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- Ca sã avansezi la serviciu,
principal nu este sã ai cap,
Popescule... Principal este sã
ai spate.
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Florian Topor, bãrbatul de 45 de ani, din comuna Leu,
care ºi-a ucis fiicele ºi soþia apoi le-a dat foc, nu va mai
rãspunde penal pentru fapta sa. El a decedat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la spitalul din Bucureºti unde fusese
transferat, astfel cã, dupã ce vor finaliza toate actele pro-
cedurale în cauzã, procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj nu vor putea face altceva decât sã clase-
ze cazul ca urmare a decesului autorului. Reamintim cã
procurorii au deschis dosar penal pe numele lui Florian
Topor, pentru omor calificat comis asupra mai
multor persoane ºi prin acte de cruzime, dupã
ce, duminicã, 11 octombrie a.c., acesta ºi-a
înjunghiat repetat fetele ºi soþia, apoi le-a dat
foc. A suferit ºi el arsuri la nivelul cãilor re-
spiratorii, acestea fiindu-i fatale.
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Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!
Puþine ºi, în general nefavorabile comentariile din presa scrisã dupã Con-

gresul PSD. Aceeaºi tuºã gri ºi în dezbaterile de la posturile de televiziune,
deºi câteva atitudini rãzleþe, ca de pildã cea a preºedintelui Consililiului
Judeþean Vrancea, Marian Opriºan, sau cea a preºedintelui de onoare al
PSD, Ion Iliescu, chiar invitau la reflecþie.
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Cum se începe de la
zero, dupã un dezastru

CooperativeleCooperativeleCooperativeleCooperativeleCooperativele
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Dragnea: Se impune
o evaluare a membrilor
Guvernului, care se poate
termina cu sau fãrã
o remaniere

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã a
discutat cu premierul Victor
Ponta despre efectuarea unei
analize asupra activitãþii
Guvernului, care poate duce ºi
la o eventualã remaniere pânã
la sfârºitul anului. “Ar trebui în
perioada urmãtoare ºi el (Victor
Ponta - n.r.), ºi noi sã ne
gândim dacã este nevoie, poate
nu este nevoie, de ceva schim-
bãri în structura Executivului.
Poate ca membri ai Guvernului
sau poate ca secretari de stat. O
analizã serioasã trebuie fãcutã.
(...) Dupã o perioadã de funcþi-
onare a acestui Guvern, a
oricãrui Guvern, este nevoie de
aceastã analizã, adicã pânã la
finalul anului, care se poate
termina nu neapãrat cu schim-
bãri de miniºtri”, a spus
Dragnea. Liviu Dragnea a
subliniat cã aceastã analizã
cade în sarcina premierului, iar
apoi acesta va conveni cu liderii
PSD dacã se impun sau nu
mãsuri. “Dacã premierul va
considera cã are nevoie de o
îmbunãtãþire a activitãþii într-
un anumit domeniu sau nu,
vom discuta ºi dacã vom
conveni acest lucru va avea tot
sprijinul”, a precizat acesta.
Întrebat dacã premierul a fost
de acord cu necesitatea acestei
analize, Dragnea a precizat cã a
fost doar o discuþie, iar discuþii-
le “nu omoarã pe nimeni”.
Liderul PSD a mai spus cã
inclusiv nemulþumirile mai
vechi asupra activitãþii unor
miniºtri vor fi luate în calcul în
cadrul acestei analize, pentru cã
“fiecare element are greutatea
lui”, însã a adãugat cã “nu
vrem sã luãm gâtul nimãnui”.

Eugen Suciu, membru al co-
misiei de investigatie în cadul
CIAS, a spus cã aeronava era
pilotatã de cãtre Rãzvan Pe-
trescu,  dar comandant era
Adrian Iovan, iar acesta avea
puterea de decizie. ”Pe noi nu
ne intereseazã dacã cineva a
greºit, pentru cã noi nu cãu-
tãm vinovaþi. Pentru noi, foar-
te important este ca recoman-
dãrile de siguranþã sã îºi atingã
scopul ºi pe viitor sã prevenim
un asemenea accident. Dar in-
clusiv în manualul operaþional
al operatorului este specificat
foarte clar cine are puterea de
decizie, inclusiv asupra unei
asemenea hotãrâri, ºi anume
comandantul de echipaj ºi
acest lucru este normal. Deci
nu are nicio legãturã cine este
comandant de echipaj cu cine
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ANRE a amendat cu 200.000 lei compania GDF
Suez Energy România în urma unor controale,

constatând cã furnizorul de gaze trimitea consuma-
torilor trei facturi simultan, dintre care douã

pentru consumul estimat în avans pentru lunile
urmãtoare, ºi a impus anularea acestei practici.

“Ca urmare a petiþiilor înre-
gistrate la ANRE cu privire la
modalitatea de facturare a ser-
viciului de furnizare reglemen-
tatã a gazelor naturale realizatã
de operatorul economic GDF
Suez Energy România pentru
clienþii finali de tip B1, ANRE a
efectuat o acþiune de control de
tip verificare la aceastã com-
panie. În urma acþiunii de con-
trol, ANRE a constatat cã, pen-
tru o parte din clienþii finali de
tip B1, furnizorul de gaze na-
turale a implementat un proiect
nou intitulat Transmitere 3 fac-
turi simultan, adus la cunoºtin-
þa ANRE, dar care nu a fost
aprobat/avizat de autoritate”, se
aratã într-un comunicat al re-
glementatorului pieþei. Autori-
tatea a constatat cã furnizorul

nu a respectat obligaþia legalã
de a factura lunar contravaloa-
rea serviciului de furnizare re-
glementatã a gazelor naturale,
pentru locurile de consum, se-
lectate prin sondaj de echipa de
control.

Totodatã,  nu a respectat
obligaþia legalã de a utiliza va-
lori ale puterii calorifice supe-
rioare (PCS) reale, transmise
de cãtre operatorul de distribu-
þie a gazelor naturale, la factu-
rarea consumului de gaze na-
turale, pentru locurile de con-
sum. Astfel, furnizorul a utili-
zat ca valori ale puterilor calo-
rifice superioare a gazelor na-
turale (PCS), la emiterea fac-
turilor estimate corespunzãtoa-
re celor douã perioade de con-
sum lunare estimate, aceeaºi

valoare a puterii calorifice su-
perioare aferentã perioadei de
regularizare pentru cele trei luni
anterioare, corespunzãtoare
facturii curente.

ANRE precizeazã cã GDF
Suez a achitat deja amenda. Ca
atare, compania va factura lu-
nar contravaloarea serviciului

de furnizare reglementatã a ga-
zelor naturale, în conformitate
cu prevederile reglementãrilor
ºi nu va mai trimite trei facturi
simultan. GDF Suez furnizea-
zã gaze pentru consumatorii
casnici din partea sudicã a þã-
ri i ,  având 1,4 milioane de
clienþi.

Raport final privind accidentul aviatic din Apuseni
Aeronava care s-a prãbuºit în 20 ianuarie 2014 în

Munþii Apuseni era pilotatã de Rãzvan Petrescu, dar
pilotul Adrian Iovan era comandant, iar acesta a luat

mai multe decizii eronate, între care continuarea
zborului în condiþii care au favorizat givrajul sever.
Concluziile au fost prezentate, ieri, într-o conferinþã

de presã, de cãtre reprezentanþii Centrului de Investi-
gaþii pentru Siguranþa Aviaþiei Civile (CIAS), care au

finalizat ancheta în acest caz.

piloteazã. Comandantul de
echipaj era domnul Iovan”, a
spus Suciu.

Potrivit membrilor comisiei
de anchetã, Adrian Iovan nu
avea experienþã de a pilota un
astfel de aparat de zbor, mai
puþin performant, ºi a luat mai
multe decizii eronate.”Prima din-
tre ele a fost evaluarea eronatã
a factorilor de risc specifici des-
fãºurãrii acestui zbor, datoratã
întreruperii mari de la zbor ºi
lipsei de experienþã a echipaju-
lui pe acest tip de aeronavã”, a
spus Suciu. El a precizat cã Io-
van avea peste 14.000 de ore
de zbor pe aeronave perfor-
mante, zboruri fãcute în condi-
þii fãrã vizibilitate ºi percepea
altfel pericolul. ”Aici este pro-
blema ºi noi am ajuns la con-
cluzia cã evaluarea eronatã a

fatorilor de risc este datoratã
lipsei de experienþã, dar ºi de an-
trenament pe aceastã aeronavã.
Nu ne referim la stiluri de pilo-
taj sau la modul în care sunt ac-
þionate comenzile de zbor, ci
strict la evaluarea fatorilor de
risc în cadrul acestui zbor - fap-
tul cã dupã 11 luni s-au urcat
într-o aeronavã pe care nu au
mai vazut-o de 11 luni, au ple-
cat într-o misiune comercialã cu
pasageri la bord, dar, repet, ºi
reþineþi, perfect legal”, a mai
spus Suciu.

Conform acestuia, o altã de-
cizie eronatã a comandantului
a fost de a continua zborul ”în
condiþii meteorologice care au
favorizat givrajul sever al car-
buratoarelor”. Ieri, la aproape
doi ani de la tragedia aviaticã
din Munþii Apuseni, reprezen-
tanþii Centrului de Investigaþii
pentru Siguranþa Aviaþiei Civile
(CIAS) au anunþat concluziile
anchetei tehnice fãcute în acest
caz. Raportul are 158 de pa-
gini ºi a fost întocmit împreu-
nã cu specialiºti din Marea Bri-
tanie - stat de fabricaþie a ae-
ronavei ºi SUA, unde au fost
fabricate motoarele. Principa-
la concluzie a specialiºtilor

care au întocmit acest raport
este cã motoarele aeronavei s-
au oprit din cauza givrajului
sever. ”Pe parcursul acestui
zbor, aeronava s-a confruntat
cu un givraj nu la nivelul struc-
turii, ci la nivelul carburatoa-
relor motoarelor, ceea ce nu a
permis aeronavei sã atingã al-
titudinea de 11.000 de picioare
(...) Din cauza givrajului, dea-
supra plafonului de nori s-a pro-
dus blocarea motoarelor”, a
arãtat Suciu. El a mai spus cã,
ulterior, Adrian Iovan a comu-
nicat controlorilor de trafic cã
va coborî sub altitudinea de
2.400 de metri, ceea ce înseam-
nã cã acesta ieºea din raza ra-
darului, moment în care echi-
pajul avea întreaga responsabi-
litate.

În accidentul aviatic produs
în 20 ianuarie 2014 în Munþii
Apuseni au murit pilotul Adrian
Iovan ºi studenta Aurelia Ion.
Totodatã, au fost rãniþi copilo-
tul Rãzvan Petrescu ºi medicii
Radu Zamfir de la Spitalul Fun-
deni, Valentin Calu de la Spita-
lul Elias, Cãtãlin Pivniceru de la
Spitalul “Sfânta Maria” ºi Sorin
Ianceu de la Spitalul Municipal
din Beiuº, judeþul Bihor.
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Puþine ºi, în general nefavo-
rabile comentariile din presa
scrisã dupã Congresul PSD.
Aceeaºi tuºã gri ºi în dezbateri-
le de la posturile de televiziune,
deºi câteva atitudini rãzleþe, ca
de pildã cea a preºedintelui Con-
sililiului Judeþean Vrancea, Ma-
rian Opriºan, sau cea a preºe-
dintelui de onoare al PSD, Ion
Iliescu, chiar invitau la reflecþie.
Cu excepþia lui Cornel Nistores-
cu, (cotidianul.ro), Ion Cristoiu
(pe blogul sãu), ºi Cristian Tu-
dor Popescu (Digi24), cu punc-
te de vedere de luat în seamã, în
rest exces de idiosincrazie. A fost
pânã la urmã un eveniment ma-
jor al social-democraþilor, soldat
cu schimbãri de decor la nivelul
conducerii, punctat cu destulã
timiditate în intervenþiile cam
mecanice, ipocrite ºi previzibile
ale vorbitorilor, ºi, evident, nelip-

MIRCEA CANÞÃR

Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!Când Ion Iliescu are dreptate... tardivã!
sitele “jocuri de culise”. Un alt
tip de discurs, un limbaj în curs
de normalizare, ar fi fost de do-
rit. Nu lipsitã de orice mesaj de-
cent a fost intervenþia lui Ion
Iliescu, care stã mai bine cu dis-
cursul decât cu replica. Rãbdã-
tor, de o obstinaþie tematicã ºi
stilisticã inflexibilã, “preºedinte-
le onorific” are tendinþa de a pe-
rora compact, strecurându-se
prin interstiþiile lãsate libere de
ceilalþi. Sã lãsãm invocarea co-
munismului sãu de fond, dupã ce
la 60 de ani a acceptat destrã-
marea sistemului în care s-a for-
mat, girând o evoluþie politicã
oricum contrarã educaþiei ºi na-
turii sale. Ion Iliescu a presimþit
“filmul” discuþiilor, reproºând li-
derilor partidului, între altele,
“slaba legãturã cu intelectualii”.
“Nu se poate ca un partid sã
aibã forþã, dacã nu are alãturi

de el intelectualitatea þãrii
(...) oamenii care dau tonul în
afirmarea noastrã în lume”.
Paradoxal, atitudinea ambiguã a
social-democraþilor faþã de inte-
lectuali, dateazã de pe vremea
lui... Ion Iliescu, altminteri aflat
în relaþie excelentã cu aceºtia,
înainte de “evoluþia” din 1989.
Pe de o parte, trataþi cu respect
vag, ipocrit, admiraþi pentru eru-
diþie, pe de altã parte priviþi cu
ironie mefientã ca personalitãþi
plãpânde ºi inactuale, stricate de
prea multã gândire, ineficiente,
elitiste, cosmopolite, fãrã impact
la mase etc. Refuzul de a ana-
gaja o “bãtãlie culturalã” prin
punþi de legãturã cãtre intelec-
tuali, costã PSD-ul. Ion Iliescu,
spre deosebire de mulþi dintre cei
prezenþi la Sala Palatului, l-a ci-
tit fie ºi parþial pe Antonio
Gramsci, marxist, mare gânditor

al secolului trecut (1891-1937),
politician, filosof, jurnalist, lingvist,
critic literar, cu o operã consis-
tentã, consultatã ºi astãzi în pen-
insulã. Fondator al partidului co-
munist italian. El este autorul con-
ceptului de “hegemonie cultura-
lã”, care presupune - rezumând
- cã pentru a lua puterea ºi a o
pãstra nu sunt suficiente doar in-
stituþiile ºi forþele armate, ci tre-
buie asiguratã hegemonia în cul-
turã, în sensul larg, pentru contri-
buþia la edificarea “sensului co-
mun”. El pomeneºte de “blocul
istoric”, unde se întâlnesc, în ju-
rul unui proiect, grupurile sociale
diverse. Cum defineºte Antonio
Gramsci intelectualii adevãraþi,
fiindcã în opinia sa nu existã ac-
tivitate umanã care sã excludã
intelectul, nu are importanþã, în
cazul de faþã. Ceea ce s-ar mai
putea spune este cã la vremea

lor Margaret Thatcher ºi Ronald
Reagan, au înþeles acest lucru ºi
au marcat puncte preþioase.
Pânã la urmã Ion Iliescu a dat un
semnal, pentru extinderea spaþiu-
lui politic ºi în acelaºi timp accen-
tuarea propriei identitãþi a parti-
dului,  care unora le-a convenit,
altora mai puþin sau deloc. Afir-
maþia sa nu poate fi însã contes-
tatã, pe fond, poate fi cel mult
ocultatã. Ion Iliescu l-a criticat pe
Liviu Dragnea la Congresul PSD,
iar acesta l-a scos ieri din Biroul
Permanent Naþional. Semn cã
recomandarea fusese înþeleasã.
Ceea ce, pânã la urmã, este o
problemã a conducerii partidu-
lui social-democrat, repetãm
destul de complexat în raportu-
rile cu intelectualii þãrii, mulþi din-
tre aceºtia, simpatizanþi, dar nu
iremediabil seduºi, de ceea ce
am putea numi “dreapta”.

Noutatea este cã plata impozi-
tului pe clãdire se va face, în
2016, în funcþie de scopul con-
strucþiei, rezidenþialã sau nerezi-
denþialã (comercialã), ºi nu în
funcþie de suprafaþa locuinþei, aºa

Cine plãteºteCine plãteºteCine plãteºteCine plãteºteCine plãteºte
cele mai maricele mai maricele mai maricele mai maricele mai mari
taxe ºi impozitetaxe ºi impozitetaxe ºi impozitetaxe ºi impozitetaxe ºi impozite
în 2016în 2016în 2016în 2016în 2016

Craiovenii sunt aºteptaþi, astãzi, la dezbaterea
publicã organizatã de Primãrie pentru stabilirea
taxelor pe anul 2016. Impozitele pe care le vor su-
porta locuitorii Craiovei, în anul viitor, sunt calcu-
late în conformitate cu prevederile noului Cod Fis-
cal ºi vor creºte dacã proprietarii le folosesc pen-
tru activitãþi comerciale.

cum se proceda pânã acum. Po-
trivit Codului Fiscal, cotele de
impozit la clãdirile rezidenþiale
pentru persoane fizice sunt cu-
prinse între 0,08% ºi 0,2%, iar
municipalitatea intenþioneazã sã

aplice craiovenilor cota minimã
de 0,08%. Mergându-se pe
aceastã cotã, impozitul ar trebui
sã fie mai mic decât cel plãtit în
2015, când cota a fost de 0,1%.
Din calculele municipalitãþii reie-
se însã cã impozitul va fi cel mult
acelaºi. Asta face cã un craiovean
care deþine un apartament în zona
A a oraºului, cu o suprafaþã utilã
de 70 de metri pãtraþi, sã plãteas-
cã o sumã de 188 de lei, la fel ca
în 2015.

Proprietarii de magazine
plãtesc un impozit mai mare
Persoanele fizice vor plãti,

însã, un impozit mai mare pe clã-
dirile nerezidenþiale, adicã pentru
clãdirile în care desfãºoarã acti-
vitãþi comerciale. Codul Fiscal a
stabilit cã autoritãþile pot sã apli-
ce o cotã cuprinsã între 0,2% ºi
1,3%. Primãria Craiova a propus
ca, ºi în acest caz, sã se meargã
pe cota minimã, de 0,2%. În ciu-
da faptului cã se va aplica cota
minimã, suma de platã va fi mai

mare faþã de cea care s-a plãtit
pentru acest an. Din calculele
municipalitãþii rezultã cã pentru
un apartament cu destinaþie co-
mercialã, care este situat în zona
A, cu o suprafaþã utilã de 67 de
metri pãtraþi, impozitul datorat va
fi de 330 de lei, cu 149 de lei mai
mult decât cel din 2015, de 181
de lei. Câºtigul este cã s-a scos
prevederea unui impozit progre-
siv dacã un craiovean are în pro-
prietate mai multe apartamente.

Firmele ies în avantaj
În ceea ce priveºte persoanele

juridice, Primãria Craiova a decis
sã meargã pe cotele maxime pre-
vãzute de Codul Fiscal. Ca ºi în
cazul persoanelor fizice, pentru
clãdirile rezidenþiale cota este cu-
prinsã între 0,08% ºi 0,2%, iar la
municipalitatea propune sã li se
aplice firmelor cota maximã, de
0,2%. Cu toate acestea, impozitul
pe clãdire al acestora va fi mai mic
faþã de anul acesta. Autoritãþile lo-
cale au calculat, ca exemplu, ce

impozit trebuie sã plãteascã pro-
prietarul unei clãdiri cu o valoare
impozabilã de 500.000 de lei. Suma
pe care o va plãti firma în 2016 va
fi de 1.500 de lei, faþã de 8.625 de
lei cât a trebuit sã plãteascã la bu-
getul local în 2015.

Impozitele pe teren ºi
autoturisme rãmân neschimbate

ªi în cazul clãdirilor nerezi-
denþiale, pentru persoanele juri-
dice, Primãria Craiova a propus
sã se meargã pe cota maximã, de
1,3%. Impozitul datorat este, ºi
de aceastã datã, mai mic faþã de
cel pe care l-au plãtit firmele în
2015. Pentru o clãdire cu o va-
loare impozabilã de 500.000 de
lei, impozitul pe 2016 va fi de
37.500 de lei, faþã de 57.500 de
lei cât se plãteºte în 2015.

În ceea ce priveºte impozitele
pe teren ºi autoturisme, Primãria
Craiova vine cu propunerea sã se
menþinã cotelor care s-au plãtit în
acest an, nefiind nici o schimbare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au fost in-
formaþi, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cã Florian Topor, de 45
de ani, din comuna Leu, internat
la Spitalul Clinic de Urgenþã Chi-
rurgie Plasticã, Reparatorie ºi Ar-
suri din Bucureºti, a decedat ca

Direcþia Antifraudã Fiscalã a
demarat, ieri, prima etapã a unei
ample operaþiuni de control ºi mo-
nitorizare a firmelor care îºi des-
fãºoarã activitatea în toate centre-
le engros din România, desfãºura-
tã sub numele Operaþiunea “Cris-
tal”. Conform comunicatului
ANAF, în fiecare zi, pânã pe 25
decembrie a.c., atât în cadrul con-
troalelor operative, cât ºi al verifi-
cãrilor documentare ºi al întâlniri-
lor cu reprezentanþii firmelor de-
pistate cu nereguli în timpul con-
troalelor,  inspectorii antifraudã din
toatã þara vor verifica în detaliu
activitatea economicã ºi traficul de
mãrfuri din toate complexurile co-

Inspectorii Antifraudã au descins la Frigorifer ºi Marlorex
Inspectorii Antifraudã Fiscalã din cadrul ANAF au

descins, ieri, la centrele en-gros Marlorex ºi Frigorifer,
din Craiova, în cadrul unei ample acþiuni de control ce
vizeazã combaterea evaziunii fiscale, desfãºuratã în
toatã þara, sub numele Operaþiunea „Cristal”.

merciale. Echipa de conducere a
operaþiunii va stabili atât zilele în
care formaþiunile mobile ale Direc-
þiei Antifraudã vor monitoriza 24
de ore din 24 intrãrile ºi ieºirile de
marfã, cât ºi altgoritmul de schim-
bare a componenþei echipelor de
control. Pentru cei care vor fi gã-
siþi cu nereguli în timpul verificã-
rilor operative, va demara contro-
lul amãnunþit al activitãþii desfãºu-
rate pânã în prezent. În cadrul
operaþiunii sunt vizate 60 de en-
gros-uri, iar ieri, circa 600 de in-
spectori antifraudã au demarat si-
multan controalele în primele com-
plexuri engros, respectiv în: Cra-
iova la Marlorex ºi Frigorifer,

în Oradea la West Market, în Cluj
la Agrotransilvania Dezmir, Roma-
lion Bacãu, Gama Center Ploieºti, 
Pasãrea Phoenix Iaºi, Pavcom
Târgoviºte, Galgros Galaþi, Expo-
market Doraly Afumaþi Ilfov, Tug
Brãila, Smart Expo Flora Bucureºti,
Euro 2 ºi  Piaþa de Gros din Ti-
miºoara ºi Brintex Braºov.

Operaþiunea “Cristal” va fi re-
luatã la începutul anului 2016, sco-
pul întregii desfãºurãrid e forþe fi-
ind acela de combatere a evaziunii
din zona comerþului cu ridicata
(engros-uri), de a elimina firmele
evazioniste din aceste centre en-
gros ºi de a bloca, cu ajutorul noii
proceduri de înregistrare în scop
de TVA, accesul acestora ºi a per-
soanelor implicate în circuitul eco-
nomic. Aceastã operaþiune se va
desfãºura concomitent cu acþiunea
de supraveghere continuã a impor-
turilor de bunuri având ca destina-
þie aceste depozite engros. Toto-

datã, achiziþiile intracomunitare vor
fi monitorizate cu o structurã nouã,
specializatã, a Direcþiei Antifraudã
(structura Trafic Control) cãreia
ii vor fi alocate 200 de posturi în
plus din cele 1.000 de posturi alo-

cate suplimentar de Guvern pen-
tru ANAF. Pe parcursul controa-
lelor operative, inspectorii antifrau-
dã vor beneficia de suportul Bri-
gãzii de intervenþie rapidã din ca-
drul Jandarmeriei Române.

Caz închis: bãrbatul care ºi-a ucis soþiaCaz închis: bãrbatul care ºi-a ucis soþiaCaz închis: bãrbatul care ºi-a ucis soþiaCaz închis: bãrbatul care ºi-a ucis soþiaCaz închis: bãrbatul care ºi-a ucis soþia
ºi fiicele, apoi le-a incendiat, a muritºi fiicele, apoi le-a incendiat, a muritºi fiicele, apoi le-a incendiat, a muritºi fiicele, apoi le-a incendiat, a muritºi fiicele, apoi le-a incendiat, a murit

Florian Topor, bãrbatul de 45 de
ani, din comuna Leu, care ºi-a
ucis fiicele ºi soþia apoi le-a dat
foc, nu va mai rãspunde penal
pentru fapta sa. El a decedat, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, la
spitalul din Bucureºti unde fusese
transferat, astfel cã, dupã ce vor
finaliza toate actele procedurale
în cauzã, procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj nu vor
putea face altceva decât sã cla-

urmare a arsurilor suferite pe
cãile respiratorii. În aceste con-
diþii, anchetatorii nu mai au pe
cine sã tragã la rãspundere pen-
tru oribila faptã, iar dupã ce vor
întocmi toate actele procedurale
în cauzã vor clasa dosarul. „Într-
adevãr, am fost informaþi despre

decesul principalului
suspect în cauzã. Deo-
camdatã mai sunt acti-
vitãþi de desfãºurat,
conform procedurilor,
aºteptãm rapoartele me-
dico-legale cu privire la
cele trei victime, întru-

cât le-am primit
doar pe cele prelimina-
re”, ne-a explicat procu-
ror Magda Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.

Reamintim cã, dumini-
cã, 11 octombrie a.c., di-
mineaþa, în jurul orei.
5.30, pompierii din cadrul
Detaºamentului 2 Pom-
pieri Craiova au fost soli-
citaþi sã intervinã pentru
stingerea unui incendiu iz-
bucnit pe strada Crãciu-
neºti, din comuna Leu.
La faþa locului, într-o ca-
merã a locuinþei ce fuse-
se cuprinsã de flãcãri, ei
au gãsit trei trupuri car-
bonizate: Vetuþa Ioana To-
por, de 33 de ani, ºi cele
douã fiice ale ei, Cristina,

de 12 ani, ºi Daniela, de 15 ani.
De asemenea, pompierii au gãsit
ºi o a patra victimã, pe Florian
Topor de 45 de ani. Bãrbatul, care
suferise arsuri pe aproximativ
50% din suprafaþa corpului, dar
ºi la nivelul cãilor respiratorii
(acestea fiind cele mai grave), a
fost gãsit la un vecin ºi transpor-
tat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. Pentru cã sta-
rea acestuia s-a agravat, medicii
craioveni au hotãrât sã-l trimitã
la Spitalul de Chirurgie Plasticã
Reparatorie ºi Arsuri Bucureºti.
Dupã stingerea incendiului, pe
corpurile carbonizate ale femeii
ºi celor douã fiice ale sale au fost
observate mai multe leziuni pro-
duse prin înjunghiere, astfel cã
cercetãrile au fost preluate de un
procuror din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj. Dupã

efectuarea autopsiilor, medicii
legiºti au stabilit cã Vetuþa Ioana
Topor ºi fiicele sale au murit în-
junghiate cu bestialitate, înainte de
izbucnirea incendiului, descope-
rindu-se o mulþime de leziuni pro-
duse cu un cuþit pe fiecare din
cele trei trupuri, majoritatea lovi-
turilor fiind localizate în zona to-
raco-abdominalã. Se pare cã fe-
meia avea, totuºi, cele mai multe
rãni, însã pentru fiecare victimã
rezultatul a fost acelaºi „moartea
a fost violentã, datoratã hemora-
giei interne ºi externe, consecin-
þã a unor multiple plãgi produse
cu un obiect tãietor-înþepãtor”. În
cauzã s-a dispus continuarea ur-
mãririi penale faþã de Florian To-
por, soþul, respectiv tatãl victime-
lor, aflat în evidenþe cu afecþiuni
de naturã psihicã, însã acesta nu
a putut fi audiat.

seze cazul ca urmare a decesului
autorului. Reamintim cã procuro-
rii au deschis dosar penal pe nu-
mele lui Florian Topor, pentru
omor calificat comis asupra mai
multor persoane ºi prin acte de
cruzime, dupã ce, duminicã, 11
octombrie a.c., acesta ºi-a înjun-
ghiat repetat fetele ºi soþia, apoi
le-a dat foc. A suferit ºi el arsuri
la nivelul cãilor respiratorii, aces-
tea fiindu-i fatale.
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Structuratã pe zile, dar ºi pe ti-
puri de activitãþi, manifestarea se
doreºte a fi una de referinþã. „Ziua
Armatei în ªcoli”  va fi desigur una
interesant, mai ales pentru tinerii
care doresc sã urmeze o carierã
militarã. Ea va cuprinde pe de o
parte, prezentarea misiunilor mili-
tarilor craioveni în teatrele de ope-
raþii din Irak ºi Afganistan, expozi-
þie foto cu tematicã militarã, iar pe
de altã parte, prezentarea ofertei
educaþionale a colegiilor militare,
institutelor militare ºi a centrelor de
instruire pentru soldaþi gradaþi pro-
fesioniºti, dar ºi organizare de acti-
vitãþi tematice etc. Astãzi, la Cole-
giul Naþional “ªtefan Odobleja”,
între orele 13.00 – 15.00  militarii
Batalionului  20 Infanterie “Dolj”, ai
Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab” alãturi de reprezentanþi ai
Biroului de Informare Recrutare din
Craiova) vor prezenta oferta edu-
caþionalã. Iar mâine, „Ziua Armatei
în ªcoli” va continua la  Liceul Te-
oretic “Henri Coandã”. Aici vor pre-
zenta timp de douã ore, între  13.00
- 15.00 militarii Batalionului  20 In-
fanterie “Dolj” ºi Batalionului 26

Anul acesta:

Ziua Armatei Române va fi sãrbãtoritã cu
mare fast anul acesta de militarii Brigãzii 2
Infanterie „Rovine”.  Astfel, reprezentanþii
MApN-ului vor organiza în perioada 20-25

octombrie 2015, o serie de manifestãri în locali-
tãþile Craiova, Caracal ºi Izbiceni – jud Olt.

Reprezentanþii Curþii de Apel Craiova organizeazã,
vineri, 25 octombrie a.c., „Ziua europeanã a justiþiei
civile”. Scopul acestor manifestãri este de a reaminti
cã justiþia este un serviciu public transparent, care dã
dreptul cetãþenilor sã-ºi rezolve disputele private ºi
sã-ºi afirme drepturile. Agenda evenimentului cuprin-
de vizitarea instituþiei, situatã pe strada Constantin
Brâncuº, nr. 5A, a compartimentelor ºi prezentarea
atribuþiilor acestora ºi lansarea broºurii „Uniunea Eu-
ropeanã – O construcþie necesarã ºi viabilã pentru
Europa”, precum ºi discuþii cu grupuri de studenþi de
la facultãþile de drept din Craiova. În holul central al
instituþiei vor fi puse la dispoziþia publicului broºuri
de informare privind formularea cererilor în faþa Cur-
þii Europene a Drepturilor Omului, admiterea în ma-

Porþi deschise la Curtea de Apel Craiova
de „Ziua europeanã a justiþiei civile”

gistraturã, organizarea sistemului judiciar în Româ-
nia, precum ºi broºuri de informare editate de Curtea
de Apel Craiova care cuprind informaþii concrete ºi
utile pentru justiþiabili. „Pe aceastã cale, Curtea de
Apel Craiova adreseazã invitaþia elevilor, studenþi-
lor, reprezentanþilor societãþii civile ºi tuturor celor
interesaþi sã cunoascã ºi sã fie bine informaþi în le-
gãturã cu activitatea acestei instituþii sã participe la
activitãþile organizate vineri”, a precizat purtãtorul
de cuvânt al Curþii de Apel Craiova, judecãtor Ionel
Grigorie. Primirea ºi înregistrarea participanþilor se
va face în intervalul orar 9.30 – 10.00, în holul cen-
tral al instituþiei, vizitarea fiind programatã sã se în-
cheie în jurul orei 15.00.

CARMEN ZUICAN

Infanterie “Neagoe Basarab” alãturi
de reprezentanþi ai Biroului de In-
formare Recrutare din Craiova.

Jurnaliºtii invitaþi
la Cupa Presei

la Tir
Trei cupe se vor adjudeca de

Ziua Armatei. Cupa Presei la Tir,
Cupa Rezervistului ºi Cupa Scor-
pionilor , toate în poligonul Balta
Verde - poligon situat la ieºirea din
municipiul Craiova ºi intrarea în lo-
calitatea Podari), joi, 22 octombrie
2015, începând cu orele 12.00.
„Aceastã activitate este dedicatã
tuturor jurnaliºtilor craioveni, ca-
drelor militare în rezervã ºi militari-
lor Brigãzii 2 Infanterie „Rovine””,

ne precizeazã lt.col.  Oliver Anghel,
Ofiþer de relaþii publice, Brigada 2
Infanterie “Rovine”

Armata la Mall
 Simpozion “25 octombrie –

Ziua Armatei României” la Cer-
cul Militar din Craiova, str. Tabaci,
nr. 2, vineri, 23 octombrie 2015,
orele 14.00 – 15.00. La acest eve-
niment participã istorici, cadre mi-
litare active, în rezervã ºi în retra-
gere, veterani de rãzboi, reprezen-

tanþi ai Mitropoliei Olteniei, oficia-
litãþi ale administraþiei publice lo-
cale. O activitate ineditã, dar ºi în
trend, Armata la Mall, activitate
organizatã la Electroputere Parc
Craiova, care se desfãºoarã  în ziua
de sâmbãtã 24 octombrie 2015,
orele 10.00 – 16.00. În cadrul aces-
tui eveniment vor fi prezentate mai
multe activitãþi : „Expoziþie de teh-
nicã militarã ºi armament aflate în
dotarea unitãþilor craiovene”;
„Exerciþii demonstrative de tip

Localitatea Izbiceni,
judeþul Olt:

 Ceremonial militar religios-
 la Monumentul Eroilor (dezveli-
rea ºi sfinþirea monumentului eroi-
lor din localitatea Izbiceni), dumi-
nicã 25 octombrie 2015, orele
14.00 – 14.45.

 Lt. Col. Oliver Anghel:
„Ziua Armatei României, sãr-

bãtoritã la 25 octombrie, repre-
zintã un simbol cu valoare de
referinþã pentru conºtiinþa po-
porului român, o zi care, din-
colo de semnificaþia ei strict is-
toricã, aceea a eliberãrii, în anul
1944, a ultimei brazde de pã-
mânt românesc, glorificã fap-
tele de vitejie ale tuturor eroilor
neamului românesc, de la cei
care au contribuit la formarea
naþiunii ºi a statului român, ori
de la eroii ºtiuþi ºi neºtiuþi care au luptat în cele douã rãzboaie  mon-
diale, pânã la camarazii noºtri, cãzuþi la datorie în teatrele de operaþii,
dupã anul 1990. Prin tradiþie, poporul român depune coroane de flori
la monumentele dedicate eroilor noºtri, ca un omagiu adus fiecãruia
dintre cei cãzuþi pe pãmântul þãrii sau dincolo de hotarele ei, în încleº-
tãrile militare care au modelat istoria noastrã naþionalã ºi au hotãrât
destinul nostru ca popor european”

drill-team”; „Spectacol susþinut de
Muzica Militarã a garnizoanei Cra-
iova” ºi nu în ultimul rând, „Pre-
zentarea ofertei educaþionale de
cãtre reprezentanþii Centrului Mili-
tar Zonal Dolj”.

Ceremonialul
militar-religios 

ºi retragere cu torþe
Ceremonialul militar-religios-

 la Monumentul Eroilor Români din
cimitirul Sineasca, va avea loc du-
minicã, 25 octombrie 2015, orele
10.00-10.45. La acest eveniment
participã cadre militare active, în re-
zervã ºi retragere, veterani de rãz-
boi, reprezentanþi ai Mitropoliei Ol-
teniei, oficialitãþi ale administraþiei
publice locale. Ceremonialul va fi
urmat de Procesiunea religioasã -
de Sfântul Dumitru organizatã de
Mitropolia Olteniei în colaborare cu
garnizoana Craiova, începând cu
ora 18.00, la Catedrala Mitropoli-
tanã din municipiul Craiova. Spre
searã, ora 20.30,  dupã terminare
procesiunii, se va desfãºura Retra-
gerea cu torþe a militarilor Brigãzii
2 Infanterie “Rovine”. Traseul de
deplasare al detaºamentului va fi pe
itinerariul Piaþa Mihai Viteazul –
Calea Unirii – Pasajul Nicolae Titu-
lescu – Str. Amaradia.

MARGA BULUGEAN
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Sprijinul financiar aprobat, re-
cent, pentru refacerea sistemul de
irigaþii din România este, deocam-
datã, unul dintre puþine succese ale
ministrului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale. Cum, în aceastã pe-
rioadã este pregãtitã ºi o legiferare
a noilor atribuþii ale Agenþiei Naþi-
onale de Îmbunãtãþiri Funciare,
despre care am scris în cotidianul
nostru, conducerea MADR se poa-
te lãuda cã, foarte aproape de fi-
nele guvernãrii, bifeazã câteva re-
zolvãri la unele dintre cele mai im-
portante aspecte din agriculturã.

La toate acestea se adaugã, re-
cent, dezbaterea internã privind
reintroducerea în circuitul econo-

mic a cooperativelor agricole. Nu
este nimic peiorativ în aceastã ac-
cepþiune, nimic care sã genereze
false temeri, doar o iniþiativã mai
mult decât dezirabilã. Motivaþia
este de bun-simþ. Nu puþine sunt
comunele din Dolj, unde locuito-
rii fac, ceea ce ºtiu de o viaþã: grã-
dinãrit, creºterea animalelor, cul-
tivarea plantelor cerealiere; ºi o
fac cu spor. Dar, fãrã o piaþa de
gros, fãrã un mecanism care sã
le dea certitudinea cã, recolta este
vandabilã în condiþii reciproc
avantajoase, agricultorul doljean
s-a reîntors cu sute de ani în is-
torie ºi exerseazã tehnici de su-
pravieþuire, mai abitir decât docu-
mentarele tv de specialitate. Câþi
dintre noi recunosc public cã, tro-
cul, schimbul de produse între
douã persoane, s-a permanentizat,
în anumite luni din an, în comu-
nele doljene? Autovehicule din
Caraº-Severin, Gorj, Vâlcea în-
cãrcate cu fructe, cutreiere uliþe-
le din satele Doljului în cãutare de
cereale. Cu titlu de exempli gra-
tia, la douã baniþe de grâu se dau
10 kg de prune. Oare parlamen-
tarii aleºi în circumscripþiile rura-
le au habar de cât de jos a ajuns

Cum se începe de la zero, dupã un dezastru

Desfiinþate dupã 1989, prin distrugere, formele
economice din agriculturã, nici pânã în prezent nu
au mai apãrut. Investiþiile în infrastructura agri-

colã de la acea datã au fost oprite, ba chiar s-a
produs un regres, aproape inimaginabil. Acum, la
mai bine de douã decenii, statul nu gãseºte, încã,
modalitãþile prin care sã facã posibilã renaºterea

cooperaþiilor agricole, care, în alte state, sunt
principala formã de activitate agricolã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

soarta þãranului, ce le-a dat bile-
tul spre semizeitate?!

Revenim
de unde am plecat,

la asociere!
Asocierea producãtorilor agri-

coli este reglementatã ºi în noul
Program Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020. Aºadar, cu ac-
ceptul european sunt stabilite,
deja, sumele de bani pe care fer-
mierii le pot primi, dacã accesea-
zã aceste fonduri. Concret, prin-
 Mãsura 9 “Sprijin pentru înfiin-
þarea grupurilor de producãtori”-
 se va acorda sprijin pentru înfiin-
þarea grupurilor de producãtori în

scopul asigurãrii legãturii cu pia-
þa, îmbunãtãþirii ºi adaptãrii pro-
ducþiei atât la cerinþele pieþei in-
cluzând aspectele legate de carac-
terul cantitativ, calitativ ºi continuu
al aprovizionãrii, ºi de siguranþã
alimentarã, cât ºi la preferinþele
consumatorilor. Fermierii pot be-
neficia de fonduri europene neram-
bursabile de pânã la 90% din va-
loarea proiectului. Dar, aceste mã-
suri nu pot fi utile, în final, fãrã
crearea cooperativelor, drept in-
strument de valorificare spre con-
sum a recoltelor obþinute.

Negocieri
între ministere

„Vrem sa stimulãm crearea de
cooperative în þara noastrã, sã con-
vingem fermierii cã nu vrem acele
cooperative care s-au dezvoltat în
perioada comunistã, pe principiul
de forþã. Este un proiect pe care îl
discutãm intens zilele acestea cu
Ministerului Finanþelor. Astfel, pen-
tru persoanele fizice care lucreazã
individual propunem scutirea de
impozit pe norma de venit. Avem
800.000 de fermieri, persoane fi-
zice care primesc plãþi europene,
care plãtesc impozit pe norma de

venit. Dacã reuºim sã îi scutim de
acest impozit, îi stimulãm sã se
asocieze. În plus, fermierii care se
asociazã ar putea beneficia de re-
ducerea impozitului pe profit cu
20% timp de 5 ani, dar ºi de scuti-
rea de impozit pe proprietate (te-
ren, animale, utilaje etc) care se fo-
losesc în comun”, a precizat Da-
niel Constantin, ministrul Agricul-
turii pe pagina sa de socializare.

Legi bune pe hârtie
În prezent, cooperativele agri-

cole sunt posibile, în România, prin
reglementãrile a douã legi: Legea
nr. 566/2004 a cooperaþiei agrico-
le care reglementeazã doar secto-
rul cooperaþiei agricole ºi Legea nr.
1/2005 – Legea Cooperaþiei, ce
permite formarea de societãþi co-
operative de valorificare ºi socie-
tãþii cooperative agricole (asociaþii
de persoane fizice). Totuºi, pânã
acum, funcþionarea lor nu este pal-

pabilã. Însã, ministerul Agricultu-
rii poate a înþeles cã, în România,
37% din populaþie munceºte în
agriculturã cele aproape 3 milioa-
ne de hectare; iar suprafaþa medie
ce revine aºa-ziºilor fermieri nu de-
pãºeºte 1,5 ha. De aici ºi necesita-
tea gãsirii unor stimulente finan-
ciare pentru a începe activitatea
cooperativelor.

Exemplele altor state, unde pro-
ducãtorii de fructe ºi legume, pe
lângã depozitul de stocare ºi sor-
tare în vederea valorificãrii produ-
selor proaspete, au dezvoltat pe
verticalã lanþul de producþie, dez-
voltând unitãþi de procesare sunt
cunoscute. Producãtorii de lapte
au soluþionat problema procesãrii
laptelui prin fabricile de lapte ale
cooperativelor. Potrivit Institutu-
lui de Economie Socialã, cea mai
mare unitate din lume de preluca-
re a laptelui (SUA, anul 2000), era
o unitate cooperativã.

Avantaje certe
În zonele cerealiere, cum este

cazul în Câmpia Bãileºtiului, co-
operaþia ar putea exista cel puþin
la nivelul fiecãrei comune. Fruc-
tele ºi legumele autohtone, pro-
dusele tradiþionale, prin interme-
diul sistemului cooperatist ar pu-
tea fi preluate, stocate, sortate ºi
valorificate la standardele pieþei,
asigurând surse financiare zonei
rurale. Crearea cooperaþiei ºi rea-
ducerea produsele româneºti pe
piaþã, mãrirea veniturilor prin va-
lorificare produselor proprii, ar
putea crea o nouã percepþie a mi-
cilor fermieri faþã de activitatea
agricolã ºi o altã perspectivã pen-
tru spaþiul rural. Dezvoltarea co-
operativelor, în perioada urmã-
toare, constituie o necesitate a
agriculturii româneºti, de care
orice decident politic responsa-
bil va trebui sã þinã cont.
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Astfel, se pot înscrie studenþii
în anii 3-4 de nivel licenþa ºi anii 1-
2 la nivel masterat de la urmãtoa-
rele facultãþi ºi specializãri: Auto-
maticã, Calculatoare ºi Electroni-
cã Mecanicã, Inginerie Electricã,
Informaticã industrialã, Matema-
ticã ºi Informaticã, Ingineria ºi
Managementul Sistemelor Tehno-
logice sau ªtiinþe. Cei interesaþi pot
depune, în perioada 20 octombrie
- 20 noiembrie, o scrisoare de
motivatie ºi un CV pe adresa re-
cruitment@spiritcircuits.com.

Mâine, ora 11.00, la Casa Uni-
versitarilor din Craiova, salonul
Alexandru Piru, Banca Comer-
cialã din România va organiza
conferinþa „Noua erã în retail
banking”. Cu aceastã ocazie, se
va putea afla cum BCR adoptã,
în premierã naþionalã, o nouã fi-
lozofie de banking ºi  oferã

„Noua erã în retail banking”„Noua erã în retail banking”„Noua erã în retail banking”„Noua erã în retail banking”„Noua erã în retail banking”
clienþilor cu credite garantate
posibilitatea  de a beneficia de
rate reduse, în medie cu 20%.
De asemenea, BCR va prezenta
o serie de informaþii specifice
despre clienþii de banking din
zona Dolj. Evenimentul va fi
gãzduit de Paul Handro, direc-
torul zonal Retail, BCR.

,,Programului de ocupare a,,Programului de ocupare a,,Programului de ocupare a,,Programului de ocupare a,,Programului de ocupare a
forþei de muncã în anul 2015”forþei de muncã în anul 2015”forþei de muncã în anul 2015”forþei de muncã în anul 2015”forþei de muncã în anul 2015”

Stagii de practicã pentru studenþii dinStagii de practicã pentru studenþii dinStagii de practicã pentru studenþii dinStagii de practicã pentru studenþii dinStagii de practicã pentru studenþii din
anii terminali la compania Spirit Circuitsanii terminali la compania Spirit Circuitsanii terminali la compania Spirit Circuitsanii terminali la compania Spirit Circuitsanii terminali la compania Spirit Circuits

Universitatea din Craiova
deschide invitaþia de lansare a unui
nou proiect în cadrul cãruia se oferã
stagii de practicã pentru studenþii
din anii terminali la compania Spirit
Circuits parte a grupului “SCL PCB
Solutions Group Limited”.

Candidaþii care vor fi selectaþi vor
susþine un interviu în perioada 1
decembrie – 30 ianuarie. „Stagiul
se va desfãºura pe o perioadã de 5
luni. Studenþii ºi masteranzii care
vor sã obþinã detalii despre stagiul
de practicã o pot face mâine, la
ora 12:00 la Sala Albastrã a Uni-
versitãþii din Craiova. (Clãdirea

centralã, str. A. I. Cuza, nr. 13).
Spirit Circuits, parte a grupului
“SCL PCB Solutions Group Limi-
ted”, este una dintre cele mai ino-
vative companii producãtoare de
Circuite Imprimate din Marea Bri-
tanie”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã remis de Universi-
tatea din Craiova.

Reprezentnaþii Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj au precizat
ieri, în cadrul unei conferinþe de presã,
susþinutã la sediul AJOFM Dolj, cã instituþia
aplicã politicile ºi strategiile în domeniul
ocupãrii ºi formãrii profesionale a persoa-
nelor în cãutarea unui loc de muncã, elabo-
rate de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã.

Odatã cu intrarea în vigoare a
Legii nr. 76/2002 privind siste-
mul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de mun-
cã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, activitatea agenþii-
lor judeþene s-a axat pe realiza-
rea urmãtoarelor obiective: satis-
facerea operativã a unui numãr
cât mai mare de oferte de locuri
de muncã; sprijinirea persoane-
lor aflate în cãutarea unui loc de
muncã ; implementarea mãsuri-
lor active ºi preventive pentru
ºomeri ºi pentru persoane inacti-
ve; combaterea ºomajului de lun-
gã duratã, astfel încât fiecãrui
ºomer ºi se va acorda posibilita-
tea de a beneficia de mãsuri acti-
ve, înainte de a atinge 6 luni în
cazul tinerilor ºi 12 luni în cazul
adulþilor, sub formã de formare
profesionalã, reconversie, prac-
ticã în muncã, loc de muncã sau
alte mãsuri de ocupare, inclusiv
de sprijinire a orientãrii profesi-
onale; sprijinirea(motivarea) an-
gajatorilor pentru a încadra per-
soane din randul ºomerilor  ºi nu
în ultimul rand, combaterea dis-
paritãþilor regionale privind ocu-
parea. „Pentru realizarea acestor
obiective agentia ºi  ºi-a orientat
activitatea cãtre cerinþele clienþi-
lor sãi, prin implementarea ,,Pro-
gramului de ocupare a forþei de
muncã în anul 2015”, în urma
cãruia pânã la data de
30.09.2015 au fost cuprinse la
mãsuri  active un numãr de
26.966 persoane din care 9063
persoane peste 45 ani ºi 2921
persoane peste 55 ani. În urma
participãrii la mãsurile active un
numãr de 9836 persoane au fost
încadrate din care  2843 persoa-
ne peste 45 ani  ºi 658 persoane
peste 55 ani”, au mai precizat
reprezentanþii AJOFM Dolj.

“Fii activ la orice
vârstã!”

  AJOFM Dolj  participã de
asemenea ºi la implementarea pro-
iectului strategic “Fii activ la
orice vârstã!” al cãrui beneficiar
este Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, pro-
iect finanþat prin POS DRU 2007
– 2013. „Obiectivele acestui pro-
iect sunt, pe de o parte conºtien-
tizarea clienþilor SPO (ºomeri
peste 55 de ani ºi angajatori) cu
privire la importanþa conceptului
de îmbãtrânire activã pe piaþa
muncii, iar pe de altã parte, ofe-
rirea de instrumente informative,
necesare structurilor teritoriale
ale SPO pentru a putea asigura

servicii personalizate. Pentru atin-
gerea acestor obiective, suntem
implicaþi ca ºi instituþie, în des-
fãºurarea unei campanii de co-
municare la nivel naþional desfã-
ºurata pe toate canalele media (tv,
radio, presa scrisa, online, inclu-
siv pe bloguri) ºi care are scopul
de a contribui la demararea pro-
cesului de conºtientizare a im-
portanþei prelungirii vieþi active în
rândul persoanelor peste 55 de
ani, dar ºi  în rândul angajatori-
lor.  „De altfel, prin participarea
la aceastã campanie de comuni-
care, dorim sã  facem º un prim
pas în schimbarea de mentalitate
în ceea ce priveºte fenomenul de
îmbãtrânire activã, ºi implicit de
prelungire a vieþi active”.
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În ultima zi a lunii august din
acest an, Ordinul nr.5088 al minis-
trului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice modifica un act anterior, din
2010, al, pe atunci, Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, cu privire la echivalarea
rezultatelor obþinute la examenele cu
recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvis-
tice în limbi strãine de circulaþie,
studiate în învãþãmântul liceal.

Oportunitãþi pentru elevii româniOportunitãþi pentru elevii româniOportunitãþi pentru elevii româniOportunitãþi pentru elevii româniOportunitãþi pentru elevii români
Elevii din România au mai multe oportuni-

tãþi, care, dacã vor fi accesate, le pot da o
ºansã în plus la educaþie , una cu deschidere
modernã. Una dintre aceste ºanse se referã
la posibilitatea echivalãrii ºi recunoaºterii
absolvirii studiilor în limbile de circulaþie (en-
glezã, francezã, germanã , etc.), certificãri

obþinute în strãinãtate, ºi în România, astfel
încât sã nu mai fie nevoiþi sã susþinã proba de
competenþã lingvisticã la Bacalaureat. Cea
de-a doua þine de posibilitatea elevilor de a
urma cursuri în SUA, în baza unui protocol
semnat între instituþiile cu prerogative în do-
meniu din cele douã state.

„Practic, este vorba despre  recu-
noaºterea unor examene susþinute
cu cadre de la instituþii de învãþã-
mânt din Europa, iar cei care le ob-
þin nu mai dau probele de compe-
tenþã lingvisticã, într-o limbã de cir-
culaþie, la Bacalaureat. De aceea, am
înºtiinþat toate instituþiile de învãþã-
mânt liceal din Dolj sã trimitã situa-
þia cu elevii care au obþinut astfel de
certificate europene, absolvite cu
minimum categoria B, pentru a fi

scutiþi de susþinerea probei în sesi-
unea de BAC.  Sunt oportunitãþi de
care elevii trebuie sã profite, deoa-
rece este în interesul lor. ªtim cu
toþii ce înseamnã sã cunoºti o limbã
de circulaþie internaþionalã”, a pre-
cizat prof.  Mona Daniela Burche-
ºin¸ inspector în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Stagii în Statele Unite
Cea de-a doua ºansã care li se

oferã elevilor vine din partea Sta-
telor Unite ale Americii. La înce-
putul acestei luni, Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice din
România ºi Consiliile Americane
pentru Educaþie Internaþionalã

(CAEI) au semnat un protocol pen-
tru derularea, în þara noastrã, a
Programului FLEX (Future Lea-
ders Exchange Program), finanþat
de cãtre Departamentul de Stat al
SUA ºi gestionat de cãtre CAEI.
„Programul îºi propune sã ofere
liceenilor din România ocazia de a
studia la un liceu american ºi de a
locui împreunã cu o familie de aco-
lo, în anul ºcolar 2016/2017. Acest
program a fost instituit în 1992 de
cãtre Congresul SUA ºi , de atunci,
24.000 de studenþi din Europa,
Eurasia ºi Asia Centralã au benefi-
ciat de burse. Pentru anul ºcolar
viitor sunt prevãzute 800 de locuri,
de aceea am fãcut cunoscut pro-

iectul tuturor instituþiilor de învãþã-
mânt liceal. Bineînþeles, cei care îºi
anunþã dorinþa de a intra în program
trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii: sã fie cetãþeni români; sã
fie nãscuþi în perioada 1 ianuarie
1999-15 iulie 2001; în prezent sã
urmeze cursurile cls-lor a IX-a, a
X-a sau a XI-a; sã studieze limba
englezã; sã îndeplineascã toate con-
diþiile obþinerii vizei pentru SUA; sã
nu fi stat mai mult de trei luni, în
ultimii cinci ani, în Statele Unite. De
asemenea, cei cu dizabilitãþi sunt
încurajaþi sã participe. Este încã o
ºansã pentru tinerii români”, a mai
spus Mona Burcheºin.

CRISTI PÃTRU

Reprezentanþii instituþiilor care
fac parte din CLDPS (ISJ Dolj,
Instituþia Prefectului, Consiliul Ju-
deþean Dolj, Camera de Comerþ ºi
Industrie, ITM Dolj, etc) ºi-au
ales, vineri, 16 octombrie, struc-
turile de conducere ºi ºi-au stabi-
lit strategia pe viitor, iar astfel de
întâlniri se doresc a fi lunare. Ast-
fel, preºedinte al entitãþii amintite
va fi prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general al ISJ
Dolj, iar vicepreºedinþi au fost
aleºi Gabriel Vlãduþ, preºedinte-
le Camerei de Comerþ ºi Industrie
„Oltenia”, ºi prof.univ.dr.  Gheor-
ghe Manolea, din partea Asocia-
þiei Generale a Inginerilor din Ro-
mânia. Din Consorþiul Regional
Sud-Vest Oltenia vor face parte
Constantin Lungulescu, din par-
tea sindicatelor din învãþãmânt, ºi
Maria Mãldãrãscu, de la SC

Strategii pentru dezvoltarea învãþãmântului tehnic
La sfârºitul sãptãmânii

trecute, la sediul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean
Dolj a avut loc ºedinþa Con-
siliului Local de Dezvolta-
re a Parteneriatului Social
(CLDPS) din judeþul Dolj,
structurã partenerialã inte-
gratã în Regiunea de Dez-
voltare Sus-Vest Oltenia,
care pune la punct strategii-
le de dezvoltare a învãþã-
mântului profesional ºi teh-
nic. S-au stabilit funcþiile de
conducere ºi s-au trasat ob-
iectivele principale pentru
perioada urmãtoare.

RELOC , reprezentant al mediului
de afaceri. „S-au discutat mai
multe probleme ºi s-au pus la
punct aspecte importante ale în-
vãþãmântului profesional ºi tehnic.
Astfel, s-a actualizat Planul Local
de Acþiune în învãþãmânt, s-a mo-
nitorizat Planul de Acþiune al ªco-
lii ºi s-a monitorizat inserþia pe
piaþa muncii a absolvenþilor de
învãþãmânt profesional ºi tehnic.
De asemenea, s-au pus în discu-
þie analizarea ºi avizarea propune-
rilor ISJ Dolj privind planul de
ºcolarizare ºi s-a vorbit despre
oportunitatea autorizãrii unitãþilor
de învãþãmânt profesional ºi teh-
nic pentru noi calificãri cerute de
piaþa muncii”, a declarat prof. Si-
mona Ciulu inspector pentru în-
vãþãmântul tehnic ºi profesional în
cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Asociaþia „Casa pentru Culturã” Vârvor, în par-
teneriat cu Primãria Vârvoru de Jos ºi Muzeul Olte-
niei, vor organiza mâine, 21 octombrie, ora 18.00,
vernisajul expoziþiei de fotografie „Casa pentru Cul-
turã – o poveste frumoasã”. 15 copii au pornit cu
aparatele foto prin cele ºapte sate ale comunei, ca
sã pozeze locuri, oameni ºi obiceiuri, rezultatul pu-
tând fi vãzut pe simezele Sãlii „ªtefan Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei (clãdirea nouã). Evenimentul este
organizat în cadrul proiectului „Implicare de la mic,
la mare”, sponsorizat de Fundaþia PACT, cu susþi-
nerea financiarã a Fundaþiei Vodafone, în cadrul rundei
de finanþare „Implicat în comunitatea mea”.

Casa pentru Culturã este o acþiune voluntarã cu
demers educativ bazat în special pe transmiterea
valorilor constante ºi fundamentale. În cei patru ani
de activitate, în cadrul asociaþiei au fost organizate
activitãþi diverse, menite sã ofere o alternativã edu-
caþionalã copiilor din mediul rural: cursuri de bune
maniere, excursii, acþiuni de antreprenoriat social,
seri de lecturã, ateliere de hand-made, petrecere câm-
peneascã, serbãri de Crãciun. Pe viitor, asociaþia îºi
propune sã valorifice acþiunile anterioare ºi dezvol-
tarea copiilor, pentru a stimula implicarea activã a
comunitãþii din care ei fac parte, într-un proces de
dezvoltare comunitarã.

MAGDA BRATU

Locuri, oameni ºi obiceiuri din Vârvor,
într-o expoziþie de fotografie

„Caravana antidrog” soseºte
la Colegiul Tehnic Energetic
Astãzi, în intervalul orar 12:00-

13:00, Caravana Antidrog va po-
posi la Colegiul Tehnic Energetic
Craiova. În cadrul activitãþii infor-
mative „Ce este drogul?”, se va
face o prezentare a clasificãrii
substanþelor halucinogene, se va
discuta despre aspectele juridice
ºi nocive ale consumului ºi trafi-

cului ilicit de droguri, fiind pre-
zentate ºi diverse materiale refe-
ritoare la riscurile generate de de-
pendenþa de de substanþele psiho-
trope. La manifestare vor partici-
pa reprezentanþi ai Poliþiei, Jandar-
meriei ºi Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.

CRISTI PÃTRU
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 „Profu’ de religie”,
producþie a Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu”
din Craiova, continuã sã
impresioneze. La recent
încheiatul Festival Naþio-
nal de Comedie de la Ga-
laþi (4-16 octombrie),
spectacolul regizat de
Bobi Pricop, pe un text al
Mihaelei Michailov, a pri-
mit Premiul Special al
Juriului „Mihai Mihail-
”, adeverind astfel cã
este una dintre reprezen-
taþiile de top din România, din ultimii ani. Totodatã,
actriþa Romaniþa Ionescu (interpreta rolurilor Mara,
mama Marei, Psiholog, Prezentator TV) a fost no-
minalizatã la Premiul pentru cea mai bunã actriþã. ªi
la Festivalul de Teatru pentru adolescenþi „Excelsior
TEENFest” de la Bucureºti (25 septembrie – 2 oc-
tombrie), „Profu’ de religie” a obþinut un premiu,
pentru cea mai bunã regie.

 „Profu’ de religie”, premiat
la Festivalul Naþional de Comedie de la Galaþi

De altfel, dupã premie-
ra din 3 noiembrie 2013
spectacolul a fost invitat
la numeroase festivaluri
naþionale ºi internaþiona-
le, graþie unei colaborãri
stimulatoare dintre regi-
zor, dramaturg ºi actorii
din distribuþie: Marian Po-
litic, Romaniþa Ionescu,
Raluca Pãun, Dragoº
Mãceºanu ºi Cãtãlin Vie-
ru. Spectacolul a primit
Premiul Publicului (locul
al II-lea) la cel mai mare

festival de teatru contemporan din lume, Festivalul
de Teatru „New plays from Europe”, Wiesbaden-
Germania (2014), iar regizorul Bobi Pricop a fost
distins cu Premiul pentru regie (ex-aequo) la Festi-
valul de Teatru Scurt de la Oradea (2014). Pentru
rolul Mara, Romaniþa Ionescu a fost nominalizatã
la Premiile UNITER 2014, pentru cea mai bunã
actriþã în rol secundar.

Secþia de Istorie-Arheologie
a Muzeului Olteniei, închisã temporar

Muzeul Olteniei din
Craiova a anunþat, ieri,
închiderea temporarã a
Secþiei de Istorie-Arheo-
logie, în intervalul 20-26
octombrie a.c., din moti-
ve obiective, respectiv
amenajarea unei expoziþii
temporare, reprezentativã
la nivel naþional. Este vor-
ba despre Salonul Naþi-
onal de Restaurare 2015,
care va fi vernisat pe 27
octombrie, ora 11.00. „Se vor efectua lucrãri de montare a expozi-
þiei, situaþie ce presupune utilizarea unui spaþiu mãrit pentru manipu-
larea pieselor de patrimoniu cultural, de o excepþionalã valoare, ce
provin din tezaurul mai multor muzee din România, dar ºi impunerea
unor reguli stricte de securitate a acestor piese. Standardul ridicat de
profesionalism, pe care specialiºtii Secþiei de Istorie-Arheologie îl
manifestã permanent faþã de publicul craiovean a determinat ca, în
condiþiile acestor lucrãri, Secþia de Istorie-Arheologie sã nu poatã fi
deschisã publicului craiovean”, precizeazã reprezentanþii instituþiei
într-un comunicat de presã.

«Europa Season este un con-
cept pe care Filarmonica „Olte-
nia” îl plãnuieºte de mai bine de
un an ºi jumãtate. Este, practic,
un nou mod de a organiza stagiu-
nile instituþiei noastre. În viitor, în
toate vor exista astfel de teme.
Am hotãrât sã începem cu o po-
veste despre Europa, despre mu-
zica europeanã ºi despre muzicie-
nii europeni», a declarat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
Vlad Drãgulescu, managerul
Filarmonicii „Oltenia”, referindu-
se la Stagiunea Europa.

Alãturi de aceastã instituþie, or-
ganizatori ai evenimentului sunt
Primãria ºi Consiliul Local Cra-
iova, iar parteneri – Comisia Eu-
ropeanã, Ministerul român al Afa-
cerilor Externe, Institutul Cultu-
ral Român, Ministerul Culturii,
precum ºi ambasadele ºi consu-
latele statelor membre ale Uniu-
nii Europene la Bucureºti, împre-
unã cu Camera de Comerþ ºi In-
dustrie a judeþului Dolj. De ase-
menea, doi sponsori susþin eveni-
mentul: CEZ Vânzare ºi BRD.

Proiect de promovare a
patrimoniului muzical european

Evenimentul aduce în Româ-
nia un dirijor ºi un solist nativi din
fiecare þarã a Uniunii Europene,
care vor interpreta lucrãri din pa-
trimoniul muzical clasic ºi con-
temporan al culturii respective. 28

Filarmonica „Oltenia” din Craiova propune spectatorilor o pre-
mierã europeanã, de o anvergurã fãrã precedent: Stagiunea Eu-
ropa, care se va desfãºura în perioada 23 octombrie 2015 – 20
mai 2016. Amplul ºi ineditul proiect este realizat cu sprijinul 
ambasadelor ºi consulatelor României în cele 27 de þãri europe-
ne partenere, prin intermediul cãrora spectacolele vor fi trans-
mise live, televizat ºi online. Evenimentul începe în anul în care
se împlinesc 111 ani de la primul concert al Societãþii Filarmoni-
ce din Craiova ºi aduce pe scena instituþiei peste 100 de muzi-
cieni – dirijori ºi soliºti. „Este probabil cea mai complexã stagiu-
ne din Europa!”, spune Vlad Drãgulescu, managerul Filarmoni-
cii craiovene, adãugând cã, pe lângã concertele de vineri seara,
programul Stagiunii Europa include expoziþii de artã, lansãri de
carte, întâlniri cu reprezentanþii mediului internaþional de afa-
ceri ºi numeroase alte activitãþi culturale cu finalitate instruc-
tiv-educativã adresate copiilor ºi tinerilor. Pentru accesul la con-
certe, publicul are la dispoziþie nu numai bilete, cu preþuri cu-
prinse între 20 ºi 35 de lei, ci ºi abonamente, care costã 140 lei.

Vlad Drãgulescu, managerul
Filarmonicii „Oltenia”:

 «Filarmonica „Oltenia” aduce
Europei ceva unic. Aº putea spune
cã este o galerie de muzicã ºi mu-
zicieni ai Uniunii Europene. Este
pentru prima datã când se întâm-
plã acest lucru în Europa ºi spe-
rãm ca de-aici, de la Craiova, sã
se dea un ton care sã ajungã în
multe dintre cele 28 de þãri pe care
noi le avem invitate. Mai ales cã
multe vor fi reprezentate în seara
concertului ºi de ambasadorii þãri-
lor respective la Bucureºti».

de concerte vor avea loc în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20
mai 2016 pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, cu peste o sutã de mu-
zicieni din þãrile europene. În plus,
creaþii ale unor compozitori noto-
rii ai secolelor trecute, dar ºi con-
temporani vor rãsuna aici. „Zeci
de mii de spectatori vor recepta
mesajul divers, dar unitar
prin afinitatea esteticã, al
marii muzici europene”,
spun organizatorii.

Muzicienii invitaþi au
ales cel puþin o piesã clasi-
cã ºi o piesã contempora-
nã, scrisã dupã 1985, am-
bele din þara pe care aceº-
tia o reprezintã. «Astfel,
Craiova are ocazia sã cu-
noascã muzica tuturor þã-
rilor membre ale Uniunii
Europene. Ceea ce nu s-a
întâmplat nicãieri în Euro-
pa pânã în momentul de
faþã! În plus, va fi pentru
prima oarã când o filarmo-
nicã va avea sãptãmânal o
premierã naþionalã. Astfel,
pe parcursul celor ºapte
luni ale stagiunii, Europa va
fi prezentã în Craiova, gra-
þie muzicienilor invitaþi sã concer-
teze pe scena Filarmonicii „Olte-
nia”, sincronizând viaþa culturalã
dintre cele douã spaþii, vest ºi est-
europene», adaugã reprezentanþii
Filarmonicii.

Compoziþii în primã audiþie
naþionalã sau chiar în premierã

absolutã!
„Este o stagiune foarte îndrãz-

neaþã!”, apreciazã ºi directorul ar-
tistic al instituþiei craiovene, pia-
nistul Mihai Ungureanu. „Vo-
lumul de muncã este imens ºi lu-

crãrile noi, scrise în ultimii 10-15
ani, sunt total necunoscute. Vor
fi cântate în primã audiþie în Ro-
mânia ºi vor fi pietre de încerca-
re pentru muzicienii noºtri. Dar
suntem convinºi cã aceºtia se vor

ridica la aºteptãrile atât ale com-
pozitorilor – unii dintre ei invitaþi
la Craiova, la aceste premiere –,
cât ºi ale dirijorilor ºi interpreþi-
lor”, a precizat acesta.

Stagiunea Europa se deschi-
de, sãptãmâna aceasta, cu eveni-
mente muzicale dedicate Austriei
ºi se va încheia, în mai 2015, cu

invitaþi din Franþa. Din programul
divers al celor 28 de concerte, Mi-
hai Ungureanu l-a subliniat pe cel
al muzicienilor din Italiei, care va
avea loc exact de Ziua Filarmoni-
cii, în luna decembrie. „Invitat va

fi binecunoscutul compozitor ro-
mân Dan Dediu, actualmente
rector al Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, cu o canta-
tã, în primã audiþie absolutã, scri-
sã special pentru aceastã ocazie
aniversarã”, a menþionat Mihai
Ungureanu, adãugând cã dirijor va
fi Susanna Pescetti, iar solist –
Edoardo Maria Strabbioli.

***
Alãturi de evenimente con-

certistice, programul Stagiunii
Europa include expoziþii de artã,
lansãri de carte, întâlniri cu re-
prezentanþii mediului internaþio-
nal de afaceri, precum ºi nume-
roase alte activitãþi culturale cu
finalitate instructiv-educativã
adresate copiilor ºi tinerilor. În
acest sens, pe întreaga duratã a
stagiunii sunt aºteptaþi la Craio-
va cei mai merituoºi studenþi de
la conservatoarele ºi academiile
de muzicã din cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene.
Potrivit managerului Vlad Drã-
gulescu, întregul program muzi-
cal al Stagiunii Europa va fi cu-
prins într-un album, care va apã-
rea la începutul anului 2017. De-
dicate evenimentului sunt site-ul
www.europaseason.eu, precum
ºi o paginã de Facebook.

Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!Craiova, capitalã muzicalã europeanã!



10 / cuvântul libertãþii marþi, 20 octombrie 2015socialsocialsocialsocialsocial

Ulterior se va face o compara-
þie între lotul de spitale evaluat pânã
acum ºi lotul de spitale care va fi
evaluat în continuare, pentru a se
vedea dacã pe noile criterii se ob-
þin rezultate mai bune ºi dacã într-
adevãr a fost îmbunãtãþit sistemul
de evaluare, pentru a fi cât mai
apropiat de realitate.

În Dolj, în trimestrul patru al
acestui an este programat pentru
evaluare, conform planului multia-
nual de acreditare al  Comisiei Naþi-
onale de Acreditare a Sspitalelor
(CoNAS), Spitalul Orãºenesc „Aºe-

Beneficiarii au fost încurajaþi sã
participe la discuþii, sã vorbeascã
fiecare despre sine, despre ceea
ce trebuie sã facã pentru a deprin-
de un stil de viaþã independent,
pentru a se integra în societate.
Dezbaterea dintre echipa de spe-
cialiºti ºi beneficiari a fost urma-
tã de un  dialog interactiv, în care
fiecare a fost pe rând angajator ºi
angajat. «Am realizat acest joc de
rol pentru diverse alte situaþii, cu
diverse instituþii ale statului, în
care ei vor fi nevoiþi sã se des-
curce, sã întrebe, sã înþeleagã ce
au de fãcut în diferite ipostaze. Tot
în aceastã zi, aproximativ 30 de
persoane au putut merge la unul
dintre cinematografele oraºului
nostru, unde au vizionat un film
artistic. Aceastã activitate are ro-
lul de a întãri încrederea în forþe-
le proprii în rândul beneficiarilor

Centrul Social de Urgenþã pentru persoane fãrã adãpost
„Sfântul Vasile” al Asociaþiei Vasiliada a ales sã întâmpine
Ziua Internaþionalã a persoanelor fãrã adãpost (17 octombrie)
printr-o serie de activitãþi menite sã promoveze acþiunile
centrului în ceea ce priveºte reinserþia socialã ºi profesiona-
lã a beneficiarilor. Astfel, la sediul centrului a avut loc o
dezbatere între beneficiari ºi echipa de specialiºti a centru-
lui asupra importanþei pe care o are  felul în care ei înþeleg
procesul de reintegrare socio-profesionalã.

Centrului Social „Sfântul Vasile”
ºi de a-i ajuta sã depãºeascã si-
tuaþia dificilã în care aceºtia se
aflã», a subliniat pãrintele Sorin
Pârvãnescu, coordonatorul Cen-
trului social „Sfântul Vasile”.
Centrul urmãreºte reintegrarea
socio-profesionalã

Centrul Social de Urgenþã pen-
tru persoane fãrã adãpost „Sfân-
tul Vasile” este administrat de Aso-
ciaþia Vasiliada în parteneriat cu
Consiliul Local al Municipiului
Craiova ºi Arhiepiscopia Craiovei.
Grupul-þintã îl reprezintã persoa-
nele fãrã adãpost, care locuiesc
în stradã de o perioadã mare de
timp. În general, sunt persoane
evacuate în urma retrocedãrilor,
care ºi-au pierdut locuinþa în urma
datoriilor acumulate la instituþii
financiare de stat sau private, bã-

trâni alungaþi de propriii copii,
mame ºi copii abuzaþi, precum ºi
tineri ieºiþi din sistemul instituþio-
nalizat de stat. Acest aºezãmânt
social  oferã în regim rezidenþial
un complex de servicii sociale,
crescând astfel ºansele beneficia-
rilor de se reintegra mai uºor so-
cial ºi profesional.

Serviciile centrului sunt struc-
turate astfel încât sã rãspundã atât
nevoilor de bazã ale beneficiarilor
– asigurarea adãpostului ºi a hra-
nei zilnice, precum ºi sprijin pen-
tru dezvoltarea abilitãþilor de co-
municare ºi relaþionare interper-
sonalã, abilitãþilor practice pentru
viaþã, urmate de pregãtirea pen-
tru integrarea pe piaþa muncii (ca-
lificare profesionalã, mediere pen-
tru obþinerea unui loc de muncã
ºi consiliere pentru pãstrarea lo-
cului de muncã). Serviciile cen-
trului sunt acordate în mod indi-
vidual beneficiarilor, în baza unui
Plan Individualizat de Servicii,
realizat de echipa pluridisciplina-
rã (coordonatorul centrului, asis-
tenþii sociali, asistentul medical si
psihologul) ºi pornesc de la o
abordare simplã, fiind în concor-
danþã cu legislaþia în vigoare pri-
vind furnizarea de servicii sociale
în regim rezidenþial.

Peste 160 de persoane au
beneficiat de consiliere socialã
ºi psihologicã

În decursul anului 2015, în ca-
drul centrului, cei cazaþi aici au
fost ajutaþi în rezolvarea diver-
selor probleme, dupã cum ur-
meazã: 92 de persoane au bene-
ficiat de consiliere socialã; 72 de
persoane au beneficiat de consi-
liere psihologicã; 68 de persoane
au fost ajutaþi sã completeze o
cerere pentru diverse instituþii; 28
de persoane au fost sprijinite în
vederea obþinerii unor acte de
identitate sau stare civilã; 74 de
persoane au beneficiat de asisten-

þã medicalã; 24 de persoane au
fost reintegrate social prin gãsi-
rea unei locuinþe; 15 persoane au
fost consiliaþi profesional; 12
persoane au fost reintegrate so-
cio-profesional, prin gãsirea unui
loc de muncã ºi douã persoane
au fost transferate la un centru
pentru persoane vârstnice.

„Trebuie sã menþionãm, de ase-
menea, sprijinul considerabil pe
care l-am primit în întregul nostru
proces de reinserþie socialã din
partea autoritãþii locale, în special
din partea Direcþiei de Administra-
þie Publicã ºi Asistenþã socialã”, a
adãugat coordonatorul Centrului
social „Sfântul Vasile”.

Spitalele vor fi acreditate dupãSpitalele vor fi acreditate dupãSpitalele vor fi acreditate dupãSpitalele vor fi acreditate dupãSpitalele vor fi acreditate dupã
standarde revizuitestandarde revizuitestandarde revizuitestandarde revizuitestandarde revizuite

Spitalelor care intrã în evaluare
pentru acreditarea activitãþii li se
vor aplica, începând din aceastã
lunã, standardele revizuite, din
care au fost excluºi circa 700 de
indicatori, consideraþi nerelevanþi.

Autoritãþile sanitare au hotãrât
acest lucru dupã ce au observat cã
un numãr foarte mare de indica-
tori utilizaþi pânã acum în evalua-
re s-au dovedit a fi nerelevanþi ºi
au distorsionat rezultatul real.

zãmintele Brâncoveneºti”. Anul vii-
tor, primul pe listã pentru acredita-
re este Spitalul Clinic Cãi Ferate
Craiova, apoi Spitalul de Boli Infec-
þioase ºi Pneumoftiziologie „Victor
Babeº” ºi Spitalul Clinic Municipal
„Filantropia” din Craiova.

Un raport al Comisiei Europene
pe anul 2013 aratã cã peste
110.000 de decese au fost genera-
te în Europa de efecte adverse aso-
ciate actului medical, în special in-
fecþii nosocomiale. S-au cheltuit
peste 5,6 miliarde de euro pentru
tratamentul acestor pacienþi. Între

8 ºi 9% dintre pacienþii internaþi în
spital sunt expuºi unui risc asociat
actului medical.
Acreditarea spitalelor este
valabilã cinci ani

În urma evaluãrii, fiecare unita-
te va fi încadratã într-un nivel de
acreditare, în funcþie de calitatea
serviciilor oferite pacientului pre-
cum: categoria „Nivel acreditat” –
pentru îndeplinirea a cel puþin 85%
din indicatorii de evaluare aplica-
bili unitãþii sanitare cu paturi eva-
luate, categoria „Nivel acreditat cu
încredere ridicatã” – pentru înde-
plinirea indicatorilor de evaluare
aplicabili unitãþii sanitare cu paturi
evaluate între 75 ºi 84,9%, cate-
goria „Nivel acreditat cu încrede-
re medie” – pentru îndeplinirea in-
dicatorilor de evaluare aplicabili
unitãþii sanitare cu paturi evaluate
între 45 ºi 74,9% ºi categoria „Ni-
vel neacreditat” – pentru îndepli-
nirea indicatorilor de evaluare apli-
cabili unitãþii sanitare cu paturi eva-
luate sub 45%.

Fiecare unitate sanitarã a stabilit

o datã la care echipele de evaluatori
trebuie sã ajungã. Acreditarea spi-
talelor este valabilã cinci ani ºi dupã
2016, acest proces ar trebui sã se
extindã ºi sã cuprindã ºi modul în
care este acordatã asistenþa medi-
calã pacienþilor. Experþii vor putea
verifica dacã spitalele au tot ceea
ce este necesar tratãrii bolnavilor ºi
sã propunã mãsuri de remediere
acolo unde sunt probleme.
Acreditarea poate fi retrasã

Acreditarea ar trebui sã reprezinte
pentru bolnavi o garanþie a faptului
cã în respectiva unitate sanitarã sunt
asigurate condiþii de calitate în ceea
ce priveºte actul medical, cazarea
ºi serviciile oferite. Pentru aceasta,
spitalele trebuie sã se raporteze la
un standard unic de calitate. De alt-
fel, existã o procedurã pentru a ve-
rifica anual spitalele care sunt acre-
ditate ºi care mai au probleme de
rezolvat ºi dacã acestea nu ºi le re-

zolvã îºi vor pierde acreditarea.
Autoritãþile sanitare pot retrage acre-
ditarea spitalelor care nu ºi-au re-
zolvat problemele. Iniþial s-a stabilit
ca pânã la finele acestui an spitalele
sã fie acreditate, însã termenul a fost
devansat, cuprinzând ºi o parte din
anul 2016.

Din punctul de vedere al repre-
zentanþilor Comisiei Naþionale de
Acreditare a Spitalelor, existã sufi-
cient timp ca pânã la sfârºitul anu-
lui 2016 sã fie finalizat procesul de
acreditare pentru cele 500 de spi-
tale pe baza celor nouã standarde
ºi a aproximativ 2.100 de indica-
tori. Acreditarea unitãþilor sanitare
rãmâne una dintre principalele teme
care îi preocupã pe managerii de
spitale. Deocamdatã însã, potrivit
autoritãþilor, douã sisteme sunt
compatibile cu standardele Uniunii
Europene: este vorba despre
SMURD ºi de transfuzii.

RADU ILICEANU
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Ziua Internaþionalã a persoanelor fãrã adãpost,
la Centrul social „Sfântul Vasile”
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Statele Unite ale Americii în-
cearcã sã evite distrugerea to-
talã a Siriei ºi consecinþele sale
pentru regiune, precum ºi va-
lul de migranþi suplimentari pe
care l-ar antrena, a declarat ieri,
la Madrid, secretarul de stat
american John Kerry. Washing-
tonul considerã cã are respon-
sabilitatea “de a încerca sã evi-
te distrugerea totalã ºi comple-
tã a Siriei”, a declarat el, con-
firmând cã zilele urmãtoare va
avea loc o reuniune cu oficiali
ruºi, turci ºi saudiþi în încerca-
rea de a se gãsi o soluþie la con-
flictul sirian. “Nivelul imigraþiei
în Europa este periculos” din
cauza dificultãþii de absorbþie ºi
“ameninþarea de a vedea mai mulþi (refugiaþi)
sosind, dacã violenþele continuã în Siria, este
realã”, a avertizat secretarul de stat. Toto-
datã, John Kerry ºi-a exprimat temerea cã
prin intervenþia sa în conflict, Rusia urmã-
reºte “doar menþinerea la putere” a preºe-
dintelui sirian Bashar al-Assad, ceea ce, în
opinia sa, nu va face decât “sã atragã mai
mulþi jihadiºti ºi sã creascã numãrul de refu-

Mii de israelieni aplicã pentru permise
de port-armã, în urma atacurilor
cu cuþitul comise de palestinieni

Mii israelieni au aplicat pentru permise
port-armã, în urma valului fãrã precedent
de atacuri cu cuþitul comise de palestinieni.
Ministerul israelian pentru Securitate Inter-
nã a precizat cã a fost asaltat de solicitãri,
inclusiv din partea unor soldaþi care au ce-
rut sã li se permitã sã poarte arma cu ei ºi
în timpul liber, gardieni, voluntari din ca-
drul poliþiei ºi civili, a relatat luni postul de
radio al armatei. Serviciul telefonic al mi-
nisterul s-a blocat, cetãþenii acuzând faptul
cã nu mai pot suna ºi cã nu-ºi pot face o
programare pentru un interviu pe internet,
cerinþã necesarã pentru acordarea unui ast-
fel de permis. Ministerul a precizat cã este
la curent cu aceastã problemã, cã face tot
posibilul pentru a procesa solicitãrile ºi cã
a dublat deja numãrul de angajaþi respon-
sabili cu aceastã problemã.

Germania face apel la statele din Golf
sã-i ajute mai mult pe refugiaþi

Ministrul german de Externe, Frank-Wal-
ter Steinmeier, a fãcut ieri apel la Arabia Sau-
ditã ºi la alte state din Golf sã facã mai mult
pentru sutele de mii de persoane care fug de
rãzboaiele ºi violenþele din Orientul Mijlociu.
“Bineînþeles cã vrem ca întreaga regiune a
Golfului sã se implice în oferirea de ajutor
umanitar refugiaþilor”, a declarat Steinmeier
dupã o întrevedere la Riad cu Regele Sal-
man.  ªeful diplomaþiei germane, care se
aflã în a patra zi a unei vizite în regiune, a
spus cã acest lucru trebuie sã se aplice ºi în
privinþa primirii de refugiaþi.  Þãrile bogate
din Golf au fost criticate pentru reticenþa de
a gãzdui refugiaþi sirieni. Statele din Golf
susþin cã au primit sute de mii de sirieni de
la izbucnirea rãzboiului civil din 2011, dintre
care jumãtate de milion în Arabia Sauditã ºi
100.000 în Emiratele Arabe Unite, însã nu
ca refugiaþi.

Iranul anunþã cã va avea în curând
propriul sistem de apãrare antirachetã

Iranul intenþioneazã ca la începutul anu-
lui 2017 sã desfãºoare propriul sistem de
apãrare antirachetã pe baza rachetelor de
concepþie proprie Bavar 373, similare sis-
temelor ruse S-300, a declarat generalul de
brigadã iranian Farzad Ismaili, comandan-
tul bazei antiaeriene Khatam al-Anbiya. “In-
tenþionãm sã testãm sistemul Bavar 373
pânã la sfârºitul acestui an (conform ca-
lendarul iranian, anul în curs se terminã la
19 martie 2016)”, a declarat generalul Far-
zad Ismaili, adãugând cã “sperã ca siste-
mul Bavar 373 sã poatã fi desfãºurat cãtre
martie 2017”. Acest tip de sistem de apã-
rare antiaerianã ºi antirachetã a fost demon-
strat deja în public în timpul paradei milita-
re din aprilie la Teheran. Potrivit unor sur-
se militare iraniene, sistemul Bavar 373 re-
prezintã de fapt versiunea autohtonã a sis-
temului rusesc S-300 (SA-10 Grumble, în
codificarea NATO) - un sistem de rachete
sol-aer cu razã lungã de acþiune, destinat
interceptãrii rachetelor de croazierã ºi ba-
listice, care dispune în acelaºi timp de o
mare mobilitate ºi are nevoie de foarte pu-
þin timp pentru pregãtirea lansãrii unei ra-
chete. Mass-media de la Teheran relevã cã
Iranul ºi-a dezvoltat acest sistem de rache-
te derivat din sistemul rus S-300, dupã ce
Moscova a refuzat sã livreze pãrþii iraniene
respectivul armament pe fondul sancþiuni-
lor ONU din cauza programului nuclear al
Iranului. La începutul lunii octombrie, Ru-
sia a ridicat interdicþia la livrãrile de siste-
me S-300 cãtre Teheran, ca urmare a acor-
dului dintre Iran ºi marile puteri cu privire
la programul sãu nuclear.

Candidata susþinutã de partidul CDU, grav
rãnitã sâmbãtã într-un atac comis de un bãr-
bat care se opune sosirii imigranþilor, a fost
aleasã duminicã primar al oraºului Koln, po-

Ungaria va menþine închise grani-
þele cu Serbia ºi Croaþia atât timp cât
considerã cã este necesar, a anunþat
ieri guvernul de la Budapesta. “Guver-
nul ungar este hotãrât. Aceste mãsuri
vor rãmâne în vigoare atât cât va fi
nevoie”, a asigurat purtãtorul de cu-
vânt al executivului, Zoltan Kovacs.
Închiderea celor douã frontiere “func-
þioneazã, întrucât face imposibile tre-
cerile ilegale”, a adãugat el.  Autoritãþile
ungare au înregistrat duminicã numai
41 de refugiaþi care au intrat ilegal în
þarã, venind dinspre Serbia, ºi niciunul
la graniþa cu Croaþia, închisã în noap-
tea de vineri spre sâmbãtã dupã ce s-a
finalizat ºi aici un gard de sârmã ghim-
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giaþi”. În schimb, a adãugat el, o altã cale
este posibilã dacã Moscova doreºte o solu-
þie politicã ºi sã combatã în acelaºi timp
Daech (acronimul în arabã pentru Statul Is-
lamic). Totodatã, John Kerry a cerut sã se
punã capãt violenþelor între Israel ºi palesti-
nieni, fãcând apel la cele douã tabere sã dea
dovadã de “reþinere” ºi confirmând cã se va
întâlni zilele urmãtoare cu premierul israe-

lian Benjamin Netanyahu, în
Germania, ºi cu preºedintele
palestinian Mahmoud Abbas
în Orientul Mijlociu. “Dorim
restabilirea pãcii ºi oprirea
violenþelor”, a mai spus Ker-
ry, în cadrul unei conferinþe
de presã la Madrid alãturi de
omologul sãu spaniol Jose
Manuel Garcia Margallo.
ªeful diplomaþiei americane,
care nu s-a mai întors în Is-
rael ºi teritoriile palestiniene
din iulie 2014 dupã eºecul
procesului de pace, a vorbit
de asemenea despre regulile
care guverneazã Esplanada
Moscheilor din Ierusalim,
aºa-numitul “statu quo”. “Is-

raelul înþelege importanþa statu quo-ului”, a
spus Kerry. “Nu, noi nu dorim o modificare
(a regulilor statu quo-ului), nu suntem în cã-
utarea unei intervenþii din afarã sau a alto-
ra”, a avertizat secretarul de stat, fãcând alu-
zie, fãrã a menþiona în mod explicit, la ideea
unei prezenþe internaþionale pe Esplanada
Moscheilor atribuitã Franþei ºi respinsã de
statul israelian.

Graniþele Ungariei cu Serbia ºi Croaþia rãmân închise
patã similar celui ridicat anterior la fron-
tiera sârbã.  Dar închiderea graniþei
ungaro-croate a mutat presiunea mi-
gratorie la frontiera dintre Croaþia ºi Slo-
venia, autoritãþile acesteia din urmã
anunþând cã nu pot asigura trecerea a
mai mult de 2.500 de imigranþi pe zi, în
timp ce fluxul zilnic este cuprins între
5.000 ºi 10.000. Prin urmare, mii de
refugiaþi extracomunitari care doresc
sã-ºi continue cãlãtoria cãtre vestul
Europei, mai ales înspre Germania,
sunt în prezent blocaþi în Croaþia ºi
Serbia, în timp ce alþi circa 10.000 au
intrat în ultimele 24 de ore în Mace-
donia, venind dinspre Grecia, dupã ce
au traversat Marea Egee.

Candidata înjunghiatã de un extremist care se opune
imigranþilor a fost aleasã primar al oraºului Koln

trivit rezultatelor provizorii. Henriette Reker,
care a fost spitalizatã dupã aceastã agresiu-
ne comisã de un bãrbat cu “motivaþii rasis-
te”, a obþinut peste 52% din voturi, potrivit

rezultatelor publicate de municipalitate, dupã
numãrarea a trei sferturi din buletinele de vot,
duminicã seara. Reker, candidatã indepen-
dentã la funcþia de primar al Kolnului susþi-
nutã de partidul Angelei Merkel, Uniunea
Creºtin-Democratã (CDU), este în stare sta-
bilã dupã ce a fost înjunghiatã în piept ºi în
gât în cursul unui miting electoral desfãºu-
rat sâmbãtã. Autorul atacului este un bãrbat
de 44 de ani, fãrã ocupaþie, care a fost reþi-
nut. “Atacatorul a declarat cã a avut o moti-
vaþie rasistã, fiind nemulþumit de primirea
refugiaþilor”, potrivit lui Norbert Wagner, un
oficial din cadrul Poliþiei din Koln. “Este vor-
ba 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.
“Angela Merkel este ºocatã ºi condamnã
acest atac”, a reacþionat purtãtorul de cu-
vânt al cancelarului german. “Este vorba de
un act înspãimântãtor ºi laº”, a declarat, la
rândul sãu, ministrul german de Interne,
Thomas de Maiziere.
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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 ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament 3 ca-
mere 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 Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefom: 0722/297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci
tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/
193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã 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 Ca-
targiu. 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. Te-
lefon: 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, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
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Duminicã, 25.10.2015, în-
cepând cu ora 08:30, Pri-
mãria Segarcea ºi Asocia-
þia Crescãtorilor de Ovine
ºi Caprine Dolj organizea-
zã expoziþie cu vânzare de
ovine ºi caprine în târgul
sãptãmânal de animale din
oraºul Segarcea.

Doritorii se vor adresa
pentru înscriere la doctorul
Jianu Sorin, telefon 0740/
005.450.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!



Cu adâncã durere în suflet familia anun-
þã stingerea din viaþã a celei care a fost
mamã, fiicã ºi soþie PÎSLARIU CORINA.
Trupul neînsufleþit se aflã depus la Bi-
serica „Sf. Gheorghe Nou” din strada
Pãltiniº. Înmormântarea are loc astãzi
– marþi, 20 octombrie, ora 10.30, cu
plecare la cimitirul
Ungureni de la Bi-
serica „Sf. Gheor-
ghe Nou”.

Dumnezeu sã
o odihneascã în
pace!

Vând teren str. Dobro-
gei. 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 in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tar-
laua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cart ier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.

Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa
0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro ne-
gociabil. Telefon: 0351/
452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. 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, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon:
0765/291.623.

Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor 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. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. Telefon: 0720/
880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Tele-
fon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.

Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 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 cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, 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 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, 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 alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul 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  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã mo-
bilatã, zona Simplon.
Telefon: 0751/ 192.568
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re 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, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, 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 apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii. Rog
seriozitate. Telefon:
0351/ 181.202.
Vãduv, pensionar, fizic
plãcut 179/85, 61 ani,
doresc doamnã vârstã
apropiatã plãcutã fãrã
vicii. Telefon: 0720/
0582.934.
Pensionar caut pensio-
narã pentru convieþuire.
Telefon: 0762/728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

CITAÞII
SOMAÞIE emisã în
baza art.1051 alin.1
NCPCiv, prin Încheierea
de ºedinþã din data de
19.02.2014. Reclamanþii
posesori Ghejan Liviu ºi
Ghejan Elena, domiciliat
în comuna Teslui, sat
Teslui, str. Unirii, nr. 44,
jud. Dolj, invocã în dosa-
rul 5482/215/205 al Jude-
cãtoriei Craiova, dobân-
direa proprietãþii prin uzu-
capiune asupra imobilu-
lui compus din teren în
suprafaþã de 1935mp,
situat în comuna Teslui,
sat Teslui, nr.471, judeþul
Dolj (tarlaua 23, parcele-
le 708 ºi 709). Se somea-
zã orice persoanã intere-
satã sã facã opoziþie, în
caz contrar, în termen de
6 luni de la emiterea ºi
publicarea prezentei so-
maþii se va trece la jude-
carea cererii.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la schimb
ºi manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon: 0723/684.511.
CONDOLEANÞE
Am aflat cu mare triste-
þe de moartea minuna-
tului OM care a fost  ge-
neral de brigadã în re-
zervã POPA NICOLAE.
Exprimãm sincere
condoleanþe familiei ºi
va rãmâne pe veci
pentru noi un adevã-
rat militar de excepþie
apropiat de cei din jur
ºi care ne-a onorat prin
prezenþa sa. Prof. dr.
Corneliu Sabetay.
COMEMORÃRI

Pe 23 octombrie se împli-
nesc doi ani de când ne-
a pãrãsit pentru totdeau-
na poetul ºi publicistul
ILARIE HINOVEANU.

Va trãi mereu în gându-
rile ºi inimile noastre.
Soþia, copii ºi nepoþii.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SERIA 1
Vânãtorul Desa – Avântul Rast 2-

5, Flacãra Moþãþei – Viitorul Vârtop
3-0, Victoria Pleniþa – Poiana Mare
3-3, Ciupercenii Vechi – Fulgerul
Maglavit 2-0, Galicea Mare – Avân-
tul Giubega 4-2, Unirea Vela – Ciu-
percenii Noi 3-2, Viitorul Dobridor –
Voinþa Caraula 3-0.

Clasament (primele 5): 1. Rast
22p, 2. Poiana Mare 20p, 3. Pleniþa
19p, 4. Moþãþei 16p, 5. Ciupercenii
Noi 12p (- 1 joc).

SERIA 2
Seaca de Câmp – Mãceºu de Sus

2-5, Fulgerul Întorsura – Dunãrea
Gighera 8-4, Mãceºu de Jos – Pro-
gresul Cerãt 2-2, Progresul Bãileºti
– Aktiv Padea 9-0, Viitorul Giurgi-
þa – Unirea Goicea 0-3, Gloria Ca-
tane – Dunãrea Negoi 7-0, Triumf
Bârca – Recolta Urzicuþa 5-3. Siliº-

DIGI SPORT 2
18:00, 19:30 – HANDBAL (F)

– Liga Naþionalã: HCM Baia Mare
– Corona Braºov, SCM Craiova –
CSM Bucureºti.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Arsenal – Bayern Mun-
chen.

DOLCE SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Viena, în Austria / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: BATE
Borisov – FC Barcelona.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Bayer Leverkusen – AS
Roma.

DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Dinamo Kiev – Chelsea.

LIGA A V-A – ETAPA A 8-A
tea Crucii a stat.

Clasament (primele 5): 1. Goicea
22p, 2. Bãileºti 21p (- 1 joc), 3. Ce-
rãt 19p (- 1 joc), 4. Mãceºu de Sus
16p, 5. Urzicuþa 15p.

SERIA 3
Victoria Cãlãraºi – Amãrãºtii de

Jos 3-3, Ajax Dobroteºti – Viitorul
Sadova 2-1, AS Rojiºte – Avântul
Dobreºti 7-2, Viitorul Gângiova –
Unirea Tâmbureºti 0-6, Fulgerul
Mârºani – ªtiinþa Celaru 2-3, Amã-
rãºtii de Sus – Tricolor Dãbuleni 1-1,
Apele Vii – Avântul Daneþi 7-0.

Clasament (primele 5): 1. Dobro-
teºti 19p, 2. Celaru 18p, 3. Amãrãº-
tii de Sus 16p, 4. Amãrãºtii de Jos
16p, 5. Sadova 16p.

SERIA 4
Progresul Castranova – Sporting

Leu 5-4, Viitorul Teasc – Arena

Preajba 2-5, Unirea Câmpeni – Fla-
cãra Drãgoteºti 2-2, Viitorul Ghin-
deni – Progresul Mischii 3-0, Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Avântul Pieleºti
0-4, Viitorul Coºoveni – Viitorul II
Cârcea 2-9, Atletico Zãnoaga – Voin-
þa Puþuri 5-3.

Clasament (primele 5): 1. Leu
21p, 2. Cârcea 19p, 3. Castranova 19p,
4. Zãnoaga 16p, 5. Mischii 13p.

SERIA 5
Jiul Breasta – AS Greceºti 6-0, AS

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

Clasament (primele 5): 1. Se-
cui 17p, 2. Cernãteºti 17p, 3. Calo-
pãr 16p, 4. Viitorul Craiova 16p, 5.
Breasta 15p.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Arsenal – Bayern Mun-
chen.

EUROSPORT
14:00, 19:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Luxembourg-Ville,
Luxemburg / 23:00 – CICLISM
PE PISTÃ - La Londra, în Regatul
Unit / 2:00 – FOTBAL – Cupa
Mondialã Under 17, în Chile: Chile
– Nigeria.

EUROSPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Luxembourg-Ville, Luxem-
burg / 20:15 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Alba Belin – Reggio
Emilia / 22:45, 1:45 – FOTBAL –
Cupa Mondialã Under 17, în Chile:
Anglia – Brazilia, Coreea de Sud –
Guineea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Astãzi, ora 21:45
GRUPA E: BATE Borisov (3p) – FC Bar-

celona (4p), Bayer Leverkusen (3p) – AS
Roma (1p).

GRUPA F: Arsenal (0p) – Bayern Munchen
(6p), Dinamo Zagreb (3p) – Olympiakos (3p).

GRUPA G: FC Porto (4p) – Maccabi Tel
Aviv (0p), Dinamo Kiev (4p) – Chelsea (3p).

GRUPA H: Zenit St. Petersburg (6p) – Lyon
(1p), Valencia (3p) – Gent (1p).

Mâine, ora 21.45
GRUPA A: Malmo FF (0p) – ªahtior Do-

neþk (0p), Paris SG (6p) – Real Madrid (6p).
GRUPA B: ÞSKA Moscova (3p) – Man-

chester Utd (3p), Wolfsburg (3p) – PSV Ein-
dhoven (3p).

GRUPA C: Atletico Madrid (3p) – Astana
(1p), Galatasaray (1p) – Benfica (6p).

GRUPA D: Juventus (6p) – Monchenglad-
bach (0p), Manchester City (3p) – Sevilla (3p).

Invazie de vedete, astãzi, la
Polivalentã! Handalistele Craiovei
înfruntã,  în prologul etapei cu
numãrul 9 din Liga Naþionalã,
campioana en-titre ºi liderul cu
punctaj maxim al ierarhiei, CSM
Bucureºti. Fetele Simonei Go-
gârlã vin dupã patru jocuri con-
secutive în care n-au cunoscut
gustul eºecului, cel mai recent
rezultat fiind o remizã, scor 28-
28, sâmbãtã, pe terenul Unirii
Slobozia. Tot cu un egal fusese
deschise aceastã serie, la Ro-
man, dupã care alb-albastrele s-
au impus la Cluj ºi, “acasã”, cu
revelaþia CSM Ploieºti. Cât le pri-
veºte pe jucãtoarele din Capitalã,
acestea au înregistrat o victorie
mai mult decât concludentã îna-
inte de vizita din Bãnie, 33-21,
în propriul fief, cu polonezele de
la MKS Selgros Lubin, într-un

LIGA CAMPIONILOR –
FAZA GRUPELOR –

ETAPA A 3-A
Ultimul sfert de finalã de la Cupa

Mondialã din Anglia a consemnat la final o
premierã pentru competiþia supremã. Nicio
echipã din Europa nu s-
a calificat în semifinale,
ceea ce nu se mai
întâmplase în preceden-
tele ºapte ediþii ale
turneului final. Australia
a învins, duminicã, cu
35-34 pe Scoþia, dupã o
loviturã de pedeapsã
transformatã în ultimul
minut, ºi astfel onoarea
emisferei nordice n-a
putut fi salvatã de
reprezentanþii ciulinului.
Adversarul celor
supranumiþi „Wallabies”
fusese decis câteva

Premierã neagrã pentru europeni!
Nici o echipã în semifinalele CM de rugby

ceasuri mai devreme, când Argentina a
produs surpriza ºi a învins deþinãtoarea
titlului în Turneul celor 6 Naþiuni, Irlanda.

De altfel, „Pumele” s-au impus de-o
manierã entuziasmantã, scor 43-20.

În cealaltã semifinalã se vor întâlni
Africa de Sud ºi Noua
Zeelandã, triumfãtoare, cu
o zi mai înainte, în faþa
Þãrii Galilor (19-15),
respectiv a Franþei (62-
13). Meciul va fi sâmbãtã,
de la ora 18:00, în direct la
Digi Sport 2. Australia –
Argentina va fi duminicã,
de asemenea de la 18:00, la
Digi Sport 1.

Dintre cele patru, doar
Argentina n-a cucerit
trofeul, restul bifind
fiecare cãte douã triumfuri
(cealaltã izbândã îi revine
Angliei).

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

David vs. Goliat, pe parchetul de la PolivalentãDavid vs. Goliat, pe parchetul de la PolivalentãDavid vs. Goliat, pe parchetul de la PolivalentãDavid vs. Goliat, pe parchetul de la PolivalentãDavid vs. Goliat, pe parchetul de la Polivalentã
SCM Craiova – CSM Bucureºti,  astãzi,

ora 19:30, Digi Sport 2

1. CSM Bucureºti 24 8. CRAIOVA 11
2. Baia Mare* 21 9. Mãgura 9
3. Ploieºti 16 10. U Cluj 9
4. Brãila 15 11. Slobozia 7
5. Zalãu 13 12. Vâlcea 6
6. Corona* 12 13. Sebeº 4
7. Roman 11 14. Rapid 3
* – un joc mai puþin, 7 faþã de 8.

meci contând pentru runda inau-
guralã a grupelor Ligii Campio-
nilor.

Pregãtitã de recent timp de cã-
tre danezul Kim Rasmussen, care
i-a luat locul compatrioatei Mette
Klit, CSM Bucureºti are în com-
ponenþã o întreagã pleiadã de sta-
ruri, cum ar fi campioanele mon-
diale brazilience – Ana Paula Ro-
drigues, Franca da Silva, Cava-
leiro Fachinello ºi Mayssa Pessoa,
danezele Line Jorgensen ºi Maria
Fischer, suedeza Isabelle Gulden,
spanioloaica Carmen Martin Be-
renguer, croata Jelena Grubisic,
plus pe româncele Cristina Vãr-
zaru, Aurelia Brãdeanum Iulia Cu-
rea sau Oana Manea.

SCM Craiova ºi CSM Bucu-
reºti au fost adversare într-un
amical disputat în presezon, mai
exact în 12 august, când grupa-

rea din Capitalã a câºtigat cu 36-
23 la Craiova.

Viitoarea adversarã a oltence-
lor în campionat va fi cealaltã
formaþie galacticã, HCM Baia
Mare. Pânã atunci, de asemenea
azi, maramureºencele disputã
restanþa de pe teren propriu con-
tra Coronei Braºov.
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Bãlgrãdean – A fãcut cel
mai prost meci de când a venit la
Universitatea ºi asta chiar în
preajma derby-ului cu fosta sa
echipã, Dinamo. Putea mai mult
la primul gol, ºi-l poate asuma pe
al treilea ºi a mai avut câteva ezi-
tãri, una gravã, când a scãpat o
minge simplã pe care a prins-o
apoi pe linia porþii. Portarul turu-
lui în viziunea LPF, cãpitanul Cra-
iovei trebuie sã aibã prestaþii opu-
se celei de la Botoºani pentru a
spera sã prindã lotul de Euro 2016.

Achim – În nota defensivei,
adicã modest. L-a asistat pe Had-
nagy la execuþia teribilã prin care
s-a fãcut 2-1. Dacã nici în apãra-
re nu se mai achitã de sarcini,
Dumitraº ar putea sã-i ia locul în
meciul cu Dinamo. La una dintre
urcãrile în bandã, în partea a doua,
a centrat execrabil, deºi Rocha
era singur în centrul careului.

Popov – ªi el a avut una din-
tre cele mai slabe evoluþii din
acest sezon. Se spera de la el sã
fie liderul defensivei, iar aceasta
a fost vraiºte în prima parte. Are
probleme la acþiunile în vitezã,
atunci când nu-l mai poate ajuta
plasamentul, cel care l-a trãdat la
primul gol, în startul jocului.

Kay -  Nu are aceeaºi chimie
cu Vãtãjelu precum Acka, sunt
mari spaþii uneori între ei, nu du-
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1. Astra 14 9 3 2 25-16 30
2. Steaua 14 7 5 2 17-9 26
3. Dinamo 14 6 6 2 17-10 24
4. Viitorul 13 6 5 2 21-11 23
5. Pandurii 13 6 5 2 15-11 23
6. ASA 14 4 7 3 13-10 19
7. Craiova 14 5 4 5 15-13 19
8. CSMS Iaºi 14 4 4 6 11-18 16
9. CFR Cluj 13 5 5 3 17-12 14
10. ACS Poli 13 3 5 5 9-15 14
11. Botoºani 14 2 6 6 11-18 12
12. Concordia 14 2 4 8 13-22 10
13. Voluntari 14 0 6 8 9-23 6
14. Petrolul 14 1 7 6 8-14 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XIV-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.
Concordia – Astra Giurgiu 0-2
Au marcat: Al. Stan, Ioniþã.
Petrolul – Steaua 0-0
Meciurile Pandurii – ACS Poli ºi CFR Cluj – Viitorul s-au jucat asearã.

recum oboseala acumulatã dupã
cele douã meciuri jucate pentru
naþionala Bulgariei. În 8 zile, mij-
locaºul a parcurs traseul Zagreb-
Sofia-Craiova-Botoºani ºi a jucat
3 meciuri, iar la final a cedat
nervos, având acea intrare durã.
Va fi o absenþã importantã în der-
by-ul cu Dinamo.

Bãluþã – De la el s-a declan-
ºat faza golului egalizator. A avut
un aport ofensiv remarcabil, dar
n-a mai coborât eficient ºi în de-
fensivã.

Nuno Rocha – Este unul
dintre cei mai slabi jucãtori ai Cra-

bleazã la timp. În partea a doua
a avut o evoluþie mai bunã, când
a interceptat câteva mingi ºi a
deviat cu capul la ocazia mare a
lui Ivan.

Vãtãjelu – O primã reprizã
de coºmar, nici în a doua nu ºi-a
revenit complet. N-a avut nici
aport ofensiv ºi a fost subjugat de
duetul Martinus-Dimitrov perma-
nent în prima parte, nefiind ajutat
nici de Kay nici de Bãluþã. Abia
când Ivan a fost trecut în stânga
s-a mai echilibrat duelul din acea
bandã.

Ivan – Îºi continuã forma
bunã. A fost cel mai periculos
jucãtor al Craiovei. A ratat douã
ocazii importante, una pe repri-
zã. Din pãcate, golul sãu a ve-
nit prea târziu, deºi execuþia este
una remarcabilã, ºut din prima
cu exteriorul la vinclu. Ar putea
sã schimbe mai des locul cu Ro-
cha, pentru a ajunge mai uºor în
faþa porþii.

Mateiu – Bun, dar nu la ni-
velul celor din acest campionat.
A avut un oarecare stres sã nu
încaseze al patrulea cartonaº gal-
ben ºi sã rateze meciul cu Dina-
mo. A fost înlocuit pe final toc-
mai pentru a se evita acest lucru,
mai ales cã Zlatinski deja

Zlatinski – S-a resimþit oa-

iovei în acest campionat. Nu-ºi re-
gãseºte forma din sezonul trecut.
În ciuda faptului cã a marcat 3
goluri în acest campionat (toate
din careul de 6 metri), capverdia-
nul a evut evoluþii slabe. Nu tre-
buia sã intervinã la fazua primu-
lui gol, fiindcã mingea intra ori-
cum în poartã, iar el se putea afla
în poziþie de ofsaid. A avut o oca-
zie mare în repriza a doua, la o
centrare a lui Vãtãjelu, dar a lovit
slab mingea cu capul din poziþie
excelentã.

Bawab – Are un mare merit
la marcarea primului gol, dar nici

el nu a avut o evoluþie consisten-
tã. Putea fi înlocuit mai devreme,
mai ales când gazdele au început
sã-i anticipeze coborârile între li-
nii.

Mazarache – A prins un
sfert de orã, dar n-a intrat efectiv
în joc.

Bancu – A jucat 5 minute ºi
a dat pasa la golul lui Ivan.

Iliev – A debutat, atât. Nu ne
putem pronunþa asupra nivelului
la care se aflã, dar în condiþiile
absenþei lui Acka, ar fi de testat
un cuplu Popov-Iliev, sudat deja
la ÞSKA Sofia.


