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Cu 442.651 de voturi primite în urmã cu o sãptãmânã, Liviu Dragnea ºi-a expus proiectul de lider al celui
mai mare partid din România. Atingând domenii importante ale vieþii social-economice, liderul PSD a promis delegaþilor din teritoriu reforme profunde ºi în funcþionarea internã a partidului. Mesajul de
condamnare a erorilor din perioada comunistã a fost punctul culminant al unei
dorinþe manifestate de Liviu Dragnea
spre o împãcare naþionalã.
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Congresul PSD a adoptat
mai multe modificãri la Statut,
printre care restrângerea
componenþei BPN
Congresul extraordinar al PSD a
adoptat, ieri, în unanimitate, o serie de modificãri la Statutul partidului, printre care restrângerea numãrului de membri ai Biroului Permanent Naþional ºi posibilitatea
preºedintelui de a solicita vot de încredere pentru miniºtrii partidului.
“Biroul Permanent Naþional devine forul de conducere, analizã, decizie politicã ºi reacþie rapidã având
în componenþã un numãr mai
restrâns de membri iar numãrul de
vicepreºedinþi se modificã. Vor fi 14
vicepreºedinþi, dintre care 4 femei.
Vicepreºedinþii nu pot fi simultan ºi
preºedinþi de organizaþie judeþeanã,
cu excepþia vicepreºedinþilor din
rândul femeilor”, sunt principiile
adoptat de Congres pentru creºterea eficienþei activitãþilor membrilor BPN ºi responsabilizarea vicepreºedinþilor.
Congresul a adoptat, de asemenea,
un principiu care prevede cã preºedintele partidului poate solicita Comitetului Executiv Naþional vot de încredere pentru activitatea desfãºuratã de
cãtre membrii BPN, pentru activitatea
coordonatã de preºedintele Consiliului Naþional în cadrul acestei structuri,
precum ºi pentru activitatea desfãºuratã de cãtre miniºtrii PSD. Un alt principiu adoptat este acela potrivit cãruia Consiliul Naþional al PSD îºi modificã rolul prin transformarea acestuia
din for de decizie într-o structurã care
propune ºi dezbate programe ºi politici în mediul politic, pe de o parte, ºi
creºterea calitãþii procesului de elaborare a documentelor de strategie ale
partidului, pe de altã parte. Noua componenþã a Consiliului Naþional cuprinde: parlamentari, europarlamentari,
miniºtri ºi secretari de stat, preºedinþi
sau vicepreºedinþi ai consiliilor judeþene, primari de municipii ºi oraºe ºi câte
trei reprezentanþi pentru fiecare judeþ
din partea primarilor de comune.
S-a votat, de asemenea, pentru elaborarea ºi adoptarea Codului de conduitã ºi a unei proceduri interne clare
de prevenire a unor atitudini ºi comportamente neadecvate în activitatea
de partid.

Valeriu Zgonea, ales preºedinte executiv al PSD.
Lia Olgua Vasilescu, între cei 14 vicepreºedinþi
Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a fost ales, ieri, la Congresul PSD, preºedinte
executiv al partidului, cu 2.582 de voturi, învingându-l astfel pe contracandidatul sãu, Constantin Niþã, care a obþinut doar 1.123 de voturi.
Zgonea a obþinut acest rezultat fiind susþinut
public de Liviu Dragnea ºi, la intrarea în competiþie, de 40 dintre filialele PSD. Constantin Niþã a mai

candidat ºi pentru un post de vicepreºedinte, cu
ºanse sã obþinã votul delegaþilor, având în vedere
cã, potrivit unor surse social-democrate, Niþã a
primit sprijin din partea conducerii centrale a PSD.
La Congres au fost prezenþi 4.030 de delegaþi, din
totalul de 4.500.
Cele zece posturi de vicepreºedinte alocate bãrbaþilor vor fi ocupate de Andrei Dolineaschi (3.439
de voturi), Victor Negrescu (3.162
de voturi), Georgian Pop (3.070 de
voturi), Ionuþ Vulpescu (2.994 de
voturi), Nicolae Bãnicioiu (2.983 de
voturi), Mihai Tudose (2.827 de voturi), ªtefan Viorel (2.737 de voturi),
Gheorghe ªimon (2.503 de voturi),
Gabriel Vlase (2.436 de voturi), Mihai Chiricã (2.339 de voturi).
Cele patru posturi de vicepreºedinte rezervate femeilor au fost câºtigate de Gabriela Firea (3.122 de voturi), Olguþa Vasilescu (3.044 voturi),
Ecaterina Andronescu (2.914 voturi),
Doina Panã (1.834 de voturi).

Ponta: Dragnea are mandatul meu de prim-ministru pe masã.
Doar PSD poate trece o moþiune de cenzurã
Mandatul de prim-ministru se aflã
pe masa lui Liviu Dragnea ºi numai
PSD poate sã treacã o moþiune de
cenzurã, a spus premierul Victor Ponta, care a cerut totodatã sã fie anunþat “când e momentul”, ºi totodatã
el a precizat cã are forþa sã renascã
din cenuºã, ca pasãrea Phoenix.
“Liviu ºtie foarte bine din prima
zi cã are mandatul meu de prim ministru pe masã, sunt convins cã îl

va folosi spre binele nostru al tuturor. ªi, deocamdatã mergem, guvernãm bine ºi putem sã facem ºi în 2016
o mulþime de lucruri bune care sã
arate cã doar PSD-UNPR-ALDE pot
sã guverneze bine România. Asta
vreau sã fac ºi sper sã am sprijinul
dumneavoastrã”, le-a spus Ponta
participanþilor la Congresul PSD.
El a arãtat cã doar PSD poate sã
treacã o moþiune de cenzurã prin
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Parlament, ºi a cerut sã fie anunþat
când va sosi un astfel de moment.
“Doar PSD poate sã treacã moþiune
de cenzurã, nimeni altcineva, aºa cã,
sã-mi spuneþi când e momentul. Sãmi spuneþi sã ne pregãtim dacã e
cazul. Cã noi ºtim sã trecem moþiuni
de cenzurã, însã sunt absolut convins cã în aceastã formulã guvernarea va merge foarte bine”, a afirmat
premierul.

Deºi anterior a anunþat cã nu va
candida la vreo funcþie în partid,
Ponta a dat de înþeles cã în viitor nu
exclude o aceastã posibilitate. “În
2010, am spus cã PSD este ca pasãrea Phoenix. Când toþi se gândesc
cã e cenuºã, de fiecare datã renaºtem. Eu fac parte din PSD. Am ºi eu
puterea de renaºtere, dar doar alãturi de dumneavoastrã”, le-a mai
spus Ponta celor prezenþi.

Iliescu: Liderii PSD au o slabã legãturã Zgonea: Ne-am sãturat sã ni se spunã pe nedrept
cu intelectualii, e un semnal prost
cã suntem comuniºti; sã scãpãm de aceste etichete
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actualitate

Preºedintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, le-a reproºat liderilor socialdemocraþi cã au o “slabã legãturã”
cu mediul intelectual, apreciind cã
acest lucru este un semnal prost în
societate.
«Este o criticã directã la adresa liderilor partidului nostru, care au o
slabã legãturã cu intelectualii þãrii. Nu
sunt prezenþi în mijlocul lor, în acþiuni specifice. Aº vrea sã amintesc
doar un eveniment recent – Festivalul “Enescu”. A fost o mare manifestare a culturii româneºti. Liderii PSD
n-au fost prezenþi. O singurã datã a
apãrut Ponta pentru câteva minute
dintr-un concert. Este un semnal cã
nu prea sunt deschiºi liderii partidului nostru la viaþa intelectualã, la viaþa culturalã ºi ãsta e un prost semnal.
Nu poate un partid sã aibã forþã dacã
nu are alãturi de el intelectualitatea
þãrii, (...) oamenii care dau tonul în

afirmarea noastrã în lume. Asupra
acestei chestiuni eu aº dori o reflecþie mai profundã din partea conducerii noastre de partid care va fi aleasã ºi sã marcheze acest Congres o
cotiturã», le-a transmis Iliescu reprezentanþilor PSD prezenþi la Congresul extraordinar de ieri.
Iliescu considerã cã PSD are o
problemã cu promovarea elitelor politice ºi constatã amplificarea “fenomenului politic de cumetrie”. “Avem
o problemã în recrutarea, pregãtirea
ºi promovarea elitelor politice ºi administrative, în asigurarea profesionalismului acestora ºi aceasta nu se
rezolvã îngustând baza de recrutare, folosind criterii care nu au legãturã cu meritele personale. Dupã capitalismul de cumetrie de care aminteam cândva, se cam amplificã fenomenul politic de cumetrie”, a adãugat Iliescu.

PSD trebuie sã învingã “demonii
trecutului” ºi sã înlãture eticheta de
partid comunist, a declarat, ieri, la
Congresul extraordinar al PSD, preºedintele Camerei Deputaþilor, socialdemocratul Valeriu Zgonea.
“Învingându-ne demonii trecutului vom putea sã ne alegem un nou
drum. Doar aºa putem sã scãpãm de
etichete care au sugrumat de foarte
mult timp viaþa partidului nostru ºi
ne-au þinut captivi. (...) Mã doare de
foarte multe ori când aud de aceste
etichete. Suntem aici peste 4.000 de
delegaþi ºi vã pot spune clar ºi tare:
ne-am sãturat de aceste cliºee, neam sãturat sã ni se spunã pe nedrept
cã suntem comuniºti. (...) Dupã 25 de
ani, da, aºa este, nu avem nicio legãturã cu aceastã etichetã. Este doar
un atac împotriva social-democraþiei,
a singurului partid care se bate pen-

tru justiþie socialã, nu doar pentru
creºtere economicã, un atac al adversarilor noºtri de dreapta”, a spus
Zgonea, care candideazã la congres
pentru funcþia de preºedinte executiv al PSD.
El a adãugat cã trebuie depãºite
“complexele de falsã vinovãþie”, “sacii grei ai minciunilor” aruncaþi în
“spinarea” PSD de unii ºi alþii. “A
venit timpul sã înlãturãm aceste stigmate. Nu vã lãsaþi propriile valori
confiscate. Trebuie sã producem o
schimbare profundã. Trebuie sã ne
adaptãm prezentului ºi sã privim cu
încredere spre viitor”, a mai spus
Zgonea.
Preºedintele Camerei Deputaþilor
ºi-a încheiat discursul cu un citat din
Biblie: “Iubiþi-vã unii pe alþii cu o dragoste frãþeascã, iar în cinste fiecare
trebuie sã dea întâietate altuia”.
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Când “consilierul de tainã”
e bun, dar nu strãlucit!
MIRCEA CANÞÃR

Liviu Dragnea, liderul social-democraþilor, a venit pregãtit în faþa delegaþilor prezenþi la Congresul PSD, considerând evenimentul “un moment istoric”, de unde
“începe construcþia unui partid nou, autentic de stânga, care va pune pe primul loc oamenii”. La nivel discursiv sunã
bine, lãsând loc ºi pentru speculaþii. Nesfiindu-se sã-ºi asume “greºeli politice ºi
strategice, erori de personal”, “alianþe
cu partide minoritare ºi radicale”, aluzie
de bunã seamã la parteneriatele, de-a lungul timpului, cu PRM ºi UDMR, forþând
oarecum realitatea istoricã, a solicitat asistenþei ridicarea în picioare “pentru un
moment de reculegere, pentru victimele dictaturii comuniste, cerând iertare
României pentru cã nu am fãcut acest
gest pânã acum”. Sã admitem ca inspirat,
acest tronson de discurs, considerat cam
tardiv, al lui Liviu Dragnea, deºi oricât de
atent am citi textele venite din câmpul social-democraþilor români, vom cãuta în zadar cea mai prãfuitã vulgatã marxistã, regãsitã în stânga radicalã europeanã. Adeziunea stângii româneºti la liberalism sau mai
exact actuala sa percepþie asupra liberalismului, chiar prin premierul Victor Ponta, a
pus de mult capãt reveriilor perimate regã-

site la Podemos (Spania), Syriza (Grecia)
º.a.m.d. Discursul liderului social-democrat
Liviu Dragnea, bine preparat, dar fãrã strãlucire, aminteºte de discursul lui Walter Veltroni, ex-secretarul general al socialiºtilor
democraþi italieni, apãrut în “La Stampa”
din 16 octombrie 1999. Celor care reproºau partidului actual al lui Matteo Renzi, timiditatea auto-criticii, Veltroni le spunea “am
pus stalinismul pe picior de egalitate cu
nazismul, gulagul pe picior de egalitate
cu Auschwitz-ul, am definit comunismul
drept tragedia secolului. Se poate spune ceva mai rãspicat ºi mai limpede?”
(„Marea Paradã”, Jean Francois Revel,
„Humanitas”, 2002). Poate cã declaraþia
lui Liviu Dragnea n-a fost pe placul tuturor.
Nu a stârnit nici strigãte de bucurie ºi nici
vociferãri. Critica comunismului, oricât de
radicalã, nu mai ajutã la nimic, din moment
ce mare parte din partidele de stânga aflate
la guvernare, în UE, nu mai au prea multe
în comun cu ceea ce se înþelegea prin stânga, acum douã sau trei decenii. Europa trandafirie e departe de a fi omogenã. A se vedea ºi atitudinea unui guvern de stânga precum cel de la Matignon, condus de Manuel
Valls, faþã de Bucureºti în “chestiunea
Schengen”. A apãrut, din pãcate, un “po-

pulism elitist”, reprezentat de intelectuali cu
mentalitate de poliþai, ce a proliferat mai mult
din rândul dreptei ºi nu al stângii. În acest
context, discursul lui Ion Iliescu a produs
fiori. Imprevizibil, necomplezent ºi, la o adicã, nemilos, a reproºat întregii conduceri a
social-democraþilor “dezinteresul” pentru
atragerea intelectualilor. Discursul lui Liviu
Dragnea s-a vrut unul programatic, cu linii
de sens, încât adoptarea unui “cod de conduitã”, cuprinzând ºi criteriile de integritate, nu a mai surprins, în perspectiva recâºtigãrii încrederii oamenilor. El a mai propus, între altele, ca preºedinþii organizaþiilor judeþene sã fie aleºi prin votul tuturor
membrilor, fiindcã partidul este al tuturor,
nu doar al celor cu funcþii de conducere.
Congresul, þinut la Sala Palatului, a avut, în
nota obiºnuitã, ºi momente de rumoare, unul
dintre acestea reprezentându-l intervenþia
preºedintelui TSD, Mihai Sturzu, care a
cerut anularea alegerii lui Liviu Dragnea, prin
votul tuturor membrilor PSD, pe motivul
cã nu a avut contracandidat.
Insolitul Congresului PSD stãruie în faptul cã niciodatã, pânã acum, liderul rezultat
nu a lãsat impresia cã deþine atâtea prerogative câte cumuleazã Liviu Dragnea, atât
de vulnerabil totuºi, dacã se are în vedere

relaþia sa cu justiþia ºi, de asemenea, manifestarea multor frondiºti, ceea ce a conferit spiritul de democraþie, relativ timid,
atât de tocit, în teritoriu.

Prin cei 128 de delegaþi prezenþi, Doljul a fost
în topul reprezentanþilor PSD
Cu 442.651 de voturi primite în urmã cu o sãptãmânã, Liviu Dragnea ºi-a expus proiectul de
lider al celui mai mare partid din România. Atingând domenii importante ale vieþii social-economice, liderul PSD a promis delegaþilor din terito-

Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, desfãºurat,
ieri, la Sala Palatului din Bucureºti,
a probat, dacã mai era cazul, amplitudinea ºi forþa celui mai mare partid din þarã. În prezenþa a 4.030 de
delegaþi, care au venit din toate judeþele ,ºi a echipei Doljului, cu cea
mai mare dintre toate organizaþiile
judeþene, fapt recunoscut de la tribunã de Daniel Constantin, ministrul Agriculturii ºi vicepreºedinte
ALDE, primul care a luat cuvântul
a fost preºedintele Partidului Socialiºtilor Europeni. “Îmi aduc aminte
cât de dificile erau lucrurile pentru
oameni când era un guvern de dreapta ºi se simþea lipsa de perspectivã
pentru cetãþeni. În ultimii ani, prin
Guvernul Ponta aþi condus þara spre
dezvoltare, aþi reuºit sã puneþi finanþele þãrii în ordine ºi sã evitaþi o situaþie gravã”, a punctat Serghei
Stani, avertizând cã în Europa existã acum un sentiment de insecuritate, de volatilitate.

“Nu avem opoziþie”
Primit în ropot de aplauze, poate
cele mai aprinse, prim-ministrul Victor Ponta ºi-a pliat discursul pe evidenþierea meritelor guvernãrii actuale ºi pe opoziþia faþã de poziþionarea
ideologicã a noii conduceri a PSD,
personal optând pentru o poziþionare de centru. “Cea mai dureroasã
înfrângere pe mine a fost dupã referendumul din 2012, pentru cã
atunci am vãzut cã un popor a fost
înfrânt ºi am pierdut din credinþa cã
numai votul poate decide”, s-a confesat celor prezenþi Victor Ponta.
Acesta a descris succint situaþia
politicã actualã: “Avem o mare oportunitate, nu prea avem opoziþie ideologicã. Ei aºteaptã sã-i aducã la guvernare, nu oamenii, ci DNA,
P.P.E.”, a mai spus Ponta.

“Acum, presa are
cea mai grea soartã din Europa”
“Votul de duminicã, pentru mine

este un moment zero al PSD, trebuie sã începem de la oameni pentru cã aceasta este vocaþia noastrã.
Vom face politica celor mulþi: a celor din fabrici, atâtea câte mai sunt,
a cadrelor didactice, a medicilor, a
angajaþilor din supermarketuri, a
celor cu afaceri mici sau mari, a celor
care pleacã din þarã”, au fost cuvintele de debut ale noului preºedinte
PSD, Liviu Dragnea. În discursul sãu
a atins domenii sensibile ale organizãrii interne a PSD. Astfel, printre
propunerile sale figureazã iniþierea
unui nou cod de conduitã a aleºilor
PSD, alegerea preºedinþilor judeþeni
ai partidului prin votul tuturor membrilor locali, sincronizarea alegerilor
o datã la 5 ani, cu 4 ani “curaþi”. “Fãrã
presã o societate este oarbã, incapabilã sã-ºi vadã suferinþele. O þarã fãrã
presã este o þarã neinformatã, o þarã
nepregãtitã sã se apere de dictaturã”,
a menþionat Liviu Dragnea, anticipând câteva mãsuri ce pot fi luate
pentru revigorarea presei: diminuãri
de taxe ºi impozite, sprijinirea tinerilor pentru angajarea în presã, reduceri de TVA. Cu un discurs structurat, acoperind domeniile importante
ale vieþii sociale, cu ricoºee clare spre
activitatea structurilor judeþene actuale ale PSD, Liviu Dragnea a îndemnat la unitate pentru noua echipã a
partidului.
VALENTIN CEAUªESCU

riu reforme profunde ºi în funcþionarea internã
a partidului. Mesajul de condamnare a erorilor
din perioada comunistã a fost punctul culminant
al unei dorinþe manifestate de Liviu Dragnea spre
o împãcare naþionalã.

“Speranþa mea este sã fie o echipã
tânãrã, care sã îndrepte partidul cãtre
noi succese la alegerile ce vor veni. ªi,
cred cã avem toate ºansele sã se întâmple acest lucru, pentru cã guvernarea este foarte bunã. ªansa candidaþilor
la locale sau parlamentare este datã de
o bunã sau o mai bunã guvernare ºi, iatã,
noi nu avem niciun motiv sã ne plângem
de buna guvernarea, pentru cã asta se întâmplã de câþiva ani de zile. Premierul Victor Ponta a dovedit cã,
dupã revoluþie, este cel mai bun prim-ministru pe care l-a dat România, reuºind într-un timp record sã redreseze economia, despre
care nimeni nu mai credea cã se poate. A luat o serie de mãsuri
sociale ºi eu sper din toatã inima cã totul se va concretiza în voturile pe care le vom lua la anul viitor”, ne-a declarat preºedintele
PSD Craiova, primarul Lia Olguþa Vasilescu.
“Vreau sã-i mulþumesc lui Dragnea cã a
avut curajul sã-ºi
asume într-un moment dificil pentru
partidul nostru
conducerea partidului.
Am încredere cã Liviu
va duce, pentru prima
datã în istoria partidului nostru, la al doilea
mandat consecutiv de
guvernare” – Valeriu
Zgonea, preºedintele
Camerei Deputaþilor.
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Poliþist izbit în plin de un „Merþan”
Un agent de poliþie din cadrul poliþiei oraºului Filiaºi a ajuns, în stare gravã, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, dupã ce a fost
lovit de ºoferul unui Mercedes cãruia îi fãcea semnal regulamentar de
Evenimentul s-a petrecut în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în jurul orei 00.30, pe bulevardul Racoþeanu din Filiaºi. Apelul
venit pe 112 anunþa cã a avut loc
un accident de circulaþie soldat cu
vãtãmarea corporalã a unui poliþist. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, echipa operativã din cadrul
Poliþiei Filiaºi ajunsã la faþa locului, condusã de procuror din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Filiaºi, a stabilit, din primele
verificãri, faptul cã un agent de
poliþie, în vârstã de 42 de ani, din

oprire. Se pare cã, din pricina oboselii, ºoferul, un bãrbat de 31 de ani,
din Piatra Olt, judeþul Olt, nu l-a
vãzut pe agent. Olteanul este cercetat penal, în libertate, cauza fiind
preluatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Filiaºi.

cadrul Poliþiei oraºului Filiaºi, fiind în timpul serviciului ºi echipat
corespunzãtor, cu elemente reflectorizante, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism
Mercedes, care circula din dinspre
Drobeta-Turnu Severin cãtre Craiova. Poliþistul era pe partea carosabilã, însã ºoferul nu a oprit, a
intrat în plin în el, izbindu-l violent
ºi aruncându-l câþiva metri mai departe de locul impactului.
Imediat dupã impact, conducãtorul auto a oprit autovehiculul, fiind identificat în persoana lui Vin-

tilã Pietreanu, de 31 de ani, din Piatra Olt, judeþul Olt. A fost testat cu
aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ. Se pare cã oboseala a stat
la baza producerii evenimentului, întrucât ºoferul le-a declarat poliþiºtilor cã venea din Italia, condusese
peste 30 de ore, ºi nu l-a vãzut pe
poliþist. Agentul a ajuns în stare gravã la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu multiple fracturi, a
fost stabilizat ºi internat la secþia
de Anestezie ºi Terapie Intensivã
(ATI) sub atentã monitorizare.

Razie de amploare în tot judeþul
În noaptea de vineri spre
sâmbãtã, poliþiºtii doljeni au
organizat o razie de amploare pentru prevenirea ºi
combaterea faptelor cu
violenþã ºi a încãlcãrii regulilor de circulaþie, acþionând
pe teritoriul întregului judeþ.
Ca urmare a neregulilor
constatate, oamenii legii au
întocmit 17 dosare penale ºi
au aplicat amenzi în valoare
de peste 56.000 lei.
Peste 200 de poliþiºti, de la
compartimentele de ordine publicã, poliþie rutierã, investigaþii criminale, luptãtori de la Serviciul de
Acþiuni Speciale ºi, bineînþeles,
jandarmi de la IJJ Dolj ºi GJMb
Craiova, au fost angrenaþi într-o
razie de amploare desfãºuratã în
noaptea de vineri spre sâmbãtã în
tot judeþul. Potrivit IPJ Dolj, în
cadrul acestor activitãþi au fost
instituite 26 de filtre rutiere în care
oamenii legii au verificat aproximativ 500 de autovehicule, totodatã fiind efectuate verificãri ºi
controale la 135 de agenþi economici, din care 15 discoteci, 120
baruri/cluburi.
Pe parcursul raziei au fost constatate 17 fapte de naturã penalã,
cauze în care au fost întocmite
dosare de cercetare penalã în conformitate cu prevederile legale, de
asemenea fiind aplicate ºi 215
sancþiuni contravenþionale în valoare de peste 56.000 lei. Poliþiºtii
doljeni au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 15
permise de conducere, din care 9
pentru alcool, iar 4 certificate de
înmatriculare au fost retrase.
Între cei care s-au ales cu dosare penale este George T., de 23
de ani, din comuna Dobreºti, depistat într-un bar din comuna Sadova având asupra sa, fãrã drept,

„Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic de Urgenþã Craiova, în cauzã fiind întocmit dosar
de cercetare penalã în care se con-

tinuã cercetãrile sub coordonarea
unui procuror de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Filiaºi”, au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Autorul accidentului mortal
de la Pieleºti, arestat pe 30 de zile
Tânãrul de 27 de ani care a accidentat mortal o femeie de 56
de ani, din Pieleºti, joi searã, ºi a fugit de la faþa locului, a ajuns
în arestul IPJ Dolj. El a fost arestat preventiv, sâmbãtã searã, în
baza mandatului pe 30 de zile emis de Judecãtoria Craiova pe
numele sãu, pentru ucidere din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului. A contestat imediat hotãrârea, contestaþia sa urmând
sã se judece sãptãmâna aceasta la Tribunalul Dolj.

un cuþit. Un alt doljean, Ilie C., de
25 de ani, din Bãileºti a fost prins
în timp ce conducea un autoturism Seat, înmatriculat în Anglia,
pe strada Victoriei din Bãileºti, fãrã
a poseda permis de conducere.
Mai mult, fiind testat cu aparatul
alcooltest a rezultat o valoare de
0,62mg/l alcool pur în aerul expirat ºi în cazul sãu fiind întocmit
dosar penal.
Pe parcursul raziei, poliþiºtii iau depistat, în comuna Coºoveni,
pe Victorel I., de 33 de ani, din
comuna Fãrcaºele, Olt, Marius M.,
de 18 ani, din comuna Vedea, Giurgiu, Zoica S., de 24 de ani, din
Caracal, Olt, Genel N., de 21 de
ani, din Caracal, Olt, Emanuel B.,
de 23 de ani, din Slatina, Olt, Vasile I., de 18 ani, din Slatina, Aurel

D., de 25 de ani, din Caracal, acesta din urma conducând un autoturism Ford Fiesta de Italia, în timp
ce Viorel F., de 22 ani, din comuna Dobrunu, Olt, conducea o autoutilitarã în care transportau aproximativ 1.000 kg deºeuri cupru
(bare ºi conductori-funie), precum
ºi 180 litri motorina. Despre aceste bunuri cele opt persoane depistate au declarat ca provin din Germania, oraºul Duisburg ,ºi intenþionau sa le comercializeze pe raza
comunei Coºoveni. Întrucât nu
deþineau documente de provenienþã, autoutilitara, împreunã cu bunurile transportate au fost indisponibilizate la sediul Poliþiei pentru
clarificarea situaþiei bunurilor ºi
luarea mãsurilor legale, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Dupã ce l-au audiat
pe tot parcursul zilei,
vineri searã, poliþiºtii
Serviciului Rutier Dolj,
împreunã cu procurorul de caz de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova au
luat decizia de a-l reþine pentru 24 de ore pe
Salam Abdul, de 27 de
ani, cetãþean arab cu
domiciliul în Craiova,
tânãrul care a accidentat mortal o femeie de 56 de
ani, din Pieleºti ºi a fugit. Sâmbãtã
searã el a fost prezentat Judecãtoriei Craiova, care a emis pe numele sãu mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile: „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova. În baza art.
226 C.p.p. rap. la art. 223 alin. 2
C.p.p., dispune arestarea preventivã a inculpatului Abdul Salam Rãzvan Iulian pe o duratã de 30 zile,
de la 17.10.2015 pânã la
15.11.2015, inclusiv. Cheltuielile
judiciare avansate de stat rãmân în
sarcina acestuia. Cu drept de contestaþie în 48 de ore de la pronunþare. Pronunþatã în camerã de consiliu azi, 17.10.2015”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei. Inculpatul a fãcut imediat contestaþie, care se va judeca la Tribunalul
Dolj în cursul acestei sãptãmâni.
Reamintim cã, joi searã, în jurul
orei 20.30, pe DN 65, în localitatea
Pieleºti, s-a produs un accident de
circulaþie în urma cãruia o persoanã ºi-a pierdut viaþa, ºoferul care a

produs accidentul pãrãsind locul
faptei. Mai mulþi conducãtori auto
care circulau prin zonã la momentul respectiv au oprit, au anunþat
evenimentul pe 112 ºi au filmat victima ºi numãrul de înmatriculare
cãzut de pe maºina fugarului – DJ12-WON – în urma impactului.
La locul tragediei au ajuns echipaje de poliþiºti de la Serviciul Rutier
Dolj, dar ºi o ambulanþã, însã medicii n-au putut decât sã constate decesul victimei, care suferise multiple fracturi. S-a stabilit cã este vorba despre Ioana Dumitru, de 56 de
ani, din comuna Pieleºti. Astfel, potrivit IPJ Dolj, din primele cercetãri
s-a stabilit faptul cã Salam Abdul, de
27 de ani, cetãþean arab cu domiciliul în Craiova, în timp ce gonea, la
volanul bolidului sãu, un BMW serie
5, dinspre Balº cãtre Craiova, a accidentat-o mortal pe Ioana Dumitru,
de 56 de ani, din comuna Pieleºti,
pieton, care se deplasa în aceeaºi
direcþie de mers pe partea carosabilã. Poliþiºtii spun cã ºoferul nu bãuse
ºi are permis de conducere valabil,
obþinut în anul 2007.
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Câinii-campioni de la Craiova
vor participa la misiunile de salvare ale ONU

Timp de douã zile, Craiova a fost gazda Campionatului Mondial de Misiuni al Echipelor Canine de Salvare, considerat cea
mai mare ºi importantã competiþie din lumea chinologicã. Campionii mondiali ºi europeni, practic cei mai buni câini de salvare
din lume, ºi-au demonstrat abilitãþile de cãutare ºi salvare, impresionând juriul prin însuºirile ºi deprinderile lor superioare.
Echipa României, reprezentatã de trei câini labradori, a fost la
înãlþime, reuºind sã se califice la toate probele ºi sã intre astfel
în baza de date a ONU pentru a participa la misiuni reale de
cãutare ºi salvare de persoane.

Organizarea Campionatului
Mondial de Misiuni al Echipelor Canine de Salvare la Craiova s-a datorat, în mod deosebit,
performanþelor ºi recunoaºterii
deosebite de care se bucurã, la
nivel mondial, câinii campioni antrenaþi în Bãnie. Titlurile de vicecampioni mondiali ºi aproape nelipsitele participãri la toate competiþiile de gen au convins Organizaþia Mondialã a Câinilor de
Salvare sã desemneze oraºul nostru pentru desfãºurarea celui mai
important concurs. „Noi avem o
carte de vizitã impresionantã, suntem membri ai Federaþiei Chinologice Internaþionale, vicecampioni mondiali la Campionatul
Mondial FCI Italia, 2014. Câinii
noºtri sunt campioni internaþionali
ºi ne-am propus sã organizãm
acest campionat. Au fost vreo 45 þãri care ºi-au arãtat intenþia de
a fi organizatorii acestei compe-

tiþii, dar având în vedere rezultatele ºi portofoliul nostru interesant, am fost desemnaþi organizatori”, a menþionat Liviu Ionescu, preºedintele Centrului Naþional de Educare Caninã ºi teamleaderul echipei României.

O competiþie cu un grad ridicat
de dificultate
Timp de douã zile, într-un program non-stop, cele 18 echipe din
Cehia, Austria, Slovenia, Ungaria
ºi România, care s-au înscris în
concurs, au trebuit sã parcurgã
mai multe probe, toate cu un grad
ridicat de dificultate: probe de
cãutare ºi probe de abilitate
(acordarea primului ajutor uman
ºi veterinar), probe de orientaremarº pe timp de noapte, probe de
coborâre ºi salvare de la înãlþime
ºi un examen-test în limba englezã INSARAG. Fiecare probã a
fost eliminatorie, ridicând la ma-

ximum nivelul competiþiei. „Chintesenþa acestui campionat nu este
de a se realiza un top. Rolul
competiþiei este acela de a se realiza o certificare a echipelor canine. Acestea vor fi trecute în baza
ONU ºi vor fi chemate în misiuni
reale de salvare”, a menþionat Liviu Ionescu. Campionatul Mondial
a fost jurizat de o comisie internaþionalã, formatã din Alois Balog ºi
Alois Russengger din Austria ºi
Cedomir Jokvimovic din Slovenia.
Pentru aceastã competiþie a fost
desemnat ºi un observator din partea organizaþiilor chinologice mondiale, Helena Sabatova.

Câinii-campioni ai României
Pentru prima datã, România a
reuºit performanþa de a trece toate aceste probe ºi a obþinut punctajul necesar pentru a fi înscrisã
în baza de date a Organizaþiei
Naþiunilor Unite, câinii noºtri ur-

mând sã fie convocaþi la misiuni
reale de cãutare ºi salvare pe care
organizaþia mondialã le va desfãºura de acum înainte. Din echipã
fac parte trei câini labradori, toþi
membri ai Centrului Naþional de
Educare Caninã, antrenaþi la Craiova ºi cei mai buni din þarã. Este
vorba de Oscar Liguard – proprietar Carmen Popescu, Neky
Liguard, vicecampion mondial ºi
triplu campion naþional – coordonat de Alexandra Bãlãºel ºi Maya
– coordonatã de Mihai Buzata.
„Cea mai grea probã a fost cea
de cãutare în caz de cutremur pe
timp de noapte. S-a desfãºurat la
Elpreco, unde timp de 20 de minute, fiecare câine a trebuit sã gãseascã mai multe victime pe o
suprafaþã de 60.000 de metri pãtraþi. Ne-am bucurat foarte mult
deoarece câinii noºtri au trecut
fãrã emoþii toate probele”, a mai
spus team-leaderul României.

***
Totodatã, Craiova a punctat la
capitolul organizare, reuºind sã
ofere condiþiile cele mai bune pentru primirea invitaþilor ºi desfãºurarea tuturor probelor de concurs.
La eveniment au participat 80 de
voluntari ai Centrului Naþional de
Educare Caninã ºi 60 de cadre
ale ISU, Poliþiei ºi Jandarmeriei,
competiþia fiind destul de greu de
coordonat deoarece s-a desfãºurat simultan în mai multe locuri.
Evenimentul a beneficiat de suportul logistic ºi financiar al Primãriei Craiova, care a þinut sã fie
alãturi de profesioniºtii de la Centrul Naþional de Educare Caninã
ºi sã le ofere craiovenilor care
iubesc câinii campioni ocazia de
a urmãri o competiþie realã. Municipiul nostru a câºtigat un punct
important la dosarul pentru titlul
de Capitalã Culturalã Europeanã.
LAURA MOÞÎRLICHE

în faþa juriului ºi a board-ului de
CSR ING, alcãtuit din angajaþi ai
bãncii. Finaliºtii vor fi anunþaþi pe
20 ianuarie 2016, iar lista proiectelor câºtigãtoare va fi fãcutã publicã pânã pe 1 martie 2016. Pro-

iectele câºtigãtoare vor fi implementate pânã la 1 noiembrie 2016.
Concursul este organizat de The
Institute ºi ING Bank. Mai multe
detalii sunt disponibile pe www.urbaniada.net. (Mediafax)

Premii de 250.000 de euro pentru
proiecte de urbanism în marile oraºe
Premii în valoare totalã de 250.000 de euro
sunt oferite, în cadrul competiþiei Urbaniada,
arhitecþilor, urbaniºtilor, publicitarilor sau
membrilor unor ONG-uri care propun soluþii
Urbaniada este o competiþie
publicã, iar arhitecþi, urbaniºti,
publicitari sau membri ai organizaþiilor neguvernamentale care au
în plan proiecte de arhitecturã,
urbanism sau intervenþii publice
sunt invitaþi sã le înscrie pânã pe
14 decembrie 2015, pe site-ul
www.urbaniada.net. Se cautã proiecte ce au impact asupra unor
comunitãþi mai mari, specifice
marilor oraºe, cu o populaþie minimã de 100.000 de locuitori.

concrete pentru îmbunãtãþirea vieþii în marile
oraºe, cu o populaþie minimã de 100.000 de locuitori. Valoarea unui premiu variazã între
15.000 ºi 100.000 de euro.

Proiectele participante vor fi
evaluate de un juriu format din
nouã specialiºti în arhitecturã, urbanism, sociologie ºi antropologie
– Adrian Soare (arhitect-partener
- SYAA), Andrei ªerbescu (arhitect-partener ADN BA), Attila Kim
(arhitect), Bogdan Iancu (lector
universitar Departamentul de Sociologie, Facultatea de ªtiinþe Politice – SNSPA), Mircea Toma
(preºedinte ActiveWatch), Oana
Preda (director executiv CeRe),

Rudolf GrÓf (arhitect-partener
Vitamin Architects), Teodor Frolu
(arhitect, antreprenor ºi co-iniþiator Rowmania) ºi Vera Marin (arhitect urbanist, preºedinte al Asociaþiei pentru Tranziþie Urbanã din
România).
Jurizarea se va face într-o primã etapã online. În urma acesteia,
primele opt proiecte cu cele mai
mari note vor intra în a doua etapã
de concurs, în care candidaþii îºi
vor prezenta individual proiectele
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Inspectorii
rii de
de muncã
muncã dezbat
dezbat iimplicaþiile
mplicaþiile stresului
stresului
Inspecto
De astãzi, în Timiºoara va începe
un simpozion legat de Sãptãmâna Europeanã a Securitãþii ºi Sãnãtãþii în
Muncã, tema acþiunii fiind „Stresul
sub control”. Inspectoratul Teritorial
de Muncã Dolj va participa la mani-

festare cu douã teme, care au fost
subiect de analizã de lungul celor 36
de luni cât a þinut campania naþionalã destinatã unei astfel de tematici,
precum ºi cu una în care s-a colaborat cu un serviciu extern.

O singurã temã,
mai multe abordãri

În 2014-2015, timp de 36 de
luni, conform directivelor Uniunii Europene, în cinci zone din
þarã, la nivel de Inspectorate Teritoriale de Muncã, Cluj, Iaºi, Ilfov, Sibiu ºi Timiº, centre-pilot,
s-a desfãºurat un program privind
modul de lucru sãnãtos. «Vrem
locuri de muncã sigure ºi sãnãtoase pentru angajaþi, dupã modelul iniþiat de Uniunea Europeanã, pentru a fi þinute sub control
stresul ºi riscurile psihosociale
care apar în rândurile lucrãtorilor.
„Stresul sub control”, n-a fost un
simplu slogan de campanie, ci ºi
obiectivul urmãrit de Inspecþia
Muncii. S-a constatat cã stresul
la locul de muncã genereazã afecþiuni psihice estimate la 240 de
miliarde de euro, astfel încât niciun efort pentru reducerea aces-

tora nu este de neluat în calcul»,
a precizat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat în
cadrul Inspecþiei Muncii.
Campania a cuprins atât factorii de risc, consecinþele care apar,
cât ºi mãsurile de prevenire. Astfel, în prima categorie ar intra zgomotul, iluminatul, punctul de lucru
etc., ceea ce ar conduce, referitor
la cea de-a doua secþiune, la afecþiuni ale sistemului nervos central,
pentru remediere fiind nevoie de
supravegherea permanentã a stãrii
de sãnãtate a salariaþilor ºi de punerea în conformitate a echipamentelor de lucru. De asemenea, stresul, cu toate consecinþele de rigoare, ar putea fi cauzat ºi de munca
în schimburi, suprasolicitare, subsolicitare, relaþii interpersonale, climatul psihosocial etc.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj participã la simpozionul
amintit cu douã lucrãri propriii, plus
una în parteneriat. Prima dintre ele
se numeºte „Stresul – de la concept abstract la patologie socialã”
ºi s-a bazat pe un studiu efectuat
de-a lungul proiectului, în care s-a
dovedit cã 51% din lucrãtori considerã fenomenul drept unul obiºnuit la locul de muncã, luând în
calcul mai mulþi factori: schimbãrile sociale rapide; piaþa incertã ºi
concurenþa; rata ºomajului ºi inerenþa reconversiei profesionale; instabilitatea unui loc de muncã etc.
Cea de-a doua temã propusã este
„Stresul – o altfel de abordare”
ºi se referã la aplicarea, de cãtre
manageri, a principiului „intervenþiei minime” în timpul liber al salariaþilor, luându-se drept exemple situaþii din Germania, Franþa
sau Coreea de Sud. Cea de-a IIIa lucrare se referã la „Managementul riscurilor psihosociale
într-o întreprindere mijlocie”,
având drept bazã de plecare afecþiunile cauzate de fluctuaþiile de
personal, creºterea absenþelor
cauzate de îmbolnãviri, numãrul
plângerilor clienþilor, stres pentru
cei care-i înlocuiesc pe absenþi
º.a.m.d.

Se urmãreºte
ºi partea educativã
Sunt fenomene care, indiferent
de voinþa unora sau altora, au devenit parte din procesul de muncã,
de aceea sunt obiect de studiu ºi,
dupã cum se preconizeazã, de
schimbare a legislaþiei. „Nu este

vorba numai de aceastã campanie,
ci de o parte a activitãþii permanente a inspectorilor de muncã. Prin
acþiunile desfãºurate de noi, am încercat ºi vom continua sã-i conºtientizãm pe angajatori la riscurile
(productivitate scãzutã, nervozitate accentuatã, cheltuieli mãrite pentru concediile medicale) care pot
apãrea în cazul în care salariaþii
prezintã afecþiuni generate de obosealã, mai ales în construcþii, servicii, industria constructoare de
maºini. Am urmãrit ºi urmãrim
inclusiv partea educativã, atât pentru agenþii economici, cât ºi pentru actualii sau viitorii salariaþi, prin
diverse întruniri periodice, inclusiv cu reprezentanþii din domeniu
ai Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. De aceea, cred cã, aºa cum
s-a lucrat, studiile pe care le vom
prezenta la Timiºoara vor fi bine
primite, din toate punctele de vedere”, a declarat Cãtãlin Mohora, inspector-ºef al ITM Dolj.
CRISTI PÃTRU

ªanse sporite pe piaþa muncii pentru grupuri
vulnerabile din regiunile Sud-Vest ºi Nord-Vest
SC Invest Trust SRL Craiova, în parteneriat cu Asociaþia Global Help Craiova
ºi Asociaþia Pontes Cluj-Napoca, au susþinut în perioada 16 - 18 octombrie 2015,
în Sala de Conferinþã a Hotelului Telefe-

Sesiunile au ca obiectiv general dezbaterea rezultatelor,
cu experþi invitaþi din mai multe regiuni de implementare. La
aceste dezbateri au participat
48 de persoane din þarã ºi s-au
desfãºura pe parcursul a douã
zile, efectuându-se prezentãri
detaliate ale rezultatelor obþinute pe fiecare activitate implementatã în cadrul proiectului, dar ºi perspectivele de continuare a perioadei de sustenabilitate.
În cadrul proiectului cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, 705 de persoane vulnerabile (408 de persoane de etnie rroma ºi 339
persoane cu dizabilitãþi) din regiunile Sud-Vest Oltenia ºi

Nord-Vest, au beneficiat de un
sistem de sprijin integrat în
scopul evitãrii excluziunii sociale, discriminãrii ºi riscului
de sãrãcie, pentru creºterea
gradului de integrare sau reintegrare pe piaþa muncii. Au
fost pregãtite 8 suporturi de
curs moderne ºi accesibile
pentru urmãtoarele calificãri:
îngrijitoare bãtrâni, frizer, manichiurist-pedichiurist, modelator ceramicã, florar decorator, operator introducere, prelucrare ºi validare date, tehnician maseur, lucrãtor social, la
care au participat 705 persoane aparþinând grupurilor vulnerabile.

400 chestionare
în rândul grupurilor vulnerabile

Au fost organizate 26 exa-

mene de absolvire pentru
cele 26 grupe de formare
profesionalã, având fiecare în
parte câte o comisie de evaluare stabilitã conform metodologiei ANC. S-au derulat
douã campanii de informare
ºi promovare organizate în
regiunile SV ºi NV la care au
participat 362 de persoane de
etnie rromã din regiunea SV,
fiind informate cu privire la:
profilaxie, alimentaþie ºi stil
de viaþã, controalele medicale regulate, vaccinarea copiilor, planificare familialã etc.,
ºi 308 persoane cu dizabilitãþi din regiunile SV ºi NV informate cu privire la dezvoltarea competenþelor de integrare socialã, îngrijire personalã ºi sport, echilibrul activitãþilor ce promoveazã starea de bine.
Studiul a implicat comple-

ric din Poiana Braºov, Sesiuni de Diseminare a Rezultatelor proiectului „ªanse
sporite pe piaþa muncii pentru grupuri
vulnerabile din regiunile Sud-Vest ºi
Nord-Vest”.

tarea a 400 chestionare în
rândul grupurilor vulnerabile ºi realizarea unei statistici
în cele 2 regiuni de implementare a proiectului. De
asemenea, au fost intervievate 15 persoane de succes
aparþinând grupului þintã, iar
bunele practici vor fi prezentate în cadrul sesiunilor de
diseminare.
Pentru a veni în sprijinul
grupului þintã au fost organizate 4 seminarii de promovare a formelor alternative
de ocupare (muncã la distanþã, muncã prin internet,
ocupare cu norma redusã,
etc.), destinate persoanelor
de etnie rroma ºi persoanelor cu dizabilitãþi, seminarii
la care au participat numeroºi angajatori din cele douã
regiuni.
MARGA BULUGEAN
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Bursierii „Vreau în clasa a noua” se
întâlnesc, la Electroputere Mall, cu Dani Oþil
Bursierii “Vreau în clasa a noua” se întâlnesc, astãzi, începând
cu ora 15.00, la Mall Electroputere Parc Craiova, cu Dani Oþil,
cunoscuta vedetã de televiziune, care este ambasadorul programului de trei ani. La evenimentul organizat de Fundaþia World
Vision România, KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut Delivery vor participa elevii înscriºi în proiect din judeþul Dolj, iar trei dintre ei vor
povesti ce înseamnã experienþa „Vreau în clasa a noua” pentru ei.
Din anul 2008, proiectul de burse susine copiii din mediul rural
care nu au posibilitãþi materiale sã îºi continue studiile la liceu,
prin oferirea de burse ºcolare pentru acoperirea cheltuielilor de
cazare, masã, transport, alimente, haine sau cãrþi.

În luna octombrie, pentru al
optulea an consecutiv, KFC ºi
Pizza Hut sprijinã programul
World Vision „Vreau în clasa a
noua” printr-o campanie de
strângere de fonduri desfãºuratã în toate restaurantele din þarã.
Campania are ca scop susþinerea a cel puþin 75 de copii cu posibilitãþi financiare limitate, din
zonele rurale ale României, pentru a-ºi continua studiile la liceu.
Dupã succesul ediþiei din 2014,
când a fost strânsã o sumã-record de 75.000 de euro, Pizza

Hut Delivery s-a alãturat campaniei, oferind clienþilor posibilitatea sã doneze în locaþii odatã
cu ridicarea comenzilor.

Program de prevenire
a abandonului ºcolar
„Vreau în clasa a noua” este un
program de prevenire a abandonului ºcolar pentru tinerii de liceu
care aduce continuitate în suportul pentru educaþie pe care l-au
primit copiii din proiectele tradiþionale de dezvoltare comunitara ale

O nouã serie de 49 de experþi
în managementul educaþional
S-a încheiat sesiunea din aceastã toamnã pentru accederea în
Corpul Naþional de Experþi în Managementul
Educaþional. Din cei 77
de candidaþi care ºi-au
depus dosarele ºi au
fost acceptaþi la examen, au promovat 49,
care, dupã validarea
rezultatelor, pot ocupa
funcþii manageriale în
unitãþile de învãþãmânt.
Cei nemulþumiþi de punctajul obþinut pot face contestaþi, termenul-limitã
de depunere a acestora fiind vineri, 23 octombrie, ora 14.00, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Tombola biletelor de teatru,
la Naþionalul craiovean

Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” lanseazã tombola biletelor
de teatru. Premiile constau în câte o invitaþie
valabilã pentru orice
spectacol din repertoriul instituþiei. «În funcþie de sala unde se joacã spectacolele, numãrul de locuri câºtigãtoare este de patru pentru
Sala „Amza Pelea” ºi
douã locuri pentru Sala
„Ion D. Sîrbu” sau Sala Atelier. Agenþia teatralã va avea în vedere toate
locurile pentru care s-au vândut bilete ºi înainte de fiecare reprezentaþie
se va anunþa câºtigãtorul tombolei, dupã tragerea la sorþi prin sistemul
electronic al Agenþiei teatrale», precizeazã reprezentanþii Naþionalului craiovean. Câºtigãtorii tombolei se vor putea prezenta apoi cu invitaþia la
Agenþia teatralã, pentru a-ºi primi locurile, dupã ce decid asupra spectacolului pe care doresc sã-l vizioneze.
MAGDA BRATU

fundaþiei World Vision România.
Programul oferã copiilor care îºi
doresc sã înveþe, dar nu au susþinerea financiarã necesarã, o bursã care le dã ºansa de a-ºi continua studiile la liceu. Copiii sunt
selectaþi în funcþie de situaþia financiarã a familiei din care provin, de rezultatele ºcolare ºi de
dorinþa lor de a merge la ºcoalã.
Pentru fiecare bursier, un donator plãteºte 250 lei, sumã din care
sunt acoperite cheltuieli de transport, cazare, masã, rechizite, suport educaþional, dezvoltare personalã ºi consiliere. Donatorii din
program sunt cetãþeni români din
þarã sau strãinãtate ºi companii
de renume.
Proiectul „Vreau în clasa a
noua” a fost lansat în anul 2008,
reuºind sã convingã un numãr de

300 de români cã educaþia este
importantã pentru copiii din mediul rural ºi cã meritã ºansa la un
viitor mai bun. Astfel, 300 de copii din mediul rural, care nu îºi puteau continua studiile liceale din
cauza lipsei de susþinere financiarã, au fost sprijiniþi sã meargã la
liceu. Bursa lunarã pe care au primit-o a fost folositã de elevi, în
funcþie de nevoile fiecãruia, pentru a-ºi acoperi parþial sau integral costurile pentru cazare, masã,
transport, rechizite ºi manuale ºcolare. În plus, bursierii au participat la activitãþi de socializare, seminarii de educaþie, excursii ºi tabere ºcolare.

Profil de bursier
Printre cei care vor fi prezenþi
astãzi la Electroputere Mall se

numãrã ºi Lidia. Ea face parte
din prima generaþie de bursieri
„Vreau în clasa a noua”. Dupã
rezultatele frumoase avute în anii
de liceu, Lidia a urmat Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice din Craiova, fiind în prezent studentã la Masterul „Paradigme ale comunicãrii organizaþionale”. Lidia a fost voluntar
World Vision România, a lucrat
apoi pentru o perioadã de un an
pe poziþia de facilitator dezvoltare comunitarã, în proiectul
World Vision România „Made în
Rural”, iar în prezent este angajatã a Fundaþiei Svasta. Lidia
considerã cã proiectul „Vreau în
clasa a noua” i-a deschis drumul, sprijinul oferit ajutând-o
foarte mult în anii de liceu.
RADU ILICEANU

Culorile toamnei dau tema activitãþilor
la Ludotecã
„Hoinãrind prin anotimpuri: Toamna” este noua
temã propusã, în sãptãmâna 19 octombrie – 22 octombrie, la activitãþile din cadrul proiectului „Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei”. Acesta se
desfãºoarã în organizarea Secþiei pentru Copii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi este gãzduit de Ludotecã. „Toamna este anotimpul
care oferã privirii multe culori ºi nuanþe, pornind de la
cele ale recoltelor de tot felul, urmând cele ale florilor
de toamnã, dar mai ales ale copacilor”, subliniazã reprezentanþii instituþiei. Aºteptaþi la activitãþi sunt copii
de la urmãtoarele grãdiniþe ºi ºcoli din Craiova: Grãdiniþa „Floarea Soarelui”, Grãdiniþa „Traian Demetrescu”, Colegiul Naþional „Carol I” (astãzi), Grãdiniþa
„Dumbrava Minunatã”, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”, Grãdiniþa „Cãsuþa Fermecatã”, ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumitru” (mâine, 20 octombrie), Grãdi-

niþa „Floarea Soarelui”, Grãdiniþa „Ethos” (miercuri,
21 octombrie), Grãdiniþa „Traian Demetrescu”, ªcoala
Gimnazialã „Sf. Gheorghe”, Colegiul Naþional „Carol
I” (joi, 22 octombrie).
MAGDA BRATU

„Haimanaua”
ajunge ºi la Craiova

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spectacolul „Haimanaua”, adaptare dupã comedia lui Victor
Eftiniu „Omul care a vãzut moartea”, se va juca ºi la Craiova –
luni, 2 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. „Haimanaua” – cu premiera naþionalã la Fãlticeni, pe 27 septembrie a.c. – îi are în distribuþie pe Dan
Tudor, care este ºi regizorul spectacolului, Tudorel Filimon, Alina
Chivulescu, Dragoº Ionescu, Adela Popescu ºi Andrei Duban. Piesa
„Omul care a vãzut moartea”, pe care se bazeazã montarea, vorbeºte despre planurile electorale date peste cap într-un oraº de
provincie. „Extraordinar!!! Toatã presa vuieºte! Politica învinge
dragostea! Planurile electorale sunt date peste cap! Un cetãþean a
încercat sã se sinucidã. În ultima clipã, este scos din apã. Salvatorul lui este declarat Omul Zilei. Oraºul îl vrea primar, familia este
dezbinatã. Deznodãmânt tulburãtor! Cine este pânã la urmã vagabondul care a înscenat totul ºi cu ce scop?!”, se aratã în prezentarea spectacolului. Biletele se gãsesc la Agenþia teatralã (strada „A.I.
Cuza” nr. 11, tel. 0251.413.677), la preþul de 65 lei.
MAGDA BRATU
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Patru militari ºi 20 de rebeli
kurzi au fost uciºi
în confruntãrile violente
din sud-estul Turciei
Patru militari turci, între care ºi un
locotenent-colonel, ºi 20 de rebeli kurzi au
fost uciºi în confruntãrile violente din sudestul extrem al Turciei, a indicat ieri o
sursã din cadrul serviciilor de securitate.
Luptele, care au loc de mai multe zile în
zona muntoasã Daglica (provincia Hakkari), în apropiere de frontiera cu Irakul,
sunt extrem de intense, a precizat aceeaºi
sursã. Mai multe elicoptere sunt de
asemenea angajate în aceste confruntãri
care au loc în pofida unui armistiþiu
unilateral anunþat weekendul trecut de
cãtre Partidul Muncitorilor din Kurdistan
(PKK) înaintea alegerilor anticipate
prevãzute pentru 1 noiembrie în Turcia. De
la sfârºitul lunii iulie, PKK, o organizaþie
consideratã drept teroristã de cãtre multe
þãri, ºi-a reluat campania de atentate
împotriva forþelor de securitate turce,
omorând peste 150 de poliþiºti ºi soldaþi.
La rândul sãu, armata turcã ºi-a înmulþit
represaliile împotriva rebelilor, pe teritoriul Turciei sau în nordul Irakului, unde
miºcarea armatã kurdã dispune de baze.

Atacul comis la Koln,
gestul unui extremist care
se opune venirii imigranþilor

Henriette Reker, o candidatã independentã la funcþia de primar al Kolnului
susþinutã de partidul Angelei Merkel,
Uniunea Creºtin-Democratã (CDU), este în
stare stabilã dupã ce a fost înjunghiatã în
piept ºi în gât în cursul unui miting
electoral desfãºurat sâmbãtã. Atacul a fost
gestul unui extremist nemulþumit de
politicile favorabile primirii extracomunitarilor, anunþã poliþia germanã, în timp ce
cancelarul Angela Merkel s-a declarat
“ºocatã”. “Este vorba de un atac cu
caracter politic legat de faptul cã Henriette Reker este responsabilã de primirea
refugiaþilor” în Koln, a declarat Wolfgang
Albers, ºeful Poliþiei regionale. Autorul
atacului este un bãrbat de 44 de ani, fãrã
ocupaþie. El a fost reþinut. “Atacatorul a
declarat cã a avut o motivaþie rasistã, fiind
numulþumit de primirea refugiaþilor”,
potrivit lui Norbert Wagner, un oficial din
cadrul Poliþiei din Koln citat de cotidianul
“The Guardian”. “Angela Merkel este
ºocatã ºi condamnã acest atac”, a reacþionat purtãtorul de cuvânt al cancelarului
german. “Este vorba de un act înspãimântãtor ºi laº”, a declarat, la rândul sãu,
ministrul german de Interne, Thomas de
Maiziere. Popularitatea Angelei Merkel
este în scãdere din cauza politicilor
favorabile primirii a sute de mii de
imigranþi veniþi din Orientul Mijlociu ºi
din Africa.

Cel puþin 12 morþi
dupã scufundarea unei nave
ucrainene în Marea Neagrã

Cel puþin 12 oameni s-au înecat dupã ce
o ambarcaþiune ucraineanã s-a scufundat
sâmbãtã dupã-amiazã în Marea Neagrã, la
sud de portul ucrainean Odesa ºi la
aproximativ 120 de kilometri nord-est de
Sulina. Potrivit Pazei de Coastã ucrainene,
în ambarcaþiune erau 36 de persoane, iar
23 au fost salvate. Douãsprezece persoane
au murit înecate, iar una este datã dispãrutã. Naufragiul a avut loc în largul localitãþii ucrainene Zatoka, situatã pe malul
Mãrii Negre la sud de Odesa ºi la circa 120
de kilometri nord-est de Sulina. Potrivit
unor surse, nava scufundatã era un
pescador. Presa ucraineanã a relatat cã
era o navã de transport pasageri. Autoritãþile ucrainene au iniþiat o anchetã privind
circumstanþele producerii accidentului.
Guvernatorul regional, fostul preºedinte
georgian Mihail Saakaºvili, devenit
cetãþean al Ucrainei, ºi-a întrerupt o vizitã
pentru a se deplasa la locul naufragiului.

ªTIRI
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AAvioane
vioane militare
militare ruse
ruse ºiºi israeliene
israeliene au
au fost
fost
aproape
aproape de
de oo confruntare,
confruntare, înîn sudul
sudul Siriei
Siriei
Avioane militare ruse ºi israeliene au fost
aproape de o confruntare, la frontiera dintre
Liban ºi Siria, situaþie care a condus la crearea unei linii speciale de comunicaþii între cele
douã pãrþi, afirmã surse libaneze citate de ziarul As Safir ºi de site-ul israelian Ynetnews.com. Acum aproximativ
douã sãptãmâni, forþele ruse
care efectueazã raiduri în Siria au depistat pe radare
avioane de vânãtoare israeliene care se aflau în nordul
Libanului ºi se îndreptau
spre sudul Siriei. “Avioane
de vânãtoare ruse au fost trimise imediat pentru a bloca
aeronavele israeliene, în
zona Akkar (nordul Libanului). Ruºii au avertizat piloþii
israelieni cã, dacã vor intra
în Siria, vor avea pretext
pentru a deschide focul”, a
declarat un oficial militar libanez citat de cotidianul As
Safir. Avioanele militare israeliene s-au întors, pentru
a evita confruntarea, iar For-

þele Aeriene ruse au reiterat avertismentul
privind evitarea, pe viitor, a spaþiului aerian
sirian. Aviaþia militarã israelianã survoleazã
cu regularitate Libanul ºi sudul Siriei. “Au
misiuni de observare a miºcãrilor navelor în
portul Tartus ºi a traficului aerian spre Siria,

pentru a se evita transferul de armament cãtre miºcarea ºiitã libanezã Hezbollah”, explicã o altã sursã libanezã. Dupã aceastã situaþie, Rusia ºi Israelul au anunþat pe 15 octombrie crearea unei linii speciale de comunicaþii
despre operaþiunile din Siria, pentru a evita
incidentele în spaþiul
aerian sirian. “Schimbul reciproc de informaþii despre operaþiunile avioanelor militare va fi efectuat printro linie specialã de comunicaþii“, a declarat
Igor Konaºenkov,
purtãtorul de cuvânt
al Ministerului rus al
Apãrãrii. Rusia a lansat la sfârºitul lunii
septembrie raiduri aeriene în Siria, pentru
susþinerea regimului
Bashar al-Assad. În
mod oficial, Israelul
nu deruleazã operaþiuni militare pe teritoriul Siriei.

Croaþia: Noi transferuri de imigranþi spre Slovenia
Un tren cu peste 1.000 de imigranþi aºtepta ieri în nordul Croaþiei sã porneascã
înspre Slovenia, noua þarã de tranzit pe ruta
spre vestul Europei, dupã decizia Ungariei
de a-ºi închide frontiera. Sâmbãtã, 3.000 de
imigranþi au trecut deja frontiera croato-slovenã. Trenul a ajuns ieri dimineaþã în oraºul Cakovec (nord) ºi aºtepta ca o locomotivã a companiei slovene de cãi ferate sã îl
preia pentru a-ºi continua drumul spre punctul de trecere a frontiere de la Sredisce ob
Dravi, a precizat compania croatã de cãi ferate. De acolo, imigranþii vor fi transferaþi
spre centrele de înregistrare organizate de
partea slovenã. Începând de sâmbãtã,
1.000 de imigranþi au intrat în Austria provenind din Slovenia ºi au fost înregistraþi
la punctul de trecere a frontierei de la Spielfeld înainte de a-ºi continua drumul spre
Germania. Ieri dimineaþã, câþiva imigranþi
aºteptau încã sã intre în Austria, însã poliþia a precizat cã se aºteaptã la noi sosiri în
cursul zilei. Ungaria a anunþat vineri cã, la
miezul nopþii, va închide pentru imigranþi
frontiera sa cu Croaþia, la o zi dupã finalizarea unui nou gard anti-imigranþi, aºa cum a

fãcut la mijlocul lunii septembrie cu Serbia.
În urma acestei decizii, numãrul imigranþilor
care au intrat în Ungaria a scãzut de la 6.353
vineri la 870 sâmbãtã. Premierul croat Zoran Milanovic, care a criticat dur în mai multe rânduri politica Budapestei faþã de imigranþi, a spus sâmbãtã cã guvernul sãu “þine
sub control situaþia”. El a subliniat cã pentru Croaþia ridicarea de
garduri ar fi “ultima dintre ultimele soluþii”.
Dupã decizia Budapestei, Zagrebul îi direcþioneazã, cu trenul, spre
nord ºi spre frontiera
cu Slovenia pe imigranþii care intrã pe teritoriul sãu, 6.000 dintre ei fiind înregistraþi
în ziua de sâmbãtã. De
la mijlocul lunii septembrie, 193.000 de imigranþi au intrat în Croaþia, iar majoritatea ºi-au
continuat drumul trecând prin Ungaria.

Sâmbãtã, Slovenia a anunþat cã va putea sã
primeascã între 2.000 ºi 2.500 de imigranþi
pe zi atât timp cât Austria ºi Germania nu-ºi
vor întãri controalele la frontierele lor. La
rândul sãu, Zagrebul a dat asigurãri cã numãrul de refugiaþi pe care îl va transfera spre
Slovenia va fi în acord cu capacitãþile de
primire ale þãrii.

Franþa: Cota de popularitate a preºedintelui
Francois Hollande, la cel mai scãzut nivel din acest an
Cotele de popularitate ale preºedintelui
francez Francois Hollande ºi premierului
Manuel Valls au scãzut din nou în luna oc-

tombrie, cea a ºefului statului ajungând la
cel mai de jos nivel din acest an, conform
unui sondaj Ifop fãcut public ieri. Procentul
francezilor care se declarã mulþumiþi de Hollande a scãzut de la
23% în septembrie la
20% în octombrie, relevã sondajul realizat la
comanda publicaþiei
„Le Journal du Dimanche”. În ianuarie, cota
de popularitate a preºedintelui era de 29%,
ºeful statului fiind
apreciat pentru felul în
care a gestionat situaþia legatã de atacurile
islamiste de la Paris.
Premierul Manuel Valls
este apreciat de 36%
dintre respondenþi, în

scãdere faþã de cotele de 39% din septembrie ºi de 53% de la începutul anului. Neînþelegerile interne, despãrþirea de alte partide cu înclinaþii de stânga ºi lipsa personalã
de popularitate a lui Hollande afecteazã perspectivele Partidului Socialist (PS) pentru
alegerile regionale din decembrie, stârnind
îngrijorãri privind ºansele candidatului sãu
la scrutinul prezidenþial din 2017. Sondajul
Ifop s-a bazat pe opiniile a 1.969 de persoane colectate prin telefon ºi pe internet în
intervalul 9-17 octombrie. Un alt sondaj, realizat sãptãmâna trecutã de cãtre institutul
Elabe pentru site-ul de ºtiri Atlantico, arãta
cã Partidul Socialist ºi aliaþii sãi ar ieºi pe
poziþia a treia, dupã Les Republicains (conservator) ºi aliaþii lor ºi Frontul Naþional (extremã-dreapta), în numãrul total de voturi la
alegerile regionale din decembrie. Partidul
Socialist a pierdut orice scrutin major - local
sau european - de la venirea lui Hollande la
putere în 2012.

luni, 19 octombrie 2015

publicitate

cuvântul libertãþii / 9

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj organizeazã în data de 10.11.2015, ora 10.00 (susþinerea probei scrise) ºi 13.11.2015, ora
10.00 (susþinerea interviului), concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, pe perioada determinatã:
OG nr. 42/2004: -asistent veterinar, grad
profesional I- 2 posturi; -biolog, grad profesional I- 1 post; -ºofer, grad profesional I- 1 post; Ord. Preºed. ANSVSA nr.113/
2008: -inginer, grad profesional I- 3
posturi; -inginer, grad profesional II- 1
post; -inginer, grad profesional debutant1 post; Ord. Preºed. ANSVSA nr.64/2007: medic veterinar, grad profesional I- 9
posturi; -medic veterinar, grad profesional II- 1 post; -medic veterinar, grad profesional debutant- 2 posturi; -asistent
veterinar, grad profesional IA- 2 posturi;
-asistent veterinar, grad profesional I- 1
post; -asistent veterinar, grad profesional II- 2 posturi; -operator date, grad profesional I- 1 post. Poate participa la concurs orice persoanã care îndeplineºte
condiþiile prevãzute de art.3 lit.a)-g) din
Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grad sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Dosarele se vor depune la secretariatul
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj în termen de 10
zile de la data publicãrii prezentului anunþ
în Monitorul Oficial al României. Condiþii
specifice pentru ocuparea posturilor de
asistent veterinar gradul profesional I, OG
nr.42/2004: -studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomã de bacalaureat în domeniul veterinar; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite 7 ani; experienþã în activitatea de laborator.
Condiþii specifice pentru ocuparea postului de biolog gradul profesional I, OG
nr.42/2004: -studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul biologie, specializarea biologie; vechime în specialitatea studiilor absolvite 7 ani; -experienþã în activitatea de laborator. Condiþii specifice pentru ocuparea postului de ºofer gradul profesional
I, OG nr.42/2004: -studii profesionale; -

permis de conducere categoria B; -vechime în muncã minim 7 ani. Condiþii specifice pentru ocuparea posturilor de inginer gradul profesional I, Ord. preºedintelui ANSVSA nr.113/2008: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul tehnologia produselor alimentare, specializarea tehnologia
prelucrãrii produselor agricole; -vechime
în specialitatea studiilor absolvite 7 ani; experienþã în domeniul control oficial în
unitãþi de prelucrare a produselor de origine non-animalã. Condiþii specifice pentru ocuparea postului de inginer gradul
profesional II, Ord. preºedintelui ANSVSA
nr.113/2008: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul tehnologia produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrãrii
produselor agricole; -vechime în specialitatea studiilor absolvite 5 ani; -experienþã în domeniul control oficial în unitãþi
de prelucrare a produselor de origine
non-animalã. Condiþii specifice pentru
ocuparea postului de inginer gradul profesional debutant, Ord. preºedintelui ANSVSA nr.113/2008: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul tehnologia produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrãrii produselor agricole; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite- nu este
cazul. Condiþii specifice pentru ocuparea
posturilor de medic veterinar gradul profesional I, Ord. preºedintelui ANSVSA
nr.64/2007: -studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul medicinã veterinarã, specializarea
medicinã veterinarã; -vechime în specialitatea studiilor absolvite- 7 ani; - experienþã în domeniul controlului oficial în unitãþile sanitar-veterinare care produc, prelucreazã, depoziteazã ºi/sau distribuie alimente de origine animalã. Condiþii specifice pentru ocuparea postului de medic
veterinar gradul profesional II, Ord. preºedintelui ANSVSA nr.64/2007: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, în domeniul medicinã veterinarã, specializarea medicinã veterinarã;

-vechime în specialitatea studiilor absolvite- 5 ani; -experienþã în domeniul controlului oficial în unitãþile sanitar-veterinare care produc, prelucreazã, depoziteazã ºi/sau distribuie alimente de origine
animalã. Condiþii specifice pentru ocuparea posturilor de medic veterinar gradul
profesional debutant, Ord. preºedintelui
ANSVSA nr.64/2007: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul medicinã veterinarã, specializarea medicinã veterinarã; -vechime
în specialitatea studiilor absolvite- nu este
cazul. Condiþii specifice pentru ocuparea
posturilor de asistent veterinar gradul
profesional IA, Ord. preºedintelui ANSVSA
nr.64/2007: -studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomã de bacalaureat în domeniul veterinar; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite 9 ani; -experienþã în domeniul controlului oficial în
unitãþile sanitar-veterinare care produc,
prelucreazã, depoziteazã ºi/sau distribuie alimente de origine animalã. Condiþii
specifice pentru ocuparea postului de
asistent veterinar gradul profesional I,
Ord. preºedintelui ANSVSA nr.64/2007: studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomã de bacalaureat în domeniul veterinar; -vechime în specialitatea
studiilor absolvite 7 ani; -experienþã în
domeniul controlului oficial în unitãþile sanitar-veterinare care produc, prelucreazã,
depoziteazã ºi/sau distribuie alimente de
origine animalã. Condiþii specifice pentru
ocuparea posturilor de asistent veterinar
gradul profesional II, Ord. preºedintelui
ANSVSA nr.64/2007: -studii medii liceale de
specialitate absolvite cu diplomã de bacalaureat în domeniul veterinar; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite 5 ani; -experienþã în domeniul controlului oficial în
unitãþile sanitar-veterinare care produc,
prelucreazã, depoziteazã ºi/sau distribuie
alimente de origine animalã. Condiþii specifice pentru ocuparea postului de operator date gradul profesional I, Ord. preºedintelui ANSVSA nr.64/2007: -studii medii
liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat; -certificat absolvire: Operator calculatoare PC; -vechime în muncã minim 7 ani.
Informaþii suplimentare privind bibliografia ºi actele necesare în vederea participãrii la concurs se vor solicita de la Compartiment Juridic ºi Resurse Umane din cadrul DSVSA Dolj din cadrul DSVSA Dolj, str.
Fîntîna Popova, Nr. 30 sau la numãrul de
telefon 0251/428.791 int.115.
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ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU
BUNURI MOBILE Anul 2015, luna 11 ziua 19.
In temeiul art.162 alin.(1)din Ordonanþa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se face cunoscut cã
în ziua de 19, luna 11, anul 2015, ora 10.00,
în localitatea Bechet, sediul SFO Bechet,
str.Nicolae Titulescu , nr. 27, se vor vinde
prin LICITAÞIE PUBLICÃ urmãtoarele bunuri mobile aparþinând urmãtorilor debitori:
- Stingaciu Ionel, cu domiciliul fiscal în localitatea Bechet, CNP 1690218161041 - Banzic vertical, stare întreþinere satisfãcãtoarepreþ pornire licitaþie 1373 lei -Anghel Anghel,
cu domiciliul fiscal în localitatea Bechet CNP
1760601161035 - Banzic vertical.stare întreþinere satisfãcãtoare- preþ pornire licitaþie
1110 lei - Scafucea Gheorghe,cu domiciliu
fiscal în localitatea Bechet, CNP
1490422161053, - Banzic vertical, stare întreþinere satisfãcãtoare, preþ pornire licitaþie 1110 lei - SC EKHOL TROUST SA, CUI
18344929 cu domiciliul fiscal în localitatea
Craiova, str. Fãgãraº, nr. 28B, et.2, ap. 7 proprietate imobiliarã, teren cu suprafata de
3214mp,ºi construcþie cu suprafaþa de
232mp, preþ pornire licitaþie 186.000 lei -Organizaþia Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii
Jiu - Bechet, CUI 18681720, cu domiciliul
fiscal în localitatea Bechet, str. Calugãreni,
nr. 4 , jud. Dolj. - pompa MA 200X5 – 2 buc –
stare de întretinere bunã, preþ de pornire
licitaþie 20790 lei. - motor electric 55 Kw – 2
buc—stare de întreþinere bunã preþ pornire
licitaþie 5074 lei. *)Cota de taxã pe valoare
adaugatã pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% / neimpozabil , în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (3), lit b)
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificãrile ulterioare ºi pct. 4, alin 3
din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44 / 2004, cu modificãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor
sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare: oferte de cumpãrare ;în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare, reprezentând 10%din preþul de pornire a licitaþiei sau scrisoare de garanþie
bancarã; împuternicirea persoanei care-l
reprezintã pe ofertant; pentru persoane juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de

Oficiul Registrului Comerþului; pentru persoane juridice strãine, actul de înmatriculare, tradus în limba românã; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; pentru persoanele fizice strãine,
copie de pe paºaport; dovada (certificat de
atestare fiscalã), emisã de creditorii fiscali,
cã nu are obligaþii fiscale restante urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Impotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecatoreascã competentã, în termen de 15 zile de
la comunicare, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanþa Guvernului
nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsurile de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi
adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon
0251 336 795. Data afiºãrii: 19.10.2015.
Anunþ. În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la sediul din
str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de Inspector specialitate gr.IA din cadrul Compartiment Achizitii Publice Marketing. Concursul pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 11.11.2015 ora 10,oo; - interviul – 17.11.2015 ora 10,oo. Potrivit art.3
din acelasi Regulament-cadru, in vederea
participãrii la concurs, candidatul trebuie
sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domiciliul
în România; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; d) are capacitate deplinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului

pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitãþile sanitare abilitate; f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care
a intervenit reabilitarea. Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã de inginer în construcþii, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã-inginer în construcþii; - vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei: 5 ani. - curs de achiziþii publice;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 03.11.2015, la sediul
Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj
din str. Constantin Lecca, nr. 32. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la sediul Directiei
Judetene de Paza si Servicii Dolj Compartiment Resurse Umane-persoanã de contact,
Chiriþã Mãdãlina, la telelefon 0251/415841.
ªcoala Gimnazialã „Ion Gh. Pleºa” Almãj, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã determinatã a
funcþiei contractuale, temporar vacante de
profesor limba engleza, 0,50 norme
(09.11.2015-05.02.2016), în 04 noiembrie
2015, ora 9:00 proba inspecþia la clasã ºi în
05 noiembrie 2015, ora 8:30 proba scrisã.
Condiþii de participare ºi bibliografia de concurs sunt afiºate la sediul ªcolii Gimnaziale
Ion Gh.Pleºa Almãj. Relaþii suplimentare la
tel.0251/449.172, mobil: 0727.741.714, persoanã de contact: Teicã Alina Elena.
CN CF “CFR” SA Sucursala Regionalã CF Craiova prin Director Gheorghe Popa
Ingineru anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reparaþie
pod 266+999 fir I+II, linia CF Videle -Orºova” propus a fi amplasat în Comuna Almãj,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Sucursala Regionalã CF Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 1, în zilele luni pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri între ore 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº nr. 1.
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CN Transelectrica SA Sucursala de
Transport Craiova , anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Retehnologizare staþie 220/110kV Turnu
Severin Est”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, str. Baile Romane nr. 3 ºi la
sediul titularului de proiect din Craiova ,
str Brestei nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
Primãria comunei Galicea Mare, jud.
Dolj, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de ªOFER,
TREAPTA I în cadrul COMPARTIMENTULUI
TRANSPORT în data de 10.11.2015, orele
10,00 – Proba scrisã ºi în data de
12.11.2015, orele 10,00 – Interviul. Relaþii
suplimentare: la Primãria comunei Galicea
Mare, str. Calafatului, nr. 17, Jud. Dolj –
persoana de contact Panaitescu ªtefania
– Cãtãlina, tel: 0251/316004.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
8.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
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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.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Valea Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere decomandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj 4/10 Ciupercã. Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, renovat
complet. Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei camere, decomandat, zona Ramada. Preþ 70.000 de euro negociabil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 camere,
bilateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o camerã cãmin Craiova, casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefom: 0722/
297.009.
Vând urgent, convenabil casã
6 camere cu 4000 mp curte, grãdinã în Livezi-Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Craiova.
Stoiculescu HORATION, Craiova, str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere, 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 Horia. Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã Mogoºeºti Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lemne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 camere ºi dependinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere, Iºalniþa, vad comercial negociabil.
Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.

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

Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada principalã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp cartier
ªimnicu de Jos la DJ, cadastru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în Craioviþa Nouã. Telefon: 0740/
TERENURI
Vând teren intravilan, zona 887.095.
Metro, 900 mp, preþ negociaAUTO
bil. Telefon: 0766/689.036.
ROMÂNEªTI
TEREN Braniºte, zona mânãstirii, 5.000 mp, parcelat. Vând Logan culoare roºie,
Telefon: 0766/568.412.
fabricaþie 2008, 40.000 km
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go- parcurºi. Telefon: 0744/
vora, toate utilitãþile, împrejmuit, 780.550.
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
STRÃINE
0351/402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Po- Unic proprietar - vând Skoda
poveni 2500 sau 5000 mp. Octavia Tour 1.6 benzina,
Telefon: 0744/262.358 sau 07.2009.
0764/008.033.
Superîntreþinutã, distribuþie
Vând teren intravilan, 400 mp, schimbatã recent, ulei, filtre,
com. ªimnicu de Sus, lângã plãcute frânã, cauciucuri noi.
Peco Albeºti. Telefon: 0766/ Taxa 0. 6800 euro uºor nego292.953.
ciabil. Telefon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Telefon: 0351/452.788.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Telefon: 0755/010.320.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50m, butelii naragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând ladã frigorificã cu 5 sertare Arctic. Telefon: 0765/
291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifonier, mobilã bucãtãrie, servantã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trepte ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Goodrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
Vând frigider Electostar, piese Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare armament, calculator instruire copii, douã roþi 155/13, telescoape Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu garanþie. Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon:
0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 pogon). Telefon: 0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color 102
cm, polizor 2500 Waþi, pat mecanic, saltea, cãrucior handicap,
diafilm. Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare marmurã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular. Preþ bun. Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto. Telefon: 0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ 943.220.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.

Cort 4 persoane, douã compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avantajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu 4 ochiuri. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã aluminiu 20 litri nouã, reductor oxigen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã, foarfecã tãiat tablã de banc. Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, pret negociabil, telefon: 0351/446.918.
Vând mobilier din lemn. Telefon: 0755/074.742.
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SCHIMBURI CASE

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE
Cumpãr casã Craiova, exclus
Catargiu, Brestii, Romaneºti.
Telefon: 0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracentral.
Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobilatã,
zona Simplon. Telefon: 0751/
192.568
Primesc 2 fete în gazdã, apartament 3 camere mobilat Craioviþa Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc Calea Bucurerºti 1 sau 2 fete.
Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 camere decomandate, Craioviþa
Nouã-Nitela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere – zona:
Victor Papilian. Telefon: 0723/
737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Telefon: 0351/442.970.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, performant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dezvoltate cu 5 rame cu puiet Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã aramã capacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plastice, bicicletã nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune)
din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox, 50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.

Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755; 0351/
464.628.
Garsonierã complet mobilatã,
etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã. Telefon: 0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2 camere mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbunãtãþit. Telefon: 0351/433.875.

Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon: 0251/428.437.

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor fãrã obligaþii, doresc doamnã sincerã, modestã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Telefon: 0351/
181.202.
Pensionar caut pensionarã
pentru convieþuire. Telefon:
0762/728.493.
Doresc doamnã loialã, sincerã cu locuinþã 1,65- 70/80, plãcutã, fãrã vicii. Telefon: 0757/
821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (meseria), foarte profitabil.Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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LIGA A III-A – ETAPA A 8-A

Podariul
Podariul –– spectacol
spectacol ofensiv
ofensiv,,
cu
cu Surugiu
Surugiu la
la pupitru
pupitru
Revitalizatã dupã categoricul
succes de etapa trecutã, când a
dispus cu 5-0 de „lanterna” din
Hãrman, ACS Podari nu i-a oferit
prea multe speranþe fruntaºei
Sporting Turnu Mãgurele, de care
a trecut, sâmbãtã, pe teren propriu, cu 4-2.
Vizitatorii au miºcat prima tabela, în minutul 19, prin juniorul
Alex Popescu, dar fundaºul Dreºcã a restabilit echilibru dupã o jumãtate de orã de joc. De aici încolo ºi-a intrat în rol Surugiu, care
a reuºit un hattrick în minutele 45,
48 ºi 69. Mai întâi dintr-un penalty obþinut de Neacºu, iar mai apoi
graþie unor acþiuni personale de
toatã frumuseþea. Scorul final l-a
stabilit Cristian Ilie (72).
La ACS, Dragoº Bon a mizat
pe urmãtorii: Mecea – Marcu,
Dina, Dreºcã, Marinoiu - ªerban,
D. Stancu (I. Sârmon 56) – Surugiu (Ciocioanã 73), I. Badea,
Preda – G. Neacºu (Cimpoeru
62).
În etapa viitoare din Seria 3,

Podariul va evolua, în deplasare,
cu Voluntari II, meci programat
sâmbãtã de la ora 15:00.

„Satelitul” continuã
ºirul dezamãgilor

De asemenea sâmbãtã, dar în
Seria 4, CSU II Craiova a pierdut al 6-lea meci consecutiv, scor
1-2 pe terenul ultimeia clasate,
CS Ineu. Alb-albaºtrii au condus
dupã o reuºitã semnatã de Petre
la jumãtatea primei pãrþi (22),
numai cã o eliminare a lui Scarlat avea sã se dovedeascã hotãrâtoare în economia partidei.
Gruparea arãdeanã a rãsturnat rezultatul în minutele 64 ºi 80, prin
Wild ºi Stãnaia.
Universitatea II: Popescu –
Ghincea, Hreniuc, Drãghici, Luicã – Ciocotealã, Armãºelu, Iuga
– Stancu, Petre, Scarlat. Au mai
intrat: Cãle, Gîrbiþã, Covrtanovic,
D. Staicu. Antrenor: Daniel Mogoºanu
Anterior, vineri, colega celor
de la CSU II, ACSO Filiaºi sufe-

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

Derby încheiat cu un „set alb”
Partida cu cel mai impozant afiº
pa pregãtitã Ionuþ Þiclea au punctat,
din runda cu numãrul 9 a primei ligi
fiecare cu câte o „dublã”, Buciuman,
judeþene, cea dintre Viitorul Cârcea
Pârvu ºi Vârvoreanu.
ºi Dunãrea Calafat, s-a dovedit a fi
Altfel, echilibru perfect în celãlalt
doar veritabil un galop de sãnãtate
derby al rundei, Bechetul ºi Ostroal gazdelor, care s-au impus, sâmbãveniul remizând la 1, pe terenul celei
tã, cu un neverosimil 6-0. Pentru trudintâi.
Luceafãrul Craiova – Tractorul Cetate
1-6
Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat
6-0
Danubius Bechet – Recolta Ostroveni
1-1
Progresul Segarcea – Unirea Leamna
2-0
SIC Pan Unirea – Metropolitan Iºalniþa
3-2
Dunãrea Bistreþ – ªtiinþa Malu Mare
9-0
1. Cetate
22
7. Bechet
16
2. Cârcea
18
8. Unirea
11
3. Ostroveni
18
9. Leamna
7
4. Calafat
18
10. Iºalniþa
6
5. Segarcea
18
11. Luceafãrul
4

HABDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A

SCM s-a întors cu un punct de la Slobozia
Meci pe muchie de cuþit, sâmbãtã, la Slobozia, unde SCM Craiova a
obþinut, in extremis, un rezultat de
egalitate, 28-28 (15-14), dupã ce portarul Diana Petrescu a reuºit sã pareze
o aruncare de la 7 metri chiar la ultima fazã.
Marcatoare Craiova: Florica – 7,
Iovãnescu – 5, ªelaru – 4, Zivkovick
– 4, Horobeþ – 3, Georgescu – 2, Bãbeanu – 2, Ianaºi – 1.
Etapa viitoare (mâine, 19:30), ju1. CSM Bucureºti
2. Baia Mare*
3. Ploieºti
4. Brãila
5. Zalãu
6. Braºov*
7. Roman
* - un joc mai puþin.

24
21
16
15
13
12
11

cãtoarele Simonei Gogârlã vor întâlni,
la Polivalentã, campioana ºi liderul la
zi al ierarhiei, CSM Bucureºti.
Rezultatele complete: Unirea Slobozia – SCM CRAIOVA 28-28, CSM
Bucureºti – HCM Roman 30-19, Rapid Bucureºti – Dunãrea Brãila 3035, U Cluj – CSM Ploieºti 24-28,
Mãgura Cisnãdie – HCM Rm. Vâlcea
31-27, Alba Sebeº – HC Zalãu 2424. Partida HCM Baia Mare – Corona Braºov se va disputa mâine.
8. CRAIOVA
9. Mãgura
10. U Cluj
11. Slobozia
12. Vâlcea
13. Sebeº
14. Rapid

11
9
9
7
6
4
3

rise, la rându-i, a 6-a înfrângere
la rând, 0-1, pe „Chimia”, cu
CSM Lugoj. Punctul bãnãþenilor
a cãzut în final (88) ºi a fost opera lui Porcescu.
Urmare a acestor rezultate,
cele douã formaþii doljene au cãzut pe ultimele locuri ale clasamentului.
Runda care urmeazã, CSU II
primeºte pe Cetate Deva (vineri,
15:00), iar Filiaºul se deplaseazã
la Motru (sâmbãtã, 15:00).
SERIA 3
CS PODARI – Sporting Turnu Mãgurele 4-2, Atletic Bradu – Urban Titu 4-1, Sporting Roºiori – Concordia Chiajna II 1-1, CS ªtefãneºti – SCM Piteºti
1-2, FC Aninoasa – FC Voluntari II 1-1, Inter Olt Slatina – AFC Hãrman 3-0, Dinicu Golescu Câmpulung –
CS Afumaþi 0-0.
1. Inter Olt
20
8. Roºiori
10
2. Câmpulung
18
9. Voluntari II
10
3. Afumaþi
17
10. Chiajna II
8
4. Bradu
13
11. Aninoasa
7
6. Mãgurele
13
12. Titu
6
6. PODARI
12
13. ªtefãneºti
5
7. Piteºti
11
14. Hãrman
5

SERIA 4
ACSO FILIAªI – CSM Lugoj 0-1, CS Ineu – CS U
CRAIOVA II 2-1, Pandurii II – Millenium Giarmata 2-0,
Naþional Sebiº – Mãgura Cisnãdie 4-0, CS Hunedoara –
ASU Poli Timiºoara 0-3, Performanþa Ighiu – Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic 0-0, Minerul Motru – Cetate Deva 0-0. Metalurgistul Cugir a stat.
1. Sebiº
19
9. Motru
9
2. Poli T.*
18
10. Cisnãdie*
8
3. Lugoj
18
11. Deva*
7
4. Ighiu
15
12. Giarmata*
5
5. Cugir*
13
13. Ineu*
4
6. Mama Mia*
13
14. CRAIOVA II* 3
7. Pandurii II
12
15. FILIAªI
3
8. Hunedoara
12
* - un joc mai puþin.

Baschetbaliºtii merg ceas
SCM U Craiova a întregistrat, vineri, al treilea succes în tot atâtea
etape trecute din Liga Naþionalã, izbândind cu 74-63 în fief-ul celor de la
BC Timiºoara. Rezultat în urma cãruia a trecut pe primul loc fie ºi pânã la
meciul de asearã, dintre Mureº ºi
Oradea.
Bãieþii lui Oliver Popovic au pãtruns vijelios în luptã, trecându-ºi în
cont primul sfert cu 26-10, dupã care
au mai luat încã ºase puncte avans
pânã la pauzã, 46-24. În partea secundã, craiovenii n-au mai forþat, iar
alb-violeþii au mai redus din ecart,
câºtigând sferturile 3 ºi 4 cu 22-17 ºi
17-11.

Cel mai bun marcator al 1. CRAIOVA 6
7. Tg. Jiu
4
SCM-ului a fost Milivoje Bo- 2. Dinamo 5
8. Sibiu
4
zovic, el încheind jocul ºi în 3. Cluj
5
9. Mureº*
3
double-double, 20 de punc- 4. Steaua
5
10. Galaþi
3
te ºi 11 recuperãri. Celelalte 5. Oradea* 4
11. Timiºoara
3
puncte au fost reuºite de Cã- 6. Mediaº
4
12. Piteºti**
2
tãlin Burlacu (16), Djordjie * - un joc mai puþin.
Micic (14), Westley Johnson ** - echipã penalizatã cu 3p.
(11), Bozo Djurasovic (5),
Bogdan Popescu (5) ºi Milos GruBC Timiºoara – SCM U CRAIObor (3).
VA 63-74, Energia Tg. Jiu – Gaz MeRunda viitoare (24 octombrie),
tan Mediaº 68-75, BCM U Piteºti –
în Bãnie vine Steaua, formaþie în
Dinamo Bucureºti 72-60, Steaua
faþa cãreia baschetbaliºtii noºtri sCSM – Phoenix Galaþi 86-81, U BT
au înclinat în primul tur al Cupei
Cluj – Atlassib Sibiu 77-74. Partida
României.
BC Mureº – CSM Oradea s-a dispuLiga Naþionalã – etapa a 3-a
tat asearã dupã închiderea ediþiei.

Fetele de la volei, alt meci fãrã replicã
Dupã eºecul drastic, din de- 1. Târgoviºte
6
but, cu Medicina Tg. Mureº (0- 2. Tg. Mureº
6
3), voleibalistele de la SCM Cra- 3. CSM Bucureºti 6
iova au repetat „isprava” ºi în cel 4. Alba Blaj
6
de-al doilea joc al noii ediþii de 5. Bacãu
5
campionat. S-a întâmplat vineri, 6. Dinamo
3
în deplasare, contra lui CSM Bucureºti. Pe seturi a fost 25-19, 25-11 ºi 25-20.
Urmãtoarea adversarã a craiovencelor va fi ªtiinþa

Bacãu, meciul urmând sã aibã loc
sãmbãtã, în Bãnie.
Divizia A1 – etapa a 2-a
CSM Bucureºti – SCM U
CRAIOVA 3-0, U Cluj – Medicina – Tg. Mureº 0-3, ªtiinþa Bacãu – Unic Piatra Neamþ 3-0, CSM
Târgoviºte – CSM Lugoj 3-0, Alba Blaj – Penicilina Iaºi 30, Rapid Bucureºti – Dinamo Bucureºti 0-3.
7. U Cluj
8. Lugoj
9. Rapid
10. Piatra N.
11. CRAIOVA
12. Iaºi

3
1
0
0
0
0

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Poli Timiºoara, CFR Cluj – Viitorul.
DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Potaissa
Turda - HC Odorhei / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Sporting Gijon – Granada.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Poli Timiºoara, CFR Cluj – Viitorul / 3:30 – FOTBAL AMERICAN
– NFL: Philadelphia – NY Giants.
DOLCE SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la Viena, în Austria.
SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT.

EUROSPORT
13:00, 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la LuxembourgVille, Luxemburg / 23:00 – CICLISM PE PISTÃ – la Londra, în Regatul Unit / 1:45 – FOTBAL – CM Under 17, în
Chile: RPD Coreeanã – Rusia.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Pogon Szczecin – Lubin / 21:00 – FOTBAL Germania – 2 Bundesliga:
Munchen 1860 – Karlsruher / 22:45, 1:45 – FOTBAL –
CM Under 17, în Chile: Noua Zeelandã – Franþa, Siria –
Paraguay.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Viitorul.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Poli Timiºoara.
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They
They Hadnagy
Hadnagy,, we
we had
had „Pufi”
„Pufi”
Gafele din defensivã, prestaþia slabã a lui Bãlgrãdean
ºi execuþia deosebitã a atacantului Botoºaniului
au întrerupt seria pozitivã a alb-albaºtrilor

FC Botoºani – Universitatea Craiova 3-2
Au marcat: Hadnagy 4, 43, Martinus 75 / Nuno Rocha 12, Ivan 90+1.
Stadion: Municipal (Botoºani), spectatori: 4.000
Universitatea: Bãlgrãdean 4 –
FC Botoaºni: P. Iliev 6 – DimiAchim 5, Popov 5, Kay 5, Vãtãjetrov 7, Cordoº 5, Plãmadã 5, Aclu 4 – Bãluþã 6 (79 Mãzãrache) 5,
sinte 5 – Vaºvari 6, Cucu 5 – MarMateiu 6 (85 Iliev) 5, Zlatinski 5,
tinus 7 (89 D. Roman), Cabrera 7
Ivan 7 – Rocha 5, Bawab 5 (85
(83 Bordeianu), Batin 6 (63 Fulop)
Bancu) 6.
– Hadnagy 8.
Antrenor: Emil Sãndoi
Antrenor: Cristi Pustai
Brigada de arbitri: Horaþiu Feºnic (Cluj) 7 – Mikloº Nagy (Cluj) 7,
Iulius Timar (Bihor) 7. Rezervã: Florin Marcu (Oradea)
Observatori: Adrian Ionescu (Bucureºti), Ionel Popa (Iaºi)
Eliminat: Zlatinski 80
Craiova ºi-a propus de câteva
etape sã joace mai ofensiv ºi a reuºit. Pânã la partida de la Botoºani
jocul a fost completat ºi de rezultate pozitive. În nordul Moldovei
însã craiovenii au fost trãdaþi de
defensivã, tocmai în faþa uneia dintre cele mai slabe echipe echipe pe
care le-a întâlnit în acest sezon. Pe
un teren care-i era casã atunci când
antrena naþionala de tineret, Sãndoi a pierdut ºansa de a intra cu
echipa în sextetul care asigurã prezenþa în play-off. Vãtãjelu a fost
dominat de duetul Martinus-Dimitrov în prima parte, de acolo venind cele douã goluri ale gazdelor.
Hadnagy a fãcut repriza vieþii ºi a

marcat golul carierei, la care
Achim ºi Bãlgrãdean doar au
asistat. Înger pãzitor în alte jocuri,
cãpitanul Craiovei a prins cea mai
proastã searã a anului, iar eroarea
de la al treilea gol a fost bomboana
de pe colivã. Paradoxal, cei mai
slabi alb-albaºtri la Botoºani au fost
chiar jucãtorii incluºi de LPF în
echipa idealã a turului, Bãlgrãdean
ºi Vãtãjelu.
În terenul advers Craiova a
fost creativã, dar nu atât de eficientã încât sã contracareze gafele din defensivã. Cel mai periculos jucãtor al Universitãþii a fost
din nou Andrei Ivan, care a a ratat douã mari ocazii, iar când în

sfârºit a marcat soarta jocului era
decisã. Mateiu a încercat sã se
fereascã de cartonaºul galben
care-l scotea din cãrþi pentru meciul cu Dinamo, dar nu acelaºi
lucru la fãcut Zlatinski, eliminat
pe final. În locul unui fault tactic
la centrul terenului care sã stopeze contraatacul gazdelor, bulgarul a apelat la o intrare durã, care
lasã ºi un gol important la mijlocul terenului pentru meciul cu
Dinamo, dacã Madson nu va fi
recuperat. Totodatã, s-a vãzut lipsa lui Acka în defensivã, Kay
având mari scãpãri ºi nefiind la fel

Sãndoi: „Ne-au costat greºelile din apãrare”
Antrenorul Universitãþii Craiova, Emil Sãndoi, s-a arãtat dezamãgit de rezultat, considerând cã acesta
nu a fost în concordanþã cu jocul prestat de echipa sa. Sãndoi s-a arãtat îngrijorat totuºi de erorile din
defensivã, menþionând cã absenþa lui Acka s-a fãcut simþitã. „Am pierdut total nemeritat, cred eu,
pentru cã evoluþia noastrã a fost bunã. Este adevãrat cã am avut un început ezitant, am mai fãcut unele
greºeli de poziþionare. Ne-am vãzut conduºi, dar am revenit în joc, ne-am creat multe ocazii, am reuºit
sã ºi înscriem ºi cred cã au fost douã momente-cheie, la 1-1 ºi la 2-1, când am avut ocazii de singur cu
portarul. Goilul lui Hadnagy rar se vede pe terenurile noastre. Din pãcate, golul doi l-am înscris foarte
târziu. Repriza a doua am dominat-o clar, însã nu ºi pe tabelã, am fi preferat sã jucãm mai modest ºi sã
câºtigãm. A fost ºi acel atac imprudent al lui Zlatinski, care trebuia sã fie mai temperat, nu era cazul sã
intre de o asemenea manierã. Îmi pare rãu cã l-am pierdut pentru meciul cu Dinamo, era un jucãtor
important pentru noi, nu avem nici un efectiv foarte numeros. S-a vãzut ºi absenþa lui Acka, un jucãtor
de bazã, precum ºi a lui Madson” a spus antrenorul Craiovei.

Pustai: „Mã bucur cã am reuºit sã învingem o astfel de echipã”
Din tabãra moldovenilor, Cristi Pustai, s-a aflat la primul succes pe banca moldovenilor, declarându-se foarte mulþumit cã a învins o echipã redutabilã în meciurile din deplasare: „Am învins o echipã
foarte bunã, mai ales în jocurile din deplasare, în care a primit doar patru goluri ºi a pierdut un singur
joc. Au jucãtori în linia de atac cu îndemânare ºi vitezã. Împotriva acestui adversar am reuºit sã
închidem de multe ori zona centralã, pentru cã Bawab nu a primit liber între linii. Am avut ºi carenþe,
de multe ori n-am jucat la ofsaid, dar orice minge în adâncime a fost o problemã. Din pãcate am luat
gol pe final cu un om în plus. Nu ai voie sã riºti sã joci la ofsaid, mai ales cã ºtiam cã Universitatea
nu o sã renunþe, iar ultimele rezultate ale oltenilor sunt realizate în ultimele minute. Mã bucur totuºi
cã am reuºit sã învingem o asemenea echipã”, a spus Cristi Pustai.

Juveþii promit sã se revanºeze în meciul cu Dinamo
Atacantul iordanian Thaer Bawab a recunoscut ºi
el cã erorile defensive au fãcut diferenþa. „În general cred cã am fãcut o partidã bunã. Cred cã am
fãcut niºte greºeli în plus în apãrare. În repriza a
doua nu am mai putut sã jucãm, deºi ei s-au mai
retras pe final ca sã apere rezultatul. Dupã cartonaºul roºu al lui Zlatinski meciul s-a încheiat. Pânã la
urmã asta este, am pierdut ºi trebuie sã ne concentrãm pe meciul cu Dinamo. Trebuie neapãrat sã câºtigãm, deºi o sã fie foarte greu, Dinamo este în formã. Am început campionatul mai slab, dar ne-am
revenit ºi pânã la acest eºec am avut cinci meciuri

consecutive fãrã înfrângere. Nu trebuie sã demonstrãm nimãnui nimic, ci sã ne facem jocul“ a spus
Bawab. Unul dintre cei mai slabi jucãtori ai Craiovei
în meciul de la Botoºani, Bogdan Vãtãjelu, a spus:
„Nu a fost o searã prea bunã pentru noi, am luat gol
repede pe o greºealã. Am revenit la fel de repede, dar
apoi Hadnagy a avut o execuþie care o vezi o datã la
cinci ani. Eu nu am avut o evoluþie deloc bunã. În
repriza a doua am cãutat golul, ne-am descoperit ºi
am primit golul trei pe contraatac. Dacã eram mai
atenþi plecam cu un punct. Vine meciul cu Dinamo ºi
ne vom revanºa în faþa suporterilor noºtri”.

Bawab (în special capvderdianul)
au fost inexistenþi în partea secundã, iar gazdele conduceau, antrenorul oltean a fãcut prima modificare abia dupã al treilea gol
primit, iar urmãtoarele cu 5 minute înainte de final. Unul dintre
cei introduºi, Bancu, a dat assistul pentru reuºita lui Ivan. Mateiu
a fost schimbat pentru a fi protejat de un eventual avertisment,
însã soluþia putea fi alta decât
Iliev, pe bancã fiind alþi doi atacanþi, Curelea ºi Herghelegiu, iar
Craiova nu mai avea nimic de pierdut la 1-3.

de dispus precum ivorianul sã-l
dubleze pe Vãtãjelu, care a fost
expus în duelurile cu Martinus, în
condiþiile în care nici Bãluþã nu a
„coborât” la susþinere. De altfel,
Sãndoi a fãcut rocada mijlocaºilor de bandã în finalul primei reprize, în ideea ca Ivan sã-l ajute
mai mult pe Vãtãjelu. De asemenea, Sãndoi se decide foarte târziu sã opereze modificãri în primul „unsprezece”. La Cluj, douã
schimbãri au fost fãcute din cauza accidentãrilor, iar a treia în prelungiri, pentru a mai câºtiga timp.
La Botoºani, deºi Nuno Rocha ºi

Liga I – etapa a 14-a
FC Botoºani – „U” Craiova 3-2
Au marcat: Hadnagy 4, 43, Martinus 75 / Nuno Rocha 12, Ivan
90+1.
CSMS Iaºi – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Golubovic 23, Nuno Viveiros 57 / Ad. Bãlan 34.
Dinamo – ASA Tg. Mureº 2-1
Au marcat: A. Marc 43, 56 / N’Doye 51.
Meciurile Concordia – Astra Giurgiu ºi Petrolul – Steaua s-au
jucat asearã.
Pandurii – ACS Poli, astãzi, ora 18
CFR Cluj – Viitorul, astãzi, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Astra
13
8
3
2
23-16
2. Steaua
13
7
4
2
17-9
3. Dinamo
14
6
6
2
17-10
4. Viitorul
13
6
5
2
21-11
5. Pandurii
13
6
5
2
15-11
6. ASA
14
4
7
3
13-10
7. Craiova
14
5
4
5
15-13
8. CSMS Iaºi
14
4
4
6
11-18
9. CFR Cluj
13
5
5
3
17-12
10. ACS Poli
13
3
5
5
9-15
11. Botoºani
14
2
6
6
11-18
12. Concordia
13
2
4
7
13-20
13. Voluntari
14
0
6
8
9-23
14. Petrolul
13
1
6
6
8-14
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

P
27
25
24
23
23
19
19
16
14
14
12
10
6
3
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Suedia
Suedia –– Danemarca
Danemarca ºi
ºi Bosnia
Bosnia –– Irlanda,
Irlanda,
capetele
capetele de
de afiº
afiº ale
ale barajelor
barajelor pentru
pentru Euro
Euro
Ieri, la Nyon, a avut loc tragerea
la sori a barajelor pentru EURO
2016. Cele opt echipe care au terminat grupele de calificare pe locurile
trei au fost împãrite în douã grupe,
pe baza coeficientului UEFA, Ucraina, Suedia, Bosnia ºi Ungaria fiind
capi de serie. Programul meciurilor:
Ucraina – Slovenia, Suedia – Danemarca, Bosnia – Irlanda, Norvegia –
Ungaria. Meciurile tur vor avea loc
în perioada 12-14 noiembrie, pe terenul primelor echipe, iar returul va
fi între 15 ºi 17 noiembrie.
Ucraina - Slovenia au fost ultima oarã adversare în 1999, tot
la un baraj pentru accederea la
un turneu final, la Euro 2000.
Atunci, slovenii s-au impus pe teren propriu cu 2-1 ºi au scos un
egal la Kiev (1-1), care i-a dus la
competiþia gãzduitã atunci de Belgia ºi Olanda. De altfel, Ucraina

tradiie (103 meciuri directe) ºi se
va repeta în barajul de calificare
la Euro 2016. De 45 de ori de-a
lungul istoriei a câºtigat Suedia,
de 40 de ori s-a impus Danemarca, în timp ce 18 meciuri s-au încheiat la egalitate. Suedia a pierdut însã ultimele patru partide
contra danezilor ºi în ultimele
cinci meciuri Ibrahimovic ºi
compania nu au reuºit sã înscrie
niciun gol. Suedia ºi Danemarca au fost implicate într-unul dintre cele mai dubioase meciuri din
istoria turneelor finale. Cele
douã naþionale scandinave au
terminat la egalitate, scor 2-2, în
ultimul meci din grupa de la
Euro 2004, acesta fiind rezultatul care le ducea pe ambele echipe în sferturile de finalã, iar Italia a plecat acasã, deºi învingea
Bulgaria în ultimul joc.

nu are nicio victorie în faþa Sloveniei în cele patru întâlniri directe. Cele douã s-au întâlnit ºi în preliminariile pentru Euro 96, atunci
când ucrainenii pierdeau în deplasare (2-3) ºi iar în retur a fost 00. Meciul Ucraina – Ungaria reuneºte practic cele mai modeste
echipe din cele douã urne valorice, ungurii fiind cap de serie.
Vestea proastã pentru maghiari
este aceea cã nu i-au învins pe
nordici în ultimele 10 întâlniri directe. Cele douã selecþionate
s-au întâlnit de 17 ori în meciuri
oficiale, Ungaria înregis-trând 7 victorii, 5 înfrângeri ºi 5 egaluri. 6 dintre aceste s-au disputat în preliminariile pentru Europene. Nordicii au douã victorii ºi un egal, maghiarii conducând ºi la acest capitol, cu 3 succese. Maghiarii vor lupta pentru
prima calificare la un turneu final
dupã 44 de ani. Ungurii au douã
rezultate importante la Euro: au
terminat pe locul 3, în 1964, ºi pe
4, în 1972. De partea cealaltã, norvegienii cautã cea de-a doua prezenþã la un Euro, dupã cea din
2000, atunci când au terminat pe
locul 3 o grupã din care au mai
fãcut parte Spania, Serbia ºi Slovenia, primele douã echipe ajungând în faza sferturilor.

În sfârºit, Bosnia ºi Irlanda sau mai întâlnit doar o datã, în
2012, când Irlanda s-a impus la
limitã, printr-un gol al lui Shane
Long, cel care a înscris ºi golul
din victoria recentã împotriva
Germaniei. De altfel, selecþionerul irlandez Martin O’Neill spune cã moralul conferit de cele 4
puncte smulse nemþilor ºi faptul
cã manºa secundã se va juca la
Dublin sunt avantajele echipei
sale. „Mã bucur cã vom juca returul acasã. Am avut rezultate
extraordinare cu Germania, un
egal în deplasare ’i o victorie
acasã, asta ne dã încredere cã
putem sã ne luptãm cu oricine”,
spune tehnicianul irlandez. Irlanda este o obiºnuitã a meciurilor
de baraj. În dubla pentru calificarea la Euro 2012 a eliminat
naþionala Estoniei, iar în barajul
pentru Mondialul din 2010 irlandezii au fost scoºi din cursã de
Franþa, dupã un scandal imens
provocat de un gol marcat de „cocoºi” în urma unui henþ grosolan
al lui Thierry Henry.
La Campionatul European sau calificat deja: România, Islanda, Croaþia, Cehia, Belgia, Þara
Galilor, Spania, Slovacia, Germania, Polonia, Anglia, Elveþia, Irlanda de Nord, Austria, Rusia,
Italia, Portugalia, Albania, Turcia,
dupã grupele preliminare, ºi Franþa, din postura de þarã gazdã.
Tragerea la sorþi a grupelor pentru Euro-2016 va avea loc la 12
decembrie.

Suedia-Danemarca, blatul
memorabil de la Euro 2004
Duelul nordic dintre Suedia ºi Danemarca are o îndelungatã

