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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Þi se lungesc ochii, Popes-
cule, privind fustele astea
scurte.
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Istoria se schimbã sub ochii noºtri, cel puþin cea a învãþã-
mântului românesc. Doi elevi ai Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova, Mãdãlina Stãnãºel ºi Radu Romanescu,
îndrumaþi de pãrinþi ºi profesori, au fãcut posibil acest lucru.
Pentru prima datã, de-a lungul câtorva zeci de ani, Lotul Naþio-
nal al României, care va reprezenta þara la Olimpiada Internaþio-
nalã de ªtiinþe, în luna decembrie, va avea în componenþã doi
elevi, nu numai din aceeaºi ºcoalã, ci din aceeaºi clasã – de la
unitatea de învãþãmânt amintitã, una de elitã.88888 ED
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Când Marin Preda era mistuit de soarta recoltei!
Am recitit deunãzi o carte intitulatã “Florin Mugur – Convorbiri cu Marin Preda”

(Ed. Albatros, 1975), nu grozav primitã, din câte îmi amintesc, de critica literarã a
vremii, relevantã însã prin rãbdarea marelui scriitor (venit într-o împrejurare ºi la
Craiova la Clubul ziariºtilor ºi scriitorilor) de a purta un interviu-maraton cu intervie-
vatorul sãu, redactor pe atunci la revista “Argeº”.

Se deschide TârgulSe deschide TârgulSe deschide TârgulSe deschide TârgulSe deschide Târgul
Meºterilor Populari!Meºterilor Populari!Meºterilor Populari!Meºterilor Populari!Meºterilor Populari!
Se apropie sãrbãtoarea Sfântului Dumitru, patronul

spiritual al oraºului Craiova, ºi, odatã cu ea, deschiderea
celei de-a XXXVIII-a ediþii a Târgului Meºterilor Popu-
lari. Evenimentul va avea loc vineri, 23 octombrie, ora
12.00, în Piaþa „Mihai Viteazul”, în prezenþa celor apro-
ximativ 150 de meºteri populari invitaþi, reprezentând
mai toate judeþele þãrii. Aceºtia vor rãmâne la Craiova
pânã duminicã, zilnic, între orele 9.00 ºi 19.00, oferind
publicului spre admiraþie ºi spre vânzare o diversitate de
produse. Sâmbãtã, cei mai pricepuþi dintre ei vor fi rãs-
plãtiþi cu premii. Trofeul valoreazã 3.000 de lei ºi va fi
decis de un juriu din care fac parte dr. Doina Iºfãnoni –
cercetãtor etnolog, Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie
Gusti” din Bucureºti, precum ºi specialiºti din toate ju-
deþele Olteniei. Târgul Meºterilor Populari este organi-
zat de Consiliul Judeþean Dolj ºi Muzeul Olteniei, prin
Secþia de Etnografie (Casa Bãniei), în parteneriat cu
Consiliul Local ºi Primãria municipiului Craiova.

MAGDA BRATU
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Guvern: Tratamentul
fãrã interferon, pe lista
medicamentelor gratuite

Guvernul a decis introducerea
unor noi molecule în lista medica-
mentelor compensate ºi gratuite,
printre care ºi cele pentru tratamen-
tul fãrã interferon al hepatitei croni-
ce virale C ºi a cirozei hepatice C,
care astfel vor putea fi acordate bol-
navilor cu stadiu de fibroza F4. De-
cizia a fost luatã, ieri, în ºedinþa Exe-
cutivului, prin aprobarea unei Ho-
tãrâri care modificã ºi completeazã
Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirile comune internaþionale
corespunzãtoare medicamentelor de
care beneficiazã asiguraþii, cu sau
fãrã contribuþie personalã, pe bazã
de prescripþie medicalã, în sistemul
de asigurãri sociale de sãnãtate, pre-
cum ºi denumirile comune internaþi-
onale corespunzãtoare medicamen-
telor care se acordã în cadrul pro-
gramelor naþionale de sãnãtate.

Potrivit unui comunicat de presã
al Guvernului, mãsura este posibilã
ca urmare a încheierii contractului
cost-volum-rezultat, în data de 1 oc-
tombrie, între Casa Naþionalã de Asi-
gurãri de Sãnãtate ºi unul dintre De-
þinãtorii Autorizaþiei de Punere pe
Piaþã. Începând de sãptãmâna vii-
toare, pacienþii pot începe investi-
gaþiile necesare pentru a fi depuse
la dosarul medical, în vederea apro-
bãrii tratamentului fãrã interferon.

România se aliniazã astfel þãri-
lor europene care au introdus noua
terapie pentru hepatita C, având în
vedere cã tratamentele inovatoare
pentru afecþiunile hepatice tip C au
fost introduse recent de sistemele
de sãnãtate din Europa.

Tot prin actul normativ adoptat
ieri se introduc noi molecule pen-
tru: tratamentul pacienþilor incluºi
în Programul naþional de oncologie
(Pazopanib, Crizotinibum, Brentuxi-
mab Vedotin, Dabrafenibum, Abira-
teronum); tratamentul asiguraþilor
cuprinºi în Programul naþional de di-
agnostic ºi tratament pentru boli
rare, afecþiunea Hipertensiune pul-
monarã (Macitentanum ºi Riociguat)
ºi tratamentul copiilor care suferã de
artritã idiopaticã juvenilã (Tacilizu-
mabum ºi Adalimumab).

Procurorul-ºef al Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie, Laura Codruþa
Kovesi, a transmis procurorului ge-
neral al Parchetului Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie referatul cauzei, în
vederea sesizãrii Camerei Deputaþi-
lor, pentru formularea cererii de efec-
tuare a urmãririi penale faþã de depu-
tatul Elena Gabriela Udrea, care a în-
deplinit, succesiv, în perioada decem-
brie 2008 – februarie 2012, funcþiile
de ministru al Turismului, ministru
interimar al Mediului ºi ministru al
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,
pentru luare de mitã, în formã conti-
nuatã, trafic de influenþã, în formã
continuatã, instigare la abuz în ser-

Senatul a aprobat, ieri, ordonanþa de urgenþã
care prevede înfiinþarea Gãrzilor forestiere pentru
a combate defriºãrile ilegale masive, care au fost
discutate inclusiv în ºedinþa CSAT din iunie 2015.
Potrivit OUG nr. 32/2015, “este necesarã înfiinþa-
rea Gãrzilor forestiere, prin reorganizare ca institu-
þii publice cu personalitate juridicã în subordinea
autoritãþii publice centrale care rãspunde de silvi-
culturã, prin preluarea atribuþiilor, activitãþii, a
posturilor ºi a personalului de la Comisariatele de
Regim Silvic ºi Cinegetic”.

Guvernul precizeazã cã actul normativ are ca scop
întãrirea capacitãþii instituþionale prin suplimenta-
rea numãrului de posturi din cadrul Comisariatelor
de regim silvic ºi cinegetic, astfel încât numãrul de
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DNA cere ministrului Justiþiei sã solicite Camerei Deputaþi-
lor încuviinþarea reþinerii ºi arestãrii preventive a deputatului
Elena Udrea, într-un nou dosar în care aceasta este acuzatã de
luare de mitã, trafic de influenþã, spãlare de bani, instigare la

abuz în serviciu ºi fals în declaraþii. Directorul general al
„Evenimentului Zilei”, Dan Andronic, fondatorul „Cancan”,

Radu Budeanu ºi omul de afaceri Bogdan Buzãianu ar fi impli-
caþi în acest nou dosar în care Elena Udrea este suspectatã cã
a luat mitã câteva milioane de dolari. Potrivit anchetatorilor, 
Udrea ar fi pretins ºi primit, foloase necuvenite de aproxima-

tiv 520.000 de lei, constând în contravaloarea lucrãrilor de
renovare a Vilei Sãbãrel ºi a materialelor necesare, de la

administratorul unei societãþii care avea în derulare mai multe
contracte cu Compania Naþionalã de Investiþii (CNI).

viciu cu obþinere de foloase necuve-
nite pentru sine, efectuare de opera-
þiuni financiare incompatibile cu func-
þia, ori încheierea de tranzacþii  finan-
ciare, utilizând informaþiile în virtu-
tea funcþiei, spãlare de bani în formã
continuatã ºi fals în declaraþii de ave-
re în formã continuatã, cu referire la
declaraþiile de avere din perioada
2009 - 2012.

De asemenea, procurorul ºef al
DNA a transmis referatul cauzei mi-
nistrului Justiþiei, pentru a solicita
Camerei Deputaþilor încuviinþarea
reþinerii ºi arestãrii preventive a Ele-
nei Udrea, pentru luare de mitã în for-
mã continuatã, trafic de influenþã în

formã continuatã, instigare la abuz
în serviciu cu obþinere de foloase
necuvenite pentru sine, efectuare de
operaþiuni financiare incompatibile cu
funcþia, ori încheierea de tranzacþii 
financiare, utilizând informaþiile în
virtutea funcþiei ºi spãlare de bani în
formã continuatã.

Potrivit ordonanþei procurorilor,
infracþiunile de instigare la abuz în
serviciu, luare de mitã, trafic de influ-
enþã ºi fals în declaraþii de avere sunt
în legãturã cu scoaterea Vilei Sãbãrel
din Eforie Sud (suprafaþã utilã de 700
mp) din patrimoniul SC Carmen Silva
2000 SA ºi vânzarea la un preþ sub
valoarea de piaþã a terenului aferent
imobilului (386 mp), lucrãri de reno-
vare la acelaºi imobil, cumpãrarea ºi
intabularea acesteia ºi a terenului
aferent pe SC Romlit Spectrum SRL,
“pentru a ascunde beneficiarul real
ºi pentru a evita justificarea resurse-
lor financiare”.

«A solicitat vânzarea activului „Vila
Sãbãrel” din Eforie Sud (achiziþionatã
cu suma de 56.425  euro), prin metoda
negocierii directe ºi cu recunoaºterea
unor investiþii în cuantum de aproxi-
mativ 7.284 euro ce nu fuseserã reali-
zate, cãtre SC Romlit Spectrum SRL –
o societate controlatã de o persoanã
din anturajul sãu, societate pe care a
creditat-o prin intermediul unei rude,
pentru achitarea sus menþionate, fãrã

a declara împrumutul acordat societã-
þii sau cumpãrarea activului prin in-
terpuºi», aratã DNA.

Faptele legate de pretinderea ºi
primirea unor foloase necuvenite au
legãturã cu exercitarea influenþei în
legãturã cu derularea contractului de
vânzare-cumpãrare de energie dintre
SC Hidroelectrica SA ºi o societate
comercialã, susþin anchetatorii. “În
vara anului 2010, în calitate de minis-
tru al Dezvoltãrii Regionale ºi Turis-
mului ºi membru la Guvernului ºi de
persoanã cu funcþie de conducere în
cadrul unui partid politic, având in-
fluenþã asupra factorilor de decizie
din cadrul Ministerului Economiei ºi
ai SC Hidroelectrica SA, a pretins de
la un om de afaceri, prin intermediar,
suma de 5 milioane USD, pentru a
asigura firmei controlate de omul de
afaceri derularea, în continuare, a
contractului bilateral de vânzare –
cumpãrare de energie electricã cu SC
Hidroelectrica SA”, a mai arãtat DNA.

posturi sã fie de 617, faþã de 399 câte sunt în pre-
zent, adicã o persoanã cu pregãtire silvicã pentru o
suprafaþã de 16.403 ha fond forestier.

Cât priveºte salarizarea personalului din cadrul
Gãrzilor forestiere, comisiile de specialitate ale Se-
natului au decis ca salariile de bazã sã se stabileas-
cã la nivelul salariilor de bazã aferente funcþiilor din
cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã,
nu în baza grilei de salarizare propuse de iniþator.

Deºi, în vederea realizãrii atribuþiilor, în condiþii
optime, numãrul de personal din cadrul Gãrzilor
forestiere cu atribuþii de implementare, monitoriza-
re ºi control necesar este de o persoanã cu pregã-
tire silvicã pentru o suprafaþã de 8.000 ha, pentru
reducerea impactului bugetar s-a decis ca numãrul

personalului silvic din cadrul Gãr-
zilor forestiere sã aibã în vedere o
suprafaþã de 12.000 ha, suprafaþa
prevãzutã ca fiind limita maximã,
potrivit Codului silvic.

Iniþiatorul susþine în expunerea
de motive cã în ultimii ani fenome-
nul tãierilor ilegale de masã lemnoa-
sã a luat amploare, pierderea pro-
dusã anual bugetului naþional prin
sustragerile de masã lemnoasã este
estimatã la 1.056.000 mii lei (circa
250 de milioane de euro). „De ase-
menea, cantitatea de masã lemnoa-
sã recoltatã în mod ilegal pune în

pericol siguranþa publicã, în primul rând prin des-
tructurarea arboretelor care nu îºi pot realiza rolul
reglator privind factorii climatici, determinând alu-
necãri de teren, scurgeri masive de pe versanþi,
inundaþii, punerea în pericol a barajelor ºi implicit
a vieþii oamenilor”, aratã documentul citat.

Iniþiatorul precizeazã, totodatã cã problematica
tãierilor ilegale de arbori este una de siguranþã
naþionalã, fãcând obiectul unei analize în cadrul
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii organizat în
data de 09.06.2015, “unde s-a evidenþiat soluþio-
narea în regim de urgenþã a acestei problematici,
inclusiv prin înfiinþarea Gãrzilor Forestiere”.

Expunerea de motive reaminteºte cã „potrivit
Regulamentului UE nr. 995/201 al PE ºi al Consiliu-
lui din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaþiilor
ce revin operatorilor care introduc pe piaþã lemn ºi
produse din lemn, pentru implementarea corespun-
zãtoare a acestuia sunt obligatorii realizarea de
controale, cel puþin o datã la doi ani, la peste 9.000
de operatori economici care introduc pentru prima
datã pe piaþã lemn ºi produse din lemn”, precizând
cã aceste controale nu s-au putut efectua, pânã în
prezent, din cauza personalului insuficient din ca-
drul Comisariatelor de Regim Silvic ºi Cinegetic.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiin-
þarea Gãrzilor forestiere a fost adoptat, în plenul
Senatului, cu 70 de voturi “pentru”, 3 abþineri ºi 1
vot “împotrivã”.

Întrebatã despre acuzaþiile procurorilor DNA potrivit cãrora ar fi cerut 5
milioane de dolari mitã pentru a ajuta un om de afaceri sã cumpere energie
ieftinã de la Hidroelectrica., Elena Udrea a spus cã omul de afaceri la care se
face referire este Bogdan Buzãianu. Ea spune cã nu s-a întâlnit niciodatã cu
Buzãianu, dar cã cunoaºte aceastã ”poveste”, iar pentru aceasta ar trebui sã
rãspundã Ana Maria Topoliceanu.

„Omul de afaceri este Buzãianu. Trec peste faptul cã din 2005 eu ºi Buzãia-
nu suntem în conflict deschis ºi cã din cauza acestei lupte duse de mine cu el
ºi cu Dinu Patriciu a apãrut sintagma «bãieþii deºtepþi din energie». Buzãianu
nu poate spune vreodatã cã s-a întâlnit cu mine. Poate o datã în 2005, deci nu
aveam cum sã îi pretind eu bani. Povestea, în schimb, o cunosc ºi este o
poveste la care va trebui sã rãspundã doamna Ana Maria Topoliceanu. Nu m-
a întrebat nimeni, dacã m-ar fi întrebat procurorii ar fi aflat cum stau lucrurile
cu faptele pe care o descriu”, a afirmat Udrea. Ea a spus cã nu poate da detalii
„la televizor” ºi cã acestea trebuie explicate în faþa unui procuror.

Elena Udrea a mai susþinut cã banii primiþi ca mitã pentru contractul cu
Hidroelectrica ar fi fost folosiþi tot de Ana Maria Topoliceanu. „Doamna To-
policeanu este cea care a folosit aceºti bani, dar lucrurile trebuie sã le spun în
faþa unui procuror. Este o speþã pe care o lãmuream foarte repede dacã mã
întrebau procurorii”, a mai spus Udrea. Referindu-se la acuzaþiile DNA pri-
vind scoaterea din patrimoniul public a unei vile din Eforie ºi vânzarea la preþ
subevaluat, Elena Udrea a spus cã acea licitaþie a fost câºtigatã de „o persoa-
nã foarte apropiatã” Anei Maria Topoliceanu.

Cererea DNA privind ridicarea
imunitãþii pentru urmãrirea penalã,
reþinerea ºi arestarea preventivã a
Elenei Udrea pentru noi fapte a ajuns,
ieri, la Camera Deputaþilor, au decla-
rat pentru Agerpres surse oficiale.
Potrivit acestora, cerea va fi discuta-
tã astãzi, la ora 9,30, în ºedinþa Birou-
lui permanent.
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Am recitit deunãzi o carte in-
titulatã “Florin Mugur – Con-
vorbiri cu Marin Preda” (Ed.
Albatros, 1975), nu grozav pri-
mitã, din câte îmi amintesc, de
critica literarã a vremii, relevantã
însã prin rãbdarea marelui scrii-
tor (venit într-o împrejurare ºi la
Craiova la Clubul ziariºtilor ºi
scriitorilor) de a purta un inter-
viu-maraton cu intervievatorul
sãu, redactor pe atunci la revis-
ta “Argeº”. Un scriitor de þinu-
ta marelui Marin Preda, înzes-
trat cu înaltã ºi calmã înþelepciu-
ne, deloc în bune toane tot tim-
pul, propice comunicãrii, adicã
mãrturisirii de bunã voie a unor
lucruri esenþiale despre sine ºi
ceilalþi, se regãseºte totuºi, aca-
sã, pe strada Doctor Herescu,
în Cotroceni, în constantã pre-
dispoziþie. Pentru nu puþini, sta-

MIRCEA CANÞÃR

Când Marin Preda era mistuitCând Marin Preda era mistuitCând Marin Preda era mistuitCând Marin Preda era mistuitCând Marin Preda era mistuit
de soarta recoltei!de soarta recoltei!de soarta recoltei!de soarta recoltei!de soarta recoltei!

re aproape imposibilã. Ilie Mo-
romete nu este cum s-au obiº-
nuit sã creadã cei care chiar au
citit “Moromeþii”, Marin Preda,
ci exact ceea ce scriitorul nu
putea sã fie. Aºadar, nu o trans-
punere, ci un ideal. Interesant
poate pãrea ºi faptul cã Mihail
Sadoveanu, care nu prea îi su-
porta pe debutanþi, ºi-a exprimat
cu glasul sãu moale ºi uneori în-
þelept nemulþumirea asupra sti-
lului marelui romancier, acuzân-
du-l cã “stâlceºte limba”. ªi
acum o confesiune a lui Marin
Preda: «Am fost odatã, prin
1950, într-un sat de lângã
Buzãu, mã trimisese revista
„Contemporanul”. Era într-o
varã. Am stat acolo cam vreo
lunã ºi am vãzut un seceriº ºi
un treieriº. Îmi aduc aminte
cã satul se numea Cãldãrãºti.

Ei bine, volumul doi din „Mo-
romeþii” are la bazã aceastã
lunã petrecutã acolo (...).
Când am scris „Moromeþii”,
volumul doi, a trebuit sã arãt
aproape tot ce s-a petrecut
pe aria aceea, am trecut în
carte toate întâmplãrile. De
acolo vin». Conºtiinþã vie a epo-
cii sale, Marin Preda, în „Moro-
meþii”, „Imposibila întoarcere”,
„Marele singuratic”, fãrã vreo
mãrturisire specialã, realizeazã
o joncþiune de idei, cu fibra mo-
ralã a lui Liviu Rebreanu (Lau-
dã þãranului român - Discurs de
recepþie la Academia Românã,
29 mai 1940), în sensul cã “nu
vedea bine prezentul þãrani-
lor”. Referirea emoþionalã “la
ploile pe care nu le aºtepta
nimeni (...) nesfârºite, exas-
perante, mai rãu decât baco-

viene, ploi care te fac sã auzi
materia plângând ºi îþi dau
sentimentul cã tot ceea ce noi
oamenii am construit este
atins de umezealã ºi se poate
prãbuºi” exprima o stare nestã-
pânitã de revoltã civicã. Îngrijo-
rarea marelui scriitor, era una
concretã, disperatã, mãrturisitã.
“De ce oamenii care ar trebui
sã culeagã porumbul ºi tot
ceea ce ne dã pãmântul sunt
lãsaþi sã plece nu ºtiu unde:
ca sã producã ce? Ca sã um-
ple artificial oraºele ºi sã stea
la coadã pentru un kilogram
de carne? (...) Au ieºit ºi defi-
niþii ale altor categorii socia-
le: Ce sunt studenþii? Ei bine
(...) studenþii sunt niºte cetã-
þeni pe care þãranii îi ajutã la
strângerea recoltei. Atunci
întreb ºi eu, ce sunt þãranii?”.

Convins cã doar ceea ce a trãit
ºi a cunoscut are valoare pentru
sine, Marin Preda postula: un
scriitor nu poate cunoaºte
decât o singurã viaþã, un sin-
gur destin, destinul unei cla-
se sau categorii sociale mai
restrânse. Încercarea lui de a
afla mai multe, dincolo ceea ce
a trãit ºi ceea ce a cunoscut,
este, cred eu, riscantã. Marin
Preda s-a prãpãdit în 1980. N-a
mai apucat, din pãcate, anii de
dupã 1990. Poate s-ar fi uimit de
tot ceea ce s-a petrecut, cu noi
toþi, într-o þarã în care nici primul-
ministru, ºi nu doar actualul, nu
este prea interesat de soarta re-
coltei, câtã este ea, ºi nici de al-
tele. Cât priveºte þãranii, ei sunt
buni, de datã nu recentã, la vot,
ºi nu în industrie, ca pe vremuri.
Atunci chiar prezintã interes.

În ciuda faptului cã subiectul a
fost unul foarte important, cu atât
mai mult cu cât impozitarea se va
face dupã un nou Cod Fiscal, foar-
te puþini craioveni au participat la
dezbaterea publicã organizatã, ieri,
de Primãria Craiova pe tema taxe-
lor ºi impozitelor. Cei care au par-
ticipat, totuºi, la discuþii au dorit
sã ºtie ce scutiri de la impozite se
fac în acest an ºi cum va fi plãtit
impozitul pe locuinþã. Craioveanul
Marinescu Lili a întrebat dacã im-
pozitul va fi mai mic pentru blocu-
rile reabilitate termic, iar rãspun-
sul a fost cã proprietarilor li se apli-
cã o scutire de 10%, pe o perioadã
de 7 ani, la impozitul pe locuinþã
dacã au fãcut reabilitarea din bu-
get propriu.

Terenul de sub apartament
creºte impozitul cu 16-20 de lei

O problemã interesantã a fost
ridicatã de craioveanul Marian Tri-
fan, preºedintele Asociaþiei Pensi-
onarilor „Mihai Viteazul”. Acesta i-
a întrebat pe reprezentanþii muni-
cipalitãþii la cât se va ridica impo-
zitul pe apartament, dat fiind fap-
tul cã, în acest an, va trebui sã se

Impozite relaxate în 2016Impozite relaxate în 2016Impozite relaxate în 2016Impozite relaxate în 2016Impozite relaxate în 2016
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Autoritãþile locale le dau o veste
bunã ºi una rea craiovenilor în ceea
ce priveºte taxele ºi impozitele. Deºi
se aplicã cote de impozitare mai mari,
stabilite prin actualul Cod Fiscal, atât
persoanele fizice, cât ºi firmele vor fi

taxate, în 2016, mai puþin faþã de anul
în curs. Însã anul 2017 va veni cu o
majorare de 500% a impozitului pe
clãdire în cazul în care proprietarii
nu îºi reabiliteazã faþadele clãdirilor
de patrimoniu.

plãteascã ºi terenul de sub bloc.
Directorul Direcþiei de Taxe ºi Im-
pozite a Primãriei Craiova, Elena
Bonescu, a explicat cã impozitul pe
terenul de sub locuinþã, fie ea ºi
apartament, a fost reintrodus prin
noul Cod Fiscal ºi cã se va calcula
în funcþie de suprafaþa
apartamentului. „Supra-
faþa locuinþei se va în-
mulþi cu valoarea stabili-
tã pentru terenul intravi-
lan. Dar oricum nu va fi
mai mare de 16-20 de lei
pe an pentru un aparta-
ment”, a menþionat direc-
torul de la Taxe.

Se merge pe cotele
minime de impozitare

Aceste sume pentru te-
renul de sub locuinþe sunt
singurele care se adaugã la
impozitul pe locuinþã, au-
toritãþile locale asigurân-
du-i pe craioveni cã noile
cote de impozitare aduse
de actualul Cod Fiscal nu
schimbã datele în ceea ce
priveºte imobilele cu des-
tinaþie de locuinþã. „Nu

cresc taxele ºi impozitele locale faþã
de anul 2015. La categoriile de im-
pozite stabilite prin Codul Fiscal s-
au aplicat cotele minime, chiar
dacã au fost mulþi care s-au spe-
riat la apariþia Codului Fiscal de
faptul cã primãriile pot sã creascã
foarte mult aceste cote, iatã cã în

Craiova nu se întâmplã, am rãmas
pe cota minimã”, a spus primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

Majorare cu 500% a impozitului
pe clãdiri

Începând cu 2017 însã, Primã-
ria Craiova se pregãteºte sã vinã

cu o majorare uriaºã, de 500%, a
impozitului pe locuinþã în cazul
imobilelor nereabilitate. Primarul
Olguþa Vasilescu a explicat cã, deºi
actualul Cod Fiscal prevede acest
lucru, municipalitatea a luat deci-
zia sã îi mai pãsuiascã pe proprie-
tari cu încã un an. „Sunt foarte

multe clãdiri de patri-
moniu care sunt degra-
date, proprietarii nu au
dat atenþie nici mãcar
faþadelor, însã ne-am
gândit sã nu fie o mã-
surã coercitivã ºi sã le
lãsãm la dispoziþie timp
de un an ca sã poatã sã
ºi le reabiliteze singuri,
exact aºa cum s-a în-
tâmplat în centrul
vechi. Asta sperãm sã
se întâmple ºi anul vii-
tor cu celelalte clãdiri
de patrimoniu care se
aflã pe teritoriul muni-
cipiul Craiova”. Pentru
2016, Primãria Craiova
acordã ºi scutire la taxa
de autorizaþie pentru
reabilitarea clãdirilor
vechi.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Poliþiei Dolj anun-
þau în urmã cu aproximativ un an cã,
pe 8 noiembrie, seara, poliþiºti din ca-
drul Biroului Rutier Craiova aflaþi în
serviciul de supraveghere ºi control
al circulaþiei, în comuna Podari, au
oprit pentru verificãri o autoutilitarã
Mercedes Sprinter, la volanul cãreia
a fost identificat Nicuºor Predoaica,
de 46 ani, din Drobeta-Turnu Seve-
rin, judeþul Mehedinþi. La controlul
fãcut în interiorul dubiþei, oamenii
legii au descoperit 19.990 de pache-
te þigãri netimbrate (399.800 þigarete)
marca Marble.

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor ajunºi la faþa
locului au preluat cercetãrile, stabilind
faptul cã þigãrile identificate provin
din contrabandã, iar valoarea acesto-
ra pe piaþã se ridicã la suma de 240.000
lei. Astfel, pe numele celui în cauzã a

Doi bãrbaþi din Strehaia, judeþul Mehedinþi, au fost prinºi
de poliþiºtii din comuna Dobreºti în timp ce încercau sã

cumpere legume de la localnici, cu bani falºi. Oamenii legii le-
au confiscat bancnotele, le-au întocmit dosare penale ºi atrag
atenþia cetãþenilor sã manifeste mai multã atenþie la bancnotele
primite în momentul în care efectueazã operaþiuni comerciale,

mai ales în zonele rurale, pentru a nu fi înºelaþi.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, luni, în jurul orei 11.00,
poliþiºtii din cadrul Postului de Poliþie Dobreºti i-au depistat, pe
un teren agricol de la marginea comunei Dobreºti, pe Ion Radu,
de 59 de ani, ºi Franþ Radu, de 61 de ani, ambii din oraºul Streha-
ia, judeþul Mehedinþi, care intenþionau sã cumpere legume de la
producãtorii agricoli din localitate. În urma controlului efectuat
în autoturismul celor doi bãrbaþi, oamenii legii au descoperit, în
torpedo, 25 bancnote ce pãreau a fi false (3 bancnote din cupiu-
ra de 50 lei, 7 bancnote din cupiura de 100 lei ºi alte 15 bancnote
din cupiura de 200 euro). Bacnotele au fost ridicate în vederea
cercetãrilor, iar în urma examinãrii s-a stabilit cã erau false, fiind
foarte bine realizate, acestea având într-un colþ menþiunea “PEN-
TRU UZ CINEMATOGRAFIC”.

Polþiºtii au întocmit un dosar de cercetare penalã în cauzã
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de punere în circulaþie de
valori falsificate, cercetãrile fiind continuate în vederea stabilirii
situaþiei de fapt. „Pe aceastã cale atragem atenþia cetãþenilor
sã manifeste mai multã atenþie la bancnotele primite în mo-
mentul în care efectueazã operaþiuni comerciale, mai ales în
zonele rurale. În situaþia în care aþi fost victima unei astfel de
înºelãciuni sau aveþi cunoºtinþã de sãvârºirea unei astfel de
fapte vã rugãm sã informaþi imediat cea mai apropiatã unitate
de poliþie sau sã apelaþi numãrul de urgenþã 112”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Luni, 19 octombrie a.c., în jurul orei 13.30, o patrulã din cadrul
Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova, aflatã pe timpul executãrii
unei misiuni de menþinere a ordinii publice, în zona Liceului Teh-
nologic de Transporturi Auto, din municipiul Craiova, a fost
sesizatã, de agentul de pazã al instituþiei de învãþãmânt, despre
faptul cã în incinta liceului a intrat un tânãr care nu face parte din
colectivul ºcolii. Patrula de jandarmerie s-a deplasat în incinta
liceului ºi, în zona terenurilor de sport, a identificat persoana în
cauzã, stabilind cã este  C. Antonio-Banderas, în vârstã de 19
ani, domiciliat în Craiova.

Acesta a fost invitat de jandarmi în punctul de control acces
al ºcolii, unde i s-a solicitat sã prezinte toate obiectele pe care le
are asupra sa. Tânãrul a scos din buzunarul de la pantaloni un
cuþit, tip briceag, cu lungimea totalã de 25 de cm. Acesta a decla-
rat jandarmilor cã a intrat în ºcoalã pentru a o conduce pe sora
sa, apoi a rãmas pe terenul de sport, deoarece urma sã se întâl-
neascã cu un prieten, care trebuia sã-i dea niºte bani. „Cel în
cauzã a fost sancþionat cu amendã în valoare de 800 lei pentru
pãtrunderea fãrã drept într-o instituþie publicã. De asemenea,
tânãrul se face vinovat de comiterea infracþiunii de port fãrã
drept de obiecte periculoase, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de
art. 372, C.P.”, au precizat reprezentanþii GJMb Craiova.
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Un bãrbat de 47 de ani, din Drobeta-
Turnu Severin, reþinut de poliþiºtii doljeni
în urmã cu un an, dupã ce a fost prins, în
comuna Podari, cu aproape 20.000 de pa-
chete de þigãri de contrabandã în maºinã,
a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu

suspendare pentru infracþiuni la regimul
vamal. Sentinþa definitivã a fost pronun-
þatã luni, 19 octombrie a.c., de Curtea
de Apel Craiova, instanþã care a dispus ca
bãrbatul sã achite Finanþelor Publice dol-
jene peste 190.000 lei.
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Creºterea gradului de siguranþã rutierã ºi asigurarea fluenþei
traficului rutier reprezintã principalele obiective ale poliþiºtilor
rutieri din municipiul Craiova. Astfel, în perioada 12–18 octom-
brie a.c., poliþiºtii Biroului Rutier Craiova au organizat, pe toate
arterele de circulaþie din municipiu, ample acþiuni pentru preve-
nirea accidentelor rutiere generate de nerespectarea de cãtre
conducãtorii auto a regimului legal de vitezã, având în vedere
faptul cã viteza excesivã sau neadaptatã reprezintã principala
cauzã ce stã la baza accidentelor grave petrecute în judeþul Dolj.
De asemenea, oamenii legii au pus un accent deosebit ºi pe
verificarea în trafic a autoturismelor înmatriculate în alte state.

În cadrul acþiunilor, poliþiºtii au constatat 445 de abateri de
naturã contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora au aplicat
amenzi ce depãºesc 60.000 lei. Astfel, 204 sancþiuni au fost apli-
cate unor conducãtori auto care au încãlcat regimul legal de
vitezã instituit pe anumite sectoare de drum. Totodatã, poliþiºtii
rutieri au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice 7 permise de conducere ºi au
retras 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul acestor activitãþi, recordurile de vitezã le-a bãtut
Alin M., de 23 de ani, din Craiova în timp ce conducea un auto-
turism Audi, pe Calea Bucureºti, cu viteza de 132 km/h. „Condu-
cãtorul auto a fost sancþionat cu amendã de 945 lei, iar ca mãsu-
rã complementarã poliþiºtii i-au reþinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice pentru 90 de zile”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

fost întocmit un dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de contraban-
dã. În baza probatoriului administrat
de poliþiºtii craioveni, mehedinþeanul
a fost reþinut pentru 24 de ore ºi intro-
dus în arestul IPJ Dolj. De asemenea,
autoutilitara folositã la transportul de
þigarete a fost indisponibilizatã ºi pre-
datã Direcþiei Regionale Vamale Cra-
iova, care urmeazã sã stabileascã ºi
prejudiciul adus bugetului de stat de
cãtre suspect.

O zi mai târziu, pe 9 noiembrie 2014,
bãrbatul a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova cu
propunere de sesizare a judecãtoru-
lui de drepturi ºi libertãþi în vederea
emiterii mandatului de arestare pre-
ventivã pentru o duratã de 30 de zile,
apoi a ajuns în faþa magistraþilor Ju-
decãtoriei Craiova, care i-au emis man-
dat pentru 30 de zile. Mãsura a fost

prelungitã ulterior, bãrbatul fiind pus
în libertate pe 21 ianuarie 2015.

Între timp a fost trimis în judecatã
de procurorii craioveni pentru „colec-
tarea, deþinerea, producerea, transpor-
tul, preluarea, depozitarea, predarea,
desfacerea ºi vânzarea bunurilor sau
a mãrfurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal cunoscând cã aces-
tea provin din contrabandã sau sunt
destinate sãvârºirii acesteia”. Judecã-
toria Craiova a pronunþat sentinþa în
cazul mehedinþeanului pe 8 mai a.c.
Nicuºor Predoaica a fost gãsit vino-
vat ºi condamnat la 1 an ºi 4 luni de
închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 2 ani ºi o
muncã neremuneratã în folosul comu-
nitãþii în cadrul Primãriei Drobeta-Tur-
nu Severin, pe o perioadã de 60 de
zile lucrãtoare. Judecãtorii i-au resti-
tuit autovehiculul cu care transporta-

se þigãrile ºi au admis acþiunea civilã
a ANAF – Direcþia Generalã Regio-
nalã a Finanþelor Publice Craiova obli-
gând inculpatul la plata sumei de
190.054 lei.

Nemulþumiþi de sentinþã, procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, dar ºi reprezentanþii Fi-
nanþelor Publice Dolj (parte civilã) au
formulat apel, care s-a înregistrat pe
26 iunie a.c. pe rolul Curþii de Apel

Doi bãrbaþi din Strehaia, prinºi cu
bani falºi în comuna Dobreºti

Craiova. Luni, 19 octombrie a.c. in-
stanþa de apel a pronunþat sentinþa
definitivã. Judecãtorii Curþii de Apel
Craiova au admis apelul procurorilor
ºi i-au majorat pedeapsa lui Nicuºor
Predoaica la 2 ani de închisoare, însã
tot cu suspendare, suma pe care o
are de achitat rãmânând aceeaºi, însã
cu dobânzi ºi penalitãþi, restul dis-
poziþiilor din sentinþa pronunþatã pe
fond fiind menþinute.

Acþiuni pentru combaterea vitezei excesive:
Craiovean prins cu 132 km/h

pe Calea Bucureºti

L-au prins pe... Banderas
cu cuþitul în curtea ºcolii
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Din anul 2008, proiectul de bur-
se susþine copiii din mediul rural
care nu au posibilitãþi materiale sã
îºi continue studiile la liceu, prin
oferirea de burse ºcolare pentru
acoperirea cheltuielilor de cazare,
masã, transport, alimente, haine
sau cãrþi. Aºadar, pentru al optulea
an consecutiv, KFC ºi Pizza Hut
sprijinã programul World Vision
„Vreau în clasa a noua” printr-o
campanie de strângere de fonduri
desfãºuratã în toate restaurantele
din þarã. Pânã pe 31 octombrie,
oricine poate dona în urnele spe-
cial amenajate din restaurantele
KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut Deli-
very, indiferent de suma donatã ºi
fãrã a fi nevoit sã cumpere ceva.

Ambasadorul proiectului este,
pentru al treilea an consecutiv,
Dani Oþil. Acesta susþine în con-
tinuare campania de strângere de
fonduri, dupã ce anul trecut a scos
la licitaþie prima sa cascã de mo-
tociclist, iar banii au fost donaþi
pentru programul „Vreau în clasa
a noua”. „Am intrat în acest pro-
gram în urmã cu trei ani ºi am
pornit cu mai multe obiective.
Unul dintre ele a fost sã ajut la
strângerea de bani pentru elevii
care nu au posibilitãþi materiale sã
îºi continue studiile la liceu. Al
doilea, sã vãd unde se duc banii.
De când am intrat  în proiect am
vãzut unde se duc, leu cu leu.
Desigur, foarte important este ºi
ca bursierii sa înveþe bine”, a pre-
cizat Dani Oþil.

Cea de-a opta ediþie aCea de-a opta ediþie aCea de-a opta ediþie aCea de-a opta ediþie aCea de-a opta ediþie a
programului „Vprogramului „Vprogramului „Vprogramului „Vprogramului „Vreau în clasareau în clasareau în clasareau în clasareau în clasa
a noua”, lansatã la Craiovaa noua”, lansatã la Craiovaa noua”, lansatã la Craiovaa noua”, lansatã la Craiovaa noua”, lansatã la Craiova
Bursierii doljeni ai campaniei „Vreau în clasa a noua” au participat la lansarea celei de-a opta ediþii

a programului, la Craiova. Evenimentul, organizat la Electroputere Mall, l-a avut ca invitat special pe
Dani Oþil, care, pentru al treilea an consecutiv, este ambasadorul proiectului.

Amfitrionul manifestãrii a fost
directorul Colegiului Tehnic Ener-
getic, prof.  Ionuþ Bistriceanu,-
care a þinut sã precizeze, în des-
chiderea simpozionul: „ªtiu cã, cel
puþin pânã acum, la noi în ºcoalã
nu au fost semnalate cazuri de
consum sau trafic de droguri, dar
asta nu înseamnã cu nu trebuie sã
le prevenim. De aceea, vã rog sã-
i ascultaþi cu atenþie pe cei care vã
vor vorbi ºi sã participaþi la discu-
þii”. La rândul sãu, unul dintre or-

ganizatori, Constantin Chirea,
din partea Asociaþiei „Alianþa In-
ternaþionalã Antidrog” – Secþiunea
Sud-Vest Oltenia, i-a îndemnat pe
elevi sã evite consumul de substan-
þe halucinogene ºi sã þinã cont de
programele derulate în scopul pre-
venirii ºi combaterii acestui flagel.

Dar, cel care a interacþionat cel
mai bine cu sala a fost Gabriel
Albãstroiu, inspector de specia-
litate în cadrul Centrului de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere An-

tidrog Craiova: „Colaborãm cu ori-
ce fel de ONG care luptã împo-
triva drogurilor, dar vã pot spune
cã noi ne axãm pe grupuri
restrânse, cu care putem discuta
mai bine. Chiar dacã, astãzi, sunt
foarte mulþi prezenþi în salã, iar
discuþiile pot fi mai anevoioase, vã
voi ruga sã participaþi la aceste dez-
bateri. Pot spune cã, aºa cum am
observat dupã efectuarea unui stu-
diu pe diverse categorii de vârstã,
consumul începe de la o vârstã
fragedã, undea la 10-12 ani. În
Dolj, s-a constatat cã sunt mai
multe instituþii de învãþãmânt
preuniversitar unde sunt consu-
matori, dar, aºa cum spunea ºi
domnul director, Colegiul Energe-
tic nu se aflã printre ele. Vrea sã
vorbim liber ºi sã spuneþi ce cre-
deþi cã se consumã mai mult ºi de
ce se ajunge în acest punct”.

Elevii au reacþionat ºi au con-

siderat cã marijuana, joint-urile,
canabisul sunt cele mai frecven-
te, iar anturajul, curiozitatea,
greutãþile familiale sau materiale
sunt printre cele mai importante
cauze ale deprinderii obiceiului.

Gabriel Albãstroiu a mai precizat
cã nu s-a eradicat comerþul cu
etnobotanice, iar efectele se vãd
foarte repede, putând conduce la
dependenþã.

CRISTI PÃTRU

Ieri, la Colegiul Tehnic Energetic Craiova a poposit, timp de cel puþin o orã, Caravana
Antidrog. Elevii claselor a IX-a ºi a X-a au participat la o discuþie deschisã privind riscurile

consumului ºi comercializãrii substanþelor psihotrope.

Discuþie liberã despre consumul de droguri

Campanie de strângere
de fonduri pânã la sfârºitul

lunii octombrie
Campania are ca scop susþine-

rea a cel puþin 75 de copii cu posi-
bilitãþi financiare limitate, din zo-
nele rurale ale României, pentru a-
ºi continua studiile la liceu. Dupã
succesul ediþiei din 2014, când a

fost strânsã o sumã-record de
75.000 de euro, Pizza Hut Delive-
ry se alãturã campaniei, oferind
clienþilor posibilitatea sã doneze în
locaþii odatã cu ridicarea comenzi-
lor. În urma campaniei de anul tre-
cut, 93 de copii ºi-au putut conti-
nua studiile la liceu, cu 23 mai mulþi
faþã de obiectivul iniþial. Fiecare
elev din program este susþinut cu

o bursã lunarã de 250 de lei pentru
a putea acoperi cheltuielile specifi-
ce ºcolii.

«Copiii sunt resursa cea mai de
preþ a unei þãri pentru cã ei vor
construi viitorul. ªi cum jumãtate
din copiii României trãiesc în me-
diul rural, unde riscul de sãrãcie
este de ºase ori mai mare decât în
mediul urban, nu putem rãmâne
indiferenþi. Doar unul din patru
copii de la þarã merge la liceu. Cei-
lalþi, din lipsã de resurse financiare
ºi de educaþie în rândul pãrinþilor,

rãmân acasã. Prin programul
„Vreau în clasa a noua” ne asumãm
rolul de a veni în întâmpinarea aces-
tor copii, oferindu-le burse ºcola-
re pe toatã perioada liceului. Sun-
tem foarte recunoscãtori sã-i avem
alãturi de noi în aceastã cãlãtorie
pe prietenii ºi partenerii noºtri din
cadrul companiilor KFC, Pizza Hut
si Pizza Hut Delivery a cãror dã-

ruire ºi implicare ne onoreazã, ne
încurajeazã ºi ne motiveazã sã
mergem mai departe», a declarat
Cristina Moºteanu, director mar-
keting World Vision România.

În varã, toþii bursierii
„Vreau în clasa a noua”

au promovat Bacalaureatul
Copiii susþinuþi prin program trã-

iesc în zone rurale din judeþele Dolj,
Ialomiþa, Vâlcea ºi Vaslui ºi sunt
selectaþi în funcþie de situaþia fi-
nanciarã a familiei, de rezultatele
ºcolare, dar ºi de dorinþa lor de a
merge mai departe cu studiile. În
ultimul an, toþi elevii din clasa a 12-
a din program au promovat exa-
menul de Bacalaureat ºi 35 dintre
aceºtia au devenit studenþi. În to-
tal, 207 copii susþinuþi de World
Vision au urmat o facultate precum
cea de Matematicã, Construcþii de
Maºini, Marketing, Arte Plastice,

Geografie, Drept, Telecomunica-
þii, Finanþe, Bãnci, Medicinã Vete-
rinarã, Medicinã, Asistenþã Socia-
lã sau Academia de Poliþie.

Cristina este elevã în clasa a XI-
a la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”. Se trezeºti în fiecare zi la
ora 5 dimineaþa, face naveta ºi este
unul dintre cei mai buni elevi din
clasã. „Proiectul reprezintã foarte
mult pentru mine. Este vorba de
sprijin moral, financiar ºi cultural.
Spun cultural pentru cã prin acest
program am reuºit sã ajung în lo-
curi foarte frumoase din þarã”,
mãrturiseºte Cristina.

În campania din acest an, prin
intermediul canalelor de social
media, KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut
Delivery propun tuturor fanilor sã
împãrtãºeascã poveºti, amintiri ºi
emoþii din liceu ºi sã transmitã mai
departe mesajul campaniei, folo-
sind hashtag-ul #anideliceu.

RADU ILICEANU



Partidului Popular European deþine cel mai mare grup politic din Par-
lamentul European, având 219 membri din 27 de state membre ale UE.
Cuprinde 78 de partide membre din 40 de state, preºedinþii Comisiei
Europene ºi ai Consiliului European, 11 ºefi de stat ºi de guvern din
interiorul UE ºi 6 din afara Uniunii ºi 14 membri ai Comisiei Europene.
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Cea mai mare familie politicã
europeanã va aborda problemele
legate de migraþie, economie, li-
bera circulaþie a forþei de muncã,
schimbãri climatice, etc. Vor fi de
asemenea discuþii despre partene-
riatul dintre Europa ºi SUA dar ºi
despre relaþia UE-Rusia. Cel mai
important punct al ordinii de zi va
fi, bineînþeles, alegerea conduce-
rii formaþiunii politice. Actualul
preºedinte, francezul Joseph Daul,
candideazã pentru un nou man-

Marian Jean Marinescu:

Timp de douã zile, la Madrid, în
Spania, se va desfãºura Congresul
anual al popularilor europeni. Cei 749
de delegaþi vor alege membrii noului
board PPE, ºi anume preºedintele,
secretarul general, 10 vicepreºedinþi

ºi trezorierul partidului. Gazda Con-
gresului va fi premierul Spaniei, Ma-
riano Rajoy Brey. Congresul PPE are
loc o datã la trei ani, iar ultimul s-a
desfãºurat la Bucureºti, fiind gãzduit
de fostul preºedinte Traian Bãsescu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

dat, la fel ca ºi Anca Boagiu, care
sperã sã îºi reînnoiascã mandatul
de vicepreºedinte PPE. Senatorul
român va fi de altfel singurul can-
didat din România care intrã în
aceastã cursã, lista fiind închisã

de vineri, sãptãmâna trecutã.
“Lista este închisã de vineri.

Anca Boagiu candideazã din
partea României. Este singurul
candidat de altfel. Nu se mai
poate depune nicio altã candi-
daturã. Cred ca înainte de aces-
te candidaturi este foarte impor-
tantã dezbaterea. Este primul
congres statutar, dupã cel de la
Bucureºti. M-am ocupat atunci
personal de acel congres. Între
timp, a mai fost unul, în Irlan-
da, la Dublin, pentru desemna-
rea candidatului PPE la funcþia
de Preºedinte al Comisiei Euro-
pene. Cea mai importantã temã

va fi, bineînþeles, cea legatã de
migraþie, fiind problema care
preocupã toatã Europa ºi nu nu-
mai. Este aºteptatã doamna can-
celar Merkel.  În mod cert va
avea o intervenþie pe acest sub-
iect ºi cred cã vor rezulta câteva
directive pentru viitor”, a preci-
zat europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreºedinte-
le grupului EPP, din cadrul Par-
lamentului European.

Preºedintele va fi ales în prima
zi a Congresului

Deputatul european mai spune
cã se aºteaptã la o prezenþã de
peste 2.000 de participanþi, dele-
gaþia României va fi formatã din
partidele membre al familiei po-
pularilor europeni: PNL, UDMR,
PMP ºi PNÞCD. Totodatã, toþi eu-
roparlamentari români din partea
grupului PPE sunt invitaþi de

drept. „Preºedintele va fi ales în
prima zi a Congresului, adicã, as-
tãzi, iar apoi va propune un can-
didat pentru funcþia de secretar
general. Candidaþii celor 10 posturi
de vicepreºedinte au fost nomi-
nalizaþi de cãtre partidele naþiona-
le membre sau o asociaþie mem-
brã PPE. Astfel, Congresul va or-
ganiza alegeri pentru secretarul
general, vicepreºedinþi ºi trezorier
mâine”, a mai spus Marian Jean
Marinescu. O parte dintre cei care
doresc sã devina vicepreºedinþi ai
PPE nu deþin, la acest moment,
aceastã funcþie. Este vorba des-
pre David McAllister – Germa-
nia , membru al Parlamentului Eu-
ropean, raportorul pe Serbia; Pau-
lo Rangel – Portugalia,   Jyrki
Katainen – Finlanda;  Dara
Murphy – Irlanda; Kinga Gal –
Ungaria ºi Marianne Thyssen –
Belgia.

Partidului Popular European deþine cel mai mare grup politic din Par-
lamentul European, având 219 membri din 27 de state membre ale UE.
Cuprinde 78 de partide membre din 40 de state, preºedinþii Comisiei
Europene ºi ai Consiliului European, 11 ºefi de stat ºi de guvern din
interiorul UE ºi 6 din afara Uniunii ºi 14 membri ai Comisiei Europene.

În cadrul ºedinþei,
s-a prezentat situaþia
politicã a organizaþiei
de tineret din mediul
rural a PNL, precum ºi
o serie de proiecte care
se doresc a fi imple-
mentate în cât mai scurt
timp de cãtre aceastã or-
ganizaþie. Biroul Execu-
tiv al Tineretului Natio-
nal Liberal din Mediul
Rural a luat parte la star-
tul campaniei “Rãdãcini
pentru România”. Îm-
preunã cu colegii din ti-
neretul liberal din toata
þara ºi cu co-preºedintele PNL Alina
Gorghiu au plantat primii stejari, sub
ideea: „Dacã fiecare politician care
cere voturi la alegerile locale sau
parlamentare, indiferent de partid,
planteazã un copac, pânã în 2016,
România va fi mai verde!”.

„Cât de important este sã fim
decisivi în alegerile electorale din
2016, acum fiind timpul pentru o
implicare mult mai activã din par-
tea noastrã, a tinerilor, îndeosebi
în comunitãþile rurale, acolo unde
informaþiile transmise nu sunt cele
mai corecte, iar oamenii au tendinþa
sã fie mult mai influenþaþi de cei
care “vorbesc mai mult”. Pe ei tre-

La finele sãptãmânii trecute, a avut loc la
Sighetul Marmaþiei, ºedinþa Biroului Execu-
tiv Naþional a Tineretului Naþional Liberal
din Mediul Rural.  Condusã de preºedintele
TNL Rural, Filip Botezatu (Sibiu), ºedinþa a

avut ca invitaþi pe liderii TNL – Costel Ale-
xe (Iaºi), copreºedinte al  TNL ºi deputat
PNL , Vlad Vasiu (Sibiu) – copreºedinte exe-
cutiv al TNL, precum ºi Ionuþ Draguþu – co-
preºedinte TNL Braºov.

buie sã îi convingem cã suntem vi-
itorul ºi cã a venit momentul sã re-
dãm României, prin experienþa ºi
calificãrile ce ne recomandã,
schimbarea în bine!”, a subliniat
în cadrul ºedinþei, Costel Alexe, co-
preºedintele TNL.

„Tinerii, uniþi
de un ideal
ºi un crez comun”

Pe de altã parte, Daniel Badea –
secretarul general TNL Rural, a
insistat asupra nevoii de dezvolta-
re precum ºi a importanþei acestei
organizaþii de tineret, care în con-
textul alegerilor locale din anul

2016, trebuie sã identifice, sã pre-
gãteascã ºi sã promoveze o serie
de candidaþi tineri cu care sã þin-
teascã ocuparea poziþiilor de con-
silier local, ºi unde este posibil,  de
primar  în mediul rural. Acesta a
mai subliniat cã tinerii, uniþi de un
ideal ºi un crez comun, cu ocazia
alegerilor prezidenþiale din 2014, au
demonstrat cã sunt o forþã, care
cu siguranþã poate da un suflu nou
în special comunitãþilor rurale din
România. La aceastã ºedinþã jude-
þul a fost reprezentat de Daniel Ba-
dea - secretar general TNL Rural si
Octavian Firu membru în Biroul
Executiv Naþional al TNL Rural.

„În prezent, sistemul informa-
tic eCard2 este utilizat de toate
structurile teritoriale, în aceastã
etapã lucrându-se în paralel cu ve-
chiul sistem, în vederea monitori-
zãrii funcþionalitãþilor.  Cardul Pro-
fesional European 2 asigurã o bazã
de date unicã, fiind un instrument
de lucru inovativ, cu apli-
cabilitate unitarã în ca-
drul tuturor structurilor
Serviciului Public de
Ocupare”, a precizat Mi-
haela Dumitru, manager
de proiect.

Totodatã, prin acest
sistem se realizeazã o in-
teroperabilitate complexã
cu alte baze de date ale
administraþiei publice,
beneficiul sistemelor in-
tegrate prezentând ca-
racter bidirecþional. O
coordonatã este repre-
zentatã de eficientizarea
operaþionalã prin obþine-
rea unei imagini comple-
te asupra câmpului de
desfãºurare a activitãþii,
iar cealaltã de reducere a
costurilor prin alocare in-
teligentã de resurse ºi ex-

Cardul Profesional European 2
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã

furnizeazã, de luna trecutã, sistemul informatic Cardul
Profesional European 2. Toate cele 42 de agenþii judeþe-

ne, inclusiv AJOFM Dolj, dispun de o bazã de date
comunã care va eficientiza munca personalului SPO ºi
agenþilor economici, furnizând servicii personalizate

persoanelor în cãutarea unui loc de muncã.

ploatarea acestora în comun.
Proiectul strategic Cardul Pro-

fesional European 2 – Instrument
inovativ de modernizare ºi eficien-
tizare a activitãþii SPO este derulat
de Agenþia  Naþionalã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã în partene-
riat cu SC Soft Business Union SR.
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Ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, ministrul Sãnã-
tãþii ºi preºedintele Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Con-
sumatorilor au emis Ordinul nr.
724/2013 privind atestatele tra-
diþionale, publicat în Monitorul
Oficial nr. 688/11.11.2013. Prin
acest ordin s-au stabilit condi-
þiile de acordare a atestatelor
tradiþionale. Cum era firesc, s-
a început cu o definire exactã a
sintagmei de produs tradiþional:
„produs alimentar fabricat pe
teritoriul naþional ºi pentru care
se utilizeazã materii prime loca-

le, care nu are în compoziþia lui
aditivi alimentari, care prezintã
o reþetã tradiþionalã, un mod de
producþie ºi/sau de prelucrare
ºi un procedeu tehnologic tra-
diþional ºi care se distinge de
alte produse similare aparþinând
aceleiaºi categorii”. Tot atunci
s-au pus bazele alcãtuirii Regis-
trului naþional al produselor tra-
diþionale. Pentru a figura în
RNPT, produsul tradiþional tre-
buie sã fie fabricat din materii
prime locale, sã prezinte o re-
þetã tradiþionalã specificã locu-
lui de prelucrare, prin care sã
reflecte un tip tradiþional de pro-

La alþii se poate, numai la noi nu!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Prin Ordinul nr. 724/2003 privind
atestarea produselor tradiþionale s-
au pus bazele valorificãrii alimente-
lor fabricate pe teritoriul naþional,
din materii prime locale ºi dupã o re-
þetã tradiþionalã. Poate cea mai im-
portantã cerinþã este aceea de a nu
conþine aditivi alimentari. Este impo-

sibil de admis ca în Dolj, acum un ju-
deþ eminamente agricol, sã nu existe
un singur produs tradiþional atestat,
iar Vâlcea sã aibã 9 produse atesta-
te, Oltul sã certifice prunele uscate
de Leleasca. Sã nu mai vorbim de
Braºov, cu cele 51 de produse tradi-
þionale, deja atestate.

ducþie ºi/sau de prelucrare, sã
aibã în procesul de obþinere ºi
operaþiuni de prelucrare realiza-
te manual ºi sã dovedeascã un
mod de lucru tradiþional.

Pânã ºi cãlugãrii
au produse tradiþionale

certificate
În evidenþele Direcþiei pentru

Agriculturã Dolj nu se mai re-
gãseºte nici un produs tradiþio-
nal atestat. Motivaþia ar fi con-
diþiile complexe pe care trebuie
sã le îndeplineascã un producã-

tor pentru a-ºi atesta marfa.
Pâinea pe vatrã, turtiþele pe va-
trã, colacii prescuri olteneºti,
altãdatã certificate, acum au ie-
ºit de sub incidenþa clasificãrii
de produse tradiþionale. La o
scurtã privire peste Registrul
naþional al produselor tradiþio-
nale, observãm cã judeþul Vâl-
cea are 9 produse atestate tra-
diþional, ce fac parte din cate-
goria carne ºi produse din car-
ne. În Olt, la grupa legume-
fructe, au fost atestate prunele
uscate de Leleasca aparþinând,
culmea, unei P.F.A., Stancu Ni-
coleta Mãdãlina, din satul To-

neºti, comuna Leleasca.
 Dacã privim spre alte judeþ,

precum Braºovul, ne cuprinde
ameþeala: nu mai puþin de 80 de
produse atestate tradiþional! ªi
sunt cuprinse aici, la braºoveni,
alimente din categoriile lapte ºi
produse din lapte, carne ºi pro-
duse din carne, peºte, pâine,
produse de panificaþie ºi patise-
rie, legume-fructe. Mai aproape
de noi, în Argeº, sunt atestate
29 de produse tradiþionale. Mã-
nãstirea Aninoasa din Argeº a
primit recunoaºterea calitãþii
pentru caºcaval afumat mãnãs-
tiresc, telemea de vacã mãnãs-
tireascã, unt de vacã mãnãsti-
resc, prune uscate mãnãstireºti,
sirop de brad, sirop de fructe ºi
must de mere, normal, toate trei,
mãnãstireºti. ªi nu credem cã e
doar mâna harului!

Firme care colindã
þara-n lung ºi lat

Primirea atestatului de produs
tradiþional este un paºaport pen-
tru comercializarea mai mare a
respectivelor produse. Este o
realitate vizibilã la orice mare
sãrbãtoare organizatã fie în ur-
ban, fie în rural. Experienþa ul-
timilor ani ne aratã cã unii pro-
ducãtori români s-au organizat
în adevãrate formaþii culinare ºi
participa la mai toate sãrbãtori-
le din þarã, unde festinul culi-
nar este invocat ºi vânzãrile sunt
pe mãsurã. Sunt declarate creº-
teri ale vânzãrilor cu 25-30%.

Din pãcate pentru noi, cei mai
mulþi dintre aceºtia sunt din
zona transilvanã ºi unul singur
din Argeº. Nimeni din Dolj. Cã
mai întâlnim pe la bâlciurile din
Bãileºti, Pleniþa ºi Calafat pro-
ducãtori locali este adevãrat, dar
ei  nu vând produse propri i
atestate.

Controleazã,
dacã ai pe cine!

Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, prin structurile
teritoriale de inspecþie, Autori-
tatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor, ºi Ministerul
Sãnãtãþii, prin personalul împu-
ternicit, au atribuþii de control
privind îndeplinirea condiþiilor ºi
a criteriilor care au stat la baza

Potrivit datelor MADR, la nivel european, Italia ºi Franþa deþin supre-
maþia cu 296, respectiv 243 de astfel de produse protejate, iar Bulgaria,
þarã care a intrat în UE 2007, odatã cu România, are trei produse recu-
noscute cu denumire de origine protejatã (DOP) ºi 11 cu indicaþie geo-
graficã protejatã (IGP). Conform legislaþiei europene, produsele tradiþio-
nale mai pot obþine protecþie ca specialitate tradiþionalã garantatã (STG).
România deþine un singur produs certificat la nivel european prin indica-
þia geograficã protejatã (IGP), respectiv Magiunul de prune Topoloveni.

acordãrii atestatului de produs
tradiþional. Sec ºi cuprinzãtor!
Numai cã, la Dolj, nu au ce sã
facã gulerele albe. Sunt fãrã ob-
iectul muncii la acest capitol.
Poate ar fi cazul, deºi, numeric,
sunt în inferioritate dezolantã,
ca specialiºtii agricoli sã ia la pas
mãcar vechii producãtori ates-
taþi, dacã nu alþii noi. Cu “Ghi-
dul de bune practice în atesta-
rea produselor tradiþionale” în
mânã, elaborat anul trecut, ºi cu
convingerea cã Doljul nu poate
sã rãmânã coada, consultanþii
agricoli pot aduce o schimbare.
Lãsate aºa cum sunt lucrurile,
nimãnui nu îi este de folos. Dar,
poate cã raportãrile la centru dau
bine, când sunt cosmetizate în
dulcele stil birocratic!
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Dupã ce au trecut prin mai
multe etape intermediare – faze
locale, judeþene ºi naþionale – câº-
tigãtorii au fost cuprinºi în Lotul
Naþional, în vederea participãrii la
Olimpiada Internaþionalã de ªtiin-
þe pentru Juniori. Echipa a fost
compusã, iniþial, din 15 elevi, dar
numai ºase dintre ei trebuia sã fie
selectaþi. Este vorba de cei care
au obþinut rezultate extraordinare
la Fizicã, Biologie ºi Chimie, toate
trei disciplinele fãcând parte din
subiectul, unic, de concurs. Din cei
ºase selecþionaþi, doi sunt elevi ai
Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” Craiova ºi sunt ºi colegi de
clasã: Mãdãlina Stãnãºel ºi
Radu Romanescu.

„Ne mândrim cu ei...”
Succesul de acum este unul

dintr-o serie lungã, despre care nu
se poate spune decât atât: sã nu
se mai termine. „Aceºti doi copii
sunt destinaþi performanþei. Aºtep-
tãrile noastre au fost îndeplinite.
Dacã pe Radu îl ºtiam, fiind elev
în gimnaziu tot la noi, Mãdãlina a
fost una dintre surprizele cele mai
plãcute, ea urmând primele opt
clase la ªcoala Gimnazialã din
comuna Leu. Sunt tineri pe care îi
aºteaptã o carierã de succes. Ne
mândrim cu ei, aºa cum am fã-
cut-o ºi o vom face ºi cu alþi elevi
de-ai noºtri. Mãdãlina face parte
ºi din cei patru tineri selecþionaþi

Doi elevi din Colegiul NaþionalDoi elevi din Colegiul NaþionalDoi elevi din Colegiul NaþionalDoi elevi din Colegiul NaþionalDoi elevi din Colegiul Naþional
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Istoria se schimbã sub ochii noºtri, cel puþin cea
a învãþãmântului românesc. Doi elevi ai Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, îndrumaþi
de pãrinþi ºi profesori, au fãcut posibil acest lucru.
Pentru prima datã, de-a lungul câtorva zeci de ani,
Lotul Naþional al României, care va reprezenta þara
la Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe, în luna de-
cembrie, va avea în componenþã doi elevi, nu nu-
mai din aceeaºi ºcoalã, ci din aceeaºi clasã – de la
unitatea de învãþãmânt amintitã, una de elitã.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

pentru a participa, în primãvarã, la
Olimpiada Internaþionalã de ªtiin-
þe a Uniunii Europene ºi sperãm
sã fie opritã în lot, unul format din
doi membri. La succesul lor au con-
tribuit ºi profesorii ºi familiile, care
le-au acordat tot sprijinul. Ei vor par-
ticipa la stagii de pregãtire la Bu-
cureºti, dar nu-ºi vor neglija nici ce-
lelalte cursuri, pânã la plecarea, la
începutul lunii decembrie, la Dae-
gu, în Coreea de Sud, de unde sunt
convins cã se vor întoarce cu me-
dalii”, a declarat prof. Zamfiricã
Petrescu, director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

Examene de selecþie
foarte dure

Tinerii care au intrat în istorie
au avut ºansa de a fi pregãtiþi de
trei profesori care nu au precupe-
þit nimic pentru a-i îndruma: Ge-
nelia Petrescu, Vasile Roºu ºi
Cornelia Cerãceanu, trei cadre
didactice care le-au îndrumat pa-
ºii ºi altor elevi spre performanþã.
Cornelia Cerãceanu ne-a spus,
în câteva cuvinte, ce înseamnã
munca acestor tineri: „Sunt doi
copii extraordinari, cu care este o
plãcere sã lucrezi. Sunt foarte re-
ceptivi ºi, nu mai este un secret,
foarte deºtepþi. Datoritã rezulta-
telor obþinute de-a lungul timpului,
am reuºit sã ne asigurãm dotarea
necesarã laboratorului de chimie,
ei fiind axaþi pe aceastã disciplinã,

dar, desigur, fiind foarte buni ºi la
celelalte materii, inclusiv matema-
tica, astfel încât lucrãrile practice
le-am efectuat la noi. Vreau sã vã
spun cã aceºti copii au trecut prin
mai multe examene, ca sã fie se-
lecþionaþi în Lotul Naþional, unele
care s-au dovedit mult mai dificile
decât un concurs, fie el ºi interna-
þional. Vor veni în mod sigur cu
medalii din Coreea de Sud”.

O echipã, douã personalitãþi
Cei doi eroi sunt dezinhibaþi,

sunt foarte volubili ºi nu aratã ca
niºte copii care stau numai în sala
de curs sau în laborator. Aratã ca
o adevãratã echipã, dar fiecare
are personalitatea sa. Radu Ro-
manescu are de partea sa expe-
rienþa gimnaziului de la „Buzeºti”
ºi pare cã nu mai existã secrete
pentru el: «ªtiam de mic atmo-
sfera de la „Fraþii Buzeºti”. Sunt

interesat de mic sã descopãr ceva
nou. Am fost încurajat ºi de pã-
rinþi sã merg pe aceastã cale ºi
am avut norocul sã am profesori
foarte buni. Sã ºtiþi cã, pentru
mine, este o plãcere sã merg la
competiþia din Coreea de Sud, de-
oarece am ocazia sã mã întâlnesc
cu colegi de generaþie din alte
þãri. Am înþeles cã anul trecut au
fost reprezentanþi din 32 de state
ale lumii, astfel cã pot învãþa foar-
te multe. Nu m-am hotãrât unde
îmi voi continua studiile universi-
tare, nu voi refuza eventualele
burse din strãinãtate, dar aº dori
sã lucrez în cercetare. Deocam-
datã este devreme sã vorbesc de-
spre viitor, însã rezultatele obþi-
nute la confruntãrile internaþiona-
le pot da i altã perspectivã».

Mãdãlina Stãnãºel este, la
rândul sãu, dezinhibatã, dar spu-
ne cã ºi-a ales deja cariera: «Si-

gur, pentru mine a fost ceva mai
dificil când am venit aici, de la o
ºcoalã din mediul rural, unde am
avut norocul unor profesori foar-
te buni. La „Buzeºti”, cadrele di-
dactice au fost lângã mine ºi mi-
am dat seama cã trebuie sã învãþ
ºi sã îmi desãvârºesc pregãtirea.
Am deja ceva experienþã la olim-
piade, la mai multe discipline, dar
cea de acum, din Coreea de Sud,
este prima de nivel internaþional
ºi sper sã nu fie ultima. ªi pe mine
m-au încurajat pãrinþii, iar sora
mea mai mare, care este mate-
maticianã, m-a ambiþionat ºi mai
mult. Visul meu este sã urmez
cursurile Facultãþii de Medicinã,
nu ºtiu deocamdatã unde, dar nu
voi refuza bursele care mi s-ar
putea oferi în strãinãtate». Doi
copii frumoºi ºi inteligenþi, pentru
care nu prea mai existã foarte
multe secrete ale ºtiinþei…
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Regia spectacolului de operã
„Evgheni Oneghin” este semna-
tã de Eleonora Constantinov, sce-
nografia – de Veaceslav Ocunev,
iar coregrafia – de Anatol Carpu-
hin. Trista poveste de dragoste din-
tre Tatiana ºi Oneghin este spusã
de artiºtii Petru Racoviþã, Angela
Pihut, Ion Timofti, Nadia Stoiano-
va, Iurie Maimescu, Victor No-
viþchi, Anastasia Apreutesii, Lilia-
na Lavric, Boris Materinco ºi Ale-
xei Digore, împreunã cu Orches-
tra ºi Corul Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet Chiºinãu – dirijor
Dumitru Cârciumaru.

Premiera mondialã a operei

Aflat în plinã desfãºurare, Festivalul Internaþional
„Elena Teodorini”, organizat de Opera Românã Craio-
va în perioada 10 octombrie – 15 noiembrie a.c., conti-
nuã cu o reprezentaþie a artiºtilor Teatrului Naþional
de Operã ºi Balet „Maria Bieºu” din Chiºinãu. Este
vorba despre „Evgheni Oneghin”, operã în trei acte a

compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski, pe un libret de
Constantin ªilovski, dupã romanul omonim al lui Ale-
xandr Puºkin, care va fi prezentatã mâine, 22 octom-
brie, ora 19.00. Tot artiºtii de la Chiºinãu vor aduce pe
aceeaºi scenã, pe 12 noiembrie, spectacolul de balet
„Giselle”, de Adolphe Charles Adam.

„Evgheni Oneghin”a avut loc la
Teatrul Mic din Moscova, pe 29
martie 1879, urmând ca 77 de ani
mai târziu sã fie pusã în scenã ºi
la Chiºinãu, la Teatrul Moldove-
nesc de Operã, Balet ºi Dramã
„A.S. Puºkin”. Versiunea curentã
s-a jucat pentru prima oarã pe 2
martie 1985, la Teatrul Academic
de Stat de Operã ºi Balet al RSS
Moldoveneºti.

«Pe parcursul vieþii mele artis-
tice, am avut onoarea sã montez
de trei ori aceastã capodoperã. ªi
întotdeauna cu mare interes des-
copeream nuanþe subtile în ce pri-
veºte eroii, dezvãluind o dramã in-
timã ºi puternicã. În operã nu exis-
tã efecte scenice tradiþionale. In-
terpretarea necesitã o maximã na-
turaleþe, sinceritate ºi simplitate. ªi
în acelaºi timp, necesitã un nivel

ridicat de profesionalism al tineri-
lor interpreþi. Nu s-a folosit nimic
în plus în decorul scenei. Sceno-
graful Veaceslav Ocunev a reuºit
sã redea atmosfera de toamnã, 
timpul preferat al lui Puºkin, tonu-
rile pastelate ce creeazã o imagine
finã de acuarele delicate. Moder-
nitatea regiei nu o înþeleg prin de-
naturarea subiectului, a caractere-
lor personajelor, plasându-i într-un
mediu strãin. Modernitatea regiei
mele la opera „Evgheni Oneghin”,
constã în atitudinea onestã faþã de
drama muzicalã, creatã de genia-
lul compozitor, faþã de elaborarea
detaliatã  a caracteristicilor perso-
najelor,  într-un comportament
veridic ºi logic pentru fiecare din-
tre ele, în circumstanþele date»,
declarã regizorul Eleonora Con-
stantinov, Artist al Poporului.

„Lumea e a mea” / „The World is
Mine”, o dramã despre generaþia 2000,
aduce în prim plan povestea Larisei (Ana
Maria Guran), o adolescentã ca oricare
alta din Constanþa. Larisa vrea multe de
la viaþã: bani, valoare, influenþã, popula-
ritate ºi respect. ªi acum, fiind îndrã-
gostitã, va face totul pentru a le obþine.
„Un film colorat ºi amar, viu ºi strident,
despre revolta inutilã a unei generaþii pen-
tru care notorietatea se mãsoarã în vi-
zualizãri pe Youtube ºi like-uri pe Face-
book”, potrivit recenziilor.

Proiecþie de galã a filmului Proiecþie de galã a filmului Proiecþie de galã a filmului Proiecþie de galã a filmului Proiecþie de galã a filmului „„„„„Lumea e a meaLumea e a meaLumea e a meaLumea e a meaLumea e a mea”””””,,,,,
premiat la TIFF ºi Karlovy Vpremiat la TIFF ºi Karlovy Vpremiat la TIFF ºi Karlovy Vpremiat la TIFF ºi Karlovy Vpremiat la TIFF ºi Karlovy Varyaryaryaryary

«„Lumea e a mea” a pornit ca un sce-
nariu de licenþã al scenaristei Raluca Mã-
nescu, cu care am lucrat la toate scurt-
metrajele de pânã acum. Iniþial, povestea
urmãrea trei adolescente ºi prietenia lor ºi
mi-a plãcut emoþia ºi energia pe care o
dezvoltau personajele ºi situaþiile în care
erau puse fetele. Am crezut cã e necesar
un film despre maturizare în peisajul ro-
mânesc, un film care sã vorbeascã de-
spre adolescenþii de azi fãrã sã îi judece.
Nu am vrut sã fac un film social, unul
care sã descrie o realitate cotidianã ºi sã

rãmânã distant, ci am vrut sã pãtrund cât
se poate de mult în intimitatea acestor fete,
sã le descopãr dorinþele ºi visele, sã le în-
þeleg fiecare decizie», spune regizorul.

Nicolae Tãnase este cunoscut publicu-
lui din România pentru scurtmetrajul
„Blu”, cu care a câºtigat premii impor-
tante la Festivalul Internaþional de Film
Transilvania, 2012, la Best International
Short Film din Portugalia ºi Premiul „Tâ-
nãrã Speranþã” la Gopo. Din distribuþie
fac parte actorii Ana Maria Guran, Oana
Rusu, Ana Vatamanu, Iulia Ciochinã, Flo-
rin Hriþcu, Dan Rãdulescu. Cu excepþia
Iuliei Ciochinã, nominalizatã la Premiile
Gopo pentru rolul din „Drumul Taberei”
(omnibusul „Love Bus”), celelalte tinere
actriþe sunt non-profesioniste ºi se aflã la
prima apariþie pe marele ecran. Echipa este
completatã de producãtorii Tudor Giur-
giu ºi Radu Stancu, producãtorii execu-
tivi Bogdan Crãciun ºi Gabi Suciu. Pe
coloana sonorã a filmului se regãsesc douã
piese ale cunoscutei artiste pop Ruby.

La Colours Cinema din Craiova va avea loc vineri, 23 octombrie, ora 19.00,
spectacolul de galã al filmului „Lumea e a mea” / „The World is Mine”, debu-
tul în lungmetraj al regizorului Nicolae Constantin Tãnase. La eveniment
vor participa actriþele Ana Maria Guran, Ana Vatamanu ºi Oana Rusu. Fil-
mul a avut premiera mondialã la TIFF 2015, unde a ºi câºtigat Premiul de
debut în Zilele Filmului Românesc. Totodatã, a obþinut Menþiunea specialã a
juriului în competiþia East of the West a Festivalului de la Karlovy Vary ºi
Trofeul Anonimul International Independent Film Festival.

Membru de onoare al Academiei Româ-
ne încã din 2001, cunoscut ca fizician ºi
filosof franco-român, Basarab Nicolescu
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este invitat la Craiova, în cadrul proiectului
„Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emo-
þii Manifestate (TRADEM)”, derulat la
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”.
Marþi, 27 octombrie, ora 19.00, în Salonul
Medieval, acad. Basarab Nicolescu va sus-
þine conferinþa „Echilibrul între instincte,
sentimente ºi raþiune în educaþia transdis-
ciplinarã”. Întâlnirea va fi moderatã de
Luiza Mitu.

Basarab Nicolescu s-a nãscut pe 25 mar-
tie 1942, în Ploieºti. Din 1987 este preºe-
dintele fondator al Centrului Internaþional
de Cercetãri ºi Studii Transdisciplinare (CI-
RET). Din 2006 impune cercetarea trans-
disciplinarã în România prin ªcoala Doc-
toralã de la Facultatea de Studii Europene,
Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Na-
poca. Este fondator ºi director al colecþiei
„Transdisciplinaritatea”, Editions du Ro-

cher, Monaco
(1996), membru al
Consiliului Academic
Internaþional al Insti-
tutului Internaþional
pentru Gândirea
Complexã, la Uni-
versidad del Salvador, Buenos Aires, Argen-
tina (1998), preºedinte de onoare al Fun-
daþiei Internaþionale „ªtefan Lupaºcu” pen-
tru ªtiinþã ºi Culturã din Iaºi, fondator ºi
director al Colecþiei „Românii din Paris”,
Editions Oxus, Paris (în 2003), membru fon-
dator al prestigioasei International Society
for Science and Religion (în 2004), mem-
bru al Comitetului Director al Fundaþiei Na-
þionale pentru ªtiinþã ºi Arte (FNSA), fon-
dator ºi co-director al Colecþiei „ªtiinþã ºi
Religie”, Editura „Curtea Veche”, Bucureºti
(în 2006) etc.

„Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emo-
þii Manifestate” (TRADEM) este un pro-
iect care promoveazã relaþia dintre cunoaº-
tere, raþiune ºi emoþii manifestate prin dia-
logul cultural-artistic dintre specialiºti în di-
ferite domenii ºi publicul larg. Întâlnirile au
loc în fiecare lunã în Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian Demetrescu”. Fie-
care întâlnire are câte un moderator ºi câte
un invitat din þarã, care a ajuns la nivel de
performanþã în domeniul în care activea-
zã. Intrarea publicului la evenimentele din
cadrul proiectului este liberã.
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Slovenia s-a declarat ieri „depãºitã” de
fluxul de migranþi care soseºte la frontiera
sa cu Croaþia de sâmbãtã ºi a anunþat cã
vrea sã recurgã la armatã pentru a gestio-
na situaþia. “Fluxul de migranþi din ultimele
trei zile ne depãºeºte toate capacitãþile”, a
anunþat Guvernul într-un comunicat, în
urma unei reuniuni de urgenþã, în noaptea
de luni spre marþi. O lege urmeazã sã fie
prezentatã în Parlament, în vederea extin-
derii - în mod excepþional - a puterilor de
intervenþie a armatei, limitate în prezent la
o asistenþã logisticã. Slovenia - o þarã micã,
de douã milioane de locuitori - a anunþat cã
peste 8.000 de migranþi au pãtruns pe teri-
toriul sãu, dinspre Croaþia, numai luni, mulþi din-
tre ei traversând “frontiera verde”, adicã prin
naturã, ci nu prin puncte de trecere oficiale. Con-
comitent, doar 2.000 de migranþi ºi-au putut con-
tinua drumul, luni, cãtre Austria, potrivit autori-
tãþilor de la Ljubljana, care au acuzat luni autori-
tãþile austriece cã permit intrarea unui numãr li-

Siria: Arabia Sauditã
ar fi propus Rusiei sã renunþe
la susþinerea lui Assad
pentru 300 miliarde de dolari

Arabia Sauditã ar fi propus Ru-
siei sã renunþe la susþinerea preºe-
dintelui sirian Bashar al-Assad în
schimbul unei sume de 300 de mili-
arde de dolari, potrivit unor infor-
maþii apãrute în presa iranianã, in-
formaþii dezminþite însã ieri de Krem-
lin. “Nu este adevãrat. Sunt infor-
maþii false”, a afirmat Dmitri Peskov,
purtãtorul de cuvânt al preºedinte-
lui Vladimir Putin. Într-un articol
consacrat discuþiilor ce au avut loc
la 11 octombrie în staþiunea rusã Soci
între preºedintele Vladimir Putin ºi
ministrul apãrãrii din Arabia Saudi-
tã, prinþul Mohammed ben Salman,
ziarul iranian “Ettelaat” a scris sãp-
tãmâna trecutã cã reprezentantul
saudit ar fi propus Moscovei suma
de 300 de miliarde de dolari ºi alte
investiþii în economia rusã în schim-
bul renunþãrii la susþinerea preºedin-
telui Assad. Acelaºi ziar preciza cã
propunerea sauditã a fost respinsã
de liderul de la Kremlin. La începu-
tul acestei luni, Arabia Sauditã a ce-
rut Rusiei, alãturi de alte state ale
coaliþiei internaþionale ce acþionea-
zã în Siria, sã înceteze operaþiunile
sale militare “împotriva opoziþiei ºi
a populaþiei civile siriene ºi sã se
concentreze asupra eforturilor de a
lupta împotriva Statului Islamic”.
Moscova susþine cã operaþiunile
sale în Siria vizeazã grupãrile tero-
riste, în special Statul Islamic. Însã
SUA, care conduc coaliþia interna-
þionalã ce efectueazã de un an lovi-
turi aeriene împotriva grupãrii jiha-
diste din Siria, acuzã Moscova cã
intevenþia sa are de fapt ca scop
salvarea regimului de la Damasc,
condus de aliatul sãu, preºedintele
Bashar al-Assad.

ONU: Zeci de mii de sirieni fug
de luptele din regiunea Alep

Zeci de mii de sirieni ºi-au pãrãsit
locuinþele de la sud de oraºul Alep,
din nordul Siriei, pentru a scãpa de
ofensiva regimului lansatã sãptã-
mâna trecutã împotriva rebelilor, a
anunþat, ieri, ONU. „Aproximativ
35.000 de persoane au fost strãmu-
tate de la Hader ºi Zerbe, la sud-
vest de oraºul Alep, în urma ofen-
sivei forþelor guvernamentale din
ultimele zile”, a precizat purtãtoa-
rea de cuvânt a Biroului pentru Co-
ordonarea Afacerilor Umanitare
(OCHA), Vanessa Huguenin. Potri-
vit acesteia, mulþi dintre ei s-au re-
fugiat la alte familii sau în locuinþe
improvizate mai la vest în provincia
cu acelaºi nume. “Oamenii au ur-
gent nevoie de hranã, de produse
de bazã ºi de adãpost”, a adãugat
ea. “În plus, agenþiile de ajutor uma-
nitar sunt tot mai îngrijorate de fa-
miliile care trãiesc fãrã acoperiº, în
contextul în care vremea se rãceºte,
în special noaptea”, a mai spus pur-
tãtoarea de cuvânt.  Forþele regimu-
lui au lansat o ofensivã la sud de
oraºul Alep la 17 octombrie, susþi-
nute de raidurile aeriene ruseºti.
Obiectivul lor este de a prelua con-
trolul asupra satelor ºi localitãþilor
situate în apropiere de ruta strate-
gicã Alep-Damasc. Din martie 2011,
conflictul declanºat de reprimarea
manifestaþiilor în favoarea reforme-
lor a cauzat moartea a peste 250.000
de persoane ºi a determinat pleca-
rea a patru milioane de sirieni, care
s-au refugiat în þãrile vecine.  Circa
ºapte milioane de sirieni au fost strã-
mutaþi în propria lor þarã.

Partidul Liberal a câºtigat alegerile parlamen-
tare organizate luni în Canada, marii învinºi fi-
ind conservatorii premierului în exerciþiu Step-
hen Harper. Liberalii canadieni conduºi de Jus-
tin Trudeau, fiul fostului premier canadian Pierre
Trudeau, au câºtigat 184 din cele 338 de man-
date în Camera Comunelor (camera inferioarã
a parlamentului federal), depãºind pragul de 170
de locuri necesar formãrii unei majoritãþi parla-
mentare. În vârstã de 43 de ani, Justin Trudeau
va deveni al doilea cel mai tânãr premier din
istoria Canadei. Membru al parlamentului înce-
pând din 2008, el era creditat cu cele mai mari
ºanse sã-l învingã pe Harper, aflat la conduce-
rea guvernului din 2006. „Canadienii au ales
schimbarea - adevãrata schimbare. Am învins
teama cu speranþa. Am înfrânt cinismul cu
muncã asiduã. Am învins politica negativã, care
învrãjbeºte, cu o viziune pozitivã ce reuneºte
canadienii. Mai presus de orice, am înfrânt ide-
ea potrivit cãreia canadienii trebuie sã se mul-
þumeascã cu mai puþin”, a declarat Justin Tru-
deau la scurt timp dupã anunþarea rezultatelor
de cãtre principalele canale de televiziune cana-
diene, în faþa susþinãtorilor sãi reuniþi la sediul
de campanie al Partidului Liberal, la hotelul Fair-

Ministrul de Externe german,
Frank-Walter Steinmeier, a lan-
sat ieri, în Iordania, un apel cã-
tre israelieni ºi palestinieni “sã
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mitat de migranþi, ceea ce Viena a dezminþit. Poliþia
austriacã a anunþat ieri cã 4.280 de persoane au
sosit luni din Slovenia, adicã mai mult decât du-
blu decât a anunþat Ljubljana. În faþa acestei si-
tuaþii, Guvernul sloven a anunþat ieri cã vrea sã
prezinte, în Parlament, un amendament la legea
apãrãrii, cu scopul de a extinde competenþele ar-

matei cu acest titlu excepþional. “Acest
amendament va permite sã se încredinþe-
le militarilor sarcini suplimentare, în cir-
cumstanþe foarte particulare ºi cu acor-
dul Parlamentului”, se precizeazã în co-
municat. Amendamentul la legea apãrãrii
urma sã fie prezentat în Parlament ieri,
potrivit postului naþional sloven de radio.
Premierul Miro Cerar (centru) dã asigu-
rãri cã “asta nu înseamnã stare de urgen-
þã”. Însã este necesar ca Slovenia sã re-
acþioneze, în contextul în care Croaþia “re-
fuzã sã colaboreze” în vederea gestionãrii
crizei migrãrii, le-a spus el unor jurnaliºti.
“Este iluzoriu sã se aºtepte de la o þarã de

douã milioane de locuitori sã opreascã, gestio-
neze ºi rezolve ceea ce þãri mult mai mari nu au
reuºit sã facã”, subliniazã Guvernul în comuni-
cat. Fluxul de migranþi s-a reorientat cãtre Slo-
venia sâmbãtã, dupã ce Ungaria, principala þarã
de tranzit pânã atunci, ºi-a închis frontiera refu-
giaþilor în noaptea de vineri spre sâmbãtã.

Steinmeier îi îndeamnã pe israelieni
ºi palestinieni „sã nu toarne gaz pe foc”

nu toarne gaz pe foc”, ºi a aver-
tizat faþã de o escaladare “cu
consecinþe incalculabile” a aces-
tui conflict. “Îi chem pe toþi res-

ponsabil i i  sã nu
toarne gaz pe foc ºi
sã acþioneze cu
moderaþie pentru a
ajuta la calmarea
situaþiei. Orice altã
atitudine nu va face
decât sã inflameze
conflictul, cu con-
secinþe incalcula-
bi le” ,  a  declara t
Steinmeier, într-o
conferinþã de presã
comunã cu omolo-
gul sãu iordanian,
Nasser Joudeh, la
Sweimeh (la Marea

Moartã), în marja unei conferin-
þe a Organizaþiei pentru Securi-
tate ºi Cooperare în Europa
(OSCE) pe tema securitãþii co-
mune în regiunea Mediteranei.
Recentele evoluþii au arãtat “cât
este de important acum sã se
încerce un nou start în proce-
sul de pace în Orientul Mijlociu,
pentru a depãºi lipsa de comu-
nicare între israelieni ºi palesti-
nieni”, a adãugat oficialul ger-
man. În discursul sãu din des-
chiderea conferinþei, Frank-Wal-
ter Steinmeier a îndemnat state-
le din Orientul Mijlociu sã con-
struiascã o strategie de securi-
tate comunã, în pofida “prãpas-
tiilor numeroase ºi complexe” ce
se adâncesc între unele dintre
ele, ministrul german evocând

drept exemplu Iranul ºi Arabia
Sauditã. El a subliniat, de ase-
menea, impactul crizelor din
Orientul Mijlociu asupra Euro-
pei, referindu-se în special la
afluxul de migranþi ºi la amenin-
þarea Statului Islamic. “Germa-
nia va primi în acest an în jur de
un milion de refugiaþi, majorita-
tea din Siria”, a indicat Steinme-
ier, insistând însã cã “nici Ger-
mania, nici Europa în ansamblul
sãu nu vor fi în mãsurã sã pri-
meascã un aflux de aceastã am-
ploare în fiecare an”. ªeful di-
plomaþiei germane, care urmea-
zã sã fie primit marþi de regele
Abdallah al II-lea, îºi încheie în
Iordania un turneu în Orientul
Mijlociu care a mai cuprins Ara-
bia Sauditã ºi Iran.

Liberalii au câºtigat alegerile parlamentare din Canada
mount Queen Elizabeth din Montreal. Progra-
mul electoral al liderului liberal canadian s-a axat
pe creºterea impozitelor asupra celor cu veni-
turi ridicate, reducerea fiscalitãþii pentru cana-
dienii din clasa de mijloc ºi angajarea þãrii în
lucrãri de infrastructurã ce s-ar traduce prin
trei ani de deficit bugetar. Pe poziþia a doua în
scrutinul desfãºurat luni în Canada s-au plasat
conservatorii, cu 99 de mandate de deputat con-
firmate. Înfrângerea clarã a Partidului Conser-
vator l-a determinat pe premierul în exerciþiu
Stephen Harper sã-ºi prezinte demisia de
la conducerea formaþiunii. Harper va rã-
mâne însã membru al parlamentului fede-
ral de la Ottawa, întrucât a câºtigat scruti-
nul în circumscripþia sa, potrivit postului
de televiziune canadian CBC. Aflat la Cal-
gary, capitala provinciei Alberta, unde ºi-a
exercitat dreptul de vot, el l-a felicitat pe
Justin Trudeau pentru victoria liberalilor
în scrutinul federal de luni. Noul Partid De-
mocratic (NPD, social-democrat), condus
de Thomas Mulcair, va deþine 44 de man-
date de deputat - mai puþin de jumãtate din
locurile obþinute în 2011- ºi se plaseazã
astfel pe locul al treilea. De regresul NPD

faþã de acum patru ani au beneficiat Blocul din
Quebec (susþinãtor al independenþei regiunii
francofone a Canadei), care va deþine 10 locuri
în Camera Comunelor. În privinþa Verzilor, de-
putata Elizabeth May ºi-a pãstrat postul de de-
putat câºtigat în 2011 în circumscripþia sa din
provincia Columbia Britanicã. Rata prezenþei la
vot la alegerile din 19 octombrie a fost puþin
peste 68% (faþã de 61% la scrutinul de acum
patru ani), numãrul canadienilor cu drept de vot
fiind de circa 25 de milioane.
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Anunþul tãu!
SC SYKTEX SRL anunþã

publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul “CONSTRUIRE ATELIER
CONFECÞII TEXTILE”,  propus
a fi amplasat în Com. Podari,
sat Balta Verde, str. Rovine nr.
27, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediu-
lui la sediul APM Dolj-CRAIO-
VA, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul SC SYKTEX SRL în
sat Podari, comuna Podari,
strada Progresului, nr. 74, ju-
deþul Dolj, în zilele de DOLJ  în
zilele de  L-J, între orele 9-14 si
V între orele 9-11. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM
Dolj-CRAIOVA, strada Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251/419 035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.

Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament
cu trei camere, de-
comandat, zona
Ramada. Preþ
70.000 de euro ne-
gociabil. Telefon:
0769/477.662.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, strada Unirii nr. 19, Craiova
 tel . 0251 408.215, fax 0251 408.239,

intenioneazã sã solicite de la

ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU

aviz de amplasament pentru  realizarea lucrãrilor privind
,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) Obedin – Mihãiþa

– Potmeltu – Cotofenii din Dos – Scaiesti – Valea lui Patru –
Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordãchesti – Piria – Lim. Jud.

Mehedinþi, km 0+000 – km 43+226” amplasat în judeþul Dolj.

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

   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de amplasament sau doresc  sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri,  pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã :

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, str. Unirii nr. 19, Craiova, tel:
0251 408.215  sau  se pot adresa  la sediile  consiliilor  locale: Breasta,
Coþofenii din Dos, Scaieºti, Argetoaia.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefom: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþio-
nalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HO-
RATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobila-
te, Beci tip Cramã.
Profit substanþial. Te-
lefon: 0786/193.499.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.

Vând casã zona Ho-
ria. Telefon: 0766/
617.885.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogo-
ºeºti - Goieºti. Tele-
fon: 0760/024.474;
0351/460.839.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie,
3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.

Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ,
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. ªimni-
cu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Tele-
fon: 0766/292.953.

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

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, benzi-
nã ºi GPL. Telefon:
0755/010.320.

Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/ 687.430.

Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând ladã frigorificã cu
5 sertare Arctic. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Elec-
tostar, piese Dacia
noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstra-
re armament, calcu-
lator instruire copii,
douã roþi 155/13, te-
lescoape Tico spate,
piei bovinã, prelucra-
te - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foar-
te ieftin maºinã de
spãlat marca ARDO,
aproape nouã, cu
garanþie. Telefon:
0748/468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon: 0764/802.230.

Vând pãdure 5000
mp (1 pogon). Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de
teracotã verde, ne-
montatã, TV color
102 cm, polizor 2500
Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior han-
dicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Sineasca,
groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
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Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ul-
tracentral. Telefon:
0763/980.248.
Inchiriez garsonierã
mobilatã, zona Sim-
plon. Telefon: 0751/
192.568
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.

Primesc în gazdã la
bloc Calea Bucu-
rerºti 1 sau 2 fete.
Telefon: 0762/
850.986.
Mobilat, douã ca-
mere – zona: Victor
Papilian. Telefon:
0723/737.611.
Urgent primesc în
gazdã la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon:
0762/850.986.
Primesc fete în gaz-
dã la bloc lângã Me-
dicina Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez apartament
2 camere decoman-
date, Craioviþa Nouã-
Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Închiriez apartament
2 camere mobilat -
lux, zona Lãpuº. Te-
lefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumã-
tor fãrã obligaþii, do-
resc doamnã since-
rã, modestã, fãrã
obligaþii. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0351/
181.202.
Vãduv, pensionar, fi-
zic plãcut 179/85, 61
ani, doresc doamnã
vârstã apropiatã plã-
cutã fãrã vicii. Tele-
fon: 0720/0582.934.
Pensionar caut pen-
sionarã pentru con-
vieþuire. Telefon:
0762/728.493.

Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuin-
þã 1,65- 70/80, plãcu-
tã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

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

Echipele masculinã ºi femi-
ninã de volei ale Sport Club
Municipal Craiova vor fi pre-
zente astãzi, de la ora 11:30,
la Colegiul Naþional “Nicolae
Titulescu”, acþiunea având ca
scop promovarea jocurilor de
campionat pe care le vor sus-
þine, sâmbãtã, în Sala Poliva-
lentã.

Fãrã vreun punct dupã pri-
mele douã runde scurse din Di-
vizia A1, fetele pregãtite de Ale-
xandru Cosma vor evolua de la
ora 12:45 în companiei fostei
multiple campioane ªtiinþa Ba-
cãu,  în t imp ce,  de la ora

Astãzi, ora 21:45

GRUPA A: Malmo FF
(0p) – ªahtior Doneþk (0p),
Paris SG (6p) – Real Madrid
(6p).

GRUPA B: ÞSKA Mosco-
va (3p) – Manchester Utd
(3p), Wolfsburg (3p) – PSV
Eindhoven (3p).

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

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

Echipele de volei ºi cea de baschet se întâlnesc
cu elevii de la “Titulescu” ºi “Carol I”

14:45, bãieþii lui Dan Pascu vor
debuta în noul sezon contra ri-
valei Dinamo Bucureºti.

Tot astãzi, dar de la 12:30,
ºi baschetbaliºtii se vor afla în
mijlocul elevilor craioveni. Ju-
cãtorii lui Oliver Popovic se vor
afla la Colegiul Naþional “Carol
I” pentru a promova partida cu
Steaua Bucureºti, programatã
sâmbãtã, de asemenea la Poli-
valentã, cu începere de la ora
19:55.

Alb-albaºtrii au pornit ca din
puºcã în Liga Naþionalã, înre-
gistrând punctaj maxim la ca-
pãtul a trei etape.

Asearã dupã închiderea
ediþiei

GRUPA E: BATE Borisov
(3p) – FC Barcelona (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).

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A 3-A

Devenitã principala favoritã la la
câºtigarea Turneului Campioanelor,
din Singapore, dupã forfait-ul lide-
rului mondial Serena Williams, Si-
mona Halep (locul 2 WTA) s-a de-
clarat încântatã sã participe din nou
la aceastã competiþie ºi a menþio-
nat cã îi apteaptã pe fanii sãi sã o
susþinã.

„Bunã, sunt Simona Halep. Sunt
încântatã cã mã aflu din nou aici pen-
tru Turneul Campioanelor ºi sper sã
fac câteva meciuri bune. Vã aºtept
sã mã susþineþi. Mulþumesc”, a spus
Halep într-un filmuleþ postat pe
Twitter de WTA.

WTA a notat cã Halep este prima
jucãtoare care a ajuns în Singapore.

Alte cinci jucãtoare au obþinut
deja calificarea pentru turneul de

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Trofeul Berlus-

coni: AC Milan – Inter.
DIGI SPORT 2
11:00 – TENIS (M) – Kremlin Cup,

la Moscova, în Rusia / 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – Dinamo / 19:45 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: THW Kiel –
NK Celje.

DIGI SPORT 3
19:45 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Steaua CSM Eximbank – Trabzonspor.
DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-

lor: Paris SG – Real Madrid.
DOLCE SPORT 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Viena, în Austria / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Manchester City –
Sevilla.

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

lor: ÞSKA Moscova – Manchester
United.

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

lor: Juventus – Monchengladbach.
EUROSPORT
13:00, 19:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Luxembourg-Ville, Luxem-
burg / 1:40 – FOTBAL – Cupa Mon-
dialã Under 17, în Chile: Argentina -
Germania.

EUROSPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Banvit Bandirma – Unics Kazan / 22:30
– CICLISM PE PISTÃ – La Londra, în
Regatul Unit: ziua a 4-a / 2:00 – FOT-
BAL – Cupa Mondialã Under 17, în
Chile: Ecuador – Mali.

France Football a anunþat cei 23 de ju-
cãtori nominalizaþi la Balonul de Aur, tro-
feu ce va fi decernat în 11 ianuarie 2016,
la Zurich.

Aceºtia au fost stabiliþi de membri ai Co-
misiei de Fotbal din cadrul FIFA ºi un grup
de experþi ai France Football.

Lista celor 23 este urmãtoarea: Sergio
Agüero (Argentina/Man. City), Gareth Bale
(Þara Galilor/Real Madrid), Karim Benze-

Halep, prima jucãtoare ajunsã în Singapore: „Sunt încântatã
cã mã aflu din nou aici, vã aºtept sã mã susþineþi”

Se cunosc jucãtorii nominalizaþi la Balonul de Aur
ma (Franþa/Real Madrid), Cristiano Ronal-
do (Portugalia/Real Madrid), Kevin De
Bruyne (Belgia/Man. City), Eden Hazard
(Belgia/Chelsea), Zlatan Ibrahimovici (Su-
edia/PSG), Andres Iniesta (Spania/Barce-
lona), Toni Kroos (Germania/Real Ma-
drid), Robert Lewandowski (Polonia/Ba-
yern Munchen), Javier Mascherano (Ar-
gentina/Barcelona), Lionel Messi (Argen-
tina/Barcelona), Thomas Müller (Germa-

nia/Bayern Munchen), Manuel Neuer (Ger-
mania/Bayern Munchen), Neymar (Brazi-
lia/Barcelona), Paul Pogba (Franþa/Juven-
tus), Ivan Rakitici (Croaþia/Barcelona),
Arjen Robben (Olanda/Bayern Munchen),
James Rodríguez (Columbia/Real Madrid),
Alexis Sanchez (Chile/Arsenal), Luis Sua-
rez (Uruguay/Barcelona), Yaya Toure
(Coasta de Fildeº/Man. City), Arturo Vi-
dal (Chile/Bayern Munchen).

Cristiano Ronaldo ºi Lionel Messi sunt
ºi cu aceastã ocazie marii favoriþi, ei tri-
umfând de altfel în precedentele ºapte oca-
zii: Ronaldo (2008, 2013, 2014), Messi
(2009, 2010, 2011, 2012).

Iatã ºi lista celor nominalizaþi la an-
trenorul anului 2015: Massimiliano Al-
legri (Italia/Juventus Torino), Carlo An-
celotti (Italia/Real Madrid), Laurent Blanc
(Franþa/PSG), Unai Emery (Spania/FC
Sevilla), Pep Guardiola (Spania/Bayern
Munchen), Luis Enrique Martínez (Spa-
nia/FC Barcelona), Jose Mourinho (Portu-
galia/Chelsea), Jorge Sampaoli (Argenti-
na/Chile), Diego Simeone (Argentina/
Atletico Madrid), Arsene Wenger (Fran-
þa/Arsenal).

Anul trecut s-a impus Joachim Loew,
selecþionerul Germaniei, campion mondial
cu naþionala þãrii sale în Brazilia 2014.

la Singapore: Garbine Muguruza
(Spania), Maria ªarapova (Rusia),
Agnieszka Radwanska (Polonia),
Petra Kvitova (Cehia) ºi Angelique
Kerber (Germania). Ocupantele ul-
timelor douã poziþii vor fi stabilite
în aceastã sãptãmânã, când au loc
turneele de la Moscova ºi Luxem-
burg. Se bat pentru acest deziderat
Lucie Safarova (Cehia), Flavia Pen-
netta (Italia), Timea Bacsinszky (El-
veþia), Carla Suarez Navarro (Spa-
nia) ºi Karolina Pliskova (Cehia).

Turneul Campioanelor se va des-
fãºura în perioada 25 octombrie -
1 noiembrie.

Anul trecut, Simona Halep a
juns pânã în ultimul act, unde a
fost învinsã de  Serena Williams,
scor 3-6, 0-6.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 14 9 3 2 25-16 30
2. Viitorul 14 7 5 2 23-12 26
3. Steaua 14 7 5 2 17-9 26
4. Pandurii 14 7 5 2 18-12 26
5. Dinamo 14 6 6 2 17-10 24
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 14 5 5 4 18-14 14
10. ACS Poli 14 3 5 6 10-18 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
Pandurii – ACS Poli 3-1
Au marcat: Sãpunaru 3, Hora 8, 35 / Goga 44.
CFR Cluj – Viitorul 1-2
Au marcat: C. Lopez 64 / Chiþu 56, Benzar 67.

FRF a anunþat cã nu mai puþin
de 9 dintre cele 14 echipe din Liga
I riscã depunctarea dacã nu-ºi
achitã datoriile pânã sfârºitul
acestei luni. Printre cele cinci clu-
buri care nu au astfel de proble-
me se numãrã ºi Universitatea
Craiova, celelalte patru fiind: Stea-

Cel mai bun jucãtor al Universitãþii Craiova din acest sezon, Alexandru
Mateiu, este dorit de Steaua. În condiþiile în care Breeveld ºi Tahar nu s-au
ridicat la nivelul aºteptãrilor, jucãtorul de 26 de ani al ªtiinþei ar reprezenta o
soluþie idealã pentru postul de mijlocaº defensiv în viziunea lui Mirel Rãdoi.
Nu este prima datã când Steaua se intereseazã de serviciile lui Mateiu. Mijlo-
caºul a mai fost dorit în Ghencea pe vremea când juca la FC Braºov, dar
Universitatea l-a acontat încã de când echipa din Bãnie se afla în liga secun-
dã. Mateiu are ºi o selecþie la echipa naþionalã, fiind convocat pentru partida
amicalã cu Albania din 2014. 700.000 de euro este cota de piaþã a lui Mateiu,
conform transfermarkt. Mateiu are media 7, cea mai bunã dintre alb-albaºtri în
evaluarea dupã fiecare meci din Cuvântul Libertãþii. El a marcat un gol în acest
campionat ºi cu excepþia ultimelor 5 minute ale partidei de la Botoºani, când a
fost înlocuit, a fost folosit pe toatã durata meciurilor ªtiinþei.  Mateiu a decla-
rat cã nu intenþioneazã sã plece din Bãnie: „Mai am aproape patru ani de
contract, nu mã tenteazã sã plec de la Craiova în campionatul intern, mai ales
cã nu am câºtigat nimic aici pânã acum”.

Mateiu, dorit de SteauaMateiu, dorit de SteauaMateiu, dorit de SteauaMateiu, dorit de SteauaMateiu, dorit de Steaua

Printre cele 5 cluburi care nu au datorii se aflã ºi Universitatea Craiova
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ua, ACS Poli, FC Voluntari ºi
CSMS Iaºi.  Directorul Adminis-
tratiei de Licenþiere din cadrul
FRF, Viorel Duru, a precizat cã la
30 iunie cluburile trebuie sã ra-
porteze situaþia datoriilor. Dacã
acestea nu au datorii nu se vor
mai afla în procedura de monito-

rizare financiarã pentru sezonul
aflat în desfãºurare. Dacã clubu-
rile au datorii, acestea trebuie sã
facã dovada pânã la data de 30 sep-
tembrie, respectiv pânã la data de
31 octombrie, cã au achitat toate
datoriile înregistrate la data de re-
ferinþã 30 iunie. Se evalueazã lip-
sa datoriilor cãtre alte cluburi din
activitatea de transfer a jucãtori-
lor ºi lipsa datoriile cãtre angajaþii
clubului. Nouã cluburi dintre cele
paisprezece care participã în Liga
I au raportat datorii la 30 iunie.
Sancþiunea maximã este deducerea
a câte trei puncte din clasamentul
sezonului aflat în desfãºurare.
Dacã pânã la 30 septembrie nu
sunt achitate toate datoriile, clu-
burile respective vor fi sancþiona-
te cu deducerea a câte un punct
pentru fiecare categorie de dato-

rii. Dacã nici pânã la 31 octombrie
nu sunt achitate toate datoriile,
cluburile respective vor fi sancþi-
onate cu deducerea a încã douã
puncte pentru fiecare categorie de
datorii. Situaþia cluburilor care nu
au achitat toate datoriile pânã la
data de 30 septembrie, respectiv
pânã la data de 31 octombrie, va fi
cunoscutã la încheierea procesu-

lui de evaluare a documentaþiilor
financiare prezentate de aceste
nouã cluburi. Propunerile de sanc-
þionare vor fi transmise, de mana-
gerul de licenþiere cãtre Comisia de
Disciplinã ºi Eticã a FRF, la data
de 15 noiembrie 2015. Petrolul ºi
CFR Cluj au început ºi actualul se-
zon cu ºase puncte în minus, din
cauza datoriilor din sezonul trecut.


