urilor.

Copiii ºi bãtrânii,
vaccinaþi cu prioritate

Cei care nu sunt incluºi în cate-
goriile cu prioritate la vaccinare ºi
intenþioneazã totuºi sã se imunizeze
vor fi nevoiþi sã cumpere dozele ne-
cesare. Vaccinul antigripal poate fi
achiziþionat ºi din farmacii. Înainte

de toate însã trebuie ºtiut cã imuni-
zarea este contraindicatã persoane-
lor care au febrã ridicatã sau sunt
diagnosticate în acel moment cu
gripã. Nici copiii pânã la ºase luni
nu pot fi vaccinaþi deoarece nu au
sistemul imunitar dezvoltat ºi pot
face bronºite sau chiar encefalite,
care pot duce la deces.

Pentru cele 500.000 de doze de
vaccin gripal a fost plãtitã suma de
5.717.050 de lei. În acest sezon va
fi accesatã o cantitate similarã cu
cea din 2014, dar existã posibilita-
tea de a mai achiziþiona doze, dacã
va fi cerere. Restul de 200.000 de
doze de vaccin care au fost pãstra-
te, vor fi distribuite în sãptãmânile
urmãtoare, în funcþie de solicitãrile
ºi de recomandãrilor venite din par-
tea specialiºtilor INSP cu privire la
activitatea virozelor respiratorii.

Avertisment din partea medicilor
Chiar dacã vaccinul antigripal

rãmâne cea mai eficientã modali-
tate de protecþie împotriva îmbol-
nãvirilor de sezon, medicii reco-
mandã populaþiei sã þinã seama ºi
de o serie de mãsuri preventive.
Este necesar sã fie respectate nor-
mele generale de igienã, precum
spãlarea mâinilor ori de câte ori e
nevoie ºi pãstrarea unei igiene cor-
porale riguroase. În aceastã perioa-
dã este indicat consumul de fructe
ºi legume, care asigurã un aport

optim de vitamine, pentru întãri-
rea sistemului imunitar. Este, de
asemenea, important sã se respecte
orele de somn pentru a evita slãbi-
rea sistemului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este aceea de a se feri pe cât
posibil de deplasãrile care creeazã
premisele îmbolnãvirii sau a apari-
þiei complicaþiilor afecþiunilor exis-
tente. În cazul în care apar prime-
le semne de boalã – febrã, dureri
de cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.

Totodatã, specialiºtii atrag aten-
þia cã persoanele afectate de viro-
ze respiratorii au tendinþa de a lua
medicamente fãrã a consulta în
prealabil un doctor. Medicii susþin
cã automedicaþia devine o mare
problemã, în aceastã perioadã a
anului, odatã cu creºterea numã-
rului de persoane care au proble-
me din cauza virozelor respiratorii
ºi a pneumoniilor.

RADU ILICEANU
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Sfânta Parascheva  s-a nãscut
în secolul al XI-lea, în satul Epivat
din Tracia, pe þãrmul Mãrii Mar-
mara, în apropiere de Constanti-
nopol (azi Istanbul). Se spune cã,
pe când avea 10 ani, Cuvioasa Pa-
rascheva a auzit cuvintele Mântui-
torului într-o bisericã: “Oricine
voieºte sã vinã dupã Mine sã se
lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi
sã-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Aceste cuvinte o determinã sã dã-

Veºmintele Sfintei au fost aºezate
spre închinare încã de ieri dupã-
amiazã, într-un loc special amenajat
în faþa bisericii, alãturi de sfintele
moaºte ale Sfinþilor Mucenici de la
Hozeva. Hramul Bisericii Brânduºa
va fi precedat de sãvârºirea Vecer-
niei cu Litia, care a avut loc ieri, iar
asearã s-a desfãºurat procesiunea în
jurul bisericii cu sfintele veºminte ale
Cuvioasei Parascheva ºi cu sfintele
moaºte ale Sfinþilor Mucenici de la
Hozeva. Tot asearã a fost citit Aca-
tistul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Astãzi, în ziua hramului, are loc sfin-
þirea apei, la ora 8.00, dupã care,
începând cu ora 10.00, va fi sãvâr-
ºitã Sfânta Liturghie în sobor de pre-
oþi. La ora 17.00 va fi citit Acatistul
Sfântului Simon Zelotul.

„Începând din acest an, Biserica
Brânduºa s-a îmbogãþit cu o co-
moarã de nepreþuit, veºmintele Sfin-

ruiascã hainele sale sãracilor. Dupã
o vreme se retrage în pustie ºi,
urmând sfaturile unor vieþuitori
aleºi, se îndreaptã spre þinutul Pon-
tului, oprindu-se la mãnãstirea
Maicii Domnului din Heracleea,
unde va rãmâne cinci ani. De aici
a plecat spre Þara Sfântã, în do-
rinþa de a-ºi petrece restul vieþii în
locurile sfinte. Dupã ce a vãzut
Ierusalimul, s-a aºezat într-o mã-
nãstire de cãlugãriþe în pustiul Ior-

danului. Din puþinele ºtiri privitoa-
re la viaþa ei, aflãm cã într-o noap-
te, pe când avea 25 de ani, un în-
ger i-a spus în vis sã se reîntoarcã
în locurile pãrinteºti. Sfântul Var-
laam scrie în Cazania sa: “Sã laºi
pustia ºi la moºia ta sã te întorci,
cã acolo þi se cade sã laºi trupul
pãmântului ºi sã treci din aceastã
lume cãtre Dumnezeu, pe Care L-
ai iubit”. Din Constantinopol s-a
îndreptat spre Epivat, fãrã sã spu-
nã cuiva cine este ºi de unde vine.
Aici, împãcatã cu sine, cu oamenii
ºi cu Dumnezeu, ºi-a dat sufletul,
fiind îngropatã ca o strãinã. Potri-
vit tradiþiei, se spune cã un mari-
nar a murit pe o corabie, iar trupul
i-a fost aruncat în mare. Valurile l-
au aruncat la þãrm, iar un sihastru
care trãia acolo, a rugat pe niºte
creºtini sã-l îngroape dupã rându-
iala creºtineascã. Sãpând deci o
groapã, au gãsit acolo trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputrezit ºi
plin de mireasmã. Cu toate aces-
tea, au pus alãturi de ea ºi trupul
corãbierului. Dar în noaptea urmã-
toare, unuia din creºtinii care sã-
paserã groapã, cu numele Gheor-
ghe, i s-a arãtat în vis o împãrã-
teasã, ºezând pe un scaun luminat
ºi înconjuratã de îngeri, iar unul
dintre aceºtia îl mustra pentru cã
n-a scos din groapã trupul Cuvioa-
sei Parascheva. Iar împãrãteasa pe
care o vãzuse în vis ºi care nu era

alta decât Cuvioasa Parascheva, i-
a poruncit sã ia degrabã trupul ei
ºi sã-l aºeze undeva la loc de cin-
ste. Credincioºii au înþeles cã este
un semn dumnezeiesc, fapt pen-
tru care au luat trupul Cuvioasei
din mormânt ºi l-au aºezat în bise-
rica Sfinþii Apostoli din Kallicrate-
ia. Aici au avut loc vindecãri mi-
nunate în urma rugãciunilor care
se fãceau lângã cinstitele sale
moaºte. În anul 1238, în ziua de
14 octombrie, moaºtele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost mu-
tate la Târnovo, fiind aºezate în
Biserica cu hramul Maicii Domnu-
lui.  În anul 1393, Bulgaria a cãzut
sub ocupaþia turcilor, iar bisericile
bulgare au fost transformate în
moschei. Este anul în care sfintele
moaºte sunt mutate la Vidin, pen-
tru 5 ani. Dupã lupta de la Nicopo-
le din anul 1396, moaºtele Sfintei
Parascheva vor ajunge din Vidin la
Belgrad - Serbia, în anul 1398. În
1521, sultanul Suleiman Magnifi-
cul cucereºte Belgradul. Moaºtele
Sfintei Cuvioase Parascheva sunt
duse la Constantinopol, fiind aºe-
zate în palatul sultanului. Mai apoi
au fost rãscumpãrate de la turci de
cãtre Patriarhia Ecumenicã ºi aºe-
zate în Biserica Panmakaristos,
sediul de atunci al Patriarhiei Ecu-
menice. Dupã transformarea aces-
tei biserici în moscheie, moaºtele
au fost duse în mai multe biserici:

Vlaherne (1586), Sfântul Dumitru
de la Xiloporta (1597) ºi Sfântul
Gheorghe din Fanar - noul sediu al
Patriarhiei Ecumenice (1601).

Vasile Lupu(1634-1653), cti-
torind la Iaºi biserica “Sfinþii Trei
Ierarhi” ºi amintindu-ºi de Ioan
Asan, care la vremea sa a strã-
mutat moaºtele Prea Cuvioasei
Parascheva de la Epivat la Târ-
novo, a fãcut demersurile nece-
sare la Patriarhia din Constanti-
nopol ca moaºtele Sfintei Paras-
cheva sã fie strãmutate la Iaºi.
El a plãtit toate datoriile Patriar-
hiei Ecumenice, încât patriarhul
Partenie I ºi membrii Sinodului au
hotãrât sã-i ofere, drept recunoº-
tinþã, moaºtele Cuvioasei care au
fost aduse în Moldova de cãtre
domnitor ºi aºezate pe 14 octom-
brie 1641, în Mãnãstirea „Sfinþii
Trei Ierarhi“. În anul 1887,
moaºtele Sfintei Cuvioase Paras-
cheva au fost mutate în Catedra-
la mitropolitanã din Iaºi, unde se
aflã ºi în zilele noastre. “Întru
tine, Maicã, cu osârdie s-a mân-
tuit cel dupã trup. Cãci luând
Crucea ai urmat lui Hristos, ºi lu-
crând ai învãþat sã nu se uite la
trup cãci este trecãtor. Pentru
aceasta ºi cu îngerii, împreunã se
bucurã, preacuvioasã Maicã Pa-
rascheva, duhul tãu” Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI

Veºmintele Sfintei Cuvioase
Parascheva, aduse la Biserica

Brânduºa din Craiova
Biserica „Sfântul Nicolae” – Brânduºa din Craiova îºi sãrbãto-

reºte hramul astãzi, de praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva, cel
de-al doilea hram al sfântului lãcaº. Cu acest prilej, cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, ºi cu aprobarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Teofan, Arhiepiscopul Iaºilor ºi Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
veºmintele Cuvioasei Parascheva au fost aduse de la Catedrala
mitropolitanã din Iaºi la Biserica Brânduºa din Craiova, unde vor
rãmâne spre închinare credincioºilor.

tei Cuvioase Parascheva. Având bi-
necuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Mitropolit Irineu ºi cu bu-
nãvoinþa Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Mitropolit Teofan, rugãmintea noas-
trã a fost ascultatã de Sfânta Cu-
vioasã Parascheva ºi de Dumnezeu,
ºi am primit tot veºmântul Sfintei
în dar. Aceastã comoarã de mare
preþ va rãmâne în tezaurul bisericii
noastre începând din aceastã sea-
rã, putând fi cinstitã de toþi credin-
cioºii craioveni care doresc sã intre
într-o relaþie duhovniceascã cu
Sfânta care ajutã pe mulþi credin-
cioºi”, a subliniat pãrintele Gabriel
Sorescu, parohul Bisericii „Sfântul
Nicolae” – Brânduºa.

Biserica Brânduºa,
repere istorice

Potrivi Biroului de presã al Mi-
tropoliei Olteniei, biserica – monu-

ment istoric ºi de arhitecturã –
poartã hramurile Sfântul Ierarh
Nicolae, Sfânta Cuvioasã Parasche-
va, Sfânta Muceniþã Filoteia ºi, de
la ultima sfinþire (3 iunie, 1991),
se mai prãznuieºte aici ºi hramul
primei Duminici de dupã Rusalii,
Toþi Sfinþii. Menþionatã din anul
1746, Biserica Brânduºa se aflã în
raza vechii aºezãri a Craiovei. Dupã
documente apare ca ziditã din te-
melie în anul 1793, pe locul unei
mai vechi biserici de lemn, ctitori
fiind ºetrarul ªtefan Pârºcoveanu,
stolnicul Ioan Brãiloiu, Dumitrache
Vicºoreanu, logofãtul Radu Pleºo-
ianu ºi cãpitanul Radu Mãinescu.

Din 1838 grija bisericii revine
integral familiei Medelnicerului
Scarlat Mãinescu. La 1794, era ter-

minatã biserica din zid. De-a lungul
anilor, sfântul lãcaº a suferit mai
multe reparaþii, iar în anul  1940,
din iniþiativa preotului paroh Theo-
dor Mirescu, biserica a fost restau-
ratã din nou, în timpul mitropolitu-
lui Nifon al Olteniei ºi Râmnicului
Noului Severin. În urma cutremu-
rului din 1977, biserica a avut foar-
te mult de suferit, astfel încât lu-
crãrile de reconstrucþie ºi renovare
a picturii au fost realizate cu spriji-
nul Direcþiei Patrimoniului Cultural
Naþional ºi a Sfintei Mitropolii a Ol-
teniei, precum ºi a enoriaºilor aces-
tei Parohii. În ziua de 3 iunie 1991,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mitropolit
Nestor Vornicescu a resfinþit Bise-
rica Brânduºa, dându-i ca dar ºi
hramul „Toþi Sfinþii”.
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Ierarhi din
Mitropolia
Olteniei,
prezenþi la
sãrbãtoarea
de la Iaºi

Astãzi, în ziua de prãznuire a
Sfintei Cuvioase Parascheva, Înalt-
preasfinþitul Pãrinte Irineu, Arhie-
piscopul Craiovei ºi Mitropolitul
Olteniei, Preasfinþitul Pãrinte Ni-
codim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi Preasfinþitul Pãrinte
Emilian Loviºteanul, Episcop vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului, vor
face parte din soborul de arhierei
care va sãvârºi slujba Sfintei Li-
turghii pe un podium amenajat spe-
cial pe bulevardul „ªtefan cel mare
ºi Sfânt”, în apropierea Catedralei
mitropolitane din Iaºi.

Sfântul lãcaº din Dealul Copou-
lui adãposteºte moaºtele Cuvioa-
sei Parascheva ºi în fiecare an, la
14 octombrie, aici este organizat
cel mai mare pelerinaj din þara
noastrã. Anul acesta, pelerinii se
vor putea închina ºi la moaºtele
Sfintei Mironosiþe ºi Întocmai ca
Apostolii Maria Magdalena, aºeza-
te într-o raclã ce conþine ºi un
fragment din lemnul Sfintei Cruci,
aduse de la Mânãstirea „Simonos
Petras” din Muntele Athos.
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Aflat, anul acesta, la jubileu, Festivalul Na-
þional de Teatru îºi propune nu doar sã fie în
strictã actualitate, ci ºi sã aducã un tribut me-
moriei teatrului românesc. Astfel, prin cele zece
expoziþii de fotografie ºi plasticã deschise pe
toatã perioada, 23 octombrie – 1 noiembrie,
evenimentul va oferi ocazia publicului sã-ºi
aducã aminte atât de mari nume ale teatru-
lui, prematur dispãrute dintre noi, precum
Gina Patrichi, Amza Pellea, ªtefan Iordache,
George Constantin sau Gellu Naum, cât ºi
sã se bucure de universul complex, inedit,
al unor mari personalitãþi ale scenei con-
temporane: o întreagã „Lume” – aºa cum o
vede Silviu Purcãrete în 70 de fotografii ex-
puse în foaierul Sãlii Mari a Teatrului Naþio-
nal Bucureºti sau desenele lui Horaþiu Mã-
lãele – care va prezenta în spaþiile afine sãlii
Studio un alt mod de a sintetiza lumea noas-
trã, prin intermediul a 40 de lucrãri de grafi-
cã ºi caricaturã: „Graficaturi”.

Trei producþii ºi mai multe
personalitãþi invitate din strãinãtate

Invitaþii strãini vor avea un cuvânt im-
portant de spus în cadrul festivalului, nu
doar prin intermediul celor trei spectacole din
strãinãtate, („Front” / „Frontul” – regia Luk
Perceval, „The War” / „Rãzboiul” – regia Vla-
dimir Pankov ºi „Tiger”, regia Sofia Jupither),
ci ºi prin personalitãþile care vor ajunge la Bu-
cureºti cu aceastã ocazie, unele având ºi întâl-
niri teatrale cu tineri actori români.

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” continuã ºi în 2016
concursul de proiecte pentru tineri regizori ºi scenografi
români, ajuns la cea de-a VI-a ediþie. Acesta constã în
prezentarea scrisã a unei concepþii regizoral-scenografi-
ce în vederea montãrii unui spectacol la Sala Studio „Ion
D. Sîrbu” a instituþiei, în anul 2016.

Regizorul ºi scenograful trebuie sã fie absolvenþi de
studii superioare de specialitate, în ultimii 5 ani. Textul va
avea la bazã o piesã româneascã contemporanã, scrisã în
ultimii 10 ani ºi cu maximum 8 personaje, numãrul de pa-
gini ºi forma acestuia fiind la libera iniþiativã a concuren-
tului. Sunt acceptate ºi dramatizãrile, dar numai dupã au-
tori români contemporani. Data-limitã pentru depunerea

O nouã ediþie a concursului de proiecte
pentru tinerii regizori ºi scenografi români

proiectelor este 15 decembrie 2015 – transmise prin poºtã
la sediul teatrului, pe e-mail (artistic@tncms.ro) sau fax,
la 0251.414.150. Proiectul câºtigãtor va fi anunþat pe 22
ianuarie 2016.

Câºtigãtorii ediþiilor anterioare au fost regizoarea Dia-
na Dragoº, care a pus în scenã spectacolul „Conu’ Leo-
nida faþã cu reacþiunea” de I.L Caragiale, scenografia
Adriana Dinulescu; Catinca Drãgãnescu cu propriul sãu
text „Photoshop”, scenografia Sorana Þopa; Bobi Pri-
cop cu piesa „Profu’ de religie” de Mihaela Michailov,
în scenografie proprie; Dragoº Muºoiu, care a pus în
scenã spectacolul „Spargerea”, dupã nuvela „Jaf armat”
de Rãzvan Petrescu, scenografia Andreea Negrilã.

Au mai rãmas zece zile pânã la deschiderea, pe 23 octom-
brie, a Festivalului Naþional de Teatru (FNT), organizat de
UNITER, ARCUB ºi Teatrul Naþional „I.L. Caragiale” din Bu-
cureºti, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, ºi finan-
þat de Ministerul Culturii ºi Primãria capitalei. Evenimentul
oferã posibilitatea publicului de a viziona 44 de spectacole se-
lecþionate din stagiunea 2014-2015, trei producþii invitate din
strãinãtate, dar ºi multe evenimente care vor face din a 25-a
ediþie o adevãratã sãrbãtoare dedicatã artei. În premierã, FNT
se va putea vedea nu doar pe scenele bucureºtene, ci ºi în þarã
ºi în strãinãtate, prin intermediul unor transmisiuni în direct.

În selecþia oficialã – realizatã, anul acesta, de criticul Marina
Constantinescu, directorul artistic al festivalului – intrã ºi douã
spectacole craiovene. Este vorba despre „Spargerea”, în regia lui
Dragoº Alexandru Muºoiu, dupã nuvela „Jaf armat” a scriitoru-
lui Rãzvan Petrescu, care va fi prezentat pe 24 octombrie (ora

21.00) ºi pe 25 octombrie (ora 18.00) în Sala „Radu Beligan” a
Teatrului de Comedie, ºi de „Iluzii”, de Ivan Vyryrpaev, pus în
scenã de regizorul Bobi Pricop, de asemenea cu douã reprezen-
taþii, pe 26 octombrie (ora 20.00) ºi 27 octombrie (ora 18.00), în
sala micã a Teatrului Naþional „I.L. Caragiale. Actriþã a Naþio-
nalului craiovean, Iulia Colan a fost invitatã în festival cu spec-
tacolul „Flori pentru Algernon”, dupã Daniel Keyes, inclus în
repertoriul Teatrului ACT  din Bucureºti, unde va putea fi vãzut
pe 31 octombrie (ora 22.00) ºi 1 noiembrie (ora 18.00).

„Mã bucur extraordinar de mult cã ºi anul trecut, iar anul
acesta din plin, prezentãm spectacole ale tinerilor regizori care
au câºtigat concursul de proiecte lansat de instituþia noastrã,
dovadã cã nu am greºit când i-am selecþionat ºi cã spectacolele
lor sunt de o asemenea calitate încât sã îndrituiascã invitarea
la Festivalul Naþional de Teatru”, a declarat Mircea Corniºtea-
nu, managerul Teatrului Naþional din Craiova.

Transmisiuni în direct,
în þarã ºi în strãinãtate

Festivalul Naþional de Teatru lanseazã, în pre-
mierã absolutã în România, transmisii directe în
þarã ºi în strãinãtate ale unora dintre cele mai
râvnite spectacole înscrise în program. Trei din-
tre ele vor fi oferite de Grand Cinema & More.

Astfel, „Mein Kampf” de George Tabori, în
regia lui Alexandru Dabija (producþie a Teatru-
lui Naþional Cluj-Napoca, care va deschide FNT),
„Steaua fãrã nume” de Mihail Sebastian, pus
în scenã de Victor Ioan Frunzã, la Centrul Cultu-
ral European pentru UNESCO „Nicolae Bãlces-
cu” din Capitalã, ºi „BIZONI Fabulã urbanã
#2” dupã Pau Miro, realizat de Radu Afrim la
Sibiu cu trupa Teatrului Naþional „Radu Stan-
ca”, se vor putea urmãri, în direct, în cinci oraºe
din România: la Cityplex Constanþa, Cinema Tri-
vale Piteºti, Cityplex Braºov, Biblioteca Centra-
lã Universitarã din Timiºoara ºi la Grand Cinema
& More Bãneasa din capitalã.

Prin intermediul parteneriatului încheiat cu
Institutul Cultural Român, iubitorii teatrului
românesc aflaþi în Londra, Viena ºi Chiºinãu
vor avea privilegiul de a veni în contact în timp
real cu scena vie a evenimentului desfãºurat la
Bucureºti, urmãrindu-l în transmisiuni în direct
de la sediile ICR Viena ºi ICR Londra ºi în Sala
mare a Teatrului Naþional „Mihai Eminescu”
din Chiºinãu.

Atelierul de creaþie susþinut de regizorul Luk
Perceval, intitulat „Peace for the monkey
mind” / „O minte liniºtitã, perfect concentra-
tã”, va constitui un alt moment reprezentativ
al festivalului. Cunoscutul regizor belgian va
împãrtãºi celor zece actori aleºi soluþiile pro-
prii, rezultate dintr-o intensã experienþã artisti-
cã, pentru o îmbinare armonioasã între tehnici
de yoga ºi lucrul cu actorii pe texte de William
Shakespeare ºi Jon Fosse.

Cât priveºte spectacolul „Tiger” / „Ti-
grul”, invitat din Suedia, acesta este cea mai
recentã montare europeanã a textului drama-
tic „Tigrul sibian” de Gianina Cãrbunariu, în
regia Sofiei Jupither, pus în scenã la Teatrul
Dramatic Regal din Stockholm. Proiectul este
o colaborare a Institutului Cultural Român cu
producãtorii spectacolului ºi Teatrul Regal
suedez, prin programul internaþional de întâl-
niri cu profesioniºtii „Dramaten&”. Textul are
forma unui fals documentar de investigaþie
unde toþi martorii sunt intervievaþi dupã ce,
într-un mic oraº, un tigru fuge de la grãdina
zoologicã. Spectacolul aduce în discuþie re-
acþia grupurilor sociale compacte faþã de ele-
mentul diferit, strãin, necunoscut.

Pasajul Universitãþii prinde culoare
cu „Afiºele vremii. Vremea teatrului”
O necesarã retrospectivã a expoziþiilor pre-

zentate la Quadrienala de scenografie ºi arhi-
tecturã de teatru de la Praga, ediþia 2015 îºi va
afla locul, pe toatã durata festivalului, în foaie-

rul sãlii Studio a Teatru-
lui Odeon. „Rãdãcini” ºi
„Libertate” – expoziþii
organizate în parteneriat
cu Institutul Cultural Ro-
mân. Foaierul Teatrului
de Comedie va gãzdui un
eveniment expoziþional
multimedia – „Comedia
Remix” – despre naºte-
rea ºi creºterea acestui
teatru ce-a fost ºi rãmâ-
ne un fenomen în miºca-
rea teatralã româneascã.
Expoziþia dedicatã ani-
versãrii a 25 de ani de
FNT – „Afiºele vremii.
Vremea teatrului” – cu-
prinde o selecþie de afiºe
de festival, sau ale spec-
tacolelor prezentate în FNT în perioada 1990-
2014, care va da viaþã ºi culoare Pasajului Uni-
versitãþii, transformat pe durata festivalului în
„Pasajul FNT”. Ea va fi completatã de o expo-
ziþie virtualã de fotografie de teatru (imagini
din spectacolele selecþionate în cele 24 de edi-

þii) – intitulatã „25 de ani de FNT.
O istorie în imagini”, realizatã de
Mihaela Marin, care va rula atât
în Pasajul FNT, în foaierele tea-
trelor partenere, precum ºi pe site-
ul www.fnt.ro.

Seria Conferinþelor FNT,
deschisã de

actorul Ion Caramitru
Seria Conferinþelor FNT va fi

deschisã de un „Fals proiect de
doctorat” – o conferinþã-atelier
de rostire a poeziei susþinutã de
actorul Ion Caramitru. Festivalul
are ca temã o realitate extrem de
actualã ºi care ne afecteazã pe toþi,
cea a Conflictului – care se regã-
seºte ºi în multe dintre spectaco-

lele festivalului: „Rãzboi. Conflict. Teatru” –
o dezbatere despre cum ºi dacã poate teatrul
sã atenueze diversele forme de violenþã din via-
þa noastrã de zi cu zi, sã readucã armonia între
oameni.

UNITER invitã la o dezbatere sub titlul „Te-
atrul Nostru”, în care se va discuta despre pro-

movarea spectacolului de teatru în media ºi creº-
terea finanþãrilor private pentru teatre. Cu aceas-
tã ocazie UNITER lanseazã un nou portal onli-
ne – mystage.ro – care îºi propune sã fie o
rampã centralã de promovare, informare, distri-
buþie ºi finanþare pentru proiectele de teatru
românesc. În colaborare cu Institutul Polonez,
Festivalul propune conferinþa „Teatrul ºi me-
moria” – 250 de ani de teatru de stat în Polo-
nia, susþinutã de dramaturgul ºi criticul de tea-
tru Piotr Gruszczynski. Evenimentul va fi urmat
de proiecþia filmului „(A)pollonia” de Krzys-
ztof Warlikowski.

Mihai Mãniuþiu, George Banu
ºi Cristian Pepino îºi lanseazã cãrþile
Lansãrile de carte vor avea o pondere im-

portantã în evenimentele desfãºurate în cele
zece zile de festival. Nu mai puþin de 17 vor
avea loc, între care „Aventurile hingherului în
Balkanya”, de Mihai Mãniuþiu (Editura „Hu-
manitas”, 2015), „Scrisori despre teatru” de
Giorgio Strehler (Ed. „Nemira”, 2015), „Costu-
mul de teatru. De la schiþã la miracol”, album
de Doina Levintza (Ed. „Nemira”, 2015), „Pari-
sul personal. Casa cu daruri” de George Banu
(Ed. „Nemira”, 2015), „Regia de operã. Gân-
duri ºi imagini” – texte de Andrei ªerban, fo-
tografii de Mihaela Marin, ediþie bilingvã ro-
mâno-englezã (Ed. „Nemira”, 2015), „Cartea de
la Vama Veche” de Cristian Pepino (Ed. „Hu-
manitas”, 2015).
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Peste 710.000 de imigranþi au ajuns pe
teritoriile statelor membre UE, în perioada
ianuarie-septembrie 2015, aproape triplu faþã
de numãrul celor înregistraþi în 2014, potri-
vit unui raport publicat ieri de Frontex. Fa-
brice Leggeri, directorul executiv al agenþiei
europene pentru supravegherea frontierelor,
Frontex, a declarat cã Europa se confruntã
cu un flux de oameni fãrã precedent, în con-

Franþa a semnat acorduri
în valoare de 10 miliarde
de euro cu Arabia Sauditã

Franþa a semnat acorduri, contracte ºi
scrisori de intenþie în valoare de 10
miliarde de euro cu Arabia Sauditã, a
anunþat ieri prim-ministrul Manuel Valls,
aflat într-o vizitã la Riad. Acordurile
încheiate privesc sectoarele energiei,
sãnãtãþii, agro-alimentar, maritim, de
armament, dar ºi domeniul sateliþilor. În ce
priveºte infrastructura, înþelegerile vizeazã
gestionarea reþelei de apã din Riad (pentru
3 miliarde de euro), transportul urban
(metroul din Riad, pentru un miliard de
euro), distribuþia de energie în Jeddah (un
miliard de euro). Un alt acord semnat ieri
se referã la crearea unui fond saudit de 2
miliarde de euro destinat investiþiilor în
întreprinderi mici ºi mijlocii franceze, mai
ales în domeniile IT ºi surselor de energie
regenerabilã. În domeniul agro-alimentar,
a fost ridicat embargoul asupra cãrnii de
vitã din Franþa, astfel încât 37 de firme vor
putea exporta din nou în Arabia Sauditã.
În ce priveºte sectorul de armament,
Riadul va comanda pânã la sfârºitul
anului 30 de nave de patrulare rapide
franceze. Aceasta este cea de-a treia vizitã
a unor responsabili francezi de rang înalt
în Arabia Sauditã în ultimele luni. La 24
ianuarie, preºedintele François Hollande
s-a deplasat la Riad pentru a prezenta
personal condoleanþe dupã decesul regelui
Abdallah. ªeful statului francez a fost, de
asemenea, invitat de onoare la summitul
din 5 mai al Consiliului de Cooperare al
Golfului, la finalul cãruia a fost încheiat
un “parteneriat special” cu Franþa.

Cel puþin douã persoane
au fost ucise ºi câteva
rãnite într-o serie
de atacuri palestiniene
în Israel

Cel puþin douã persoane au fost ucise ºi
câteva rãnite într-o serie de atacuri comise
de palestinieni înarmaþi, ieri, la Ierusalim
ºi într-o suburbie a oraºului Tel Aviv, într-o
“Zi a furiei” declaratã de grupãri palesti-
niene. Doi palestinieni au împuºcat ºi au
înjunghiat pasageri într-un autobuz din
Ierusalim, omorându-l pe unul dintre
aceºtia ºi rãnind cinci, au anunþat media
israeliene, în timp ce Israelul ºi teritoriile
palestiniene se confruntã cu cea mai gravã
perioadã de revoltã din ultimii ani. Unul
dintre atacatori a fost ucis, iar celãlalt a
fost reþinut. Câteva minute mai târziu, un
alt palestinian a intrat în forþã cu maºina
într-o staþie de autobuz, în centrul Ierusali-
mului, apoi a coborât ºi a început sã-i
atace pe trecãtori cu cuþitul, omorând cel
puþin unul dintre aceºtia ºi rãnind alþi
câþiva, a anunþat poliþia. Atacatorul a fost
‘neutralizat’, au adãugat ofiþeri de poliþie,
fãrã a da detalii. În cursul dimineþii, un alt
palestinian a înjunghiat ºi a rãnit uºor un
israelian pe o stradã comercialã din
Raanana, la nord de Tel Aviv, au anunþat
oficiali ºi martori. Într-o înregistrare video
fãcutã de un amator ºi difuzatã de poliþie
apar câþiva bãrbaþi care îl lovesc pe
presupusul atacator în timp ce acesta se
afla întins pe jos. Potrivit serviciului de
ambulanþã, palestinianul a fost grav rãnit.
La o orã de la acest incident, un alt
palestinian a atacat din nou la Raanana,
rãnind cu cuþitul patru persoane, au
anunþat poliþia ºi surse media. Cel puþin
ºase israelieni ºi 27 de palestinieni, între
care nouã presupuºi atacatori ºi opt copii,
au murit în aproape douã sãptãmâni de
atacuri de stradã ºi în operaþiuni ale
forþelor de securitate. Violenþele au fost
declanºate în parte de nemulþumirea
musulmanilor faþã de vizitele evreilor, din
ce în ce mai numeroase, la moscheea al-
Aqsa, al treilea loc sfânt al musulmanilor,
din Ierusalim.

Aviaþia rusã a bombardat 86 de “þinte
teroriste” din Siria, în 24 de ore, un re-
cord absolut de lovituri aeriene de la înce-
putul intervenþiei sale militare la 30 sep-
tembrie, a anunþat ieri Ministerul rus
al Apãrãrii. În primele zile ale inter-
venþiei sale militare în Siria, armata
rusã a anunþat cã a lovit circa 20 de
þinte pe zi, trecând la sfârºitul sãptã-
mânii la 50 de bombardamente în fie-
care zi. Bombardierele tactice Su-34
ºi avioanele de sprijin Su-24M ºi Su-
25SM au efectuat 88 de misiuni ae-
riene pentru a lovi þinte în provincii-
le Raqa (est), Hama (centru), Idleb
(nord-vest), Lattakia (nord-vest) ºi
Alep (nord-vest), a precizat purtãto-
rul de cuvânt al ministerului, gene-
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ralul Igor Konaºenkov. Avioanele ruseºti
au distrus posturi de comandã, depozite
de muniþii ºi arme, vehicule militare, ate-
liere de producþie de explozivi ºi tabere de

antrenament ale Statului Islamic (SI), po-
trivit ministerului. Un avion Su-24M a dis-
trus cartierul general al SI de la Anadane,
la 16 kilometri nord-vest de Alep, în timp

ce la Latamne, în provincia Hama,
aviaþia a lovit un buncãr unde erau
depozitate muniþii, a adãugat ofi-
cialul rus. Un alt post de comandã
ºi depozit a fost distrus la Al-Bab,
în provincia Alep, unde o coloanã
de vehicule care transportau com-
bustibil ºi muniþie a fost de ase-
menea lovitã de aviaþia rusã. “Da-
toritã loviturilor noastre, teroriºtii
grupului SI au pierdut o parte din
muniþii, armamentul greu ºi echi-
pamentul lor militar”, a mai spus
Igor Konaºenkov.

Avionul companiei Malaysia Airlines prã-
buºit în estul Ucrainei în iulie 2014 s-a dez-
integrat în aer dupã ce a fost lovit de o ra-
chetã de fabricaþie ruseascã de tip Buk, lan-
satã din regiunile separatiste, anunþã Tjibbe
Joustra, preºedintele Comisiei olandeze pen-
tru siguranþa transporturilor (DSB). O com-
panie ruseascã de stat care fabricã rachete
afirmã cã ancheta sa cu privire la prãbuºi-
rea avionului contrazice concluziile anche-
tei olandeze. “Anchetatorii au exclus posi-
bilitatea unui atac aer-aer. Avionul care efec-
tua cursa MH17 (Amsterdam - Kuala Lum-
pur) s-a dezintegrat în aer dupã ce a fost
lovit de o rachetã sol-aer de tip Buk, lansa-
tã din regiunile separatiste din estul Ucrai-
nei”, precizeazã raportul. “Dezintegrarea
avionului în apropierea frontierei Ucrainei
cu Rusia a fost rezultatul detonãrii unei ra-
chete. Explozia a avut loc în partea stângã
a avionului. A fost o rachetã de tip Buk
9N314M, din seria 9M38”, precizeazã ra-
portul. “Spaþiul aerian al Ucrainei ar fi tre-
buit sã fie închis în acel moment. Dar nici-
una dintre pãrþile implicate nu a recunos-

Raport în cazul prãbuºirii MH17. Avionul a fost
doborât cu o rachetã de fabricaþie ruseascã

Frontex: Peste 710.000 de imigranþi
au pãtruns pe teritoriul UE în 2015

diþiile în care în 2014, au fost înregistraþi
circa 282.000 de imigranþi pe teritoriile sta-
telor membre UE. În septembrie, aproxima-
tiv 170.000 de imigranþi au fost înregistraþi
la frontierele externe ale UE, observându-
se, totuºi o scãdere de la 190.000 când fu-
seserã declaraþi în luna august. “Refugiaþii
sirieni constituie, în continuare, naþionalita-
tea dominantã printre imigranþi”, precizeazã

Frontex într-un comuni-
cat. Însã, existã temeri tot
mai mari cã un nou val de
sirieni se va îndrepta înspre
Europa din cauza amplifi-
cãrii conflictului din þarã.
Insulele greceºti din Marea
Egee, în special insula Les-
bos, continuã sã fie cele
mai afectate de “presiunea
migratorie masivã”, înre-
gistrând 350.000 de imi-
granþi în primele nouã luni
ale anului, potrivit Frontex.
Imigranþii se îndreaptã apoi

cãtre nord, Ungaria detectând peste 204.000
de imigranþi la frontierele sale de la începu-
tul anului ºi pânã în septembrie, de 13 ori
mai mulþi imigranþi decât cei înregistraþi anul
trecut, în aceeaºi perioadã. De asemenea,
se estimeazã cã aproximativ 97.000 de per-
soane au intrat pe teritoriul UE prin Croaþia
în luna septembrie, dupã ce Ungaria ºi-a în-
chis graniþele pentru imigranþii extracomu-
nitari în data de 15 septembrie. Pe de altã
parte, numãrul persoanelor care vor sã ajungã
în Italia, traversând Marea Mediteranã, cele
mai multe provenind din Eritreea, a scãzut.
Doar 12.000 de imigranþi au ajuns pe aceas-
tã cale în septembrie pe teritoriul UE, “din
cauza unei crize în creºtere a bãrcilor în Li-
bia ºi înrãutãþirii condiþiilor meteorologice”,
precizeazã Frontex. În Italia, au sosit apro-
ximativ 129.000 de imigranþi în perioada ia-
nuarie-septembrie 2015. “Este nevoie de
mãsuri urgente, în special pentru Grecia ºi
Italia, pentru a îmbunãtãþi procesul de înre-
gistrare ºi identificare a nou-sosiþilor”, subli-
niazã Leggeri.

cut riscul conflictului militar de la sol”, a
declarat Tjibbe Joustra. “Alte 16 avioane ºi
elicoptere militare fuseserã doborâte în
Ucraina cu câteva sãptãmâni înainte, unele
chiar de la altitudini mai mari”, a spus Jous-
tra. “Statele implicate în conflict trebuie sã
facã mai mult pentru protejarea avioanelor
civile”, a recomandat Joustra, prezentând
concluziile comisiei de anchetã. “Comisia
de anchetã este conºtientã cã aceste con-
cluzii nu rãspund întrebãrii esenþiale: cine
este de vinã pentru prãbuºirea avionului.
Aceasta va fi sarcina investigaþiei penale”,
subliniazã raportul. Avionul de tip Boeing
777 al companiei Malaysia Airlines (MH-
17), care zbura pe ruta Amsterdam - Kuala
Lumpur, s-a prãbuºit pe 17 iulie 2014 în
estul Ucrainei. Cele 298 de persoane aflate
la bord au murit. Raportul analizeazã patru
probleme, ºi anume ce a cauzat dezintegra-
rea avionului în zbor; de ce zbura într-o
regiune de conflict; de ce au fost nevoite
unele rude sã aºtepte patru zile pentru a
primi confirmarea oficialã a morþii celor
apropiaþi aflaþi la bord ºi în ce mãsurã erau

conºtienþi pasagerii ºi membrii echipajului
de ceea ce se întâmpla în ultimele momen-
te. Cu toate acestea, raportul nu precizeazã
cine este vinovat de acest dezastru, întru-
cât Comisia nu are autoritatea sã atribuie
vina, conform reglementãrilor care guver-
neazã anchetele cu privire la prãbuºirea
zborurilor internaþionale. O anchetã penalã
separatã, condusã de olandezi, se desfãºoa-
rã în continuare, iar rezultatele ei urmeazã
sã fie publicate peste mai multe luni. Comi-
sia Olandezã pentru Securitate a prezentat
concluziile mai întâi familiilor ºi rudelor vic-
timelor ºi apoi presei, la baza militarã Gilze-
Rijen. Comisia va prezenta, de asemenea,
pãrþi din avion, aduse din regiunea Doneþk,
aflatã sub controlul separatiºtilor proruºi, ºi
reconstituite. O companie ruseascã de stat
care fabricã rachete afirmã cã ancheta sa
cu privire la prãbuºirea avionului care efec-
tua zborul MH17 contrazice concluziile an-
chetei olandeze. Almaz-Antey a anunþat în
iunie cã o anchetã preliminarã sugereazã cã
avionul a fost doborât de un model de Buk
care nu se mai aflã în servciul armatei ruse.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Incepând cu data de

14.10.2015 S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L. cu sediul în Cra-
iova, str. Calea Bucureºti nr. 51,
demareazã o nouã sesiune de
depunere a cererilor în vederea
inchirierii unui teren în suprafa-
þa de 15 mp, poziþia 36-zona 3,
in Târgul Municipal Craiova
pentru desfãºurarea de activitãþi
comerciale-produse alimentare,
prin negociere directã,  în vede-
rea  închirierii pe o perioadã de
trei ani a terenului, în data de
02.11.2015, ora 12:00. Cererile se
depun pânã la data de
02.11.2015, ora 10:00. Cererile
vor fi însoþite de urmãtoarele do-
cumente: -copie xerox C.U.I.; -
copie xerox act constitutiv/cer-
tificat constatator, rezoluþie; -
copie xerox C.I. ale reprezentan-
þilor legali ai ofertantului; -co-
pie xerox a ultimului bilanþ con-
tabil/declaraþia 200; -Certificat
fiscal eliberat de Direcþia Finan-
þelor Publice (sã nu fie mai vechi
de 30 zile); -Certificat fiscal eli-
berat de la Direcþia Impozite ºi
Taxe Locale (sã fie valabil); -Cer-
tificat constator emis de Oficiul
Registrului Comerþului (sã nu fie
mai vechi de 30 zile). Dupã veri-
ficare actelor tuturor celor care
au depus cerere ºi sunt prezenþi
la data, ora ºi locul solicitat de
Sc Pieþe ºi Târguri Craiova Srl,
se desfãºoarã o negociere di-
rectã cu toþi solicitanþii. Cel care
ofera preþul cel mai mare/mp/
lunã va fi desemnat câºtigato-
rul contractului de închiriere.

Titular Fieroiu Iulian Daniel
anunþã elaborarea primei versiuni
a Planului Urbanistic Zonal pentru
introducere teren în intravilan ºi
parcelarea acestuia în vederea con-
struirii de locuinþe unifamiliale
P+1+M situat în comuna Pieleºti,
T36, P110 corp 2, judeþul Dolj ºi
declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a Pla-
nului Urbanistic Zonal se poate rea-
liza la sediul APM Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei Pie-
leºti. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Primãria Celaru organizeazã in
data de 06.11.2015, ora 14-00, la se-
diul Primãriei Celaru licitaþie publicã
in vederea concesionãrii  unui imo-
bil, cladire fosta Primarie Marotinu
de Sus apartinand domeniului pu-
blic al comunei Celaru în suprafaþã
de 154 mp  cu destinatia activitati de
depozitare produse alimentare pe o
perioada de 10 ani, situat în loc. Ma-
rotinu de Sus, comuna Celaru, ju-
deþul Dolj. Ofertele se depun la re-
gistratura instituþiei pâna la data de
06.11.2015 ora 1330. Alte informaþii su-
plimentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251375509 sau la sediul
Primãriei Celaru.

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. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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.
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OFERTE SERVICIU
World Vision România, or-
ganizaþie neguvernamenta-
lã creºtin - umanitarã, anga-
jeazã Specialist Marketing, 4
ore, în cadrul Biroului zonal
din Craiova. Cerinþe: 1. Stu-
dii Universitare de specialita-
te. 2. Experienþa în strangeri
de fonduri, marketing, iden-
tificare ºi dezvoltare relaþii cu
corporaþii ºi donatori indivi-
duali, cu scopul precis de a
atrage resurse pentru orga-
nizaþie, dezvoltare relaþii cu
potenþiali donatori. 3. Cunoº-
tinþe avansate de limba en-
glezã. Persoanele interesa-
te se pot prezenta la biroul
nostru din Craiova - str.Mir-
ceºti, bl. M5 sc.1 ap.1, pen-
tru a aduce un CV ºi o scri-
soare de intenþie sau pot tri-
mite aceste documente prin
fax la nr.0251/545.646. Data
limitã 23 octombrie 2015.
Telefon: 0251/ 592 815”. Per-
soana de contact – Vasilica
Cîrlugea – 0731 444 783.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.

Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. 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, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã urgent, Ca-
targiu, toate utilitãþile,
45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoicules-
cu HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. + te-
ren 270 m.p. + casã cen-
tralã pe lemne + maga-
zie diverse, zona Catar-
giu Nou. Telefon: 0773/
769.467.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, te-
ren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial ne-
gociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
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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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea în data de 29.10.2015, a unei (1) funcþii contractuale
temporar vacanta respectiv:

1-inspector de specialitate tr. ll, perioada determinatã – Comp.
Arhivã.

Conditii specifice :
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv,

studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã

-vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-probã scrisã la data de 29.10.2015 la sediul Primãriei Mun.

Calafat ora 10,30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la

probã scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5

zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii la Serv. Resurse Umane, tel 0251231424 inter 107.

Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pã-
tul ºi magazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în 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. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 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,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. 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, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, 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 buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calculator
instruire copii, douã roþi
155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelu-
crate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã supra-
pusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.

Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemontatã,
TV color 102 cm, polizor
2500 Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior handi-
cap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
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vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Consiliul Local Urzicuþa
judeþul Dolj, organizeazã
licitaþie deschisã cu stri-
gare în data de 16.11.2015
pentru vânzarea unui
apartament cu 4 camere si-
tuat în comuna Urzicuþa.
Relaþi i  suplimentare la
telefon: 0251/ 317.619.

Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi 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 sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobi-
latã, zona Simplon. Tele-
fon: 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, Cra-
ioviþa Nouã-Nitela, tot con-
fortul, etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.

Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dolju-
lui. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, modes-
tã, fãrã obligaþii. Rog serio-
zitate. Telefon: 0351/
181.202.
Pensionar caut pensiona-
rã pentru convieþuire. Te-
lefon: 0762/728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie ºi
carnet de student elibera-
te de Facultatea de Filo-
sofie Craiova pe numele
MORARU DANIELA NICI-
OLETA. Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu ºi Ilie Jane îºi ex-
primã profundul regret
la decesul doamnei
VELIªCU ANA prima di-
rectoare al liceului 10
(Anghel Saligny). Sin-
cere condoleanþe d.nei
Nirvana.
COMEMORÃRI

Cinstirea Preacuvioa-
sei Parascheva, adau-
gã încã un an la amin-
tirea, veºnic vie  a ce-
lui ce a fost tatã, soþ ºi
fiu, ION PETRE (PUIU)
MIULESCU, fost jude-
cãtor la Curtea de Apel
Craiova. Timpul nu
poate umple golul lã-
sat în sufletele noastre
prin despãrþirea ta! Cei
ce l-au cunoscut, ne
pot fi alãturi, la come-
morarea celor 17 ani
de la trecerea sa în
nefiinþã, astãzi, 14 oc-
tombrie, ora 11.00 în ci-
mitirul Sineasca. Dum-
nezeu sã te odihneas-
cã în pace, PUIU! Florin,
Nicoleta ºi Ecaterina.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liga a III-a – etapa 7
Universitatea II Craiova – Performanþa Ighiu 1-2
A marcat: Stancu.
Universitatea II: L. Popescu – Ghincea, Hreniuc, Cioco-

tealã, Luicã – Iuga, Armãºelu (Gârbiþã 59), Petre (Cãpãþânã
64), L. Scarlat – Stancu (Burlacu 59), Jurj (Peter 78). An-
trenor: Daniel Mogoºanu.

Liga Elitelor U19
Universitatea Craiova – LPS Banatul 2-1
Au marcat: Jurj, Geanimu.
Universitatea: Dicã – Medrea, Ion, Ivan, Drãghici – Cã-

pãþânã, Hodea, Constantin, Rodeanu – Geanimu, Jurj. Au
mai jucat: Staicu, Vlãdoiu, Andrei, Þãrineanu. Antrenor: Victor
Naicu.

Liga Elitelor U17
Universitatea Craiova – InterStar Sibiu 1-1
A marcat: Bãloi.

Cum s-au descurcat speranþeleCum s-au descurcat speranþeleCum s-au descurcat speranþeleCum s-au descurcat speranþeleCum s-au descurcat speranþele
Universitãþii în weekend-ul trecutUniversitãþii în weekend-ul trecutUniversitãþii în weekend-ul trecutUniversitãþii în weekend-ul trecutUniversitãþii în weekend-ul trecut

Excluzând înfrângerea de pe teren propriu a echipei secunde, juniorii Universitãþii au
înregistrat nu mai puþin de ºase victorii ºi o remizã în meciurile disputate în weekend-ul

trecut. Marea performerã a fost echipa de juniori C a clubului din Bãnie, pregãtitã de Nelu
Petriºor, care a trecut cu un halucinant 25-1, în deplasare, de ACS Podari.

Universitatea: Nedeianu – Borþa, Bãloi, Vintilã, Marcov – Þoiu,
Pacionel – Buzan, Bîrzan, Gunie – Marcovic. Au mai jucat:
Cãlãraºu, Gãbureanu, Popescu. Antrenor: Mugur Guºatu.

Juniori B
Universitatea Craiova – CSS Slatina 3-2
Au marcat: Gîrbiþã 2, Nichifor.
Universitatea: Bobonete – Pîrvuleasa, Vadasis, Sima, Do-

bre – Screciu, Stãiculescu, ªerban, Nichifor – Zbona, Gîr-
biþã. Antrenor: Marian Calafeteanu.

Juniori C
ACS Podari – Universitatea Craiova 1-25
Au marcat: Stoicescu 2, Manea 2, Niþuicã 6, Cojocaru,

Pãtulea 3, Pacionel 5, Militaru 5, Baiaram.
Universitatea: Manea – Pãun, Stoicescu, Ionescu, Popa –

Anghel, Manea, Pãtulea, Niþuicã – Pacionel, Militaru. Au mai
jucat: Zdrancotã, Marin, Cojocaru, Baiaram, Drãgãnoiu.
Antrenor: Nelu Petriºor.

Rezultatele complete

Juniori D
Universitatea Craiova – CSS Craiova 4-0
Au marcat: B. Duþã, L. Duþã, Vãduva, Banã.
Universitatea: Stanciu – Buºu, Neicu, Lepãdãtescu, Banã,

B. Duþã, L. Duþã, Vãduva, Capac. Au mai jucat: Zaharia,
Nedelcu, Sârbu, Gãgeatu. Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

Juniori F
CSJ ªtiinþa U Craiova – Universitatea Craiova 0-8
Au marcat: Vancea, Preoteasa 2, Mãgãrea 2, Dumitru 2,

Predescu.

Trofeul Gheorghe Ene
Universitatea Craiova – Oltenia Junior Craiova 4-3
Au marcat: Vancea 2, Dumitru, Mãgãrea.
 Universitatea: Ghiþã – Preoteasa, Predescu, Mãgãrea,

Dumitru, Vancea, Bãloi, Tulitu, Cîrciumaru, Burtã-Verde, Firu,
Ene, Forþan, Cosma. Antrenor: Miticã Barbu.

DIGI SPORT 1
18:15, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Ligii: Concordia – ASA Tg. Mureº,
Dinamo – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
8:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Shanghai, în China: ziua a 3-a /
16:45 – HANDBAL (M) – Liga Na-
þionalã: HC Vaslui – HCM Minaur
Baia Mare / 18:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: CSM Bucureºti –
HCM Roman / 20:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Flensburg
Handewitt – Beºiktaº Jimnastik.

DIGI SPORT 4
1:30, 4:00 – FOTBAL Brazilia –

Serie A: Atletico Mineiro – Inter-
nacional, Fluminense – Sao Paulo.

DOLCE SPORT 1
18:15, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Ligii: Concordia – ASA Tg. Mureº,
Dinamo – CFR Cluj.

Patru medalii în contul Craiovei,
la Naþionalele U18 de Judo

În perioada 9-11 octombrie, la
Ploieºti, a avut loc Campionatul
Naþional Under 18 de Judo, iar re-
prezentanþii noºtri s-au întors aca-
sã cu patru medalii.

Cleonia Rîciu (CS Universita-
tea Craiova) a cucerit medalia de

DOLCE SPORT 2
17:30, 21:45 – VOLEI (M) – Cam-

pionatul European, în Bulgaria ºi
Italia: sferturi de finalã.

EUROSPORT
13:30 – TENIS (F) – Turneul de

la Linz, în Austria / 18:00 – FOT-
BAL (F) – Liga Campioanelor /
20:00 – CICLISM PE PISTÃ – Cam-
pionatul European, la Grenchen, în
Elveþia.

EUROSPORT 2
18:45, 20:30 – BASCHET (M) –

Eurocupa: Zalgiris Vilnius – Beºik-
taº Istanbul, Nijni Novgorod – Ha-
poel Ierusalim / 2:00 – FOTBAL
MLS – SUA/Canada: Toronto FC –
New York Red Bulls.

LOOK PLUS
18:15, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Ligii: Concordia – ASA Tg. Mureº,
Dinamo – CFR Cluj.

aur, la categoria 52 kg, în timp ce
colega sa, Bleaju Theodora, a câº-
tigat bronzul, în cadrul aceleiaºi
categorii. O altã medalie la indivi-
dual a venit din partea lui Rut Ba-
dea, argint la categoria 44 kg.

În competiþia pe echipe, LPS
– CSU Craiova a
cucerit medalia
de bronz, în
componenþa ce-
lor trei menþiona-
te anterior plus a
lui Tania Ene (48
kg), Andreea
Vrejoiu (63 kg),
Alice Nuþã (70
kg) ºi Nicoleta
Veghea (+70 kg).

Duminicã
GRUPA D

Germania – Georgia 2-1
(Muller 50 pen., Kruse 79 / Kankava 53)
Polonia – Irlanda 2-1
(Krychowiak 13, Lewandowski 42 / Walters 16 pen.)
Gibraltar – Scoþia 0-6
(Martin 24, Maloney 39, Fletcher 52, 56, 85, Naismith 90+1)
1. GERMANIA 10 7 1 2 24-9 22
2. POLONIA 10 6 3 1 33-10 21
3. Irlanda 10 5 3 2 19-7 18
4. Scoþia 10 4 3 3 22-12 15
5. Georgia 10 3 0 7 10-16 9
6. Gibraltar 10 0 0 10 2-56 0

GRUPA F
Finlanda – Irlanda N. 1-1
(Arajuuri 87 / Cathcart 31)
I-le Feroe – România 0-3
(Budescu 4, 45+1, Maxim 82)
Grecia – Ungaria 4-3
(Stafylidis 5, Tachtsidis 56, Mitroglou 79, Kone 86 / Lo-

vrencsics 26, Nemeth 54, 75)
1. IRLANDA N. 10 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. I-le Feroe 10 2 0 8 6-17 6
6. Grecia 10 1 3 6 7-14 6

GRUPA I
Serbia – Portugalia 1-2
(Tosic 65 / Nani 5, Moutinho 78)
Armenia – Albania 0-3
(Hovhannisyan 9 aut., Djimsiti 23, Sadiku 76)
1. PORTUGALIA 8 7 0 1 11-5 21
2. ALBANIA 8 4 2 2 10-5 14
3. Danemarca 8 3 3 2 8-5 12
4. Serbia* 8 2 1 5 8-13 4
5. Armenia 8 0 2 6 5-14 2
* - echipã penalizatã cu 3 puncte.

Luni
GRUPA C

Ucraina – Spania 0-1
(Mario Gaspar 21)
Luxemburg – Slovacia 2-4
(Mutsch 61, Gerson 65 pen. / Hamsik 24, 90+1, Nemec 29,

Mak 30)
Belarus – Macedonia 0-0
1. SPANIA 10 9 0 1 23-3 27
2. SLOVACIA 10 7 1 2 17-8 22
3. Ucraina 10 6 1 3 14-4 19
4. Belarus 10 3 2 5 8-14 11
5. Luxemburg 10 1 1 8 6-27 4
6. Macedonia 10 1 1 8 6-18 4

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – FAZA GRUPELOR – RUNDA FINALÃ
GRUPA E

Lituania – Anglia 0-3
(Barkley 29, Arlauskis 35 aut., Oxlade-Chamberlain 62)
Estonia – Elveþia 0-1
(Klavan 90+4 aut.)
San Marino – Slovenia 0-2
(Cesar 54, Pecnik 74)
1. ANGLIA 10 10 0 0 31-3 30
2. ELVEÞIA 10 7 0 3 24-8 21
3. Slovenia 10 5 1 4 18-11 16
4. Estonia 10 3 1 6 4-9 10
5. Lituania 10 3 1 6 7-18 10
6. San Marino 10 0 1 9 1-36 1

GRUPA G
Austria – Liechtenstein 3-0
(Arnautovic 12, Janko 54, 57)
Rusia – Muntenegru 2-0
(Kuzmin 33, Kokorin 37 pen.)
Suedia – Moldova 2-0
(Ibrahimovic 24, Zengin 47)
1. AUSTRIA 10 9 1 0 22-5 28
2. RUSIA 10 6 2 2 21-5 20
3. Suedia 10 5 3 2 15-9 18
4. Muntenegru 10 3 2 5 10-13 11
5. Liechtenstein 10 1 2 7 2-26 5
6. Moldova 10 0 2 8 4-16 2

Marþi dupã închiderea ediþiei
GRUPA A

Turcia – Islanda, Olanda – Cehia, Letonia – Kazahstan.
1. ISLANDA 9 6 2 1 17-5 20
2. CEHIA 9 6 1 2 16-12 19
3. Turcia 9 4 3 2 13-9 15
4. Olanda 9 4 1 4 15-11 13
5. Letonia 9 0 5 4 6-18 5
6. Kazahstan 9 0 2 7 6-18 2

GRUPA B
Belgia – Israel, Cipru – Bosnia, Þara Galilor – Andorra.
1. BELGIA 9 6 2 1 21-4 20
2. ÞARA G. 9 5 3 1 9-4 18
3. Bosnia 9 4 2 3 14-10 14
4. Israel 9 4 1 4 15-11 13
5. Cipru 9 4 0 5 14-14 12
6. Andorra 9 0 0 9 4-34 0

GRUPA H
Italia – Norvegia, Malta – Croaþia, Bulgaria – Azerbaijan.
1. ITALIA 9 6 3 0 14-6 21
2. Norvegia 9 6 1 2 12-8 19
3. Croaþia* 9 5 3 1 19-5 17
4. Bulgaria 9 2 2 5 7-12 8
5. Azerbaijan 9 1 3 5 7-16 6
6. Malta 9 0 2 7 3-15 2
* - echipã penalizatã cu 1 punct.

La turneul final, gãzduit de Franþa, merg primele douã clasate din cele 9 grupe, plus cel mai bun loc trei (cum Ucraina a cedat cu Spania,
cele mai mari ºanse le avea Ungaria, reprezentativa din þara vecinã ºi colega de grupã a României mai putând rata calificarea directã doar
dacã, în Grupa A, Turcia va fi învins Islanda iar Kazahstanul pe Letonia). Celelalte ocupante ale ultimei trepte a podiumului vor susþine
patru meciuri de baraj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la marele bal.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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În ciuda formei bune demonstrate
în Liga I, unde a adunat 13 puncte
din ultimele cinci meciuri, Universi-
tatea Craiova nu a avut niciun jucã-
tor convocat la echipa naþionalã pen-
tru ultimele douã meciuri din preli-
minarii. Totuºi, în aceastã campa-
nie au fost chemaþi la lot portarul
Cristi Bãlgrãdean ºi fundaºul stânga
Bogdan Vãtãjelu, însã niciunul nu a
prins vreun minut pe teren. În cele
8 luni rãmase pânã la startul turneu-
lui final din Franþa vom asista pro-
babil la o “goanã pentru Euro” a ju-
cãtorilor din Liga I, în condiþiile în
care nu sunt multe locuri bãtute în
cuie în reprezentativa lui Tata Puiu,
iar jucãtorii Craiovei au ºi ei ca ob-
iectiv personal pãtrunderea în lotul
de 23. Dintre cei cu ºanse de a prin-
de turneul final, ºanse reale ar avea
portarul Cristi Bãlgrãdean, fundaºul
stânga Bogdan Vãtãjelu, fundaºul
dreapta Andrei Dumitraº, mijlocaºul
Alex Mateiu ºi atacantul Andrei Ivan.
Evident, dincolo de evoluþiile lor, va
conta ºi parcursul din campionat al
ªtiinþei, intrarea în play-off fiind obli-
gatorie pentru ca alb-albaºtrii sã fie
luaþi în calcul. Cãpitanul Craiovei,
Bãlgrãdean (27 de ani) are o concu-
renþã acerbã pe postul de portar,
Tãtãruºanu fiind lider cu Fiorentina
în Serie A, Pantilimon este titular în
Premiere League, la Sunderland, iar
Silviu Lung junior este pr primul loc
în Liga I cu Astra. Olteanul de la
Giurgiu pare cel mai “expus” con-
curenþei cu Bãlgrãdean, care este
antrenat la Universitatea  tocmai de
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Bãlgrãdean, Dumitraº, Mateiu, Vãtãjelu ºi Ivan sunt cei

cinci alb-albaºtri care vor sã prindã lotul de 23 al
României pentru turneul final din vara viitoare

tatãl lui Silvicã, fostul internaþional
Silviu Lung. Dumitraº (27 de ani)
poate profita de absenþa soluþiilor pe
postul de fundaº dreapta în Româ-
nia pentru a-ºi procura un bilet de
Euro. Mãþel a jucat ºi nu prea la Dina-
mo Zagreb, Papp este gafeur de
serviciu la Steaua, iar Sãpunaru
abia a revenit pe teren, fiind folo-
sit la Pandurii pe un alt post, la în-
chidere. Golgheterul din acest se-
zon al Craiovei, Bogdan  Vãtãjelu,
a fost în vederile lui Iordãnescu
ca rezervã pentru Raþ, dar recent
olteanul a fost depãºit în preferin-
þele selecþionerului de dinamovis-
tul Steliano Filip, în condiþiile în
care Sepsi nu joacã la Nurnberg.
Alex Mateiu (26 de ani) este pro-
babil cel mai bun alb-albastru din
actuala stagiune, dar nici el n-a fost
chemat la naþionalã. Mateiu are o
selecþie de acum un an ºi jumãta-
te, de pe vremea lui Piþurcã. Con-
curenþii lui Mateiu ar fi: Hoban, Pin-
tilii ºi Prepeliþã, toþi având peste 30
de ani. O altã propunere a Univer-
sitãþii pentru lotul de Euro ar fi
Andrei Ivan. Cu douã goluri mar-
cate în acest sezon, jucãtorul de
18 ani a fost printre cei mai buni
jucãtori ai ªtiinþei în ultimele run-
de, el evoluând atât ca mijlocaº de
bandã, dar ºi ca atacant. Ivan ºi
colegul sãu de la naþionala de tine-
ret, Puºcaº, sunt variantele ofen-
sive de la naþionala de tineret pen-
tru strategia vehiculatã de Anghel
Iordãnescu, de a aduce sânge
proaspãt printre tricolori.
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