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Premierul vrea sã fie verificate
informaþiile privind facturarea
în avans a consumului de gaze

Premierul Victor Ponta a cerut, ieri,
sã se solicite Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE) verificarea informaþiilor po-
trivit cãrora anumiþi furnizori de gaze
procedeazã la facturarea în avans.
“Vreau sã vã rog sã solicitaþi celor de
la ANRE, nu sunt în subordinea noas-
trã, ci a Parlamentului, sã verifice –
existã niºte informaþii privind factu-
rarea în avans a consumului de gaze.
Cred cã nu e corect sã ceri bani îna-
inte de la oameni, ci dupã ce consu-
mã cantitatea respectivã. Sã vedem
dacã se încadreazã în prevederile le-
gale ºi în practica europeanã”, a trans-
mis prim-ministrul, la începutul ºedin-
þei Guvernului.

Asociaþia Front: MS susþine
introducerea orelor
de educaþie sexualã în ºcoli

Ministerul Sãnãtãþii transmite,
într-un document oficial, faptul cã
susþine introducerea educaþiei sexua-
le ca disciplinã obligatorie în curri-
cula ºcolarã ºi elaborarea unui plan
strategic pentru educaþie sexualã în
ºcoli, ca rãspuns la apelul de urgen-
þã lansat în urmã cu douã sãptãmâni
de peste 60 de organizaþii neguver-
namentale, susþine Asociaþia Front
într-un comunicat remis Agerpres.
“Ministerul Sãnãtãþii a comunicat
reprezentanþilor ONG-urilor faptul cã
apreciazã implicarea societãþii civile
în asigurarea unui cadru adecvat edu-
caþiei copiilor ºi asigurarea accesu-
lui copiilor la informaþii cu privire la
educaþie sexualã, mai ales în contex-
tul actual în care România are una
din cele mai crescute rate a natalitãþii
din Europa în rândul fetelor cu vâr-
sta sub 15 ani”, susþin reprezentanþii
asociaþiei. La sfârºitul lunii septem-
brie, a fost lansat un apel de urgenþã
pentru educaþie sexualã în ºcoli la ini-
þiativa Coaliþiei pentru Egalitate de
Gen (10 organizaþii neguvernamen-
tale) ºi a Asociaþiei Sexul versus Bar-
za, apel susþinut de alte 56 de organi-
zaþii neguvernamentale, printre care
Consiliul Naþional al Elevilor, Consi-
liul Tineretului din România ºi Alian-
þa Naþionalã a Organizaþiilor Studen-
þeºti din România.

Preºedintele Klaus Iohannis va participa,
astãzi ºi mâine, la reuniunea Consiliului Euro-
pean de toamnã de la Bruxelles, unde se va
discuta despre migraþie, ºeful statului precizând
cã România este solidarã cu celelalte state
membre UE în acest caz.

“Este foarte clar cã acest fenomen a dus la
situaþii complicate. În interiorul UE a dus la
situaþii tensionate, dar suntem pe calea cea bunã

Adjunctul ºefului Poliþiei Capita-
lei, Roberto Ababei, a fost dus la Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA), ieri, fiind suspectat cã a luat
mitã 10.000 de euro de la adminis-
tratorii unei firme care fusese con-
trolatã, promiþând cã va interveni în
sprijinul acestora la poliþiºti de la
Economic, potrivit unor surse judi-
ciare. Sursele citate au declarat, pen-
tru Mediafax, cã adjunctul ºefului
Poliþiei Capitalei, comisarul-ºef Ro-
berto ªtefan Ababei, a ajuns la se-
diul DNA însoþit de anchetatori, fi-
ind citat pentru a fi audiat într-un
dosar în care este suspectat de tra-
fic de influenþã.

Biroul Permanent al Senatului a
stabilit, ieri, ca legea votului prin co-
respondenþã sã fie transmisã tutu-
ror senatorilor, aceºtia având posi-
bilitatea sã aducã amendamente la
proiectul de lege propus de AEP
pânã luni, la ora 10.00, a declarat
preºedintele Senatului, Cãlin Popes-
cu Tãriceanu. “În ºedinþa Biroului
Permanent convocat în mod special
pentru rezolvarea acestei chestiuni,
am hotãrât sã trimitem proiectul de
lege tuturor senatorilor ºi am stabi-
lit, pânã luni, la ora 10.00, termenul
de depunere al amendamentelor”, a
declarat Tãriceanu.

Preºedintele Senatului a afirmat
cã raportul Comisiei de Cod electo-
ral privind legea votului prin cores-
pondenþã ar putea sã fie transmis
Biroului Permanent al Senatului tot
luni, astfel încât membrii BP sã îl
poatã discuta în ºedinþa programa-
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Guvernul a decis, ieri, printr-o
Hotãrâre, cã mai multe categorii de
documente elaborate de MAI ºi de
instituþiile din subordine vor fi de-
clasificate sau vor fi trecute în altã
clasã ori nivel de secretizare, infor-
meazã Biroul de presã al Executivu-
lui. Potrivit sursei citate, declasifica-
rea unor informaþii clasificate secre-
te de stat sau trecerea altor informa-
þii secrete de stat la un nivel inferior
de secretizare ori în clasa secretelor
de serviciu are scopul sã asigure o
protecþie juridicã corespunzãtoare
conþinutului real, în raport cu actua-
lele reglementãri în domeniul securi-
tãþii naþionale.

Totodatã, se are în vedere dimi-
nuarea volumului mare de documen-
te clasificate care fac obiectul fon-
dului arhivistic al MAI emise ante-
rior datei de 01.01.1990, cât ºi ulterior
acesteia. “Volumul documentelor fi-
ind redus, mãsurile de securitate pen-
tru asigurarea protecþiei acestora s-
ar limita ºi concentra doar pentru ace-
le documente menþinute în clase ºi
nivele de secretizare. Prin trecerea
informaþiilor clasificate la un nivel
inferior se diminueazã inclusiv cos-

turile privind securitatea ºi protecþia
fizicã a acestora”, explicã Guvernul.

Actul normativ conþine trei cate-
gorii de documente. Prima conþine
“informaþii clasificate a cãror dezvã-
luire nu mai poate prejudicia securi-
tatea naþionalã, apãrarea þãrii, ordi-
nea publicã ori interesele persoane-
lor de drept public sãu privat deþinã-
toare”, între acestea regãsindu-se
“informãri situaþii statistice, note ra-
port, analize/sinteze, planuri de mun-
cã, de acþiune, de activitate, adrese
de corespondenþã cu alte entitãþi, fiºe
de post, ordine de instrucþiuni ale
ministrului afacerilor interne, dispo-
ziþii ale secretarilor/subsecretarilor de
stat secretarului general, cu excepþia
celor care prevãd organizarea ºi des-
fãºurarea activitãþilor informativ-
operative”.

Din a doua categorie fac parte “in-
formaþii clasificate secrete de stat
care trec în clasa secrete de servi-
ciu”, ca exemple fiind date “infor-
maþii clasificate secrete de stat, ni-
velul strict secret de importanþã de-
osebitã, emise anterior datei de
31.12.1989, cuprinse în urmãtoarele
secþiuni: planul conducerii mobili-

zãrii ºi planul acþiunii mobilizãrii”.
“Tot din aceastã categorie fac par-
te informaþii clasificate secrete de
stat, nivelul strict secret, emise an-
terior datei de 31.12.1989 cuprinse
în: planul constituirii ºi pregãtirii de
luptã, planurile de pazã ºi apãrare
ale obiectivelor de importanþã deo-
sebitã, ordine ºi dispoziþii de linie
referitoare la planul de mobilizare,
corespondenþã ºi documente refe-
ritoare la planul de mobilizare”, adau-
gã Guvernul.

A treia categorie include informa-
þii clasificate secrete de stat care trec
la un nivel inferior. Dintre aceste do-
cumente, Executivul le menþioneazã
pe cele emise de Arhivele Naþionale,
respectiv “informaþii clasificate se-
crete de stat, nivel strict secret de
importanþã deosebitã: ordine ºi dis-
poziþii, corespondenþã privind apro-
barea/modificarea planurilor de mo-
bilizare, ridicare în trepte a capacitã-
þii de acþiune emise în perioada
01.01.1990 – 31.12.2007”.

Preºedintele Iohannis va participa la reuniunea Consiliului
European, în care se va discuta despre migraþie

de a gãsi soluþii. (...) Dacã vorbim despre
migraþie, cred cã punctul de vedere al României
este foarte bine cunoscut, însã vreau sã repet un
lucru foarte important: România este ºi doreºte
sã fie în continuare parte a soluþiei, este solidarã
cu celelalte þãri ale UE, abordãrile noastre se
bazeazã întotdeauna pe solidaritate ºi responsa-
bilitate. Vom fi în continuare alãturi de celelalte
state membre ºi vom contribui la soluþii”, a

declarat preºedintele Klaus Iohannis, ieri, într-o
conferinþã de presã la Palatul Cotroceni.

El a spus cã la Consiliu se vor discuta
anumite aspecte ale migraþiei, care þin de
securitatea frontierelor exterioare ale UE,
chestiuni legate de þãrile de provenienþã ºi cum
pot fi ele ajutate, precum ºi despre þãrile de
tranzit ºi cum se poate ajunge la concluzii
comune cu acestea.

Senatorii pot depune amendamente la legea votului
prin corespondenþã pânã sãptãmâna viitoare

Adjunctul Poliþiei Capitalei, Roberto Ababei, dus
la DNA, fiind suspectat cã a luat mitã 10.000 euro

tã pentru ora 13.00. Tãriceanu a mai
afirmat cã se doreºte respectarea
angajamentului asumat de coaliþia
de guvernare de a adopta în Parla-
ment legea votului prin corespon-
denþã, “astfel încât votul pentru
alegerile viitoare din anul 2016 sã
se facã în aºa manierã încât sã per-
mitã tuturor românilor din strãinã-
tate sã voteze neîngrãdit”.

Cãlin Popescu Tãriceanu a re-
luat o parte din observaþiile fãcu-
te cu o zi înainte pe tema votului

prin corespondenþã, în calitate de
copreºedinte ALDE, afirmând cã
“modalitatea de vot prin corespon-
denþã este una complicatã, birocra-
ticã, greoaie”. “Modalitatea de vot
prin corespondenþã este una com-
plicatã, birocraticã, greoaie ºi su-
gerez, o sã fac în acest sens o dis-
cuþie cu colegii din ALDE, sã fa-
cem o propunere de amendare a le-
gii pentru o procedurã mai simplã,
mai simplificatã, în baza cãreia, fo-
losind modelul german, cetãþenii
români din strãinãtate care vor sã
voteze se duc, se înregistreazã la
ambasadã sau la consulat, în aºa
fel încât autoritãþile sã poatã redi-
mensiona secþiile de votare în func-
þie de numãrul celor care s-au în-
scris pentru vot ºi nu au altã pro-
cedurã de fãcut decât sã vinã în ziua
votului ºi sã îºi exercite dreptul con-
stituþional”, a reiterat Tãriceanu.

Potrivit surselor citate, Roberto
Ababei ar fi primit, în perioada iulie-
august, aproximativ 10.000 de euro
de la doi administratori ai unei firme
care fuseserã controlaþi de poliþiºti
de la Economic. Ababei le-ar fi pro-
mis administratorilor cã va interveni
în sprijinul lor la poliþiºti de la Eco-
nomic.

Roberto Ababei este director ge-
neral adjunct al Poliþiei Capitalei din
6 februarie 2013, anterior acesta fi-
ind, din aprilie 2010, ºeful Poliþiei Sec-
torului 2. În perioada noiembrie 2009
– aprilie 2010, Ababei a fost împuter-
nicit la comanda Poliþiei Sectorului 2,
iar din 2005 pânã în noiembrie 2009, a

condus Secþia 8 Poliþie, anterior
fiind, timp de un an, adjunctul
ºefului Secþiei 8.

Potrivit ultimei declaraþii de
avere, din 2014, Roberto Ababei
are doar un autoturism Audi A6
fabricat în 2009, fãrã a deþine te-
renuri sau imobile. În schimb,
acesta a menþionat în declaraþia
de avere trei credite – unul în
valoare de 86.800 de franci elve-
þieni, scadent în 2022 ºi douã îm-
prumuturi la Casa de Ajutor Re-
ciproc (CAR), în valoare de
24.000 de lei fiecare, care trebuie
achitate pânã în anul 2015. În
acelaºi timp, Ababei a obþinut un
venit anual, din salariu, de
88.324 de lei.
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Cel de-al treilea tronson se gã-
seºte chiar în zona cimitirului Si-
neasca de unde provine ºi cel mai
greu miros. În lunile de varã, din
cauza temperaturilor ridicate, ae-
rul devenea greu de suportat, spre
disperarea locatarilor din zonã care
erau nevoiþi sã se baricadeze, la
propriu, în case. „Am estimat cã

Canalul Corniþoiu va fi casetat pânã în primãvarãCanalul Corniþoiu va fi casetat pânã în primãvarãCanalul Corniþoiu va fi casetat pânã în primãvarãCanalul Corniþoiu va fi casetat pânã în primãvarãCanalul Corniþoiu va fi casetat pânã în primãvarã
Cel de-al treilea, ºi ultimul, tronson al canalu-

lui Corniþoiu va fi casetat pânã la sfârºitul pri-
mãverii viitoare. Când vor fi terminate toate lu-
crãrile, blocurile care se gãsesc în zona cimitiru-
lui Sineasca vor scãpa, în sfârºit, de mirosul urât
care îi terorizeazã pe locatari de ani buni. Întrea-

ga investiþie a fost fãcutã cu bani de la bugetul
local, costurile pentru acoperirea lungimii de 770
de metri de canal ridicându-se la 6 milioane de
lei, respectiv 1,4 milioane de euro. O sumã de
178.800 de euro a fost decontatã în contul expro-
prierilor de terenuri care s-au fãcut.

terminãm lucrarea canalului pânã
la sfârºitul acestui an, dar pentru
tronsonul III a trebuit sã efectuãm
exproprieri de terenuri ºi am avut
ºi o contestaþie la licitaþie, soluþio-
natã de CNSC în favoarea Primã-
riei Craiova. Oricum, aºa cum am
promis, Canalul Corniþoiu se va
construi în mandatul meu, deºi a

fost promis de toþi primarii de dupã
revoluþie. O investiþie de peste 2
milioane de euro, care va duce la
eliminarea mirosului neplãcut dintr-
un întreg cartier”, a anunþat, însã,
primarul Lia Olguþa Vasilescu.

O licitaþie care dureazã
din luna mai

Tronsonul a fost scos la licita-
þie în luna mai a acestui an ºi a
fost adjudecat de SC Recon SA,
care a realizat ºi celelalte douã
tronsoane ale canalului. Potrivit
autoritãþilor locale, Primãria nu a
putut sã semneze contractul de
lucrãri imediat deoarece rezulta-
tul licitaþiei a fost contestat de o
firmã care nu s-a regãsit printre
câºtigãtori, respectiv de cãtre aso-
cierea de firme Gecorom SA – SC
Ispe SA. Consiliul Naþional de
Soluþionare a Contestaþiilor i-a
respins însã contestaþia. Norocul
autoritãþilor a fost cã firma con-
testatoare nu a mers mai departe
în instanþã, astfel cã s-a pierdut
doar o lunã cu adjudecarea aces-
tei licitaþii. Potrivit municipalitãþii,

contractul de execuþie a fost sem-
nat ºi lucrãrile ar urma sã înceapã
în scurt timp pentru a putea fi ter-
minate la sfârºitul primãverii.

O investiþie de 6 milioane de lei
Casetarea celorlalte douã tron-

soane ale canalului Corniþoiu a fost
realizatã în cursul acestei veri. In-
vestiþia a fost finanþatã în totalitate
din fonduri de la bugetul local, va-
loarea contractului pentru cele
douã segmente ridicându-se la pes-
te 4,1 milioane de lei. Lucrãrile au
fost executate de asocierea de fir-
me Recon – Civilcad, care a avut
un termen de 4 luni de la primirea

ordinului de începere ca sã termi-
ne lucrãrile. În ceea ce priveºte
costurile, casetarea celor douã
tronsoane a fost mai scumpã aco-
lo deoarece autoritãþile au fost ne-
voite sã exproprieze câteva parce-
le de teren pe care s-a fãcut inter-
venþia. Astfel, dintr-un total de 6
milioane de lei, cât a costat tot pro-
iectul pentru canalul Corniþoiu,
despãgubirile acordate au fost în
sumã de aproape 800.000 de lei,
respectiv 178.800 euro. Beneficia-
rul acestei sume a fost societatea
Longevity SRL.

LAURA MOÞÎRLICHE

Executivul va promova o mo-
dificare legislativã prin care Con-
siliile locale care au nevoie de
ajutoare financiare pentru încãl-
zire vor putea sã se împrumute
de la Trezoreria statului, sumele
respective urmând sã fie retur-
nate într-o perioadã sustenabilã
de timp, a anunþat premierul Vic-
tor Ponta.

“Împreunã cu Ministerul Finan-
þelor, o sã avem o modificare le-
gislativã prin care toate oraºele care
au nevoie de sprijin pentru încãlzi-

Guvernul vrea ca oraºele care auGuvernul vrea ca oraºele care auGuvernul vrea ca oraºele care auGuvernul vrea ca oraºele care auGuvernul vrea ca oraºele care au
nevoie de sprijin pentru încãlzire sã senevoie de sprijin pentru încãlzire sã senevoie de sprijin pentru încãlzire sã senevoie de sprijin pentru încãlzire sã senevoie de sprijin pentru încãlzire sã se

poatã împrumuta la Tpoatã împrumuta la Tpoatã împrumuta la Tpoatã împrumuta la Tpoatã împrumuta la Trezorerierezorerierezorerierezorerierezorerie
re – nu le dãm noi aºa cadou, ci
vor putea sã se împrumute din
Trezorerie, sã treacã peste iarnã ºi,
sigur, sã dea înapoi creditul într-o
perioadã sustenabilã de timp – cã
e Bucureºti, cã e Galaþi, cã Arad,
cã e altcineva, transparent, egal
pentru toþi, sã nu se spunã cã dãm
la unul cã e de la un partid, la altul
nu dãm cã e de alt partid, absolut
toate Consiliile locale sau Consiliul
general pot sã facã solicitare, pri-
mesc împumutul ºi-l restituie într-
o perioadã de timp”, a declarat

prim-ministrul Victor Ponta, ieri, în
debutul ºedinþei sãptãmânale a Exe-
cutivului.

Ponta a precizat cã aceasta este
“soluþia corectã” ca sã nu existe
suspiciuni în privinþa transparen-
þei, adãugând cã, în acest fel, Con-
siliile locale pot fi stimulate sã facã
investiþii în sistemul termic.

“Asta este soluþia corectã ºi
cred cã este ºi un stimulent sã-ºi
facã investiþiile în sistemul termic,
cã aºa, dacã le dãm pomanã în fie-
care an, n-o sã facã niciodatã nicio

investiþie, cam cum se întâmpla
la Drobeta-Turnu Severin, unde
dacã le dãm în fiecare an atunci
nu fac nimic, aceastã problemã nu

o mai tãrãgãnãm de ani de zile, ci
o rezolvãm cum s-a rezolvat în
foarte multe oraºe”, a arãtat Pon-
ta. (Mediafax)

Astãzi sunt instituite restricþii rutiere
pe câteva strãzi care merg spre cartierul
Bariera Vâlcii. Una dintre acestea este
strada „Fraþii Goleºti”, sensul dinspre
Centru cãtre Bariera Vâlcii, pe sectorul
cuprins între intersecþia cu bulevardul
„Carol I” ºi intersecþia cu bulevardul
„Dacia”. Pe acest sector va fi permis

Restricþii rutiere pebulevardul „Dacia”
ºi strada „Fraþii Goleºti”

accesul doar pentru riverani ºi pentru
eventualele situaþii de urgenþã.

Tot astãzi este restricþionatã circulaþia ºi
pe bulevardul „Dacia”, în zona intersecþiei
cu strada „Bariera Vâlcii”, pe cele douã benzi
destinate sensului de mers dinspre Garã cã-
tre Craioviþa Nouã, printr-o semnalizare co-
respunzãtoare circulaþia urmând sã se des-
fãºoare în ambele sensuri pe partea rãmasã
liberã.

De asemenea, sensul giratoriu provizoriu
de circulaþie, amplasat în intersecþia bule-
vardului „Dacia” cu strada „Fraþii Goleºti”
ºi cu strada „Bariera Vâlcii” va fi mutat în
intersecþia bulevardelor „Dacia” ºi „Carol”.

Restricþii sunt instituite în vederea exe-
cutãrii reþelei de canalizare apã menajerã de
pe strada „Fraþii Goleºti”, care va prelua
canalizarea de pe strada „Bariera Vâlcii”.

LAURA MOÞÎRLICHE

La ultima ºedinþã ordinarã a Consiliului
Local Municipal Craiova s-a stabilit ºi lista cu
reprezentanþii – consilieri locali – în Consiliile
de Administraþie ale instituþiilor de învãþãmânt
ºcolar preuniversitar, iar de ieri Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a luat act de ho-
tãrâre, aceasta apãrând, de acum, cu
„literã de lege”. Astfel, cei mai mulþi
aleºi locali, câte trei, vor face parte din
C.A. ale colegiilor naþionale ºi liceelor
(un total de 24 de entitãþi de acestfel,
cu personalitate juridicã).Pe treapta
imediat urmãtoare se aflã 17 ºcoli
gimnaziale, care vor avea, fiecare,
câte doi emisari ai C. L. Craiova, iar
21 de grãdiniþe vor avea câte un re-
prezentant al legislativului local. De
asemenea, Palatul Copiilor ºi Centrul
de Excelenþã vor beneficia de votul
în C.A. al câte unui ales local, în timp

S-au stabilit aleºii locali în Consiliile
de Administraþie din ºcoli ºi grãdiniþe

ce la ºapte unitãþi ºcolare de drept privat –
cinci grãdiniþe, o ºcoalã primarã ºi una gim-
nazialã – Consiliul Local Municipal Craio-
va va avea câte un reprezentant.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au coordonat cerce-
tãrile în cauzã, s-a stabilit cã,
în noaptea de duminicã spre
luni, cam pe la miezul nopþii,
între Constantin Andrei Gheo-
nea, de 24 de ani, din Moþãþei,ºi
Petricã Marin Dobre, de 28 de
ani, din aceeaºi localitate, a iz-
bucnit un conflict. Cei doi s-au
apucat la ceartã în barul în care
se aflau ºi dupã un schimb de
replici, Dobre l-a luat la pumni
pe Gheonea, lovindu-l în spe-
cial în zona feþei.

Ca sã scape, tânãrul de 24 de
ani a fugit afarã ºi s-a refugiat
în autoturismul unui prieten. Pe-
tricã Marin Dobre a ieºit ºi el ºi

Poliþiºti specializaþi în investigaþii
criminale din cadrul IPJ Dolj au
organizat, marþi, o acþiune pentru
identificarea, depistarea ºi prinde-
rea persoanelor urmãrite în teme-
iul legii. În cadrul activitãþilor spe-
cifice desfãºurate, poliþiºti din ca-
drul Serviciului de Investigaþii Cri-
minale l-au depistat pe Ionuþ Ale-
xandru Ion, de 27 de ani, din mu-
nicipiul Craiova, pe numele cãruia
autoritãþile americane au emis o
cerere de extrãdare în baza man-
datului de arestare emis de Tribu-
nalul Districtual al S.U.A pentru
sãvârºirea infracþiunilor de parti-
cipare la organizaþii corupte ºi in-
fluenþate de activitãþi de racket,
precum ºi conspiraþie la participa-
re în organizaþii corupte ºi influ-
enþate de activitãþi de racket.

„Persoana în cauzã a fost pre-
zentatã Parchetului de pe lângã Cur-

Craiovean dat în urmãrire pentru infracþiuni
comise în SUA prins ºi plasat sub control judiciar

tea de Apel Craiova care i-a emis
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore,
urmând sã fie prezentatã Curþii de
Apel Craiova în vederea emiterii
mandatului de arestare ºi demarãrii
procedurilor de extrãdare”, ne-a
declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Numai cã, ieri, judecãtorii Cur-
þii de Apel Craiova au respins pro-
punerea de arestare preventivã a
tânãrului, dispunând faþã de aces-
ta mãsura controlului judiciar pe o
perioadã de 30 de zile, timp în care
trebuie sã respecte o serie de obli-
gaþii: „Respinge propunerea. Dis-
pune luarea mãsurii preventive a
controlului judiciar faþã de persoa-
na extrãdabilã ION ALEXANDRU
IONUÞ pe o perioadã de 30 zile
începând cu data de 14 octombrie
2015 pânã la data de 12 noiem-
brie 2015, inclusiv. Pe timpul cât

persoana extrãdabilã se aflã sub
control judiciar trebuie sã respec-
te urmãtoarele obligaþii: sã nu
depãºeascã limitele teritoriale ale
Municipiului Craiova, jud. Dolj,
fãrã încuviinþarea prealabilã a
instanþei, sã se prezinte la organul
de urmãrire penalã, la judecãto-
rul de camerã preliminarã sau la
instanþa de judecatã ori de câte ori
este chemat; sã informeze de în-
datã organul judiciar care a dis-
pus mãsura sau în faþa cãruia se
aflã cauza cu privire la schimba-
rea locuinþei; sã se prezinte la or-
ganul de poliþie desemnat cu su-
pravegherea, respectiv Poliþia
Municipiului Craiova, conform
programului de supraveghere în-
tocmit de organul de poliþie sau
ori de câte ori este chemat; sã nu
deþinã, sa nu foloseascã ºi sã nu
poarte arme;  sã nu acceseze în

niciun fel sistemele informatice de
tip internet”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 

Judecãtorii au stabilit termen pe

21 octombrie 2015, pentru când
se vor solicita relaþii la DIICOT –
Structura Centralã cu privire la
acuzaþiile care i se aduc în SUA.

I-a tãiat gâtul cu sabiaI-a tãiat gâtul cu sabiaI-a tãiat gâtul cu sabiaI-a tãiat gâtul cu sabiaI-a tãiat gâtul cu sabia
Un tânãr de 28 de ani din comuna Moþãþei a fost arestat pre-

ventiv pentru 30 de zile, în cursul zilei de marþi, dupã ce a fost
la un pas sã bage în pãmânt un alt tânãr, de 24 de ani, din ace-
eaºi localitate. Autorul i-a tãiat gâtul victimei cu o sabie, dupã
un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool, într-un bar
din localitate. Medicii legiºti au stabilit cã victima are nevoie
de 80 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare ºi cã leziu-
nile suferite i-au pus viaþa în primejdie.

a tãiat anvelopele maºinii în care
era celãlalt tânãr. Gheonea ºi-a
sunat tatãl, sã vinã sã-l ia ºi au
pornit amândoi pe jos, numai cã
o maºinã i-a ajuns din urmã ºi a
coborât Dobre, înarmat cu o sa-
bie, cu care l-a lovit pe Con-
stantin Andrei Gheonea la gât.
Victima a fost transportatã de
urgenþã la spital, lucru ce i-a
salvat viaþa, întrucât rana sufe-
ritã, o plagã de 13-15 cm, în
zona latero-cervicalã stângã, a
fost extrem de gravã. Dupã ce
a fost stabilizatã, victima a fost
examinatã ºi de medicii legiºti
care au stabilit cã are nevoie de
80 de zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare ºi cã i-a fost
pusã viaþa în primejdie.

În cursul zilei de
luni autorul, Petricã
Marin Dobre, a fost
reþinut pentru 24 de
ore, în baza ordo-
nanþei de reþinere
emisã de procurorul
de caz de la Parche-
tul de pe lângã Tri-
bunalul  Dol j ,  iar
marþi, 13 octombrie
a.c., a fost arestat
preventiv pentru 30
de zile pentru comi-
terea infracþiunii de tentativã de
omor: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului Dobre
Petricã Marin pe o duratã de

30 zile începând cu
data de 13.10.2015
ºi pânã la data de
11.11.2015 inclusiv.
În  baza ar t .  275
alin. 3 C. proc. pen.,
cheltuielile judiciare
avansate de stat rã-
mân în sarcina aces-
tuia. Cu drept de con-
testaþie în termen de
48 ore . Pronunþatã
în ºedinþa din Came-
ra de Consiliu, azi
13 octombrie 2015”,
se aratã în hotãrârea
Tribunalului. Tânãrul
a ºi formulat conte-
staþie, care se va ju-
deca la  Curtea  de
Apel Craiova.

ªi-a ucis mama dupã ce
a bãut... „tulburel”

ªi tot  luni,  13 octombrie
a.c., seara, echipa operativã de
cercetare condusã de un pro-
curor criminalist din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj a fost solicitatã la un
alt eveniment, petrecut în co-
muna doljeanã Robãneºti. Din
cercetãrile efectuate de oame-
nii legii s-a stabilit cã Marius
Niþu, de 49 de ani, dupã ce a
consumat din plin „tulburel”, la
locuinþa mamei sale, Margare-
ta Niþu, de 66 de ani, a înce-
put sã se certe cu ea, a pus
mâna pe un cuþit din bucãtãrie
ºi i-a aplicat mai multe lovituri
în zona toracicã, una dintre ele
fiind direct în inima victimei,
pentru cã medicii de pe ambu-
lanþa sositã la faþa locului n-au
mai putut face nimic. Bãrbatul
a fost adus la sediul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,

a fost audiat, ºi-a recunoscut
fapta, dând vina pe vinul nou,
care „l-a luat de cap”, fiind re-
þinut pentru 24 de ore.

Asearã a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj care i-a emis
mandat de arestare preventivã
pentru 30 de zile: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventiva a inculpa-
tului Niþu Marius pe o perioa-
dã de 30 de zile, începând de
la data de 14.10.2015, pânã la
data de 12.11.2015, inclusiv.
Cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului, din care suma
de 130 lei reprezentând onora-
riu avocat oficiu, va fi viratã
din fondurile Ministerului Jus-
tiþiei în contul Baroului de Avo-
caþi Dolj. Cu contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de  Consi l iu  de  la
14.10.2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.



joi, 15 octombrie 2015 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Pentru prima datã dupã 25 de
ani, România a reuºit sã promo-
veze o legislaþie aferentã sistemu-
lui de irigaþii naþional. Drumul a
fost foarte anevoios. Recent, se-
cretarul de stat în Ministerul Agri-
culturii, George Turtoi, atrãgea
atenþia cã, dacã nu se va adopta,
cât mai curând, Legea irigaþiilor,
prin intermediul cãreia sã se mo-
dernizeze infrastructura principalã
de irigaþii, atunci investiþiile în cea
secundara puteau fi considerate
neeligibile de cãtre Bruxelles. În
urmã cu douã sãptãmâni, proiec-
tul privind alocarea unui miliard de
euro, pentru urmãtorii cinci ani,
în vederea modernizãrii infrastruc-

Legea irigaþiilorLegea irigaþiilorLegea irigaþiilorLegea irigaþiilorLegea irigaþiilor
instituieinstituieinstituieinstituieinstituie
abonamentul lunarabonamentul lunarabonamentul lunarabonamentul lunarabonamentul lunar

Deºi, în urmã cu douã sãptãmâni, proiectul pri-
vind modernizarea infrastructurii principale de iri-
gaþii nu a întrunit numãrul necesar de voturi pen-
tru o lege organica, fiind astfel respins, iatã cã,
acum, avem o aºa-zisã lege a irigaþiilor. Neadop-
tarea ei ar fi produs sistarea investiþiilor în infras-
tructura secundarã de irigaþii, întrucât ar fi fost
considerate neeligibile de Bruxelles. Prin noua re-
glementare se instituie un abonament pentru utili-
zatori, de circa 20 de lei pe hectar.

turii principale de irigaþii, nu a reu-
ºit sã întruneascã numãrul nece-
sar de voturi pentru o lege orga-
nica, fiind astfel respins.

Abonament obligatoriu
de circa 20 de lei la hectar

 Noua reglementare a adus ºi in-
troducerea unui abonament pentru
utilizatorii. „Cea mai importantã pre-
vedere se referã la introducerea unui
abonament pentru utilizatorii, pro-
prietarii de terenuri, atât pentru zona
de irigaþii, cât ºi pentru cea de de-
secare. Fermierii vor plãti acest abo-
nament în mod obligatoriu, ºi când
plouã ºi când nu, însã, pe lângã asta,

îi va asigura pe dânºii cã nu mai au
un cost foarte mare la apã ºi ener-
gie. Apa vine cãtre infrastructura
secundarã doar pe baza acelui abo-
nament. Fãrã alte costuri suplimen-
tare. Abonamentul se adreseazã, fi-
reºte, celor care se regãsesc în
amenajãrile de irigaþii, în cadrul in-
frastructurii secundare, ºi care lu-
creazã efectiv terenul, au nevoie de
irigaþii”, a precizat Daniel Con-
stantin, ministrul Agriculturii, într-
o conferinþã de presã. Banii care vor
fi strânºi din plata abonamentului
vor fi folosiþi la investiþiile în infras-
tructura principalã de irigaþii; iar va-
loarea abonamentului va fi de apro-
ximativ 20 de lei pe hectar.

Termenul de depunere,
prelungit

Agenþia pentru Finanþarea In-
vestiþiilor Rurale (AFIR) a publi-
cat decizia de prelungire a sesiunii
de depunere a cererilor de finanþa-
re prin submãsura 4.3 „Investiþii
pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agri-
cole ºi silvice”, componenta infras-
tructura de irigaþii pânã la data de
18 decembrie 2015. Închiderea
sesiunii era prevãzutã, iniþial, pen-
tru 30 octombrie 2015.

„Prelungirea termenului de pri-
mire a cererilor de finanþare s-a de-
cis ca urmare a numãrului mare al

solicitãrilor primite în acest sens din
partea potenþialilor beneficiari pre-
cum ºi având în vedere motivaþia
faptului cã întocmirea proiectelor
finanþate prin submãsura 4.3 este
complexã ºi de duratã, obþinerea
avizelor necesitã un timp îndelun-
gat”, se aratã în comunicatul AFIR.

Valoarea totala nerambursabilã a
fondurilor disponibile pentru aceas-
tã sesiune este de 218 milioane euro.
AFIR mai menþioneazã cã pragul de
calitate lunar pentru proiectele ce
vor fi depuse în intervalul 1 noiem-
brie 2015  – 18 decembrie 2015 este
de 20 puncte.

VALENTIN CEAUªESCU

Contribuabilii care îºi vor achi-
ta pânã la 31 martie 2016 obliga-
þiile de platã principale datorate
bugetului general consolidat,
restante la 30 septembrie 2015 ºi
administrate de ANAF, vor bene-
ficia de anularea penalitãþilor de
întârziere aferente acestora, dacã
îndeplinesc o serie de condiþii, sta-
bileºte ordonanþa de urgenþã ad-
optatã, miercuri, de Guvern. De
asemenea, contribuabilii care plã-
tesc pânã la 30 iunie 2016 o cotã
de 45,8% din dobânzile aferente
obligaþiilor principale restante sta-
bilite prin decizii comunicate pânã
la data stingerii obligaþiilor de pla-
tã principale vor putea beneficia,
condiþionat, de anularea unei cote
de 54,2% din dobânzile aferente
obligaþiilor principale datorate bu-
getului general consolidat la 30
septembrie 2015, administrate de
ANAF. De aceste facilitãþi fisca-
le vor putea beneficia, dacã înde-
plinesc condiþiile legale, contribua-
bilii persoane fizice, persoane ju-
ridice sau entitãþi fãrã personali-
tate juridicã.

Guvernul a aprobat facilitãþi fiscale pentru contribuabiliiGuvernul a aprobat facilitãþi fiscale pentru contribuabiliiGuvernul a aprobat facilitãþi fiscale pentru contribuabiliiGuvernul a aprobat facilitãþi fiscale pentru contribuabiliiGuvernul a aprobat facilitãþi fiscale pentru contribuabilii
care îºi plãtesc datoriile pânã în martiecare îºi plãtesc datoriile pânã în martiecare îºi plãtesc datoriile pânã în martiecare îºi plãtesc datoriile pânã în martiecare îºi plãtesc datoriile pânã în martie

Contribuabilii care îºi achitã pânã la 31 martie obligaþiile de platã princi-
pale datorate bugetului, restante la 30 septembrie 2015, vor beneficia de
anularea penalitãþilor de întârziere aferente, iar celor care plãtesc pânã la
30 iunie 45,8% din dobânzile aferente li se anuleazã 54,2% din dobândã.

Scopul actului normativ este
acordarea unor facilitãþi fiscale, pe
de o parte, în sensul sprijinirii con-
tribuabililor aflaþi în dificultate, iar,
pe de altã parte, în sensul stimulã-
rii achitãrii obligaþiilor de platã
restante la buget ºi majorãrii în-
casãrilor bugetare”. Potrivit Or-
donanþei de Urgenþã, pentru a be-
neficia de anularea penalitãþilor de
întârziere ºi a cotei de 54,2% din
dobândã, contribuabilii trebuie sã
depunã o cerere în acest sens la
organul fiscal ºi sã îndeplineascã
cumulativ mai multe condiþie.

Astfel, trebuie ca toate obliga-
þiile de platã principale restante la
30 septembrie 2015, inclusiv, ad-
ministrate de ANAF, sã se achite
pânã la data de 31 martie 2016,
inclusiv, trebuie ca o cotã de
45,8% din dobânzile aferente
acestor obligaþii de platã restante,
stabilite prin decizii comunicate
pânã la data stingerii obligaþiilor de
platã principale, sã se stingã pânã
la data menþionatã anterior. De
asemenea, trebuie ca pânã la ter-
menul de platã prevãzut de Codul

de procedurã fiscalã, sã se stingã
cota de 45,8% din eventualele
dobânzi calculate pânã la data
stingerii obligaþiilor de platã prin-
cipale ºi pânã la data la care con-
tribuabilul depune cererea de anu-
lare a penalitãþilor de întârziere ºi
cotei din dobândã (a accesoriilor),
sã fie stinse toate obligaþiile de pla-
tã principale curente, cu termene
de platã cuprinse între 1 octom-
brie 2015 ºi 31 martie 2016.

Pentru a beneficia de facilita-
te, contribuabilul trebuie sã aibã
depuse toate declaraþiile fiscale,
potrivit vectorului fiscal, pânã la
data înregistrãrii cererii de anula-
re a accesoriilor, al cãrei termen
maxim este 30 iunie 2016.

Începând cu 1 ianuarie 2016,
prin intrarea în vigoare a noului
Cod de procedurã fiscalã, dobân-
zile de întârziere la plata se reduc
de la 0,03% pe zi, cât sunt în pre-
zent, la 0,02% pe zi, iar penalitãþi-
le de întârziere la platã se reduc
de la 0,02% pe zi, cât sunt în pre-
zent, la 0,01 % pe zi. Mãsura a
fost luatã în scopul reducerii sar-

cinii totale a accesoriilor pentru
contribuabilii care declarã toate
obligaþiile fiscale, dar plãtesc cu
întârziere.

Actul normativ include, de ase-
menea, dispoziþii ºi condiþii privind
anularea penalitãþilor de întârzie-
re, precum ºi a cotei de 54,2% din
dobânzi, aferente obligaþiilor de
platã principale cu termene de pla-
tã anterioare datei de 30 septem-
brie, în situaþii specifice.

În cazul unitãþilor administra-
tiv-teritoriale, facilitatea prevãzu-
tã de ordonanþa de urgenþã se
acordã dacã organul deliberativ
local, respectiv consiliul local,
emite o hotãrâre în acest scop.

În acest caz, facilitatea vizeazã
anularea pânã la 73,3% din ma-
jorãrile de întârziere ce reprezin-
tã componenta de penalitate de
întârziere.

Procedura de aplicare a ordo-
nanþei de urgenþã se va aproba în
termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a actului norma-
tiv, prin ordin al ministrului finan-
þelor publice, în cazul creanþelor
administrate de cãtre organul fis-
cal central sau prin ordin al con-
ducãtorului instituþiei sau autoritãþii
publice, în cazul obligaþiilor de platã
individualizate în titluri executorii
transmise spre recuperare orga-
nului fiscal central.
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Partea goalã sau plinã
a paharului ?

Am fost alertat, în ultimele sãp-
tãmâni, în legãturã cu apariþia unei
cãrþi semnate de Corvin Lupu ºi
intitulate „Trãdarea Securitãþii în
decembrie 1989” , oferitã cititori-
lor de Editura Elion, Bucureºti,
2015 .

Cunoscând tangenþial o parte a
scrierilor semnate de Corvin Lupu,
cunoscând mult mai bine editorul,
dacã este adevãrat ce se spune, cã,
în realitate nu ar fi Giulia Perez,
menþionatã în caseta tehnicã, ci
Cristian Troncotã, fostul meu asis-
tent la Catedra de Teorie Genera-
lã a Activitãþii Secrete de Infor-
maþii, în perioada de constituire a
Institutului Superior de Informaþii
(1992 – 1996 ), actualmente
Academia Naþionalã de Informa-
þii, nu am fost tentat sã dau curs
semnalelor primite ºi nici nu m-am
grãbit sã cumpãr cartea.

În cele din urmã, am primit un
telefon de la profesorul Viorel Ro-
man, consilier academic al Univer-
sitãþii din Bremen, care îmi urmã-
reºte publicistica ºi cu care am o
corespondenþã sporadicã . Dom-
nia Sa a þinut sã mã felicite „pen-
tru numãrul mare de citãri consis-
tente în cartea lui Corvin Lupu,
care pe Aurel Rogojan îl prezintã
ca „important memorialist”, în
timp ce generalul Iulian Vlad,
conducerea Departamentului Se-
curitãþii Statului, generali ºi înalþi
ofiþeri, iar dupã titlul cãrþii ºi Se-
curitatea, în ansamblul ei, sunt
trecuþi la infamul index al puciºti-
lor ºi trãdãtorilor”.

„Mãi, sa fie ?!”, mi-am zis. Dacã
supervizorul meu, „neamþul din
Lovrin”, de sub generoasa pãlãrie
a „Bundes Nachrichten Dienst”,
mã face atent cã sunt luat în sea-
mã, ºi încã pozitiv, acolo unde ge-
neralul Iulian Vlad este pus la in-
dexul trãdãtorilor de þarã, musai cã
trebuie sã vãd „minunea”. Asta,
mai cu seamã cã la Berlin se þine o
socotealã ºi din urmã a eroismelor
noastre, care în traducere germa-
nã sunt trãdãri. De altfel, Viorel
Roman este ºi primul publicist care
a formulat întrebarea „Generalul

„Generalul IULIAN VLAD,„Generalul IULIAN VLAD,„Generalul IULIAN VLAD,„Generalul IULIAN VLAD,„Generalul IULIAN VLAD,
Note deNote deNote deNote deNote de
lecturãlecturãlecturãlecturãlecturã

Un chapeau la niºte note de lecturã, bine scri-
se, ar putea pãrea ceva gratuit, inadecvat ºi poa-
te doar un parti-pris cu autorul lor. ªi chiar aºa
stau lucrurile, pentru a evita orice ambiguitate:
împãrtãºim în ceea ce ne priveºte, integral punc-
tul de vedere, suficient de logic, argumentat ºi
pertinent al autorului lor, la cartea semnatã de
istoricul prof. univ. dr. Corvin Lupu “Trãdarea
Securitãþii în decembrie 1989” (Ed. Elion, Bucu-
reºti, 2015). Titlul cãrþii, de-a dreptul suspect, fãrã
deplinã acoperire semanticã – dimpotrivã – nici
mãcar nu se inspirã dintr-un izvor proaspãt des-
coperit, dacã avem în vedere faptul cã la aceeaºi
editurã, dar în 2003, istoricul Cristian Troncotã
publica lucrarea “Duplicitarii” - Din istoria servi-
ciilor de informaþii ºi securitate ale regimului co-
munist din România - (1965-1989). Alte similitu-
dini nu ne intereseazã în textul de faþã. Întreba-
rea retoricã, dacã generalul Iulian Vlad este erou
sau trãdãtor, gãseºte un rãspuns coerent ºi raþio-
nal în demonstraþia generalului de brigadã (r.)
SRI, Aurel I. Rogojan, fost ºef de cabinet al se-
cretarului de stat în Ministerul de Interne ºi ºef
al Departamentului Securitãþii Statului, apoi ca-
dru didactic la Academia Naþionalã de Informa-
þii, pânã în 2006, când a trecut în rezervã ºi a
ieºit în lumina reflectoarelor, ca publicist fertil,
cu certã expertizã în chestiuni de intelligence. S-
a scris mult despre “jocul Securitãþii” în “evolu-
þiile” din 1989, cum le numeºte generalul Brent
Scowcroft, fost consilier pe probleme de Securi-
tate Naþionalã la Casa Albã, în douã rânduri, pe
mandatele preºedinþilor Gerald Ford ºi George

H. W. Bush, figurã emblematicã a Rãzboiului
Rece, în dialogul cu omologul sãu Zbigniev Brze-
zinski, moderat de David Ignatius, de la Washing-
ton Post. Un transfer al culpelor, cum încearcã
istoricul Corvin Lupu, de la Universitatea “Lu-
cian Blaga” din Sibiu, pare riscant, deºi domnia
sa nu se legitimeazã în nici un caz, printr-o nostal-
gie, care sã lãcrimeze pe mormântul marelui erou
– împuºcat – al unei înfometãri a populaþiei, când
avea destule disponibilitãþi, dupã celebra platã a
datoriei externe, sã amelioreze lucrurile, în pla-
nul satisfacerii nevoilor imediate ale populaþiei.
ªi o mãrturiseºte însuºi Silviu Curticeanu, în
“Meditaþii necenzurate” (Ed. Historia 2007). Fi-
reºte, nici o revoluþie nu se clãdeºte pe o rigoare
juridicã sau o atitudine consecventã a instituþiile
de forþã, în vremuri fierbinþi. Poate cã, pânã la
urmã, “evoluþia” din România a fost un specta-
col, pe alocuri penibil, pe alocuri sângeros, mulþi
aºteptându-se la o intervenþie militarã a Mosco-
vei, la paritate cu intervenþia americanã în Ciu-
dad de Panama. Ce ne spune Brent Scowcroft,
aflat la butoane, în acele momente: «SUA încu-
rajau sateliþii care provocau cele mai mari neplã-
ceri URSS, astfel cã România ºi Nicolae Ceau-
ºescu s-au aflat în fruntea listei americane a “ce-
lor buni”. Am hotãrât ca aceastã abordare este
greºitã, cã ar fi trebuit sã încurajãm miºcarea
din interior pentru lãrgirea sistemului, pentru a
îl face mai deschis. Aºadar, Ceauºescu a ajuns în
partea de jos a listei, iar Polonia a urcat. Am per-
ceput posibilitãþi reale în modul în care evolua
miºcarea Solidaritatea» („America ºi lumea” –

Iulian Vlad, erou sau trãdãtor-
?”(ziarul „Mioriþa”, U.S.A., 17
decembrie 2011), pe care am pre-
luat-o ca titlu al notelor de lecturã.

Pe Corvin Lupu l-am cunoscut
personal în prezenþa domnului ge-
neral Iulian Vlad, în urmã cu exact
doi ani, când Domnia Sa l-a invitat
la o lansare de carte a subsemna-
tului, la Râmnicu Vâlcea.

Domnul general Vlad mi-a spus,
ulterior, cã l-a cunoscut foarte bine
ºi-i poartã un deosebit respect ta-
tãlui lui Corvin Lupu, profesorul
Nicolae Lupu, istoric, arheolog ºi
un veritabil om de culturã, cu rea-
lizãri notabile în conservarea pa-
trimoniului Muzeului National Bru-
kenthal din Sibiu, al cãrui director
a fost un numãr de ani. Cartea de
vizitã a unui pãrinte onorabil este
ºi un bun paºaport pentru fiu, mi-
am zis.

Editorul cãrþii este relevant, în
cazul dat, din mai multe conside-
rente. Cartea ar fi fost refuzatã de
alte edituri. Editorul Cristian Tron-
cotã a avut (mai are?!) o normã
didacticã la catedra profesorului

Corvin Lupu de la Departamentul
de Relaþii Internaþionale, ªtiinþe
Politice ºi Studii de Securitate al
Universitãþii Lucian Blaga din Si-
biu, iar, compensatoriu, Corvin
Lupu a avut, pânã la recenta ex-
cludere, un loc în Consiliul ºtiinþi-
fic al Revistei „Vitralii” a Asocia-
þiei Veteranilor din Serviciile de In-
formaþii ale României. Un „corvi-

no-troncotism” de conjuncturã, un
alt fel de cumetrie pe un domeniu,
de altminteri periculos, în care
ºcoala rollerianã ne-a dat o istorie
plinã de falsificãri ºi îmbibatã de
spiritul antinaþional?!

Dar, cea mai mare relevanþã a
editorului o pot constata doar citi-
torii avizaþi, care cunosc intim fra-
zarea lui Cristian Troncotã, mani-

era sa originalã de descifrare a in-
formaþiei istorice din faptele ma-
teriale ºi capacitatea, tot specifi-
cã, de înþelegere a contextului eve-
nimentelor. Despre valoarea ºi li-
mitele informaþiei secrete în cer-
cetarea istoricã, în pofida listei de
lucrãri publicate, nu ne-a adus,
încã, dovada cã s-ar fi edificat la
cele mai bune ºcoli. Este adevã-
rat, porþile acestor ºcoli nu se des-
chid oricui ºi nici uºor.

Am trecut în revistã cartea
semnatã de Corvin Lupu ºi edita-
tã de Cristian Troncotã ºi, dupã o
lecturã preliminarã, mã voi rezu-
ma a observa doar câteva dintre
situaþiile de flagrant delict deon-
tologic în materia documentãrii ºi
cercetãrii.

Ceea ce reþine strident atenþia
ºi ar putea fi miza unui facil suc-
ces comercial al cãrþii este obsti-
naþia cu care autorul îl acuzã de
trãdare pe generalul Iulian N.
Vlad, care în decembrie 1989 în-
deplinea funcþia de ministru secre-
tar de stat la Ministerul de Inter-
ne ºi ºef al Departamentului Se-
curitãþii Statului.

Aceastã obstinaþie îl plaseazã
pe Corvin Lupu în antitezã cu
realitatea cunoscutã de cei pen-
tru care generalul Vlad reprezintã
sinteza valorilor opuse trãdãrii.
Dar, cum în istorie, eroismul ºi
trãdarea sunt faþetele uneia ºi
aceleiaºi realitãþi, diferenþa o
face partea din care este privitã
realitatea.

Francesco Maurizzio Cossiga
(ex-preºedintele Italiei):
„Sã-i ridicaþi o statuie”

Aºadar, dacã generalul Iulian
Vlad este acum declarat de cineva
ca trãdãtor, asta se întâmplã, în
mod negreºit, pentru cã sunt tot
mai mulþi ºi mai bine auziþi cei care
nu ezitã sã se situeze în antitezã.

Prima calificare în acest ultim
sens, ce ne este cunoscutã, a fap-
telor generalului Iulian Vlad, în con-
textul evenimentelor din decembrie
1989, aparþine unei mari persona-
litãþi politice creºtin-democrate din
Italia, Francesco Maurizzio Cos-
siga (1928 - 2010 ), preºedintele
Republicii Italia (3 iulie 1985- 28
aprilie 1992).

La începutul lunii ianuarie 1990,
preºedintele Italiei l-a întrebat pe
ambasadorul României la Roma:

„Ce ºi cum s-au întâmplat la
dumneavoastrã în tarã evenimen-
tele care au condus la înlãturarea
lui Nicolae Ceauºescu?”

Ambasadorul: „Populaþia ne-
mulþumitã s-a revoltat, ceea ce a
facilitat schimbarea ºi în Româ-
nia”

Preºedintele Francesco Cossi-
ga: „Bine, bine, dar forþele de or-
dine ce au fãcut?”

Ambasadorul: „Nu au interve-
nit împotriva populaþiei, ale cãrei
nemulþumiri erau cunoscute ca fi-
ind generalizate, deci justificate”.

AUREL I.ROGOJAN
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EROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTEROU SAU TRÃDÃTOR?” (I)OR?” (I)OR?” (I)OR?” (I)OR?” (I)
Ed. Antet, 2008). Fireºte, nici un actor de decizie
nu ne livreazã “murã în gurã”, cum s-ar spune,
ceea ce am vrea noi sã ºtim. Dar printre rânduri,
ºi o decriptare din coroborarea de afirmaþii, pu-
tem trage unele concluzii. Soarta lui Nicolae Ceau-
ºescu fusese pecetluitã, iar acesta nu înþelegea,
îndârjindu-se sã apere metereze de mult vulne-
rabile. ªi istoricul Cristian Trancotã, în “Duplici-
tarii”, cum spuneam, se aratã iritat pe foºtii li-
deri ai Securitãþii (paradoxal, toþi din Oltenia),
sugerând “jocul dublu” al acestora. Nu ºtim dacã
ºi crede în ceea ce afirmã. Care serviciu secret
din lume, mai ales când este pus în situaþia unor
funambuli, nu joacã la mai multe capete? Istori-
cul Corvin Lupu lasã impresia unor carenþe vita-
le ºi proiectul sãu are toate datele unor resenti-
mente, ca sã nu spunem pripite deºucheri malig-
ne. Când la ºedinþa CPEx din 17 decembrie 1989,
unde mulþi dintre cei prezenþi nu ºtiau ce se pe-
trece la Timiºoara, Nicolae Ceauºescu afirma cã
“vagabonzi, haimanale, huligani, au dat foc la
magazine, au spart vitrine, au furat bunuri de
zeci ºi sute de milioane de lei, au devalizat sediul
organului local (...) ºi voi aþi stat cu braþele în
sân”, avea parþial dreptate, dar în faþa unor “va-
gabonzi” nu ceri intervenþia armatei cu muniþie
de rãzboi ºi cu blindate în situaþie ofensivã, fãrã
instituirea legalã a stãrii de necesitate”. Ce cãu-
tau tancurile împotriva unor “vagabonzi”? Pe cine
acuza Nicolae Ceauºescu cã n-a tras, cum menþi-
oneazã istoricul Alex Mihai Stoenescu, pe atacan-
tul Universitãþii Craiova sau pe ministrul Apãrã-

rii? („Istoria loviturilor de stat în România”, vol.
IV). Generalul Iulian Vlad, o personalitate a ser-
viciilor secrete, inteligent ºi, evident, bine infor-
mat, cunoscând soarta liderilor serviciilor secre-
te din þãrile comuniste dupã rãsturnarea regimu-
rilor dictatoriale, (Bulgaria, Germania Democra-
tã, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia), intuind ce
discutaserã în Malta, Bush ºi Gorbaciov, salveazã
þara de la un rãzboi civil. Va fi arestat la 31 de-
cembrie 1989 din ordinul generalului de armatã
Nicolae Militaru, numit ministrul Apãrãrii, de Ion
Iliescu, dar va rãmâne celebrã o afirmaþie pe care
a fãcut-o în cadrul procesului, “cei care hotãrãsc
sa piardã sunt cei mai puternici?”. Nu mai conti-
nuãm, fiindcã nu ne erijãm – Doamne fereºte –
în avocaþii fostei Securitãþi. Din ordinul lui Iu-
lian Vlad, lucrãtorii de Securitate au depus ar-
mele, sigilându-se rastelurile. A fost ºansa lor.
ªtiau ce se întâmplase, cum spuneam, în alte þãri
socialiste. O întrebare totuºi stãruie, la care nu
rãspunde punctual istoricul Corvin Lupu: “Dacã
l-ar fi urmat orbeºte pe Nicolae Ceauºescu, cu
fidelitate nezdruncinatã, ce s-ar fi întâmplat?”
Hosni Mubarak, raisul Egiptului, prieten devotat
al americanilor, ne oferã un rãspuns. Bashar al-
Assad, preºedintele Siriei, Karadjic ºi Miloºevici –
alte rãspunsuri. În fine, Manuel Contreras, ºeful
poliþiei politice (DINA), pe vremea lui Augusto Pi-
nochet, din Chile, decedat la 7 august a.c., dupã ce
fusese condamnat la 529 de ani de închisoare, nu
ne mai spune nimic. Decât cã totul se plãteºte.

(MIRCEA CANÞÃR)

N.R. Intertitlurile aparþin redacþiei.

Preºedintele Cossiga: „Dar cine
a dat forþelor de securitate un ast-
fel de ordin?!”

Ambasadorul: „Chiar ºeful De-
partamentului Securitãþii Statului,
ministrul secretar de stat, genera-
lul Iulian Vlad”

Preºedintele Cossiga: „Sã-i ri-
dicaþi o statuie!”

În antitezã cu fostul preºedinte
al Italiei, autorul „Trãdãrii Secu-
ritãþii(...) ”, spune: „Cei care au
trãdat ºi nu au respectat legisla-
þia în vigoare, nereprimând revol-
ta popularã, au ºi ei scuzele lor.
Cu câþiva ani în urmã, dl. gl. Iu-
lian Vlad îmi spunea „Ce era sã
fac?... Sã trag în popor?” Eu cred
cã, în acest caz, cei care se aflã
foarte aproape de vârful puterii,
au sensibilitãþi (...) din orice mo-
tive, au datoria sã se retragã, sã
lase pe alþii”. (Corvin Lupu, op.
cit. pag 33)

Filologul istoric Corvin Lupu
afirmã în paginile cãrþii pe care
ºi-o asumã cã „generalul Iulian
Vad a trãdat”, cã a fost „pucist”
ori cã a cunoscut ºi ascuns acti-
vitatea aºa-ziºilor complotiºti,
vina capitalã a generalului fiind
aceea de a nu fi reprimat revol-
ta popularã ºi a-l menþine pe
Ceauºescu la putere.

Dupã Corvin Lupu, generalii
Milea, Nuþã ºi Mihalea au fost de-
votaþi lui Nicolae Ceauºescu ºi i-
au executat ordinele, au acþionat
conform legilor ºi regulamentelor
militare, iar represiunea sângeroa-
sã ar fi fost necesarã pentru resta-
bilirea ordinii.

În schimb, generalul Iulian
Vlad, prin ordinul dat Securitãþii,
de a nu se împotrivi revoltei popu-
lare, a sãvârºit în opinia lui Corvin
Lupu, un act de trãdare a Româ-
niei, fiindcã Ceauºescu simboliza
România. Pânã la moment, afirma-

þia cu privire la valoarea de simbol
nu poate fi contrazisã.

Un conducãtor care
nu mai este acceptat,

nu-l mai reprezintã
Istoria ne spune, însã, ºi altce-

va. Un conducãtor care nu mai este
acceptat de popor, nu-l mai repre-
zintã. Iar conducãtorul care dã or-
dine criminale împotriva poporu-
lui a devenit tiran.

ªeful Securitãþii era în mãsurã
sã ºtie cel mai bine care mai era
valoarea de simbol naþional a lui
Nicolae Ceuºescu. Un general, ºef
al Securitãþii Statului, cu rãspun-
deri de membru al guvernului, nu

a fost promovat la acest nivel,
pentru a fi un executant orb ºi
lipsit de raþiune.

Apãrarea tiranilor împotriva
popoarelor nu este sinonimã trã-
dãrii popoarelor? Ne învaþã isto-
ria contrariul?

Nivelul de informare asupra re-

alitãþilor politice internaþionale ale
anilor 1985-1989, gradul de cultu-
rã politicã si viziunea democraticã
ale acuzatorului generalului Iulian
Vlad nu sunt, cumva, incompati-
bile cu travaliul de cercetãtor ºtiin-
þific, pe care Corvin Lupu pretin-
de cã ºi-a fundamentat opera?!

În 1989, pânã la evenimentele
din România, au cãzut, precum
popicele, toate regimurile politice
conduse de dinozaurii pseudo-mar-
xiºti din Polonia, Ungaria, R.D.
Germanã, Cehoslovacia ºi Bulga-
ria. A urmat ºi cazul special a Ro-
mâniei, pentru care se rezervase
dezmembrarea teritorialã ºi adju-
decarea de cãtre vecini. Era marea
loviturã finalã, corolarul victorios
al strategiei anticomuniste globale,
pe care S.U.A. ªi-au asumat-o

transparent, dar pentru a cãrei re-
alizare a recurs ºi la un registru ne-
limitat de tactici clandestine, fãrã
economie de resurse.

Staff-urile din spatele marilor
autori ai loviturii finale au mizat
tocmai pe faptul cã „(...) fanati-
ca Securitate, condusã de gene-
ralul Iulian Vlad, a cãrui ascen-
siune meteoricã nu poate fi îna-
fara unei necondiþionate loiali-
tãþi politice, va reprima sângeros
revoltele planificate, România va
deveni teatrul unui rãzboi civil,
iar imperativul protecþiei popu-
laþiei va legitima intervenþia for-
þelor armate (...)”.

Dupã cum crede ºi chiar ºi scrie
Corvin Lupu, generalul Iulian Vlad
este vinovat de perspicacitatea ca-
racteristicã contraspionului de eli-
tã, care a putut dezamorsa un rãz-
boi civil, preveni ocuparea ºi dez-
membrarea tãrii sale, fãrã sã-ºi
scoatã revolverul din toc, dacã din
întâmplare l-ar fi avut asupra sa.

Deosebirea fundamentalã dintre

generalul Vasile Milea, ministrul
forþei armate, ºi generalul Iulian
Vlad, ministrul forþei inteligente, a
fost evidenþiatã, atât de misiunile
ce le-au revenit, cât ºi de maniera
în care le-au îndeplinit.

Cercetare ºtiinþificã sau
colportaj de „radio-ºanþ”?!
„Trãdarea Securitãþii în de-

cembrie 1989”  – Editura
„Elion”, Bucureºti, 2015 paginile
6-7: „În ultimul deceniu însã,
Ceauºescu, neavând încredere în
Securitate, nu mai transmitea la
Securitate informaþii importan-
te pe care le afla de la ºefi de
state ºi/sau guverne cu care se
întâlnea, adeseori fãrã transla-
tori români”.

O astfel de abordare exclude po-
sibilitatea ca autorul, dar ºi edito-
rul sã poatã fi consideraþi informaþi,
serioºi, competenþi, credibili ºi de
bunã credinþã.

ªefii de state nu schimbã între
ei informaþii de securitate, în ca-
drul întâlnirilor prilejuite de vizitele
de stat, care au loc la intervale de
timp mari ºi cu o agendã riguroa-
sã, din timp negociatã.

De asemenea, nicãieri în lume
nu-i statornicitã vreo practicã a
informãrii inverse, de la ºeful de
stat cãtre serviciile speciale din
subordine.

Nicolae Ceauºescu, în 24 de
ani, nu a transmis vreo informaþie
Securitãþii. Securitatea putea primi,
eventual, hotãrâri ale Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
de aprobarea a înþelegerilor con-
venite în urma vizitelor ºi sarcinile
ce-i reveneau, dacã s-au stabilit
mãsuri de cooperare ºi în dome-
niul serviciilor de securitate. Cel
mai adesea, pe linia pregãtirii per-
sonalului ºi a dotãrii cu mijloace
tehnice speciale.

În altã ordine de idei, Ceauºes-
cu , ca ºi oricare alt ºef de stat, în
trecut, ca ºi în prezent, nu avea
întâlniri cu omologii fãrã steno-
translator personal. Afirmaþia lui
Corvin Lupu este completamente,
nu numai falsã, dar ºi ignorantã,
pânã ºi în regulile elementare ale
protocolului de stat.

AUREL I.ROGOJAN

IULIAN VLAD
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În prima jumãtate a anului curent, datele
statistice ale portofoliului KRUK România
aratã cã, compania a administrat 976.000
creanþe, cu o valoare nominalã totalã de 8,5
miliarde RON. 96% dintre acestea aparþin
persoanelor fizice ºi au o valoare nominalã

PNL apreciazã cã declaraþiile directorului departa-
mentului de neproliferare ºi controlul armamentelor din
cadrul Ministerului rus al Afacerilor Externe, referi-
toare la baza militarã  de la Deveselu sunt nefondate ºi
agresive. „Sunt nefondate pentru cã baza militarã de la
Deveselu are un rol exclusiv defensiv ºi nu încalcã nici
un tratat internaþional de neproliferare a armelor de
distrugere în masã, interceptorii scutului fiind non-nu-
cleari. Atitudinea oficialului rus vine pe fondul lipsei ar-
gumentelor în privinþa intervenþiei ruseºti în Siria. Prin

Comisarul european pentru comerþ, Ce-
cilia Malmström, se va afla  mâine, la Bu-
cureºti, pentru a discuta despre stadiul ne-
gocierilor privind Parteneriatul transatlantic
pentru comerþ ºi investiþii (TTIP) cu
membri ai Parlamentului României, pre-
cum ºi cu reprezentanþi ai societãþii civile,
sindicatelor, sectorului agricol ºi industriei.
Comisarul Malmström va susþine un dis-
curs în deschiderea conferinþei „TTIP:
Romania’s Voice” ºi va participa, de ase-
menea, la conferinþa de presã
organizatã la Hotelul JWMar-
riot, Sala  Brãila, imediat dupã
sesiunea de deschidere, care
se va desfãºura în acelaºi ho-
tel, dar la Sala Constanþa.
„Sunt încântatã sã mã aflu la
Bucureºti ºi sã discutãm de-
spre ultimele evoluþii privind
negocierile TTIP. Aºtept cu
interes schimbul de opinii cu
pãrþile interesate din România
ºi cu membrii Parlamentului,
pentru a afla care sunt priori-
tãþile, interesele ºi preocupã-
rile lor referitoare la acordul

Astãzi, vicepreºedintele Comisiei Europe-
ne pentru Uniunea Energiei, Maroš Šefèo-
viè, va fi prezent la Bucureºti în cadrul Tur-
neului Uniunii Energiei, România fiind cea
de a 19-a þarã vizitatã. Vicepreºedintele Šef-
èoviè va prezenta avantajele Uniunii Ener-
giei în contextul naþional ºi va discuta cu
membri ai Guvernului ºi Parlamentului Ro-
mâniei, precum ºi cu reprezentanþi ai socie-
tãþii civile ºi ai sectorului industrial. Oficialul
european va participa, de asemenea, la Fo-

Comisarul european pentru comerþ,
în vizitã în România

comercial transatlantic”, a declarat comi-
sarul Malmström. UE negociazã un parte-
neriat pentru comerþ ºi investiþii cu State-
le Unite. Odatã intrat în vigoare, TTIP va
veni în sprijinul cetãþenilor ºi întreprinde-
rilor prin deschiderea accesului pe piaþa
din S.U.A. a firmelor din UE, prin reduce-
rea birocraþiei în cazul exporturilor ºi prin
simplificarea ºi creºterea transparenþei pro-
cedurilor de export, import ºi investiþii de
ambele pãrþi ale Oceanului Atlantic.

„România va juca un rol esenþial
în cadrul Uniunii Energiei”

rumul 2015 de la Bucureºti, în cadrul secþi-
unii cu tema „Uniunea Energiei, prioritãþi
energetice regionale concurente, nevoi con-
vergente: Care este viitorul strategiei euro-
pene pentru securitate energeticã?”. „Româ-
nia va juca un rol esenþial în cadrul Uniunii
Energiei, oferind securitate ºi previzibilitate
atât altor state membre ale UE, cât ºi þãrilor
din afara graniþelor noastre. Consider cã Ro-
mânia va beneficia enorm de existenþa Uniu-
nii Energiei, putându-ºi astfel valorifica pe

deplin potenþialul din punctul de ve-
dere al producþiei de energie din sur-
se regenerabile ºi al eficienþei ener-
getice”, a declarat vicepreºedintele
Šefèoviè anterior vizitei. Uniunea
Energiei va asigura Europei energie
sigurã, ecologicã ºi la preþuri accesi-
bile. Folosirea judicioasã a resurselor
energetice, combinatã cu lupta îm-
potriva schimbãrilor climatice, con-
stituie un adevãrat impuls pentru cre-
area de locuri de muncã ºi creºtere
economicã, precum ºi o investiþie în
viitorul Europei.

„Rusia este ofensivã în Siria, nu România care
gãzduieºte un scut anti-rachetã defensiv al NATO”

urmare, Rusia este cea care face dovada ofensivei mili-
tare, nu România care gãzduieºte un scut anti-rachetã
defensiv. Sunt agresive pentru cã ele exced limbajul di-
plomatic. Rusia se exprimã, în ultimul timp, în stilul sãu
consacrat, plin de asprime ºi inflexiune la adresa NATO
ºi, implicit, a României. Atitudinea ameninþãtoare ºi în-
cãrcatã de agresivitate, limbajul ºi tonul ridicat nu sunt
în mãsurã a ne îngrijora cu atât mai mult cu cât afir-
maþiile vin din partea unui director de departament al
MAE Rus”, susþine deputatul liberal,Ionuþ Stroe.

Oltenia ocupã locul al IVOltenia ocupã locul al IVOltenia ocupã locul al IVOltenia ocupã locul al IVOltenia ocupã locul al IV-lea în ceea ce priveºte-lea în ceea ce priveºte-lea în ceea ce priveºte-lea în ceea ce priveºte-lea în ceea ce priveºte
numãrul ºi valoarea creanþelor procesatenumãrul ºi valoarea creanþelor procesatenumãrul ºi valoarea creanþelor procesatenumãrul ºi valoarea creanþelor procesatenumãrul ºi valoarea creanþelor procesate

KRUK România, companie ce face parte din Gru-
pul KRUK, unul dintre liderii pieþei de management
al creanþelor din Europa Centralã, specializatã în
managementul integrat al creanþelor, prezintã date
statistice aferente portofoliului KRUK România
pentru primele 6 luni ale anului 2015.

de 7,2 miliarde RON.
Din repartizarea creanþelor înregistrate pe

regiuni, zona Munteniei se aflã pe primul loc,
având 36% din totalul creanþelor, iar Oltenia
se aflã pe locul patru cu 103.233 de cazuri,
reprezentând 11% din totalul acestora. ªi în

ceea ce priveºte valoarea totalã a crean-
þelor administrate, Oltenia se aflã tot pe
locul patru, cu o valoare totalã de 631
milioane RON, reprezentând 9% din to-
tal. Valoarea media a unei creanþe deþi-
nutã de o persoanã fizicã din portofoliul
KRUK România, la sfârºitul primului se-
mestru 2015, a fost de 7.882 RON. În
Oltenia, aceastã valoarea înregistrând
7.147 RON.

La sfârºitul lunii iunie, KRUK Româ-
nia administra 27.168 cazuri ale persoa-
nelor fizice din judeþul Dolj.  “Proiectele
noastre, strategia de colectare pe cale
amiabilã pe care o implementãm prin pro-

movarea încheierii angajamentelor de platã,
în rate lunare, pe care persoana cu datorii
sã ºi le poatã permite, þin cont în primul rând,
de clienþii noºtri. Ne dorim sã le oferim cele
mai viabile soluþii de rezolvarea a probleme-

lor financiare cu care se confruntã. Pentru
noi, statisticile reprezintã oameni ºi nu ca-
zuri, importanþi sunt oamenii”, a declarat
Tomasz Ignaczak, Directorul General al
KRUK România.
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Doljul a fost unul din judeþele
cele mai active în cadrul proiectu-
lui „Made in Rural”, care vizeazã
revigorarea meºteºugurilor popu-
lare ºi stimularea antreprenoriatu-
lui. Peste 300 persoane vulnerabi-
le din Oltenia ruralã au finalizat cur-
suri de þesãtorie sau antrepreno-
riat, 42 dintre ele fiind premiate cu
câte 10.000 de lei pentru a-ºi trans-
forma pasiunea pentru meºteºu-
guri într-o micã afacere.

Meºteºugarii olteni din proiec-
tul „Made in Rural” au profitat de
oportunitãþile oferite ºi au deschis,
chiar în inima oraºului Craiova, pe
strada Lipscani, un spaþiu de pro-
movare a obiectelor lucrate. Ast-
fel, localnicii ºi turiºtii pasionaþi
de tradiþiile olteneºti pot gãsi uºor
cãmãºi tradiþionale, traiste ºi car-
pete lucrate la rãzboi sau decora-
þiuni lucrate manual. “Proiectul se
desfãºoarã la nivel naþional, în
zece judeþe, iar obiectivul princi-
pal este revigorarea meºteºuguri-

Casa Bãniei a fost, ieri, locul de în-
tâlnire pentru zeci de meºteri artizani
din judeþul Dolj care au fost prezenþi
la lansarea primei reþele naþionale de
sprijin a meºteºugarilor rurali. Pro-
iectul dezvoltat de World Vision ur-
mãreºte sã faciliteze schimbul de re-
surse între asociaþiile locale de meº-
teºugari ºi meºteri artizani indepen-
denþi din toatã þara, de la informaþii

de interes general – surse de finanþa-
re, oportunitãþi de desfacere – ºi pânã
la consultanþã specializatã. Fundaþia
World Vision România dezvoltã de
peste patru ani proiecte care urmã-
resc revitalizarea artei populare meº-
teºugãreºti ºi promovarea acesteia ca
oportunitate accesibilã oamenilor din
mediul rural pentru dezvoltarea eco-
nomicã a comunitãþilor.

lor populare ºi stimularea antre-
prenoriatului în mediul rural, pe
ceea ce înseamnã domeniu non-
agricol. Am dorit sã facem asta
pentru cã existã foarte mulþi oa-
meni care trãiesc din agricultura
de subzistenþã, care nu au posibi-
litatea sã-ºi gãseascã de lucru în
comunitãþile lor sau în oraºele în-
vecinate. ªi atunci meºteºugul po-
pular ar reprezenta o soluþie pen-
tru dezvoltarea economicã a co-
munitãþilor rurale. La cursurile de
þesãtorie manualã au participat
peste 600 de femei din mediul ru-
ral”, a precizat Claudia Tokacs,
specialist comunicare World Vi-
sion România, cu ocazia lansãrii
reþelei naþionale de sprijin a meº-
teºugarilor rurali.

Reþea la nivel
naþional

Reþeaua naþionalã pentru susþi-
nerea meºteºugarilor reprezintã

pasul urmãtor în structurarea ini-
þiativelor precedente ºi urmãreºte
sã împuterniceascã asociaþiile de
meºteºugari din spaþiul rural sã gã-
seascã resurse ºi resorturi pentru
a se autosusþine ºi a se dezvolta.

Reþeaua Naþionalã a Meºteºu-
garilor Rurali Reþeaua Naþionalã a
Meºteºugarilor Rurali completea-
zã acþiunile desfãºurate de diver-
se instituþii sau ONG-uri în spriji-
nul meºterilor populari din spaþiul
rural ºi poate deveni structura care
reprezintã public interesele aces-
tora, în special în relaþia cu fac-
torii responsabili de clarificarea si-
tuaþiei legislative a meºterilor po-
pulari. „Suntem la Craiova pentru
lansarea reþelei naþionale a meºte-
ºugarilor rurali. Ea cuprinde în
momentul de faþã ONG-uri care
sprijinã dezvoltarea de proiecte
pentru revigorarea meºteºuguri-
lor populare ºi asociaþiile de meº-
teri populari create prin proiect.
Urmãreºte sã devinã o voce a
acestor meºteri din mediul rural,
care în momentul de faþã nu au
reprezentativitate la nivel naþional
ºi nici nu pot dialoga cu autoritã-
þile care pot veni în sprijinul lor”,

a mai spus reprezen-
tantul World Vision
România.

Asociaþii
nou create
la Argetoaia
ºi Bucovãþ

Implicarea artiza-
nilor în asociaþiile
nou create la Arge-
toaia ºi Bucovãþ, pre-
cum ºi în reþeaua de
susþinere creatã prin
proiect oferã meºte-
rilor ºansa reprezen-
tativitãþii atât la nivel
judeþean, cât ºi naþi-
onal. „ªtiam aceastã
artã de la bunica ºi
mama mea, care m-
au îndrumat în meº-
teºugul þesãturii ºi costumelor po-
pulare tradiþionale din judeþul Me-
hedinþi. Am fãcut cursurile de þe-
sãtorie manualã în comuna Buco-
vãþ cu ajutorul fundaþiei World Vi-
sion ºi mi-a plãcut foarte mult. Pe
parcursul proiectului am achiziþi-
onat un rãzboi de þesut orizontal

pe care am fãcut prima datã pre-
ºuri aºa cum fãceau bunicii odatã.
Lucrez acum la o ie pentru un cân-
tãreþ de la Bucureºti ºi un costum
popular ce va ajunge la Turnu-Se-
verin”, a mãrturisit Viorica Corcoa-
þã, din comuna Bucovãþ.

RADU ILICEANU

O asemenea structurã a apãrut
în 2002, unde erau prinse toate
structurile cu prerogative în dome-
niu, iar legislaþia a rãmas neschim-
batã pânã în luna iulie a acestui an,
când, conform Ordinului nr.4456
al Ministerului Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, au apãrut câteva
modificãri. „Pânã la apariþia aces-
tui ordin, totul era subordonat
structurii regionalizate, în cazul
nostru fiind vorba de Regiunea de

Planuri pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic

Dacã, pânã în urmã cu ceva timp, învãþã-
mântul tehnic ºi profesional era privit ca un
fel de „oaie  neagrã” a sistemului educaþio-
nal din România, în ultima perioadã se ob-
servã o revigorare substanþialã. Pornind de
la aceste considerente, mâine, începând cu
ora 14.30, la sediul Inspectoratului ªcolar Ju-

deþean Dolj va avea loc prima ºedinþã din
acest an a Consiliului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social (CLDPS) din judeþul
Dolj, care va cãuta sã gãseascã mai multe
cãi de rezolvare a problemelor din învãþãmân-
tul tehnic, luând în calcul ºi cerinþele de pe
piaþa de muncã.

Dezvoltare Sus-Vest Oltenia. Sunt
ºi acum instituþii care au rãmas în
componenta regionalizatã, dar s-a
mers pe o eficientizare a activitã-
þii, astfel încât sunt mai puþine en-
titãþi care fac parte din CLDPS.
Noua organigramã se referã la
aprobarea cadrului general de or-
ganizare ºi de funcþionare a struc-
turilor parteneriale consultative
pentru învãþãmântul profesional ºi
tehnic din Dolj. Sunt semnate con-

tracte de colaborare între 21 de
entitãþi sociale, toate cu reprezen-
tativitate în mediul public”, a de-
clarat prof.  Simona Ciulu, in-
spector pentru disciplinele tehnice
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Un parteneriat complex
Parteneriatul este semnat pe trei

componente: prima, cea a institu-
þiilor publice (ISJ Dolj, Instituþia
Prefectului, Consiliul Judeþean
Dolj, Agenþia Judeþeanã de Ocu-
pare a Forþei de Muncã Dolj, Di-
recþia pentru Agriculturã Dolj, In-
spectoratul Teritorial de Muncã
Dolj, Agenþia Socialã pentru Plãþi

ºi Inspecþie Socialã Dolj); cea de-
a doua ramurã este constituitã din
agenþii economici cu potenþã finan-
ciarã – Camera de Comerþ ºi In-
dustrie Dolj, „Ford” România, SC
„Reloc” Craiova, SC „Recon” Cra-
iova, SC „Softronic” Craiova; SC
„Docara” Craiova, Sucursala Re-
gionalã de Transporturi Feroviare-
Cãlãtori Craiova; cele douã sindi-
cate reprezentative pentru învãþã-
mântul preuniversitar – FSLI ºi
„Spiru Haret”; douã asociaþii pro-
fesionale – Asociaþia Generalã a
Inginerilor din România, Ordinul
Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor
din România; trei ONG-uri – „Do-
minou”, „Mereu pentru Europa”,

„Aproape de tineri”.
Obiectivul este cât se poate de

clar: „Activitatea se referã la mo-
dul în care se poate contribui, prin
dialog social ºi prin antrenarea rãs-
punderii publice a celor implicaþi
la armonizarea politicilor, strategii-
lor ºi acþiunilor concrete în dome-
niile educaþiei ºi formãrii profesio-
nale în învãþãmântul preuniversi-
tar, þinând cont de cerinþele pieþei
muncii, la nivelul judeþului Dolj.
Sunt convinsã cã se va discuta pe
cazuri concrete ºi vom putea sta-
bili o strategie pentru învãþãmân-
tul profesional ºi tehnic ”, a mai
spus Simona Ciulu.

CRISTI PÃTRU
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Cei mai mulþi români din Bulgaria
locuiesc astãzi în regiunea Vidin: sunt
a doua comunitate ca numãr din þara
vecinã. Cei mai tineri vorbesc însã
din ce în ce mai puþin româna. Îºi
doresc o ºcoalã pentru copiii lor, însã
oficial ea nu existã. Guvernul de la
Sofia îi lipseºte în continuare pe ro-
mânii de aici de dreptul de a învãþa
în limba maternã.

Astãzi, în Bulgaria mai existã o
singurã ºcoalã româneascã: Liceul
„Mihai Eminescu” de la Sofia, care
ºi-a reluat activitatea în 1999, dupã
o întrerupere de 51 de ani. Este con-
siderat însã de mulþi un „liceu de fa-
þadã”: „Liceul a fost deschis la So-
fia, acolo unde sunt 100 de români,

în loc sã fie amplasat în regiunea
Vidinului, unde este o masã compac-
tã de români, în numãr de 50 de mii”,
susþin voci din Bulgaria. Simultan, a
fost reînfiinþat la Bucureºti Liceul
Bulgar „Hristo Botev”. 

În ceea ce priveºte învãþãmân-
tul superior, în Bulgaria funcþioneazã
la Universitatea „Kliment Ohridski”
din Sofia un lectorat de limba ro-
mânã în cadrul Catedrei de Limbi
Romanice. De asemenea, la Univer-
sitatea „Kiril ºi Metodie” din Veliko

În ultimii ani, numeroºi tineri din Vidin ºi din
satele învecinate au ales sã studieze în cadrul
celor douã Universitãþi din Craiova, dupã ce
au urmat cursuri de limbã, culturã ºi civilizaþie
românã organizate chiar la ei acasã, de profe-
sori de etnie românã din Bulgaria ºi profesori
din România. În prezent, 33 de tineri bulgari se
aflã la Craiova în anul pregãtitor, optând aici
pentru facultãþi precum Medicinã, Drept, ªtiinþe
Politice, Biologie ori Marketing. Un astfel de

Muzeul de Artã din Craiova va organiza mâine,
16 octombrie, ora 16.00, în Sala Oglinzilor, verni-
sajul expoziþiei retrospective de sculpturã ºi grafi-
cã Alina Enache. Expoziþia cuprinde circa 25 de
lucrãri reprezentative pentru creaþia artistei, care
reflectã parcursul acesteia, de la debutul din 1965
pânã în prezent. Alina Enache a frecventat cursu-
rile Facultãþii de Arte Plastice a Institutului Peda-
gogic Timiºoara, promoþia 1965. Dupã absolvire a
urmat studii libere de sculpturã cu Gheorghe D.
Anghel, unul dintre cei mai cunoscuþi artiºti români
ai secolului al XX-lea.

De-a lungul timpului, Alina Enache a participat
la numeroase expoziþii de grup organizate în þarã,
dar ºi în strãinãtate. Aºa au fost Expoziþiile anua-
le  ale artiºtilor sau Bienalele de Artã Bucu-
reºti, „Corpul uman” (Galeria Apollo, Bucureºti),
Târgul internaþional de arte vizuale Bucureºti,
Saloanele de sculpturã micã (Galeria Orizont,
Bucureºti), „Sculptori contemporani” (Galeria

Lectoratul bulgar al Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din
Craiova a fost înfiinþat în urma semnãrii, în anul 1975, a convenþiei de
colaborare dintre Universitatea din Craiova ºi Universitatea Veliko Târno-
vo din Bulgaria, deservind studenþii ºi cadrele didactice din întreaga uni-
versitate. Potrivit site-ului instituþiei, Lectoratul bulgar dispune de un fond
de carte de peste 800 de volume de lingvisticã, literaturã, istorie, civiliza-
þie, dicþionare, carte tehnicã etc. Beneficiazã, de asemenea, de o bogatã
colecþie de DVD-uri ºi casete video. Dotarea tehnologicã ºi biblioteca
permit desfãºurarea unei activitãþi didactice care are ca obiective famili-
arizarea studenþilor cu limba, cultura ºi civilizaþia bulgarã; familiarizarea
studenþilor cu valorile literaturii bulgare, cu evoluþia curentelor estetice, a
gustului ºi a modificãrilor intervenite în evoluþia ei; cunoaºterea celor
mai reprezentative texte din literatura bulgarã; însuºirea deprinderilor de
traducere ºi retroversiune.

curs este susþinut la Vidin de Uniunea Etnicilor
Români „AVE”, printr-un proiect derulat în
perioada ianuarie-decembrie 2015 cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe, prin Departa-
mentul Politici pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni (DPRRP). Dupã estimãrile aso-
ciaþiilor româneºti, numãrul românilor din Bul-
garia se ridicã în prezent la aproximativ 150.000.
Cu toate acestea, ei nu beneficiazã de învãþã-
mânt primar ºi secundar în limba românã.
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Târnovo existã un lectorat de limba
românã, creat pe bazã de recipro-
citate. Un lectorat de limba bulgarã
fiinþeazã ºi în cadrul Universitãþii din
Craiova încã din 1975, cu bibliote-
cã ºi o bunã dotare tehnologicã.

Aproape 100 de etnici au
ocazia sã studieze la clasele-

pilot cu predare în limba
românã

Etnicii români din Vidin ºi din
zonele învecinate au noroc însã cu
organizaþii care deruleazã cursuri
de limba românã. ªi nu numai de
limbã, ci ºi de culturã ºi civilizaþie,
pentru ca fiii ºi nepoþii lor sã nu îºi

uite originile.
Un astfel de
curs are loc
printr-un pro-
iect ce vizeazã
„Sprijinirea
înfiinþãrii de
clase-pilot cu

predare în limba ro-
mânã, în state cu
comunitãþi româ-
neºti numeroase”,
derulat prin inter-
mediul Departa-
mentului Politici
pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni (DPRRP)
din cadrul Ministerului român al
Afacerilor Externe.

„Cursurile sunt frecventate de
la copiii de grãdiniþã pânã la adulþi,

cu toþii etnici români, unii vorbi-
tori de românã care vor sã îºi per-
fecþioneze limba, alþii cu mai puþi-
ne cunoºtinþe, dar care vor sã în-
veþe”, explicã Lucia Gheorghiev,
profesor de limba românã la Vidin,
care susþine cursuri în cadrul pro-
iectului implementat de Uniunea
Etnicilor Români „AVE”. Aproxi-
mativ 25 de persoane vin la cursul
ei, iar alte 15 la cel susþinut, tot la
Vidin, de prof. Albena Borisova.

La Gâmzova, doi profesori
pensionari îi strâng pe copii la ei

acasã ºi îi învaþã româneºte
Cursurile oferã noþiuni de lexic

românesc, corectitudine gramati-
calã, morfologie ºi stilisticã româ-
neascã, conversaþie, dându-le ce-
lor care le frecventeazã  posibilita-
tea de a intra în contact cu limba
românã literarã. „Pentru cei mai
mici dintre elevi folosim Abece-
darul ºi manuale din România,

plus alte materiale didactice avi-
zate de Ministerul român al Edu-
caþiei. Pentru cursanþii mai mari
avem un manual pentru studenþi
strãini. De asemenea, le punem

la dispoziþie diverse cãrþi de isto-
rie, de geografie ori albume”, mai
spune prof. Lucia Gheorghiev.
Cursurile au loc în fiecare zi de
joi ºi sâmbãtã ºi se desfãºoare pe
grupe, în funcþie de nivelul de
pregãtire al participanþilor.

Dar nu numai la Vidin etnicii ro-
mâni beneficiazã de astfel de
cursuri. Alte mii de români
trãiesc în satele din jurul Vi-
dinului, iar copiii lor au ºansa
sã vorbeascã ºi sã scrie lim-
ba maternã. Pentru cã, prin
acelaºi proiect, cursurile se
desfãºoarã ºi în satul Gâm-
zova, fiind susþinute, pentru
35 de tineri, de profesorii pen-
sionari Olga Nicova ºi Si-
meon Nicov. De altfel, aceº-
tia sunt recunoscuþi pentru ini-
þiativa lor, încã din 2004 des-
chizând uºa propriei case

pentru cei care, ca ºi ei, iubesc lim-
ba românã ºi vor sã o înveþe. Ba,
mai mult, culeg folclor de 40 de
ani, conduc un ansamblu de datini
ºi obiceiuri ºi au învãþat sute de

copii sã cânte la fluier. Alþi 14 co-
pii merg la cursurile de românã din
localitatea Kosovo, profesor fiin-
du-le aici Milena Petrova.

***
Lipsiþi de ºcoli în limba mater-

nã, copiii români din Bulgaria în-
vaþã, totuºi, româneºte, deºi nu în
condiþiile pe care o instituþie de în-
vãþãmânt oficialã le poate oferi. Mai
târziu, nu puþini dintre aceºti tineri
vin sã îºi continue studiile în Ro-
mânia. ªcoala din comunitatea ro-
mânilor din Vidin se mândreºte cu
destui studenþi care frecventeazã
una din facultãþile Universitãþii din
Craiova sau pe cele ale Universitã-
þii de Medicinã ºi Farmacie de aici.
Reuºita lor este deopotrivã a pro-
fesorilor lor din Bulgaria, recunoaº-
te Lucica Gheorghiev, bucuroasã
cã îºi poate continua munca la ca-
tedrã graþie sprijinului financiar prin
proiecte precum cel derulat prin
DPRRP. Pentru cã au fost ºi pe-
rioade în care finanþarea n-a existat,
iar cursurile au fost susþinute în
mod voluntar...

Expoziþie retrospectivã de sculpturã ºi graficã Alina Enache
Apollo, Bucureºti), Bienala Internaþionalã
„Dantesca” (Ravena, Italia) º.a.

Este de remarcat faptul cã, în perioada 2001-
2006 artista a realizat ºi o serie de monumente
de for public: monumentul lui Anton Pann, Fi-
liaºi, Dolj (2001), Monumentul Eroilor (Primul ºi
al II-lea Rãzboi Mondial) în comuna Corbu, Olt
(2003), grupul statuar din Parcul Eroilor Sani-
tari, Bucureºti (2004), Monumentul Eroilor din
1945, Filiaºi, Dolj (2006). Alina Enache a fost
distinsã cu Premiul Simpozionului „G. Bacovia”,
pentru lucrarea „Vis de-albastru ºi de-azur”
(piatrã) ºi deþine Placheta prefectului din Ra-
vena – premiu colectiv pentru participarea ro-
mâneascã la Bienala Internaþionalã Dantesca,
Ravena, Italia.

Expoziþia retrospectivã de sculpturã ºi graficã
poate fi vizitatã în perioada 16-27 octombrie, în
Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã din Craiova, de
marþi pânã duminicã, între orele 10.00 ºi 17.00.  
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ªeful diplomaþiei germane
Frank-Walter Steinmeier a îndem-
nat ieri Washingtonul ºi Moscova
sã evite ca angajamentul lor mili-
tar în Siria sã se transforme într-
un conflict ruso-american. Tre-
buie sã “convingem SUA ºi Rusia
ca angajamentele lor militare în
Siria sã nu se deruleze în aºa fel
încât la final sã se transforme într-
un conflict între SUA ºi Rusia”, a

SUA anunþã cã ridicã
la ONU problema
încãlcãrii de Iran
a unei rezoluþii, dupã
testarea unei rachete

Testarea unei rachete, anunþate
de Iran în weekend, pare cã a încãl-
cat o rezoluþie a Consiliului de Se-
curitate al ONU, iar Washingtonul
va ridica problema acestui incident
la ONU, a anunþat Departamentul
de Stat. SUA anunþã cã ridicã la
ONU problema încãlcãrii de Iran a
unei rezoluþii, dupã testarea unei
rachete. Teheranul a anunþat dumi-
nicã faptul cã a testat o nouã rache-
tã balisticã de precizie, ghidatã,
semnalând un aparent progres în
încercãrile iraniene de a îmbunã-
tãþi precizia arsenalului sãu de ra-
chete. “Vom ridica, evident, acest lu-
cru în Consiliul de Securitate al
ONU, aºa cum am procedat ºi în
cazul unor lansãri anterioare”, a
declarant Mark Toner, un purtãtor
de cuvânt al Departamentului de
Stat, subliniind cã testul pare sã re-
prezinte o încãlcare a Rezoluþiei
ONU 1929. El ºi Josh Earnest, un
purtãtor de cuvânt al Casei Albe,
au declarat cã aceastã problemã
este distinctã de acordul pe care Ira-
nul l-a încheiat în iulie cu ºase mari
puteri, care vizeazã limitarea pro-
gramului atomic al Teheranului în
schimbul unei relaxãri a sancþiuni-
lor care i-au fost impuse. Iranul face
obiectul interdicþiei de a testa ra-
chete balistice, prin Rezoluþia 1929
a Consiliului, care dateazã din 2010
ºi care rãmâne valabilã pânã la in-
trarea în vigoare a acordului înche-
iat pe 14 iulie. Atunci când acordul
va intra în vigoare, Iranul va fi obli-
gat în continuare sã nu efectueze
nicio activitate în domeniul rache-
telor balistice menitã sã-i ofere arme
nucleare - pentru o perioadã de
pânã la opt ani -, potrivit unei rezo-
luþii a Consiliului de Securitate ad-
optate în iulie. Aceastã rezoluþie
prevede cã, atunci când acordul
este vigoare, þãrile vor primi permi-
siunea sã transfere tehnologie în do-
meniul rachetelor ºi armamentului
greu cãtre Iran de la un caz la altul,
dar cu aprobarea Consiliului. În
perioada în care a fost întocmit pro-
iectul de rezoluþie, un oficial ameri-
can a catalogat aceastã prevedere
lipsitã de sens ºi a anunþat cã State-
le Unite vor opune un vot de veto
oricãrei sugestii de transferare a
vreunei tehnologii în domeniul ra-
chetelor cãtre Iran. Earnest a subli-
niat cã þãrile ar putea face mai mult
pentru a opri o scurgere de tehno-
logie în domeniul rachetelor cãtre
Iran. “Aceasta este o activitate care
necesitã o cooperare internaþiona-
lã”, a spus purtãtorul de cuvânt al
Casei Albe, adãugând cã Washing-
tonul este pregãtit sã coopereze cu
aliaþi de la Golf pentru a contraca-
ra programul iranian în domeniul
rachetelor balistice. Televiziunea
iranianã de stat a prezentat dumi-
nicã ceea ce a numit o lansare cu
succes a unei noi rachete iraniene -
Emad -, care pare sã fie prima armã
ghidatã de precizie a Teheranului
ºi care are o razã de acþiune ce-i
permite sã loveascã Israelul, inami-
cul sãu regional. Ambasadorul bri-
tanic la ONU Matthew Rycroft a de-
clarat pentru presã, la New York, cã
“arhitectura (sancþiunilor) actua-
le rãmâne în vigoare” pentru mo-
ment ºi a adãugat cã incidentul este
necesar sã fie analizat de cãtre Co-
misia pentru sancþiuni impuse Ira-
nului din cadrul Consiliului.

Armata sirianã ºi aliaþii sãi ºiiþi - mii de ira-
nieni ºi membri ai Hezbollahului libanez - pre-
gãtesc o ofensivã terestrã care-i vizeazã pe in-
surgenþi, în provincia Alep, cu susþinerea avia-
þiei militare ruse, au anunþat doi reprezentanþi
regionali la curent cu acest plan. Aceastã ofen-
sivã urmeazã sã consolideze atacul
terestru lansat de aceeaºi alianþã sãp-
tãmâna trecutã care-i vizeazã pe re-
belii din provincia Hama, situatã mai
la vest. Potrivit celor douã surse,
care au solicitat protecþia anonima-
tului, câteva mii de militari iranieni
au sosit în Siria pentru a lua parte la
ofensive terestre, în vederea susþi-
nerii preºedintelui sirian Bashar al-
Assad. Mai multe grupãri îºi împart
controlul asupra oraºului Alep ºi
provinciei cu acelaºi nume, ºi anu-
me Guvernul sirian - care contro-
leazã sectoarele de vest ale oraºu-
lui, o serie de grupãri rebele care

luptã împotriva lui al-Assad - care se aflã în
partea de est, ºi Statul Islamic (SI) - care deþi-
ne controlul asupra unor zone rurale din apro-
piere de oraº. “Pregãtirile pentru marea bãtãlie
din acest sector sunt clare”, a declarat unul
dintre aceºti reprezentanþi. “Existã o mobiliza-

re puternicã a armatei siriene (...), combatanþi
de elitã din cadrul Hezbollah ºi mii de iranieni
care au sosit în etape, în ultimele zile”, a spus
primul. “Decizia de a lansa bãtãlia de la Alep a
fost luatã”, a declarat al doilea. “Nu mai este
un secret cã militari iranieni sunt de-acum în

Siria ºi cã rolul lor este fundamen-
tal”, a adãugat el. Cei doi reprezen-
tanþi au subliniat cã bãtãlia urmeazã
sã înceapã “în curând”. Oraºul Alep
era cel mai populat oraº din Siria
înainte de rãzboiul civil, care a iz-
bucnit în 2011, dupã reprimarea de
cãtre regimul al-Assad a unor ma-
nifestaþii antiguvernamentale. Sta-
tul Islamic a cucerit sãptãmâna tre-
cutã, de la alþi insurgenþi, un anu-
mit numãr de sate, lângã Alep. Te-
leviziunea sirianã a anunþat luni cã
forþele guvernamentale au cucerit,
de la SI, un sector situat în nordul
oraºului.

Rusia este “în dezacord cate-
goric” cu rezultatele anchetei in-
ternaþionale cu privire la doborâ-
rea cursei aviatice MH17, anche-
tã desfãºuratã de Olanda, ºi in-
tenþioneazã sã-ºi continue pro-
pria investigaþie, a anunþat ieri
Agenþia federalã rusã pentru avi-
aþie Rosaviaþia. “Am luat la cu-
noºtinþã raportul (Olandei). Ru-
sia este în dezacord categoric cu
aceste concluzii. Ele sunt total
inexacte”, a declarat directorul-
adjunct al Agenþiei, Oleg Storce-

Autorii dublului atentat sinucigaº comis sâm-
bãtã la Ankara au fost identificaþi cu ajutorul
mostrelor AND. Cei doi teroriºti sunt membri
ai unei reþele jihadiste. Unul dintre ei este Yunus

declarat Steinmeier în faþa mem-
brilor camerei inferioare a parla-
mentului german. În discursul sãu
ce a prezentat bilanþul Adunãrii
Generale a ONU din luna septem-
brie, ministrul de externe german
a dezvãluit eºecul diplomaþilor în
a ajunge la un acord în vederea
soluþionãrii conflictului care sfâ-
ºie Siria de aproape cinci ani.
Steinmeier a subliniat cã “este clar

cã trebuie luptat împotriva grupã-
rii jihadiste Statul Islamic ºi a al-
tor grupãri teroriste”, dar cã so-
luþia la rãzboiul din Siria nu trece
“printr-un câmp de luptã”. SUA
se aflã în fruntea unei largi coali-
þii ce efectueazã de peste un an
bombardamente în Siria ºi în Irak
împotriva poziþiilor SI, în timp ce
Rusia a intervenit la rândul sãu cu
aviaþia sa în acest conflict, la 30

septembrie, pentru a veni în spri-
jinul regimului sirian al lui Bashar
al-Assad, aliatul sãu. Occidentul
acuzã Moscova de faptul cã îºi
concentreazã bombardamentele
asupra rebelilor moderaþi sirieni,
fapt dezminþit de Rusia. Mosco-
va ºi Washingtonul urmau sã reia
ieri discuþiile militare, pentru a
evita orice incident aviatic în spa-
þiul aerian sirian.

Autorii atentatelor de la Ankara au fost identificaþi cu ajutorul mostrelor ADN
Emre Alagoz, liderul unei reþele de sprijin a gru-
pãrii jihadiste Statul Islamic (SI) în sud-estul
Turciei, iar al doilea este Omer Deniz Dundar,
membru al aceleiaºi reþele. Poliþia a identificat

de asemenea vehiculele folosi-
te de aceºtia în cãlãtoria de la
Gaziantep (oraº situat în apro-
pierea graniþei cu Siria) la An-
kara. Autoritãþile au arestat o a
treia persoanã consideratã com-
plicele celor doi, dar a cãrei
identitate nu a fost dezvãluitã,
fiind prezentatã doar cu iniþia-
lele Y.S. Cotidianul “Milliyet” a
relatat cã Yunus Emre Alagoz a
fost filmat de camerele de su-
praveghere, menþionând de ase-
menea cã acesta era fratele mai
mare al lui Abdurrahman Ala-
goz, un jihadist care a comis
un alt atac sinucigaº pe 20 iulie
în localitatea Suruc, în timpul

unei adunãri a stângii prokurde, soldat cu 34 de
morþi. Dispozitivul exploziv folosit în acel atentat
este identic cu cel utilizat în atentatele de sâm-
bãtã. A fost utilizat acelaºi exploziv, TNT, în
aceeaºi cantitate, iar bombele artizanale a fost
prevãzute ºi cu bile metalice, pentru a se ampli-
fica efectul mortal. Surse din cadrul guvernu-
lui turc au declarat agenþiei EFE în luna iulie cã
expertiza bombei folosite la Suruc a permis
determinarea faptului cã autorul atacului a fost
antrenat de gruparea Statul Islamic. Yunus Emre
Alagoz a cãlãtorit în Siria ºi Arabia Sauditã îna-
inte de a deschide în aprilie 2013 un “local Isla-
mic” în provincia Adiyaman, în sud-estul Tur-
ciei, unde recruta ºi îndoctrina în folosul SI
tineri din zonã. Poliþia a închis localul dupã ce a
primit denunþuri din partea familiilor, care ºi-au
dat seama cum copiii lor au fost radicalizaþi în
acest mediu. În prezent, poliþia comparã mos-
trele de ADN ale familiei Alagoz cu cele din
resturile umane ale victimelor atentatelor de la
Ankara.

Catastrofa aviaticã MH17: Moscova, în „dezacord categoric” cu rezultatele anchetei
voi. Olanda a publicat marþi con-
cluziile anchetei sale, desfãºura-
tã împreunã cu mai multe þãri,
printre care Rusia, Ucraina ºi
SUA, cu privire la catastrofa
aviaticã din 17 iulie 2014 din es-
tul Ucrainei, când un avion Bo-
eing al companiei Malaysia Airli-
nes a fost doborât. Raportul, care
nu precizeazã vinovatul, a stabilit
cã avionul a fost doborât de o ra-
chetã de fabricaþie ruseascã BUK.
“Nivelul de ilogic (din raport) este
ieºit din comun”, a declarat Stor-

cevoi. “Rãspunsurile pe care olan-
dezii le-au dat la întrebãrile noas-
tre sunt nefondate, parþiale ºi ne-
susþinute de fapte. Ele nu au ser-
vit decât sã susþinã versiunea lor”,
a subliniat directorul-adjunct al
agenþiei federale ruse.  “Chiar dacã
aceste concluzii au fost date pu-
blicitãþii, noi vom continua anche-
ta”, a anunþat el.  Potrivit lui Oleg
Storcevoi, anchetatorii olandezi
i-au ascuns pânã în ultimul mo-
ment Rusiei cã fragmente de ra-
chetã BUK au fost gãsite la locul

catastrofei. “Din nefericire, par-
ticiparea noastrã la aceastã an-
chetã s-a limitat la informaþiile pe
care ei doreau sã ni le ofere”, ºi-
a exprimat regretul directorul-
adjunct al Rosaviaþia. Moscova
a exprimat încã de marþi, “dubii
serioase” cu privire la scopul ur-
mãrit de ancheta internaþionalã
desfãºuratã timp de 15 luni ºi
menitã sã elucideze circumstan-
þele tragediei, în care au murit
298 de oameni, dintre care ma-
joritatea olandezi.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 15 octombrie - max: 15°C - min: 7°C

$Cursul pieþei valutare din 15 ocotmbrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,8718........38718
1 g AUR (preþ în lei)........145,1813.....1451813

1 EURO ........................... 4,4171 ............. 44171
1 lirã sterlinã................................5,9438....................59438

JOI - 15 octombrie

06:25 Teleshopping
09:00 Starea natiei
10:00 Tot ce conteaza
11:00 Aventurile tanarului

Hercule
11:30 Aventurile tanarului

Hercule
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pana joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeste corect!
(emis. info.)
18:00 Lozul cel mare
(emis. con.) *Tragerile Joker,

Loto 5 /40, Loto 6/49 si Noroc
18:30 Magazin World Cup

Rusia 2018
Episodul 2
19:00 Prim-Plan
(2015, talk show) Prezinta:

Ramona Avramescu
19:45 Vorbeste corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeste liber!
21:55 Starea zilei
Redactor tv: Dana Armasu
22:00 Starea natiei
23:35 Cand barbatii nu-ti dau

pace
(sua-it., 1992, com.) Cu: Jack

Nicholson, Beverly D'Angelo,...
01:20 Exclusiv in Romania
02:00 Tot ce conteaza
02:50 Vorbeste corect!
02:55 Telejurnal
(emis. info.) Sport; Meteo; Omologa-

rea tragerilor Joker, Loto 5/40,...

TVR 1

06:00 Ora de stiri
(emis. info.) *Stiri; *Sport; *Meteo
07:00 Teleshopping
08:10 Buna dimineata mea
10:00 Documentar 360? - GEO
11:00 O cariera de succes
Episodul 3
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
(2015, mag. life-style) Ne

pregatim de week-end
13:00 Telejurnal
13:15 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritatilor
(doc.) Maghiara de pe doi
15:00 Telejurnal
16:00 Ieri- Azi- Maine
17:00 O cariera de succes
Episodul 4
17:50 Cartea cea de toate

zilele
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360? - GEO
20:10 Ziua absolvirii
22:00 Ora de stiri
(emis. info.) * Stiri ; * Sport ; *

Meteo
23:10 Jpod
(can., 2008, s. com., episodul 3)

Cu: David Kopp, Emilie Ullerup,...
00:00 La fix
01:00 Destine ca-n filme

TVR 2

06:00 Punct si de la capat
07:45 Oferta irezistibila
09:50 O zi ca oricare alta
11:40 Academia vampirilor
13:25 Jucatorul
15:15 Anul Dragonului
16:35 Josephine
18:05 Detectivii din Louisiana
20:00 Banksy in New York
21:25 Raidul 2
23:55 Ray Donovan
00:55 Casa minciunilor
01:30 Aladdin si lampa mortii
02:55 Tucker si Dale contra

Raului
04:25 Vice

HBO

07:00 Stirile Pro TV
10:30 La Maruta
12:00 Vorbeste lumea
13:00 Stirile Pro TV
14:00 Vorbeste lumea
17:00 Stirile Pro TV
17:30 La Maruta
19:00 Stirile Pro TV
20:30 Las fierbinti
21:30 Las fierbinti
22:30 Stirile Pro TV
Ultimile stiri ale serii sunt

prezentate de Amalia Enache si
Cristian...

23:00 In mintea criminalului
00:00 Dexter
01:00 Fara rusine
02:00 Supernatural: Aventuri in

lumea...
02:45 Supernatural: Aventuri in

lumea...
03:30 Vorbeste lumea
(2015, mag. life-style)
05:30 La Maruta

PRO TV

ACASÃ

06:00 Vorbeste lumea
09:00 Teleshopping
09:15 Viata nedreapta
11:15 Teleshopping
13:30 Teleshopping
15:00 Suflet de gheata
16:00 Suflet de gheata
17:00 Iti ordon sa ma iubesti!
18:00 Viata nedreapta
19:00 Viata nedreapta
22:00 Floarea din Caraibe
00:00 Iubiri vinovate
02:00 Viata nedreapta
05:15 Doamne de poveste

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 A fost odatã Curly (R)
13:45 Calea cea grea (R)
16:00 La bloc
18:00 Extravagantul Mr. Deeds
20:30 Puterea numelui
23:00 Legea puterii
01:15 Puterea numelui (R)
03:30 Cine A.M.
05:45 Tinerii justiþiari
06:30 Extravagantul Mr. Deeds

(R)

PRO CINEMA

06:00 Observator
(emis. info.)
08:00 'Neatza cu Razvan si

Dani
(divertisment)
10:55 Teleshopping
(promo)
11:15 Mireasa pentru fiul meu
(2015, reality show)
13:00 Observator
(emis. info.)
14:00 Mireasa pentru fiul meu
(2015, reality show)
16:00 Observator
(emis. info.)
19:00 Observator
(emis. info.)
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) Cu Octavia

Geamanu
20:30 Am ceva sa-ti spun
(2015, divertisment) Invitat:

CRBL
23:00 Un show pacatos
(divertisment)
01:00 Am ceva sa-ti spun
(2015, divertisment)
03:00 Observator
(emis. info.)

ANTENA 1

06:00 Teleshopping
(promo)
07:45 Teleshopping
(promo)
08:00 Campionul
(isr., 2006, dr. romantic., col., a-

n) Cu: Yehuda Levi, Ofer
Shechter,...

10:00 Teleshopping
(promo)
10:30 Teo Show
(2013, divertisment)
16:00 Teleshopping
(promo)
16:45 Teo Show
(2013, divertisment)
18:45 Stirea zilei
(emis. info.)
20:00 Un destin la rascruce
(tur., 2013, s. dr.) Cu: Kadir

Dogulu, Neslihan Atagul, Serkan
Senalp,...

01:45 Un destin la rascruce
(tur., 2013, s. dr.) Cu: Kadir

Dogulu, Neslihan Atagul, Serkan
Senalp,...

05:45 Pastila de ras - Medica-
ment fara...

(2011, divertisment)

KANAL D

AXN
07:00 Hannibal Post Mortem
07:10 Cititorii de oase
09:10 Numerele
10:10 Mediumul
11:10 Secrete si minciuni
12:10 Cititorii de oase
14:10 Numerele
15:10 Mediumul
16:10 Secrete si minciuni
17:10 Cititorii de oase
19:10 Mediumul
20:10 Numerele
21:05 Frumoasa si bestia
22:00 Inamicul statului
00:30 Hawaii 5.0
01:25 Frumoasa si bestia
02:20 Falco

07:00 Stiri Sport.ro
08:00 Stiri Sport.ro
09:00 Stiri Sport.ro
09:10 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:10 Ora exacta in sport
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
12:10 Ora exacta in sport
13:00 Stiri Sport.ro
13:10 Ora exacta in sport
14:00 Stiri Sport.ro
14:10 Ora exacta in sport
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta in sport
17:00 Stiri Sport.ro
17:10 Ora exacta in sport
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Ora exacta in sport
19:00 Local Kombat: Da-i

bataie!
Exploziv
21:00 Stiri Sport.ro
(emis. sport) Ora exacta in sport
22:00 Local Kombat Super-

stars: Sebastian...
Exploziv
01:00 Stiri Sport.ro
(emis. sport)

SPORT.RO
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DIGI FILM
08:45 Eroi de sacrificiu 3
10:50 Acceptat
12:25 Ceva nou
20:00 Era si timpul!
21:55 Secunda fatala
23:50 Camera mortii
01:40 Hamlet 2

06:00 Stirile diminetii
(emis. info.)
08:30 Antena 3 Headlines

(Jurnal in...
(2015)
08:45 Stirile diminetii
(emis. info.)
09:00 Stirile diminetii
(emis. info.)
09:40 Daily Income
(2014, emis. info.)
10:00 Previziunile zilei
(2010, emis. info.)
11:00 Se intampla in Romania
(2010, talk show)
12:00 Stiri
(emis. info.)
13:00 Se intampla in Romania
(2010, talk show)
14:00 Stiri
(emis. info.)
15:00 Esential
(2010, talk show)
16:00 Esential
(2010, talk show)
18:45 La ordinea zilei
Este cea mai interactiva editie de

stiri pentru ca telespectatorii pot...
20:30 Subiectiv
(2010, talk show)
23:15 In gura presei
(emis. info.)
00:00 Stiri
(emis. info.)
03:00 Subiectiv
(2010, talk show)
04:00 La ordinea zilei
Este cea mai interactiva editie de

stiri pentru ca telespectatorii pot...
05:00 La ordinea zilei
Este cea mai interactiva editie de

stiri pentru ca telespectatorii pot...
05:20 In gura presei
(emis. info.)

ANTENA 3

06:00 Fotbal Club
06:45 Gimnastica de dimineata
07:00 Digi Sport Expres
10:15 Fotbal Club
11:00 Stirile Digi Sport
11:15 Fotbal: Concordia

Chiajnam - Targu Mures
Cupa Ligii
12:00 Stirile Digi Sport
12:15 Fotbal: Concordia

Chiajnam - Targu Mures
Cupa Ligii
13:00 Stirile Digi Sport
13:15 Fotbal: Dinamo - CFR

Cluj
Cupa Ligii
14:00 Stirile Digi Sport
14:15 Fotbal: Dinamo - CFR

Cluj
Cupa Ligii
15:00 Stirile Digi Sport
15:15 Fotbal Club
16:00 Stirile Digi Sport
16:30 Campionii Digi Sport
17:30 Stirile Digi Sport | Jurnal

virtual
18:00 Digi Sport Special
18:15 Fotbal: Viitorul - Astra
Cupa Ligii
19:00 Digi Sport Special
19:15 Fotbal: Viitorul - Astra
Cupa Ligii
20:15 Digi Sport Special
21:00 Fotbal: Steaua - ACS

Poli Timisoara
Cupa Ligii
21:45 Digi Sport Special
22:00 Fotbal: Steaua - ACS

Poli Timisoara
Cupa Ligii
23:00 Digi Sport Special
23:45 Stirile Digi Sport
00:15 Campionii Digi Sport
01:15 Fotbal: Viitorul - Astra
Cupa Ligii
03:15 Digi Sport Special
04:00 Fotbal: Steaua - ACS

Poli Timisoara

DIGI SPORT 1

06:00 Stirile Digi Sport
07:00 Digisport Show
07:15 Generatia Digi Sport
07:45 Stirile Digi Sport
08:00 Digisport Show
08:15 World of Gymnastics
08:45 Stirile Digi Sport
09:00 Digisport Show
09:15 Rezumat JUDO Grand

Prix, Tashkent
09:45 Stirile Digi Sport
10:00 Digi Gool
10:15 Stirile Digi Sport
11:00 Digi Gool
11:15 Stirile Digi Sport
12:00 Digi Gool
12:15 Stirile Digi Sport
13:00 Digi Gool
13:15 Stirile Digi Sport
14:00 Digi Gool
14:15 Stirile Digi Sport
15:00 Digi Gool
15:15 Stirile Digi Sport
16:00 Road to Rio
16:30 Stirile Digi Sport
17:30 Rezumat JUDO Grand

Prix, Tashkent
18:00 Stirile Digi Sport
19:00 Stirile Digi Sport
20:00 Stirile Digi Sport
20:30 Handbal M.: Kadetten

Schaffhausen - Skjern Handbold
EHF Champions League
22:15 Stirile Digi Sport
23:00 Stirile Digi Sport
23:45 Generatia Digi Sport
00:15 Stirile Digi Sport

DIGI SPORT 3

07:00 Dimineata de stiri la
Realitatea TV

Informatiile cu care iti incepi ziua,
prezentate de Aneta Singeorzan
si...

11:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 11:00
12:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 12:00
13:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 13:00
14:00 Oameni si fapte
18:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 18:00
20:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 20:00
21:00 Jocuri de Putere
(2013, talk show)
23:30 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 23:00
00:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 00:00
02:00 Realitatea de la fix
(emis. info.) ora 02:00
03:00 Newsroom
Te invitam in camera de stiri, in

fiecare zi, de luni pana joi.
Gazda...

04:00 Oameni si fapte
05:00 Jocuri de Putere
(2013, talk show)

ANTENA 3

07:00 Tenis ziua 3
ATP Shanghai
08:30 Andy MURRAY (GBR)

vs. John ISNER (USA)
ATP Shanghai
10:00 Novak DJOKOVIC

(SRB) vs. Dominic THIEM (AUT)
sau Feliciano LOPEZ (ESP)

ATP Shanghai
13:00 Rafael NADAL (ESP)

vs. Milos RAONIC (CAN)
ATP Shanghai
15:00 Gilles SIMON (FRA) vs.

Tomas BERDYCH (CZE)
ATP Shanghai
17:00 Tenis ziua 4
ATP Shanghai
02:00 MotoGP FP1
Marele Premiu al Australiei
04:45 Tenis ziua 4
ATP Shanghai

DIGI SPORT 2

07:00 Restauram masini de
epoca

08:00 In avangarda constructii-
lor

09:00 Plutasi pe Yukon
10:00 S.O.S. Masini clasice
11:00 Plutasi pe Yukon
13:00 Ultimul an al lui Hitler
14:00 Ultimul an al lui Hitler
15:00 Personaje ale nazismului
16:00 In pericol iminent
16:30 In pericol iminent
18:00 Supravietuitori in Alaska
19:00 Personaje ale nazismului
20:00 Salvatori pe drumuri

inghetate
21:00 La pescuit de ton: Nord

contra Sud
22:00 Aurul din Yukon
23:00 Aur in ape inghetate
00:00 La pescuit de ton: Nord

contra Sud
01:00 Aurul din Yukon
02:00 Aur in ape inghetate
03:00 Salvatori pe drumuri

inghetate
04:00 Personaje ale nazismului
05:00 Supravietuitori in Alaska

NAT. GEO.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SC COMPACT ECO SRL

anunþã publicul interest asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei privind activitatea
3811 – Colectarea deºeurilor ne-
periculoase, ce se desfasoarã în
Calea Severinului Nr 60, Craio-
va.Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Str
Petru Rareº, nr 1, zilnic intre ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data 30.10.2015.

S.C. TOPOSURVEY S.R.L.,
pentruGRUPUL PENTRU PRO-
MOVAREA TINERETULUI OLTE-
NIA” anunþã publicul interesat
asupra declanºãrii etapei de în-
cadrare cf. HG 1076/2004 privind
proceduraevaluãrii de mediu
pentru planuri ºi programe, în
vederea obþinerii avizului de
mediu pentru PLANUL DE MA-
NAGEMENT AL SITULUI NATU-
RA 2000 ROSCI0202 SILVOSTE-
PA OLTENIEI, localitatea Craio-
va, Str. Vasile Conta, nr. 1, bl U5,
ap 18, jud. Dolj. Prima versiune a
planului poate fi consultata  la
sediul A.P.M. Dolj, judetul Dolj,
str. Petru Rares, Nr. 1, din data
12.10.2015, luni - joi, între orele 8
– 16 ºivineriîntreorele 8-14. Pu-
blicul interesat poate transmite,
înscris, comentarii si sugestii,
pana în data de 29.10.2015, la
A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Pe-
tru Rares, Nr. 1, judetulDolj, e-
mail apmdj.anpm.ro înzilele de
luni-joi între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14.

S.C. AM FRESH PRODUCT
SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea: Prelucrarea ºi
conservarea fructelor ºi legume-
lor n.c.a. ce se desfãºoarã în co-
muna Pieleºti, sat Pieleºti, str.
Calea Bucureºti, nr. 136, judeþul
Dolj. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data
de 30.10.2015.

Primãria Bãileºti scoate la li-
citaþie în vederea concesionãrii
teren în Piaþa agroalimentarã str.
Tãbãcari, nr.22,  în data de
06.11.2015. Relaþii supliementa-
re la sediul Primãriei Bãileºti, str.
Revoluþiei, Nr.1.

S.C. DIGITAL GRAFIX GRUP
SRL, prin RUSU ROXANA anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „CONSTRUIRE HALÃ DE-
POZITARE ªI PRELUCRARE
LEMN” propus a fi amplasat în
comuna Malu Mare, satul Preaj-
ba, str. Henry Ford, Nr. 13C Bis.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, Nr. 1,
în zilele de L-V între orele 9-14.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Raraº, Nr. 1.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã în data de
20.10.2015, ora 1200, în sala mare de ºedinþe, dezbaterea publicã
a Proiectului de Hotãrâre privind stabilirea impozitelor si ta-
xelor locale pentru anul 2016.

La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe persoanele fizi-
ce ºi juridice interesate, în limita locurilor disponibile în salã.

Regulamentul se poate consulta pe site-ul primãriei www.pri-
mariacraiova.ro, la rubrica ”Proiecte de acte normative supuse
consultãrii”, sau la sediul instituþiei.

Se pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare cu privire proiectul de hotãrâre supus dezbate-
rii, pânã la data de 23 octombrie a.c., la Centrul de Informaþii
pentru Cetãþeni din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str
A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

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.

CERERI SERVICIU
ANGAJEZ femeie
pentru asistenþã zilni-
cã pentru o persoanã
cu probleme de miº-
care. Telefon: 0752/
142.521.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (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
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã urgent,
Catargiu, toate utilitã-
þile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
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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.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenþa
decizionalã în administraþia publicã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, aducem la cunoºtinþa publicului REGULAMENTUL pri-
vind aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016.

În termen de 10 zile de la publicare (începând cu data de 13.10.2015),
persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, la Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni din
cadrul Primãriei Municipiului Craiova str. A.I. Cuza nr.7, prin fax:
0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro  sau
consiliulocal@primariacraiova.ro.

Regulamentul  poate fi consultat pe site-ul www.primariacraiova.ro/
Proiecte de hotãrâri supuse dezbaterii publice sau la sediul instituþiei.

Persoanele sau organizaþiile interesate care transmit în scris propu-
neri, sugestii sau opinii cu privire la regulamentul adus la cunoºtinþa
publicului vor specifica articolul sau articolele la care se referã, menþi-
onând data trimiterii ºi datele de contact ale expeditorului.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.
Vând casã zona Ho-
ria. Telefon: 0766/
617.885.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
0760/024.474; 0351/
460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.

Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comer-
cial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 2006 an fa-
bricaþie 2008, benzinã
ºi GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
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INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: ªTEFAN MARIAN ºi ªTEFAN FLORENTINA, cu domiciliul în str.
Constantin Argetoianu, nr. 286, sat Breasta, comuna Breasta, jud. Dolj, ce intenþioneazã sã solicite de la
ADMINISTRAÞIA BAZINALA DE APÃ JIU Craiova aviz de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru

”CONSTRUIRE HOTEL – RESTAURANT, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, AMPLASARE MI-
NISTATIE DE EPURARE APE UZATE SI IMPREJMUIRE”,

localizat în:
comuna Breasta, sat Breasta, str. Constantin Argetoianu, nr. 286 , jud. Dolj.

Aceastã investiþie este NOUÃ.

Ca rezultat al activitãþii desfãºurate în hotelul-restaurant vor rezulta 14 mc/zi, de ape uzate menajere
(nevoi igenico-sanitare), ce se vor evacua în pârâul Raznic, dupã ce au fost epurate prin staþia de epurare
de tip mecano biologicã.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii si recomandãri se pot adresa solicitantului dupã
data de 15 Octombrie 2015.

INFORMARE
 
Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 19, în cadrul proiectu-

lui “Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în judeþul Dolj”, intenþioneazã
sã solicite de la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a apelor pen-
tru activitatile

- “Închidere depozit neconform de deºeuri urbane Calafat, municipiul Cala-
fat, judeþul Dolj, în cadrul proiectului ‹SISTEM DE MANAGEMENT INTE-
GRAT AL DEªEURILOR ÎN JUDETUL DOLJ› ” din bazinul hidrografic Jiu,

- “Construire staþie de transfer ºi compostare în municipiul Calafat, judeþul
Dolj, în cadrul proiectului   ‹SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEªEURILOR ÎN JUDETUL DOLJ› ” din bazinul hidrografic Jiu,

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate menajere, ape tehnologice rezultate
din spalarea zonelor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor fi deversate dupã ce
au fost epurate,  conform prevderilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adre-
sa solicitantului.  

Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 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, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând ladã frigorificã
cu 5 sertare Arctic. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
bocanc, ghete piele,
casete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, pre-
lucrate - 6,80 mp. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproa-
pe nouã, cu garanþie.
Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.

Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemon-
tatã, TV color 102 cm,
polizor 2500 Waþi, pat
mecanic, saltea, cãru-
cior handicap, diafilm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã locuri.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat ta-
blã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
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PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ

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

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

884.884.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon: 0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã
mobilatã, zona Sim-
plon. Telefon: 0751/
192.568
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã la
bloc Calea Bucurerºti
1 sau 2 fete. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.

Închiriez apartament
2 camere decoman-
date, Craioviþa Nouã-
Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papi-
lian. Telefon: 0723/
737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/ 181.202.
Pensionar caut pensi-
onarã pentru convie-
þuire. Telefon: 0762/
728.493.
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
AV. Declar pierut
Certificat Fiscal se-
ria A, nr.129840 din
12.11.2008. Se de-
clarã nul.

SOCIETATEA ECO
DINAM GROUP
SRL, J16/ 847/2012,
CUI 30258991, de-
clarã pierdut certifica-
tul constatator emis la
data de 30.05.2012 în
baza declaraþiei pe
propria rãspundere nr.
522984/28.05.2012
de la sediul social si-
tuat în Municipiul Ca-
lafat, str. 22 Decem-
brie, nr.4, bl.2, sc.D,
ap.1, judeþul Dolj. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Gazda Franþa, alãturi de reprezentativele Germaniei, Angliei,
Portugaliei, Belgiei ºi Spaniei vor face parte din prima urnã la tra-
gerea la sorþi pentru Campionatul European din 2016, în timp ce
România trebuie sã aºtepte încheierea par-
tidelor din play-off pentru a afla unde va fi
plasatã, în urna a treia sau a patra (ºanse
extrem de mari pentru prima variantã)

În urna a doua vor fi Italia, Rusia, Elve-
þia, Austria ºi Croaþia.

Dacã Bosnia va câºtiga în play-off, va fi
în urna a doua. Dacã Bosnia va pierde,
Ucraina poate intra în urna a doua, în cazul
în care trece de play-off. Dacã ambele echi-
pe pierd, Cehia va fi a ºasea echipã din
urna a doua. Alãturi de Cehia, Polonia,

Rezultatele complete
Duminicã

GRUPA D: Germania – Georgia 2-1 (Muller 50 pen.,
Kruse 79 / Kankava 53), Polonia – Irlanda 2-1 (Kry-
chowiak 13, Lewandowski 42 / Walters 16 pen.), Gi-
braltar – Scoþia 0-6 (Martin 24, Maloney 39, Fletcher
52, 56, 85, Naismith 90+1).

1. GERMANIA 22 4. Scoþia 15
2. POLONIA 21 5. Georgia 9
3. Irlanda 18 6. Gibraltar 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 / Lovrencsics 26,
Nemeth 54, 75).

1. IRLANDA N. 21 4. Finlanda 12
2. ROMÂNIA 20 5. I-le Feroe 6
3. Ungaria 16 6. Grecia 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 21 4. Serbia* 4
2. ALBANIA 14 5. Armenia 2
3. Danemarca 12
* - 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 27 4. Belarus 11
2. SLOVACIA 22 5. Luxemburg 4
3. Ucraina 19 6. Macedonia 4

GRUPA E: Lituania – Anglia 0-3 (Barkley 29, Ar-
lauskis 35 aut., Oxlade-Chamberlain 62), Estonia –
Elveþia 0-1 (Klavan 90+4 aut.), San Marino – Slovenia
 0-2 (Cesar 54, Pecnik 74).

1. ANGLIA 30 4. Estonia 10
2. ELVEÞIA 21 5. Lituania 10
3. Slovenia 16 6. San Marino 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 (Ibrahi-
movic 24, Zengin 47).

1. AUSTRIA 28 4. Muntenegru 11
2. RUSIA 20 5. Liechtenstein 5
3. Suedia 18 6. Moldova 2

Marþi
GRUPA A: Turcia – Islanda 1-0 (Selcuk Inan 89),

Olanda – Cehia 2-3 (Huntelaar 70, Van Persie 83 / Ka-
derabek 24, Sural 35, Van Persie 66 aut.), Letonia –
Kazahstan 0-1 (Kuat 65).

1. CEHIA 22 4. Olanda 13
2. ISLANDA 20 5. Kazahstan 5
3. TURCIA 18 6. Letonia 5

GRUPA B: Belgia – Israel 3-1 (Mertens 64, De Bru-
yne 78, Hazard 84 / Hemed 88), Þara Galilor – Andorra
2-0 (Rampsey 50, Bale 86), Cipru – Bosnia 2-3 (Cha-
ralambidis 32, Mitidis 41 / Medunjanin 13, 44, Duric
67).

1. BELGIA 23 4. Israel 13
2. ÞARA G. 21 5. Cipru 12
3. Bosnia 17 6. Andorra 0

GRUPA H: Italia – Norvegia 2-1 (Florenzi 73, Pelle
82 / Tettey 23), Malta – Croaþia 0-1 (Perisic 25), Bulga-
ria – Azerbaijan 2-0 (Aleksandrov 20, Rangelov 56).

1. ITALIA 24 4. Bulgaria 11
2. CROAÞIA* 20 5. Azerbaijan 6
3. Norvegia 19 6. Malta 2
* - echipã penalizatã cu 1 punct.

Primele douã locuri din fiecare grupã ºi cel mai
bun loc 3 (Turcia) merg direct la Campionatul Euro-
pean, gãzduit de Franþa. Celelalte ocupante ale locu-
rilor 3 vor susþine duble de baraj, câºtigãtoarele asi-
gurându-ºi ºi ele prezenþa la turneul final.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – FAZA GRUPELOR – RUNDA FINALÃ

Turcia câºtigã in extremis disputa de la distanþã
cu Ungaria ºi îºi asigurã biletele la marele bal
Marea decepþie, Olanda, sfârºeºte în tonul campaniei

Naþionala Turciei avea nevoie de-o vic-
torie, marþi searã, în faþa deja calificatei
Islanda, dar ºi de un succes al Kazahsta-
nului în Letonia, pentru a devansa Unga-
ria în topul celor mai bune echipe de pe
locul trei, statut ce conferea o prezenþã
directã la europeanul francez din vara anu-
lui viitor. Ei bine, deºi era greu de crezut
cã se va întâmpla astfel, mai ales în con-
textul în care kazacii nu izbutiserã sã batã
pe nimeni, a ieºit exact aºa!

În minutul 65, arena din Konya a ex-
plodat, nu însã datoritã faptului cã ar fi
înscris otomanii, ci a veºtii venite de la
Riga, unde Kazahstanul reuºea sã des-
chidã scorul (a fost ºi unicul gol al parti-
dei). “Cadoul” pãrea însã sã rãmânã însã
unul neutilizabil, turcii nereuºind sã per-
foreze reduta nordicã. Izbãvirea a venit în
minutul 89, din partea lui Selcuk Inan, care
a transformat impecabil o loviturã liberã.

Departajarea pentru cel mai bun loc trei
s-a fãcut fãrã a include “dublele” cu ulti-
mele clasate, excepþie fãcând Grupa I, care
a avut doar cinci echipe. Prin urmare, Da-
nemarca, ocupanta ultimei trepte a podiu-
mului în Grupa I, ºi-a pãstrat cele 13 punc-
te, în timp ce Turcia, dupã ce Letonia a
cãzut pe ultimul loc, formaþie contra cãre-
ia remizase în ambele rânduri, a rãmas cu
16 din cele 18 puncte. Ungaria a încheiat
la o lungime în spate.

Revenind la grupa Turciei, Olanda, ni-
meni alta decât bronzul mondial, n-ar mai
fi prins barajul nici dacã reprezentanþii
Semilunei ar fi pierdut, batavii suferind a
cincea înfrângere în aceste preliminarii,
2-3 cu Cehia, la Amsterdam. Practic, din
duelurile cu primele trei clasate, olande-
zii n-au cucerit decât 1 punct din 18, ºi
acela în prelungiri. Este voba despre jo-
cul cu Turcia de acasã. Olanda va rata
primul bal continental dupã mai bine de

trei decenii, precedentul consemnându-
se în Franþa 1984.

Altfel, în celelalte partide de interes ale
zilei de marþi, Bosnia a câºtigat disputa
directã cu Cipru pentru locul 3, împunân-
du-se cu 3-2 în Insula Afroditei, iar Italia a
luat la braþ Croaþia spre turneul final, dupã
ce a dispus cu 2-1, pe “Olimpico”, de Nor-
vegia. Meritã menþionat ºi faptul cã Bel-
gia, graþie victoriei cu Israel, va urca pe
primul loc în ierarhia FIFA.

S-a stabilit prima urnã valoricã la tragerea
la sorþi ºi capii de serie din play-off

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

Ligii: Viitorul – Astra, Steaua – ACS
Poli Timiºoara.

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

la Shanghai, în China: ziua a 4-a /
2:00 – MOTO GP – Marele Premiu
al Australiei: FP1.

DIGI SPORT 3
20:30 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Kadetten Schaffhau-
sen – Skjern Handbold / 6:10 –
MOTO GP – Marele Premiu al
Australiei.

DIGI SPORT 4
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – HC Odorhei /
20:00, 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: ÞSKA Moscova –
Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Pireu

România, Slovacia ºi Turcia vor trebui sã aºtepte disputarea play-
off-ului pentru a afla în ce urne vor fi.

În urna a patra vor fi sigur Islanda, Þara Galilor, Albania ºi
Irlanda de Nord.

Totodatã, Suedia, Bosnia-Herþegovi-
na, Ucraina ºi Ungaria vor fi capi de serie
la barajul pentru calificare. Adversarele
acestor echipe se vor alege dintre Dane-
marca, Irlanda, Norvegia ºi Slovenia.

Tragerea la sorþi a meciurilor de baraj
este programatã duminicã, la Nyon (cele
patru duble vor avea loc între 12 ºi 17
noiembrie), în timp ce tragerea la sorþi a
grupelor europeanului va fi în 12 decem-
brie, la Paris.

Etapa a doua
Ecuador – Bolivia 2-0
(Bolanos 81, Caicedo 90+5)
Uruguay – Columbia 3-0
(Godin 34, Rolan 51, Hernandez 88)
Paraguay – Argentina 0-0
Brazilia – Venezuela 3-1
(Willian 1, 42, Ricardo Oliveira 74 / San-

tos 64)
Peru – Chile 3-4
(Farfan 10, 36 pen., Guerrero 90+2 / Ale-

xis Sanchez 7, 44, Edu Vargas 41, 49)
1. Uruguay 6 6. Columbia 3
2. Ecuador 6 7. Argentina 1
3. Chile 6 8. Peru 0
4. Paraguay 4 9. Venezuela 0
5. Brazilia 3 10. Bolivia 0
La turneul final (Rusia) se calificã prime-

le patru clasate, iar locul 5 va disputa un
meci de baraj cu o reprezentantã a unei alte
confederaþii.

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018,
AMERICA DE SUD

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– Cedevita Zagreb / 3:00 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Gremio –
Santos.

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

Ligii: Viitorul – Astra, Steaua – ACS
Poli Timiºoara.

EUROSPORT
12:30 – CICLISM PE PISTÃ –

Campionatul European, la Gren-
chen, în Elveþia: ziua întâi / 15:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Linz, în
Austria / 20:00 – CICLISM PE
PISTÃ – CE, la Grenchen.

EUROSPORT 2
19:30 – TENIS (F) – Turneul de

la Linz, în Austria.
LOOK TV
18:15, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Ligii: Viitorul – Astra, Steaua – ACS
Poli Timiºoara.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Clubul CS Universitatea Craio-
va anunþã cã va ataca la Tribuna-
lul Sportiv de la Lausanne decizia
Comisiei de Recurs a FRF, prin
care echipei din Bãnie I se interzi-
ce dreptul de a efectua achiziþii preþ
de douã perioade de transferuri,
respectiv pânã în ianuarie 2017.
Oltenii vor cere chiar suspendarea
deciziei pânã la soluþionarea cazu-
lui, invocând chiar precedentul
CFR Cluj în acest sens.

Oficialii grupãrii din Bãnie au
precizat într-un comunicat cã ho-
tãrârea Comisiei de Recurs în “ca-
zul Dãnãnae” este în contradicþie
cu regulamentele FRF. Dimpotri-
vã, CS Universitatea anunþã cã
nici mãcar nu i-a reziliat con-
tractul lui Dãnãnae, ci doar s-a
adresat Comisiei de Soluþionare a
Litigiilor în acest sens, aceasta
hotãrând în unanimitate cã ”Uni-
versitatea are baza legalã pentru
rezilierea contractului jucãtorului”.
În aceste condiþii, decizia Com-
siei de Recurs penalizeazã prac-
tic hotãrârea unei alte comisii a
FRF ºi nu o acþiune a clubului din
Bãnie. Totodatã, se subliniazã cã
doi dintre membrii Comisiei de
Recurs care au decis în favoarea
lui Dãnãnae sunt membri AFAN
(sindicatul jucãtorilor).

Comunicatul CS
Universitatea în
“cazul Dãnãnae”:

“În regulamentul FRF sunt sti-
pulate clar cauzele juste care pot
fi invocate de cãtre cluburi sau de
cãtre jucãtori pentru încetarea uni-
lateralã a contractelor. Una dintre
ele prevede faptul cã un club poa-
te rezilia unilateral contractul unui
jucãtor care a jucat în mai puþin
de 10% din partidele oficiale din
sezonul anterior, fãrã sã fie sus-
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Clubul din Bãnie pretinde cã hotãrârea Comisiei de Re-
curs în “cazul Dãnãnae” este una abuzivã ºi cã nici mãcar

nu i-a fost reziliat contractul lui Dãnãnae, penalizarea
vizând de fapt o decizie a unei alte comisii a FRF

O delegaþie a clubului craiovean a depus ieri o
coroanã de flori ºi a aprins lumânãri la mormântul
lui Zoltan Criºan, din cimitirul Sineasca, cu oca-
zia comemorãrii a 12 de ani de când extrema de
legendã a ªtiinþei s-a stins din viaþã. Nae Ungu-
reanu, Auricã Beldeanu, Nicolae Negrilã, Costicã
Donose, Gheorghiþã Geolgãu, Sorin Cârþu, înso-
þiþi de Ion Împuºcãtoiu, i-au adus omagiu fostului
coechipier. Auricã Beldeanu a spus: „Se împlinesc
12 ani de când ne-a pãrãsit Zoli Criºan. Eu, unul,
i-am simþit lipsa pentru cã a fost unul dintre cei
mai buni prieteni ai mei. Am fãcut multe meciuri
bune împreune. Pãcat cã ne-a pãrãsit aºa tânãr, la
doar 48 de primãveri. Sunt multe amintiri pe care
le am cu Zoli, mai ales cã am fost ºi colegi de
camerã. Cea mai frumoasã rãmâne golul reuºit cu
Kaiserslautern, în deplasare, care ne-a deschis
drumul spre fazele finale ale Cupei UEFA“

Delegaþia ªtiinþei a depus jerbe de flori ºi la mor-

Remember alb-albastru pentru Zoli Criºan
mintele lui Costicã ªtefãnescu ºi Cristi Neamþu.

Zoli Criºan a debutat în Liga 1 la Universitatea
Craiova, transferat de la Minerul Baia Mare. A ju-
cat în alb-albastru în perioada 1974-1984. În Liga
1 a evoluat în 304 meciuri, marcând de 50 de ori.
Are 46 de selecþii la naþionalã, pentru care a punctat
de patru ori.

Un moment antologic din cariera lui Zoli l-a re-
prezentat meciul cu Benfica, de pe 20 aprilie 1983.
Era minutul 78, când ºutul sãu a izbit bara. Un
centimetru mai jos ºi Universitatea era în finala
Cupei UEFA. „A doua zi, doctorul Frânculescu a
mãsurat porþile. Aceea era cu 8 cm mai scundã“,
a povestit Criºan. Zoli Criºan a câºtigat de douã
ori campionatul cu ªtiinþa ºi de patru ori Cupa
României. În 1974 a ieºit campion balcanic cu
naþionala de tineret a României. S-a stins pe 14
octombrie 2003, la 48 de ani, rãpus de o boalã
necruþãtoare.

pendat sau accidentat. Citãm din
Regulamentul privind Statutul ºi
transferul jucãtorilor de fotbal (iu-
lie 2015), art. 18, alin. 10: ”Clubu-
rile pot invoca justa cauzã ºi justa
cauzã sportivã pentru denunþarea
unilateralã a contractelor pentru
urmãtoarele motive: (punctul b)
Jucãtorul a participat efectiv la mai
puþin de 10% din numãrul total de
jocuri oficiale a echipei clubului,
în ultimul an competiþional, cu ex-
cepþia jocurilor pentru care jucã-
torul a fost suspendat de cãtre
club sau instanþa disciplinarã com-
petentã sau a fost în imposibilitate
de a juca din motive medicale,
acest fapt urmând a fi probat.
Aceastã regulã nu este aplicabilã
în cazul jucãtorilor care evolueazã
pe postul de portar.”

Astfel, deºi legile FRF îi per-
miteau clar, negru pe alb, sã rezi-
lieze contractul lui Ovidiu Dãnã-
nae conform acelui articol, Uni-
versitatea nici mãcar nu a fãcut
acest pas. Pentru a se asigura cã
respectã ºi interpreteazã corect
regulile interne ale competiþiei,
clubul Universitatea Craiova s-a
adresat Comisiei de Soluþionare a
Litigiilor în acest sens. Rãspun-
sul comisiei a fost fãrã echivoc,
cu unanimitate de voturi (5 din 5):
”Universitatea are baza legalã pen-
tru rezilierea contractului jucãto-
rului”. Subliniem cã, pânã la
aceastã primã decizie a FRF, vor-
bim despre un fotbalist cu banii
plãtiþi la zi, conform contractului.
Contractul nu a fost reziliat de
cãtre club nici mãcar atunci. De
fapt, contractul este încã în vi-
goare, aºa cum a fost mereu. Ul-
terior, jucãtorul a atacat decizia
Comisiei de Soluþionare a Litigii-
lor adresându-se Comisiei de Re-
curs, care nu doar cã a contrazis
decizia celeilalte comisii, ci chiar

a pedepsit ªtiinþa, culmea, nu din
cauza unei greºeli a clubului, ci
din cauza deciziei bazate pe regu-
lament a unei comisii surori. Mai
mult, a obligat clubul la plata în
avans a salariului pe un an, pânã
în vara lui 2016, fapt de aseme-
nea nemaiîntâlnit. Dintre cei cinci
membri ai Comsiei de Recurs, doi
sunt reprezentanþi ai AFAN (sin-
dicatul fotbaliºtilor). Într-adevãr,
reprezentarea jucãtorilor în comisii
a fost o directivã FIFA, dar aceastã
reprezentare nu presupune deci-
ziile subiective, anti-regulament.
Mai menþionãm ºi faptul cã sco-
rul la Comisia de Recurs a fost 3-
2 în defavoarea ªtiinþei, unul din-
tre cei doi care a votat pro-club
fiind însuºi preºedintele comisiei.

Astfel, dintr-un total de 10 spe-
cialiºti ai FRF care au judecat
acest caz, în douã comisii, 7 au
dat dreptate Universitãþii ºi doar
3 jucãtorului, dintre care doi au
fost numiþi de cãtre Asociaþia Fot-
baliºtilor Amatori ºi Nonamatori.

Clubul nostru nu doar cã se va
adresa TAS din cauza acestui nou
abuz (al câtelea, în istorie?) venit
dinspre Bucureºti, dar, în paralel,
va cere TAS ridicarea imediatã a
sancþiunii, pe durata judecãrii ca-
zului. Considerãm cã TAS-ul va
accepta suspendarea acestei de-
cizii pânã la soluþionarea finalã a
cazului, bazându-ne ºi pe precen-
dentul existent chiar în Liga 1 (ca-
zul CFR Cluj) În caz contrar, dacã
decizia ar rãmâne în vigoare ºi

Universitatea ar câºtiga, finalmen-
te, la TAS, acesteia îi va fi fost
creat un prejudiciu iremediabil,
printr-o sancþiune ce se va fi do-
vedit nedreaptã. Avem, deci, toa-
tã încrederea cã ªtiinþa va avea
dreptul sã transfere jucãtori în
aceastã iarnã ºi cã va putea, ast-
fel, sã lupte pentru playoff-ul ºi
chiar podiumul Ligii I, în ciuda
repetatelor piedici care i se pun”.

Antrenorul principal al Craio-
vei, Emil Sãndoi, nici nu vrea sã
ia în calcul posibilitatea ca echipa
sã nu poatã transfera jucãtori:
“Este o greºealã, am primit asi-
gurãri în acest sens ºi totul se va
remedia la TAS, nu vom avea sur-
priza neplãcutã sã nu putem adu-
ce jucãtori”.
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Campionatul intern se reia în
acest week-end, iar Universitatea
Craiova joacã la Botoºani mâine sea-
rã, de la ora 20.30. Antrenorul ju-
veþilor, Emil Sãndoi, a prefeþat ieri,
înaintea plecãrii spre Moldova, par-
tida cu echipa care ºi-a schimbat
recent antrenorul, în locul luio Leo
Grozavu fiind instalat Cristi Pustai.
Totodatã, tehnicianul oltean a subli-
niat seriozittaea în pregãtire a elevi-
lor sãi, sperând ca efectele acesteia
sã se vadã în meciurile oficiale.
„Mergem la Botoºani cu gândul de
a scoate maximum din aceastã par-
tidã, întâlnim un adversar care ne-a
reprezentat în preliminariile europe-
ne, dar nu a mai avut un tur foarte
bun de campionat. A fost ºi o
schimbare de antrenori, care pre-
zintã avantaje ºi dezavantaje. Poate
fi un dezavantaj pentru noi faptul
cã orice schimbare pe banca tehni-
cã poate produce un declic la echi-
pã, dar totodatã faptul cã Pustai nu
cunoaºte în profunzime lotul este
un avantaj. Noi venim dupã un par-
curs bun pe care dorim sã-l conti-
nuãm, ceea ce înseamnã cã vrem
sã ne întoarcem cu toate punctele.
Avem un grup bun, de bãieþi inteli-
genþi, pentru care, vã spun sincer,
am toatã admiraþia. Ne dorim foar-
te tare cele trei puncte în meciul de
vineri, iar cu un joc al rezultatelor,
derby-ul cu Dinamo ne poate prin-
de pe locul 5. Bãieþii au un moral
bun, sunt ataºaþi unii de alþii, de un
an ºi o lunã de când sunt la club
formeazã o adevãratã familie. Sunt
fotbaliºti cu caracter care se pre-
gãtesc ca o echipã din Germania.
Sunt impresionat de atitudinea lor,
de dorinþã, dãruire ºi sacrificiul de
care dau dovadã. Am citit ºi eu sta-
tistica din care rezultã cã suntem
campioni ai finalurilor de meci, mi-
ar place sã fim cei mai buni ºi în
startul partidelor, dar cel mai mult
aº vrea sã fim campioni la sfârºitul
sezonului“.

Zlatinski, integralist în ambele
meciuri ale Bulgariei

Antrenorul ªtiinþei a vorbit de-
spre perioada de pregãtire ºi pro-
blemele de lot dinaintea jocului de
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Antrenorul Universitãþii Craiova spune cã serozitatea în pregãtire a
alb-albaºtrilor este precum a unei echipe din Germania, iar rezulta-

tele viitoare ar trebui sã reflecte acest lucru
la Botoºani, dar ºi despre faptul cã
Zlatinski a evoluat pentru Bulgaria
în ultimele douã partide din prelimi-
nariile pentrru Euro 2016: „În
aceastã perioadã am efectuat un
ministagiu de pregãtire la Govora,
unde bãieþii s-au antrenat foarte
bine. Duminicã am disputat ºi un
joc amical în care au fost implicaþi
ºi jucãtori de la echipa a doua a clu-
bului. În aceastã sãptãmânã am sta-
bilit câte un antrenament pe zi, iar
în aceastã dupã-amiazã vom pleca
spre Buzãu, pentru ca apoi sã ne
îndreptãm spre Botoºani. Probleme
de lot încã mai avem: este Izvora-
nu, care nu-ºi va reveni pânã în iar-
nã, Acka a fost operat la Bucureºti
ºi cred cã va sta mai mult de ºase
sãptãmâni, iar Madson face antre-
namente suplimentare pentru a re-
cupera din punct de vedere fizic.
Iliev este la un potenþial bun, dar în
momentul de faþã nu are jocuri în
picioare, de accea nu cred cã ar
putea duce 90 de minute. Sincer,
mi-ar fi dorit ca Zlatinski sã fie in-
tegralist în primul meci, iar în cel
de-al doilea joc al Bulgariei sã fi in-
trat pe parcurs, oricum e bine cã
vine fãrã accidentare de la meciuri-
le internaþionale“.

Emil Sãndoi a menþionat cã Uni-
versitatea ar putea propune echipei
naþionale câþiva jucãtori pentru tur-
neul final de anul viitor: „Þin sã feli-
cit echipa naþionalã pentru califica-
rea la turneul final al Campionatului
European. Consider cã ºi noi avem
câþiva jucãtori care pot ajunge la
Euro, mã refer la Bãlgrãdean, Vãtã-
jelu, Mateiu ºi Ivan. Dar totul depin-
de pe ce poziþie vom încheia cam-
pionatul, dar ºi de evoluþiile indivi-
duale ale bãieþilor“.

Prezent la conferinþa de presã,
fundaºul care a adus golul victoriei
la Cluj, Andrei Dumitraº, a declarat:
„Va fi un meci greu la Botoºani, dar
ne dorim sã începem bine acest re-
tur. La fel ca în meciul cu CFR Cluj,
indiferent pe ce post voi fi solicitat,
voi încerca sã ajut cât mai mult echi-
pa. La Cluj mi-a ieºit, sper ca ºi în
continuare sã joc cât mai bine ºi sã
ne întoarcem cu puncte de la Boto-
ºani. Aº fi ipocrit sã spun cã nu vreau
sã joc la Euro, dar numai evoluþii
bune mã pot aduce la naþionalã“.
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