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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Învãþ franceza, Popescule,
vreau sã plec sã cerºesc la
Paris.
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pentru Bashar al-Assadpentru Bashar al-Assadpentru Bashar al-Assadpentru Bashar al-Assadpentru Bashar al-Assad

Vizita secretã a preºedintelui sirian, Bashar al-Assad, la Moscova, prima de la debutul crizei
în 2012, fãrã anunþarea presei, chiar a celor mai loiale canale de televiziune, ºi discuþiile purta-
te cu omologul sãu rus, Vladimir Putin, anturat de ministrul apãrãrii Serghei ªoigu, premierul
Dmitri Medvedev ºi Nicolai Patruºev secretarul comitetului de securitate naþionalã, au o sim-

bolisticã a lor, nu uºor de decriptat.

ªeful Ocolului Silvic Filiaºi ºi doi foºti angajaþi de la
aceeaºi unitate sunt cercetaþi de poliþiºtii doljeni pentru
delapidare, fiind suspectaþi cã au vândut material lem-
nos din gestiune ºi ºi-au însuºit, astfel, aproximativ
100.000 lei. Oamenii le-au gãsit la locuinþe, în urma des-
cinderilor fãcute marþi, material lemnos pentru care nu
aveau nici un fel de documente, ºi continuã cercetãrile
în cauzã cu cei trei în stare de libertate.
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Secþia de Istorie-Arheologie
a Muzeului Olteniei va fi una dintre
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Un pod din sticlã peste sãpãturi arheologice, machete ale
bãilor publice romane ori ale unor fortificaþii din Oltenia,
amenajarea unei arene pentru gladiatori ºi a unei basilici
creºtine cu interior din cãrãmizi, coloane ºi lumini difuze,
toate însoþite de panouri explicative, sunt numai câteva dintre
obiectivele care îi vor fascina pe vizitatori.
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Ludovic Orban a
fost votat în funcþia
de vicepreºedinte
al Camerei
Deputaþi lor

Deputatul PNL Ludo-
vic Orban a fost votat,
ieri, de plenul Camerei
Deputaþilor, în funcþia
de vicepreºedinte al
forului, el urmându-i
astfel deputatului liberal
Dan Motreanu, care a
demisionat din conduce-
rea Camerei Deputaþilor.
Ludovic Orban a fost
validat în aceastã func-
þie cu 210 voturi “pen-
tru” ºi 34 “împotrivã”.
Orban a fost propus de
PNL pentru a-l înlocui
pe Dan Motreanu, aces-
ta demisionând cu 1
octombrie din funcþia de
vicepreºedinte al Came-
rei, dupã ce a fost trimis
în judecatã pentru spã-
lare de bani, în dosarul
finanþãrii campaniei
electorale din 2008.
Ludovic Orban primeºte
funcþia dupã ce, la
începutul sesiunii parla-
mentare, a pierdut
competiþia internã pen-
tru un nou mandat de
lider al grupului PNL, în
favoarea lui Eugen
Nicolãescu, la o diferen-
þã de un singur vot.

Fostul general Victor Athana-
sie Stãnculescu a declarat, mier-
curi, cã procurorii nu i-au adus la
cunoºtinþã cã este cercetat pen-
tru infracþiuni contra umanitãþii în
dosarul Mineriadei, ci doar cã s-a
redeschis urmãrirea penalã în ca-

Dosarul Mineriadei: Ion Iliescu, urmãritDosarul Mineriadei: Ion Iliescu, urmãritDosarul Mineriadei: Ion Iliescu, urmãritDosarul Mineriadei: Ion Iliescu, urmãritDosarul Mineriadei: Ion Iliescu, urmãrit
penal pentru infracþiuni contra umanitãþipenal pentru infracþiuni contra umanitãþipenal pentru infracþiuni contra umanitãþipenal pentru infracþiuni contra umanitãþipenal pentru infracþiuni contra umanitãþi

Fostul preºedinte Ion Iliescu este urmãrit penal în
dosarul mineriadei din iunie 1990, pentru infracþiuni contra
umanitãþii, respectiv reprimarea violentã a manifestaþiei

din Piaþa Univeristãþii, soldatã cu decesul a patru persoane
ºi rãnirea prin împuºcare a altor trei, precum ºi vãtãmarea

corporalã ºi lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de
persoane, au declarat oficiali din Parchetul ICCJ.

În acest dosar, prin ordonanþa
din 16 octombrie 2015, procuro-
rii militari au dispus schimbarea
încadrãrii juridice ºi efectuarea în
continuare a urmãririi penale sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii con-
tra umanitãþii, prevãzutã de arti-
colul 439 alineatul 1 literele a, g ºi
j din Codul penal, constând în re-
primarea violentã a manifestaþiei
din Piaþa Universitãþii, din dimi-
neaþa zilei de  13 iunie 1990, sol-
datã cu decesul a patru persoane
ºi rãnirea prin împuºcare a altor
trei, precum ºi vãtãmarea corpo-
ralã ºi lipsirea de libertate a apro-
ximativ 1.000 de persoane în zi-
lele de 14 ºi 15 iunie 1990, ca ur-
mare a atacului violent declanºat
de cãtre muncitori din unele cen-

tre industriale ºi bazine carboni-
fere din þarã, a precizat PICCJ.

Generalul (r) Dan Voinea spunea
cã fostul preºedinte Ion Iliescu ”nu
are cum sã nu fie condamnat” pe
probele care existã în dosarul mi-
neriadei, acesta fiind „implicat
personal în actul de represiune din
14-15 iunie, el a dat ordine în
acest sens”. ”Preºedintele Iliescu
s-a implicat personal în actul de
represiune din 14-15 iunie, el a dat
ordine în acest sens. Înainte de
aceasta a avut loc o întâlnire de tai-
nã undeva la Scroviºtea, la care a
participat ministrul de interne Chi-
þac, ºeful poliþiei de atunci, genera-
lul Diamandescu, Petre Roman, Ion
Iliescu ºi au stabilit în concret cum
trebuie atacaþi manifestanþii din Piaþa

Universitãþii. S-a fãcut chiar o sche-
mã, ea este la dosar. E scrisã de
mânã ºi acolo erau trecute atribuþii
pentru fiecare ministru ce avea de
fãcut. Ministrul Transporturilor
pentru aducerea în Bucureºti a mi-
nerilor, a muncitorilor, cã nu au ve-
nit doar mineri. Atunci s-a decis,

nu doar venirea minerilor pentru cã
au venit ºi muncitori”, a declarat
Dan Voinea.

Fostul director al SRI Virgil
Mãgureanu a ajuns ºi el, miercuri
dimineaþã, la Parchetul instanþei
supreme, pentru a fi audiat în do-
sarul mineriadei din iunie 1990.

Marian Munteanu, fostul lider al studenþilor
în timpul Mineriadei din 1990, bãtut ºi arestat
în timpul acelor evenimente, spune despre în-
ceperea urmãririi penale împotriva unor foºti
demnitari, între care Ion Iliescu, cã o astfel de
decizie i se pare normalã ºi reprezintã ”doar
începutul”. Marian Munteanu spune cã nu poa-
te fi vorba, în mod cert, doar de incriminarea
unei singure persoane în dosarul Mineriadei,
pentru cã a fost vorba despre ”o acþiune or-

Marian Munteanu despre începerea urmãrii penale
împotriva lui Iliescu: Cred cã este doar începutul

ganizatã la nivelul conducerii statului ºi a Gu-
vernului”. ”Mi se pare ceva normal, nu mã
surprinde acestã ipotezã judiciarã lansatã de
anchetatori (începerea urmãririi penale împo-
triva lui Ion Iliescu -n.r.). Bãnuiesc cã anche-
ta are o mulþime de multe alte aspecte, care
urmeazã sã fie aflate pe parcursul derulãrii ei.
O acþiune ca cea din 1990, care a angajat forþe
enorme la nivelul statului român, va scoate la
luminã un numãr semnificativ de persoane care

au avut poziþii de decizie ºi care au organizat
ºi derulat acele activitãþi cu urmãri nefericite
pentru þara noastrã ºi pentru cetãþenii ei. Cred
cã este doar începutul. Nu poate fi vorba în
mod cert doar de incrimarea unei persoane sau
a douã. Acolo a fost o actiune organizatã la
nivelul conducerii statului ºi a Guvernului.
Aºtept ºi eu clarificarea faptelor din punct de
vedere juridic”, a declarat, miercuri, Marian
Munteanu.

Victor Athanasie Stãnculescu, la Parchet:
Am fost citat în calitate de suspect

Fostul general Victor Athanasie Stãnculescu a mers, ieri
dupã-amiazã, la Parchetul instanþei supreme, el declarând,

la intrare, cã a fost citat în calitate de supect în dosarul
Mineriadei ºi cã urmeazã sã afle ce anume vor sã îi aducã la
cunoºtinþã procurorii. La ieºire, fostul general a declarat cã

procurorii nu i-au adus la cunoºtinþã cã este cercetat.

uzã, reafirmând cã în 13 iunie
1990 el era plecat din þarã. “Mi s-
a adus la cunoºtinþã cã s-a des-
chis din nou urmãrirea penalã. Nu
mi s-a adus la cunoºtinþã cã sunt
cercetat pentru infracþiuni contra
umanitãþii, ci doar cã s-a redes-

chis dosarul”, a spus Victor At-
hanasie Stãnculescu, la plecarea
de la Parchetul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie.

Fostul general Victor Athanasie
Stãnculescu a fost întrebat de jur-
naliºti dacã ºtie cine a chemat mi-
nerii, cine a tras în protestatari ºi
ce implicare a avut în 13-15 iunie
1990, la toate întrebãrile el spunân-
d: ”Nu cunosc. Nu am intervenit
în niciun fel”. Întrebat dacã, din
punctul sãu de vedere, se poate
face dreptate dupã 25 de ani, Vic-
tor Athanasie Stãnculescu a rãs-
puns: ”Trãim în România. Se poa-
te orice”. Avocatul lui Stãnculescu
a spus cã pe numele clientului sãu
nu s-a început urmãrirea penalã,
ci doar i s-a comunicat cã ancheta

a fost redeschisã. “Procurorii ne-
au spus, ºi au semnat un proces-
verbal, cã în cauzã s-a dispus în-
ceperea urmãririi penale”.

Acesta a adãugat cã în ziua de
13 iunie 1990, “când au fost mor-
þii”, Victor Athanasie Stãncules-
cu nu era în þarã. Avocatul a ex-
plicat cã dacã Victor Athanasie
Stãnculescu a dat ordine prin te-
lefon, este nevoie ca procurorii
sã dovedeascã acest lucru. ”Nu
avea cum sã dea ordin din con-
sfãtuirea miniºtrilor Apãrãrii”, a
adãugat avocatul. Fostul general
Victor Athanasie Stãnculescu a
spus, la intrarea în sediul Parche-
tului instanþei supreme, cã a fost
citat în calitate de supect în do-
sarul Mineriadei.
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Ninsorile sunt aºteptate la Cra-
iova la mijlocul lunii noiembrie,
când, conform prognozelor, ar
urma sã cadã prima zãpadã. Dacã
se va întâmpla aºa va fi mult mai
devreme decât iarna trecutã când
primul strat alb s-a aºternut în de-
cembrie, dupã o toamnã lungã, dar
cu dezavantajul cã vremea urâtã s-
a prelungit mai mult spre primã-
varã. Oficial, însã, sezonul rece
începe de la 1 noiembrie când se
porneºte numãrãtoarea celor cinci
luni de iarnã. La acea datã, încãl-
zirea termicã trebuie sã fie pornitã

Salubritatea va deszãpezi oraºulSalubritatea va deszãpezi oraºulSalubritatea va deszãpezi oraºulSalubritatea va deszãpezi oraºulSalubritatea va deszãpezi oraºul
cu 89 de utilaje închiriatecu 89 de utilaje închiriatecu 89 de utilaje închiriatecu 89 de utilaje închiriatecu 89 de utilaje închiriate

RAADPFL Craiova ºi SC Delta ACM 93 vor asigura, alãturi de SC Salubritate Craiova,
utilajele cu care se va face deszãpezirea strãzilor ºi aleilor în aceastã iarnã. În cele cinci luni
ale sezonului rece, autoritãþile vor avea la dispoziþie 89 de utilaje, dintre care 43 multifuncþio-
nale, cu care vor îndepãrta zãpada din toate cartierele oraºului. Anul trecut, prima ninsoare în
Craiova a cãzut destul de târziu, abia în luna decembrie, dar pentru acest an meteorologii spun
cã stratul de zãpadã se va aºterne mai devreme.

pentru toate blocurile din Craiova
ºi este obligatoriu sã fie pregãtite
pentru intervenþie utilajele pentru
deszãpezirea strãzilor.

RAADPFL Craiova
vine cu 11 utilaje

SC Salubritate va coordona, ºi
în aceastã iarnã, activitatea de des-
zãpezire din Craiova. Cum însã
societatea nu deþine, în parcul pro-
priu, toate utilajele de care va avea
nevoie, acestea vor fi închiriate. O
parte dintre vehicule au fost deja

achiziþionate, conducerea SC Sa-
lubritate anunþând ieri cã au fost
desemnaþi câºtigãtorii licitaþiei pen-
tru deszãpezire. În urma procedu-
rii de licitaþie deschisã, cu faza fi-
nalã de licitaþie electronicã, pentru
primul lot a fost declaratã câºtigã-
toare oferta RAADPFL Craiova,
care va închiria Salubritãþii, în
funcþie de condiþiile meteorologi-
ce existente, minim 7 ºi maxim 11
vehicule pentru împins zãpada ºi
împrãºtiat material antiderapant.

Delta deszãpezeºte
ºi în aceastã iarnã

Regia localã va câºtiga, de pe
urma deszãpeziri, o sumã de
335.000 de lei, dar nu va fi sin-
gura cu care va colabora SC Sa-
lubritate Craiova. Cel de-al doilea
lot scos la licitaþie a fost câºtigat
de SC Delta ACM 93 S.R.L., care
va asigura minim 28 ºi maxim 43
vehicule multifuncþionale. Firma
de construcþii va câºtiga, la rân-
dul ei, o sumã de 1.922.565,60
lei, fãrã TVA. „Cele douã acor-
duri-cadru urmeazã a fi încheiate
pe o perioadã de cinci luni. Alã-
turi de vehiculele industriale închi-
riate, menþinerea în stare de func-
þiune a cãilor publice din Craiova
va fi asiguratã ºi de cele 35 utilaje
ale SC Salubritate Craiova S.R.L”,
se aratã într-un comunicat de pre-

sã al societãþii care se va ocupa
cu deszãpezirea.

O nouã licitaþie
pentru ultimele 16 utilaje

Procedura a fost anulatã în ca-
zul celorlalte douã loturi de utilaje
care au fost scoase la licitaþie. În-
trucât nu a fost depusã nici o ofer-
tã, Primãria Craiova s-a vãzut
obligatã sã reia licitaþia pentru
restul de 16 autovehiculele pe
care le va folosi pentru încãrcat
ºi transportul zãpezii. Potrivit con-
ducerii Salubritãþii, în lotul 3 sunt
incluse vehicule pentru transpor-
tul materialului antiderapant, zã-
padã ºi servicii de tractare (mi-
nim 3 ºi maxim 12 bucãþi), iar în
lotul 4 - vehicule de mici dimen-
siuni, sub 3,5 tone, pentru împins
ºi încãrcat zãpadã (minim 2 ºi ma-
xim 4 bucãþi).

Materialul antiderapant
este asigurat

Autoritãþile ºi-au asigurat ºi sto-
curile de material antiderapant pen-
tru aceastã iarnã. În urma unei lici-
taþii, SC Ginard Com SRL a fost
declarat câºtigãtor, urmând sã fur-
nizeze o cantitate de minim 2.000 ºi
maxim 6.000 de tone, în cadrul unui
acord-cadru cu o duratã de ºase luni.
Valoarea ofertei pentru cantitatea
maximã a fost de 1.421.250 lei fãrã
TVA. De asemenea, SC Salubritate
Craiova SRL va suplimenta stocul
existent de nisip necesar deszãpezi-
rii, achiziþionând o cantitate de 300
metri cubi, prin selecþie de oferte.
În prezent, SC Salubritate Craiova
SRL are în stoc 456 tone de sare,
73 metri cubi de nisip ºi 36 tone de
clorurã de calciu.

LAURA MOÞÎRLICHE

La întâlnirea de ieri, au participat,
pe lângã reprezentanþii instituþiilor
deconcentrate, ºi primarii localitãþi-
lor din judeþ. Au fost fãcute infor-
mãri despre situaþia siguranþei în
ºcoli, s-au prezentat mãsurile care tre-
buie adoptate de cãtre autoritãþile ad-
ministraþiei publice locale în sezonul
rece ºi s-a vorbit despre planul de
diminuare a efectelor inundaþiilor. „O
directivã importantã în managemen-
tul durabil al resurselor de apã este
Directiva referitoare la evaluarea ºi
gestionarea riscului la inundaþii. In-
strumentul de implementare a Direc-
tivei este reprezentat de Planul de
Management al Riscului de Inunda-
þii ºi constituie una dintre componen-
tele de gestionare cantitativã a resur-
selor de apã. Sunt mulþumit de inves-
tiþiile fãcute de Administraþia Bazinalã
de Ape Jiu ºi de Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj. În ultimul an, s-
au fãcut mai multe lucrãri decât în ul-
timii zece ani, iar pericolul de inunda-

Diminuarea riscurilor de inundaþii ºi strategia de dezvoltare
a judeþului, subiecte dezbãtute în Colegiul Prefectural

Ieri, a avut loc ºedinþa ordinarã lãrgitã a Colegiului Prefectural Dolj, unde, conform ordinii
de zi, s-au dezbãtut probleme legate de siguranþa în ºcoli, mãsurile care trebuie adoptate de
cãtre administraþiile publice locale pentru sezonul rece, planul de acþiune în pentru diminuarea
efectelor inundaþiilor ºi strategia de dezvoltare economicã-socialã a judeþului Dolj.

þii a scãzut”, a spus prefectul de Dolj,
Sorin Nicolae Rãducan.

Este nevoie de fonduri europene
Un punct important al ordinii de zi

a fost cel al prezentãrii strategiei de
dezvoltare economicã-socialã dura-
bilã a judeþului Dolj. Prezent la ºedin-
þã,  Ion Prioteasa, preºedintele Con-

siliului Judeþean Dolj , a atrasa aten-
þia asupra necesitãþii de atragere de
fonduri europene pentru dezvoltare:
„În ultimii 12 ani, localitãþile doljene
s-au dezvoltat continuu ºi sunt mân-
dru cã am lucrat cu dumneavoastrã,
cei din administraþia publicã localã.
Acolo unde a existat colaborare în-
tre secretar ºi primar, rezultatele s-au

vãzut. Un secretar de primãrie bun
nu este cel care face ce-i spune pri-
marul, ci acela care îl trage de mâecã
pe cel din urmã ºi-l face atent sã nu

încalce legea. Este nevoie, în conti-
nuare, de investiþii în Dolj ºi trebuie
sã accesaþi fonduri eiropene. În urmã
cu mai multe zile, am fost la Bruxelles
ºi am discutat cu comisarul european
Corina Creþu, care  a spus cã pro-
blemele sunt la noi. Este nevoie de
proiecte de anvergurã, nu numai apã
ºi canalizare, ci de unele în infrastuc-

turã. Este adevãrat, fiecare comuni-
tate are strategia sa, dar este nevoie
de un plan complex, la nivel judeþean
de aceea am fãcut o strategie durabi-
lã de dezvoltare, însã mai multe vã va
spune colega mea din Consiliul Ju-
deþean Dolj,  Daniela Bãluþã”.

Proiect aflat
în dezbatere publicã

Conform proiectului de dezvolta-
re, aflat în dezbatere publicã, se ur-
mãresc câþiva paºi importanþi, care
pot duce la dezvoltarea judeþului.
„Am trimis chestionare cãtre toate
administraþiile publice locale din ju-
deþ, cerându-le sã precizeze proiec-
tele prioritare. Practic, sunt trei direcþii
importante pe care le urmãrim. Prima
ar fi creºterea potenþialului turistic al
zonei, a-II-a ar fi dezvoltarea infras-
tructurii de mediu, iar a III-a constã
în îmbunãtãþirea accesului oamenilor
la servicii (învãþãmânt, sãnãtate, etc.),
precum ºi la altele de strictã utilitate
– alimentarea cu energie electricã,
gaze naturale º.a.m.d., practic o creº-
tere a guvernanþei locale”, a precizat
Daniela Bãluþã.

CRISTI PÃTRU
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului (IPJ) Dolj, poliþiºtii din Fi-
liaºi au fãcut, în cursul zilei de

„Curãþenie” de toamnã...
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN 

ªeful Ocolului Silvic Filiaºi ºi doi
foºti angajaþi de la aceeaºi unitate
sunt cercetaþi de poliþiºtii doljeni
pentru delapidare, fiind suspectaþi cã
au vândut material lemnos din gestiu-
ne ºi ºi-au însuºit, astfel, aproxima-

tiv 100.000 lei. Oamenii le-au gãsit la
locuinþe, în urma descinderilor fãcu-
te marþi, material lemnos pentru care
nu aveau nici un fel de documente, ºi
continuã cercetãrile în cauzã cu cei
trei în stare de libertate.

marþi, 5 percheziþii domiciliare
în Craiova, Filiaºi ºi în comune-
le Þuglui ºi Botoºeºti Paia, la lo-
cuinþele unor persoane bãnuite

de delapidare. De asemenea, oa-
menii legii au efectuat o perche-
ziþie ºi la sediul Ocolul Silvic
Filiaºi. În urma descinderilor,
care i-au vizat pe Paul Ionescu,
ºef al Ocolului Silvic Filiaºi, Io-
nel Oprea ºi Alin Bivolaru, ulti-
mii doi foºti angajaþi tot la Oco-
lul Silvic Filiaºi, poliþiºtii doljeni
au ridicat înscrisuri ºi alte mij-
loace de probã, identificând tot-
odatã ºi o cantitate impresionan-
tã de cherestea ºi þevi pentru
care nu au fost prezentate do-
cumente de provenienþã. Che-
resteaua a fost ridicatã în vede-
rea continuãrii cercetãrilor ºi a
fost predatã reprezentanþilor Di-
recþiei Silvice Dolj. Ancheta des-

fãºuratã de oamenii legii sub co-
ordonarea Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Filiaºi a scos la
ivealã faptul cã, în perioada 2014
- 2015, Ionel Oprea ºi Alin Bi-
volaru, pãdurari la acea datã, cu
complicitatea ºefului lor, Paul
Ionescu, au vândut cãtre diver-
se persoane material lemnos din
gestiune, însuºindu-ºi sumele de

bani. „În urma activitãþii in-
fracþionale, cei trei doljeni au
produs un prejudiciu de aproxi-
mativ 100.000 lei. Poliþiºtii din
Filiaºi continuã cercetãrile faþã
de cele trei persoane sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de de-
lapidare”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi seara, la ora 17.45,
poliþiºtii rutieri au fost anunþaþi prin
apelul unic de urgenþã 112 cu pri-
vire la faptul cã, pe strada Henri
Coandã, a avut loc un accident de
circulaþie soldat cu rãnirea unui
pieton, iar ºoferul vinovat de pro-
ducerea evenimentului a pãrãsit
locul faptei. Poliþiºtii Biroului Ru-
tier Craiova ajunºi la faþa locului
au stabilit, în urma investigaþiilor
efectuate, faptul cã Marian Bãlu-
þã, de 26 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism
Fiat, fãrã a poseda permis de con-
ducere, ajuns la trecerea de pie-
toni a accidentat-o grav pe Mari-
ana Matei, de 55 de ani, din Cra-
iova care traversa strada pe tre-
cerea de pietoni. A dispãrut ime-
diat de la locul faptei, însã un
martor al accidentului a apucat sã
reþinã numãrul de înmatriculare al
maºinii pe care o conducea ºi le-
a spus poliþiºtilor. Fie din curiozi-
tate, fie lovit de remuºcãri, ºofe-

Bãut ºi fãrã permis a accidentat
grav o femeie ºi a fugit

Un craiovean de 26 de ani a ajuns dupã
gratii, fiind reþinut pentru 24 de ore

marþi seara, pentru vãtãmare corporalã
din culpã, fugã de la locul accidentului,

conducere sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice ºi conducere fãrã permis. Tânãrul a

accidentat grav o femeie care traversa
regulamentar strada Henri Coandã din

Craiova ºi a fugit, fiind prins, ulterior, în
trafic, de poliþiºti. Asearã a fost prezentat

Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

rul vinovat a trecut din
nou pe lângã locul
unde accidentase fe-
meia, în timp ce poli-
þiºtii fãceau cercetãrile
ºi mãsurãtorile, aºa cã aceºtia au
observat imediat maºina ce cores-
pundea datelor oferite de martori
ºi l-au oprit pe ºofer. Luat la în-
trebãri, acesta n-a vrut sã recu-
noascã nimic în prima fazã, dar
poliþiºtii l-au testat cu aparatul al-
cooltest, rezultând o concentra-
þie de 0,63 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, au verificat în baza
de date stabilind cã nu are per-
mis, aºa cã tânãrul a cedat ºi a
spus cã el a provocat acciden-
tul. Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru acordare de în-
grijiri ºi tot acolo a fost dus ºi
ºoferul, însã pentru recoltarea
probelor biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei.

„Celui în cauzã i s-au recol-
tat probe biologice în vederea

stabilirii alcoolemiei, iar pe nu-
mele sãu poliþiºtii au întocmit
dosar de cercetare penalã pentru
vãtãmare corporalã din culpã,
pãrãsirea locului accidentului,
conducere fãrã permis ºi condu-
cere sub influenþa bãuturilor al-
coolice. Marþi searã, în baza pro-
batorului administrat în cauzã de
poliþiºti s-a dispus continuarea
urmãririi penale faþã de suspect
ºi reþinerea acestuia pe baza de
ordonanþã pe o perioadã de 24
ore”, ne-a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã
Marian Bãluþã a fost audiat de
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova, apoi a
fost prezentat Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare
preventivã pentru 30 de zile.

Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis, luni, cererea formulatã de
omul de afaceri craiovean Samir
Sprânceanã ºi au dispus contopirea
celor douã pedepse primite de acesta
– de 5 ani închisoare pentru fraude
informatice, respectiv 8 ani închi-
soare pentru rambursãri ilegale de
TVA. Conform hotãrârii instanþei,
Samir Sprânceanã va executa 9 ani
de închisoare, dacã rãmâne defini-
tivã: „Admite cererea de contopire
formulatã de condamnatul Sprîn-
ceanã Ionel Samir (...) inculpatul
urmând sã execute în final pedeap-
sa rezultantã de 9 ani închisoare.
Deduce din pedeapsa aplicatã pe-
rioada efectiv executatã de la
09.03.2006 la 29.09.2006, de
la 01.06.2010 la 28.01.2011, de
la 03.05.2013 la zi ºi menþine
starea de arest a condamnatu-
lui. Dispune emiterea unui nou
mandat corespunzãtor prezentei
hotãrâri. Cu contestaþie în ter-
men de 3 zile de la comunica-
re. Pronunþatã în ºedinþa publi-
cã, azi 19.10.2015”.

Reamintim cã, pe 2 mai
2013, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a pronunþat sentinþa de-
finitivã în dosarul în care Sa-
mir Sprînceanã, nepotul sãu,
Ovidiu Doran, Bogdan Niþules-

Omul de afaceri Samir Sprânceanã
la un pas de reducerea pedepsei
Condamnat în total la 13 ani de închisoare, în douã dosare

penale ºi aflat în penitenciar de mai bine de doi ani, omul de
afaceri craiovean Samir Sprînceanã a obþinut, la Tribunalul

Dolj contopirea celor douã pedepse. Instanþa i-a admis luni, 19
octombrie, cererea ºi i-a redus pedeapsa finalã la 9 ani de
închisoare, din care se va scãdea perioada deja executatã.
Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este definitivã, putând fi

contestatã la Curtea de Apel Craiova.

cu, Claudiu Bãlan, Aurel Gigi Toma
zis “Gherghe” ºi Liviu Sfetcovici au
fost acuzaþi de procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova de in-
fracþiuni informatice. Samir Sprîn-
ceanã, Ovidiu Doran, Iulian Niþu-
lescu ºi Gigi Toma au primit câte
cinci ani de închisoare, Claudiu Bã-
lan a primit o pedeapsã de trei ani ºi
ºase luni de închisoare, iar Liviu
Sfetcovici a fost condamnat la trei
ani de închisoare, toate pedepsele
fiind cu executare. În cel de-al doi-
lea dosar, în iunie 2014, Samir
Sprânceanã a fost condamnat defi-
nitiv la 8 ani de închisoare pentru
rambursãri ilegale de TVA.
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Evenimentul a fost gãzduit de
Paul Handro, directorul regional,
BCR, care a precizat cã „echilili-
brul între rezultatele financiare ºi
relaþia cu clienþii este starea de nor-
malitate cãtre care ne îndreptãm.
Suntem o bancã diferitã faþã de
acum trei ani, avem o nouã filozo-
fie de business, ºi acest lucru se
vede în mãsurile pe care le luãm.
BCR îºi ia angajamentul sã fie un
partener pe termen lung pentru
clienþi ºi sã se adapteze, inclusiv
prin gãsirea soluþiilor comerciale
cele mai potrivite, provocãrilo con-
textului economic. Am început prin
a asculta mai bine clienþii, creând
o unitate specialã dedicatã îmbu-
nãtãþirii experienþei clienþilor. Am
lucrat în permanenþã la îmbunãtã-
þirea cunoºtiinþelor de educaþie fi-
nanciarã a clienþilor noºtri, ºi am
încununat aceste eforturi cu lan-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

900 de clienþi din Craiova, invitaþi la „negocieri”:

„„„„„Orice Orice Orice Orice Orice pppppromovare socialãromovare socialãromovare socialãromovare socialãromovare socialã
are o soluare o soluare o soluare o soluare o soluþþþþþie comercialãie comercialãie comercialãie comercialãie comercialã”””””

Ieri, la Casa Universitarilor din Craio-
va, Banca Comercialã Românã a organi-
zat conferinþa „Noua erã în retail ban-
king”. Jurnaliºtii au avut prilejiul, cu
aceastã ocazie, sã afle modalitatea prin
care BCR adoptã, în premierã naþionalã,

o nouã filozofie de banking ºi oferã clien-
þilor cu credite garantate posibilitatea  de
a beneficia de rate reduse, în medie cu
20%. De asemenea, reprezentnaþii BCR au
prezentat o serie de informaþii specifice de-
spre clienþii de banking din zona Dolj.

sarea unu Ghid de Creditare Res-
ponsabilã, pe care l-am fãcut în par-
teneriat cu Asociaþia Utilizatorilor
Români de Servicii Financiare ºi
pe care îl vom distribui în câteva
sute de mii de exemplare”.

„Clienþii au început
sã meargã mai mult cãtre

creditele ipotecare”
BCR s-a hotãrât sã ofere clien-

þilor cu credite imobiliare ºi celor
cu garanþie ipotecarã posibilitatea
de a beneficia de o dobândã mai
bunã, echivalentã cu media pieþei
în acest moment – 4.95%, precum
ºi posibilitatea de a avea cinci ani
dobândã fixã. Apoi dobânda va fi
calculatã EURIBOR +3. Pentru
creditele de consum cu ipotecã
dobânda este mai mare cu 1%.
Directorul regional BCR a spus cã
aceastã ofertã este adresatã tutu-

ror celor care au un credit imobili-
ar, ipotecar sau un credit de con-
sum cu ipotecã în derulare. „În-
cercãm astãzi (nr.ieri) sã face cla-
rificarea unor date, dar ºi a unor
întrebãri. Titlul campaniei este
unul sugestiv „Orice promovare
socialã are o soluþie comercialã”,
fiind vorba de scãderea ratelor,
atunci putem vorbi ºi de o laturã
socialã a acestei companii. Sunt
câteva date macro pe care le avem
în prezentare. Este vorba de pre-
zentarea evoluþiei noi de credite ne-
garantate 2012-2015, ca ºi tendinþe
ºi creditele garantate. În ceea ce
priveºte evoluþia creditelor ipote-
care ºi imobiliare, existã o parte
bunã ºi anume, clienþii merg mai
mult spre aceastã direcþie, cãtre
achiziþionarea de case ºi mai puþin
cãtre creditele de consum. Eu cred
cã BCR are o altfel de abordare,
una nouã, pe termen lung. E clar
cã un credit imobiliar sau ipotecar
este contract pe termen lung, ca
urmare orie bancã trebuie sã-ºi ca-
libreze acþiunile ca urmare a evo-
luþiei mediului”, a mai subliniat Paul
Handro, reprezentantul BCR.

„Mai facem un pas, probabil
cel mai important în relaþia cu
clienþii noºtri de pânã acum”
Pentru clienþii BCR, pe lângã re-

ducerea de peste 20% a ratei luna-
re de platã, banca oferã un flux
rapid de aprobare, cu documenta-
þie simplificatã, comisioane zero ºi
asigurarea de viaþã gratuitã pe în-
treaga duratã a creditului. „Mai
facem un pas, probabil cel mai im-
portant în relaþia cu clienþii noºtri
de pânã acum, ºi le oferim, proac-
tiv, celor care arãtat bunãcredinþa
ºi interesul pentru un parteneriat
pe termen lung cu banca, plãtin-
du-ºi ratele la timp, posibilitatea de
a beneficia de rate reduse cu pânã
la 20%. La nivel naþional, de exem-
plu, avem 50.000 de clienþi, iar în
Craiova, peste 900, care pot be-
neficia de oferta noastrã. Pentru a
beneficia de aceastã ofertã, clien-
þii BCR cu credit ipotecare sau
garantate cu ipotecã, trebuie sã se
adreseze bãnci sau la unitãþile ban-
care, la consilierii specializaþi. Pen-
tru scurtarea timpului de aproba-
re, banca a contractat notari pu-
blici, care vor fi disponibili în uni-
tãþile bãncii pentru a facilita sem-
narea tuturor documentelor nece-
sare”, susþine directorul zonal al
BCR, Paul Hadro.

„Scade rata”
Noua filosofie

de retail banking
la BCR se bazeazã
pe cei patru piloni.
Unul, care este evident, este cel
intitulat „Scade rata” ºi pe care îl
propune clienþilor, în vederea re-
ducerii ratelor în medie cu 20%.
„Tot ca un pilon de bazã al schim-
bãrii abordãrii bancare, este „Di-
recþia Experienþã Clienþi”, unitate
dedicatã vocii clientului. Ca ºi o
bancã de prim rang, poate vi se
par lucrurile pur teoretice, dar noi
chiar dorim sã preluãm aceste fe-
edback-uri pe care nu le putem
obþine decât printr-un sistem bine
structurat ºi dacã lucrãm în mod
organizat. Aceastã direcþie are ro-
lul de a prelua anumite nemulþu-
miri din partea clienþilor ºi a le duce
în zona analizei, astfel încât deci-

zile sã fie cât se poate de corecte,
de ambele pãrþi. Al treilea pilon este
„Parteneriatul cu o asociaþie pen-
tru protecþia consumatorilor”.  Am
fãcut acest parteneriat cu Asocia-
þia Utilizatorilor Români de Servi-
cii Financiare ºi tot cu ei am fãcut
împreunã un ghid. Aºadar, al pa-
trulea pilon este chiar „Ghidul pen-
tru împrumuturi responsabile”,
adresat tuturor clienþilor care vor
cere un nou credit. Eu personal
consider cã este un lucru esenþial,
tât pentru noi, pentru bancã, cât ºi
pentru clienþi. Þine foarte mult de
educaþia financiarã. Noi ca ºi ban-
cã avem aceastã obligaþie sã edu-
cãm clienþii din punct de vedere
financiar. Acest ghid a fost editat
în foarte multe exemplare, pentru
a contribui la infomarea ºi educa-
re clientului. Eu, ca ºi om de ban-

cã, îndemn clientul sã-l citeascã cu
atenþie, pentru cã atunci când ei
un credit, e o decizie pe termen
lung care necesitã o informare
corectã. Este foarte important sã
ºti care e destinaþia banilor...”, a
subliniat responsabilul bãncii.

Ghid despre contractarea
creditelor

Ghidul rãspunde clienþilor BCR
ºi potenþialilor clienþi la ºapte în-
trebãri importante. ªi anume :
„Când solicitaþi un credit?!”, adi-
cã, ai cu adevãrat nevoie de un
credit sau îþi poþi permite un cre-
dit; „Care este creditul potrivit
pentru tine?”- când foloseºti car-

dul de credit sau ce este descope-
ritul de cont; „Ce trebuie sã ai în
vedere când soliciþi un credit?”-
în ce monedã soliciþi creditul sau
ce tip de dobândã ai ºi care sunt
comisioanelor pe care le plãteºti;
„Care sunt condiþiile de obþinere
a unui credit ?” – de la ce vârstã
poþi lua un credit  sau care este
venitul minim acceptat; „Cum îm-
prumuþi bani ºi cum îi dai înapoi
?”- cãþi bani poþi împrumuta sau
care este avansul minim; „Care
este perioada de creditare ºi cât de
repede primeºti banii ?” – pe ce
perioadã poþi la creditul sau cât
dureazã obþinerea unui card de
credit ºi „Cum rezolvi evenimen-
tele neprevãzute ?” – când se ra-
porteazã întârzierile sau ce se în-
tâmplã cu creditul în cazul unui
eveniment nefericit.
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Instituþie de prestigiu a învãþã-
mântului doljean ªcoala gimnazialã
Podari are o istorie de câteva de-
cenii. ªi-a început activitatea la 15
septembrie 1971, drept primul ºi
cel mai mare lãcaº de culturã al
comunei Podari. Construitã în sti-
lul modern al arhitecturii pe verti-
calã, unitatea de învãþãmânt avea
sã devinã prestigios simbol de cul-
turã ºi civilizaþie al Doljului, între
anii 1982-1991 ºcoala funcþio-
nând cu clase de la I la a X-a, cu
efective anuale de 50 de elevi în

 „O nouã ºansã pentru educaþie, o ºansã pentru viitor”

Despre învãþãmânt se vorbeºte la tot
pasul. ªi cu bune ºi cu mai puþin bune.
Cert este cã, omul sfinþeºte locul ºi lu-
crurile fãcute sunt dupã chipu-i ºi asemã-
narea sa. Într-o comunã ce plezneºte de

vitalitate, cum este Podariul, nu e o sur-
prizã cã, ªcoala gimnazialã de aici pro-
beazã calitatea ºi competenþa, accesând,
totodatã, proiecte europene cu impact
major în comunitate.

program de douã ture. În prezent,
ºcoala dispune de 25 de sãli de
clasã, 4 laboratoare moderne de
fizicã, chimie, biologie ºi informa-
ticã, 1 salã de sport ºi o bibliote-
cã consistentã. Învãþãmântul
preºcolar cu cei 183 de copii în-
scriºi la grãdiniþele din Podari,
Balta-Verde, Braniºte, Livezi ºi
Gura-Vãii, cel primar cu cei 232
de elevi repartizaþi în 14 clase ºi
cel gimnazial cu 207 de elevi re-
partizaþi pe 9 clase reprezintã bol-
ta sub care locuitorii din Podari

privesc spre noi destine, sperã ei,
ºi mai bune.

Contribuþia proprie,
peste 100.000 de lei

Pe acest fond prielnic nu aveau
cum sã nu debuteze alte activi-
tãþi de interes în spaþiul educaþi-
onal al comunei. ªcoala gimna-
zialã Podari, în calitate de Bene-
ficiar al proiectului „O nouã
ºansã pentru educaþie, o ºansã
pentru viitor”, proiect cofinanþat
din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 – Axa Prioritarã 2,
Domeniul Major de Intervenþie
2.2, contract POSDRU/181/2.2/
S/152877 a anunþat, ieri, rezul-
tatele intermediare realizate în
cadrul proiectului sus-menþionat.

 Proiectul se desfãºoarã în pe-
rioada 23 martie 2015 – 23 no-
iembrie 2015 ºi este implemen-
tat în parteneriat cu Partener 1:
unitatea administrativ-teritorialã
Comuna Podari, Partener 2: Aso-
ciaþia Trend ºi Partener 3: Uniu-
nea Armenilor din România. „Re-
zultatele intermediare relevante
constau în: 200 de dosare de se-
lecþie a preºcolarilor ºi elevilor cu

risc de abandon, furnizarea de
servicii After school pentru 200
de preºcolari/elevi în Podari ºi
Bucureºti, 75 de dosare de se-
lecþie a persoanelor sub 18 ani
care au pãrãsit timpuriu ºcoala,
consilierea unui numãr de mini-
mum 75 de persoane sub 18 ani,
care au pãrãsit timpuriu ºcoala,
furnizarea de servicii de tip A
doua ºansã pentru 75 de persoa-
ne sub 18 ani care au pãrãsit tim-
puriu ºcoala, 200 de dosare de
selecþie a pãrinþilor preºcolarilor/
elevilor cu risc de abandon ºco-
lar, consilierea a 200 de pãrinþi ai
preºcolarilor/elevilor cu risc de
abandon ºcolar în Podari ºi Bu-
cureºti ºi 4 cursuri de dezvoltare
pentru cei 200 de pãrinþi”, ne-a

precizat Marilena Andreescu,
manager de proiect.

Sume importante
puse în joc

Valoarea totalã eligibilã a proiec-
tului este de 5.035.881,82 de lei;
valoarea eligibilã a finanþãrii neram-
bursabile de 4.935.164,19 de lei;
iar contribuþia solicitantului este de
100.717,64 de lei. În cadrul pro-
iectului au mai fost furnizate ser-
vicii de tip „ªcoalã de varã” în
Podari ºi Bucureºti pentru 200 de
elevi, s-au defãºurat 14 evenimente
de informare la nivel regional ºi
local pentru informarea ºi conºtien-
tizarea cu privire la importanþa edu-
caþiei copiului ºi a familiei.

VALENTIN CEAUªESCU

În situaþia în care cancerul de piele va fi
depistat la cei care se expun din cauza me-
seriei, de exemplu constructorii pe schele,
acesta ar putea fi considerat o boalã profe-
sionalã. Propunerea a venit din partea  Fe-
deraþiei Asociaþiilor Bolnavilor de Cancer
(FABC) ºi Societãþii de Dermatologie, depu-
taþilor din Comisia pentru sãnãtate fiindu-le
prezentatã aceastã propunere împreunã cu
raportul final al campaniei de prevenþie pri-
vind cancerul de piele.

Potrivit unui studiu derulat de FABC, 9
din 10 români nu au fost la un control der-
matologic în ultimul an, deºi mai bine de ju-
mãtate dintre aceºtia sunt conºtienþi de fap-
tul cã aluniþele pot reprezenta un pericol pen-
tru sãnãtatea pielii. Cu toate acestea, 81%
dintre tinerii cu vârsta cuprinsã între 18 ºi
30 de ani nu îºi verificã aluniþele de pe corp,
un procent la fel de ridicat - 73%, fiind înre-
gistrat ºi pentru categoria de vârstã - peste
30 de ani.

Federaþia Asociaþiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) ºi Societatea de Dermatologie vor sã se iniþieze un
proiect de lege prin care cancerul de piele sã fie considerat boalã profesionalã. Medicii avertizeazã cã printre

cei mai expuºi riscului de cancer de piele sunt muncitorii din agriculturã ºi construcþii.

Diagnosticaþi mult prea târziu
Cancerul de piele a devenit o adevãratã

problemã de sãnãtate publicã în ultimii ani.
Din pãcate, în cazul pacienþilor din Româ-
nia depistarea se face în faze avansate ale
bolii, care necesitã tratamente foarte scum-
pe ºi cu ºanse minime de ameliorare, res-
pectiv 23-32%. Ignorat pentru cã nu are
simptome dureroase, cancerul de piele ajun-
ge sã fie diagnosticat atunci când speranþa
de viaþã a bolnavilor scade la câteva luni.
De patru ori a crescut în ultimii 30 de ani
numãrul pacienþilor diagnosticaþi cu cancer
de piele. Cauzele sunt diverse, printre  fac-
torii ce contribuie la apariþia acestei afecþi-
uni numãrându-se, pe lângã radiaþiile sola-
re ºi stresul, alimentaþia, imunitatea scãzu-
tã, bolile metabolice. Mare parte din leziu-
nile diagnosticate sunt însã cauzate de ex-
punerea îndelungatã ºi neprotejatã la soare.

Din acest motiv, medicii au evidenþiat ne-
cesitatea controlului la medicul dermatolog
ori de câte ori o aluniþã se modificã. Cance-
rul de piele poate fi tratat ºi în mare parte
poate fi vindecat, doar ca pacienþii sã nu
neglijeze dezvoltarea acestor leziuni. Mai
periculos este melanomul, pentru cã, aces-
ta, dezvoltat pe anumite aluniþe, reprezintã o

leziune foarte agresivã. Statisticile aratã cã
în rândul femeilor melanomul se localizeazã
preponderent pe gambe. La bãrbaþi, apare
frecvent pe spate.

Anual, peste 200 de doljeni
aflã cã au cancer de piele

Un tratament pentru pacienþii în stare
avansatã costã circa 7.000 de euro pe lunã.
Melanomul cutanat este o tumorã malignã
care provine din celulele pigmentare ale pie-
lii. Depistatã la început printr-o operaþie co-
rectã pacientul este salvat. Depistatã în faze
avansate, este o boalã mortalã deoarece este
cel mai rapid diseminant cancer.

Peste 2.000 de doljeni trec, anual, pragul
Secþiei de Dermatologie a
Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova,
mare parte dintre aceºtia pe
timpul verii. Radiaþiile ultra-
violete sunt foarte pericu-
lose iar zona însoritã a Dol-
jului este una cu atât mai
problematicã în ceea ce
priveºte bolile dermatologi-
ce. Anual, peste 200 de per-
soane care ajung la Spita-

lului Judeþean Craiova sunt diagnosticate cu
diverse forme de cancer de piele. La fel de
adevãrat este însã cã, dacã sunt descoperite
din timp, bolile de piele pot fi tratate.

Conform datelor prezentate în raportul
Comisiei Europene, publicat în februarie
2014, bolile de piele reprezintã pânã la 40%
din bolile profesionale. Cancerul de piele este
cel mai frecvent tip de cancer din Europa.
Existã multe cercetãri care coreleazã expu-
nerea la radiaþii UV naturale la lucrãtorii în
aer liber, care au un rist cu 43% mai mare
de apariþie a carcinoamelor bazocelulare ºi
cu 77% mai mare, a celor spinocelualare.

RADU ILICEANU
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În toamna anului 1966, se în-
fiinþa, la Craiova, Liceul Industrial
de Construcþii, cunoscut drept
Liceul Industrial nr.7, pânã în
1990. La început, au fost douã
clase, cu 72 de elevi, activitatea
desfãºurându-se în actualul se-

Înainte de 1990, Liceul Industrial nr.7 Craiova,
actualul Liceu „Matei Basarab”, nu fãcea parte din

elita învãþãmântului craiovean, din considerente mai
mult sau mai puþin obiective. Înstituþia de învãþãmânt
preuniversitar era privitã, la un moment dat, chiar ca
o „oaie neagrã” a procesului educaþional. Dupã 1990,
percepþia a început sã se schimbe, au fost mai multe
transformãri, iar, acum, este o unitate ºcolarã care

începe sã fie luatã în seamã. Mâine, vor fi organizate
manifestãri ocazionate de „Ziua liceului”.

diu al Colegiului „Nicolae
Titulescu”. În anul ºcolar
1970/1971, a primit un se-
diu propriu, în strada Bres-
tei, iar în 1978 unitatea a
fost relocatã în actualul am-
plasament – adresa pe stra-
da „Vasile Alecsandri” , cu
intrarea principalã din stra-
da „Dimitrie Gerota”. În
1994 , a fost transformat în
Grupul ªcolar „Matei Basa-
rab”, iar în 2012 a primit
actuala denumire – Liceul
„Matei Basarab”.

Rezultate din ce în ce
mai bune

S-a trecut peste perioa-
da dificilã, iar în prezent

lucrurile se prezintã cu totul alt-
fel: dotãri moderne, plan de ºco-
larizare acoperit integral, noi spe-
cializãri în procesul de învãþã-
mânt, schimbarea aproape în to-
talitate a profilului ºcolii, rezul-
tate ascndente la admiterea în li-

ceu ºi la bacalaureat, etc. „ªtiu
cum era privit liceul înainte de
1990, dar nu era întru-totul ade-
vãrat. Am absolvit aici ºi ºtiu per-
cepþia de atunci. Sigur, erau ºi
multe aspecte negative, care nu
pot fi trecute cu vederea ºi nici
nu au fost. În acei ani, erau pre-
gãtiþi viitori specialiºti în construc-
þii, în primul rând. Lucrurile, de-
a lungul anilor, s-au schimbat, iar
imaginea este din ce în ce mai
bunã. În acest moment, avem un
plan de ºcolarizare acoperit inte-
gral, cca 1.300 de elevi cuprinºi
în toate formele de învãþãmânt:
primar, gimnazial, liceal ºi post-
liceal, iar preponderente sunt spe-
cializãrile economice. La învãþã-
mântul profesional avem douã cla-
se – una de economie ºi una, uni-
cat în Dolj, de instalator în con-

strucþii tehnico-sanitare. În 2013,
a apãrut o nouã specializare, în
turism, care a mãrit atractivita-
tea din partea tinerilor. În acest
an, procentul de promovabilitate
la Bacalaureat a fost de 30%, faþã
de una micã, cca 8%, în urmã cu
trei ani. De asemenea, media la ad-
mitere în liceu a crescut ºi ea. Pen-
tru cei aproximativ 100 de elevi
interni sunt asigurate toate condi-
þiile – cazare, masã servitã la canti-
na proprie, iar pentru copiii din cla-
sele 0-IV existã programul after-
school, pãrinþii plãtind doar costul
mesei  - 6 lei/zi. Nu mai spun de-
spre reabilitãrile ºi renovãrile efec-
tuate, sprijinul primit din partea Pri-
mãriei Craiova ºi al Consiliului Lo-
cal fiind substanþial”, a declarat prof.
Matilda Blagu,  director al Liceu-
lui „Matei Basarab”.

Manifestãri în afara orarului
ºcolar

Mâine , unitatea de învãþãmânt
are programate manifestãrile oca-
zionate de „Ziua liceului”. Sunt mai
multe concursuri ºcolare, expoziþii
cu lucrãri ale copiilor, comunicãri
ºtiinþifice, etc. „Toate acþiunile se
vor desfãºura dupã ora 12:00, pen-
tru a nu perturba procesul de învã-
þãmânt. Cadrele didactice, care sunt
de excepþie, vor participa împreu-
nã cu elevii la aceste manifestãri.
Dacã tot am amintit de corpul pro-
fesoral, trebuie sã spunem cã aces-
ta a contribuit, de-a lungul ultimilor
ani, ºi la rezultatele obþinute de cã-
tre elevi la diversele concursuri ºco-
lare, inclusiv la Olimpiade, unde am
avut elevi prezenþi ºi la fazele naþio-
nale ”, a mai punctat Matilda Blagu.

CRISTI PÃTRU

Participanþii se pot înscrie
atât pe site-ul www.frgo.ro
cât ºi vineri, 23 octombrie,
între orele 17 – 18, la Hote-
lul Lido din Craiova, locul în
care se va desfãºura compe-
tiþia. „Avem plãcerea deose-
bitã sã organizãm acest eve-
niment care îmbracã atat pa-
leativul sportiv cât ºi pe cel
cultural întrucat jocul de go
împleteºte filozofia, fair-
play-ul ºi arta rãzboiului; toa-
te subsumate concretizeazã un stil
de viaþã bazat pe principii corelat
cu o ireproºabilã conduitã moralã
ºi socialã“, a subliniat Preºedintele
Rotary Club Craiova, lect. univ. dr.
Armand Calotã.

„Maeºtrii fac teritorii
mari cu piese puþine”

Preºedintele Federaþiei Româ-
ne de Go, Sorin Sora  a fãcut o
scurtã descriere a beneficiilor

practicãrii go-ului, precizând cã
acesta este un joc vechi de 4000
de ani, care îmbinã strategii ºi tra-
diþie, concepte ºi onoare care sti-
muleazã interesul pentru strategie,
planificare, ordine, cultura ºi filo-
zofie. „Un proverb japonez spune

maeºtrii fac teritorii
mari cu piese puþine, Ja-
ponia fiind o þarã în care
ierarhia este lege, iar go-
ul sport naþional“, a mai
spus Sorin Sora. Astfel,
copiii ºi adulþii din Cra-
iova – oraº candidat la
Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021 – sunt invi-
taþi de cãtre organizatori
sã participe la un eveni-
ment deopotrivã sportiv
cât ºi cultural, menit sã
stimuleze atât forþa de joc

cât ºi inteligenþa. Evenimentul in-
clude, pe perioada de desfãºura-
re, ºi un Turneu Open, simultane,
lecþii  ºi colþul începãtorului .

MARGA BULUGEAN

Rotary Club Craiova ºi Federa-
þia Românã de Go organizeazã
Finala Cupei României la
Go - Cupa Rotary - pentru a
doua oarã la Craiova, în perioada
23-25 octombrie 2015.

Departamentul de Studii Anglo-
Americane ºi Germane, Facultatea
de Litere, Universitatea din Craio-
va, în colaborare cu Universitatea
din Lisabona, Centrul de Anglisti-
cã (ULICES/CEAUL), Portugalia ºi
Nesna University College, Norve-
gia, organizeazã în perioda 22 – 23
octombrie 2015 cea de-a XIV-a
ediþie a Conferinþei Internaþionale
Language, Literature and Cultu-
ral Policies – “Mapping and Re-
Mapping Identities – Dilemmas
and Choices”. Evenimentul va
reuni peste 80 de participanþi din 8

þãri (Bulgaria, Grecia, Iordania,
Irak, Marea Britanie, Norvegia,
Portugalia, Turcia ºi România),
specialiºti în domeniile lingvisticã
teoreticã ºi aplicatã, traductologie,
criticã literarã ºi studii culturale etc.
În deschiderea evenimentului vor
prezenta prelegeri: Belinda Maia
(Universitatea din Porto, Portuga-
lia),  Berin Aksoy (Universitatea din
Ankara, Turcia), Patrick Murphy
(Nesna University College, Norve-
gia) ºi  Anne Lise Wie (Nesna Uni-
versity College, Norvegia).

MARGA BULUGEAN
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Aproximativ 8 milioane de euro,
fonduri europene, au fost necesare
numai pentru lucrãrile de consolida-
re ºi restaurare a clãdirii Secþiei de
Istorie-Arheologie a Muzeului Olte-
niei, care are o vechime de peste 100
de ani, ºi pentru dotãrile necesare
extinderii – clãdirea nouã construitã
în imediata vecinãtate ºi inauguratã
în martie 2010. La o aºa investiþie însã
muzeul merita ºi spaþii interioare pe
mãsurã, adicã moderne ºi care sã
punã în valoare într-un mod atractiv
pentru public vestigiile istorice ºi
arheologice adãpostite de instituþie.

Expoziþia de bazã
are o suprafaþã de 1.500 mp
„Dupã ce am realizat tot ce am rea-

lizat aici ºi clãdirea a devenit foarte
frumoasã ºi emblematicã pentru Cra-
iova, ne-am gândit cã înãuntru trebu-
ie sã existe ceva mai special. Pentru
cã acest muzeu are peste 160.000 de
obiecte, unul mai important decât al-
tul, ºi era necesarã amenajarea unei
expoziþii de bazã pe care sã o viziteze
toþi craiovenii ºi oltenii ºi sã nu le fie
ruºine sã aducã aici pe oricine, din alã
parte a þãrii sau din strãinãtate. Am
fãcut, prin urmare, un plan, conform
cãruia, în prima etapã 600 mp sã fie
amenajaþi, iar în etapa a doua, restul
pânã la 1.500 mp. Este vorba de toate
sãlile de vizitare de la subsol, parter ºi
etaj”, a precizat Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, adã-
ugând cã lucrãrile de amenajare sunt
realizate, pentru 300.000 euro din bu-
getul administraþiei judeþene, de o fir-
mã din Bucureºti.

11 milioane de euro pentru
amenajare, atrase prin POR
Periplul muzeal va avea loc într-o

anume succesiune, cronologicã, por-
nind de la modul în care arheologul
descoperã vestigiile pânã la eveni-
mente istorice din epoca modernã.
Pânã în prezent, doar 6 dintre cele 13
sãli expoziþionale au fost amenajate.
Costurile implicate de lucrãri se ridi-
cã la 11 milioane de euro, fonduri
europene atrase prin Programul Ope-
raþional Regional 2014-2020. „Reali-

Muzeul Olteniei începe sã se depãrteze tot
mai mult de imaginea unei instituþii cu vitrine
prãfuite, încremenitã în propria istorie, ºi sã
se apropie de cea a unui spaþiu modern ºi in-
teractiv, la standardele actuale ale muzeologiei
internaþionale. Transformarea a fost posibilã,
în ultimii ani, datoritã fondurilor alocate de
Consiliul Judeþean Dolj ori atrase prin proiec-
te europene, iar investiþiile continuã. 11 mili-
oane de euro vor schimba total imaginea Sec-
þiei de Istorie-Arheologie, din strada „Mado-
na Dudu” nr. 14, care va deveni una dintre cele
mai atractive din þarã.

O demonstreazã deja lucrãrile de amenaja-
re a expoziþiilor de bazã în 6 dintre cele 13 sãli,
unde craiovenii vor descoperi patrimoniul

muzeului ingenios pus în valoare prin interme-
diul elementelor de butaforie ºi a tehnologiei
moderne. Un pod din sticlã peste sãpãturi ar-
heologice, machete ale bãilor publice romane
ori ale unor fortificaþii din Oltenia, amenajarea
unei arene pentru gladiatori ºi a unei basilici
creºtine cu interior din cãrãmizi, coloane ºi lu-
mini difuze, toate însoþite de panouri explicati-
ve, sunt numai câteva dintre obiectivele care
îi vor fascina pe vizitatori.

„Vom avea un muzeu care cu adevãrat se va
înscrie între primele trei din România!”, a apre-
ciat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. Secþia de Istorie-Arheologie a Muzeu-
lui Olteniei adãposteºte în prezent peste 160.000
de piese, multe clasate în categoria „Tezaur”.

Împlinirea a 100 de ani de existenþã a Muzeului Olteniei, anul acesta, va fi
marcatã printr-o importantã expoziþie: „Aurul ºi argintul antic al Româ-
niei”. Peste 1.000 de piese din aur ºi argint, din „Tezaurul Istoric” al Muzeului
Naþional de Istorie a României ºi patrimoniul a 32 de muzee din þarã, vor sosi,
luna viitoare, la Craiova. „Cloºca cu puii de aur” ºi brãþãrile dacice sunt numai
câteva dintre piesele pe care craiovenii le vor putea admira în aceastã expozi-
þie a cãrei valoare de asigurare este de aproximativ 70 de milioane de euro.
Muzeul Olteniei Craiova deþine în cadrul expoziþiei 43 de obiecte arheologice
de o valoare inestimabilã. „Aurul ºi argintul antic al României” se va des-
chide pe data de 18 noiembrie ºi va putea fi vizitatã la Secþia de Istorie-
Arheologie pânã la sfârºitul lunii ianuarie a anului viitor.

Cristinel Iovan, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dolj:
«Muzeul Olteniei, alãturi de celelalte instituþii de culturã din ju-
deþul Dolj, reprezintã o carte de vizitã importantã pentru munici-
piul Craiova ºi pentru noi, toþi, ca locuitori. De-a lungul timpului,
Consiliul Judeþean Dolj nu a precupeþit nici un efort, în sensul
alocãrii unor fonduri importante, fie cã vorbim de scrierea unor
proiecte care sã atragã finanþare europeanã, fie cã vorbim de
finanþarea unor lucrãri din bugetul propriu. Ne-a preocupat ce
putem sã facem la Muzeul Olteniei, ocazie cu care am putut sã
vedem cât de complicatã este aceastã problemã a atragerii fon-
durilor europene. Am reuºit sã reabilitãm clãdirea Secþiei de Isto-
rie-Arheologie ºi sã construim una nouã, iar acum încercãm, prin
Programul Operaþional Regional 2014-2020, sã finanþãm alte douã
proiecte privind realizarea expoziþiilor de bazã de aici. În acelaºi
timp, Secþia de ªtiinþele Naturii ºi cea de Etnografie din cadrul
Muzeului Olteniei sunt unele dintre cele mai moderne din þarã».

zarea acestor expoziþii de bazã repre-
zintã încununarea tuturor investiþii-
lor fãcute aici, în ultimii ani, de Con-
siliul Judeþean Dolj”, a declarat ma-
nagerul Muzeului Olteniei, arheolog
dr. Florin Ridiche. „Ne-am gândit sã
fie o expoziþie interactivã, în care
publicul sã aibã efectiv sentimentul
cã trãieºte în epocile care sunt re-
constituite în aceste sãli de expozi-
þii”, a adãugat acesta.

Primii paºi îl duc pe vizitator…
pe un ºantier arheologic!

Primii paºi ai vizitatorului în spa-
þiile expoziþionale îl vor face sã se sim-
tã ca într-un ºantiere arheologic: de-
desubt – un pod de sticlã, ce lasã sã
se vadã diverse artefacte, iar de jur
împrejur – pereþi ce pãstreazã în struc-
tura lor fragmente ceramice sau sche-
letice. Ajutaþi de elemente de buta-
forie, muzeografii vor pune în valoa-
re piesele originale de ceramicã din
diverse epoci pe care muzeul le deþi-

ne. „De aceea am subliniat cã este o
expoziþie interactivã. Vizitatorul are
posibilitatea sã fie, astfel, chiar aco-
lo unde lucreazã arheologul, nu sã
vadã în obiectele în clasicele vitrine.
Publicul vizitator de muzee asta cau-
tã în prezent, sã simtã atmosfera”, a
mai spus Florin Ridiche.

Într-o altã salã, publicul va putea
vedea reproducerea interiorului unei
locuinþe dacice, ocupat de un mobilier
sumar, vatra de foc ºi mai multe vase
ceramice, destinate preparãrii ºi con-
sumului alimentelor. Alãturi este aºe-

zatã macheta cetãþii dacice de la Bâz-
dâna, comuna Calopãr, judeþul Dolj,
realizatã pe baza sãpãturilor arheolo-
gice fãcute de-a lungul timpului.

Scene însângerate
din realitatea istoricã

Redat va fi obiceiul dobândirii ne-
muririi la geþi, aºa cum este el cunos-
cut în special de la istoricul antic Stra-
bon. „Acesta a precizat cã, din cinci
în cinci ani, geþii/dacii luau un sol ºi îl
aruncau în suliþe, trimiþându-l, în acest
fel, la zelul lor Zamolxe. Aºa vom face
ºi noi, însã rãmâne sã vedem care va
fi maniera – fie printr-un film, fie prin
butaforie. Chiar dacã scenele vor con-
þine un anume grad de violenþã, ne
asumãm acest lucru, considerând cã
trebuie sã privim
realist lucrurile,
aºa cum s-au
petrecut ele în
urmã cu 2000 de
ani. Sacrificiile

umane au repre-
zentat o realitate a
acelor vremuri”, a
precizat arheolo-

gul Dorel Bondoc.
Scene însângerate vizitatorul va

regãsi ºi în redarea unui sistem forti-
ficat de tip dacic, realizat din pari în
vârful cãrora se aflã înfipte câteva
capete ale aºa-ziºilor duºmani sau ale
celor ce nesocoteau ordinele. De
asemenea, sub genericul „Atracþie
ºi distracþie în lumea romanã”, mu-
zeografii craioveni au imaginat lup-
tele dure ale gladiatorilor, într-o salã
vizitatorul putând lua loc într-un
amfiteatru reconstituit ºi urmãri pro-
iecþii video.

 Butaforie, lumini ºi sunete
într-o basilicã creºtinã

Întreaga expoziþie dedicatã epocii
romane este strãbãtutã de o butafo-
rie ce redã fidel un drum roman, din
pietre, transpunere a realitãþii confir-
mate de descoperirile arheologice,

potrivit cãrora, subliniazã Dorel Bon-
doc, „Oltenia era traversatã de la est
spre vest de un drum care pornea de
la Drobeta ºi se oprea la Romula”. O
altã butaforie redã o poartã ºi ziduri-
le de castru, alãturi gãsindu-se ma-
cheta unui castru roman, cu arhitec-
tura asemãnãtoare celor de la Rãcari
(Dolj) ºi Slãveni (Olt).

La fel de spectaculoasã ca ºi cele-
lalte încãperi este cea în care a fost
amenajatã o basilicã creºtinã, urmân-
du-se tipologia celor din Oltenia, cu
pereþi din cãrãmidã, consolidaþi cu
coloane. În absidã sunt pictate di-
verse simboluri ºi mituri creºtine, iar
lumina este difuzã. „Mai mult, inten-
þionãm ca, în momentul în care vizi-

tatorii pãtrund în acest

spaþiu, din fundal sã audã sunetul
unor clopote”, a adãugat Bondoc.
Pânã în prezent, în Oltenia au fost
identificate trei basilici creºtine: Iz-
voarele în judeþul Mehedinþi, Slãveni
ºi Sucidava în judeþul Olt, toate da-
tând din epoca romanã târzie.

Discursul expoziþional
va continua

pânã în epoca modernã
Discursul expoziþional va conti-

nua cu alte evenimente istorice, fã-
cute cunoscute de Radu Dumitres-
cu, coordonatorul Secþiei de Istorie-
Arheologie: „Vom trece la Evul Me-
diu timpuriu, într-o altã salã fiind pre-
zentatã decãderea civilizaþiei roma-
ne printr-un labirint întunecat. De
asemenea, vor fi realizaþi mai mulþi
manechini cu rãzboinici din perioa-
da migraþiilor – tãtari, pecenegi, cu-
mani, bulgari. Într-o altã încãpere se
vor regãsi fresce cu voievozi al Þãrii
Româneºti, începând cu Basarab I
Întemeietorul pânã la Mihai Viteazul.
În altã încãpere vrem sã reconstituim
bãtãlia de la Rovine, iar aici vor fi
expuse arme din epoca medievalã. În
Sala Tezaurului vor fi expuse atât te-
zaure monetare, cât ºi obiecte de po-
doabã, din patrimoniul Muzeului Ol-
teniei. Vom continua, la etaj, cu Sala
Tronului, o reconstituire a interioa-
relor Casei Bãniei din epoca medie-
valã. Se va trece în epoca brâncove-
neascã, la arderea Craiovei de Os-
man Pazvantoglu, în jurul anului
1800, ºi se va intra în epoca modernã
– Revoluþia de la 1821 ºi alte eveni-
mente de dupã”. Reprezentanþii Mu-
zeului Olteniei apreciazã cã amenaja-
rea tuturor celor 13 sãli expoziþionale
va dura pânã la sfârºitul anului.
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Vizita secretã a preºedintelui siri-
an, Bashar al-Assad, la Moscova,
prima de la debutul crizei în 2012,
fãrã anunþarea presei, chiar a celor
mai loiale canale de televiziune, ºi
discuþiile purtate cu omologul sãu
rus, Vladimir Putin, anturat de mi-
nistrul apãrãrii Serghei ªoigu, pre-
mierul Dmitri Medvedev ºi Nicolai

Patruºev secretarul comitetului de
securitate naþionalã, au o simbolis-
ticã a lor, nu uºor de decriptat. Vla-
dimit Putin ºi Bashar al-Assad nu se
mai întâlniserã fizic din 2006, la
Moscova. Primele imagini din cur-
sul întâlnirii, realizate de serviciul de
presã al Kremlinului, au fost difuza-
te abia la întoarcerea la Damasc al

lui Assad. Potrivit cotidianului
“Kommersant”, întâlnirea a avut loc
la cererea preºedintelui sirian, deºi
în realitate este o iniþiativã a Kremli-
nului. “Mulþumesc pentru cã aþi
acceptat invitaþia noastrã de a
veni în Rusia în pofida situaþiei
dramatice din þara dumneavoas-
trã”, ar fi spus Vladimir Putin, în
preambulul discuþiei dupã fireascã
strângere cãlduroasã de mânã. Bas-
har al-Assad nu a omis sã mulþu-
meascã la rândul sãu, pentru “aju-
torul preþios dat poporului siri-
an în lupta contra terorismului”,
pentru susþinerea leadershipului ºi
poporului rus a unitãþii ºi indepen-
denþei Siriei. Considerând cã tot ceea
ce face Rusia se circumscrie legis-
laþiei internaþionale, cu referire la lo-
viturile aeriene ale aviaþiei ruseºti.
Convenind, de total acord, cã rãul
absolut, pe care îl reprezintã tero-
rismul, trebui combãtut “împreu-
nã”, Vladimir Putin a menþionat cã
implicarea Rusiei nu este un gest
de purã solidaritate internaþionalã,
ci este motivatã de faptul cã peste
4.000 de combatanþi, care luptã
împotriva trupelor loiale guvernu-
lui de la Damasc, provin din spa-
þiul ex-URSS, ºi dupã dobândirea
unei experienþe de rãzboi, îndoc-
trinaþi, toþi aceºtia vor reveni pe
teritoriul rus. Bashar al-Assad a fost
asigurat cã Rusia face tot posibi-
lul, nu doar în planul susþinerii
militare, dar ºi cel al declanºãrii pro-
cesului politic, reiterându-se nece-
sitatea gãsirii unei soluþii la criza pre-
lungitã, soldatã cu mii de victime ºi
milioane de refugiaþi, prin include-
rea tuturor grupurilor etnice ºi reli-

gioase, lãsând ultimul cuvânt popo-
rului sirian în privinþa viitorului sãu.
Altfel spus, ajutorul va fi dat o vre-
me, dar Bashar al-Assad va avea
ultimul cuvânt. Mesajul lui Vladimir
Putin, pentru Assad, se va vedea în
perioada urmãtoare, deºi acesta a
stãruit în faptul cã terorismul este
un obstacol real în calea reglemen-
tãrii politice. Deocamdatã, acordul
convenit între ministerul rus al apã-
rãrii ºi Washington pentru preveni-
rea incidentelor aeriene este pertur-
bat de prezenþa a numeroase avioa-
ne pe cerul Siriei. Peter Cook, pur-
tãtorul de cuvânt al Pentagonului, a
afirmat cã “continuãm sã credem
cã strategia Rusiei în Siria este
contra-productivã ºi menþinerea
preºedintelui Bashar al-Assad nu
va pune capãt rãzboiului civil”.
În Siria, confruntarea este una de-
a dreptul insolitã: coaliþia internaþi-
onalã condusã de SUA (Franþa, Re-
gatul Unit, Canada, Australia) are
ca aliaþi rebelii sirieni, PKK (kurzi
turci), Turcia, iar ca adversari Sta-
tul Islamic, regimul Assad ºi Ira-
nul. Rusia are ca aliaþi regimul As-
sad, Iranul, PKK (kurzi turci) ºi
declarativ Occidentul, þinte fiind re-
belii sirieni, Statul Islamic. Turcia,
la rândul sãu, alãturi de Qatar, Ior-
dania, Arabia Sauditã, are ca aliaþi
rebelii sirieni ºi Occidentul, iar ca
þinte PKK (kurzi turci), regimul As-
sad ºi aliaþii acestuia. Evoluþia eve-
nimentelor, pe liniile de front, rãmâ-
ne una întortocheatã, iar ghemul de
interese geopolitice ale actorilor im-
plicaþi, mai mult încurcã, identifi-
carea  unor soluþii imediate de re-
venire la normal.

Germania ar putea utiliza avioa-
ne militare de transport pentru a-i
repatria pe solicitanþii de azil ale cã-
ror cereri au fost respinse pentru
a accelera ritmul deportãrilor ºi a
face faþã mai uºor crizei refugiaþi-
lor, scria ieri cotidianul Bild. Gu-
vernul cancelarului Angela Merkel
a anunþat în mod repetat cã vrea
sã accelereze atât procesarea ce-
rerilor de azil, cât ºi deportarea ce-
lor care nu au primit statut de re-
fugiat. Merkel este sub o presiune
tot mai mare din cauza modului în
care gestioneazã criza, chiar unele
voci din partidul sãu conservator
dorind sã impunã limite pentru mi-
graþie. Citând surse regionale, Bild
scrie cã guvernul federal ºi 16 ad-
ministraþii de landuri iau în consi-
derare accelerarea procesului de
procesare a cererilor de azil, de-
portarea fãrã notificare prealabilã
ºi utilizarea armatei în acest scop.
O sursã din cadrul guvernului ger-
man a declarat cã nu s-a ajuns la
un acord privind un plan de acþi-
uni ºi cã în prezent mai multe opþi-

Mii de refugiaþii
au forþat barierele
la un punct
de frontierã sârbo-croat

Circa 3.000 de migranþi care
aºteptau la graniþa dintre Serbia
ºi Croaþia au reuºit ieri dimi-
neaþã sã pãtrundã pe teritoriul
croat dupã ce au forþat barierele
la punctul de trecere a frontierei
Berkasovo, astfel cã deocamdatã
aglomerarea de refugiaþi din
acel loc a fost degajatã, dar alte
grupuri de migranþi sunt
aºteptate sã ajungã acolo, astfel
cã sunt posibile noi blocaje dacã
autoritãþile croate nu le vor
permite sã treacã imediat
graniþa. Dupã ce Slovenia a
limitat intrãrile migranþilor care
îi tranziteazã teritoriul în
drumul lor cãtre vestul Europei,
motivând cã nu poate gestiona
trecerea a mai mult de 2.500 de
persoane pe zi, la graniþa
croato-slovenã au rãmas blocaþi
mii de migranþi, fapt care a
determinat ºi Croaþia sã limiteze
la rândul ei intrãrile, de unde
au rezultat alte blocaje la
frontiera sârbã. Dar ieri dimi-
neaþã, dupã ce au stat o noapte
în frig ºi ploaie, migranþii au
reuºit sã împingã barierele de
metal ºi au pãtruns în Croaþia,
fãrã ca forþele de ordine croate
sã intervinã. Numai în cursul
zilei de marþi au ajuns în
Croaþia circa 6.000 de migranþi
veniþi mai ales din Orientul
Mijlociu ºi se estimeazã cã
aproximativ tot atâþia pãtrund
în fiecare zi în Serbia.  Între
timp s-a ameliorat ºi situaþia la
frontiera croato-slovenã, dupã
ce autoritãþile de la Ljubljana
au permis, tot miercuri dimi-
neaþa, intrarea unui tren plin
cu migranþi. Potrivit presei
locale, autoritãþile croate au
continuat în noaptea de marþi
spre miercuri sã transporte
refugiaþii cu autobuze ºi trenuri
la graniþa cu Slovenia. Dupã ce
Ungaria a închis vineri noaptea
ºi graniþa cu Croaþia - unde a
fost ridicat un gard de sârmã
ghimpatã, la fel ca la frontiera
cu Serbia -, presiunea migrato-
rie s-a mutat în direcþia Slove-
niei. Guvernul de la Ljubljana
a anunþat cã nu are capacitatea
de a gestiona un asemenea flux
migrator masiv ºi a trimis
armata la graniþa croatã pentru
a ajuta poliþia de frontierã,
acuzând totodatã Austria ca a
limitat intrãrile refugiaþilor,
acuzaþii respinse de executivul
de la Viena.  În prezent, în
taberele provizorii din Slovenia
se aflã circa 11.000 de migranþi,
iar într-una dintre acestea ieri
dimineaþã s-a produs un
incendiu în urma cãruia au fost
arse jumãtate din corturi, fãrã
sã se producã victime. Inciden-
tul este în prezent investigat,
dar, potrivit unor surse media
locale focul ar fi fost declanºat
chiar de refugiaþi pentru a fi
lãsaþi sã pãrãseascã mai repede
tabãra sau pentru a se încãlzi.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a convocat
pentru duminicã, la Bruxelles, un
summit al þãrilor central ºi est-eu-
ropene pentru a analiza situaþia cre-
atã de criza refugiaþilor din Balcanii
Occidentali. “În lumina situaþiei de
urgenþã în þãrile aflate pe ruta mi-
gratorie din Balcanii Occidentali,
este nevoie de mai multã coopera-
re, de consultãri mai extinse ºi de

Germania ar putea utiliza avioane
militare pentru a accelera deportãrile

uni sunt evaluate.  Germania de-
pune mari eforturi sã facã faþã aflu-
xului de circa 10.000 de migranþi
pe zi ºi aºteaptã în total în acest an
cel puþin 800.000 de refugiaþi.  Bild
scrie cã numãrul noilor cereri de
azil îl depãºeºte cu mult pe cel al
deportãrilor. Pânã la sfârºitul lui
septembrie, 193.500 de persoane
au fost înregistrate ca neavând un
motiv valid pentru a solicita azil,
scrie ziarul.  De la începutul anului
pânã în luna august, autoritãþile ger-
mane susþin cã au deportat 11.522
de persoane, faþã de 10.884 în în-
tregul an 2014, relateazã Bild.  Ci-
frele guvernului indicã faptul cã deºi
mulþi dintre cei care solicitã azil în
Germania fug de conflictele din
Orientul Mijlociu, cel puþin o trei-
me dintre ei sunt migranþi econo-
mici din þãrile balcanice care au mici
speranþe de a rãmâne legal în þarã.
Un sondaj al Allensbach publicat
ieri aratã cã 54% dintre cei inter-
vievaþi sunt foarte îngrijoraþi de si-
tuaþia refugiaþilor din Germania, faþã
de 40% în luna august.

Summit al þãrilor central ºi est-europene,
convocat pentru duminicã de preºedintele CE

acþiuni operaþionale imediate. Ob-
iectivul întâlnirii va fi acela de a
conveni concluzii operaþionale co-
mune care sã poatã fi implementate
imediat”, se aratã într-o declaraþie
a Comisiei Europene.  Potrivit aces-
teia, Juncker i-a invitat pe ºefii de
stat sau de guvern din Austria, Bul-
garia, Croaþia, Germania, Grecia,
România, Slovenia, Ungaria (state
membre ale Uniunii Europene),
Macedonia ºi Serbia.  Minisummi-
tul european survine în contextul în
care zeci de mii de refugiaþi - majo-
ritatea sirieni ºi afgani - care încear-
cã sã ajungã în Germania sunt blo-
caþi în þãri din Balcanii Occidentali
dupã ce în ultimele cinci sãptãmâni
Ungaria ºi-a închis graniþele cu Ser-
bia ºi Croaþia.  La reuniunea de pe
25 octombrie, prevãzutã sã încea-
pã la ora localã 16:00 ºi urmatã de
o cinã de lucru, vor mai lua parte
Înaltul Comisar al ONU pentru Re-
fugiaþi, Antonio Guterres, Biroul Eu-
ropean de Sprijin pentru Azil ºi
Agenþia europeanã pentru gestiona-
rea cooperãrii operaþionale la fron-
tierele externe ale UE - Frontex.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii

Generale Extraodinare a Acþiona-
rilor Societãþii comerciale IDP
PROIECT S.A. cu sediul în Craio-
va, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, , de-
misol, cam. D7, jud. Dolj CUI RO
30454254, înmatriculatã sub nr.
J16/1137/2012. Administratorul
Unic al  SC.  IDP PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoacã Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Ac-
þionarilor, la data de 23.11.2015, ora
10.30, la sediul Societãþii din Cra-
iova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, de-
misol, cam. D7, jud. Dolj, la care
sunt îndreptãþiþi sã participe toþi
acþionarii Societãþii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor al S.C. IDP
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
23.10.2015 (datã de referinþã),
având urmãtoarea: ORDINE DE ZI
1. Ratificarea mandatului adminis-
tratorului unic, dl. Bancu Dumi-
tru, în ceea ce priveste semnarea,
în numele ºi pentru Societate a
Actului Adiþional nr. 15 din data
de 29 septembrie 2015, la Con-
tractul de Facilitate de Credit nr.
08453 din 06.08.2008 cu tóate mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, încheiat cu ING BANK NV AM-
STERDAM, Sucursala Bucureºti(
“Banca”), a Contractului de Ipo-
tecã asupra Conturilor Bancare
nr.08453/G2, încheiat cu Banca, a
Contractului de Ipotecã Mobilia-
rã asupra Conturilor Bancare nr.
12084/G15, încheiat cu Banca, a
Contractului de Ipotecã Mobilia-
rã nr. 08453/G1, încheiat cu Ban-
ca, a Actului Adiþional nr. 5 din 29
septembrie 2015, la Contractul de
Facilitate de Credit nr.12084 din
23 februarie 2012, încheiat cu Ban-

ca, a Actului Adiþional nr. 11 din
data de 29.09.2015, la Contractul
de Facilitate de Credit nr. 08453/
09 din 25.11.2009, încheiat cu Ban-
ca. In caz de neîntrunire a cvoru-
mului la data convocãrii, se recon-
voacã AGA Extraordinarã în ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de
zi pentru data de 24.11.2015, ora
10.30, la sediul Societãþii. Acþio-
narii pot participa la ºedinþa Adu-
nãrii Generale Extraordinare per-
sonal sau prin reprezentanþi, în
baza unei procuri speciale, con-
form dispoziþiilor legale, modelul
procurii putând fi disponibil  la
sediul societãþii mai sus indicat .
Un exemplar original al procurii
de reprezentare se depune la se-
diul societãþii, cel târziu cu 48 de
ore înainte de adunare. Adminis-
tratorul Unic al Soc. IDP PROIECT
S.A. BANCU DUMITRU.

SC GIM CO. SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul „Foraje de monitorizare ºi
platformã depozitare dejecþii
ferma avicolã Brãdeºti”, propus
a fi amplasat în Comuna Brã-
deºti, Sat Brãdeºti, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Strada Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul SC GIM
CO. SRL, din Comuna Brãdeºti,
Sat Brãdeºti, Avicola Platforma
Brãdeºti Corp 3, Judeþul Dolj,
în zilele de L-V, între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Strada Petru Rareº, nr.1.

PRIMÃRIA Comunei Brã-
deºti organizeazã concurs
pentru ocuparea postului
funcþiei publice de execuþie
vacante, inspector, grad pro-
fesional asistent, clasa I, din
cadrul Compartimentului con-
tabilitate - buget finanþe. Con-
cursul se organizeazã la se-
diul Primãriei Comunei Brã-
deºti în zilele 23.11.2015 ora
10.00 proba scrisã, 25.11.2015
ora 10.00 proba interviu. Do-
sarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20
de zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Comunei Brãdeºti. Condi-
þii specifice de ocupare a
postului de execuþie de in-
spector, grad profesional asis-
tent, clasa I, din cadrul Com-
partimentului Contabilitate
Buget Finanþe sunt: -Studii uni-
versitarea de licenþã, absolvi-
re cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în do-
meniul ºtiinþelor economice; -
Vechime în specialitatea stu-
diilor minim 1 an. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu, do-
cumentele prevãzute la art. 49
din H.G.nr.611/2008 modifica-
tã ºi completatã de H.G. nr.
1173/2008. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Pri-
mãriei Comunei Brãdeºti ºi la
nr. de telefon: 0251.444.206.
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Anunþul tãu! Primãria Comunei Coþofenii din Dos , cu sediul în strada Nicu Iovipale, nr.166, judeþul
Dolj anunþã organizarea în data de 20.11.2015 a concursului  de promovare pentru funcþia de
natura contractualã –inspector de specialitate  gradul 1A – Compartiment impozite ºi taxe

Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei Coþofenii din Dos în data de 20.11.2015 cu
începere de la ora 9,00 constând în probã scrisã ºi interviu.

Condiþii de participare la concurs;
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndepli-

neºte urmãtoarele condiþii;
-are cetãþenie românã
-cunoaºte limba românã scris ºi vorbit
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale
- capacitate deplinã de exercitiu
-stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã atestatã  pe baza ade-

verinþei medicale eliberate de medical de familie.
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi dupã caz de vechime sau alte condiþii specifice po-

trivit cerinþelor postului scos la concurs.
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea vreunei infracþiuni contra autoritãþii,

de serviciu sau în legaturã cu serviciul , fals ori alte fapte de coruptie.

Condiþii de participare specifice ;
- Studii superioare
- Vechime în specialitatea studiilor absolvite  - 10 ani

            Pentru înscrierea la concursul   de promovare pentru funcþia de naturã contractua-
lã –inspector de specialitate  gradul 1A – Compartiment impozite ºi taxe

     Candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine urmãtoarele documente;
- Cerere de înscriere la concurs
- Copie carte de identitate
- Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi a altor acte care atestã  înde-

plinirea condiþiilor specific.
- Copia carnetului de muncã sau adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã
- Cazierul judiciar
- Adeverinþa medicalã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
- Curriculum vitae

Dosarele se depun la sediul Primãriei Coþofenii din Dos pânã pe data de 05.11.2015 ,
orele 14,00.

Relaþii suplimentare se pot obþine  la sediul Primãriei Coþofenii din Dos la telefon 0251/
447089

Bibliografia concursului ;

- Legea nr.215/2001 – Legea administraþiei publice locale cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

- Prevederile HG.NR.925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziþie publicã

- OUG.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

- Legea nr.227/2015- Codul fiscal

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

La sediul Primãriei Comunei  Amã-
rãºtii de Jos, situat în strada Principa-
lã, nr.1000, judeþul Dolj, va avea loc pe
data de 27.11.2015, ora, 10.00, licitaþia
publicã deschisã în vederea atribuirii
prin concesiune pe pe o duratã de 49
ani a unui teren intravilan cu suprafaþa
de 300 m.p. în vecinãtatea Dispensa-
rului Uman – lângã Parcul comunal –
teren de domeniu public al comunei
Amãrãºtii de Jos,  judeþul Dolj, con-
form Hotãrârii Consiliului Local Amã-
rãºtii de Jos, nr.19/  28.05.2015, în vede-
ra realizãrii unui cabinet de coafurã,
unui cabinet stomatologic ºi a unui
spaþiu comercial. Documentaþia de atri-
buire se poate obþine de la sediul Pri-
mãriei comunei Amãrãºtii de Jos, ju-
deþul Dolj. Data limitã de solicitare a
clarificãrilor: 09.11.2015; Data limitã de
depunere a ofertelor: 13.11.2015, ora
12.00; Alte informaþii la telefon: 0251/
374.020 sau la sediul Primãriei comu-
nei Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj.

Todea Gheorghe anunþã publi-
cul interest asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul CONSTRUIRE 3
TARGUL MOTILOR3  CU VÂNZARE
ZILNICÃ DE CHERESTEA, REORGA-
NIZARE STIVE ªI REAMPLASARE 8
MAGAZII-CONSTRUCÞII TEMPORA-
RE(INTRARE ÎN LEGALITATE)  pro-
pus a fi amplasat în Com.Podari, sat
Balta Verde, T8 P16, 17, 18.Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj Craiova, str.
Petru Rareº nr.1 ºi la sediul unde se
desfãºoarã activitatea:c om. Podari,
sat Balta Verde, T8 P16, 17, 18, în zi-
lele de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr.1, fax:0251/419 035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
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PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/280.739.

CASE
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefom:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoicules-
cu HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.

Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe
lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã (va-
riante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
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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.

Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Tele-
fon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.

Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon: 0765/
291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bucata. Tele-
fon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire co-
pii, douã roþi 155/13, tele-
scoape Tico spate, piei bo-
vinã, prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.

Vând capre de rasã. Tele-
fon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color
102 cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã suprapu-
sã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.

Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.

Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 22 octombrie 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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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.

Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, ex-
clus Catargiu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobila-
tã, zona Simplon. Telefon:
0751/ 192.568
Inchiriez o camerã la bloc la
o fatã cu posibilitãþi de platã
a chiriei ºi utilitãþilor lunar.
Telefon: 0726/ 497.404.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau 2
fete. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela, tot confor-
tul, etaj 3, centralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0761/
634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului.
Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.

Garsonierã complet mobila-
tã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor fãrã
obligaþii, doresc doamnã
sincerã, modestã, fãrã obli-
gaþii. Rog seriozitate. Telefon:
0351/ 181.202.
Vãduv, pensionar, fizic plã-
cut 179/85, 61 ani, doresc
doamnã vârstã apropiatã
plãcutã fãrã vicii. Telefon:
0720/0582.934.
Pensionar caut pensionarã
pentru convieþuire. Telefon:
0762/728.493.
Doresc doamnã loialã, sin-
cerã cu locuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Tele-
fon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie de
student eliberatã de Facul-
tatea de Agronomie Cra-
iova pe numele ªerban
Marin-Sebastian. Se de-
clarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie
de concurs eliberatã de
Facultatea de Agrono-
mie Craiova pe numele
Arcuº Alexandru. Se de-
clarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Meci fãrã istoric, marþi sea-
rã, la Polivalentã, unde SCM
Craiova a cedat în prologul eta-
pei a 9-a din Liga Naþionalã,
scor 23-34, în compania cam-
pioanei CSM Bucureºti, forma-
þie care rãmâne astfel cu pro-
centaj maxim.

Fãrã sã fi cunoscut gustul
eºecului în precedentele patru
runde, alb-albastrele au înce-
put mai bine (6-4), dar oponen-
tele, nu le-au mai dat apoi nicio
ºansã, intrând la pauzã cu un
avantaj de cinci goluri, 12-17.
ªi asta în contextul în care
CSM-ul s-a vãzut vãduvit de
goalkeeper-ul croat Jelena Gru-
bisic – eliminatã încã din mi-
nutul 10.

Orice speranþã, dacã nu la o
surprizã, mãcar la un rezultat
mai strâns, s-a nãruit în debutul

SCM, învinsã la scor de campioanãSCM, învinsã la scor de campioanãSCM, învinsã la scor de campioanãSCM, învinsã la scor de campioanãSCM, învinsã la scor de campioanã
1. CSM Bucureºti* 27 8. SCM CRAIOVA* 11
2. Baia Mare 24 9. Mãgura Cisnãdiei 9
3. CSM Ploieºti 16 10. “U” Cluj 9
4. Dunãrea Brãila 15 11. Unirea Slobozia 7
5. HC Zalãu 13 12. HCM Rm. Vâlcea 6
6. Corona Braºov 12 13. HC Alba Sebeº 4
7. HCM Roman 11 14. Rapid Bucureºti 3
* - un joc în plus, 9 faþã de 8.

pãrþii secunde, când bucureºten-
cele ºi-au dublat avansul: 12-22.
De aici încolo jucãtoarele lui
Kim Rasmussen n-au mai for-
þat, gândul zburându-le, proba-
bil, spre meciul de vineri cu Sa-
vehof, din Liga Campionilor.

Cea mai bunã marcatoare a
Craiovei a fost Georgescu, cu 5
reuºite, ea fiind urmatã de Ziv-
kovic (4), Landre (4), Ianaºi
(2), ªelaru (2), Bãbeanu (2),
Florica (2), Horobeþ (1) ºi Io-

vãnescu (1). De partea cealaltã
au marcat Curea (7), Rodrigues
(5), Brãdeanu (4), Fachinello
(4), Manea (3), Jorgensen (2),
Vãrzaru (2), Bazaliu (2), Martin
(2) ºi Gulden (1).

“ Sunt ºi mulþumitã ºi nemul-
þumitã de joc. Au fost unele gre-
ºeli, care poate dacã eram puþin
mai atente, nu le fãceam, dar
sper sã tragem învãþãmintele ne-
cesare. Mai avem mult de lucru.
Trebuie sã fim pregãtite sutã la

sutã pentru urmãtoarele patru
jocuri, în special cu Cisnãdie,
Sebeº ºi Rapid”, a concluzionat
dupã meci antrenorul Craiovei,

Simona Gogârlã.
Etapa viitoare (31 octombrie),

SCM se va deplasa pe terenul vi-
cecampioanei HCM Baia Mare.

Fãrã punct dupã primele douã
etape, Arsenal sperã din nou la
accederea în optimile de finalã,
graþie unei victorii cu 2-0 repur-
tate, marþi searã, la Londra, în
faþa lui Bayern Munchen. Au în-

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 3-A

Arsenal o bate pe Bayern
ºi revine în cãrþile calificãrii

Rezultate consemnate marþi
GRUPA E: BATE Borisov – FC

Barcelona 0-2 (Rakitic 48, 64), Bayer
Leverkusen – AS Roma 4-4 (Hernan-
dez 4 pen., 19, Kampl 84, Mehmedi
86 / De Rossi 29, 38, Pjanic 54, Iago
Falque 73).

Clasament: 1. Barcelona 7p, 2. Le-
verkusen 4p, 3. BATE 3p, 4. Roma 2p.

GRUPA F: Arsenal – Bayern Mun-
chen 2-0 (Giroud 77, Ozil 90+4), Di-
namo Zagreb – Olympiacos 0-1 (Ide-
ye Brown 79; Alexandru Mãþel a fost
integralist la gazde).

Clasament: 1. Bayern 6p, 2. Olym-
piacos 6p, 3. Arsenal 3p, 4. Dinamo
Zagreb 3p.

GRUPA G: FC Porto – Maccabi Tel
Aviv 2-0 (Aboubakar 37, Brahimi 41),
Dinamo Kiev – Chelsea 0-0.

Clasament: 1. Porto 7p, 2. Dinamo

Kiev 5p, 3. Chelsea 4p, 4. Maccabi 0p.

GRUPA H: Zenit St. Petersburg –
Lyon 3-1 (Dzyuba 2, Hulk 56, Danny
82 / Lacazette 49), Valencia – Gent 2-
1 (Feghouli 15, Mitrovic 72 aut. /
Foket 40).

Clasament: 1. Zenit 9p, 2. Valencia
6p, 3. Gent 1p, 4. Lyon 1p.

Miercuri dupã închiderea ediþiei
GRUPA A: Malmo FF (0p) – ªah-

tior Doneþk (0p), Paris SG (6p) – Real
Madrid (6p).

GRUPA B: ÞSKA Moscova (3p) –
Manchester Utd (3p), Wolfsburg (3p)
– Eindhoven (3p).

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

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

scris Olivier Giroud (77) ºi Me-
sut Ozil (90+4). A fost prima în-
frângere a Bayernului în acest
sezon, bãieþii lui Guardiola, pânã
la vizita pe “Emirates”, având
succese pe linie în toate compe-

tiþiile. Manuel Neuer a oferit,
poate, parada anului, refuzându-
i un gol lui Teo Walcott, în pri-
ma reprizã.

Nebunie la Leverkusen
Cealaltã reprezentantã a Ger-

maniei care a evoluat marþi searã
a fost implicatã într-un meci de-a
dreptul fabulos, remizând la 4, pe
“Bay Arena”, cu AS Roma. ªi sce-
nariul a fost unul deosebit, “As-
prinele” conducând cu 2-0, dupã
care “gialorossii” s-au dus pânã la
4-2. Amfitrionii au trecut în final
chiar pe lângã victorie, Chicharito
Hernandez ratând de puþin un hat-
trick. În aceastã partidã am avut ºi
douã reuºite demne de orice gene-
ric TV, câte una de fiecare parte,
Kampl, respectiv Pjanic.

GRUPA A
Molde (4p) – Celtic (2p) 22:05

Fenerbahce (1p) – Ajax (2p) 22:05
GRUPA B

Liverpool (2p) – Rubin Kazan (1p) 22:05
Bordeaux (2p) – Sion (4p) 22:05

GRUPA C
Qabala (1p) – Dortmund (4p) 18:00

PAOK Salonic (2p) – FK Krasnodar (3p) 22:05
GRUPA D

Legia Varºovia (0p) – Bruges (0p) 22:05
Midtjylland (6p) – Napoli (6p) 22:05

GRUPA E
Villarreal (3p) – Dinamo Minsk (0p) 22:05

Rapid Viena (6p) – Viktoria Plzen (3p) 22:05
GRUPA F

Braga (6p) – Marseille (3p) 22:05
Liberec (3p) – Groningen (0p) 22:05

Astãzi
GRUPA G

Lazio (4p) – Rosenborg (1p) 20:00

Dnepr (4p) – St. Etienne (1p) 20:00
GRUPA H

Lokomotiv Moscova (6p) – Beºiktaº (4p) 20:00
Sporting Lisabona (1p) – Skenderbeu Korce (0p) 20:00

GRUPA I
FC Basel (6p) – Belenenses (1p) 20:00

Fiorentina (3p) – Lech Poznan (1p) 20:00
GRUPA J

Monaco (2p) – Qarabag (3p) 20:00
Anderlecht (1p) – Tottenham (4p) 20:00

GRUPA K
Schalke (6p) – Sparta Praga (4p) 20:00

APOEL Nicosia (0p) – Asteras Tripolis (1p) 20:00
GRUPA L

AZ Alkmaar (3p) – Augsburg (0p) 20:00
Partizan Belgrad (6p) – Bilbao (3p) 20:00

LIGA EUROPA – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A 3-A

DIGI SPORT 2
13:00, 18:30 – TENIS (F) – Kremlin

Cup, la Moscova, în Rusia / 4:00 –
MOTO GP – Marele Premiu al Malae-
ziei: FP1.

DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþi-

onalã: HC Adrian Petrea Reºita – CSU
Politehnica Timiºoara / 19:00, 20:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Chekhovskie Medvedi – Tatran Presov,
Kristianstad – Rhein Neckar Lowen /
23:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Real
Madrid – Steaua roºie Belgrad.

DIGI SPORT 4
20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Eu-

roliga: Anadolu Efes Istanbul – Em-
porio Armani Milan, Bayern Mun-
chen – Khimki Moscova.

DOLCE SPORT
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa: Qabala – Dortmund, An-
derlecht – Tottenham, Fenerbahce –
Ajax.

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

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Viena, în Austria / 20:00, 22:05 – FOT-
BAL – Liga Europa: Lazio – Rosen-
borg, Liverpool – Rubin Kazan.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Eu-

ropa: Partizan Belgrad – Bilbao, Mid-
tjylland – Napoli.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Eu-

ropa: Fiorentina – Lech Poznan, Bra-
ga – Marseille.

SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fe-

nerbahce – Ajax.
EUROSPORT
13:00, 19:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Luxembourg-Ville, în Lu-
xemburg / 23:00 – CICLISM PE PIS-
TÃ – La Londra, în Regatul Unit: ziua
a 5-a / 1:45 – FOTBAL – Cupa Mon-
dialã Under 17, în Chile: Paraguay –
Franþa.

EUROSPORT 2
22:45, 1:45 – FOTBAL – Cupa

Mondialã Under 17, în Chile: Noua
Zeelandã – Siria, Rusia – Costa Rica.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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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 XV-a
CSMS Iaºi – Chiajna, mâine, ora 18
ACS Poli – CFR Cluj, mâine , ora 20.30
FC Voluntari – Petrolul, sâmbãtã, ora 18
ASA – Astra, sâmbãtã, ora 20.30
Craiova – Dinamo, duminicã, ora 15
Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
Viitorul – FC Botoºani, luni, ora 20.30

De la revenirea în Liga I, Uni-
versitatea Craiova nu a reuºit sã
câºtige vreun derby cu Steaua ºi
Dinamo, aºa încât perioada fãrã
victorie în faþa celor douã rivale
din Bucureºti, s-a prelungit, înre-
gistrându-se adevãrate recorduri
negative în acest sens. Meciurile
câºtigate cu Steaua ºi Dinamo
creazã o emulaþie specialã în rân-
dul fanilor, iar aceste perioade de
secetã sunt aproape la fel de no-
cive precum lipsa unor noi trofee.
Gustul unei victorii cu Steaua nu
l-am mai simþit din 2002, iar în
deplasare chiar din 1989, în timp
ce contra lui Dinamo ultimul suc-
ces dateazã din 2009, pentru ca
cea din urmã victorie a Craiovei
în ªtefan cel Mare sã dateze din
1995. De la revenirea în Liga I,
alb-albaºtrii au marcat de douã ori
în poarta Stelei, însã în meciuri
pierdute (1-3 în Ghencea, gol Ivan
ºi 1-2 pe “Extensiv”, gol Vãtã-
jelu, din penalty). Contra lui Di-
namo, Universitatea a înregis-
trat douã remize, 1-1 ºi 0-0 ºi a
pierdut în turul acestui campio-
nat, dar niciun jucãtor al Craio-
vei nu a marcat însã în poarta
“câinilor roºii”, la acel 1-1 de
acum un an Steliano Filip înscri-
ind un autogol. De acum 6 ani
ºi jumãtate dateazã ultima vic-
torie într-un meci cu Dinamo. În
aprilie  2009, în faþa a 30.000
de fani, care au umplut cu 3 ore
înainte de meci arena “Ion
Oblemenco”, fraþii Costea mar-
cau pentru un 2-0 memorabil,
decarul Florin reuºind atunci o
“foarfecã” spectaculoasã. Pe

În primãvara lui 2009 s-a înregistrat ultima victorie a
ªtiinþei în faþa lui Dinamo, 2-0 pe “Ion Oblemenco”

banca echipei din ªtefan cel
Mare se afla, ca ºi acum, Mir-
cea Rednic.

Revine Madson,
Zlatinski stã 2 meciuri

Pentru meciul de duminicã îm-
pitriva lui Dinamo, Emil Sãndoi nu
se va putea baza pe stoperii Acka
ºi Izvoranu, accidentaþi, ºi pe mij-
locaºul Zlatinski, suspendat. Bul-
garul a fost anunþat ieri cã va sta
douã etape pentru eliminarea de
la Botoºani ºi va plãti o amendã
de 3.000 de lei. În schimb, dupã
ce a lipsit aproape o lunã, mijlo-
caºul brazilian Madson se pregã-
teºte în regim normal alãturi de
colegii sãi ºi va fi probabil titular
în locul lui Zlatinski. De aseme-
nea, dupã ce a debutat în finalul
partidei de la Botoºani, Iliev este
pregãtit sã intre ºi el din primul
minut. La Dinamo, Mircea
Rednic a anunþat cã îl va titulari-
za în atac pe Essombe în locul lui
Gnohore, “Bizonul” având o pre-
staþie mai slabã în ultimele jocuri.

Sunt bilete peste tot
Vânzarea biletelor pentru me-

ciul de duminicã, ora 15, a înce-
put deja, pânã ieri fiind achiziþio-
nate câteva sute. Acestea pot fi
comandate online accesând link-
ul de pe site-ul oficial al clubului
sau accesând direct site-ul-
 www.biletecsuc.ro. Tichetul de
acces va sosi astfel acasã. În
urma colaborãrii dintre Universi-
tatea ºi Eventim.ro, biletele pot fi

procurate pânã în ziua meciului ºi
din magazinele Domo, Germanos,
Vodafone, Orange ºi OMV. Tot-
odatã, tichetele de acces la der-
by se gãsesc ºi la magazinul ofi-
cial al Universitãþii Craiova, situat
în zona English Park. Programul
de funcþionare al magazinului este
zilnic, între orele 10-19. La case-
le de bilete de la stadionul Exten-
siv, biletele la meci vor fi la vân-
zare sâmbãtã ºi duminicã. Preþul
biletelor pentru meciul Universi-
tatea Craiova – Dinamo: Peluzã:
5 lei, Tribuna 2: 15 lei, Tribuna 1:
25 lei, Tribuna 0: 40 lei. Dinamo
va fi încurajatã în Bãnie de o ga-
lerie de 300 de persoane.
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